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Seznam použitého značení 

 

Značka   Jednotka  Popis 

SOx   mg/mN
3
  Oxidy síry 

SO2   mg/mN
3
  Oxid siřičitý 

SO3   mg/mN
3
  Oxid sírový 

NOx    mg/mN
3  

Oxidy dusíku 

NO    mg/mN
3  

Oxid dusnatý 

NO2    mg/mN
3  

Oxid dusičitý 

ΔNOx    mg/mN
3  

Stupeň redukce  

NH3    mg/mN
3  

Amoniak 

N2   -   Elementární dusík 

O2   -   Elementární kyslík 

CO   mg/mN
3
  Oxid uhelnatý 

N2O   mg/mN
3  

Oxid dusný 

N2O3    mg/mN
3  

Oxid dusitý 

N2O4    mg/mN
3
  tetraoxid dusíku 

N2O5   mg/mN
3  

oxid dusičitý 

HCN   -   kyanovodík 

ν   -   stupeň konverze 

T   K   teplota 

τ   s   doba setrvání 

R   J·K
-1

· mol
-1

  univerzální plynová konstanta 

RX   %   Hmotnostní podíl částic 

b   -   koeficient mletí (míra rozmělnění prachu) 

n   -   Přebytek vzduchu 

n   -   koeficient polydisperze  

K1   -   konstanta rychlosti 

K2   -   konstanta rychlosti 

C
R

NO   -   rovnovážná konstanta reakce NO 

NH2
- 

  -   radikál 

H2O   -   voda, vodní pára 

HNCO   -   kyselina kyanová 

NH4OH  -   čpavková voda 

(NH2)2CO  -   močovina 

(HNCO)3  -   kyanomočová kyselina 

NH4HSO4  -   hydrogensíran amonný  

H2SO4   -   kyselina sírová 

HCl   -   kyselina chlorovodíková 

OH   -   radikály 
CaSO4 . 2 H2O  -   Energosádrovec 
Qs   l/h   Průtok směsi tryskami 

QU   l/h   Průtok močoviny  
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Seznam použitých zkratek 

 

IEA  Mezinárodní agentura pro energii 

IPO  International Power Opatovice 

EEA  Evropská agenturou pro životní prostředí 

NMVOC  Nemethanové těkavé organické látky 

VOC  Těkavé organické látky 

NECD  Směrnice EU o národních emisních stropech 

REZZO 1 Velké stacionární zdroje znečišťování  

REZZO 2 Střední stacionární zdroje znečišťování 

REZZO 3 Malé stacionární zdroje znečišťování 

REZZO 4 Mobilní zdroje znečišťování 

CDV  Centrum dopravního výzkumu 

OFA  Over Fire Air 

ROFA  Rotating Opposed Fire Air 

SCR  Selektivní katalytická redukce 

SNCR  Selektivní nekatalytická redukce 

DeNOx Komerční název denitrifikační metody 

NOxOUT Komerční název denitrifikační metody 

RAPRENOx Komerční název denitrifikační metody 

NOxAMID  Komerční název denitrifikační metody 

KE DEZ Pracoviště pro diagnostiku a provoz tepelně energetických zařízení 

MO  Mlýnské okruhy 

NUt  Teplý napájecí uzel 

VTO  Vysokotlaký ohřívák vody 

PNV  Pravá napájecí větev 

LNV  Levá napájecí větev 

TG  Turbogenerátor 

USS  Uzel studené sběrny 

LUVO  Ohřívák vzduchu 

EKO  Ekonomizér – ohřívák vody 

EK  Komory ekonomizéru 

PP  Parní přehřívák 

PK  Přehříváková komora 

VV  Výtlak 

VK1P  Klapka pro sání vzduchu zvenčí pravá 

VK1L  Klapka pro sání vzduchu zvenčí levá 

VK2P  Klapka pro sání vzduchu z prostoru kotelny pravá 

VK2L  Klapka pro sání vzduchu z prostoru kotelny levá 

VK 4  Uzavírací klapky pro sání vzduchu 

VK5  Regulační klapky pro sání vzduchu 

VK6P  Uzavírací klapky na výtlaku vzduchu pravé 

VK6L  Uzavírací klapky na výtlaku vzduchu levé 

MK 1  Dálkově ovládané klapky 

Š 3  Vzduchové šoupátko 

VK12P Ovládací klapka opatřena servopohonem pravá 

VK12L Ovládací klapka opatřena servopohonem levá 

K4  Označení kotle na kotelně 

KK  Klapky kouřovodu 

EO  Elektroodlučovač 
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PE  polyetylen 

CPU  Central Processing Unit 

MMC  Microsoft Management Console 

RAM  random-access memory 

GGH  Výměník spaliny-spaliny  

SK  Spalovací komora 

OP  Ovládací panel 

ŘS  Řidící systém 
VŽKG  Vítkovické železárny Klementa Gottwalda 
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Anotace 

GRYCMANOVÁ, M. Dosažení emisních limitů NOx metodou SNCR na vytipovaném 

energetickém zařízení. VŠB-TU Ostrava, fakulta strojní, katedra energetiky,2011, počet stran 

145  

 

Disertační práce je zaměřena na dosažení emisního limitu oxidů dusíku u vytipovaného 

energetického zařízení. Snižování emisí a zvyšování účinnosti energetických zdrojů je jedním 

z cílů environmentální politiky České republiky. V nejbližším časovém období bude na 

základě „Národního programu snižování emisí“ kladen důraz především na snižování emisí 

oxidů dusíků (NOx), kdy provozovatelé velké energetiky budou muset postupně do roku 2016 

dosáhnout emisních limitů méně než 200 mg·mN
-3

.  

 

Úvod disertační práce je zaměřen na problematiku emisí a životního prostředí v Evropě a 

v České republice v současné době i v letech minulých. Jelikož se práce zabývá snižováním 

emisí oxidů dusíku a dosahováním budoucího emisního limitu u velkých energetických 

zařízení, další kapitoly jsou věnovány charakteristice a popisu vzniku emisí NOx při spalování 

fosilních paliv v elektrárnách. Na teoretický rozbor oxidů dusíku navazují kapitoly, popisující 

snižování těchto škodlivin ve spalinách a kouřových plynech – jedná se o primární metody 

snižování noxů, kdy jde o technologii zamezující vznik NOx již v průběhu spalovacího 

procesu přímo ve spalovací komoře kotle a sekundární metody snižování emisí noxů, které 

spočívají v chemickém odstranění již vzniklých noxů ze spalin.  

 

Pro dosažení budoucího emisního limitu NOx byla jako nejvhodnější metoda vyhodnocena 

selektivní nekatalytická redukce (SNCR), jejichž principu, účinnosti a podrobnému popisu 

jednotlivých komponentů je věnována další část disertační práce.  

 

Experimentální část zahrnuje detailní popis rozsáhlého testu technologie SNCR na vhodném 

vytipovaném energetickém zařízení při třech různých výkonových režimech. Vytipovaným 

zařízením byl kotel K4 v elektrárně Opatovice s Kramerovým ohniště a přímým foukáním 

uhelného prášku do spalovací komory, jehož konstrukce i jednotlivé úpravy jsou detailně 

popsány v několika kapitolách. Během testu technologie SNCR se do spalovací komory kotle 

vstřikoval roztok močoviny, měnily se instalace trysek a průtok močoviny jednotlivými 

tryskami, kontinuálně se zaznamenávaly koncentrace plynných emisí NOx, CO a HN3 a 

určoval se stupeň redukce NOx.  

 

V závěru práce bylo provedeno zhodnocení rozsáhlých testů technologie SNCR na kotli K4 a 

to nejen s ohledem na stupeň redukce NOx, ale také se věnovala velká pozornost nárůstu 

čpavkového skluzu a nárůstu emisí CO. Po provedení testovací zkoušky SNCR se také 

stanovovalo množství amonných iontů v odsiřovacím zařízení a vyhodnocovaly se 

nejvhodnější režimy technologie SNCR pro každý výkon kotle. 

 

Klíčová slova: emisní limit, oxidy dusíku, technologie SNCR, redukční činidlo, čpavkový 

skluz 
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Abstract 

 

GRYCMANOVÁ M. achievement levels of NOx emissions by SNCR in the energy-selected 

device. Technical University of Ostrava, Faculty of Engineering, Department of Energy, 2011, pages 

145 

 

Dissertation is focused on achieving the emission limit for nitrogen oxides by a selected 

power equipment. Reducing emissions and increasing energy efficiency is one of the 

objectives of environmental policy in the Czech Republic. In the coming period will be based 

on the "National Programme for emission reductions" focus primarily on reducing emissions 

of nitrogen oxides (NOx), the major energy operators will need to gradually achieve the 2016 

emission levels less than 200 mg /mN
3
. 

 

The Introduction of dissertation is focused on emissions and the environment in Europe and in 

the Czech Republic now and in years past. This work deals with reducing emissions of 

nitrogen oxides and achieving future emission limits for large energy facilities. The first 

chapters are devoted to the characterization and description of NOx emissions from burning 

fossil fuels in power plants. The theoretical analysis of oxides of nitrogen are followed by 

chapters describing the reduction of pollutants in exhaust gases and smoke – first way is the 

primary method of reducing of nitrogen oxides when that technology prevent the emergence 

of NOx during the combustion process within the boiler combustion chamber and next way is 

the secondary emission reduction methods, which lie in the chemical removal of already 

existing nitrogen oxides of gas. 

 

To achieve the future NOx emission limit was evaluated as the most suitable method selective 

non-catalytic reduction (SNCR), the principle of effectiveness, efficiency, and a detailed 

description of each component is devoted in another parts of the dissertation. 

Experimental section includes a detailed description of the extensive testing SNCR 

technology at an appropriate energy-selected facility in three different power modes. 

For testing technology SNCR was selected a power plant boiler K4 Opatovice with Kramers 

fireplace and direct blowing coal powder into the combustion chamber, whose construction 

and various modifications are described in detail in several next chapters. During testing 

SNCR technology into the boiler combustion chamber was injected urea solution, the 

installation of nozzles and flows of urea were changed, concentrations of gaseous emissions 

of NOx, CO and HN3 were continuously recorded and the degree of NOx reduction was 

determinated.  

 

In conclusion of work was carried out assessment of extensive testing SNCR technology at 

the boiler K4, not only with regard to the level of NOx reduction, but also with an attention to 

the increase of ammonia slip and the increase of CO emissions. After testing SNCR 

technology was fixed the amount of ammonium ions in the desulphurization facilities and 

evaluate the most appropriate modes of SNCR technology for each performance of the boiler. 

 

Keywords: emission limit, nitrogen oxides, technology SNCR, reducing agent, ammonia slip 
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1 Úvod 

 

Zajištění budoucích energetických potřeb pro neustále rostoucí populaci a její ještě rychleji 

rostoucí energetické nároky je jedním z nejvíce diskutovaných témat ve společenských a 

politických kruzích po celém světě. Rozvojové země a země třetího světa, které mají teprve 

teď před sebou rozsáhlou elektrifikaci, se na trendu vzrůstající energetické náročnosti budou 

značně podílet. V současné době se na uspokojení energetické potřeby lidstva větší měrou 

podílí fosilní zdroje a není zde žádný předpoklad, který by naznačoval, že by se v budoucnosti 

na této situaci mělo něco změnit, i když jsme ze všech stran upozorňováni na neustále se 

snižující zásoby fosilních paliv a na negativní dopad spalování fosilních paliv na životní 

prostředí. "Fosilní paliva zůstanou podle našeho referenčního scénáře dominantním zdrojem 

primárních energií po celém světě a na celkovém růstu spotřeby energie mezi lety 2007 

a 2030 se budou podílet více než třemi čtvrtinami,"[1] uvedla Mezinárodní agentura pro 

energii IEA.   

 

 
Obrázek 1-1 Podíl primárních zdrojů na celkové produkci energie v EU [4] 

 

 
Obrázek 1-2 Podíl primárních zdrojů na celkové produkci energie v ČR [4] 

Dále uvádí, že svět ještě dlouhou dobu bude závislý na fosilních zdrojích a nepředpokládá, že 

by se energetické alternativity kromě jádra mohly do roku 2030 dostat na úroveň, na níž by 

byly schopné konkurovat fosilním palivům a to i navzdory předpovědi neustále rostoucích cen 

uhlí, ropy i zemního plynu. [1]   

Zprávy upozorňující nás na neustále se ztenčující zásoby fosilních paliv, které jsou 

společnosti předkládány, mají spíše poplašný charakter a zakládají se na statistikách a 

odhadech starých více než půl století. Stanovit přesné množství zbývajících zásob uhlí, ropy a 

zemního plynu je sice velmi obtížné, ale současné statistiky o zásobách fosilních paliv ukazují 

spíše na jejich nárůst, namísto toho aby nenávratně mizely. Od roku 1950 se odhady 

životnosti zásob ropy nejen nesnižují, ale naopak výrazně rostou a v roce 2000 dosáhly už 

téměř dvojnásobku úrovně z roku 1950. [2] Zásoby uhlí jsou čtyřikrát větší než původní 

odhady a světové zásoby plynu jsou dokonce pětkrát větší.[3] Kromě zavádějících varovných 
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zpráv o zásobách fosilních paliv, jsme ze všech stran také masírováni tzv. globálním 

oteplováním, fenoménem 3. tisíciletí.  Bylo vydáno mnoho publikací a studují na toto téma, 

jejichž závěry vychází z nepotvrzeného předpokladu, že existuje určitá závislost mezi 

průměrnou teplotou zemského povrchu a množstvím skleníkových plynů vypouštěných do 

ovzduší. V této souvislosti je za dominantní skleníkový plyn označován oxid uhličitý CO2, 

který vzniká spalováním fosilních paliv a jejich energeticky nejvýznamnější složkou 

hořlaviny, a to uhlíkem.  Emise oxidu uhličitého se však ve skutečnosti na vzniku a tvorbě 

skleníkové efektu podílí mnohem méně než například vodní pára, čí metan. Navzdory tomu, 

že doposud nebyla prokázána žádná souvislost mezi obsahem oxidu uhličitého v ovzduší a 

rostoucí teplotou planety, EU zahrnula do obecné strategie nutnost snížení produkce CO2 do 

roku 2020 o 20%. 

Zatímco nafouklé bublině jménem globální oteplování je věnována maximální pozornost a na 

jeho eliminaci jsou vynakládané obrovské finanční prostředky, problematika kyselých dešťů 

je delší dobu opomíjena, nebo již považována za vyřešenou.  V devadesátých letech minulého 

století došlo sice v České republice k historicky nejrychlejšímu a zcela ojedinělému snížení 

oxidů síry v ovzduší odsířením velkých elektráren, ovšem problematika kyselých dešťů 

nebyla zcela vyřešena. Příčinou vzniku kyselých dešťů nejsou totiž pouze oxidy síry, které 

reagují se vzdušnou vlhkostí a padají na zem ve formě srážek, ale také oxidy dusíku. Právě na 

jejich tvorbu a možnosti jejich snižování je zaměřena tato doktorské práce. 

Naše současná civilizace stojí před nelehkým úkolem a to uspokojit několik protichůdných 

požadavků a potřeb, kdy je zapotřebí spojit tzv. slušné chování k životnímu prostředí, což 

znamená co nejvíce omezit emise produkované spalováním fosilních paliv a vlastní 

energetické potřeby naplňovat takovým způsobem, který neohrozí budoucím generacím jejich 

vlastní naplňování potřeb, při současném uspokojování stále narůstajících nároků na energii a 

zvyšování účinnosti energetických zařízení. 

 

 

2 Legislativa 

 

Otázky ochrany životního prostředí, klimatických změn planety a nutnost snižování emisí se 

staly mezinárodně politickým zájmem a jedním z nejsilnějších politických témat 

v celosvětovém měřítku. Znečištění ovzduší není pouze místním problémem v rámci jednoho 

státu, ale problémem přesahující hranice, protože znečišťující látky vypuštěné do ovzduší 

v jedné zemi se mohou přenášet atmosférou a poškozovat lidské zdraví a životní prostředí i na 

území jiných států. Snaha o snižování emisí znečišťující prostředí, efektivnější využívání 

fosilních paliv a ekonomičtější provoz spalovacích zařízení se na úrovni legislativy projevují 

ve formě zákonů, nařízení a vyhlášek. 

 

 

2.1 EU 

Boj proti klimatickým změnám a politika ochrany životního prostředí je naprostou prioritou 

Evropské komise a jedním z největších úkolů, které EU v současné době řeší.  „V  posledních 

desetiletích Evropa dosáhla značného pokroku v čištění vzduchu, který dýcháme, ale 

znečištění ovzduší zůstává vážným problémem a nadále poškozuje naše zdraví a životní 

prostředí.“ [6] Řekl Stavros Dimas, komisař pro životní prostředí 

Emisní inventarizační zpráva vydaná Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) uvádí, 

že v roce 2007 emise oxidů síry (SOx) poklesly o 72% oproti roku 1990. Klesající trend v roce 

2007 pokračoval i u tří hlavních znečišťujících látek, které způsobují vznik přízemního ozonu: 

oxid uhelnatý (CO) se snížil o 57%, těkavé organické látky bez zahrnutí methanu (NMVOC) 
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klesly o 47% a oxidy dusíku (NOx) klesly o 36% oproti roku 1990. V roce 2007 byly emise 

všech čtyř znečišťujících látek nižší než v roce 2006.[5] Navzdory významné redukci emisí v 

minulých letech se očekává, že zdaleka ne všechny členské státy EU splní do roku 2010 své 

emisní limity pro všechny čtyři látky podstatně znečišťující ovzduší, tak jak předepisuje 

Směrnice EU o národních emisních stropech (The National Emission Ceilings Directive - 

NECD). Nejobtížnější je dodržení emisního stropu oxidu dusíku – což je částečně způsobeno 

tím, že poptávka po silniční dopravě roste rychleji, než se předpokládalo. 

 

2.2 Česká republika 

Na počátku 90. letech minulého století patřilo znečištění ovzduší k nejzávažnějším 

problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, 

zvláště pak suspendovaných částic, oxidu siřičitého a oxidů dusíku, patřily k nejvyšším na 

světě. Z těchto důvodů Česká republika přijala rozsáhlý, a pokud jde o tempo změn ojedinělý 

plán ke snížení emisí. Jeho výsledkem bylo razantní snížení emisí všech základních 

znečišťujících látek do roku 2000. Od tohoto roku však již emise znečišťujících látek spíše 

stagnují a kvalita ovzduší má mírně zhoršující tendenci.  

     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Obrázek 2-1Ilustrativní trend emisí acidifikujících látek v České republice [7] 

Pozn.: Množství emisí je vzhledem ke změněné metodice emisní inventury pouze ilustrativní, avšak naznačené 

trendy emisí odráží reálný vývoj 

 

Nástroje snižování emisí v České republice jsou z převážné části založeny na právních 

předpisech, zejména na zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a na něj navazujícími 

prováděcími předpisy. Tato právní úprava byla přijata v polovině roku 2002 a transponovala 

veškeré tehdy platné právní předpisy Evropských společenství a předjímala i některá další 

opatření, která v té době nebyla na úrovni Evropských společenství přijata. V platnosti byla 

ponechána ta ustanovení předchozí právní úpravy, která se v praxi osvědčila. Vliv na 

snižování emisí a znečištění ovzduší mají též některé další právní předpisy, zejména v oblasti 

integrované prevence, nakládání s odpady, provozu na pozemních komunikacích a energetiky. 

 

V roce 2007 byl zpracován Národní program snižování emisí České republiky na základě 

povinnosti ustanovené v § 6 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, který tímto 

transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES z 23. října 2001, o 

národních emisních stropech pro některé znečišťující látky. Do skupiny čtyř látek nejvíce 
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znečišťujících ovzduší, pro které byly sestaveny národní emisní stropy, spadají emise oxidu 

dusíku. Snižování emisí oxidu dusíku a dosažení národního emisního limitu 200mg/mN
3
 do 

roku 2016 je základním řešeným problémem mé disertační práce. 

 

Kromě látek znečišťujících prostředí jsou zákonem ustanoveny i zdroje znečišťujících látek, 

které jsou rozděleny na stacionární REZZO 1-3 a mobilní REZZO 4. Stacionární zdroje jsou 

děleny na kategorie podle velikosti a významu následovně: 

 

 REZZO 1 - velké stacionární zdroje znečišťování  

Jedná se o stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu vyšším než 5 MW a 

zařízení zvlášť závažných technologických procesů. Jedná se hlavně o velké elektrárny, 

spalovny a další bodové zdroje. Sledují se jednotlivě. Provozovatelé těchto zdrojů jsou 

povinnováni aktualizovat databázi každoročním odevzdáváním formulářů dle vyhlášky 

356/2002 Sb. Česká inspekce životního prostředí provádí kontroly těchto údajů.  

 

 REZZO 2 - střední stacionární zdroje znečišťování  

Jedná se o stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu od 0,2 do 5 MW, 

zařízení závažných technologických procesů, uhelné lomy a plochy s možností hoření, 

zapaření nebo úletu znečišťujících látek. Sledují se jednotlivě. Podobně jako u REZZO 1 jsou 

data aktualizována pomocí formulářů.  

 

 REZZO 3 - malé stacionární zdroje znečišťování  

Jedná se o stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu, nižším než 0,2 MW 

zařízení technologických procesů, nespadajících do kategorie velkých a středních zdrojů, 

plochy, na kterých jsou prováděny práce, které mohou způsobovat znečišťování ovzduší, 

skládky paliv, surovin, produktů a odpadů a zachycených exhalátů a jiné stavby, zařízení a 

činnosti, výrazně znečišťující ovzduší. Jedná se hlavně o plošné zdroje, sledují se hromadně. 

Emise z domácích topenišť jsou odhadovány díky informacím poskytnutým regionálními 

energetickými a teplárenskými závody.  

 

 REZZO 4 - mobilní zdroje znečišťování  

Jedna se o pohyblivá zařízení se spalovacími nebo jinými motory, zejména silniční motorová 

vozidla, železniční kolejová vozidla, plavidla a letadla. Informace o emisích z mobilních 

zdrojů jsou získávány z Centra dopravního výzkumu (CDV) [8] 

Na Obr. 4 je znázorněn procentuální podíl jednotlivých kategorií znečišťujících zdrojů na 

produkci emisí oxidů dusíku v roce 2006.  

 

Obrázek 2-2 Podíl jednotlivých kategorií zdrojů znečištění na celkové emise NOX [7] 
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3 Oxidy dusíku 

 

Oxidy dusíku jsou – s výjimkou pevného oxidu dusičného a kapalného oxidu dusičitého – 

plynné sloučeniny prvků dusíku (N2) a kyslíku (O2), jejichž vznik probíhá endotermně. Mezi 

nejvýznamnější oxidy dusíku patří oxid dusnatý a oxid dusičitý. 

Obecně můžeme endotermní vznik oxidů dusíku vyjádřit reakcí: 

 

N2  +  O2   ↔   2 NO                                                                                                                 (1) 

 

Aktivační energie této reakce je velmi vysoká, činí 540 kJ/mol, což znamená, že tvorba NO je 

velmi silně závislá na teplotě. Při vysokých teplotách nad 1200 °C je rovnováha výše uvedené 

reakce posunuta ve prospěch tvorby NO. S poklesem teploty se rovnováha reakce posunuje 

naopak směrem ke tvorbě NO2. Aktivační energie zpětné reakce představuje -383 kJ/mol. 

V praxi to znamená, že ve spalinách opouštějících spalovací komory energetických zařízení 

převažují NO nad NO2. V důsledku ochlazování spalin průchodem dodatkovými plochami 

kotlů, dochází k postupné oxidaci NO na NO2. Pro vyjádření této situace se ustálil pro 

označení oxidů dusíku v této přechodové fázi symbol NOx. Vlastní průběh oxidace NO na 

NO2 je velmi pomalý a na konečný poměr NO: NO2 cca 95 : 5 se mění ve prospěch NO až na 

výstupu ze spalovacího zařízení v kouřové vlečce. Spaliny se skládají převážně z oxidu 

dusnatého NO (tvoří až 95 % z celkového množství oxidů dusíku) a oxidu dusičitého NO2 

(tvoří cca 5 %).  

V souvislosti se spalovacími procesy se vytváří kromě oxidu dusnatého (NO) a oxidu 

dusičitého (NO2) i oxid dusný (N2O) známý jako rajský plyn, který je jedním z plynů, o 

nichž je dnes známo, že způsobují tzv. skleníkový efekt. V srpnu 2009 byla v časopise 

Science publikována studie, podle které oxid dusný v současnosti představuje největší 

nebezpečí (větší než tzv. freony) pro ozonovou vrstvu Země a měl by jím být i v průběhu 

celého 21. Století. Je ho sice k dispozici pouze asi jedna tisícina koncentrace oxidu uhličitého 

v atmosféře, přesto svou existencí přispívá asi 4% na vznik skleníkového efektu a jedna tuna 

oxidu dusného způsobuje stejný skleníkový efekt jako 200 tun oxidu uhličitého. Dalším 

nebezpečím tohoto plynu pro ozónovou vrstvu spočívá v tom, že jeho životnost v atmosféře 

počítáme asi na 150 let. [21] 

 

Mezi další oxidy dusíku, které se vyskytují v atmosféře, patří oxid dusitý N2O3, tetraoxid 

dusíku N2O4 a oxid dusičitý N2O5 , další oxidy dusíku se vyskytují již v menších množstvích 

a nepředstavují významné riziko. Hustotami jsou oba nejvýznamnější oxidy dusíku, jak 

vyplývá z Tab. 1, srovnatelné se vzduchem. Hustota je uvedena za tlaku 101,325 Pa a při 

teplotě 20°C. 

 

Látka Hustota kg/m
3
 

Vzduch 1,293 

Oxid dusnatý 1,43 

Oxid dusičitý 1,29 

Tabulka 1 Hustoty oxidu dusíku a vzduchu 

 

Po řadě let, kdy byly démonizovány škodlivé účinky oxidu síry, vznikajících převážně při 

spalování nekvalitních druhů severočeského hnědého uhlí je dnes jasné, že řada konkrétních a 

velmi těžkých poškození životního prostředí byla způsobena oxidy dusíku. Z tohoto důvodu 

dnes stále více nabývá na důležitosti aplikace metod, které vznik oxidů dusíku omezují nebo 

jejich škodlivý účinek snižují. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/2009
http://cs.wikipedia.org/wiki/Science
http://cs.wikipedia.org/wiki/Freony
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oz%C3%B3nov%C3%A1_vrstva
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD
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3.1 Charakteristika NO a NO2 

Obvykle se uvádí, že koncentrace NO2 ve spalinách se pohybuje mezi 5% až 10% a je 

několikanásobně toxičtější než NO. Oxid dusnatý NO je za normální teploty bezbarvý plyn 

bez zápachu, paramagnetický, jedovatý a za přítomnosti vlhkosti je leptající. V organismu má 

poměrně významnou biologickou roli. Průmyslově se vyrábí z amoniaku. Oxid dusičitý NO2 

je v plynném stavu červenohnědý, agresivní, jedovatý plyn. V kapalném stavu se jedná o 

žlutohnědou látku, která tuhne na bezbarvé krystaly. V ovzduší patří oxid dusičitý k plynům, 

které způsobují kyselé deště. Oxid dusičitý společně s kyslíkem a těkavými organickými 

látkami (VOC) přispívá k tvorbě přízemního ozonu a vzniku tzv. fotochemického smogu.                                                                                                           

Oxidy dusíku mohou negativně působit na zdraví člověka především ve vyšších 

koncentracích, které se ovšem běžně v ovzduší nevyskytují. Vdechování vysokých 

koncentrací, nebo dokonce čistých plynů, ovšem vede k závažným zdravotním potížím a 

může způsobit i smrt. Oxidy dusíku se váží na krevní barvivo a zhoršují tak přenos kyslíku 

z plic do tkání. Některé náznaky ukazují, že oxidy dusíku mají určitou roli i při vzniku 

nádorových onemocnění.  

 

 
Obrázek 3-1Chemické přeměny oxidů dusíku v atmosféře, [24] 

 

 

3.2 Zdroje antropogenních NOx 

Emise oxidu dusíku se v ovzduší mohou vyskytovat buď z přirozených zdrojů, nebo 

z antropogenních zdrojů. Mezi přirozené zdroje patří bakteriální, sopečná a bouřková činnost. 

Antropogenní zdroje jsou spojeny se spalováním fosilních paliv v elektrárnách a teplárnách a 

automobilovou dopravou, která také patří mezi největší producenty emisí oxidů dusíku a to i 

přes využívání katalyzátorů v motorových vozidlech. Při spalování ušlechtilých paliv 

v motorových vozidlech je dosahováno vysoké teploty hoření, a proto zde dochází k oxidaci 

vzdušného dusíku (N2) na takzvané vysokoteplotní NOx. Mezi další možné antropogenní 

zdroje úniků oxidů dusíku je nutné zařadit veškeré chemické procesy, kde jsou tyto oxidy 

přítomny a kde může k jejich úniku dojít, například výroba kyseliny dusičné. Takové výroby 

jsou však dnes vybaveny účinným zařízením na odstranění oxidů dusíku z odpadních plynů. 

Situaci emisí z antropogenních zdrojů ukazuje Obr. 3-2.  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kapalina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krystal
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Obrázek 3-2 Průměrný podíl významných sektorů na národních emisích NOx [%], [7] 

 

 

4 Tvorba NOx 

Emise oxidů dusíku vznikající při spalování uhelného prášku, mají tři základní mechanismy 

vzniku (palivové, termické a promptní NOx). Mechanismus tvorby NOx je uveden na Obr. 4-

1. 
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Obrázek 4-1Mechanismus tvorby NOx [3] 

Při spalování fosilních paliv se na emisích NOx podílejí všechny tři výše uvedené druhy oxidu 

dusíku, jejich podíl na těchto produkovaných emisích je však naprosto odlišný, přičemž 

dominantní jsou palivové NOx, za téměř zanedbatelné lze proti tomu označit promptní NOx. 

Závislost tvorby jednotlivých typů NOx na teplotě je uvedena na Obr. 4-2. Z obrázku je 

patrné, že tvorba promptních NOx s rostoucí teplotou narůstá velice mírně, naproti tomu 

termické emise NOx s rostoucí teplotou narůstají rapidně (největší nárůst tvorby termických 

NOx je zaznamenán od teploty cca 1100°C). Palivové emise oxidu dusíku zaznamenávají 

značný nárůst při teplotách kolem 700°C, po dosažení této teploty palivové NOx narůstají již 

velice mírně. Jejich tvorba je tedy velice málo závislá na teplotě. 
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Obrázek 4-2 Závislost tvorby NOx na teplotě [3] 

 

4.1 Palivové NOx 

Palivové NOx vznikají rychlou reakcí s uhlovodíkovými radikály za vzniku kyanovodíku 

HCN a pak relativně pomalou reakcí na sloučeniny NHi. Podle lokálních podmínek proběhne 

přeměna na NO nebo, při výskytu redukční atmosféry v oblasti spalování, redukce na 

molekulární dusík, tzv. NOx-recycling.  
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Obrázek 4-3 Redukce NO uhlovodíkovými radikály [19] 

Hlavním zdrojem těchto palivových oxidů dusíku jsou paliva obsahující dusíkaté látky, přímá 

úměra mezi koncentrací dusíku v palivu a množstvím vznikajících sloučením NOx však 

neplatí. Obecně záleží i na tom, v jaké formě je dusík v palivu vázaný a platí, že čím větší 

podíl dusíku je v palivu, tím menší díl dusíku má tendenci reagovat na NOx. Tuto skutečnost 

lze zohlednit tzv. stupněm konverze ν.  

 

  N v palivu přeměněný na NO 

 ν =   [-]                  (2) 

  N v palivu organicky vázaný 

 

Mechanismus přeměny palivového N na NO se děje v následujících krocích: 

- při odplynění N v uhlí 

- při spalování N obsaženého ve vzniklém plynu 

- při spalování N v koksu  

přičemž při prvních dvou krocích je obsah vzniklého NO asi 2,5 krát vyšší než při heterogenní 

reakci spalování odplyněného paliva. 
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Produkce palivových NOx je v rozmezí teplot 900÷1800°C a jak je patrné z rovnice, silně 

závislá na koncentraci O2 a slabě závislá na teplotě. 

 
5 2 0,33

max 2[NO] 7·10 [NO ]·[O ] ·(T 1025)    [%]                                                      (3) 

kde [NO]  koncentrace NO [%] 

[NOmax]  koncentrace NO při 100% konverzi palivového dusíku na NO [%] 

[O2]   koncentrace kyslíku  [%] 

T     teplota [K] 

 

4.2 Termické NOx 

Termické NOx vznikají oxidací molekul N2 obsažených ve vzduchu, který se účastní 

spalování. Proces je podmíněn vysokými teplotami a dostatečném setrvání v oblasti těchto 

vysokých teplot.  Množství termických NOx je tedy závislé na teplotě a na době setrvání ve 

spalovacím prostoru, emise proto lze snížit vhodným uspořádáním spalování. Popisem vzniku 

termických NOx se zabýval J.B.Zeldovič a existuje více vztahů pro vznik termických NOx, 

které vycházejí ze Zeldovičova mechanismu.  














)][][1074,5(][

561000

5.0

22

14 TR

X eONNO   [m
3
·m

-3
]                  (4) 

kde NOx  koncentrace NOX    [m
3
·m

-3
] 

N2  koncentrace dusíku     [m
3
·m

-3
] 

O2  koncentrace kyslíku     [m
3
·m

-3
] 

R    univerzální plynová konstanta  [J·K
-1

· mol
-1

] 

T    teplota      [K] 

τ doba setrvání     [s] 

 

Rychlost reakce je dána: 

NO
R

ON
NO CKCCK

d

Cd
 2221


   [s]         (5) 

kde  K1 a K2 jsou konstanty rychlosti reakce:  

K1 = 6*10
6
*exp (-542/RT)      [-] 

K2 = 3*10
6
*exp (-360/RT)      [-] 

 

kde  R plynová konstanta     [J·K
-1

· mol
-1

] 

T teplota v reakční zóně     [K] 

 

a kde C
R

NO je rovnovážná konstanta reakce NO: 

   5,0

22 /21500exp..6,4 RTCCC NONO
R    [-]        (6) 

 

4.3 Promptní NOx 

Promptní NOx vznikají tak, že molekulární dusík je přeměňován přes meziprodukty na NO na 

rozhraní plamene radikálovými reakcemi za přítomnosti uhlovodíků. Jejich tvorba je málo 

závislá na teplotě plamene, ale výrazně závislá na koncentraci O2 s maximem kolem α = 1.  

Tyto reakce popsal C. P. Fenimore. Emise promptních NOx při spalování uhelného prášku lze 

snížit obtížně, avšak jejich podíl je obvykle malý a jejich význam z hlediska celkových emisí 

není zásadní. [3] 
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5 Emisní limity 

 

Mírou povoleného znečišťování atmosféry je emisní limit. Je vyjádřen jako nejvyšší 

přípustná koncentrace škodliviny v emitovaném plynu (g.m
-3

, mg.m
-3

, μg.m
-3

), hmotnostní tok 

této látky (kg.hod
-1

), hmotnost škodliviny emitované na jednotku produkce, tzv. měrné emise 

(kg.t
-1

 výrobku), počet částic znečišťující látky na jednotku objemu, počet pachových 

jednotek na jednotku objemu nebo stupeň znečištění (tmavost kouře). [9]  

Kromě dodržování emisních limitů je zapotřebí brát v úvahu i emisní strop, což je nejvyšší 

přípustná úhrnná emise znečišťující látky nebo stanovené skupiny látek ze všech zdrojů 

znečišťování ovzduší nebo vymezené skupiny zdrojů vyjádřená v hmotnostních jednotkách za 

období 1 roku na vymezeném území. 

 

Národní program snižování emisí České republiky upravuje emisní limity oxidu dusíku do 

roku 2016 na úroveň 200 mg/ mN
3
 pro všechny stacionární zdroje znečisťující ovzduší.  

V současné době se platné emisní limity liší podle typu zdroje a podle typu topeniště. Podle 

Zákona o ochraně ovzduší se zdroje nad příkon 500MW rozdělují podle stavebního povolení 

do tří kategorií, stávající zdroje se stavebním povolením od roku 1987, nové zdroje se 

stavebním povolením do roku 2002 a budoucí zdroje se stavebním povolením od roku 2003. 

Přehled emisních limitů pro zvlášť velké zdroje je uveden v Tab. 2., hodnoty jsou vyjádřené 

v mg/ mN
3
, při referenčním obsahu kyslíku 6% a vztaženy na normální stavové podmínky a 

suchý plyn. V současné době je termín 1.1.2016 zpochybňován, ale žádné jiné oficiální 

stanovisko k tomuto termínu vydáno není. 

 

 

>500MW příkonu 

stávající 

zdroje do 

roku 1987 

zdroje 

s povolením 

do roku 2002 

Nové 

zdroje po 

roce 2003 

Všechny 

zdroje od 

1.1 2016 

tuhé palivo ve fluidním topeništi 400 400 200 200 

tuhé palivo ve výtavném topeništi 1100 500   200 

tuhé palivo v ostatních topeništích 650 500 200 200 

Tabulka 2 Emisní limity NOx pro zvlášť velké a velké zdroje [3] 

 

6 Dosažení emisních limitů 

 

Při plnění emisních limitů NOx jsou ve velké výhodě budoucí zdroje, protože jejich 

projektování bude probíhat již s ohledem na požadovaný emisní limit NOx. Naproti tomu 

stávající zdroje budou mít s dosažením emisního limitu 200 mg/ mN
3
 NOX problémy a budou 

je čekat úpravy stávajícího provozního stavu zařízení, ve většině případů pak jejich 

rekonstrukci, s cílem uplatnit v maximální možné míře primární opatření pro snížení 

zmíněných emisí. První zařízení, které plní emisní limit NOx pod 200 mg/ mN
3
 v ČR primární 

metodou je retrofit kotlů Elektrárny Tušimice 2, výrobní bloky 23 a 24. Lze předpokládat, že 

toto bude splněno i výrobních bloků 21 a 22. Dále tento limit splňují některé fluidní kotle. 

Většina stávajících zařízení však ani po aplikaci primárních opatření nebude schopna 

dosahovat limitu 200 mg/ mN
3
  NOx. Pokud nechce být v nejbližších letech Česká republika 

ještě více ohrožena energetickou krizí (v případě odstavení uhelných kotlů neplnících emise 

NOx), popřípadě sankcionována za neplnění emisních limitů 200 mg/ mN
3
 NOx, bude 

nezbytně nutné sáhnout i k realizaci sekundárních opatření redukce NOx. 

Primární opatření upravují spalovací proces tak, aby se zabránilo samotnému vzniku noxů, 

zatímco sekundární opatření chemicky odstraňují již vzniklé NOx ze spalin. 
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6.1 Snižování NOx pomocí primárních opatření 

Jedná se o technologie omezující vznik NOx v průběhu spalovacího procesu převážně přímo 

ve spalovací komoře. Tyto technologie jsou progresivní tím, že po instalaci působí trvale po 

celou dobu životnosti spalovacího zařízení, mají až na výjimky poměrně nízké provozní 

náklady a opět až na výjimky mají relativně nízké nároky na zastavěný prostor (např. 

nízkoemisní hořáky). Jejich úskalí spočívá v tom, že mají poměrně vysoké pořizovací 

náklady a relativně omezenou účinnost, která se pohybuje v relacích 10 – 30 % převážně 

podle velikosti spalovacího zařízení. 

 

Mezi primární opatření snižování emisí NOx řadíme: 

a) jemnost mletí, výběr paliva (směsi paliva)  

b) úprava poměrů vzduch/palivo  

c) snížení teploty spalovacího vzduchu 

d) recirkulace spalin 

e) nízkoemisní hořáky 

f) zrovnoměrnění distribuce paliva do jednotlivých hořáků 

g) řízení poměrů palivo/vzduch 

h) optimalizace konstrukce a uspořádání hořáků  

 

Ve velké většině velkých energetických zařízení, kde měli již v minulosti problémy 

s koncentrací NOx ve spalinách, již vhodné vybrané primární technologie na snižování NOx 

instalovány mají a jejich provoz a funkce se podílí na úrovni tzv. vstupní emisní 

charakteristiky zdroje před jeho další eventuální ekologizací. 

 

 

6.1.1 Jemnost mletí 

Zejména zlepšení jemnosti mletí (a to jak koeficientu mletí b, což má za následek větší 

jednotkový povrch prášku, tak koeficientu polydisperze n, který je mírou rovnoměrnosti 

velikosti částic – viz. Rosin-Rammler-Sperlingův vzorec zbytku na sítě. Jemnější mletí nám 

v podstatě umožňuje snížení přebytku vzduchu a tedy i emisí NOx při současném zachování 

nebo snížení obsahu spalitelných látek v tuhých zbytcích po spalování, popílku i strusce (viz. 

Obr. 6-1). V této oblasti stále existuje potenciál pro zlepšení parametrů spalování. Vliv na 

emise NOx má kromě obsahu dusíku v palivu dále také obsah popelovin, prchavé hořlaviny, 

vody a výhřevnost. 

zóna redukce :
původní 
jemnější mletí

těžiště spalování dohořívací zóna

zóna redukce NOX
OFA

NOX :
původní 
jemnější mletí

O2 :
původní 
jemnější mletí

x/b

NOX

O2

zóna redukce :
původní 
jemnější mletí

těžiště spalování dohořívací zóna

zóna redukce NOX
OFA

NOX :
původní 
jemnější mletí

O2 :
původní 
jemnější mletí

x/b

NOX

O2

 
Obrázek 6-1 Vliv jemnosti mletí na tvorbu NOx v ohništi s OFA [3] 
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 nxb
X eR ··100            [%]                                                                                                    (7) 

kde  RX hmotnostní podíl částic větších než x [%]  

 b koeficient mletí (míra rozmělnění prachu)  [-] 

 n koeficient polydisperze (míra rovnoměrnosti velikosti částic) [-] 

 

 

6.1.2 Úprava poměrů vzduch/palivo 

 Postupné dávkování spalovacího vzduchu – OFA, ROFA 

 Postupné dávkování paliva – Regurning 

 

Nejjednodušším a současně účinným zásahem jak snížit emise NOx je upravit poměr 

vzduch/palivo (Obr. 6-2) anebo použít rozděleného přívodu vzduchu do jednotlivých zón 

hoření (OFA - Over Fire Air). 

 
Obrázek 6-2 Schéma běžného a postupného přívodu spalovacího vzduchu 

 

Postupným přívodem spalovacího vzduchu se sníží v důsledku postechiometrického spalování 

(přebytek vzduchu se nejčastěji voli n=0,9) teplotní maximum. Dochází k odplynění a hoření 

uhelného prášku probíhá v redukční atmosféře (homogenní reakce plyn-plyn s nejvyšší 

tvorbou NOx tak nemají dostatek O2, narůstají emise CO a poté následuje relativně dlouhá 

oblast s redukční atmosférou pro redukci NO) a teprve poté ke smísení s dalším proudem 

vzduchu pro dostatečné vyhoření uhlíku v tuhém odplyněném zbytku i u nejhrubších částic. Je 

však nutno poznamenat, že tyto teorie jsou limitovány velikostí zařízení.  

400

600

800

1000

1400

1200

[°C]

0

200

400

600

1000

800

NO
[ppm]

x/b [-]

0

4

8

12

20

16

O2

CO2

[%]

0

2

4

6

10

8

CO
[%]

0 4 8 2012 16 0 4 8 12 16 20

x/b [-]

400

600

800

1000

1400

1200

[°C]

0

200

400

600

1000

800

NO
[ppm]

x/b [-]

0

4

8

12

20

16

O2

CO2

[%]

0

2

4

6

10

8

CO
[%]

0 4 8 2012 16 0 4 8 12 16 20

x/b [-]
 

Obrázek 6-3 Vliv snížení přebytku vzduchu na tvorbu NOx [3] 
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Momentálně je komerčně dostupná vylepšená verze OFA přívodu vzduchu, tzv. ROFA 

(Rotating Opposed Fire Air). Tento systém využívá dohořívacího vzduchu přiváděného 

vysokou rychlostí (další vzduchový ventilátor) do asymetricky umístěných trysek, 

vybavených klapkou pro regulaci množství dohořívacího vzduchu. Tím dochází k zavíření 

spalin ve spalovací komoře, což má za následek zvýšení turbulence a lepší promísení spalin se 

vzduchem. Kotel lze díky tomu provozovat s nižším přebytkem při stejné ztrátě chemickým i 

mechanickým nedopalem, což má za následek zmenšení komínové ztráty. Jako další důsledek 

ROFA systému je uváděno i zlepšení přestupu tepla a zrovnoměrnění tepelného toku do stěn 

spalovací komory a následných teplosměnných ploch.   

 

Další možností je také odstupňování přívodu paliva nebo přívod dodatečného paliva nad zónu 

hoření (technologie Reburningu). Reburning je modifikace technologie spalování, která 

odstraňuje vzniklé NOx ze spalování použitím paliva jako redukujícího reagentu. Metoda je 

založená na principu reakce hydrokarbonových částic s NO na molekulární N2 a CO. 

Reburning může být aplikovaný na různé typy kotlů a reburningové palivo může být stejné 

jako primární palivo, nebo i jiného druhu (např. plyn, olej). Běžně se reburning provádí 

pomocí stupňovitým přívodem paliva a vzduchu do spalovací komory nad zónu hoření, jak je 

naznačeno na Obr. 6-4.   

 

 
Obrázek 6-4 Reburning ve spalovací komoře [23] 

 

 

6.1.3 Snížení teploty spalovacího vzduchu 

Vyšší teplota ohřátého vzduchu má za následek vyšší teplotu plamene a špičkové teploty v 

primární zóně spalování, což k vyšší tvorbě tepelných NOx. Snížení teploty předehřátého 

vzduchu znamená nižší teploty plamene (maximální teploty) ve spalovací zóně. 

Existují však dvě hlavní nevýhody této technologie. První, o které je třeba se zmínit je, že v 

některých kotlích např. při spalování uhlí jsou zapotřebí vysoké spalovací teploty a tudíž jsou 

pro náležité fungování spalovacího zařízení zásadní vysoké teploty předehřátého vzduchu. 

Druhou nevýhodou je, že snížení teploty předehřívaného vzduchu znamená vyšší spotřebu 

paliva, a tedy se nemůže využít vyššího podílu tepelné energie obsaženého ve spalinách a 

odchází ze zařízení komínem. To se může vyrovnávat využíváním určitých metod úspory 

energie jako je zvýšení velikosti ekonomizéru (ohříváku napájecí vody). 
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6.1.4 Recirkulace spalin 

Recirkulace spalin znamená snížení kyslíku, který je k dispozici ve spalovací zóně a tudíž při 

poklesu teploty plamene dojde k jeho přímému ochlazení; proto se omezí jak přeměna dusíku 

vázaného v palivu, tak tvorba tepelných NOx. Nadměrné množství recirkulovaných spalin 

může vést k určitému omezení provozu např. k problémům s korozí, spaluje-li se palivo 

obsahující síru, ke ztrátám účinnosti následkem zvýšení teploty v komíně a ke zvýšené 

spotřebě energie pro ventilátory. Proto se provozovatelé obvykle zaměřují na to, aby snížili 

množství recirkulovaných spalin (přibližně na 30 %) a kompenzovali vyšší emise NOx 

použitím moderních nízkoemisních hořáků. 

 

 

6.1.5 Nízkoemisní hořáky 

V klasických spalovacích zařízeních se palivo a vzduch resp. směs s kyslíkem vstřikuje 

zároveň ze stejného místa. Výsledný plamen se potom skládá z horké oxidační primární zóny 

v místech kořene plamene a chladnější sekundární zóny v místech na konci plamene. V 

primární zóně se tvoří většina NO, jehož obsah roste exponenciálně s teplotou, kdežto 

příspěvek sekundární zóny je spíše skromný. 

Nízkoemisní hořáky modifikují prostředky vstupujícího vzduchu a paliva, aby pozdržely 

směšování, snížily přístup kyslíku a snížily maximální teplotu plamene. Nízkoemisní hořáky 

zpozdí přechod dusíku vázaného v palivu na NOx a tvorbu tepelných oxidů dusíku, přičemž se 

udržuje vysoká účinnost spalování. Tlaková ztráta ve vedení vzduchu se zvyšuje, což působí 

vyšší výdaje na provoz. Obvykle se musí zlepšit například mletí uhlí na prach a to může vést 

k vyšším nákladům na provoz a údržbu. Rovněž se mohou vyskytnout problémy s korozí, 

zejména pokud se proces náležitě nereguluje. 

Podle různých principů ke snižování tvorby NOx se nízkoemisní hořáky vyvíjely jako hořáky 

s odstupňovaným vzduchem, recirkulací spalin a postupným dávkováním paliva. [29]  

 

 Nízkoemisní hořák s odstupňovaným vzduchem 

 Nízkoemisní hořák s recirkulací spalin (viz. Obr. 6-5) 

 Nízkoemisní hořák s dávkováním paliva 

 

 
Obrázek 6-5 Konstrukce a funkce vířivého hořáku [25] 

Vnitřní kruhovou hubicí vytéká primární směs (uhelný prášek a část spalovacího vzduchu, 

které slouží jako nosné médium) a vnějším mezikružím sekundární vzduch pro spalování. 

V ústí hořáku jsou zaviřovací lopatky, které způsobí rotaci a zavíření obou proudů. V určité 

oblasti proudu se vytvoří v rychlostním profilu oblast se zpětným prouděním, tak vzniká 
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oblast s vnitřní recirkulací, kde jsou spaliny s vyšší teplotou transportovány k ústí hořáku. 

Současně se do proudu přisávají horké spaliny a tím vzniká vnější recirkulace. [25] 

 

 

6.1.6 Zrovnoměrnění distribuce paliva do jednotlivých hořáků 

Nerovnoměrným přívodem paliva do jednotlivých hořáků vznikají zóny s vyšší teplotou, tedy 

i produkcí NOx a větším rizikem struskování. Na druhé straně zóny s nedostatkem O2, což 

zvyšuje jak ztrátu hořlavinou ve spalinách, tak v tuhých zbytcích (vyšší emise CO, větší podíl 

nespáleného uhlíku v tuhých zbytcích), nebezpečí koroze a vlivem redukční atmosféry na 

snížení teploty měknutí popela rovněž stoupá riziko struskování. Může dojít také ke snížení 

stability spalování. Na výstupu ze spalovací komory dochází k nerovnoměrnostem 

v teplotním i koncentračním profilu, vyšším emisím NOx i CO. V této oblasti byl již učiněn 

značný pokrok, poněvadž je však přesné měření množství paliva do jednotlivých hořáků 

(nebo rozdělení požadovaných toků uhelného prášku do hořákových sekcí) v provozních 

podmínkách technicky poměrně komplikované, je v této oblasti určitý potenciál pro další 

vylepšení. 

 

 

6.1.7 Řízení poměrů vzduch/palivo 

Jak již realizovaná primární opatření pro snižování NOx, tak návrhy a úpravy, které bude 

teprve nutno realizovat, vyžadují dodržení přesně definovaných poměrů vzduch/palivo 

(respektive primární / sekundární, popřípadě terciální vzduch) v celém regulačním rozsahu 

výkonu kotle. Rovněž při kolísání parametrů paliva, použití jiných paliv, spoluspalování více 

druhů paliv a změnách v činnosti mlýna (ať již v závislosti na výkonu, palivu, opotřebení …) 

je nutno přivádět vždy odpovídající množství spalovacího vzduchu. Tato oblast skýtá značný 

potenciál pro zlepšování parametrů spalování, neboť pomocí moderních metod pro měření 

rozdělení hmotového toku uhelného prášku do jednotlivých hořáků, popřípadě přímo 

hmotového toku nebo dokonce granulometrie uhelného prášku, lze on-line regulovat množství 

přiváděného spalovacího vzduchu dle okamžité potřeby. 

 

 

6.1.8 Optimalizace konstrukce a uspořádání hořáků 

Optimalizace stávajících nebo návrh nových hořáků a jejich uspořádání může značně ovlivnit 

spalování. V návaznosti na bod b) lze zajistit požadovaný průběh přebytku vzduchu a teploty 

po spalovací dráze (vnější a vnitřní recirkulace, rychlejší uvolnění prchavé hořlaviny, 

vytvoření redukční atmosféry před ústím hořáku), snížit celkový přebytek vzduchu, snížit 

teplotní maxima, zpomalit mísení paliva se vzduchem. Dalším parametrem ovlivňujícím 

spalovací proces a tvorbu emisí je měrné tepelné zatížení hořákového pásma. V [22] se uvádí, 

že zvýšení měrného tepelného zatížení z 0,5 na 1 MW·m
-3

 má za následek zvýšení tvorby 

NOx o 40 %. Důležité je také vytvoření redukční zóny až v dostatečné vzdálenosti od stěn 

ohniště. Vhodná konstrukce a uspořádání hořáků vytváří prvořadé předpoklady pro dodržení 

zpřísňujících se emisních limitů a uspokojí tak ekonomické tlaky na účinnost a spolehlivost 

spalovacích zařízení. Bude-li nutné použití denitrifikačních metod, minimalizace emisí NOx 

ze spalovací komory sníží provozní náklady zařízení pro denitrifikaci spalin. Současně je 

třeba dodržet i obsah spalitelných látek v tuhých zbytcích, který nejen ovlivňuje účinnost 

kotle, ale také limituje použití popílku a škváry pro komerční účely. Platí, že čím větší kotel 

(delší doba setrvání v aktivní části spalovací komory), tím menší je vliv vlastních hořáku. 

Samozřejmě to platí pouze v případě vhodně rozděleného přívodu vzduchu. 
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6.2 Snižování NOx pomocí sekundárních opatření 

Další možností jak snížit emise NOx je zredukování jejich koncentrace ve vystupujících 

kouřových plynech pomocí tzv. dočišťovacích (sekundárních) metod, které jsou nezbytným 

doplňkem primárních metod pro dosažení snížené koncentrace emisních limitů. Sekundární 

opatření jsou techniky koncového čištění (end-of pipe) ke snižování oxidů dusíku, tedy 

spočívají ve své podstatě v chemickém odstranění již vzniklých NOx ze spalin. 

 

Výhody sekundárních metod: 

 vysokou účinnost redukce NOx ve spalinách, pohybuje se na úrovni 60 – 90 %  

 jejich životnost a provozní perioda nemusí být přímo svázána s provozem hlavního 

energetického zařízení                          

 až na výjimečné případy mají relativně nízké investiční náklady a nároky na prostor 

 

Nevýhody sekundárních metod: 

 mají vyšší provozní náklady ve vazbě na použité redukční činidlo 

 pokud nejsou bezodpadní, vyžadují dodatečné náklady na likvidaci odpadního 

produktu 

 

Mezi nejznámější sekundární opatření v oblasti denitrifikace spalin patří: 

 absorpční procesy 

 adsorpční procesy 

 radiační metody 

 selektivní katalytická redukce 

 selektivní nekatalytická redukce  

 

 

6.2.1 Absorpční procesy 

Jedná se o absorpci NOx v alkalických roztocích či suspenzích. Tato metoda je však účinná 

při snižování koncentrace NOx v čistých plynech. Pro běžné spalovací procesy je tato 

technologie prakticky nepoužitelná, neboť je nutno zpracovávat velké objemy plynů se 

značnou příměsí jiných složek (SO2, SO3, CO2 apod.). Z měření provedených na pokusných 

nebo provozních zařízeních byla zjištěna účinnost pohybující se podle použití alkálie mezi 10 

– 30 %. Do dnešních dní existující procesy jsou již snad pouze historicky zajímavé a 

v průmyslové praxi nehrají žádnou významnou roli. Jejich uplatnění se přesunulo na zvláštní 

případy čištění plynů pro maloobjemové technologie s vysokou koncentrací NOx v odpadních 

plynech. 

 

 

6.2.2 Adsorpční procesy 

Jedná se o snížení koncentrace NOx ve spalinách pomocí adsorpce NOx na tuhém adsorbentu. 

Principiálně může jít o adsorpci na libovolných adsorbentech, praktického využití však 

nalezla pouze adsorpce na různých druzích aktivního uhlí. V takovém provedení byla 

použitelná pouze pro relativně nevýrazné zdroje emisí. Z hlediska další manipulace 

s adsorbentem se může jednat o proces regenerativní nebo neregenerativní.  V provedení pro 

denitrifikaci velkých energetických zdrojů se užívají speciální druhy hnědouhelných koksů 

v regenerativním provedení. Technologie nenašla širšího uplatnění vzhledem k riziku zapálení 

adsorpčního činidla oxidačním činidlem, oxidy dusíku.   
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6.2.3 Radiační metody  

Jedná se o metody, kdy redukce oxidu dusíku a její intenzita je iniciována zářením. V našich 

podmínkách se však nedostala z laboratoří k průmyslovému využití. 
 

 

6.2.4 Selektivní katalytická redukce   

V 80.tých  a 90.tých letech byla nejvhodnější dostupnou metodou při redukci emisí NOx 

technologie selektivní katalitické redukce SCR, proto jí je v současnosti opatřeno velké 

množství energetických zařízení.  

Sekundární metoda denitrifikace spalin SCR probíhá při relativně nízkých teplotách kolem 

300°C-400°C za přítomnosti katalyzátoru a její účinnost dosahuje hodnot až 80-90%. 

Selektivní katalytická redukce probíhá ve speciálním katalytickém reaktoru, kde se nachází 

katalytické lože a to buď na bázi kovového katalyzátoru, nebo na bázi keramického 

katalyzátoru. Nejužívanějšími katalyzátory jsou oxidy vanadu, molybdenu nebo wolframu na 

nosiči z oxidu titaničitého (TiO2) při teplotách 350-400°C.  

 

Obecná reakce: 

(-)222 OHNNONH 
                                                                             (8) 

 

V praxi se jedná o selektivní katalytickou reakci oxidu dusíku amoniakem, kdy se do spalin 

vstřikuje amoniak a směs se vede přes katalyzátory, kde na výstupu vzniká elementární dusík 

a voda. Podstata procesu byla objevena při studiu katalyzátoru pro redukci oxidů dusíku. 

Základem tohoto objevu je zjištění, že na některých typech katalyzátorů v určitém rozmezí 

koncentrace kyslíku reaguje amoniak selektivně s oxidy dusíku a přítomný kyslík tuto reakci 

ještě urychluje. Reakční teplota na základě reakce ve vhodném katalyzátoru se nachází na 

úrovni 300 – 400°C a molární poměry mezi reagentem NH3 a NOx se pohybují ve většině 

případů na úrovni NH3/NOx = 1. 

 

 

6.2.5 Selektivní nekatalytická redukce 

Metoda selektivní nekatalytické redukce, zkráceně SNCR, byla vyvinuta po objevení se 

prvních problémů s katalytickou denitrifikací jako např. otrávení nebo znečištění katalyzátorů 

SCR, jako alternativní selektivní metoda snižování NOx. Provozuje se při velmi vysokých 

teplotách 750 – 1050 °C. Při této metodě se redukční činidlo přivádí přes systém 

vstřikovacích kopí a trysek do proudu horkých kouřových plynů. Vzhledem k výše uvedeným 

vysokým provozním teplotám se nástřik odehrává prakticky ještě v prostoru spalovací 

komory. Zde v oblasti 750 – 1050 °C dochází mezi redukčním činidlem a NOx obsaženým ve 

spalinách k reakci, způsobující redukci NOx na elementární dusík N2 a vodní páru H2O. Tato 

chemická reakce je společná pro metodu selektivní katalytickou redukci SCR i selektivní 

nekatalytickou redukci SNCR. 

 

Obecná reakce:   

(-)222 OHNNONH 
                                                                             (9) 
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7 Porovnání jednotlivých způsobů denitrifikace spalin 

 

Při porovnávání jednotlivých způsobů denitrifikací spalin vhodných pro průmyslové využití 

vycházíme z následujících kritérií, které porovnáváme a na jejichž základě se snažíme najít 

nevhodnější denitrifikační metodu.  

 

Mezi rozhodující parametry při rozhodování o způsobu denitrifikace spalin patří:  

● účinnost redukce NOx                

● technologické náročnosti                

● způsob dispozičního uspořádání                     

● časová náročnost a potřeba na realizaci                    

● ekonomická náročnost                 

● ekologie provozu 

 

Absorpční a adsorpční procesy jsou metody denitrifikace spalin bezchybně fungující 

v laboratorních podmínkách a v menších provozech. Radiační metody jsou velmi obtížně až 

zcela nereálně aplikovatelné u větších energetických jednotek. Dále se tyto metody vyznačují 

zejména složitostí zařízení, obtížností získání sorbetu a po jeho nasycení jeho složitou 

likvidací. 

Máme-li hovořit o reálně aplikovatelných metodách denitrifikace u velkých energetických 

provozů, v úvahu připadají tedy denitrifikační procesy jako jsou selektivně katalytická 

redukce a selektivně nekatalytická redukce. V oblasti NOx je nejúčinnější metodou systém 

selektivní katalytické redukce (SCR). Účinnost redukce NOx v  zařízeních dosahuje hodnoty 

blížící se intervalu 90 – 95 %. Jedná se tedy o vysoce funkční a účinnou metodu, ale po 

stránce vlastní konstrukce zařízení velmi komplikovanou a provozně velmi citlivou na prach 

a nežádoucí plynné příměsi ve spalinách. 

Druhou metodou vhodnou pro denitrifikaci spalin velkých energetických zdrojů je metoda 

selektivní nekatalytické redukce SNCR, která nedosahuje sice tak vysokého stupně redukce 

NOx ve spalinách (maximum se pohybuje na úrovni 60%), ale skýtá zase jiné výhody pro 

provozovatele při její aplikaci a vlastní technické provedení denitrifikačního zařízení je oproti 

zařízení pro aplikaci metody SCR relativně velmi jednoduché. 

 

 

Porovnání denitrifikačních metod SCR a SNCR 

Výhody SCR: 

 spolehlivé dosavadní výsledky 

 dobrý odhad účinnosti 

 celá řaděa zkušeností s jejím provozem  

 v neposlední řadě to jsou nízké provozní náklady 

 

Nevýhody SCR: 

 asi destkrát vyšší pořizovací náklady než jsou u metody SNCR 

 instalace katalyzátoru je často obtížné v případě velkého ekonomizéru místo ohřívaku 

vzduchu, v tom případě by bylo zapotřebí kvůli katalyzátoru přemístit výměníkové 

plochy 

 kvůli výšce většiny kotlů, váze katalyzátorů a kvůli ocelové konstrukci by mohly 

nastat problémy se statikou 

 tlaková ztráta může vést i k vyšším provozním nákladům než u metody SNCR a 

investiční náklady mohou mnohonásobně převýšit technologii SNCR 
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 odstavení kotle na instalaci SCR může vést ke značným ztrátám zisku  

 

Na základě porovnání obou vhodných metod byla jako nejlepší vyhodnocena metoda SNCR. 

Technologie je investičně nenáročná ve srovnání s metodou SCR a pracuje jako bezodpadová. 

Vzhledem k dostatečné účinnosti, investiční nenáročnosti považuji tuto metodu jako 

optimální pro řešení problematiky denitrifikace spalin velkých energetických jednotek. 

 

 

7.1 Současný stav řešení problematiky  

7.1.1 Současný stav řešení problematiky v České Republice 

První zkoušky technologie SNCR, jako sekundární metody odstraňování emisí dusíku na 

velkých energetických zařízeních na území České republiky, proběhly na kotlích v Energetice 

Vítkovice v 90. letech minulého století.  

 

Technologie SNCR je v České republice dále nainstalována a provozována na kotli K5 

v Kopřivnici (rok instalace 2009), kotli K17 v Litvínově (rok instalace 2009), kotlích K13 a 

K15 v Třebovicích (rok instalace 2010), K11, K12, K21 a K22 v Olomouci (rok instalace 

2001) a kotli K5 v Táboře (rok instalace 2003).  

 

V současné době probíhají další testy této technologie na dalších energetických zařízeních a 

instalace na kotlích postupně přibývají. 

 

 

7.1.2 Současný stav řešení problematiky v Evropě 

Výsledky získané během provozu v několika spalovnách prokázaly, že lze trvale dosáhnout 

výstupní koncentrace NOx < 100 mg/Nm³ při skluzu NH3 < 10 mg/Nm³ a dosažitelné jsou i 

koncentrace podstatně nižší. Například ze spalovny odpadu v Německu jsou k dispozici 

spolehlivé údaje, které prokazují, že je možné dlouhodobě provozovat toto zařízení s 

výstupními koncentracemi NOx 70 mg/Nm³ při skluzu NH3 < 8 mg/Nm³.  

V Německu, Švédsku a Holandsku jsou již několik let v nepřetržitém provozu zařízení SNCR, 

které byly navrženy pro limity NOx < 100 mg/Nm³ a které fungují spolehlivě v souladu s 

garantovanými hodnotami. Novější z těchto zařízení, která jsou vybavena akustickým 

systémem měření teploty (agam), třemi vstřikovacími úrovněmi a řízením jednotlivých 

vstřikovacích kopí, se vyznačují velice nízkým čpavkovým skluzem současně s nízkými 

výstupními koncentracemi NOx ve vyčištěném plynu a vysokou účinnosti. [26] 

 

 

8   Technologie SNCR 

 

Jak již bylo uvedeno výše, jedná se o sekundární metodu chemického odstranění již vzniklých 

emisí NOx ze spalin vstřikováním redukčního činidla do relativně úzkého teplotního okna 

800-1050°C. Vzhledem k poměrně značné spotřebě redukčního činidla, byla tato redukční 

činidla hledána nejenom z hlediska jejich účinnosti, ale i z hlediska nutných vynaložených 

nákladů na jejich pořízení.  

 

Jako účinný redukční prostředek byla zkoušena následující činidla: 

 amoniak, uvolňující organické aminy nebo amoniakální soli anorganického původu 

 kyselina kyanová (HNCO) a příbuzné sloučeniny  
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 močovina, která se při vysokých teplotách rozkládá na amoniak a kyselinu kyanovou 

 organické nitridy (R-CN), odštěpující CN resp. HCN a přes několik mezistupňů 

vznikají aminové radikály.  

 

Po řadě zkoušek a pokusů, probíhajících od poloviny osmdesátých let, se u velkých 

průmyslových jednotek ustálilo použití čpavku, čpavkové vody a močoviny. V současnosti 

jsou jako zdroj radikálů NH2
-
 využívány následující látky, i když poslední jmenovaná širší 

uplatnění nenašla: 

 

1) Čpavek NH3 

2) Čpavková voda NH4OH  

3) Močovina (NH2)2CO 

4) Kyanomočová kyselina (HNCO)3 

 

Reakční schéma pro všechny tři reagenty je přehledně zobrazeno na Obr. 8-1. Ve skutečnosti 

je však chemizmus mnohem složitější a reálně dochází k několikanásobně více reakcím. 

                                   

Obrázek 8-1 Reakční schéma u metody SNCR [20] 

Pokud je jako reagent při denitrifikační metodě použit čpavek, jedná se o metodu s 

komerčním názvem DeNOx, využijeme-li jako ragent čpavkovou vodu, pak hovoříme o 

metodě NOxOUT, jestliže použijeme jako reagent kyanomočovou kyselinu, pak se jedná o 

metodu RAPRENOx a pokud jako reagent použijeme močovinu, hovoříme o metodě 

NOxAMID. 

 Reagent NH3 – DeNOX 

 Reagent NH4OH – NOxOUT 

 Reagent (HNCO)3 – RAPRENOx  

 Reagent (NH2)2CO– NOxAMID 

 

V současné době jsou čpavek a čpavková voda používány převážně v chemických provozech, 

kde tyto látky vznikají jako odpadní produkty. U elektráren, tepláren a jiných energetických 

provozů, které jsou umístěny v blízkosti sídlištních aglomerací, bylo použití těchto 

redukčních činidel omezeno (požadavky na bezpečnost a zdraví lidí) a jako redukční činidlo 

je používána převážně močovina. Při použití močoviny jako redukčního činidla u technologie 

SNCR je zapotřebí brát v úvahu větší problém s korozí, která u použití čpavku a čpavkové 

vody nevyskytuje.  
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Čpavek nebo čpavková voda reagují s kouřovými plyny při teplotách 870 – 1050 
o
C 

podle následujících reakcí: 

 

Čpavek bez přítomnosti kyslíku: 

4NH3 + 6NO         5N2 + 6H2O                                                                                          (10) 

8NH3 + 6NO2       7N2 + 12H2O                                                                                         (11) 

 

Čpavek v přítomnosti kyslíku:  

4NH3 + 4NO + O2        4N2 + 6H2O                                                                                   (12) 

4NH3 + 2NO2 + O2      3N2 + 6H2O                                                                                    (13) 

Močovina reaguje s kouřovými plyny při teplotách 850 - 1050 
o
C podle následující 

reakce: 

(NH2)2CO + 2NO + 1/2O2     2N2 + CO2 + 2H2O                                                              (14) 

(NH2)2CO + H2O  2NH3 + CO                                                                                            (15) 

(NH2)2CO  NH3 + HNCO                                                                                                   (16)  

 

Dosažitelný rozklad těchto reakcí a tím i účinnost selektivní nekatalytické redukce je silně 

závislá na reakční teplotě, která je dána především teplotou a složením kouřových plynů. 

Teplota ovlivňuje účinnost selektivní nekatalytické redukce a také rychlost reakcí.  

 

Při teplotě nad 1000°C je reakční rovnováhy dosaženo již po méně než 0,1s, při teplotě 850°C 

se posouvá dosáhnutí reakční rovnováhy „až“ k času 0,5s. Současné špičkové technologie 

firem, aplikující při čištění spalin od emisí dusíku selektivní nekatalytickou redukci, používají 

do redukčního roztoku ještě další přísady, uvolňující po nadávkování do spalovacího prostoru 

OH radikály, které pomohou svou přítomností prodloužit dosažitelný rozklad obou výše 

uvedených reakcí až do teploty cca 750°C, což vede k dalšímu prodloužení času k dosáhnutí 

reakční rovnováhy a to až na dobu 0,7s. To znamená, že s klesající teplotou se prodlužuje čas 

potřebný k dosažení reakční rovnováhy, doba trvání reakce se tedy prodlouží a tím se dosáhne 

i vyššího stupně redukce NOx. 

 

Radikály H-, OH- a O- reagují s redukčním činidlem NH3 podle následně uvedených rovnic 

(17 – 19). Při těchto reakcích vzniká aminový radikál NH2, který následně reaguje s NO podle 

rovnice (20). 

 

Reakce radikálů s redukčním činidlem NH3: 

NH3 + H               NH2 + H2                                                                                                                                              (17) 

NH3 + OH            NH2 + H2O                                                                                            (18) 

NH3 + O               NH2 + OH                                                                                             (19) 

 

Reakce aminového radikálu s oxidy dusíku: 

NH2 + NO            N2 + H2O                                                                                               (20) 

Možnost reagovat až do teploty 750°C umožňuje dle konstrukce kotle umístit na kotli 

v případě vysokých vstupních hodnot NOx více než jednu úroveň vstřikovacích trysek, což 

jednoznačně zvyšuje dosažitelnou účinnost denitrifikačního procesu. Ta se běžně pohybuje 

mezi 40-50%. U špičkových procesů s dodatečnými aditivy pak může dosáhnout hodnoty až 

60%. Tato hodnota je však již skutečně mezní. Denitrifikační proces je v takovém případě 

provázen relativně vysokou spotřebou redukčního činidla a je ohrožen dalším nepříjemným 
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průvodním jevem, kterým je únik nezreagovaného NH3 (tzv. čpavkový skluz).  

Když teplota v reakční zóně poklesne pod hranici teplotní oblasti, která je pro reakci vhodná, 

nejsou pro redukční reakce nezbytné aktivační energie bez SCR-katalyzátoru dosažitelné a 

NOx se tím dostatečně neredukuje. Následkem je silné stoupání emisí NH3 a vznik tzv. 

sekundárních emisí.  

 

Následující reakce (21-29) probíhají v případě příliš nízkých teplot (pod 750°C):  

4NH3 + 2O2                                    N2O + 3H2O                                                                (21) 

2NH3 + 8NO                                  5N2O + 3H2O                                                              (22) 

4NH3 + 4NO + 3O2                        4N2O + 6H2O                                                              (23) 

16NH3 + 12NO2 + 7O2                  14N2O + 24H2O                                                           (24) 

NH3 + SO3 + H2O                           NH4HSO4                                                                                                      (25) 

2NH3 + SO3 + H2O                        (NH4)2SO4                                                                                                     (26) 

2NH4HSO4                                     (NH4)2SO4 + H2SO4                                                                              (27) 

NH4HSO4 + NH3                            (NH4)2SO4                                                                                                    (28) 

NH3 + HCl                                       NH4Cl                                                                        (29) 

Když jsou naproti tomu teploty moc vysoké, je NH3 pod tvorbou nového NO spáleno, takže je 

nakonec emitováno více NOx než při provozu zařízení bez metody oddusíkování.  

Následující reakce (30 – 32) probíhají v případě příliš vysokých teplot (1050-1200 °C) a příliš 

velkém obsahu kyslíku: 

4NH3 + 3O2          2N2 + 6H2O                                                                                            (30) 

4NH3 + 4O2          2N2O + 6H2O                                                                                         (31) 

4NH3 + 5O2          4NO + 6H2O                                                                                           (32) 

 

8.1 Teplotní okno technologie SNCR 

Hlavním specifikem SNCR metody je tedy relativně úzké teplotní okno (750-1050°C). Tento 

teplotní rozsah se může mírně měnit v závislosti na složení spalin a zda-li je použit jako 

reagent močovina nebo čpavek, zásadní vliv však mají plyny CO a O2 , které posouvají 

teplotní okno směrem doleva a SO2, který posouvá teplotní okno směrem doprava. 

Při nižších teplotách, než je teplotní rozmezí, vyžaduje redukční reakce delší reakční čas, 

který ovšem ve většině případů komerčních spalovacích systémů není k dispozici. Rovněž by 

mohlo dojít ke snížení redukční schopnosti a zvýšení zbytkového čpavku v kouřových 

plynech. Na Obr. 8-2 je znázorněné ideální teplotní okno. V levé části křivky se redukční 

schopnost zvyšuje s teplotou, ale obsah zbytkového čpavku je stále vysoký. Na vrcholu 

křivky mezi body A a B jsou optimální podmínky pro redukci NOx, podíl zbytkového NH3 ve 

spalinách klesá. Teplotní změny v této oblasti mají pouze malý vliv na účinnost procesu. 

Zvýšení teploty nad optimum snižuje redukční schopnost, ale také snižuje podíl zbytkového 

NH3 na velmi nízké hodnoty.  Jinak řečeno, pokud je reagent vstřikován do oblasti s nízkou 

teplotou, oxidy dusíku NOx nereagují s radikálem NH2
-
, protože reakční rychlost je nízká. To 

má za následek zvýšení koncentrace čpavku NH3 ve spalinách tzv. čpavkový skluz. Pokud je 

naopak reagent vstřikován do oblasti s vysokou teplotou, NH2
-
 radikál začne přednostně 

reagovat s kyslíkem O2, což má za následek naopak zvýšení koncentrace NOx ve spalinách. 
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Účinnost metody SNCR je tak silně ovlivněna teplotou spalin, respektive umístněním trysek 

ve spalovací komoře. 

 
Obrázek 8-2 Účinnost metody SNCR v závislostí na teplotě[20] 

Jako nejvhodnější se doporučuje provoz technologie SNCR při teplotách napravo od bodu 

“B” za účelem dosažení minimalizace podílu čpavku, přestože redukce NOx je nižší než 

dosažitelné maximum. Přítomnost NH3 může vést k tvorbě amonných solí (síran amonný, 

hydrogen síran amonný a chlorid amonný), které mohou způsobit sekundární problémy se 

zanášením teplosměnných ploch ekonomizéru a ohřívače spalovacího vzduchu. Cílem všech 

technik redukce NOx je dosažení co nejvyšší účinnosti při co nejnižší spotřebě reagentu a 

současně při dosažení co nejnižší zbytkové hladiny NH3. Toho se dosáhne dávkováním 

správného množství reagentu při správné teplotě spalin. 

Využití a dodržení optimální teplotní oblasti se stává velice důležité, můžeme dokonce říci 

nejdůležitějším kritérium pro úspěšnou aplikaci metody SNCR. Abychom zajistili reakce 

oddusíkování v ideálním teplotním okruhu, je nezbytné s přívodem redukčního činidla 

sledovat místní kolísání teplotního pole. Z tohoto důvodu je vhodné kotle spalovacích zařízení 

vybavit více, většinou 2-4 úrovněmi vstřikovacích trysek a vedle toho rovněž instalovat 

systémy kontinuálního měření teploty v rozhodujícím průřezu spalovací komory tj. v pásmu 

bezprostředně nad hořáky, kde vzniká maximální množství NOx. Zjištění převládajícího 

rozdělení teplot má rozhodující vliv na správné rozdělení přívodu redukčního činidla do 

prostoru spalování, kterého dosáhneme optimálním uspořádáním trysek, jejich množství není 

nikterak standardně určeno a může variovat podle již zmíněného spektra průběhu teplot a 

vlastní geometrie vestavby kotle (šoty přehříváků, přihříváků apod.) Optické a akustické 

systémy měření teplot s odpovídajícími vyhodnocovacími jednotkami umožňují optimalizaci 

rozdělení redukčního prostředku v celém spalovacím průřezu.  

Dodatečné regulační orgány ve směšovacích potrubích k jednotlivým vstřikovacím bodům 

zvyšují všeobecně náklady pro zařízení SNCR cca o 10 – 20 %. Náklady měřicího systému 

zatěžují celkový rozpočet investic také asi o 20 %. Nasazení systému měření teplot je tedy u 

velkých zařízení (od 150 000 Nm
3
/h spalin) opodstatněné, když současně následuje kontrola 

teploty ve spalovacím prostoru a optimalizace spalování. Tyto systémy měření teplot a jejich 

následná vazba na optimalizaci objemu vstřikovaného redukčního roztoku, realizovaného 

formou regulace přívodu směsi do jednotlivých dýz, jsou velmi důležité pro optimální průběh 

denitrifikační reakce, který spatřujeme v dosažení co nejvyššího stupně redukce NOx při 

relativně minimálním obsahu nezreagovaného NH3 v odcházejících spalinách.  
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8.2 Rozdíly při vstřikování močoviny a čpavkové vody 

Jak již bylo opakovaně konstatováno, technicky se u metod selektivní nekatalytické redukce 

prosadily jako redukční média čpavek, čpavková voda a roztoky močoviny, někdy obohacené 

o speciální přísady. Zatímco u močoviny každá molekula již přímo obsahuje dvě 

aminoskupiny a při disociaci se rozpadá na 2NH2 + CO, při použití čpavku nebo čpavkové 

vody radikály aminu NH2 vznikají až při reakci čpavku NH3 s radikály OH. Schéma 

vstřikování obou redukčních činidel je znázorněn na Obr. 8-3. 

 

Vstřikování močoviny 

Při nasazení močoviny jako redukčního činidla se močovina může rozložit na reaktivní složky 

NH2 pouze po odpaření veškeré vody, což má docela zásadní výhodu. Místo v proudu spalin, 

kde bude probíhat reakce, může být dodatečně ovlivněno velikostí kapiček a hloubkou 

penetrace. Je- li vodní kapička dostatečně velká, může být pro místo vstřiku vybráno i místo s 

vyššími teplotami, než jaké jsou vhodné pro redukci NOx, protože vlastní reakce proběhne 

dále po proudu spalin v místě s nižší teplotou. Voda, která je použita jako nosič pro větší 

hloubku penetrace, má nízkou spotřebu energie a může zchladit spaliny na pořadovanou 

teplotu, pokud je to potřeba.  

 

Vstřikování močoviny do proudu horkých spalin se sestává z následujících fází: 

1. Přivedení a smíchání rozprášeného reagentu s proudem spalin 

2. Odpaření vody, ve které je obsažen aktivní prvek (močovina)  

3. Rozložení reagentu na reagující látky 

4. Reakce plynné fáze aktivního prvku reagentu NH2 a NOx 

 

Vstřikování čpavkové vody 

Naproti tomu, v zařízeních, kde se využívá pro redukci NOx čpavková voda, se čpavek uvolní 

z nosného média (vody) relativně okamžitě při jeho vstřiku do kotle. Značná část se ho tedy 

stačí ještě před počátkem vlastní reakce odpařit a to vzhledem k jeho poměrně vysokému 

parciálnímu tlaku. Pro zajištění optimální penetrace tohoto redukčního činidla je zapotřebí 

větší energie, a to z důvodu nižší hmotnosti čpavku v plynné formě v porovnání s vodními 

kapičkami. 

 

Vstřikování čpavkové vody do proudu horkých spalin se sestává z následujících fází: 

1. Přivedení a smíchání rozprášeného reagentu s proudem spalin 

2. Uvolnění čpavku z nosného média 

3. Reakce čpavku s radikály OH 

4. Reakce plynné fáze aktivního prvku reagentu NH2 a NOx 

 

 

Tento rozdíl v průběhu reakce derivátů močoviny a čpavku vede k tomu, že při nasazení 

čpavku dochází v praxi vždy k vyšší koncentraci čpavkového skluzu v kouřových plynech. 

Obsah nezreagovaného NH3 v odcházejících kouřových plynech je jedním z mála skutečných 

problémů této poměrně velmi jednoduché, investičně nenáročné a technicky progresivní 

metody denitrifikace spalin.  
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Obrázek 8-3 Vstřikování močoviny a čpavkové vody [26]  

Kromě způsobu zavedení a smíchání reagentu v proudu spalin je velmi důležitým prvkem pro 

proces redukce NOx také velikost kapek v rozprachu reagentu. Příliš malé kapky by se 

odpařily velmi rychle, což by mohlo vést k reakci při příliš vysoké teplotě, takže by mohlo 

zformovat ještě větší množství NOx. Příliš velké kapky by se odpařily pomaleji, takže reakce 

by probíhala při nižší teplotě, než je optimální. To by vedlo ke zvýšení zbytkové hodnoty 

čpavku a snížení redukce NOx. 

 

 

8.3 Množství vstřikovaného redukčního činidla a emise NH3 

Abychom v praxi dosáhli účinné redukce NOx, pracujeme většinou se stechiometrickým 

poměrem mezi množstvím vstřikovaného redukčního činidla a koncentrací NOx v surovém 

plynu. Optimální průběh stechiometrie při denitrifikaci spalin metodou selektivní 

nekatalytické redukce je zachycen na následujícím Obr. 8-4.    Označíme-li molární poměr 

NH3/NOx = β, potom dobrého průběhu denitrifikační reakce s relativně minimálním skluzem 

NH3 ve spalinách dosáhneme při β = 1 – 3.       

 

 

 

 

 

Obrázek 8-4 Stechiometrický faktor (NSR) v závislosti na redukci NOx 

Další přídavek redukčního činidla, kdy výše uvedený molární poměr vychází přes β = 4 

nepřináší žádné účelné zvýšení stupně redukce NOx, ale naopak dojde ke zřetelnému nárůstu 

úniku nezreagovaného NH3 a tím k nárůstu čpavkového skluzu. Protože při použití selektivní 

nekatalytické redukce NOx ve snaze dosáhnout co možná nejvyššího stupně denitrifikace 

pracujeme převážně s nadstechiometrickým množstvím tj. s nadbytkem NH3, dochází 

v následujících stupních čištění spalin k vyššímu odloučení různých sloučenin amoniaku. 

Tato skutečnost následně vede k možnosti silného znečištění dodatkových ploch kotle, 

zejména výměníku tepla a kouřovodů. Při spalování paliv s větším obsahem síry odcházejí 

spaliny z kotle k jednotlivým stupňům jejich postupného čištění již obohacené o 

nezreagovaný NH3. Ten reaguje s SO2 a SO3, obsaženém ve spalinách ještě před odsířením a 

vytváří sírany a siřičitany amonné.  
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Reakce jsou vyjádřeny vztahy: 

NH3 + SO3 + H2O                      NH4HSO4                                                                                                             (33) 

2NH4HSO4                                (NH4)2SO4 + H2SO4                                                                                      (34) 

2NH3 + SO3 + H2O                   (NH4)2SO4                                                                                                             (35) 

 

Tyto vzniklé nánosy nejenom že zhoršují přestup tepla na teplosměnných plochách výměníků 

a snižují tím účinnost kotle zejména z důvodu nárůstu komínové ztráty, ale působením 

vodních par obsažených v kouřových plynech nebo vlivem atmosférické vlhkosti při 

odstávkách zařízení tvorbou a uvolňováním kyseliny sírové způsobují korozi těchto částí 

kotle. Další problémy způsobují tyto sloučeniny zejména na druhém stupni čištění spalin. 

V odsiřovacích jednotkách pracujících na bázi mokré vápenné vypírky se zachytí 60 – 80 % 

uniklého nezreagovaného NH3. Z tohoto důvodu je často nutná u těchto zařízení instalace 

jímače čpavkových par u čističek odpadních vod před jejich neutralizací. V každém případě je 

nejlepší způsob jak se vyhnout vzniku výše uvedených problémů, upravit průběh technologie 

SNCR tak, aby byl skluz nezreagovaného NH3 minimalizován, přičemž minimální reálnou 

hodnotou rozumíme obsah nezreagovaného NH3 ve spalinách na úrovni 5 mg/mN
3
. Jedná 

z technologií, která toto umožňuje je tzv. katalytický stupeň dočišťování spalin.  

 

 

8.4 Provedení vstřikovacích trysek 

Vstřikovací trysky se skládající se ze dvou základních částí – směšovací komora a samotné 

trysky, která slouží k rozstřiku redukčního ve spalovací komoře.  

Směšovací zajišťuje vytvoření homogenní směsi redukčního činidla se stlačeným vzduchem. 

Do atomizéru je přiváděn tlakový vzduch (cca 0,6 MPa) a vodný roztok redukčního činidla. 

Ve směšovací komoře je umístěna vzduchem obtékána vstřikovací trubička s redukčním 

činidlem. Ve směšovací komoře dochází k vytvoření homogenních kapiček (princip 

karburátoru). Střední průměr kapičky je okolo 0,15 mm. Takto připravená směs (mlha) je 

transportována ke hrotu trysky, viz. Obr. 8-5.  

Konec nosné trubky je osazen tryskou, která zajišťuje rozstřik připravené směsi do spalovací 

komory. Nosnou trubku je možné, pro různé specifické případy, osadit širokou škálou trysek. 

Klasická kruhová tryska je univerzální. Její rozstřik je v kuželové ploše o vrcholovém úhlu 

15°. Štěrbinová tryska slouží k rovinnému rozstřiku. Trysky osazené srážecí hranou slouží k 

směrovanému rozstřiku pod úhly 15, 30, 45°. Jde tedy o specielní kruhovou trysku, která není 

směrována vodorovně. Dalším typem je tryska se třemi otvory. Tato tryska je používána pro 

zajištění rozstřiku do většího objemu spalin, které by nebylo možné pokrýt jednou tryskou se 

zvětšeným průtokem. 

 
Obrázek 8-5 Schéma vstřikovací trysky 
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8.5 Umístění trysek ve spalovací komoře kotle 

Na základě měření teplotních polí po celém průřezu spalovací komory byly do stěn 

nainstalovány příruby pro umístění vstřikovacích trysek testovací technologie SNCR, 

sloužících k dopravě a rozstřiku redukčního činidla ve spalovací komoře testovací technologie 

SNCR. Instalace přírub spočívá v poměrně jednoduchém vyhnutí trubek výparníku 

v příslušném místě, Obr. 8-6. Z důvodu konstrukčních omezení kotle, nelze vždy umístit 

trysky přímo v naměřených výškových hladinách, v tomto případě se to řeší určením 

nejbližších vhodných míst a nakloněním trysek pod příslušným úhlem. 

Pokud by nebyly trysky umístěny do míst se správným teplotním polem, metoda SNCR by 

byla neefektivní. Správné rozmístění trysek je tedy základním předpokladem pro správné 

fungování této metody, která má za cíl dosažení vysokého stupně redukce NOx při minimální 

spotřebě redukčního činidla a minimálních hodnotách čpavkového skluzu. Při umísťování 

trysek je potřeba zohlednit různé výkonové hladiny, při kterých je kotel provozován, protože 

při různých výkonech kotle (od 60% do 100% jmenovitého výkonu kotle) se posouvá vhodné 

teplotní okno technologie SNCR po výšce spalovací komory.  

 

                
Obrázek 8-6 Umístění trysek ve stěně spalovací komory kotle 

 

9 Dizertační práce 

 

Disertační práce se zaměřuje na snižování emisí oxidu dusíku stacionárních spalovacích 

zařízení, kdy je potřeba na základě „Národního programu snižování emisí“ snížit do roku 

2016 emise oxidu dusíku na 200mg/mN
3
.Snížení limitů pro emise NOx nutí  provozovalete 

stávajících energetických zařízení k jejich rychlejší modernizaci, rekonstrukci a obnově. 

Cílem disertační práce je návrh k nižším emisím NOx uhelných kotlů s práškovým ohništěm. 

Při snižování emisí NOx se uplatňuje aplikace primárních opatření úpravou spalovacího 

procesu tak, aby se eliminoval samotný vznik oxidů dusíku. Je zřejmé, že i po aplikaci 

primarních opatření snížování emisí oxidu dusíku pravděpodobně nebude většina stávajících 

zařízení schopna emisních limitů dosáhnout. Bude nezbytné tedy přistoupit k realizaci i 

sekundárních opatření, která jsou založena na chemickém odstranění již vzniklých oxidů 

dusíku ze spalin.  V oblasti sekundárních opatření se v současné době jeví velice příznivě 

využívání technologie SNCR, která spočívá ve vstřikování roztoku močoviny do spalovací 

komory kotle do míst s teplotami v rozmezí 850°C až 1050°C. Výběr vhodných míst pro 

vstřik roztoku močoviny je klíčovou záležitostí. V  místech chladnějších než je 850°C se 

snižuje reaktivita vstřikovaného redukčního prostředku a do spalovací komory je tak 

vstřikován roztok, který není schopen reagovat s NOx, což se v důsledku negativně promítne 

do emisí NH3 jejím nárůstem. Pokud je reagent vstřikován do oblasti s nízkou teplotou, oxidy 

dusíku NOx nereagují s radikálem NH2
-
, protože reakční rychlost je nízká. To má za následek 

zvýšení koncentrace čpavku NH3 ve spalinách tzv. čpavkový skluz. Pokud je naopak reagent 

vstřikován do oblasti s vysokou teplotou, NH2
-
 radikál začne přednostně reagovat s kyslíkem 

O2, což má za následek naopak zvýšení koncentrace NOx ve spalinách. Účinnost metody 
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SNCR je tak silně ovlivněna teplotou spalin, respektive umístněním trysek ve spalovací 

komoře. 

Výchozím bodem pro aplikaci jakýchkoliv nových opatření nebo úprav stávajících opatření 

na spalovacím zařízení, jako je např. jeho rekonstrukce nebo úprava spalovacího procesu, je 

detailní znalost stávajícího stavu, která vychází z výsledků měření.  Spalovací komory i kotle 

naprosto totožné konstrukce, mohou vykazovat zcela odlišné charakteristiky, v současné době 

je navíc díky rozšíření palivové základny spoluspalováním, rekonstrukcí, atd. většina kotlů 

provozována za podmínek jiných než na jaké bylo zařízení projektováno.  Návrhu a 

optimalizaci primárních i sekundárních opatření musí proto předcházet diagnostika 

stávajícího stavu zařízení, kdy je zapotřebí znát detailně mnoho parametrů spalovacího 

procesu. Tato diagnostika se provádí na základě provozního měření. 

 

Provozní měření na spalovacím zařízení 

Proměřením několika různých veličin (jedná se zejména o teplotní pole, koncentrační pole a 

rychlostní pole) na reálném spalovacím zařízení v několika výškových úrovních, lze získat 

představu o stavu kotle, jeho technických parametrech a celkově o průběhu spalovacího 

procesu. 

 

Provozní měření zahrnuje proměření celé řady veličin:  

 teplotní pole proměřená na několika úrovních ve spalovací komoře, popř. v mezitahu, 

obratovém prostoru a v dalších tazích kotle 

 koncentrační pole O2, CO a NOx proměřená na několika úrovních ve spalovací 

komoře, popř. v mezitahu, obratovém prostoru a v dalších tazích kotle 

 rychlostní pole proměřená na několika úrovních ve spalovací komoře, popř. 

v mezitahu, obratovém prostoru a v dalších tazích kotle 

 komplexní diagnostika mlýnských okruhů 

 poměrové měření tepelných toků do stěn 

 měření průtoku vzduchů 

 odběr a analýza reprezentativního vzorku paliva 

 

Některé veličiny lze určit z údajů provozních měřicích přístrojů. Stanovení parametrů jako 

jsou např. teplotní, koncentrační, rychlostní pole ve spalovací komoře, poměrové určení 

tepelných toků do stěn spalovací komory atd. je však možné pouze pomocí speciálních metod 

a techniky obsluhované zkušeným personálem. Pracoviště pro diagnostiku a provoz tepelně 

energetických zařízení katedry energetiky VŠB-TU Ostrava (KE DEZ) disponuje kompletním 

vybavením a personálem s bohatými zkušenostmi s realizaci jak dílčích, tak uvedených 

komplexních měření. Toto vybavení zahrnuje chlazené sondy vlastní konstrukce s operační 

délkou až 6 m pro měření teploty metodou prosávacího pyrometru, chlazené sondy vlastní 

konstrukce s operační délkou až 6 m pro měření rychlostí, chlazené sondy vlastní konstrukce 

s operační délkou až 6 m pro odběr plynného vzorku, sondy pro poměrové rozdělení 

tepelných toků, modifikovanou aparaturu pro izokinetický odběr uhelného prášku z 

práškovodu. [11] 
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Obrázek 9-1 Chlazená sonda pro odběr plynného vzorku [10]  

 

              
Obrázek 9-2 Prosávací pyrometr [10] 

1-Vstup nasávaných horkých plynů, 2-Keramická stínicí hlavice, 3-Ucpávka z žáruvzdorného materiálu, 4-

Chlazená sonda, 5-Vývěva, 6-Zobrazení měřené teploty, 7-Termočlánek 

 

Pro účely dizertační práce byl nejdůležitější parametr proměření teplotních polí na několika 

úrovních spalovací komory při různých výkonových režimech, potřebné pro určení 

nejvhodnějších míst pro prostupy vstřikovacích trysek. 

 

Cíle dizertační práce: 

 Vytipování vhodného spalovacího zařízení na instalaci testovací technologie SNCR a 

jeho detailní popis 

 Proměření teplotních polí ve spalovací komoře (pro různé výkonové režimy)   

 Popis technologie SNCR 

 Provedení testovacích zkoušek technologie SNCR (pro různé výkonové režimy) 

 Odběr vzorku sorbentu z odsiřovacího zařízení pro zjištění účinnosti zachycení NH3  
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10 Vytipované spalovací zařízení 

 

Pro účely dizertační práce byl jako nejvhodnější vybrán kotel v kotelně Elektrárny Opatovice, 

kde je umístěno a provozováno 6 granulačních parních kotlů.  Kotle s přirozenou cirkulací a 

Krämerovým ohništěm byly původně určené pro spalování méněhodnotného severočeského a 

sokolovského uhlí a byly navrženy a vyrobeny ve VŽKG a uváděny do provozu v 50. a 60. 

letech minulého století.  V průběhu let se měnily parametry spalovaného paliva, rovněž tak i 

kotle prošly řadou úprav. Ve spolupráci s provozovatelem zařízení byl vybrán kotel K4, 

výkres kotle je uveden v Příloze 8. 

 

Parametry spalovacího zařízení  

Základní parametry kotle K4 v Elektrárně Opatovice jsou uvedeny v Tab. 3. 

Parametry jednotky před úpravou po úpravě 

jmenovitý výkon   MWt  163 178 

parní výkon   MWt  230 250 

jmenovitá teplota přehř. páry  °C 530 530 

jmenovitý tlak Mpa 9,51 9,51 

teplota nap. vody  °C 215 208 

jmen. teplota spal. Vzduchu °C 410 410 

konstrukční přetlak MPa  11,77 11,77 

zkušební přetlak  MPa  15,3 15,3 

Tabulka 3 Základní parametry kotle K4 IPO [17] 

Paliva kotle K4 v Elektrárně Opatovice je uvedeno v následující tabulce Tab. 4. 

  projektované současné 1 současné 2 

výhřevnost  10 450 kJ·kg
-1

 14 500 kJ/kg 16 900 kJ/kg 

Voda 34% 27% 28,50% 

Popel 25% 28% 17,50% 

Síra 1% 1,10% 1,20% 

Tabulka 4 Paliva kotle K4[27] 

Pro stabilizaci a najíždění se používá lehký topný olej. 

 

Historie kotlů v kotelně  

Parní kotle s přirozenou cirkulací a Krämerovým ohništěm byly původně určené pro 

spalování méněhodnotného severočeského a sokolovského uhlí. Kotle byly uvedeny do 

provozu v 50. a 60. letech minulého století a od počátku provozu se potýkají se 

zastruskováváním.  Původní výsypku kotle tvořily 4 lucerny, což mělo za následek značné 

přisávání vzduchu.  

První změny v konstrukci kotlů nastaly koncem  60. let, kdy byly přehříváky IV 

překonstruovány na „Z“ výstup a přehozeny vstupní a výstupní komory (protiproud na 

souproud). Díky přepojení na „Z“ výstup bylo také možné vyjmout clonky. Palivo i vzduch 

byly řízeny jen od tlaku páry a docházelo k zamílání mlýnů a výbuchům v mlýnských 

okruzích MO. Koncem 60. let byly odstraněny sekundární vzduchy, které byly po 

rekonstrukci v 80. letech opět namontovány zpět z důvodu nedostatku spalovacího vzduchu 

způsobeného nahrazením původních luceren vynašečem.  V 60. letech došlo také k odpojení 
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původních kondenzátorů páry typu Doležal a nahrazení regulace teploty páry vstřikem 

vlastního kondenzátu vstřikem napájecí vody.  

Na přelomu 60. a 70. let byly provedeny úpravy třídicích šachet. Po zmenšení průřezu asi o  

1/3 se podařilo sice vyřešit problém s výbuchy mlýnských okruhů, úprava se však projevila 

zvýšením, již tak značného,  zastruskovávání teplosměnných ploch a to zejména pod nosem a 

na trubkách přehříváků II. Ve snaze o vyřešení toho problému, byla zazděna spodní část 

přehříváků II. To způsobilo ještě další zhoršení.   

Koncem 70. a počátkem 80. let se začalo se spalováním ještě horšího paliva (A
r
 až 45%, Wt

r
 

okolo 20%) a došlo tím k dalšímu zhoršení problému struskování. Vynašeč navíc zamezoval 

vytloukání strusky za provozu, jak to bylo běžné s lucernami.  Obrat nastal až v roce 1998 

kdy se začalo spalovat opět výhřevnější palivo. Díky tomu došlo ke zlepšení ekonomiky 

provozu mimo jiné i menšími náklady na dopravu a ukládání popelovin. To vedlo až ke 

spalování paliv o vysoké výhřevnosti (horní limit pro přijatelný provoz kotle a MO byl na 

základě provozních zkušeností určen na úrovni 14 MJ/kg) a zvýšení výkonu až na 250 t/h. 

Hmotový tok výhřevnějšího paliva byl menší a kotle byly většinou provozovány se 3 MO. 

Čtvrtý se musel chladit a systémem jádrových vzduchů muselo vyrovnávat teplotní pole ve 

spalovací komoře, neboť docházelo k nerovnoměrnému ohřevu páry na levé a pravé straně.  

Počátkem tisíciletí se přešlo na jednostupňové napájení. Odstraněním diferenčního ventilu 

došlo ke snížení tlakové ztráty, aby bylo možné stávajícími napájecími čerpadly dosahovat 

zvýšeného výkonu 250 t/h.  

 

10.1 Napájení kotle 

Každý kotel má dvě napájecí větve s plným osazením a výkonem. Pro provoz kotle postačuje 

jedna napájecí větev, druhá je záložní. Provoz větví je vždy po 14ti denním provozu 

pravidelně střídán. Lichá napájecí čerpadla vedou napájecí vodu tzv. studenou cestou do 

teplého napájecího uzle (NUt), sudá napájecí čerpadla čerpají napájecí vodu do NUt přes 

vysokotlaký ohřívák vody (VTO) tzv. teplou cestou.  

Konstrukční uspořádání uzlu studené sběrny (USS) ale umožňuje provozovat čerpadla tak, že 

mohou dávat vodu jak teplou cestou, tak i studenou cestou, nebo přes USS do kteréhokoliv 

kotle. Z NUt proudí napájecí voda buď pravou nebo levou větví (PNV nebo LNV) přes měřící 

itabar nad blok velínem (kóta 12 m) do napájecí předlohy, kterou tvoří odvzdušnění, 

diferenční ventil, napájecí ventil, zpětná klapka a ruční uzavírací šoupě s vypouštěním na 

expander kotelny. Napájecí voda je dále vedena do "T" kusu a odtud k pravé a levé vstupní 

komoře EKO I.  Za "T" kus je připojeno potrubí DN 65 pro plnění kotle kondenzátem z TG 

nebo DEMI vodou. Potřebné čerpadlo s výkonnosti 0,5 m
3
·min

-1
 je umístěno v alkalizační 

místnosti kotle. 

 VTO

studená
cesta

NUt

napajecí předloha

EKO I

plnění studenou vodou

expander
odkalu

USS

USS

 
Obrázek 10-1 Schéma napájení kotle 
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10.2 Tlakový celek 

Tok napájecí vody je před kotlem rozdělen na dvě samostatné větve, které se spojují až 

v napájecím žlabu bubnu. Schéma části tlakového celku od napájecí předlohy po buben viz. 

Obr. 10-2. 

BUBEN

od napájecí předlohy

EKO I

EKO II

EK 3 EK 3

EK 5EK 5

EK 4 EK 4

EK 2

EK 1

EK 2

EK 1

ke vstřiku

ke vstřiku

ABC D  B

odvzdušnění

8 m
odvzdušnění

8 m

ke vstřiku

vypouštění
vypouštění

 
Obrázek 10-2 Tlakový celek kotle 

 

10.2.1 EKO I 

Je umístěno mezi ohříváky vzduchu LUVO I a II. EKO I je tvořeno 2 x 110 hady v jedné 

sekci levé a pravé strany.  Napájecí voda je vedena po obou stranách spalovací komory do 

středu pravé (EK 1P) a levé (EK 1L) vstupní komory EKO I. Hady proudí napájecí voda do 

výstupních komor EK 2P, EK 2L. Ze středu výstupních komor je napájecí voda odvedena 

vnějším propojovacím potrubím do EK0 II.  

 

Konstrukce: Každá komora je zavěšena na čtyřech závěsech a je na ní přivařeno 110  ks 

nátrubků ve dvou řadách. Na tyto nátrubky jsou přivařeny šestismyčkové hady o  32/5 mm. 

Proti erozi jsou smyčky a kolínka opatřena plechovými chrániči. 

 

  Rozměry [mm] Materiál počet [ks] 

Komory 194/24 x 5 342 12 022.1 2 x 2 

Hady 32 x 5 12 022.1 2 x 110 

Tabulka 5 EKO I 

10.2.2 EKO II 

Z EKO I proudí napájecí voda vnějším potrubím na kótu 32 m do EK 3P a EK 3L, které jsou 

vstupními komorami EKO II. Z EK3 závěsnými trubkami sestupuje napájecí voda do EK 4L 

a EK 4P (kóta 22,75 m) a odtud soustavou hadů zavěšených na závěsných trubkách do EK 5P 

a EK 5L (kóta27,5 m) výstupních komor EKA II.  Z vrchní části těchto komor je odvedena 

ohřátá voda čtyřmi trubkami do napájecího žlabu bubnu. 

 

Konstrukce: Komory EK3 jsou zavěšeny v mrtvém prostoru nad vratnou komorou zadního 

tahu. Z každé vystupuje na levou i pravou stranu 29 ks závěsných trubek o průměru 32 x 4 

mm zaústěných do komor EK 4. Na závěsných trubkách jsou navařeny stromečky pro 

uchycení smyček hadů EK0 2. Závěsné trubky jsou tedy ve čtyřech řadách a značí se A, B, C, 

D od pravé strany kotle. V závěsných trubkách jsou pod izolací stropu v mrtvém prostoru 

umístěny clonky o průměru 14 mm v prvních šesti trubkách (z pohledu topiče) a v dalších 
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trubkách jsou clonky o průměru 9 mm.  Z každé EK 4 vystupuje 58 hadů, které jsou umístěny 

nad LUVO II a tvoří dvě sekce, mezi nimiž je mezera 850 mm. Hady jsou značeny čísly 1 – 

58 z pohledu topiče a tvoří je trubky o průměru 32 x 4 mm. EK 5 jsou umístěny na kótě 27,5 

m. Z vrchní části těchto komor jsou vyvedeny 4 trubky o průměru 108 x 16 mm, které ve 

společném svazku vedou nap. vodu do bubnu. Před prostupem stěnou bubnu jsou tyto trubky 

tepelně odpruženy redukcí průměru 108/76 mm a ústí do napájecího žlabu bubnu. Všechna 

kolínka hadů i vnitřní ohyby hadů v přechodu sekcí jsou opatřena polokruhovými kryty pro 

zamezení eroze hadů. Do spodní části EKA II je 5 průlezů, do střední části také 5 průlezů a do 

horní části je jen 1 průlez. 

  Rozměry[mm] Materiál    Kusů[ks] 

Komory 194 x 25 12022.1 2 

Hady 32 x 4 12022.1 116 

Závěsy 32 x 4 15110.5 116 

Tabulka 6 EKO II 

 

10.2.3 Výparník 

Kotel K4 je kotel s přirozenou cirkulací kotelní vody (cirkulační číslo -  7). 

 

Jeho odpařovací systém je tvořen: 

 kotlovým tělesem – bubnem 

 zavodňovacím potrubím 

 komorovým rámem s odvodněním  

 varnice 

 

Napájecí voda je přivedena do bubnu osmi trubkami, které ústí do napájecího žlabu, ze 

kterého volně přetéká do hladiny kotelní vody. Ze dna bubnu , 8-mi zavodňovacími trubkami 

ze střední části (prvního stupně) a 4-mi trubkami z  dvou krajních částí  ( druhých stupňů)  

jsou vnějškem kotle zavodňovány komory, které v nejníže položené části spalovací komory 

vytváří komorový rám. Z komorového rámu vytéká kotelní voda do varnic. Varnicemi, které 

se po dvou před bubnem spojují v jednu vstupuje parovodní směs do odděleného prostoru v 

bubnu. Z tohoto prostoru přes soustavu cyklónů, kde jsou oddělovány kapičky vody vystupuje 

sytá pára do parního prostoru bubnu a přes systém žaluzií v horní části bubnu je odváděna 

parovody do přehříváků. 

 
10.2.3.1 Buben 

Buben má celkovou délku 11 700 mm, je zakončen polokulovitými čely. Vnější průměr je 1 

800 mm, tloušťka stěny 85 mm, hmotnost včetně vestavby činí 45 t. Buben je vyroben 

svařováním z materiálu 13 123.1. Celkový objem je 23,12 m
3
. Napájecí voda je do bubnu 

přivedena v rovině G osmi trubkami 76/6, které ústí do napájecího žlabu. Zavodňovací trubky 

v celkovém počtu 12 kusů jsou z bubnu vyvedeny v rovinách B a R. 8 trubek je 219/16 a dále 

vždy dvě a dvě trubky z okrajů bubnu jsou 83/6. Zavodňovací trubky z okrajů bubnu jsou 

zavedeny do zavodňovacích komor č. 3, 9, 16, 22, které zavodňují varnice v rozích spalovací 

komory. 

V rovinách M, N, O, P v zadní části pláště a C, D E, F v přední části pláště ústí do bubnu 

varnice trubkami 76/6. Do každé této trubky jsou zavedeny dvě varnice  60/50 spojené "Y" 

kusem na kótě 32 m. Varnice jsou v místě "Y" kusů zavěšeny na konstrukci kotle, takže celá 

spalovací komora volně dilatuje směrem dolů o hodnotu cca 100 mm. 
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V rovinách, J, K, L jsou z bubnu vyvedeny trubky pro výstup syté páry. V rovině H je 

vyvedeno celkem 6 trubek k pojistným ventilům. 

Odkalení je provedeno děrovanou po délce položenou trubkou na dně bubnu, ukončenou 

nástavci ve tvaru "T" v prostorech čel. Alkalizace je zavedena svisle ze stropu a ústí v obou 

polovinách napájecího žlabu. 

Odlučování vody je provedeno cyklony v celkovém počtu 48, umístěných ve dvou řadách na 

stěnách vnitřního povrchu bubnu. Odloučená voda se vrací zpět do kotelní vody, pára odchází 

přes žaluziový odlučovač v horní části. Voda, odloučená v každé řadě na obou stranách 1. až 

5. cyklonem, je vedena do prostoru čela bubnu, odkud jsou vedeny zavodňovací trubky pro 

varnice, v rozích spalovací komory. Cirkulace vody v bubnu má tímto charakter blízký tzv. 

dvoustupňovému odpařování, neboť nejvyššího obsahu solí je takto dosaženo v čelech bubnu, 

odkud je vyveden odluh. 

A
B R

NE

O

P

M

J

K

L

I
H

G

F

D

C

A - odvodnění bubnu                                  H - pojišťovací ventily
B,R - zavodňovací trubky                          I,K,L - parovody k PK 1    
C,D - várnice pravé strany                              J - alkalizace
E,F  - várnice přední stěny                         M,N - várnice levé strany
    G - napájení bubnu                                 O,P - várnice zadní stěny

max.

norm.

min.

3 x 50

cyklon cyklon

 
Obrázek 10-3 Buben parního kotle 

 
10.2.3.2 Zavodňovací potrubí 

Zavodňovací trubky jsou vedeny před čelní stěnou kotle a jsou ukončeny svislou komorou 

219/24, ze které je vyvedeno 9 trubek 76/6 k zavodňovacím komorám. Zavodňovací komory 

na kótě 2,3 m pro boční stěny a střed přední a zadní stěny, tvoří tzv. komorový rám. 

Zavodňovací komory přední a zadní stěny jsou umístěny na bocích na kótách 3,1 a 5,8 m. 

Každá zavodňovací komora je odkalena trubkou 44,5/5 přes kalník a odkalovací armaturu DN 

40, PN 250/III do sběračů odkalu a odtud společným potrubím 83/6 přes dvě armatury do 

expanderu odkalu. Každá sběrací komora (celkem 4 ks) má vypouštění vodního obsahu do 

atmosféry ventily DN 15. 

 

10.2.3.3 Varnice 

Praporkované varnice 60/5 z materiálu 12. 022 tvoří výhřevnou plochu výparníku. Každá 

boční stěna je tvořena celkem 64 varnicemi. Přední a zadní stěny spalovací komory jsou 

tvořeny 58 trubkami. Půdorysný rozměr spalovací komory je 8 125 a 8 875 mm. Varnice 

bočních stěn zúžením od kóty 8 m tvoří výsypku spalovací komory s průřezem 1 000 x 8 875 

mm. Varnice zadní stěny pochází střídavě vždy dvě hluchým prostorem "nosu" a dvě jsou 

vedeny vyhnutím nad trubkami II. přehříváku. 
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10.2.4  Parní přehřívák  

Kotel K4 má 4 dílný přehřívací systém z kombinovaných sálavých a konvekčních ploch 

jednotlivých přehříváků. Tato kombinace má docílit rovnoměrné na výkonu nezávislé 

přehřátí. Pára bez tlakového rozdělení (nedělené komory) vedena a měřena v pravé a levé 

větvi. Mezi druhým a třetím přehřívákem je z PK 4 do PK 5 vyvedena vnějším parovodem, do 

kterého je zaústěn první vstřik. Na výstupu z třetího přehříváku páry je pomocí vnějších 

parovodů provedeno překřížení pravé a levé větve a záměnou vstupní komory PK 8 za PK 9 

změněn směr proudění čtvrtého přehříváku na souproud. Do vnějších parovodů je zároveň 

zaústěn druhý vstřik. Výstupní komory PK 8 jsou dvě a konstrukčně je čtvrtý přehřívák z 

důvodů rovnoměrného proudění páry řešen jako "Z" výstup. Řazení přehříváků je patrné 

z Obr. 10-4. Délky hadů a velikosti teplosměnných ploch jsou uvedeny v Tab. 7. 

PK 5
PK 7 PK 1

PK9

PK 8 PK 3

 PK 6

PK 2a

PK 2

PP III

PP IV PP II PP I

PP I

PK 4

I. vstřik

II. vstřik

Výstup

 
Obrázek 10-4 Parní přehříváky kotle K4 

Přehřívák délka hadů [m] teplosměnná plocha [m
2
] 

I 4 172 526 

II 3 920 391 

III 6 444 926 

IV 5 793 633 

Tabulka 7 Parní přehříváky 

 
10.2.4.1 Přehřívák páry I 

Pára z bubnu je vedena 52 trubkami do PK 1, což je vstupní komora prvního přehříváku. 

Komora je uložena na úrovni kóty 33 m. Je to nejvýše uložena přehříváková komora. Ve 

spodní části nedělené PK 1 je vyústěno 71 trubek svisle dolů ohýbajících se do pravého úhlu 

stropu spalovací komory směrem k čelní stěně kotle. Trubky přehříváku tvoří strop spalovací 

komory zadní, obě boční stěny a strop zadního tahu. V místě nosu spalovací komory jsou ve 

svislém směru zaústěny do dělených komor PK 2 a PK 2a. PK 2 je na úrovni 24,5 m a PK 2a 

je na úrovni 22,6 m a jsou v bocích mrtvého prostoru. Hady vedoucí páru do PK 2 a PK 2a a 

hady vedoucí páru ven z komor leží vždy střídavě vedle sebe. Výstupní komora PK 3 je 

uložena v mrtvém prostoru nad stropem vratné komory tj. nad přechodem ze spalovací 

komory do zadního tahu. 
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  rozměr[mm] Materiál počet [ks] 

Komora č. 1 219 x 24 12 022.1 1 

Komory č. 2 219 x 28 12 022.1 1 

Vstupní trubky 76 x 6 12 022.1 52 

Výstupní hady 44,5 x 3,5 15 110.9 71 

Tabulka 8 Přehřívák páry I 

 
10.2.4.2 Přehřívák páry II 

PK 3 je vstupní komorou přehříváku II. Z PK 3 vystupující hady procházejí svisle 

přechodovým prostorem mezi spalovací a vratnou komorou až po spodní šamotový val. Ve 

vodorovném směru, cca 10 cm nad valem, se zadní hady stáčejí a navazují šikmo dolů na tvar 

nosu spalovací komory a vstupují do komory PK 4. Je to nejníže umístěna komora přehříváků 

(kóta 17,45 m).  V přechodovém prostoru, kde kolínka ohyby hadů trpí erozí popílkem, jsou 

ochráněny půlkruhovými chrániči těsně přichycenými k vlastním hadům. Z PK 4 je pára 

vedena vnějšími parovody do PK 5. Ihned za výstupem z PK4 jsou na parovodech (pravý, 

levý) umístěny I. vstřiky. 

 

  rozměry [mm] materiál počet [ks] 

Komora č. 3 219 x 25 12 022.1 1 

Komora č. 4 219 x 25 12 022.1 1 

Hady 32 x 4 15 110.5 156 

Parovod 219 x 20 12 022.1 2 

Tabulka 9 Přehřívák páry II 

 
10.2.4.3 Přehřívák páry III 

Přehřívák III je tvořen sálavými šotovými svazky zavěšenými nad spalovací komorou v 

závěsných trubkách. PK 5 je umístěna v mrtvém prostoru za bubnem.  Z komory PK 5 proudí 

pára závěsnými trubkami uvnitř spalovací komory do PK 6, která je umístěna na čelní stěně 

kotle na podlaží 24,15 m. Z PK 6 vystupují hady šotového přehříváku a prostupují stropem 

spalovací komory do komory PK, která je umístěna v mrtvém prostoru za bubnem. Z 

přehříváku III z PK 7 vystupuje pára do vnějších parovodů, které překřižují tok páry z pravé 

na levou stranu a opačně. Zároveň jsou na těchto parovodech umístěny II. vstřiky. 

 

  rozměry [mm] materiál počet [ks] 

Komora č. 5 219 x 25 12 022.1 1 

Komora č. 6 219 x 25 15 110.5 1 

Komora č. 7 219 x 25 15 111.9 1 

Hady- šot 38 x 4 15 128.5 154 

Závěsy 44,5 x 4 15 128.5 88 

Parovod 219 X 20 15 111.9 2 

Tabulka 10 Přehřívák páry III 

 
10.2.4.4 Přehřívák páry IV 

Vstupní komorou tohoto přehříváku je PK 9, která je umístěna v mrtvém prostoru nad 
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stropem kotle. Záměna vstupní komory byla provedena z důvodu změny proudění z 

protiproudu na souproud se spalinami. Hady vystupují z PK 9 a před vstupem do pravé a levé 

PK 8, které jsou umístěny rovněž nad stropem kotle, tak vytváří dvousmyčkový konvekční 

přehřívák. Pravá strana hadů vstupuje do jedné PK 8 a levá polovina do druhé PK 8. 

 

 

10.3 Konstrukce kotle 

Konstrukce kotle nese hmotu celého kotle se zazdívkou a vodním obsahem tlakového 

systému. Nosná konstrukce je tvořena osmi hlavními, nosnými sloupy a dvěma sloupy 

pomocnými. Všechny tyto sloupy jsou zakotveny 1 800 mm dlouhými kotevními šrouby 

M 42 mm. Sloupy jsou dle pevnostního výpočtu mezi sebou propojeny příčely a nosníky. 

Sloupy konstrukce spalovací komory jsou situovány v rozích spalovací komory jako základní 

nosné články kotelní konstrukce. Sloupy jsou svařované, křížového profilu. Celková výška 

sloupu je 34, 930 m. Na úrovni 7,992 m je provedeno obvodové propojení. Na úrovni 17,790 

je provedeno boční propojení po obou stranách a čelní propojení. Na úrovni 8,800 m je 

dvojité boční propojení nosníky I - 340 mm pro zakotvení stěn varnic. Na úrovni 15, 000 m je 

nosná konstrukce kotle propojena s nosnou konstrukcí plošiny. 

Základní články celé konstrukce jsou dostatečně vzdáleny od spalovací komory, aby nedošlo 

k jejich ohřátí a tím ke snížení pevnosti. 

Nosná konstrukce zadního tahu je tvořena 4 základními sloupy, křížového složeného profilu. 

Tyto sloupy jsou situovány v rozích dodatkových ploch. Mimo tyto sloupy jsou v konstrukci 

dodatkových ploch ještě dva pomocné, které jdou až do úrovně 17,080 m. Propojení na 

konstrukci spalovací komory je provedeno pouze v úrovni společných plošin a ochozů a to 

většinou profily I - 160 mm a I - 320 mm. 

K úpravě konstrukce kotle došlo při umísťování ostřikovačů na kótě 8, 12, 16 m. K další 

úpravě došlo při rekonstrukcích spodku spalovací komory, kdy dosavadní 4 drtiče strusky 

byly nahrazeny vynašečem a drtičem. 

 

 

10.4 Mlýnské okruhy 

Kotel je vybaven tlukadlovými mlýny s přímým foukáním uhelného prášku do spalovací 

komory. Každý kotel má 4 mlýnské okruhy, přičemž pro plný výkon postačují pouze 3 mlýny 

(pokud je spalováno vyhovující palivo 11 ÷ 14 MJ·kg
-1

). Mlýnský okruh se skládá z těchto 

částí:  

 

 Podavače s uhelnou svodkou a zásobníkem paliva 

 Sušky se vstupní skříní 

 Vzduchovody 

 Vlastní mlýny 

 Třídící šachta s vestavbou 

 Ambrazura 

 

10.4.1 Sušící šachta 

Sušící šachta a vstupní skříň jsou obdélníková plechová potrubí proměnného průřezu. Je 

namontována mezi podlažím 14 m a mlýnem. Suška je vyústěna z primárního vzduchovodu. 

V úrovni 9 m je dvojitá dilatace, která umožní 30 mm dilataci při provozní teplotě. Vstupní 

skříň těsně nad mlýnem je ve spodní části sušky v bočních stěnách rozšířena pro vstupy 
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studeného vzduchu. Studený vzduch je regulován přes dvojitou klapku MK 1. Do sušky je 

zavedeno potrubí splavovací vody ovládané armaturami z rozdělovače hasící vody. Surové 

uhlí, padající suškou a narážející na vnitřní úhelníkové výztuhy je sušeno vzduchem 410 ° C. 

 

 

10.4.2 Vzduchovody 

Primární vzduch - začíná od vzduchového deskového uzávěru Š 3 přes regulační klapku MK 

3 s tvarovaným kusem tvaru S je napojen na horní průřez sušky. Pod Š3 je Schmittovo 

měřidlo průtahu. Regulace vzduchu je prováděna klapkou MK 3 ručně nebo z obvodu 

regulace výkonu kotle. Klapka MK 3 je umístěna na 12 m a je třílistová. 

 

Jádrový vzduch - je odebírán ze společné šachty a je veden mimo vzduchový deskového 

uzávěru Š 3. První a jedinou regulační klapkou je klapka jádrového vzduchu na podlaží 12 m. 

 

Jádrový vzduchovod je vyústěn postupem stropu ambrazury a zakončen třemi hubicemi na 

prahu do spalovací komory. Hubice jádrového vzduchu jsou nasměrovány svým výstupním 

průřezem o 15 ° od osy kotle vždy ke středu spalovací komory. Klapka jádrového vzduchu se 

nachází na 12 m.  Je třílistová a prostřednictvím táhla je ovládána servopohonem. 

 

10.4.3 Tlukadlový mlýn 

Výkon mlýna max. 28 t/h 

Mlecí  práce 10 - 12 kWh/t 

otáčky rotoru 980 ot/min. 

počet tlukadel 102 ks 

Váha jednoho tlukadla 8 kg (10 kg) 

Váha jednoho ramena 14 kg 

Počet řad tlukadel 17 

Výkon el motoru 400 kW 

Napětí el. Motoru 6,3 kV 

Tabulka 11 Základní parametry mlýna 

Mlecí skříň - je svařovaná, spojená základovými šrouby s armovaným betonovým základem. 

Spodní část tvoří navařený půlkruhový válec jako nosič spodních pancířů (dno). U zadní 

spodní části je vytvořen prostor, kam odpadají cizí předměty. Prostor je opatřen zadními 

vrátky, kterými je čištěn. Základový průřez je obdélníkový 1 700 x 2 040 mm. Čela jsou 

dělená a nesou labyrintovou ucpávku proti prášení ze mlýna. Všechny stěny jsou zevnitř 

opancéřované. Pancíře jsou přišroubovány v řadách šrouby s kuželovou hlavou. Přední stěna 

skříně je opatřena vraty, zevnitř rovněž opancéřovanými. Uzavření a zajištění je prováděno 

otočnými konzolami (patkami) přitahovanými šrouby. V dělící rovině jsou dveře těsněny 

azbestovou šňůrou. 

Na horní přírubu mlecí skříně je napojena vstupní skříň a třídící šachta. Obě jsou od sebe 

odděleny opancéřovanou mezistěnou. 

 

Rotor mlýna s ložisky - rotor mlýna je tvořen hřídelem, na kterém jsou vykována 

rovnoběžná mezikruží, nesoucí ramena. Ramena jsou začepována do mezikruží rotoru. Čepy 

tvoří v každé řadě dělenou tyč. Koncové čepy jsou zajištěny pojistkami se zapuštěnými 
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šrouby. Pro jejich demontáž je v čele skříně mlýna otvor. V osovém vývrtu rotoru je uložena 

trubka, sloužící k vodnímu chlazení rotoru filtrovanou vodou. Rotor je uložen ve dvou 

dvojřadových válečkových ložiscích, která jsou usazena v litinových domečcích. Ložisko u 

spojky je čelními víky ustaveno jako pevné. Volné ložisko u vodního chlazení má na vnějším 

kroužku vůli 10 mm. Tepelná dilatace rotoru je téměř 4 mm. V tělese domečku je vytvořen 

olejový prostor, který je dvoudílný s propojovacím otvorem. Hladina oleje je u každého 

ložiska vyznačena na stavoznaku ryskou. Teplota ložisek mlýna, respektive její nebezpečné 

zvýšení je trvale sledováno teplotním čidlem s tavnou pojistkou. 

Elektromotor - pro pohon jsou použity asynchronní motory s kotvou nakrátko o napětí 6,3 

kV, výkonem 400kW. Otáčky elektromotoru jsou 980 ot/min. Motor je nevýbušné konstrukce 

s vnitřním chlazením. Ložiska motorů jsou rovněž opatřena signalizací pomocí teplotních 

čidel.  

 

10.4.4 Třídicí šachta s vestavbou 

Na mlecí skříň je usazena, na přírubu svislá, třídící šachta s obdélníkovým průřezem a je 

v celé délce vytorkretována omazem  o síle 5 cm, vyztuženým tahokovem. Tato torkretáž je 

prováděna do polí 60 x 40 cm. 

Ve výšce 0,5 m nad přírubou mlýna je umístěna vestavba. Vestavba má za úkol zrovnoměrnit 

proud primární směsi po celém průřezu šachty. Dalším úkolem vestavby je zachycení hrubých 

částic uhlí, tj. funkce žaluziového odlučovače. Nad vestavbou je namontována bezpečnostní 

klapka MK 2, která se používá při provádění revizí a oprav mlýna za provozu kotle. Těsně 

pod podlažím 8 m je spojení šachty s ambrazurou provedeno jednoduchou dilatační vlnou 

zajišťující dilataci šachty. Nad bezpečnostní klapkou je namontována sonda s odporovým 

teploměrem, pro měření teploty za mlýnem. 
1400

250           340           280          230         200              100

100               340            280          230         200       250

25

100

500

s= 10 , š= 300

š= 150

vestavbové plechy delky 2000 mm

vyztužovací plocháč 10 x 100 x 2000 mm

SCHÉMA  VESTAVBY  ŠACHTY

 
Obrázek 10-5 Schéma vestavby šachty 

10.4.5 Ambrazura 

Je konečným článkem mlýnského okruhu, kterým se přivádí primární směs do spalovací 

komory. Pevně uchycená ambrazura na plošině 8 m musí dovolit dilataci stěn spalovací 

komory až o 100 mm v částech, které jsou vystaveny největšímu tepelnému namáhání. Aby 

nebyly varnice erodovány proudem uhelného prášku, jsou před svazky vyhnutých varnic 

rozrážeče. Připojení  ambrazury na spalovací komoru je provedeno rameny masky, která je 

jednou stranou přivařena na praporky varnic a druhou stranou na vlastní ambrazuru. Mezi 

nimi je provedena dilatace sklotextilem napuštěným Lukoprenem. Pouze spodní a horní část 

této dilatace je provedena ze slabého plechu a vyplněna struskovou vlnou. Vnější povrch je 

vyztužen plochými železy a je bez izolace. Na vnější čelní straně je namontován revizní 

průlez. Vnitřní povrch je vyprojektován do polí vytvořených navařenými plochými železy. 

Přes strop do ústí ambrazury jsou zavedeny 3 hubice jádrového vzduchu. 
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10.5 Vzduchový trakt 

Spalovací vzduch dodávají dva rovnotlaké axiální ventilátory. Jejich součtová výkonnost 

odpovídá 140 - 150 % jmenovitého výkonu kotle, což značí, že s jedním vzduchovým 

ventilátorem lze kotel provozovat cca do 150 t·hod
-1

, dle okamžitých poměrů daných hlavně 

kvalitou paliva. 

 

10.5.1 Vzduchový ventilátor 

Ventilátory horizontálního provedení se skládají z těchto hlavních částí: 

 Sací skříň s regulačním ústrojím a lož. stojanem 

 Rotor ventilátoru s ložisky 

 Rozváděcí skříň a difuzor 

 
PARAMETRY VENTILÁTORU B 21125 - 

RS - průměru 1250 

Výkon ventilátoru 44 m
3
·s

-1
 

Dopravní výška 340 mm v.s. 

Otáčky 1 485 ot·min
-1

 

Teplota na sacím hrdle 80 °C 

Hustota 1,9 kg·m
-3

 

Potřebný příkon 300 kW 

Tabulka 12 Základní parametry vzduchového ventilátoru 

ELEKTROMOTOR MT 800 - 4m prov. FO, tvar 

HO 

Výkon Nmax. 400 kW 

Napětí stator. Vinutí 6 kV 

Nejvyšší dov. proud. I max. 49,5 A 

Otáčky 1 495 ot·min
-1

 

Tabulka 13 Základní parametry elektromotoru 

Sací skříň s regulačním ústrojím a ložovým stojanem 

Přechod z nasávací vzduchové šachty do ventilátoru je tvořen svařovanou plechovou skříni. 

Uvnitř je skříň opatřena usměrňovacími plechy. V boční stěně je osazen revizní průlez. Ve 

výstupní části přechází sací skříň do kruhového průlezu o průměru 1250 mm, ukončeného 

přírubou. Na tuto přírubu se připojuje regulační ústrojí, tvořené dvěmi souosými válci o 

vnitřních průměrech 1250 a 351 mm. Ve vzniklém mezikruží je na vnějším plášti v 

připravených pouzdrech uloženo 21 lopatek regulačních ústrojí vždy ve dvou ložiscích. Čep 

lopatky je vždy ukončen kuličkou, na kterou dosedá stavěcí šroub. Na pero je na konci čepu 

lopatky natažena ovládací kladka. Všechny kladky jsou v seřízené poloze opásány lankem 4 

mm, které je na všech kladkách upevněno přítlačnými destičkami. Regulační lopatky jsou 

svařeny ze dvou plechových výlisků. 

 

Rotor ventilátoru s ložisky 

Na 2700 mm dlouhé hřídeli je na přírubu přišroubováno oběžné kolo ventilátoru. Rotor je 

uložen na dvou ložiskách. Ložiska jsou soudečková, se stahovacím pouzdrem. Oběžné kolo je 

tvořeno hřibovitým výliskem, vnitřně vyztuženým, na kterém je navařeno 10 lopatek. 

Náběžný úhel byl z původních 50° zmenšen na 45 °, pro dosažení větší účinnosti v provozním 
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bodě charakteristiky. Chlazení vnitřního ložiska je provedeno přisávaným vzduchem z 

prostoru kotelny plechovým potrubím o světlosti 80 mm. Chladící vzduch je veden kolem 

ložiska do štěrbiny mezi oběžným kolem a statorem do pracovního prostoru ventilátoru. 

Stejným potrubím je na protilehlé straně vnitřního válce ventilátoru vyveden teplý vzduch, 

který sem pronikne netěsností. 

 

Rozváděcí skříň a difuzor 
Na regulační skříň je třídílným mezikusem připojen koncový difuzor ventilátoru. V tomto 

mezikuse jako v plášti rotuje oběžné kolo. Vnitřní průměr mezikusu je 1250 mm. Rozváděcí 

skříň se kuželovitě rozšiřuje a má v průtočném průřezu vsazeno do věnce 36 usměrňovacích 

lopatek, nesoucí těleso vnitřního ložiska. Vstupní průřez rozváděcí skříně je mezikruží 

1270/1000 mm. Na výstupní průřez rozváděcí skříně je připojen difuzor. Difuzor se 

kuželovitě rozšiřuje až na průměr 1900 mm. Výstupním průřezem difuzoru je ventilátor 

připojen na výstupní vzduchové potrubí. 

 

Ovládání ventilátoru 

Regulace výkonu jednotlivých ventilátorů je prováděna na sací straně. Pákový pohyb 

servopohonu je přenášen v otáčivý pohyb jednotlivých klapek pomocí lanka opásaného na 

všech kladkách regulačních klapek. 

 

10.5.2 Vzduchovody 

Na úrovni kóty 42 m jsou osazeny otvory pro veškerý nasávaný vzduch. Tyto otvory jsou 

uzavíratelné žaluziovými klapkami. Pro sání zvenčí VK1P a VK1L. Pro sání z prostoru 

kotelny VK2P a VK2L. Klapky jsou ručně ovládané z místa. 

Po průchodu přes tyto klapky je vzduch veden nasávací šachtou až na podlaží 8 m, kde je 

rozdělen do sání obou ventilátorů. Na podlaží 15 m je měřena teplota nasávaného vzduchu, na 

podlaží 12 m je Schmidtovo měřidlo průtoku. Na podlaží 15 m je na každé straně zaústěno 

kruhové potrubí o světlosti 600 mm, kterým se přes klapky VK 3 přivádí horký vzduch do 

sání ventilátorů. Množství takto recirkulovaného vzduchu se reguluje tak, aby teplota v sání 

ventilátorů byla 80°C. Pod úrovní podlaží 8 m jsou před každým ventilátorem uzavírací 

klapky VK 4. Regulační klapky jsou značeny jako VK5. 

Na výtlaku VV jsou osazeny uzavírací klapky VK6P a VK6L. Za provozu jsou plně otevřené. 

Za těmito klapkami pokračuje výstupní vzduchovod vstupy do spodního dílu, kde se dělí na 4 

samostatné větve, které se spojí až za LUVO II. Ještě před vstupem do LUVO I. jsou 

vzduchovody (levý a pravý) propojeny na úrovni cca 5 m. Tento propoj je uzavíratelný 

klapkou VK 8. Z tohoto propoje odbočuje na obou stranách studený vzduch pro mlýny. Pro 

jeden mlýn dva obdélníkové přívody do vstupní skříně mlýna. Tyto vstupy do vstupní skříně 

mají regulovatelné množství dálkově ovládanými klapkami MK 1. Za propojovacím 

vzduchovodem se dělí jak levý, tak pravý vzduchovod na přední a zadní. 

 

Horký vzduch 410°C je veden po obou stranách kotle sběrnými vzduchovody, ze kterých je 

odebírán na jednotlivá místa spotřeby a to: 

 Pro každý mlýn je vyústěn jeden celkový vzduchovod primárního a jádrového 

vzduchu. Průřez primárního vzduchu je uzavíratelný vzduchovým šoupátkem Š 3.  

 Mezi kanály pro mlýnské okruhy je ze sběrných vzduchovodů odbočen vzduchovod 

terciárního vzduchu. Tento vzduchovod je svisle veden pod úroveň 8 m, kde ústí do 

rozdělovacího potrubí pro hubice terciárního vzduchu, vyvedené mezi varnicemi do 
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nejužšího místa výsypky. Ovládací klapka je instalována na kótě 12 m a je opatřena 

servopohonem. Tato klapka je označena jako VK12P a VK12L.  

 

Na výstupu z LUVA II jsou na každém kotli vždy z levé a pravé strany umístěny odbočky do 

společného vzduchovodu pro rozmrazovací tunel. 

 

Vzduchovod rozmrazovacího tunelu 

Pro rozmrazovací tunel je mezi K1 a K6 instalován sběrný vzduchovod, který je veden na 

úrovni 24 m na zadní stěně kotelny a prochází severní stěnou kotelny. Ze stěny svisle 

pokračuje na kótu 0 m, kde je uzavíratelný šoupátkem. Za šoupátkem je jednak vývod do 

volna uzavíratelný klapkou a jednak vstup pod zem do mísící komory, kde se horký vzduch 

mísí se studeným dodávaným ventilátorem studeného vzduchu pro rozmrazovací tunel. 

 

10.5.3 Ohřívák vzduchu 

Ohřívák vzduchu je tvořen dvoudílným LUVO I a jednodílným LUVO II. Všechny díly 

LUVO jsou trubkové. Oba díly LUVO I jsou uloženy na konzolách ocelové konstrukce 

dodatkových ploch. Každý díl LUVO má uprostřed dělící vratnou stěnu a otočení proudu 

vzduchu se děje vždy ve střední nezatrubkované části. Každá sekce má dvě trubkovnice 

25 mm, materiálu ČSN 10370.0, do kterých je zavařeno celkem 12 384 trubek 4 m dlouhých 

o průměru 42/2 mm. Druhý díl LUVO I má stejné trubkovnice i stejný materiál a je do ní 

navařeno rovněž 12 384 kusů trubek. Vstupující vzduch 70 - 65 °C je ohříván v LUVO I na 

280 °C, což je vstupní teplotou do LUVO II. Správná funkce LUVO závisí velmi na čistotě 

vnitřního povrchu trubek. Za tím účelem jsou všechny díly LUVO neustále sledovány a tam, 

kde by došlo k zanášení, se čistí. Čištění LUVO se provádí pomocí čerpadla WOMA nebo 

použitím tlakové vody (surová voda 1,6 - 2,0 MPa), hadičkováním. 

 

10.6 Spalinový trakt 

10.6.1 Kouřovody 

Na výsypku pod dodatkovými plochami jsou napojeny dva kouřovody svařené z plechu ČSN 

10 370 o síle 5 mm. Jako uzavírací orgány jsou instalovány žaluziové klapky. Klapky jsou 

složeny z 3 listů ovládaných společným servopohonem. Klapka KK 4 je půlená a ovládaná 

dvěmi pohony. Za šikmými výstupy z výsypek pod dodatkovými plochami jsou na vodorovné 

části umístěny klapky KK 3 L a P a před nimi propojovací KK 4. Propojení levého a pravého 

kouřovodu slouží pro případ provozu kotle s jedním kouřovým ventilátorem. Klapky KK 3, 4 

a 5 jsou vázány blokádou, která nastavuje klapky při výpadku jednoho ze dvou 

provozovaných ventilátorů. Kouřovody jsou vyztuženy profilovými výztuhami. Jsou opatřeny 

vlnovcovými dilatacemi zvnitřku proti abrazi krycími plechy. Kouřovody jsou po celé délce 

izolovány. Vodorovné kouřovody přecházejí za východní stěnou kotelny v šikmé vstupy do 

mechanického odlučovače. Před ohybem jsou na stěně kouřovodů vybudovány výsypky se 

šikmými svodkami. 

Za mechanickými odlučovačemi a elektroodlučovačem EO se 4 kouřové tahy spojují do dvou 

nad sací skříní kouřového ventilátoru. Bezprostředně za výstupem z EO jsou namontovány 

dilatace ze sklotextilu. 

Výtlaky kouřových ventilátorů jsou napojeny na ocelové kouřovody a lze je pomocí klapek    

1A-D a 2A-D přeřazovat na odsiřovací závod nebo pomocí klapek 5A-D a 6A-D do 

původních komínů.  
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10.6.2 Kouřový ventilátor 

Každý kotel je osazen dvojicí kouřových axiálních rovnotlakých ventilátorů ARC 1800, z 

nichž každý je dimenzován pro odtah množství spalin odpovídající 60 % jmenovitého výkonu 

kotle. Oběžné kolo rotuje v dělené skříni a je upevněno na přírubovém pouzdru vnitřního 

ložiska, které zachycuje radiální síly. Je chlazeno přisávaným vzduchem proudícím chladící 

trubkou podél hřídele ventilátoru. Teplota vnitřního ložiska je kontrolována vestavěným 

odporovým teploměrem. Ložisko je mazáno tukem LV 2 - EP, mazací trubka je vyvedena vně 

ventilátoru a zakončena mazací hlavicí. Vnější přírubové ložisko je umístěno na stoličce sací 

komory. Zachycuje převážně axiální síly a je chlazeno vzduchem. Mazání je zajištěno olejem 

J 4. 

Difuzory jsou u výstupních lopatek zesíleny. Výstupní lopatky jsou vyměnitelné, přístup k 

oběžnému kolu a výstupním lopatkám umožňuje průlez. Sací komora je pevně spojena se 

stoličkou, která je šrouby připevněna k základu. Ventilátor je umístěn na společném rámu 

s elektromotorem. 

Regulační ústrojí je umístěno před oběžným kolem. Hřídele lopatek uložené ve valivých 

ložiscích jsou opatřeny kladkami, které jsou spojeny ocelovým lankem. Způsob spojení 

kladky s hřídelkou umožňuje napínání lanka a seřizování lopatek. Natočení regulačních 

lopatek je prováděno pomocí elektrického servomotoru. 

K pohonu ventilátoru je použit elektromotor spojený s ventilátorem pružnou spojkou.  

 

MOTOR 

Napětí 6,3 kV 

Otáčky 990 ot·min
-1

 

Výkon 400 kV 

Tabulka 14 Základní parametry elektromotoru 

VENTILÁTOR 

Průtok 82,5 mN
3
·s

-1
 

Tlak 2 746 Pa 

teplota dopr. plynu        145 °C 

Hustota 0,8 kg·m
-3

 

Tabulka 15 Základní parametry kouřového ventilátoru 

 

11 Metodika měření teplotních polí na vytipovaném energetickém zařízení 
 

Samotnému testu technologie SNCR na kotli K4 předcházelo měření teplotních polí, kvůli 

určení vhodných míst prostupů pro vstřikovací trysky. Teploty spalin byly měřeny pro 3 

výkonové režimy kotle chlazenými sondami operační délky 3-6m, podle možnosti manipulace 

v okolí měřícího místa. Chlazené sondy byly chlazeny vodou z požárních rozvodů kotelny.  

Teploty spalin byly měřeny stíněným termočlánkem (tzv. prosávací pyrometr) i nestíněným 

termočlánkem, protože při měření teplot ve spalovací komoře nestíněným termočlánkem 

dochází k výraznému zkreslení naměřené teploty spalin (rozdíly mohou dosahovat až 200°C). 

Faktorů, které zkreslují naměřenou hodnotu teploty je více, nejvýrazněji však zde působí 

faktor radiace.  

Mezi další faktory ovlivňující přesnost měření patří:  

 Rozdíl teplot spalin a chladných stěn spalovací komory 
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 Rychlost proudění spalin 

 Emisivita termočlánku a chlazených stěn, emisivita plamene spalin 

 Vzdálenost termočlánku a chlazených stěn 

 

 

Obrázek 11-1 Schéma vodou chlazené měřicí sondy 

        1-Vzdálenost asi 20mm, 2-Termočlánek v kovovém obalu, 3-Diagnostický otvor, 4-

Kulový ventil,      5-Vstupní trubka, 6-Ucpávka, 7-Chlazená sonda, 8-Výstup chladící vody, 9-

Vstup chladící vody 

 

Konstrukce prosávacího pyrometru se nějak výrazně neliší od klasických chlazených sond, 

rozdíl je pouze v tom, že teplý konec termočlánku je stíněn keramickou hlavicí. Keramická 

hlavice je složena ze dvou soustředných trubek ze slinutého korundu, který je odolný 

vysokým teplotám. Mezeru mezi oběma trubkami vyplňuje hmota z žáruvzdorného cementu 

s několika mezerami pro proudění plynu. Plyn je nasávaný přes keramickou hlavici a střed 

sondy vývěvou, která v úzkém kanálu v okolí termočlánku vytváří proudění o rychlosti v řádu 

desítek metrů, čímž dochází ke zvýšení přestupu tepla konvekcí jak mezi plynem a 

termočlánkem, tak i mezi plynem a hlavicí. Hlavice je radiací ochlazována na vnějším 

povrchu, a protože se jí vevnitř termočlánek bezprostředně dotýká, hlavice je stíněna dvojitě a 

plyn je prosáván i zmíněnými otvory mezi trubkami. Tento způsob patří mezi nejspolehlivější 

a nejpřesnější způsoby měření teplot spalin ve spalovací komoře. [10] 

 

        

Obrázek 11-2 Keramické hlavice 
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Obrázek 11-3 Prosávací pyrometr [10] 

1-Vstup nasávaných horkých plynů, 2-Keramická stínicí hlavice, 3-Ucpávka z žáruvzdorného materiálu, 

4-Chlazená sonda,   5-Vývěva, 6-Zobrazení měřené teploty, 7-Termočlánek 

 

11.1 Průběh měření teplot na kotli 

Rozsáhlé měření teplotních polí na kotli K4 v Elektrárně Opatovice probíhalo ve dnech 8.5. – 

10.5. 2009, kdy došlo k proměření teplot na čtyřech úrovních po výšce spalovací komory 

kotle při třech různých výkonových režimech kotle, viz. Tab. 16 . Každý den se také odebral 

reprezentativní vzorek paliva a provedl se jeho provozní rozbor, viz. Tab. 17. 

  Dne Od do Výkon kotle [t/h] 

Zkouška č. 1 8.5.2009 10:00 15:00 238,6 

Zkouška č. 2 9.5.2009 9:00 13:00 159 

Zkouška č. 3 10.5.2009 8:00 12:00 198,6 

Tabulka 16 Přehled provedených zkoušek 

Dne 

Wt
r
 A

r
 Qi

r
 S

r
 

[%] [%] [kJ/kg] [%] 

8.5.2009 26,63 17,1 14 467 0,91 

9.5.2009 26,63 17,1 14 467 0,91 

10.5.2009 26,16 20,3 14 398 1 

Tabulka 17 Rozbory odebraných vzorků paliva 

 

Úroveň +20,7m 

Na úrovni +20,7m se měřily teploty spalin ve třech bodech označených písmeny B,C,D. V 

každé měřící přímce se proměřilo 6 bodů, první bod byl od čela spalovací komory ve 

vzdálenosti 500mm a jednotlivé body od sebe byly taktéž vzdáleny 500mm. Schéma měřícího 

místa je znázorněn na Obr. 11-4. 
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Obrázek 11-4 Schéma měřícího místa +20,7m 

 

Úroveň +23,7m  

Na této úrovni spalovací komory kotle se teploty proměřovaly ve dvou bodech F a G. Měřící 

přímky byly tvořeny opět 6mi body, jednotlivé body byly od sebe vzdáleny 500mm. Dále se 

chlazená sonda natáčela a bod 6 byl proměřen i pod sklonem úhlu 20° k čelu a 10° od čela. 

Schéma měřícího místa je znázorněno na Obr. 11-5. 

 

Obrázek 11-5 Schéma měřícího místa +23,7m 

 

Úroveň +24,7m 

Na této úrovni spalovací komory kotle se teploty proměřovaly ve dvou bodech I a L. Měřící 

přímky byly tvořeny opět 6mi body, jednotlivé body byly od sebe vzdáleny 500mm.. Dále se 

chlazená sonda natáčela a bod 6 byl proměřen i pod sklonem úhlu 20° k čelu a 20° od čela. 

Schéma měřícího místa je znázorněno na Obr. 11-6. 
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Obrázek 11-6 Schéma měřícího místa +24,7m 

Úroveň +26,0m 

Na úrovni +26,0m se měřily teploty spalin ve třech bodech označených písmeny N, O, P, 

přímka označená písmenem O byla pod mírným sklonem. V každé měřící přímce se 

proměřilo 6 bodů, první bod byl od čela spalovací komory ve vzdálenosti 500mm a jednotlivé 

body od sebe byly taktéž vzdáleny 500mm. Schéma měřícího místa je znázorněn na Obr. 11-

7. 

 

Obrázek 11-7 Schéma měřícího místa +26,0m 

 

11.1.1 Měření teplot při maximálním výkonu 

Zkouška č. 1 probíhala při maximálním výkonu, tzn. při výkonu kotle 238,6 t/h. Teploty se 

proměřily na všech čtyřech úrovních stíněným i nestíněným termočlánkem v několika 

měřících místech, kdy  každá měřící přímka se skládala ze 6-ti měřících bodů. V některých 

případech se měřila teplota spalin s nakloněnou sondou pod určitým úhlem, v těchto 

případech se neproměřovala celá přímka se 6-ti měřícími body, ale proměřil se pouze jeden a 

to nejvzdálenější bod od stěny spalovací komory. Tabulky s údaji o naměřených teplotách a 

časových intervalech jsou uvedeny v Příloze č. 1. 
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11.1.2 Měření teplot při minimálním výkonu 

Zkouška č. 2 probíhala při maximálním výkonu, tzn. při výkonu kotle 159 t/h. Teploty se 

proměřily na všech čtyřech úrovních stíněným i nestíněným termočlánkem v několika 

měřících místech, kdy  každá měřící přímka se skládala ze 6-ti měřících bodů. V některých 

případech se měřila teplota spalin s nakloněnou sondou pod určitým úhlem, v těchto 

případech se neproměřovala celá přímka se 6-ti měřícími body, ale proměřil se pouze jeden a 

to nejvzdálenější bod od stěny spalovací komory. Tabulky s údaji o naměřených teplotách a 

časových intervalech jsou uvedeny v Příloze č. 2. 

 

11.1.3 Měření teplot při středním výkonu 

Zkouška č. 3 probíhala při maximálním výkonu, tzn. při výkonu kotle 198,6 t/h. Teploty se 

proměřily na všech čtyřech úrovních stíněným i nestíněným termočlánkem v několika 

měřících místech, kdy  každá měřící přímka se skládala ze 6-ti měřících bodů. V některých 

případech se měřila teplota spalin s nakloněnou sondou pod určitým úhlem, v těchto 

případech se neproměřovala celá přímka se 6-ti měřícími body, ale proměřil se pouze jeden a 

to nejvzdálenější bod od stěny spalovací komory. Tabulky s údaji o naměřených teplotách a 

časových intervalech jsou uvedeny v Příloze č. 3. 

Na základě těchto měření se určovalo nejvhodnější umístění prostupů do stěn spalovací 

komory pro instalaci vstřikovacích trysek technologie SNCR, viz. Kapitola 8.5. 

 

 

12 Popis jednotlivých komponentů technologie SNCR 
 

V této kapitole jsou obecně popsány jednotlivé části a prvky zařízení technologie SNCR, 

jejich princip a funkce. Technologii SNCR instalovanou na kotlích energetických zařízeních 

můžeme rozdělit do tří hlavních částí: 

 Příprava a skladování reagentu 

 Doprava reagentu do směšovacího a měřícího modulu, rozvody vody a vzduchu 

 Směšovací a měřící modul, doprava reagentu k jednotlivým tryskám, vstřikovací trysky 

 

Technologie SNCR se skládá z následujících komponentů: 

1.   Míchací nádrž 

2. Skladovací zásobní nádrž pro redukční činidlo (čpavková voda nebo roztok 

močoviny), v některých případech může být technologie SNCR opatřena i dvěma 

nádržemi 

3. Ponorné cirkulační čerpadlo  

4.   Cirkulační potrubí 

5. Míchací a měřící modul 

6.   Doprava reagentu k jednotlivým tryskám 

7.   Vstřikovací kopí 

8.   Přívod roztoku močoviny 

9.   Přívod procesní vody 

10. Přívod tlakového vzduchu 

11. Směšovací prvek technologie SNCR 

12. Potrubní systém 

13. Řídící skříň technologie SNCR 
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12.1 Míchací nádrž 

Míchací nádrž s příslušenstvím bývá umístěna přímo ve výrobně močoviny, je ukotvena 

k podlaze prostřednictvím patního kotvení a je umístěna na betonové patce, která bývá 

postavena na podlaze v příslušném objektu. Patka také obvykle zahrnuje „lem“, který slouží 

pro případ záchytu malého množství roztoku močoviny v případě porušení nádrží. Nádrž 

neslouží jako zásobní, proto není vybavena dvoupláštěm nebo záchytnou vanou pro celý její 

objem. Ihned po namíchání roztoku močoviny (granulovaná močoviny s ochlazeným 

kondenzátem) se tento roztok přečerpává do připravených nádrží a dopravuje do zásobní 

nádrže. Míchací nádrž je vybavena veškerým potřebným příslušenstvím a její objem se 

doporučuje kolem 5m
3
 a je vyrobena obvykle z PE. Maximální teplota kapaliny v nádrži 

může být 50°C.  

 
Obrázek 12-1 Granulovaná močovina  

Míchací nádrž je opatřena přírubou, na kterou je napojeno míchací zařízení, zajišťující 

promíchání granulované močoviny s ochlazeným kondenzátem. Granulovaná močovina je 

plněna do nádrže prostřednictvím kalhotového kusu, který je připojen k nádrži 

prostřednictvím příruby. Odběr kondenzátu bývá proveden z odpadního vedení za stávajícím 

topným systémem. Odběr se provádí pomocí T-kusu, pro jeho bezpečné odpojení bude za T-

kusem umístěn kulový ventil. Za ním následuje vzduchový chladič, který slouží pro zajištění 

ochlazení kondenzátu z 80°C na teplotu 50°C. Za chladičem následuje servoventil sloužící 

k řízení průtoku chladičem a je ovládán řídicím systémem na základě měření teploty v nádrži 

a v potrubí. Následuje průtokoměr, který měří množství kondenzátu. Dále se měří teplota 

v potrubí, která slouží pro kontrolu teploty za chladičem a na základě této teploty je regulován 

servoventil. Následuje kulový ventil, za tímto kulovým ventilem je potrubí s přírubou, která je 

připojena na přírubu nádrže. Potrubí má jmenovitou světlost a bývá provedeno z kovového 

potrubí (běžná ocel používaná pro tlakové rozvody).  

         
 

Obrázek 12-2 Míchací nádrž  
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Nádrž dále obsahuje zavzdušňovací hrdlo s ochranou proti vniku hmyzu. Míchací nádrž je 

dále osazena přírubami sloužící k vypuštění nádrže a odběrům vzorků a přírubou, která 

spojuje nádrž s přečerpávacím modulem.  Čerpací modul slouží k přečerpávání namíchaného 

roztoku do IBC- kontejneru, pomocí nichž bude redukční činidlo transportováno do zásobní 

nádrže. Nádrž je osazena snímači hladiny, přeplněním nádrže. 

 

                 

Obrázek 12-3 Dovážka IBC kontejnerů  

 

12.2 Skladovací zásobní nádrž 

Tato část zahrnuje popis skladování namíchaného roztoku močoviny v zásobní nádrži. Nádrž 

je dimenzována na minimálně 24h provozu zařízení a je osazena veškerým příslušenstvím 

nezbytným pro bezpečný provoz technologie. Zásobní nádrž s příslušenstvím bývá 

z nedostatku místa uvnitř kotelny umístěna venku.  

Zásobní nádrž, která je zhotovena  ve venkovním provedení, je třeba opatřit zdvojenou 

stěnou. Objem nádrže bývá cca 6 m
3
 a obvykle je vyrobena z PE, maximální teplota kapaliny 

v nádrži může být 50°C. Jelikož bývá zásobní nádrž zpravidla venkovního provedení, musí 

být opatřena vyhříváním. To je zajištěno otopným systémem s měřením teploty uvnitř nádrže.  

Roztok močoviny je z IBC kontejneru přečerpáván prostřednictvím přenosného 

přečerpávacího čerpadla do zásobní nádrže. Čerpadlo je připojeno k zásobní nádrži 

prostřednictvím hadice, která je přes hadicovou koncovku s jednosměrným ventilem 

připojena na potrubí, které obsahuje uzavírací kulový ventil a je napojeno na přírubu. Potrubí 

těsně před přírubou obsahuje T kus, do něhož je zaveden roztok močoviny ze zpětného 

(přepadového) potrubí. Přepadové potrubí je před T kusem osazeno tlakovým ventilem a 

snímačem tlaku, který je připojen k potrubí přes kulový ventil. Tlakový ventil zajišťuje 

v systému konstantní tlak, který je možné kontrolovat na snímači tlaku. Nádrž také obsahuje 

zavzdušňovací hrdlo s ochranou proti vniku hmyzu na přírubě. Příruba je osazena snímačem 

vlhkosti, který slouží pro indikaci průniku močoviny do záchytné vany nádrže. Příruby slouží 

pro připojení ponorných čerpadel, která slouží pro dopravu močoviny do míchacího a řídícího 

modulu. Obě čerpadla jsou připojena přes T kus do potrubí pro dopravu močoviny 

k míchacímu a řídícímu modulu. V provozu je vždy jedno čerpadlo a druhé slouží jako 100% 

záloha. Pro oddělení čerpadel od výtlačného potrubí se používají kulové ventily, za kterými 

následuje T kus. Příruba je zaslepena a slouží jako rezerva a je osazena snímačem hladiny 

s pojistkou proti přetečení. Příruba je také osazena snímačem teploty. Vedle připojení pro 

plnění nádrže je umístěn stojan pro umístění přenosného ponorného čerpadla během jeho 

nečinnosti.  
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Obrázek 12-4 Skladovací zásobní nádrž 

Veškeré venkovní potrubí mezi zásobní nádrží a budovou kotelny musí být izolováno a 

vybaveno topnými kabely. Tyto kabely se používají také pro vytápění zásobní nádrže. 

Součástí tohoto celku bývá také kompresor, sloužící pro zásobování technologie stlačeným 

vzduchem. Umístění kompresoru bývá v prostoru kotelny dle možností. 

  

Zásobní nádrž je celkově osazena pěti snímači: 

 Snímač vlhkosti pro signalizaci netěsnosti vnitřního pláště a průniků roztoku močoviny 

do mezistěnového prostoru  

 Snímač hladiny, sloužící jako bezpečnostní pojistka proti přetečení zásobní nádrže a 

zajišťuje vypnutí přečerpávacího čerpadla 

 Snímač hladiny, ten slouží pro plynulé měření hladiny v zásobní nádrži 

 Snímač teploty sloužící pro měření teploty roztoku v zásobní nádrži 

 Snímač tlaku, kdy se jedná o ručičkový manometr, který slouží jenom pro vizuální 

kontrolu tlaku roztoku redukčního činidla 

Základní parametry zásobní nádrže: 

Množství  1-2 kusy 

Materiál  PE 

Umístění  Venkovní 

Jmenovitý objem  6m
3
     

Vnitřní průměr  cca 2000mm 

Celková výška  cca 2150mm 

Skladované médium  roztok močoviny      

                              Tabulka 18 Základní parametry zásobní nádrže 

Vybavení zásobní nádrže:     

 Hrdla pro připojení přístrojů a potrubí 

 Jeden kontrolní průlez 

 Zavzdušňovací a odvzdušňovací nátrubek 

 Měření výšky hladiny 

 Měření teploty reagentu 

 Pojistka proti přeplnění dle příslušných norem 

 Okružní vedení  
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 Vybavení záchytné vany: 

 Příruby pro připojení  

 Výstražný systém úniku roztoku močoviny 

 

Množství  1-2kusy 

Materiál  PE 

Umístění  Venkovní 

Jmenovitý objem  6m
3
     

Vnitřní průměr  cca 2350mm 

Celková výška  cca 1740mm 

Skladované médium  roztok močoviny      

Tabulka 19 Základní parametry záchytné vany 

             

Obrázek 12-5 Obrazovka zásobní nádrže ovládacího panelu 

 

12.3 Ponorné cirkulační čerpadlo  

V zásobní nádrži jsou zpravidla umístěna dvě ponorná čerpadla, jedno pracovní a druhé 

rezervní, které funguje jako záloha. Ponorné čerpadlo slouží k dopravě redukčního činidla 

potrubím ze zásobní nádrže do míchacího a dávkovacího modulu a k cirkulaci redukčního 

činidla za účelem zachování konstantního tlaku v oběhu mezi zásobní nádrží a míchacím a 

měřícím modulem, tzn., že se určitá část redukčního činidla vrací zpět do zásobní nádrže. 

 

Množství  2kusy 

Dopravované množství  1m
3
/h 

Výtlačná výška 95m vodního sloupce 

Příkon čerpadla  1,5kW 

Tabulka 20 Technická data čerpadla 

 

12.4 Cirkulační potrubí 

Ponorné čerpadlo dopravuje redukční činidlo do cirkulačního potrubí, ve kterém se přes 

tlakový ventil vrací část přebytečného redukčního činidla zpět do zásobní nádrže. Tím je 

zajištěna stálá cirkulace redukčního činidla v zásobní nádrži a ve venkovním potrubí. 

Konstantní tlak je v okruhu udržován tlakovým odlehčovacím regulačním ventilem.  Uvnitř 

kotelny je již vedeno pouze jedno potrubí k měřícímu a míchacímu modulu. Protože je 
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potrubí vedeno mimo kotelnu, venkovním prostředím, je zapotřebí jeho izolace a vyhřívání. 

Vyhřívání cirkulačního potrubí je realizováno pomocí topného kabelu, které se vede kolem 

vnějšího průměru potrubí a je řízeno automaticky v závislosti na teplotě roztoku uvnitř 

zásobní nádrže. Pokud teplota roztoku v nádrži poklesne pod stanovenou mez, vyhřívání se 

automaticky zapne a při zahřátí roztoku zpět na stanovenou mez se vyhřívání automaticky 

vypne.  

 

12.5 Míchací a měřící modul 

V této kapitole bude popsán princip funkce míchacího a měřícího modulu.  Moduly sestávají 

ze dvou kombinovaných jednotek obsahující všechny armatury, měřicí přístroje a regulační 

ventily pro všechna média potřebná pro provoz zařízení SNCR. Potrubí pro jednotlivá média 

jsou z přípojných míst vedena k míchacímu a měřícímu modulu vždy nejkratší a 

nejschůdnější cestou a musí být zajištěna bezpečnost a funkčnost jednotlivých tras.  

 

Jednotlivá pracovní média technologie SNCR: 

 redukční činidlo 

 tlakový vzduch potřebný pro dostatečný rozstřik močoviny v SK 

 demivoda pro nařeďení redukčního činidla 

 ovládací vzduch pro řízení ventilů směšovacího a měřícího modulu 

 

Obrázek 12-6 Média technologie SNCR vstupující do modulů 

Směšovací a měřící moduly jako stěžejní část technologie SNCR slouží především k:  

 rozdělení jednotlivých pracovních médií 

 měření průtoků jednotlivých pracovních médií  

 dořeďování redukčního činidla s procesní vodou na požadovanou koncentraci  

 přerušení dodávky redukčního činidla v případě provozních problémů 

 distribuce požadovaného množství redukčního činidla do vstřikovacích trysek 

 distribuce požadovaného množství stlačeného vzduchu do vstřikovacích trysek 

 

Modul je umístěn uvnitř kotelny, v blízkosti kotle a je napojen na přívod roztoku močoviny ze 

zásobní nádrže, přívod demineralizované vody a přívod tlakového vzduchu. Redukční činidlo 

se pomocí demineralizované vody dořeďuje na požadovanou koncentraci, která zajistí správné 

dávkování redukčního činidla do spalovací komory a také zajišťuje správnou hloubku vstřiku 

redukčního činidla do proudu horkých spalin. Směs redukčního činidla a demivody se přes 

soustavu ventilů dělí pro jednotlivé trysky a na směšovacím a měřícím modulu je ukončena 

ventilem a krátkým kusem připojovací trubky. Tlakový vzduch přivedený do směšovacího a 

měřícího modulu je přes soustavu regulačních ventilů ukončen stejně jako směs redukčního 
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činidla a demivody. Ovládací vzduch přivedený do směšovacího a měřícího modulu slouží 

k ovládání tlakových ventilů v závislosti na vstupních hodnotách a parametrech řídícího 

systému.  

 

       Obrázek 12-7 Míchací a měřící modul 

Vybavení míchacího a měřícího modulu: 

Indukční průtokoměr pro měření průtoku roztoku močoviny – 1 kus 

Průtokoměr pro měření průtoku vzduchu – 1 kus 

Průtokoměr pro měření průtoku vzduchu – 1 kus 

Místní plovákové průtokoměry pro měření průtoku směsi pro jedn.trysky – 4 kusy 

Redukční ruční ventil tlakového vzduchu – 1 kus 

Čerpadlo demivody – 1 kus 

Redukční ruční ventil pro nastavení tlaku – 1 kus 

Směšovací kus – 1 kus 

Pneumaticky ovládaný ventil pro směs – 1 kus 

Pneumaticky ovládané ventily pro vzduch – 2 kus 

Pneumaticky ovládané ventily pro směs na přívodu do trysek – 4 kusy 

Ruční kulové ventily 

Manometry 

 

12.6 Doprava reagentu k jednotlivým tryskám 

Pro dopravu roztoku močoviny z míchacího a měřícího modulu k jednotlivým tryskám se 

využívají potrubní trasy. Na jednotlivé vývody tlakového vzduchu a směsi redukčního činidla 

s demivodou jsou připojena potrubí, která zajišťují dopravu těchto médií do vstřikovacích 

trysek.  
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Obrázek 12-8 Potrubní trasy k jednotlivým vstřikovacím kopím 

 

12.7 Vstřikovací trysky 

Vstřikovací trysky zajišťují rozstřik směsi ve spalovací komoře kotle a rovnoměrnou 

distribuci redukčního činidla do proudu spalin. Pracovními médii jsou vzduch a směs, kterou 

tvoří roztok močoviny s demivodou. 

Základní části trysky tvoří: 

 ochranná trubka 

 upínací příruba 

 směšovací část 

 hrot trysky 

 

Ochranná trubka slouží k vedení a k ochraně vstřikovací trysky před mechanickým 

poškozením způsobeným vnějšími vlivy. Ochranná trubka je tvořena trubkou o průměru 

76,1x2,6 a přírubou, která je přivařena na konci.   

Upínací příruba je hrdlová příruba, která je přichycena čtyřmi šrouby k přírubě ochranné 

trubky s bajonetovým zámkem na konci hrdla. Upínací příruba slouží k zajištění uchycení 

vstřikovací trysky pomocí bajonetového zámku, kterým je možné nastavit i hloubku zasunutí 

trysky do spalovací komory kotle. 

Do směšovací části jsou přivedena pracovní média (tlakový vzduch a směs tvořená 

močovinou a demivodou). Ve směšovací části probíhá mísení těchto médií rozprášením směsi 

v proudu tlakového vzduchu a výsledná vstřikovací směs je dopravena na hrot trysky. 
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Obrázek 12-9 Přívod pracovních médií k tryskám a jejich umístění ve SK 

Hrot trysky je pomocí závitu upevněn na konci vnitřní trubky, která vede vstřikovací směs. 

Souběžně s vnitřní trubkou je vedena trubka vnější zajišťující ochranu vnitřní trubce. Ve 

vytvořeném mezikruží proudí tlakový vzduch sloužící k částečnému chlazení trysky. Pomocí 

hrotu trysky je vstřikovací směs rozprášena do spalovací komory kotle a pokrývá tak část 

spalovací komory.  

Pro lepší pokrytí průřezu spalovací komory kotle se používají dva základní typy trysek: 

 s kuželovým rozstřikem 

 s plošným rozstřikem 

 

Hroty s plošným rozstřikem se liší od hrotu s kuželovým rozstřikem zvětšenou plochou 

pokrytí a množstvím přivedené směsi. Běžně jsou instalovány hroty s kuželovým rozstřikem, 

v případě nutnosti zvýšit plochu pokrytí se volí hroty s plošným rozstřikem. 

 

 

Obrázek 12-10 Kuželový hrot trysky  

 

12.8 Přívod roztoku močoviny 

Průtok roztoku močoviny ze zásobní nádrže je regulován prostřednictvím pneumaticky 

ovládaného ventilu. Průtok je měřen indukčním průtokoměrem, který je umístěn za 

regulačním ventilem.  
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Obrázek 12-11 Obrazovka ovládacího panelu průtoku močoviny 

Název  reagent NOxAMID 40 

Hustota  1,112 kg/m
3
 

pH  cca 9 

bod varu  100°C 

teplota krystalizace  0°C 

bod vzplanutí  Irelevantní 

výbušná koncentrace  Irelevantní 

barva  Bezbarvý 

zápach  lehký odér NH3 

forma  vodný roztok 

riziko dle WHG  třída 1 

Tabulka 21 Charakteristika roztoku močoviny 

Pozn.: reagent NOxAMID 40 je 40% hm. roztok močoviny a speciálního aditiva 

 

 

12.9 Přívod demivody 

Voda, která se využívá pro technologii SNCR musí být zbavená demineralizovaná a zbavená 

minerálních složek, které by mohly zanášet potrubní systém v modulu. Demivoda je 

přiváděna z rozvodu demivody v kotelně a je dodatečně míchána s roztokem močoviny ze 

zásobní nádrže, čimž se reguluje poměr demivody a roztoku močoviny se směsi vedené 

k jednotlivým tryskám. Jestliže zvýšíme podíl demivody ve směsi, zvětšíme tak velikosti 

kapičky ve směsi vstřikované tryskou do spalovací komory kotle, tedy zvýšíme hloubku 

penetrace směsi do proudu horkých spalin. Tlak vody se udržuje pomocí čerpadla na úrovni, 

která je potřebná pro spolehlivou tlakovou regulaci, cca 6 barů.   

Tlak  6 bar 

Teplota  cca 10-30°C 

Karbonátová tvrdost  < 260ppm CaCO3 

Celková tvrdost  < 350ppm CaCO3 

Tabulka 22 Charakteristika demivody 
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12.10 Přívod tlakového vzduchu 

Tlakový vzduch o potřebném přetlaku je prostřednictvím potrubí přiveden k měřícímu a 

řídícímu modulu. Tlak stlačeného vzduchu závisí na požadovaném průniku do proudu 

horkých spalin a velikosti kapiček, obvykle se pohybuje v rozmezí 3,5 až 4 bar na vstupu do 

vstřikovacího kopí, což znamená tlak asi 4 až 4,5 bar v tlakovém redukčním ventilu na 

přívodu míchacího a měřícího modulu vzhledem k tlakové ztrátě uvnitř modulu a potrubí ke 

vstřikovacímu kopí.   

Stlačený vzduch v technologii SNCR slouží k rozprášení směsi ve spalovací komoře kotle a je 

regulován pomocí regulačního ventilu a průtokoměru. Rozvod vzduchu je poté rozdělen do 

dvou větví, jedna větev slouží pro první vstřikovací patro, druhá potom pro druhé vstřikovací 

patro. Každá větev je následně osazena pneumaticky ovládaným kulovým ventilem 

s obtokem, který je opatřen ručním ventilem sloužícímu k regulaci tlaku vzduchu v by-passu. 

By-pass slouží k vedení tlakového vzduchu v případě zastavení vstřikování v určitém patře 

z důvodu chlazení neaktivních trysek minimálním průtokem vzduchu.  

Uvnitř míchacího modulu a měřícího modulu je tlakový vzduch veden do jednotlivých pater 

potrubím ke vstřikovacím tryskám. Tlak vzduchu při vstřikování směsi do spalovací komory 

kotle je, jak již bylo uvedeno výše cca 4 bary. Tlak vzduchu sloužícího pro chlazení 

neaktivních trysek je cca 2 bary. 

Zdroj tlakového vzduchu je možné vést z tlakové sítě umístěné v prostoru kotelny, v případě, 

že tento rozvod nedisponuje požadovanými parametry, je potřeba vytvořit pomocí 

kompresoru zdroj nový. 

 

Tlak  6 bar 

Rosný bod vztažený k tlaku  minus 40°C 

Teplota  10-40°C 

Tabulka 23 Charakteristika tlakového vzduchu 

 

Obrázek 12-12 Tlakoměry médií technologie SNCR  

 

12.11 Směšovací prvek technologie SNCR 

Poj pojmem vytvoření směsi technologie SNCR rozumíme směs roztoku močoviny a 

demivody, které jsou přivedeny do míchacího a měřícího modulu. Na základě tlakové 

regulace je demivoda spolu s roztokem močoviny smíchána a homogenizována ve 
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směšovacím prvku (T-kus potrubí + koleno 90°). Následně je směs rozdělena mezi jednotlivé 

trysky. V jednotlivých větvích jsou umístěny plováčkové průtokoměry, které slouží pro 

vizuální kontrolu funkce jednotlivých větví. Průtok v jednotlivých větvích je nastaven pomocí 

ručních jehlových regulačních ventilů. Každá větev je dále osazena pneumatickým kulovým 

ventilem, který směřuje tok roztoku dle řídícího algoritmu jednotlivé vstřikovací úrovně.  

 

12.12 Potrubní systém 

Celkový potrubní systém je proveden v kombinaci ohebných gumových hadic a plastového 

potrubí.  

Sestává se z následujících částí: 

 Přívodní potrubí demivody k míchacímu a měřícímu modulu 

 Cirkulační potrubí pro dopravu ze zásobní nádrže do míchacího a měřícího modulu se 

zpětnou trasou do zásobní nádrže 

 Potrubí pro vodu a stlačený vzduch od zdroje k míchacímu a měřícímu modulu 

 Potrubí pro reagent a vzduch od míchacího a měřícího modulu ke vstřikovacím tryskám 

 

12.13 Řídící skříň technologie SNCR 

Všechna důležitá data pro řízení procesu technologie SNCR jsou měřena a vyhodnocována 

v řídícím systému (ŘS). Při uvádění do provozu se průtočné množství vzduchu nastavuje 

ručně, potřebné množství redukčního činidla počítá řídící systém na základě měřené hodnoty 

průtočného množství spalin a obsahu NOx a O2, který je určen výpočtem z naprogramovaného 

vztahu a řídící systém poté podle výsledku výpočtu nastavuje polohy řídících regulačních 

ventilů. 

Řídící jednotka ŘS provádí řízení, blokování a nastavování všech výkonných prvků zařízení 

SNCR. 

Automatický řídící systém se skládá z řídící skříně, která se nachází vedle měřícího a 

míchacího modulu. Veškeré pohony a analogové, popř. binární vstupy a výstupy se v řídící 

skříni regulují na základě hodnot z míchacího a měřícího modulu a ze zásobní nádrže.  

Na předních dvířkách řídící skříně jsou namontovány a nainstalovány důležité ovládací a 

signalizační prvky zajišťující ovládání a bezpečný provoz celé technologie SNCR. 

 

Ovládací a signalizační prvky na řídící skříni:  

 Ovládací panel 

 Signalizace provozu řídícího systému 

 Signalizace poruchy 

 Vypnutí poruchy 

 Bezpečnostní (nouzový) vypínač 

 Mechanický vypínač řídícího systému 

 

Instalovaný řídící systém (ŘS) se skládá z programovatelného automatu SIEMENS S7 

s přenosem dat přes sběrnici Profibus a se zabudovaným ovládacím panelem (OP), který je 

umístěn na dveřích skříně. K řízení provozu a vizualizace slouží řídící panel v řídící skříni a k 

regulaci SNCR se využívá řídící automat s integrovaným softwarem. 
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Obrázek 12-13 Řídící skříň technologie SNCR 

Základní prvky řídícího systému:  

 výpočetní jednotka s pamětí CPU 

 komunikační procesor pro výměnu dat s řídící technikou CPU 

 napájecí modul pro řídící automat 

 vstupní a výstupní moduly 

 ovládací panel (OP) umístěný na dveřích skříně: 

 pole zobrazení a vstupní datové pole ovládacího panelu 

 

CPU pracuje se softwarem uchovaném v programové paměti. Obsluha a hlídání technologie 

s ovládacím panelem je řízena programem R-S7. V případě výpadku napájecího napětí je 

udržení dat v programové paměti CPU (RAM) zajištěné MMC zapojené CPU. 

Ovládací panel je instalován na skříňových dveřích řídící skříně, přes něj probíhá spuštění 

technologie SNCR, zkouška jednotlivých součástí zařízení v případě manuálního provozu i 

signalizace jednotlivých poruch. Prostřednictvím ovládacího panelu je možno testovat 

všechny funkční stavy zařízení, zadávat parametrické podrobnosti, popř. řízení ovládacího 

panelu pomocí menu. Ovládací panel je dotykový displej a tlačítka je možno tedy ovládat 

dotykem. Ve spodní části je umístěno menu, které je ovládáno tlačítky pod příslušnými 

nápisy. 

 

Základní funkce obrazovky – název a popis její funkce: 

Požadovaná hodnota – nastavuje obsluha a jedná se o požadovanou výstupní hodnotu NOx  

Skutečná hodnota – skutečná hodnota emisí NOx, která je získaná provozním měřením kotle 

Výkon kotle – jedná se o skutečnou hodnotu výkonu kotle 

Tlak vzduchu – aktuální hodnota tlaku vzduchu v technologii SNCR 

Průtok roztoku močoviny – aktuální hodnota průtoku močoviny do směšovacího kusu 

Tlak roztoku močoviny – aktuální tlak na přívodu roztoku močoviny do modulu 

Otevření regulačního ventilu – ukazatel aktuálního nastavení regulačního ventilu 

Informace nádrž – zobrazení obrazovky se stavem zásobní nádrže 

Limity SNCR - zobrazí obrazovku s možností nastavení min. a max. hodnot technologie 

Nastavení regulačního ventilu - zobrazí obrazovku s možností nastavení parametrů 

regulačního ventilu 
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Nastaveni parametrů regulátoru – zobrazí obrazovku s možností nastavení regulačních 

konstant 

Informace o kotli – zobrazuje obrazovku o vybraných hodnotách kotle (výkon, CO, O2, atd.) 

Start/stop vstřikování – stisknutím tlačítka se buď spustí, nebo zastaví vstřikování 

Informace o vstřikování – ukazatel právě aktivní úrovně vstřikování 

 

 

Obrázek 12-14 Obrazovka ovládacího panelu vstřikování technologie SNCR 

 

13 Testovací zkouška technologie SNCR 
 

Zkouška technologie SNCR byla provedena na kotli K4 v Elektrárně Opatovice. Cílem testu 

bylo ověřit činnost technologie při různých hladinách výkonu kotle – 150, 200 a 250 t/h, což 

odpovídá 60%, 80% a 100% jmenovitého parního výkonu kotle. Samotnému testu 

předcházelo měření teplotních polí, zpracování numerického matematického modelu a návrh a 

realizace prostupů do spalovací komory kotle. Ve spolupráci s provozovatelem zařízení byl na 

odzkoušení technologii SNCR vybrán kotel K4.  

 
Instalace prostupů do spalovací komory 

Na základě měření teplotního pole v kotli K4 (viz. Kapitola 11) byly do stěn kotle 

instalovány příruby pro vstřikovací trysky technologie SNCR. Cílem testu bylo ověření 

možné redukce emisí NOx, ověření optimálního umístění trysek, včetně měření skluzu NH3. 

Z důvodu ověření možné redukce NOx byly zkoušky provedeny při různých hladinách výkonu 

kotle. 

 

Výkonové hladiny při zkoušce technologie SNCR:  

1. Výkonová hladina – 150 t/h (odpovídá 60% jmenovitého parního výkonu) 

2. Výkonová hladina – 200 t/h (odpovídá 80% jmenovitého parního výkonu) 

3. Výkonová hladina – 250 t/h  (odpovídá 100% jmenovitého parního výkonu) 

 

Správné rozmístění trysek je základním předpokladem pro dosažení vysokého stupně redukce 

NOx při současném zachování minimální spotřeby redukčního prostředku a minimálních 

hodnotách čpavkového skluzu.  

Ve spalovací komoře kotle K4 byly nainstalovány dvě úrovně prostupů. Na čelní stěně bylo 

nainstalováno 14 přírub pro uchycení vstřikovací trysky a na obou bočních stěnách kotle byly 

nainstalovány 4 příruby. Celkem tedy bylo na kotli K4 nainstalováno 18 přírub. 
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Úrovně prostupů na kotli K4: 
1. úroveň prostupů – příruby nainstalovány na kótě +23,6m  

2. úroveň prostupů – příruby nainstalovány na kótě + 36,7m  

 

První úroveň prostupů (kóta +23,6m): 

 čelní stěna - nainstalovány 4 příruby 

 boční stěna – nainstalovány vždy 2 příruby  

 

Druhá úroveň prostupů (kóta +36,7m): 

 čelní stěna – nainstalováno 10 přírub 

 

 
 

 
Obrázek 13-1 Schéma umístění přírub na kotli K4 

 

 
Obrázek 13-2 Instalace trysek na čelní stěně kotle 
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13.1 Popis testovacího zařízení technologie SNCR 

Zkoušky byly provedeny za použití mobilního směšovacího a měřícího modulu, který je 

opatřen osmi samostatně uzavíratelnými výstupy pro směs ředěného redukčního prostředku a 

dále osmi výstupy tlakového vzduchu pro rozprašování této směsi do spalovací komory kotle. 

Směšovací a měřící modul je vybaven ručičkovými indukčními průtokoměry, tlakoměry a 

regulačními armaturami pro redukční prostředek, míchací a ředící vodu a tlakový vzduch. 

Dále je zde umístěno čerpadlo pro zvyšování tlaku míchací a ředící vody pro případ, že není 

k dispozici dostatečný tlak vody. 

 
Obrázek 13-3 Směšovací a řídící modul 

 

Zásobování trysek redukčním prostředkem (což je 40% roztok močoviny + speciální aditiva 

s názvem NOxAMID), je provedeno za pomocí čerpacího modulu, který dopravuje roztok 

z přistavené cisterny umístěné na kótě +0m do směšovacího modulu umístěného na kótě 

+24m.  

 
Obrázek 13-4 Čerpací modul 

Průběh vlastního testu technologie SNCR 

Jak již bylo zmíněno dříve, testovací zkoušky byly rozděleny do tří částí a to podle 

výkonových hladin kotle. 

 

1. Test – 60% jmenovitého parního výkonu kotle, což odpovídá asi 150 tpáry/h 

2. Test – 80% jmenovitého výkonu kotle, což odpovídá asi 200 tpáry/h 

3. Test – 100% jmenovitého výkonu kotle, což odpovídá asi 250 tpáry/h 

 

Aby se docílilo pokud možno co nejlepších výsledků technologie SNCR, muselo být 

provedeno množství zkoušek pro každý ze tří testů s různým nastavením trysek a množstvím 

průtoku redukčního činidla. 
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Každý test je tedy rozdělen do více částí s podrobným popisem umístění trysek, množstvím 

vstřikovaného redukčního činidla a naměřenými koncentracemi požadovaných plynných 

složek spalin. Během testů docházelo ke změnám jak polohy a množství aktivních trysek, tak 

i k jejich sklonu a dále se měnil průtok redukčního činidla do jednotlivých trysek. Vstřikování 

redukčního činidla bylo i zcela vypínáno a to z důvodu určení stupně redukce emisí dusíku, 

určení nárůstu oxidu uhelnatého a čpavkového skluzu. Přesný průběh jednotlivých testů je 

uveden níže. 

 

13.2 Test první 

Výkon: 150  tpáry/h – 60% jmenovitého parního výkonu 

Časové vymezení prvního testu: 11.8. – 12.8. 2009, 18:28 – 11:16 

Průběh zkoušky: Každý ze tří testů je rozdělen do několika částí. První test je rozdělen do 

jednotlivých částí s příslušným popisem umístění trysek na spalovací komoře kotle, 

naměřenými hodnotami a koncentracemi jednotlivých relevantních složek, průtokem 

redukčního činidla do jednotlivých trysek, spotřebou močoviny, redukcí NOx a nárůstu CO. 

Půl hodiny před započetím prvního testu byly změřeny koncentrace NOx, NH3, CO (jednotky 

v mg/mN
3
) a O2 (v procentech). Tyto hodnoty slouží k určení stupně redukce při vstřikování 

technologie SNCR pro 1. - 4. část prvního testu. Během celého prvního testu se poté ještě 

celkem třikrát vypnulo vstřikování technologie SNCR a měřily se aktuální emisní koncentrace 

sledovaných plynů, podle kterých se určoval se stupeň redukce NOx, nárůst emisí CO a 

čpavkový skluz.  

Pozn.: Emise čpavku nevznikají samotným spalováním fosilního paliva, ale pochází 

z denitrifikační metody SNCR.  

 

Složka hodnota Jednotka 

NOx 313 mg/mN
3
 

NH3 0 mg/mN
3
 

CO 16 mg/mN
3
 

O2 6,85 % 

Tabulka 24 Naměřené hodnoty složek před samotným započetím první zkoušky 

Během prvního testu došlo ke komplikacím a problémům se spalováním, kdy došlo 

k prudkému poklesu výkonu kotle a regulace spalování na tuto situaci nereagovala. Během 

testu také došlo k výměně trysek na čelní straně. 

 

1. Část testu 
Časové vymezení: 11.8.2009, čas 18:28 – 19:00  

Umístění trysek: Trysky jsou nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky jsou umístěny na bočních 

stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. Spotřeba močoviny činí – Qu = 200 l/h.  

 
Obrázek 13-5 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 
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Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 200 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 100 l/h 

Pozn.: směs je tvořená průtokem močoviny QU a vodou 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 

Složka Hodnota Jednotka 

NOx 151 mg/mN
3
 

NH3 0 mg/mN
3
 

CO 41 mg/mN
3
 

O2 6,63 % 

        Tabulka 25 Naměřené koncentrace plynných složek 

Při určování stupně redukce NOx, nárůstu CO a čpavkového skluzu NH3 se vycházelo 

z hodnot naměřených před započetím samotného testu, viz. Tab. 24. Z tabulek je patrné, že 

došlo k redukci emisí NOx z původní hodnoty 313 mg/mN
3 

na 151 mg/mN
3
, redukce NOx je 

tedy 162 mg/mN
3
 a současně vzrostly plynné emise CO z původních 16 mg/mN

3
 na 41 

mg/mN
3
, nárůst CO tedy činí 25 mg/mN

3
. Čpavkový skluz zůstává na původní nulové hodnotě.  

 

Redukce NOx = 162 mg/mN
3 

Nárůst CO = 25 mg/mN
3 

 

2. Část testu 
Časové vymezení: 11.8.2009, čas 19:01 – 19:18  

Umístění trysek: Trysky jsou nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky jsou umístěny na bočních 

stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. Spotřeba močoviny činí – Qu = 200 l/h.   

 
Obrázek 13-6 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 300 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 120 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 

Složka hodnota Jednotka 

NOx 132 mg/mN
3
 

NH3 0 mg/mN
3
 

CO 45 mg/mN
3
 

O2 6,38 % 

                    Tabulka 26 Naměřené koncentrace plynných složek 
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Při určování stupně redukce NOx, nárůstu CO a čpavkového skluzu NH3 se vycházelo 

z hodnot naměřených před započetím samotného testu, viz. Tab. 24. Z tabulek je patrné, že 

došlo k redukci emisí NOx z původní hodnoty 313 mg/mN
3 

na 132 mg/mN
3
, redukce NOx je 

tedy182 mg/mN
3
 a současně vzrostly plynné emise CO z původních 16 mg/mN

3
 na 45 mg/mN

3
, 

nárůst CO tedy činí 29 mg/mN
3
. Čpavkový skluz zůstává na původní nulové hodnotě.  

 

Redukce NOx = 181 mg/mN
3
 

Nárůst CO = 29 mg/mN
3 

 

3. Část testu 
Časové vymezení: 11.8.2009, čas 19:19 – 19:31  

Umístění trysek: Trysky jsou nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky jsou umístěny na bočních 

stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. Spotřeba močoviny činí – Qu = 200 l/h.   

 
Obrázek 13-7 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 300 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 120 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 

složka hodnota Jednotka 

NOx 179 mg/mN
3
 

NH3 7,17 mg/mN
3
 

CO 31 mg/mN
3
 

O2 6,66 % 

                   Tabulka 27 Naměřené koncentrace plynných složek 

Při určování stupně redukce NOx, nárůstu CO a čpavkového skluzu NH3 se vycházelo 

z hodnot naměřených před započetím samotného testu, viz. Tab. 24. Z tabulek je patrné, že 

došlo k redukci emisí NOx z původní hodnoty 313 mg/mN
3 

na 179 mg/mN
3
, redukce NOx je 

tedy135 mg/mN
3
 a současně vzrostly plynné emise CO z původních 16 mg/mN

3
 na 31mg/mN

3
, 

nárůst CO tedy činí 15 mg/mN
3
. Čpavkový skluz vzrostl z původní nulové hodnoty na 

koncentraci 7,17 mg/mN
3
.  

 

Redukce NOx = 135mg/mN
3
 

Nárůst CO = 15 mg/mN
3 

 

4. Část testu 
Časové vymezení: 11.8.2009, čas 19:32 – 19:57 

Umístění trysek: Trysky jsou nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky jsou umístěny na bočních 
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stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. V této fázi zkoušky došlo k vypnutí 

vstřikování redukčního činidla tryskami umístěnými na bočních stěnách spalovací komory 

kotle, aktivní byly tedy pouze trysky na čelní stěně kotle. Spotřeba močoviny činí – Qu = 200 

l/h.   

 
Obrázek 13-8 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 140 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 

Složka hodnota jednotka 

NOx 178 mg/mN
3
 

NH3 12,51 mg/mN
3
 

CO 23 mg/mN
3
 

O2 6,98 % 

                    Tabulka 28 Naměřené koncentrace plynných složek 

Při určování stupně redukce NOx, nárůstu CO a čpavkového skluzu NH3 se vycházelo 

z hodnot naměřených před započetím samotného testu, viz. Tab. 24. Z tabulek je patrné, že 

došlo k redukci emisí NOx z původní hodnoty 313 mg/mN
3 

na 178 mg/mN
3
, redukce NOx je 

tedy 135 mg/mN
3
 a současně vzrostly plynné emise CO z původních 16 mg/mN

3
 na 23mg/mN

3
, 

nárůst CO tedy činí 7 mg/mN
3
. Čpavkový skluz vzrostl z na původní nulové hodnoty na 

koncentraci 12,51 mg/mN
3
.  

 

Redukce NOx = 135 mg/mN
3
 

Nárůst CO = 7 mg/mN
3 

 

5. Část testu 
Časové vymezení: 11.8.2009, čas 19:58 – 20:04 

Umístění trysek: Trysky jsou nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky jsou umístěny na bočních 

stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. V této fázi zkoušky došlo k opětovnému 

zapnutí vstřikování redukčního činidla tryskami umístěnými na bočních stěnách spalovací 

komory kotle, aktivních bylo tedy všech osm trysek. Spotřeba močoviny činí – Qu = 200 l/h.   

 
Obrázek 13-9 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 
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Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 300 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 120 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 

Složka hodnota Jednotka 

NOx 146 mg/mN
3
 

NH3 16,94 mg/mN
3
 

CO 30 mg/mN
3
 

O2 7,05 % 

                    Tabulka 29 Naměřené koncentrace plynných složek 

Stupeň redukce NOx, nárůst CO a čpavkový skluz se určoval z hodnot naměřených následně 

(v 10. části prvního testu), poté co se vypnulo vstřikování technologie SNCR, viz. Tab. 34. 

Z tabulek je patrné, že při došlo k redukci emisí NOx z původní hodnoty 329 mg/mN
3 

na 146 

mg/mN
3
, redukce NOx je tedy 183 mg/mN

3
 a současně vzrostly plynné emise CO ze 17 

mg/mN
3
 na 30  mg/mN

3
, nárůst CO tedy činí 13 mg/mN

3
. Čpavkový skluz vzrostl na 

koncentraci 16,94 mg/mN
3
. 

 

Redukce NOx = 183 mg/mN
3
 

Nárůst CO = 13 mg/mN
3 

 

6. Část testu 
Časové vymezení: 11.8.2009, čas 20:05 – 20:31 

Umístění trysek: Trysky jsou nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky jsou umístěny na bočních 

stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. V této fázi zkoušky se vstřikovalo 

redukční činidlo všemi tryskami. Spotřeba močoviny činila – Qu = 200 l/h.   

 
Obrázek 13-10 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 200 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 120 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 
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Složka hodnota Jednotka 

NOx 166 mg/mN
3
 

NH3 24,87 mg/mN
3
 

CO 26 mg/mN
3
 

O2 7,07 % 

                    Tabulka 30 Naměřené koncentrace plynných složek 

Stupeň redukce NOx, nárůst CO a čpavkový skluz se určoval z hodnot naměřených následně 

(v 10. části prvního testu), poté co se vypnulo vstřikování technologie SNCR, viz. Tab. 34. 

Z tabulek je patrné, že při došlo k redukci emisí NOx z původní hodnoty 329 mg/mN
3 

na 166 

mg/mN
3
, redukce NOx je tedy163 mg/mN

3
 a současně vzrostly plynné emise CO z původních 

17 mg/mN
3
 na 26mg/mN

3
, nárůst CO tedy činí 9  mg/mN

3
. Čpavkový skluz dále roste na 

koncentraci 24,87mg/mN
3
. 

 

Redukce NOx = 163 mg/mN
3
 

Nárůst CO = 9 mg/mN
3 

 

7. Část testu 
Časové vymezení: 11.8.2009, čas 20:32 – 20:39 

Umístění trysek: Trysky jsou nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky jsou umístěny na bočních 

stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. V této fázi zkoušky se vstřikovalo 

redukční činidlo všemi tryskami. Spotřeba močoviny činila – Qu = 200 l/h.   

 
Obrázek 13-11 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 250 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 125 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 

Složka hodnota Jednotka 

NOx 169 mg/mN
3
 

NH3 37,45 mg/mN
3
 

CO 27 mg/mN
3
 

O2 6,77 % 

                    Tabulka 31 Naměřené koncentrace plynných složek 

Stupeň redukce NOx, nárůst CO a čpavkový skluz se určoval z hodnot naměřených následně 

(v 10. části prvního testu), poté co se vypnulo vstřikování technologie SNCR, viz. Tab. 34. 

Z tabulek je patrné, že při došlo k redukci emisí NOx z původní hodnoty 329 mg/mN
3 

na 169 

mg/mN
3
, redukce NOx je tedy 160 mg/mN

3
 a současně vzrostly plynné emise CO z původních 

17  mg/mN
3
 na 27mg/mN

3
, nárůst CO tedy činí 10 mg/mN

3
. Čpavkový skluz vzrostl již na 

koncentraci 37,45 mg/mN
3
. 
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Redukce NOx = 160 mg/mN
3
 

Nárůst CO = 10 mg/mN
3 

 

8. Část testu 
Časové vymezení: 11.8.2009, čas 20:40 – 21:27 

Umístění trysek: Trysky jsou nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky jsou umístěny na bočních 

stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. V této fázi zkoušky se vstřikovalo 

redukční činidlo všemi tryskami. Spotřeba močoviny činila – Qu = 200 l/h.   

 
Obrázek 13-12 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 200 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 100 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 

Složka hodnota Jednotka 

NOx 172 mg/mN
3
 

NH3 38,13 mg/mN
3
 

CO 25 mg/mN
3
 

O2 6,71 % 

                    Tabulka 32 Naměřené koncentrace plynných složek 

Stupeň redukce NOx, nárůst CO a čpavkový skluz se určoval z hodnot naměřených následně 

(v 10. části prvního testu), poté co se vypnulo vstřikování technologie SNCR, viz. Tab. 34. 

Z tabulek je patrné, že při došlo k redukci emisí NOx z původní hodnoty 329 mg/mN
3 

na 172 

mg/mN
3
, redukce NOx je tedy 157 mg/mN

3
 a současně vzrostly plynné emise CO z původních 

17 mg/mN
3
 na 25mg/mN

3
, nárůst CO tedy činí 8 mg/mN

3
. Čpavkový skluz dosáhl  hodnoty 

38,13mg/mN
3
. 

 

Redukce NOx = 157 mg/mN
3
 

Nárůst CO = 8 mg/mN
3 

 

9. Část testu 
Časové vymezení: 11.8.2009, čas 21:28 – 22:42 

Umístění trysek: Trysky jsou nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky jsou umístěny na bočních 

stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. V této fázi zkoušky se vstřikovalo 

redukční činidlo všemi tryskami. Spotřeba močoviny se snížila na hodnotu  Qu = 150 l/h.   
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Obrázek 13-13 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 250 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 125 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. Poprvé během zkoušky nebyla dodržena požadovaná koncentrace NOx. 

 

Složka hodnota Jednotka 

NOx 216 mg/mN
3
 

NH3 39,8 mg/mN
3
 

CO 25 mg/mN
3
 

O2 7,15 % 

                    Tabulka 33 Naměřené koncentrace plynných složek 

Stupeň redukce NOx, nárůst CO a čpavkový skluz se určoval z hodnot naměřených následně 

(v 10. části prvního testu), poté co se vypnulo vstřikování technologie SNCR, viz. Tab. 34. 

Z tabulek je patrné, že při došlo k redukci emisí NOx z původní hodnoty 329 mg/mN
3 

na 216 

mg/mN
3
, redukce NOx je tedy 113 mg/mN

3
 a současně vzrostly plynné emise CO z původních 

17 mg/mN
3
 na 25mg/mN

3
, nárůst CO tedy činí 8 mg/mN

3
. Čpavkový skluz vzrostl z hodnoty 

21,7 mg/mN
3
 na koncentraci 39,8mg/mN

3
, nárůst čpavkového skluzu je tedy 18,1 mg/mN

3
. 

 

Redukce NOx = 113 mg/mN
3
 

Nárůst CO = 8 mg/mN
3 

 

10. Část testu 
Časové vymezení: 11.8.2009, čas 22:43 – 22:54 

Umístění trysek: Trysky jsou nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky jsou umístěny na bočních 

stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. V této fázi zkoušky bylo vstřikování 

redukčního činidla zcela vypnuto. Spotřeba močoviny byla tedy nulová  Qu = 0 l/h.   

 
Obrázek 13-14 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 
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technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. V případě vypnutí vstřikovacího 

zařízení slouží naměřené hodnoty k určení výše redukce NOx, nárůstu CO a čpavkového 

skluzu.  

Složka Hodnota Jednotka 

NOx 329 mg/mN
3
 

NH3 21,7 mg/mN
3
 

CO 17 mg/mN
3
 

O2 7,44 % 

Tabulka 34 Naměřené koncentrace plynných složek při vypnutí SNCR 

11. Část testu 
Časové vymezení: 11.8.2009 – 12.8.2009, čas 22:55 – 0:59 

Umístění trysek: Trysky jsou nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky jsou umístěny na bočních 

stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. V této fázi zkoušky vstřikování 

redukčního činidla probíhá všemi tryskami. Spotřeba močoviny byla Qu = 150 l/h.   

 
Obrázek 13-15 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 250 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 125 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování  

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. Poprvé během zkoušky nebyla dodržena požadovaná koncentrace NOx. 

 

Složka Hodnota Jednotka 

NOx 216 mg/mN
3
 

NH3 37,48 mg/mN
3
 

CO 25 mg/mN
3
 

O2 6,88 % 

                   Tabulka 35 Naměřené koncentrace plynných složek 

Při určování stupně redukce NOx, nárůstu CO a čpavkového skluzu NH3 se vycházelo 

z hodnot naměřených v předchozí části tohoto testu, viz. Tab. 34. Z tabulek je patrné, že při 

došlo k redukci emisí NOx z původní hodnoty 329 mg/mN
3 

na 216 mg/mN
3
, redukce NOx je 

tedy 113 mg/mN
3
 a současně klesly plynné emise CO z původních 17 mg/mN

3
 na 25mg/mN

3
, 

nárůst CO tedy činí - 8 mg/mN
3
. Čpavkový skluz vzrostl na koncentraci 37,48mg/mN

3
. 

 

Redukce NOx = 113 mg/mN
3
 

Nárůst CO = -8  mg/mN
3 

 

Po ukončení této části prvního testu technologie SNCR došlo v čase mezi 0:00-0:46 

k problémům se spalováním. Výkon kotle prudce poklesl a regulace spalování na tuto situaci 

nereagovala.  
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12. Část testu 
Časové vymezení: 12.8.2009, čas 1:00 – 1:51 

Umístění trysek: Trysky jsou nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky jsou umístěny na bočních 

stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. V této fázi zkoušky bylo vstřikování 

redukčního činidla vypnuto. Spotřeba močoviny byla Qu = 0 l/h.   

 

 
Obrázek 13-16 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. V případě vypnutí vstřikovacího 

zařízení slouží naměřené hodnoty k určení výše redukce NOx, nárůstu CO a čpavkového 

skluzu.  

Složka hodnota Jednotka 

NOx 291 mg/mN
3
 

NH3 13,79 mg/mN
3
 

CO 16 mg/mN
3
 

O2 6,72 % 

                    Tabulka 36 Naměřené koncentrace plynných složek 

 

13. Část testu 
Časové vymezení: 12.8.2009, čas 1:52 – 3:03 

Umístění trysek: Trysky jsou nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky jsou umístěny na bočních 

stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. V této fázi zkoušky se vstřikovalo 

redukční činidlo všemi tryskami. Spotřeba močoviny byla Qu = 175 l/h.   

 
Obrázek 13-17 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 250 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 125 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2.  



Výzkum možnosti aplikace technologie SNCR pro denitrifikaci kotle K4 v Elektrárně 

Opatovice 

87 

 

Složka Hodnota Jednotka 

NOx 188 mg/mN
3
 

NH3 37,05 mg/mN
3
 

CO 24 mg/mN
3
 

O2 6,59 % 

                    Tabulka 37 Naměřené koncentrace plynných složek 

Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot 

naměřených v předchozí části testu při vypnutí vstřikování redukčního činidla, Tab. 36. 

Z tabulek je patrné, že při došlo k redukci emisí NOx z  hodnoty 291 mg/mN
3 

na 188 mg/mN
3
, 

redukce NOx je tedy 103 mg/mN
3
 a současně vzrostly plynné emise CO z původních 16 

mg/mN
3
 na 24mg/mN

3
, nárůst CO tedy činí 8 mg/mN

3
. Čpavkový skluz dosáhl na koncentraci 

37,05mg/mN
3
.  

 

Redukce NOx = 103 mg/mN
3
 

Nárůst CO = 8 mg/mN
3 

 

14. Část testu 
Časové vymezení: 12.8.2009, čas 3:04 – 4:09 

Umístění trysek: Trysky jsou nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky jsou umístěny na bočních 

stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. V této fázi zkoušky se vstřikovalo 

redukční činidlo všemi tryskami. Spotřeba močoviny byla Qu = 200 l/h.   

 
Obrázek 13-18 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 250 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 125 l/h 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2.  

Složka Hodnota Jednotka 

NOx 179 mg/mN
3
 

NH3 47,7 mg/mN
3
 

CO 28 mg/mN
3
 

O2 6,52 % 

                    Tabulka 38 Naměřené koncentrace plynných složek 

Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot 

naměřených v následující části testu při vypnutí vstřikování redukčního činidla, Tab. 39. 

Z tabulek je patrné, že při došlo k redukci emisí NOx z původní hodnoty 255 mg/mN
3 

na 179 

mg/mN
3
, redukce NOx je tedy 76 mg/mN

3
 a současně se snížily plynné emise CO z původních 

37 mg/mN
3
 na 28 mg/mN

3
, nárůst CO tedy činí -9 mg/mN

3
. Čpavkový skluz vzrostl na 

koncentraci 47,7mg/mN
3
. 
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Redukce NOx = 76 mg/mN
3
 

Nárůst CO = -9 mg/mN
3 

 

15. Část testu 
Časové vymezení: 12.8.2009, čas 4:10 – 4:35 

Umístění trysek: Trysky jsou nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky jsou umístěny na bočních 

stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. V této fázi zkoušky bylo vstřikování 

redukčního činidla vypnuto. Spotřeba močoviny byla tedy  Qu = 0 l/h.    

 
Obrázek 13-19 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. V případě vypnutí vstřikovacího 

zařízení slouží naměřené hodnoty k určení výše redukce NOx, nárůstu CO a čpavkového 

skluzu.  

Složka hodnota Jednotka 

NOx 255 mg/mN
3
 

NH3 43,84 mg/mN
3
 

CO 37 mg/mN
3
 

O2 6,01 % 

                    Tabulka 39 Naměřené koncentrace plynných složek 

16. Část testu 
Časové vymezení: 12.8.2009, čas 4:36 – 9:15 

Tato část zkoušky technologie SNCR probíhala oproti ostatním v mnohem delším časovém 

úseku, jednalo se téměř o 5-ti hodinovou testovací zkoušku. 

Umístění trysek: Trysky jsou nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky jsou umístěny na bočních 

stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. V této fázi zkoušky se vstřikovalo 

redukční činidlo všemi tryskami. Spotřeba močoviny byla  Qu = 150 l/h.    

 
Obrázek 13-20 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 
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Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 250 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 150 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2.  

Složka Hodnota Jednotka 

NOx 174 mg/mN
3
 

NH3 22,54 mg/mN
3
 

CO 51 mg/mN
3
 

O2 6,19 % 

                    Tabulka 40 Naměřené koncentrace plynných složek 

Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot 

naměřených v předchozí části testu při vypnutí vstřikování redukčního činidla, Tab. 39. 

Z tabulek je patrné, že při došlo k redukci emisí NOx z původní hodnoty 255 mg/mN
3 

na 174 

mg/mN
3
, redukce NOx je tedy 81 mg/mN

3
 a současně vzrostly plynné emise CO z původních 

37 mg/mN
3
 na 51mg/mN

3
, nárůst CO tedy činí 14 mg/mN

3
. Čpavkový skluz klesl na hodnotu 

22,54 mg/mN
3
. 

 

Redukce NOx = 81 mg/mN
3
 

Nárůst CO = 14 mg/mN
3 

 

17. Část testu 
Časové vymezení: 12.8.2009, čas 9:16 – 09:49 

Umístění trysek: Trysky jsou nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky jsou umístěny na bočních 

stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. Trysky umístěné po stranách 

spalovacího kotle byly nakloněny pod úhlem 45° směrem dolů. V této fázi zkoušky se 

vstřikovalo redukční činidlo všemi tryskami. Spotřeba močoviny byla  Qu = 150 l/h.    

 

 
Obrázek 13-21 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 250 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 125 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2.  
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Složka hodnota Jednotka 

NOx 188 mg/mN
3
 

NH3 30,99 mg/mN
3
 

CO 83 mg/mN
3
 

O2 6,27 % 

                    Tabulka 41 Naměřené koncentrace plynných složek 

Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot 

naměřených v předchozí části testu při vypnutí vstřikování redukčního činidla, Tab. 39. 

Z tabulek je patrné, že při došlo k redukci emisí NOx z původní hodnoty 255 mg/mN
3 

na 188  

mg/mN
3
, tedy redukce NOx je 67 mg/mN

3
 a současně vzrostly plynné emise CO z původních 

37 mg/mN
3
 na 83 mg/mN

3
, tedy nárůst CO činí 46 mg/mN

3
. Čpavkový skluz vzrostl z hodnoty 

na koncentraci 30,99 mg/mN
3
. 

 

Redukce NOx = 67 mg/mN
3
 

Nárůst CO = 46 mg/mN
3 

 

Poté došlo k výměně trysek, které byly umístěny na čelní straně kotle, jedná se tedy o trysky 

označené čísly 3-6. Regulace na kotli podle NOx byla vypnuta. 
 

18. Část testu 
Časové vymezení: 12.8.2009, čas 9:50 – 10:29 

Umístění trysek: Trysky jsou nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky jsou umístěny na bočních 

stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. Trysky umístěné po stranách 

spalovacího kotle byly nakloněny pod úhlem 45° směrem dolů. V této fázi zkoušky se 

vstřikovalo redukční činidlo všemi tryskami. Spotřeba močoviny byla  Qu = 150 l/h.    

 
Obrázek 13-22 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 250 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 125 l/h 

 

Regulace na kotli byla nastavena na NOx = 170 mg/mN
3
.
 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2.  

Složka hodnota Jednotka 

NOx 190 mg/mN
3
 

NH3 34,48 mg/mN
3
 

CO 64 mg/mN
3
 

O2 6,32 % 

                    Tabulka 42 Naměřené koncentrace plynných složek 
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Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot, které 

byly změřeny na vypnutí vstřikování redukčního činidla do proudu horkých spalin a to na 

samém konci první části testu. 

Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot, které 

byly změřeny na vypnutí vstřikování redukčního činidla do proudu horkých spalin a to na 

samém konci první části testu, Tab. 44. Z tabulek je patrné, že při došlo k redukci emisí NOx 

z původní hodnoty 274 mg/mN
3 

na 190  mg/mN
3
, redukce NOx je tedy 84 mg/mN

3
 a současně 

se snížily plynné emise CO z původních 103 mg/mN
3
 na 64mg/mN

3
, snížení CO tedy činí 39 

mg/mN
3
. Čpavkový skluz vzrostl na koncentraci 34,48 mg/mN

3
.  

 

Redukce NOx = 84 mg/mN
3
 

Nárůst CO = 39 mg/mN
3 

 

19. Část testu 
Časové vymezení: 12.8.2009, čas 10:30 – 11:15 

Umístění trysek: Trysky byly nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky byly nainstalovány na 

bočních stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. V této fázi zkoušky se 

vstřikovalo redukční činidlo všemi tryskami. Spotřeba močoviny byla  Qu = 150 l/h.    

 
Obrázek 13-23 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 250 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 120 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2.  

Složka hodnota Jednotka 

NOx 167 mg/mN
3
 

NH3 20,14 mg/mN
3
 

CO 101 mg/mN
3
 

O2 6,28 % 

                    Tabulka 43 Naměřené koncentrace plynných složek 

Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot, které 

byly změřeny na vypnutí vstřikování redukčního činidla do proudu horkých spalin a to na 

samém konci první části testu, Tab. 44. 

Z tabulek je patrné, že při došlo k redukci emisí NOx z původní hodnoty 274 mg/mN
3 

na 167 

mg/mN
3
, redukce NOx je tedy107 mg/mN

3
 a současně velice mírně klesly plynné emise CO 

z původních 103 mg/mN
3
 na 101 mg/mN

3
, pokles CO činí tedy 2 mg/mN

3
. Čpavkový skluz 

poklesl na koncentraci 20,14 mg/mN
3
. 
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Redukce NOx = 107 mg/mN
3
 

Nárůst CO = 2 mg/mN
3 

 

20. Část testu 
Časové vymezení: 12.8.2009, čas 11:16 – 12:30 

První část testu se ukončuje, vypíná se vstřikování redukčního činidla a zvyšuje se výkon 

z 60% na 80%. 

Umístění trysek: Trysky jsou nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky jsou umístěny na bočních 

stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. V této fázi zkoušky se ukončilo 

vstřikování redukčního činidla. Spotřeba močoviny byla tedy nulová. 

 

 
Obrázek 13-24 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. V případě vypnutí vstřikovacího zařízení slouží naměřené hodnoty k určení výše 

redukce NOx, nárůstu CO a čpavkového skluzu.  

 

Složka hodnota Jednotka 

NOx 274 mg/mN
3
 

NH3 12,74 mg/mN
3
 

CO 103 mg/mN
3
 

O2 5,68 % 

                    Tabulka 44 Naměřené koncentrace plynných složek 
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13.3 Grafické znázornění průběhu prvního testu 

V následujícím sloupečkovém grafu (viz. Graf 1) jsou znázorněny průměrné naměřené 

hodnoty plynných emisí NOx (fialový sloupeček), množství vstřikovaného redukčního činidla 

(červený sloupeček), míra redukce plynných emisí NOx (žlutý sloupeček) a průměrný nárůst 

čpavkového skluzu (modrý sloupeček) při prvním testu technologie SNCR na kotli K4.  

 
Graf 1 Průměrné hodnoty při jednotlivých testech                                                               

Další graf (Graf 2) znázorňuje průběh všech sledovaných plynných emisí a současně 

znázorňuje i průměrné hodnoty těchto plynných emisí. Pro lepší přehlednost byl Graf 2 

rozklíčován do dvou dalších grafů (Graf 3 a Graf 4). 

 
Graf 2 Průběh sledovaných veličin během testu 
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Následující graf Graf 3 zobrazuje průběh plynných emisí NOx a CO a jejich průměrné 

hodnoty. Prudký nárůst a výkyvy emisí CO na konci prvního testu jsou způsobeny 

neustálenými spalovacími poměry na spalovacím zařízení. Tyto výkyvy nesouvisí s nárůstem 

emisí CO při provozu s technologií SNCR, ale provozem technologie v neustáleném 

spalovacím režimu.  

 
 

Graf 3 Průběh emisí NOx a CO během testu 

V posledním grafu (Graf 4) zobrazujícím průběh první testovací zkoušky technologie SNCR 

znázorňuje plynné emise NOx a čpavkový skluz NH3, dále zobrazuje průměrné hodnoty těchto 

emisí. 

 
Graf 4 Průběh emisí NOx a NH3 během testu 
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13.4 Tabulka průměrných hodnot pro 60% výkon 

V této části jsou uvedeny přehledně základní dosažené hodnoty jednotlivých zkoušek 

naměřené při Testu 1, který byl testován pro technologii SNCR od 11.8.2009 17:30 hod do 

12.8.2009 12:30 hod. 

Zelenou barvou je označen nejlepší dosažený režim, kdy je naměřena nejnižší hodnota 

koncentrace plynných emisí NOx se současně nejvyšší redukcí těchto emisí.  

V níže uvedené tabulce může být zavádějící fakt, že některé testy vykazují obdobnou redukci 

emisí NOx při rozdílných množstvích dávkovaného reagentu. Důvodem je rozdílné využití 

jednotlivých trysek při různých zkouškách (viz kapitola průběh testů, kde je uvedeno vždy pro 

každý test přesné použití jednotlivých otvorů v SK). Účinnost technologie je přímo závislá na 

teplotním profilu dané oblasti, kam je reagent dávkován. Vliv na ekonomii provozu je 

minimalizován správným umístěním trysek a optimalizací na vlastním zařízení. Vzhledem k 

tomu, že v SK nelze pokrýt celý průřez je určitá hodnota redukce pro dané zařízení limitní, 

dále lze zvyšovat průtok reagentu, ovšem s velmi nízkou efektivitou. 

 

čas 
Spotřeba 

močoviny  

Průměr 

NOx 

NOx 

redukce 
Nárůst CO 

Průměr 

NH3 

[s] [l/h] [mg/mN
-3

] [mg/mN
-3

] [mg/mN
-3

] [mg/mN
-3

] 

17:30-18:27   313       

18:28-19:00 200 151 163 25   

19:01-19:18 200 132 182 29   

19:19-19:31 200 179 135 16 7,17 

19:32-19:57 200 178   7 12,51 

19:58-20:04 200 146 183 13 16,94 

20:05-20:31 200 166 163 9 24,78 

20:32-20:39 200 169 159 10 37,45 

20:40-21:27 200 172 156 8 38,13 

21:28-22:42 150 216 113   39,8 

22:43-22:54   329     21,7 

22:55-0:59 150 216 113 8 37,48 

1:00-1:51   291     13,79 

1:52-3:03 175 188 103 8 37,05 

3:04-4:09 200 179 77 -9 47,7 

4:10-4:35   256     43,84 

4:36-9:15 150 174 82 14 22,54 

9:16-9:49 150 188 68 46 30,99 

9:50-10:29 150 190 85 -39 34,48 

10:30-11:15 150 167 107 -2 20,14 

11:16-12:30   274     12,74 

Tabulka 45 Hodnoty naměřené při 60% výkonu 

 

Jako nejlepší dosažený režim jsem vyhodnotila tu část prvního testu, kdy spotřeba močoviny 

byla 200l/h, koncentrace noxů byla 146 mg/mN
-3 

(tzn., že bohatě splňovala požadavek 

emisního limitu 200 mg/mN
-3

), nárůst emisí CO byl mírný, pouze 13 mg/mN
-3

 a čpavkový 

skluz dosáhl 16,94 mg/mN
-3 

(podle dlouhodobějších zkušeností ve světě by hodnota 

čpavkového skluzu neměla překročit hodnotu 20 mg/mN
-3

). 
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13.5 Test druhý 

Výkon: 200  tpáry/h – 80% jmenovitého parního výkonu 

Časové vymezení prvního testu: 12.8. – 13.8. 2009 12:31 – 8:59 

Průběh zkoušky: Před započetím druhého testu byly změřeny hodnoty NOx, NH3, CO 

(jednotky v mg/mN
3
) a O2 (v procentech), viz Tab. 46.  Druhá zkouška trvala přes 20 hodin. 

Během zkoušky se celkem čtyřikrát vypnulo vstřikování technologie SNCR a určoval se 

stupeň redukce NOx. Během zkoušky došlo k měření teplot ve spalovací komoře, dále 

proběhla kontrola a přemístění trysek z prvního patra do druhého. 

 

Složka hodnota jednotka 

NOx 287 mg/mN
3
 

NH3 2,75 mg/mN
3
 

CO 102 mg/mN
3
 

O2 5,28 % 

Tabulka 46 Naměřené hodnoty složek při započetí druhé zkoušky 

Průběh druhého testu je rozdělen do jednotlivých částí s příslušným popisem umístění trysek, 

naměřenými hodnotami a koncentracemi jednotlivých relevantních složek, průtokem 

redukčního činidla do jednotlivých trysek, spotřebou močoviny, redukcí NOx a nárůstu CO. 

 

1. Část testu 
Časové vymezení: 12.8.2009, čas 14:16 – 15:30  

Umístění trysek: Umístění trysek zůstalo stejné jako při průběhu prvního testu, jsou tedy 

nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře spalovací komory kotle, což 

odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky jsou umístěny na bočních stěnách kotle a další čtyři 

trysky na čelní stěně kotle. Spotřeba močoviny činila – Qu = 220 l/h.    

 

 
Obrázek 13-25 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 250 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 125 l/h 

Pozn.: směs je tvořená průtokem močoviny QU a vodou 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 

složka hodnota Jednotka 

NOx 174 mg/mN
3
 

NH3 2,1 mg/mN
3
 

CO 122 mg/mN
3
 

O2 5,44 % 

                    Tabulka 47 Naměřené koncentrace plynných složek 
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Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot, které 

byly změřeny na počátku druhé fáze testovací zkoušky technologie SNCR při vypnutí 

vstřikování redukčního činidla do proudu horkých spalin, Tab. 46. Z tabulek je patrné, že 

došlo k redukci emisí NOx z původní hodnoty 287 mg/mN
3 

na 174 mg/mN
3
, redukce NOx je 

tedy 113 mg/mN
3
 a současně vzrostly plynné emise CO z původních 102 mg/mN

3
 na 122 

mg/mN
3
, nárůst CO tedy činí 20 mg/mN

3
. Čpavkový skluz klesl na 2,1 mg/mN

3
.  

 

Redukce NOx = 113 mg/mN
3 

Nárůst CO = 20mg/mN
3 

 

Během této části testu technologie SNCR se provádělo i měření teplot a to v místech, kde jsou 

nainstalovány trysky číslo 1,2 a 7,8, tedy na bočních stěnách kotle. 

 
Obrázek 13-26 Schéma měření teplot na kotli 

 

2. Část testu 
Časové vymezení: 12.8.2009, čas 15:31 – 15:50  

Umístění trysek: Trysky jsou nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky jsou umístěny na bočních 

stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. Redukční činidlo se vstřikovalo do kotle 

všemi tryskami. Spotřeba močoviny činila – Qu = 240 l/h.    

 

 
Obrázek 13-27 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 250 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 120 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 

Složka hodnota Jednotka 

NOx 160 mg/mN
3
 

NH3 2,51 mg/mN
3
 

CO 70 mg/mN
3
 

O2 5,69 % 

                    Tabulka 48 Naměřené koncentrace plynných složek 
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Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot, které 

byly změřeny při vypnutí vstřikování redukčního činidla do proudu horkých spalin 

v následující části testu, Tab. 49. Z tabulek je patrné, že při došlo k redukci emisí NOx 

z původní hodnoty 288 mg/mN
3 

na 160 mg/mN
3
, redukce NOx je tedy 128 mg/mN

3
 a současně 

došlo k mírnému zvýšení plynných emisí CO z původních 54 mg/mN
3
 na 70 mg/mN

3
, zvýšení 

emisí CO tedy činí 16 mg/mN
3
. Čpavkový skluz mírně vzrostl na hodnotu 2,51 mg/mN

3
. 

 

Redukce NOx = 128 mg/mN
3 

Nárůst CO = 16 mg/mN
3 

 

3. Část testu 
Časové vymezení: 12.8.2009, čas 15:51 – 16:20  

Umístění trysek: Trysky byly nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky byly nainstalovány na 

bočních stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. Vstřikování redukčního činidla 

do spalovací komory kotle bylo vypnuto. Spotřeba močoviny tedy byla nulová.    

 

 
Obrázek 13-28 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu a podle kterých se určuje výše redukce 

NOx, nárůst CO a čpavkový skluz. Jedná se tedy o koncentrace NOx, NH3, CO a  O2. 

 

Složka hodnota Jednotka 

NOx 288 mg/mN
3
 

NH3 1,89 mg/mN
3
 

CO 54 mg/mN
3
 

O2 5,58 % 

     Tabulka 49 Naměřené koncentrace plynných složek při vypnutí SNCR 

 

4. Část testu 
Časové vymezení: 12.8.2009, čas 16:21 – 16:58  

Umístění trysek: Trysky jsou nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky jsou umístěny na bočních 

stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. Redukční činidlo se vstřikovalo do kotle 

všemi tryskami. Spotřeba močoviny činila – Qu = 300 l/h.    
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Obrázek 13-29 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 250 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 125 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 

složka hodnota Jednotka 

NOx 156 mg/mN
3
 

NH3 5,51 mg/mN
3
 

CO 51 mg/mN
3
 

O2 5,71 % 

                    Tabulka 50 Naměřené koncentrace plynných složek 

Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot, které 

byly změřeny při vypnutí vstřikování redukčního činidla do proudu horkých spalin, Tab. 49. 

Z tabulek je patrné, že došlo k redukci emisí NOx z původní hodnoty 288 mg/mN
3 

na 156 

mg/mN
3
, redukce NOx je tedy 132 mg/mN

3
 a současně došlo ke snížení plynných emisí CO 

z původních 54 mg/mN
3
 na 51 mg/mN

3
, snížení emisí CO tedy činí 3 mg/mN

3
. Čpavkový skluz 

vzrostl na hodnotu 5,51 mg/mN
3
. 

 

Redukce NOx = 132 mg/mN
3 

Nárůst CO = -3 mg/mN
3 

 

5. Část testu 
Časové vymezení: 12.8.2009, čas 16:59 – 17:28  

Umístění trysek: Trysky jsou nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky jsou umístěny na bočních 

stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. Redukční činidlo se vstřikovalo do kotle 

pouze tryskami umístěnými na bočních stěnách kotle. Spotřeba močoviny činila – Qu = 300 

l/h.    

 
Obrázek 13-30 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 300 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 
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technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, 

CO a  O2. 

Složka hodnota Jednotka 

NOx 177 mg/mN
3
 

NH3 16,39 mg/mN
3
 

CO 44 mg/mN
3
 

O2 5,65 % 

                    Tabulka 51 Naměřené koncentrace plynných složek 

Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot, které 

byly změřeny při vypnutí vstřikování redukčního činidla do proudu horkých spalin, Tab. 49. 

Z tabulek je patrné, že došlo k redukci emisí NOx z původní hodnoty 288 mg/mN
3 

na 177 

mg/mN
3
, redukce NOx je tedy 110 mg/mN

3
 a současně došlo ke snížení plynných emisí CO 

z původních 54 mg/mN
3
 na 44 mg/mN

3
, snížení emisí CO tedy činí 10 mg/mN

3
. Čpavkový 

skluz vzrostl výrazněji na hodnotu 16,39 mg/mN
3
. 

 

Redukce NOx = 111 mg/mN
3 

Nárůst CO = -10 mg/mN
3 

 

6. Část testu 
Časové vymezení: 12.8.2009, čas 17:29 – 17:47  

Umístění trysek: Trysky jsou nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky jsou umístěny na bočních 

stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. Redukční činidlo v této fázi testu 

vstřikovalo do kotle pouze tryskami umístěnými na levé boční stěně kotle. Spotřeba 

močoviny činila – Qu = 300 l/h.    

 
Obrázek 13-31 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na levé boční stěně (trysky 7,8) – průtok směsi Qs = 300 l/h 

 Trysky na pravé boční stěně (trysky 1,2) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 

Složka hodnota Jednotka 

NOx 244 mg/mN
3
 

NH3 20,77 mg/mN
3
 

CO 18 mg/mN
3
 

O2 6,04 % 

                    Tabulka 52 Naměřené koncentrace plynných složek 

Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot, které 

byly změřeny při vypnutí vstřikování redukčního činidla do proudu horkých spalin, Tab. 49. 

Z tabulek je patrné, že došlo k redukci emisí NOx z původní hodnoty 288 mg/mN
3 

na 244 
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mg/mN
3
, redukce NOx je tedy 43 mg/mN

3
 . Při vstřikování redukčního činidla pouze dvěma 

tryskami nebyl dodržen požadovaný emisní limit plynných emisí NOx. Současně došlo ke 

snížení plynných emisí CO z původních 102 mg/mN
3
 na 18 mg/mN

3
, snížení emisí CO tedy 

činí 84 mg/mN
3
. Čpavkový skluz vzrostl na hodnotu 20,77 mg/mN

3
. 

 

Redukce NOx = 43 mg/mN
3 

Nárůst CO = -84 mg/mN
3 

 

7. Část testu 
Časové vymezení: 12.8.2009, čas 17:48 – 17:59  

Umístění trysek: Trysky jsou nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky jsou umístěny na bočních 

stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. Redukční činidlo se vstřikovalo do kotle 

pouze tryskami umístěnými na bočních stěnách kotle. Spotřeba močoviny činila – Qu = 300 

l/h.    

 
Obrázek 13-32 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 250 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 

Složka hodnota Jednotka 

NOx 227 mg/mN
3
 

NH3 15,54 mg/mN
3
 

CO 24 mg/mN
3
 

O2 6,15 % 

                    Tabulka 53 Naměřené koncentrace plynných složek 

Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot, které 

byly změřeny při vypnutí vstřikování redukčního činidla do proudu horkých spalin 

v následující částí testu, Tab. 55. Z tabulek je patrné, že při došlo k redukci emisí NOx 

z původní hodnoty 308 mg/mN
3 

na 227 mg/mN
3
, tedy redukce NOx je 81mg/mN

3
, což 

znamená, že nebyl dosažen emisní limit NOx. Současně došlo k nárůstu plynných emisí CO 

z původních 19 mg/mN
3
 na 24 mg/mN

3
, zvýšení emisí CO tedy činí 5 mg/mN

3
. Čpavkový 

skluz poklesl na hodnotu 15,54  mg/mN
3
. 

 

Redukce NOx = 81 mg/mN
3 

Nárůst CO = -5 mg/mN
3 

 

8. Část testu 
Časové vymezení: 12.8.2009, čas 17:48 – 17:59  

Umístění trysek: V této části testovací technologie SNCR jsou trysky nainstalovány ve dvou 

úrovních. První úroveň byla na +23,6m spalovací komory kotle a druhá úroveň odpovídala 
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+36,7m spalovací komory kotle. Na první úrovni byly ponechány trysky na bočních stěnách 

kotle, to znamená trysky číslo 1,2 a 7,8. V druhé úrovni bylo nainstalováno 10 trysek na čelní 

stěnu spalovací komory kotle a byly označeny čísly 9-18. Redukční činidlo se do proudu 

horkých spalin kotle vstřikovalo všemi tryskami na úrovni prvního patra a na úrovni druhého 

patra se vstřikovalo tryskami číslo 11,12 a 14,15. Spotřeba močoviny činí – Qu = 300 l/h.    

 
Obrázek 13-33 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m a patře č. 2, úroveň +36,7m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 300 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 11,12,14,15) – průtok směsi Qs = 125 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 9,10,13,16,17,18) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 

Složka hodnota Jednotka 

NOx 144 mg/mN
3
 

NH3 31,69 mg/mN
3
 

CO 21 mg/mN
3
 

O2 7,1 % 

                    Tabulka 54 Naměřené koncentrace plynných složek 

Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot, které 

byly změřeny při vypnutí vstřikování redukčního činidla do proudu horkých spalin 

v následující částí testu, Tab. 55. Z tabulek je patrné, že při došlo k redukci emisí NOx 

z původní hodnoty 308 mg/mN
3 

na 144 mg/mN
3
, redukce NOx je tedy 164 mg/mN

3
. Současně 

došlo ke zvýšení plynných emisí CO z původních 19 mg/mN
3
 na 21mg/mN

3
, zvýšení emisí CO 

tedy činí 2 mg/mN
3
. Čpavkový skluz vzrostl na hodnotu 31,69  mg/mN

3
. 

 

Redukce NOx = 164 mg/mN
3 

Nárůst CO = 2 mg/mN
3 

 

9. Část testu 
Časové vymezení: 12.8.2009, čas 18:46 – 19:14  

Umístění trysek: V této části testovací technologie SNCR jsou trysky nainstalovány ve dvou 

úrovních. První úroveň se nachází na +23,6m spalovací komory kotle a druhá úroveň 

odpovídá +36,7m spalovací komory kotle. Na první úrovni byly ponechány trysky na bočních 

stěnách kotle, to znamená trysky číslo 1,2 a 7,8. V druhé úrovni bylo nainstalováno 10 trysek 

na čelní stěnu spalovací komory kotle a byly označeny čísly 9-18. Vstřikování redukčního 

činidla do proudu horkých spalin kotle v této fázi zkoušky bylo vypnuto. Spotřeba močoviny 

byla tedy nulová – Qu = 0 l/h.    
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Obrázek 13-34 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m a patře č. 2, úroveň +36,7m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 11,12,14,15) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 9,10,13,16,17,18) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při aplikaci 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu a při vypnutí vstřikovaní technologie 

slouží k určení redukce NOx a k určení nárůstu plynných emisí CO a čpavkového skluzu.  
 

Složka hodnota Jednotka 

NOx 308 mg/mN
3
 

NH3 27,39 mg/mN
3
 

CO 19 mg/mN
3
 

O2 5,78 % 

                    Tabulka 55 Naměřené koncentrace plynných složek 

10. Část testu 
Časové vymezení: 12.8.2009, čas 19:15 – 20:14  

Umístění trysek: V této části testovací technologie SNCR jsou trysky nainstalovány ve dvou 

úrovních. První úroveň byla na +23,6m spalovací komory kotle a druhá úroveň odpovídala 

+36,7m spalovací komory kotle. Na první úrovni byly ponechány trysky na bočních stěnách 

kotle, to znamená trysky číslo 1,2 a 7,8. V druhé úrovni bylo nainstalováno 10 trysek na čelní 

stěnu spalovací komory kotle a byly označeny čísly 9-18. Redukční činidlo se do proudu 

horkých spalin kotle vstřikovalo všemi tryskami na úrovni prvního patra a na úrovni druhého 

patra se vstřikovalo tryskami číslo 10-15. Spotřeba močoviny činí – Qu = 250 l/h. 

 
Obrázek 13-35 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m a patře č. 2, úroveň +36,7m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 250 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 10,11,12,14,1) – průtok směsi Qs = 125 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 

Složka hodnota Jednotka 

NOx 148 mg/mN
3
 

NH3 36,9 mg/mN
3
 

CO 29 mg/mN
3
 

O2 5,95 % 

                    Tabulka 56 Naměřené koncentrace plynných složek 
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Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot, které 

byly změřeny při vypnutí vstřikování redukčního činidla do proudu horkých spalin v předešlé 

části testu, Tab. 55. Z tabulek je patrné, že při došlo ke snížení koncentrace emisí NOx 

z původní hodnoty 308 mg/mN
3 

na 148 mg/mN
3
, redukce NOx je tedy 160 mg/mN

3
. Současně 

došlo ke zvýšení plynných emisí CO z původních 19 mg/mN
3
 na 29 mg/mN

3
, zvýšení emisí 

CO tedy činí 10 mg/mN
3
. Čpavkový skluz vzrostl na hodnotu 36,9  mg/mN

3
. 

 

Redukce NOx = 160 mg/mN
3 

Nárůst CO = 10 mg/mN
3 

 

11. Část testu 
Časové vymezení: 12.8.2009, čas 20:15 – 21:59  

Umístění trysek: Trysky jsou nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky jsou umístěny na bočních 

stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. Redukční činidlo se vstřikuje do kotle 

všemi tryskami. Spotřeba močoviny činí – Qu = 300 l/h.    

 
Obrázek 13-36 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 300 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5) – průtok směsi Qs = 125 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 

Složka hodnota Jednotka 

NOx 152 mg/mN
3
 

NH3 31,69 mg/mN
3
 

CO 36 mg/mN
3
 

O2 5,77 % 

                    Tabulka 57 Naměřené koncentrace plynných složek 

Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot, které 

byly změřeny při vypnutí vstřikování redukčního činidla do proudu horkých spalin v předešlé 

části testu, Tab. 55. Z tabulek je patrné, že při došlo k redukci emisí NOx z původní hodnoty 

308 mg/mN
3 

na 152 mg/mN
3
, redukce NOx je tedy 156 mg/mN

3
 a současně došlo ke zvýšení 

plynných emisí CO z původních 19 mg/mN
3
 na 36 mg/mN

3
, zvýšení emisí CO tedy činí 17 

mg/mN
3
. Čpavkový skluz vzrostl na hodnotu 31,69 mg/mN

3
. 

 

Redukce NOx = 156 mg/mN
3 

Nárůst CO = 17 mg/mN
3 

 

12. Část testu 
Časové vymezení: 12.8.2009, čas 22:00 – 22:59  

Umístění trysek: Trysky jsou nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 
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spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky jsou umístěny na bočních 

stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. Redukční činidlo se vstřikovalo do kotle 

všemi tryskami. Spotřeba močoviny činí – Qu = 400 l/h.    

 
Obrázek 13-37 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 300 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 125 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 

Složka hodnota Jednotka 

NOx 127 mg/mN
3
 

NH3 25,39 mg/mN
3
 

CO 85 mg/mN
3
 

O2 5,44 % 

                    Tabulka 58 Naměřené koncentrace plynných složek 

Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot, které 

byly změřeny při vypnutí vstřikování redukčního činidla do proudu horkých spalin v předešlé 

části testu, Tab. 55. Z tabulek je patrné, že při došlo k redukci emisí NOx z původní hodnoty 

308 mg/mN
3 

na 127 mg/mN
3
, redukce NOx je tedy 181 mg/mN

3
 a současně došlo ke zvýšení 

plynných emisí CO z původních 19 mg/mN
3
 na 85 mg/mN

3
, zvýšení emisí CO tedy činí 66 

mg/mN
3
. Čpavkový skluz se snížil na hodnotu 25,39 mg/mN

3
. 

 

Redukce NOx = 181 mg/mN
3 

Nárůst CO = 66 mg/mN
3 

 

13. Část testu 
Časové vymezení: 12.8.2009, čas 23:00 – 23:59  

Umístění trysek: Trysky byly nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky byly nainstalovány na 

bočních stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. Redukční činidlo se vstřikovalo 

do kotle všemi tryskami. Spotřeba močoviny činila – Qu = 300 l/h.    

 

 
Obrázek 13-38 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 
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Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 300 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 125 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 

Složka hodnota Jednotka 

NOx 141 mg/mN
3
 

NH3 24,54 mg/mN
3
 

CO 77 mg/mN
3
 

O2 5,46 % 

                    Tabulka 59 Naměřené koncentrace plynných složek 

Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot, které 

byly změřeny při vypnutí vstřikování redukčního činidla do proudu horkých spalin v 15. části 

druhého testu, Tab. 61. Z tabulky je patrné, že při došlo k redukci emisí NOx z původní 

hodnoty 285 mg/mN
3 

na 141 mg/mN
3
, redukce NOx je tedy 144mg/mN

3
 a současně došlo ke 

zvýšení plynných emisí CO z původních 35 mg/mN
3
 na 77 mg/mN

3
, zvýšení emisí CO tedy 

činí 42 mg/mN
3
. Čpavkový skluz se zvýšil na hodnotu 24,54  mg/mN

3
. 

 

Redukce NOx = 144  mg/mN
3 

Nárůst CO = 42 mg/mN
3 

 

14. Část testu 
Časové vymezení: 13.8.2009, čas 00:00 – 00:46  

Umístění trysek: Trysky byly nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky byly nainstalovány na 

bočních stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. Redukční činidlo se vstřikovalo 

do kotle všemi tryskami. Spotřeba močoviny činila – Qu = 300 l/h.    

 
Obrázek 13-39 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 300 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 80 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 

Složka hodnota Jednotka 

NOx 144 mg/mN
3
 

NH3 22,79 mg/mN
3
 

CO 39 mg/mN
3
 

O2 5,76 % 

                    Tabulka 60 Naměřené koncentrace plynných složek 
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Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot, které 

byly změřeny při vypnutí vstřikování redukčního činidla do proudu horkých spalin v 15. části 

druhého testu, Tab. 61. Z tabulky je patrné, že při došlo k redukci emisí NOx z původní 

hodnoty 285 mg/mN
3 

na 144 mg/mN
3
, redukce NOx je tedy 141 mg/mN

3
 a současně došlo ke 

zvýšení plynných emisí CO z původních 35 mg/mN
3
 na 39 mg/mN

3
, zvýšení emisí CO tedy 

činí 4 mg/mN
3
. Čpavkový skluz se snížil na hodnotu 22,79  mg/mN

3
. 

 

Redukce NOx = 141  mg/mN
3 

Nárůst CO = 4 mg/mN
3 

 

15. Část testu 
Časové vymezení: 13.8.2009, čas 00:47 – 01:27  

Umístění trysek: Trysky jsou nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky jsou umístěny na bočních 

stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. Vstřikování redukčního činidla do 

proudu horkých spalin bylo vypnuto. Spotřeba močoviny tedy činila – Qu = 0 l/h.    

 
Obrázek 13-40 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 

Složka hodnota Jednotka 

NOx 285 mg/mN
3
 

NH3 13,26 mg/mN
3
 

CO 35 mg/mN
3
 

O2 5,73 % 

                    Tabulka 61 Naměřené koncentrace plynných složek 

16. Část testu 
Časové vymezení: 13.8.2009, čas 01:28 – 02:29  

Umístění trysek: Trysky byly nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky byly nainstalovány na 

bočních stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. Redukční činidlo se vstřikovalo 

do kotle všemi tryskami. Spotřeba močoviny činila – Qu = 300 l/h.    

 
Obrázek 13-41 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 
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Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 200 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 100 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 

složka hodnota Jednotka 

NOx 149 mg/mN
3
 

NH3 9,79 mg/mN
3
 

CO 101 mg/mN
3
 

O2 5,48 % 

                    Tabulka 62 Naměřené koncentrace plynných složek 

Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot, které 

byly změřeny při vypnutí vstřikování redukčního činidla do proudu horkých spalin 

v předešlé části testu, Tab. 61. Z tabulek je patrné, že při došlo k redukci emisí NOx 

z původní hodnoty 285 mg/mN
3 

na 149 mg/mN
3
, redukce NOx je tedy 136 mg/mN

3
 a současně 

došlo ke zvýšení plynných emisí CO z původních 35 mg/mN
3
 na 101mg/mN

3
, zvýšení emisí 

CO tedy činí 66 mg/mN
3
. Čpavkový skluz poklesl na hodnotu 9,79 mg/mN

3
. 

 

Redukce NOx = 136  mg/mN
3 

Nárůst CO = 66 mg/mN
3 

 

17. Část testu 
Časové vymezení: 13.8.2009, čas 02:30 – 03:19  

Umístění trysek: Trysky byly nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky byly nainstalovány na 

bočních stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. Redukční činidlo se vstřikovalo 

do kotle všemi tryskami. Spotřeba močoviny činila – Qu = 250 l/h.    

 
Obrázek 13-42 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 200 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 100 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 
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Složka hodnota Jednotka 

NOx 141 mg/mN
3
 

NH3 8,97 mg/mN
3
 

CO 206 mg/mN
3
 

O2 5,19 % 

                    Tabulka 63 Naměřené koncentrace plynných složek 

Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot, které 

byly změřeny při vypnutí vstřikování redukčního činidla do proudu horkých spalin 

v předešlé části testu, Tab. 61. Z tabulek je patrné, že při došlo k redukci emisí NOx 

z původní hodnoty 285 mg/mN
3 

na 141 mg/mN
3
, tedy redukce NOx je 144 mg/mN

3 
 a

 
současně 

došlo k nárůstu plynných emisí CO, z původních 35 mg/mN
3
 na 206 mg/mN

3
, zvýšení emisí 

CO tedy činí 171 mg/mN
3
. Čpavkový skluz se dále snížil na hodnotu 8,97 mg/mN

3
. 

 

Redukce NOx = 144 mg/mN
3 

Nárůst CO = 171 mg/mN
3 

 

18. Část testu 
Časové vymezení: 13.8.2009, čas 03:20 – 04:04  

Umístění trysek: Trysky byly nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky byly nainstalovány na 

bočních stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. Redukční činidlo se vstřikovalo 

do kotle všemi tryskami. Spotřeba močoviny činila – Qu = 300 l/h.    

 
Obrázek 13-43 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 200 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 100 l/h 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 

Složka hodnota Jednotka 

NOx 131 mg/mN
3
 

NH3 9,39 mg/mN
3
 

CO 113 mg/mN
3
 

O2 5,66 % 

                    Tabulka 64 Naměřené koncentrace plynných složek 

Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot, které 

byly změřeny při vypnutí vstřikování redukčního činidla do proudu horkých spalin 

v následující části testu, Tab. 67. Z tabulek je patrné, že při došlo k redukci emisí NOx 

z původní hodnoty 295 mg/mN
3 

na 131 mg/mN
3
, redukce NOx je tedy 164 mg/mN

3
, současně 

došlo k nárůstu plynných emisí CO z původních 37 mg/mN
3
 na 113 mg/mN

3
, zvýšení emisí 

CO tedy činí 76 mg/mN
3
. Čpavkový skluz vzrostl na hodnotu 9,39  mg/mN

3
. 
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Redukce NOx = 164 mg/mN
3 

Nárůst CO = 76mg/mN
3 

 

19. Část testu 
Časové vymezení: 13.8.2009, čas 04:05 – 04:34  

Umístění trysek: Trysky byly nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky byly nainstalovány na 

bočních stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. Redukční činidlo se vstřikovalo 

do kotle všemi tryskami. Spotřeba močoviny činila – Qu = 300 l/h.    

 
Obrázek 13-44 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 300 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 200 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 

Složka hodnota Jednotka 

NOx 154 mg/mN
3
 

NH3 10,73 mg/mN
3
 

CO 70 mg/mN
3
 

O2 5,67 % 

                    Tabulka 65 Naměřené koncentrace plynných složek 

Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot, které 

byly změřeny při vypnutí vstřikování redukčního činidla do proudu horkých spalin 

v následující části testu, Tab. 67. Z tabulek je patrné, že při došlo k redukci emisí NOx 

z původní hodnoty 295 mg/mN
3 

na 154 mg/mN
3
, redukce NOx je tedy 141 mg/mN

3
, současně 

došlo k nárůstu plynných emisí CO, z původních 37 mg/mN
3
 na koncentrace 70 mg/mN

3
, 

nárůst emisí CO tedy činí 33 mg/mN
3
. Čpavkový skluz vzrostl na hodnotu 10,73  mg/mN

3
. 

 

Redukce NOx = 141  mg/mN
3 

Nárůst CO = 33 mg/mN
3 

 

20. Část testu 
Časové vymezení: 13.8.2009, čas 04:35 – 05:25  

Umístění trysek: Trysky jsou nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky jsou umístěny na bočních 

stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. Redukční činidlo se vstřikovalo do kotle 

všemi tryskami. Spotřeba močoviny činí – Qu = 300 l/h.    
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Obrázek 13-45 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 300 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 100 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 

Složka Hodnota Jednotka 

NOx 159 mg/mN
3
 

NH3 11,03 mg/mN
3
 

CO 48 mg/mN
3
 

O2 5,75 % 

                    Tabulka 66 Naměřené koncentrace plynných složek 

Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot, které 

byly změřeny při vypnutí vstřikování redukčního činidla do proudu horkých spalin 

v následující části testu, Tab. 67. Z tabulek je patrné, že při došlo k redukci emisí NOx 

z původní hodnoty 295 mg/mN
3 

na 159 mg/mN
3
, redukce NOx je tedy 136 mg/mN

3
, současně 

došlo k nárůstu plynných emisí CO, z původních 37 mg/mN
3
 na 48 mg/mN

3
, nárůst emisí CO 

tedy činí 11 mg/mN
3
. Čpavkový skluz vzrostl na hodnotu 11,03  mg/mN

3
. 

 

Redukce NOx = 136  mg/mN
3 

Nárůst CO = 11 mg/mN
3 

 

21. Část testu 
Časové vymezení: 13.8.2009, čas 05:26 – 06:11  

Umístění trysek: Trysky jsou nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky jsou umístěny na bočních 

stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. Vstřikování redukčního činidla do 

proudu horkých spalin v této fázi přerušeno. Spotřeba močoviny je tedy nulová – Qu = 0 l/h.    

 

 
Obrázek 13-46 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 0 l/h 
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V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 

Složka hodnota Jednotka 

NOx 295 mg/mN
3
 

NH3 6,76 mg/mN
3
 

CO 37 mg/mN
3
 

O2 5,73 % 

                    Tabulka 67 Naměřené koncentrace plynných složek 

22. Část testu 
Časové vymezení: 13.8.2009, čas 06:12 – 06:30  

Umístění trysek: Trysky jsou nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky jsou umístěny na bočních 

stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. Redukční činidlo se vstřikovalo do kotle 

všemi tryskami. Spotřeba močoviny činí – Qu = 300 l/h.    

 
Obrázek 13-47 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 300 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 100 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 

Složka Hodnota Jednotka 

NOx 155 mg/mN
3
 

NH3 6,43 mg/mN
3
 

CO 34 mg/mN
3
 

O2 5,85 % 

                    Tabulka 68 Naměřené koncentrace plynných složek 

Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot, které 

byly změřeny při vypnutí vstřikování redukčního činidla do proudu horkých spalin 

v předešlé části testu, Tab. 67. Z tabulek je patrné, že při došlo k redukci emisí NOx 

z původní hodnoty 295 mg/mN
3 

na 155 mg/mN
3
, redukce NO x je tedy 140, současně došlo ke 

snížení plynných emisí CO, z 37 mg/mN
3
 klesla koncentrace 34 mg/mN

3
, snížení emisí CO 

tedy činí 3 mg/mN
3
. Čpavkový skluz na hodnotu 6,43  mg/mN

3
. 

 

Redukce NOx = 140  mg/mN
3 

Nárůst CO = - 3 mg/mN
3 
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23. Část testu 
Časové vymezení: 13.8.2009, čas 06:31 – 06:59  

Umístění trysek: Trysky jsou nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky jsou umístěny na bočních 

stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. Redukční činidlo se vstřikovalo do kotle 

všemi tryskami. Spotřeba močoviny činí – Qu = 260 l/h.    

 

 
Obrázek 13-48 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 200 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 100 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 

Složka Hodnota Jednotka 

NOx 175 mg/mN
3
 

NH3 6,22 mg/mN
3
 

CO 62 mg/mN
3
 

O2 5,51 % 

                    Tabulka 69 Naměřené koncentrace plynných složek 

Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot, které 

byly změřeny při vypnutí vstřikování redukčního činidla do proudu horkých spalin 

v předešlé části testu, Tab. 67. Z tabulek je patrné, že při došlo k redukci emisí NOx 

z původní hodnoty 295 mg/mN
3 

na 175 mg/mN
3
, redukce NOx je tedy 120 mg/mN

3
, současně 

došlo k nárůstu plynných emisí CO, z původních 37 mg/mN
3
 vzrostla koncentrace na 62 

mg/mN
3
, nárůst emisí CO tedy činí 25 mg/mN

3
. Čpavkový skluz na hodnotu 6,22 mg/mN

3
. 

 

Redukce NOx = 120 mg/mN
3 

Nárůst CO = 25  mg/mN
3 

 

24. Část testu 
Časové vymezení: 13.8.2009, čas 07:00 – 07:29  

Umístění trysek: Trysky jsou nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky jsou umístěny na bočních 

stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. Redukční činidlo se vstřikovalo do kotle 

všemi tryskami. Spotřeba močoviny činí – Qu = 250 l/h.    
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Obrázek 13-49 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 200 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 100 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 

Složka hodnota jednotka 

NOx 164 mg/mN
3
 

NH3 5,68 mg/mN
3
 

CO 56 mg/mN
3
 

O2 5,76 % 

                    Tabulka 70 Naměřené koncentrace plynných složek 

Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot, které 

byly změřeny při vypnutí vstřikování redukčního činidla do proudu horkých spalin 

v předešlé části testu, Tab. 67. Z tabulek je patrné, že při došlo k redukci emisí NOx 

z původní hodnoty 295 mg/mN
3 

na 164 mg/mN
3
, redukce NOx je tedy 131 mg/mN

3
, současně 

došlo k nárůstu plynných emisí CO, z původních 37 mg/mN
3
 vzrostla koncentrace 56 mg/mN

3
, 

nárůst emisí CO tedy činí 19 mg/mN
3
. Čpavkový skluz klesl na hodnotu 5,68 mg/mN

3
. 

 

Redukce NOx = 131 mg/mN
3 

Nárůst CO = 19 mg/mN
3 

 

25. Část testu 
Časové vymezení: 13.8.2009, čas 07:00 – 07:29  

Umístění trysek: Trysky byly nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky byly nainstalovány na 

bočních stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. Redukční činidlo se vstřikovalo 

do kotle všemi tryskami. Spotřeba močoviny činila – Qu = 230 l/h.    

 

 
Obrázek 13-50 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 200 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 100 l/h 
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V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 

Složka hodnota jednotka 

NOx 158 mg/mN
3
 

NH3 4,47 mg/mN
3
 

CO 73 mg/mN
3
 

O2 5,49 % 

                    Tabulka 71 Naměřené koncentrace plynných složek 

Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot, které 

byly změřeny při vypnutí vstřikování redukčního činidla do proudu horkých spalin 

v předešlé části testu, Tab. 67. Z tabulek je patrné, že při došlo k redukci emisí NOx 

z původní hodnoty 295 mg/mN
3 

na 158 mg/mN
3
, redukce NOx je tedy 137 mg/mN

3
, současně 

došlo k nárůstu plynných emisí CO, z původních 37 mg/mN
3
 vzrostla koncentrace na 73 

mg/mN
3
, nárůst emisí CO tedy činí 36 mg/mN

3
. Čpavkový skluz poklesl na hodnotu 4,47 

mg/mN
3
. 

 

Redukce NOx = 137 mg/mN
3 

Nárůst CO = 36 mg/mN
3 

 

26. Část testu 
Časové vymezení: 13.8.2009, čas 08:16 – 08:59 

Dochází k ukončování druhé části testu a postupně se přechází z výkonu 200 t/h na 100%, 

tedy 250 t/h.  Zvyšuje se výkon z 80% na 100%. 

 

Umístění trysek: Trysky jsou nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky jsou umístěny 

nainstalovány na bočních stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. Spotřeba 

močoviny je QU = 230 l/h. 

 
Obrázek 13-51 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 200 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 100 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. Poprvé během zkoušky nebyla dodržena požadovaná koncentrace NOx. 
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Složka hodnota Jednotka 

NOx 180 mg/mN
3
 

NH3 0 mg/mN
3
 

CO 131 mg/mN
3
 

O2 5,14 % 

                    Tabulka 72 Naměřené koncentrace plynných složek 

Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot, které 

byly změřeny při vypnutí vstřikování redukčního činidla do proudu horkých spalin 

v předešlé části testu, Tab. 67. Z tabulek je patrné, že při došlo k redukci emisí NOx 

z původní hodnoty 295mg/mN
3 

na 180 mg/mN
3
, redukce NOx je tedy 115 mg/mN

3
 a současně 

vzrostly plynné emise CO z původních 37  mg/mN
3
 na 131 mg/mN

3
, tedy nárůst CO činí 94 

mg/mN
3
. Čpavkový skluz klesl na nulovou hodnotu.  

 

Redukce NOx = 115 mg/mN
3
 

Nárůst CO = 94  mg/mN
3 

 

Druhá část testovací zkoušky technologie SNCR na kotli K4 byla ukončena. 
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13.6 Grafické znázornění průběhu druhého testu 

V následujícím sloupečkovém grafu (viz. Graf 5) jsou znázorněny průměrné naměřené 

hodnoty plynných emisí NOx (fialový sloupeček), množství vstřikovaného redukčního činidla 

(červený sloupeček), míra redukce plynných emisí NOx (žlutý sloupeček) a průměrný nárůst 

čpavkového skluzu (modrý sloupeček) při prvním testu technologie SNCR na kotli K4.
 

 

Graf 5 Průměrné hodnoty při jednotlivých testech 

Další graf (Graf 6) znázorňuje průběh všech sledovaných plynných emisí a současně 

znázorňuje i průměrné hodnoty těchto plynných emisí. Pro lepší přehlednost byl Graf 6 

rozklíčován do dvou dalších grafů (Graf 7 a Graf 8).
 

 

Graf 6 Průměrné hodnoty při jednotlivých testech 
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Následující graf Graf 7 zobrazuje průběh plynných emisí NOx a CO a jejich průměrné 

hodnoty. Prudký nárůst a výkyvy emisí CO na konci prvního testu jsou způsobeny 

neustálenými spalovacími poměry na spalovacím zařízení. Tyto výkyvy nesouvisí s nárůstem 

emisí CO při provozu s technologií SNCR, ale provozem technologie v neustáleném 

spalovacím režimu.  

 

Graf 7 Průběh emisí NOx a CO během testu 

V posledním grafu (Graf 8) zobrazujícím průběh první testovací zkoušky technologie SNCR 

znázorňuje plynné emise NOx a čpavkový skluz NH3, dále zobrazuje průměrné hodnoty těchto 

emisí. 

 

Graf 8 Průběh emisí NOx a NH3 během testu 
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13.7 Tabulka průměrných hodnot pro 80% výkon 

V této části jsou uvedeny přehledně základní dosažené hodnoty jednotlivých zkoušek při 

Testu 2, který byl testován pro technologii SNCR od 12.8. 2009 13:10 hod do 13.8. 2009 8:15 

hod.  

Zelenou barvou je označen nejlepší dosažený režim, kdy je naměřena nejnižší hodnota 

koncentrace plynných emisí NOx se současně nejvyšší redukcí těchto emisí.  

V níže uvedených tabulkách může být zavádějící fakt, že některé testy vykazují obdobnou 

redukci emisí NOx při rozdílných množstvích dávkovaného reagentu. Důvodem je rozdílné 

využití jednotlivých trysek při různých zkouškách (viz kapitola průběh testů, kde je uvedeno 

vždy pro každý test přesné použití jednotlivých otvorů v SK). Účinnost technologie je přímo 

závislá na teplotním profilu dané oblasti, kde je reagent dávkován. Vliv na ekonomii provozu 

je minimalizován správným umístěním trysek a optimalizací na vlastním zařízení. Vzhledem 

k tomu, že v SK nelze pokrýt celý průřez je určitá hodnota redukce pro dané zařízení limitní, 

dále lze zvyšovat průtok reagentu, ovšem s velmi nízkou efektivitou. 

 

Čas 
Spotřeba 

močoviny  

Průměr 

NOx 

NOx 

redukce 

Nárůst 

CO 

Průměr 

NH3 

[s] [l/h] [mg/mN
-3

] [mg/mN
-3

] [mg/mN
-3

] [mg/mN
-3

] 

13:10-14:15   287     2,75 

14:16-15:30 220 174 113 20 2,1 

15:31-15:50 240 160 128 16 2,51 

15:51-16:20   288     1,89 

16:21-16:58 300 156 132 -3 5,51 

16:59-17:28 300 177 111 -10 16,39 

17:29-17:47 300 244 43 -1 20,77 

17:48-17:59 300 227 81 5 15,54 

18:00-18:45 300 144 164 9 31,69 

18:46-19:14   308     27,39 

19:15-20:14 300 148 161 10 36,9 

20:15-21:59 300 152 156 17 31,69 

22:00-22:59 400 127 181 66 25,39 

23:00-23:59 300 141 144 42 24,54 

0:00-0:46 300 144 141 4 22,79 

0:47-1:27   285     13,26 

1:28-2:29 300 149 136 66 9,79 

2:30-3:19 300 141 144 171 8,97 

3:20-4:04 300 131 164 76 9,39 

4:05-4:34 300 154 141 34 10,73 

4:35-5:25 300 159 136 12 11,03 

5:26-6:11   295     6,76 

6:12-6:30 300 155 140 -3 6,43 

6:31-6:59 260 175 120 25 6,22 

7:00:-7:29 250 164 131 19 5,68 

7:30-8:15 230 158 137 36 4,47 

Tabulka 73 Hodnoty naměřené při 80% výkonu 
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Jako nejlepší dosažený režim jsem vyhodnotila tu část prvního testu, kdy spotřeba močoviny 

byla 400l/h, koncentrace noxů byla 127 mg/mN
-3 

(tzn., že bohatě splňovala požadavek 

emisního limitu 200 mg/mN
-3

), nárůst emisí CO byl 66 mg/mN
-3

 a čpavkový skluz dosáhl 

25,39 mg/mN
-3 

(podle dlouhodobějších zkušeností ve světě by hodnota čpavkového skluzu 

neměla překročit hodnotu 20 mg/mN
-3

, ale jelikož v tomto případě se jedná o hodnoty ze 

zkušebního provozu technologie SNCR, je předpoklad, že při komerční realizaci této 

technologie bude dosaženo mnohem lepších výsledků s nižším čpavkovým skluzem). 

 
 

13.8 Test třetí 

Výkon: 250  tpáry/h – 100% jmenovitého parního výkonu 

Časové vymezení třetího testu: 13.8. – 14.8. 2009 09:00 – 09:24 

Průběh zkoušky: Mezi druhým a třetím testem, při kontinuálním zvyšování výkonu 

spalovacího kotle z 80% na 100 % výkonu, se vstřikování redukčního činidla nepřerušovalo. 

Redukční činidlo se vstřikovalo všemi osmi tryskami umístěnými na prvním podlaží +23,6m. 

Také průběh v pořadí již posledního třetího testu je rozdělen do jednotlivých částí 

s příslušným popisem umístění trysek, naměřenými hodnotami a koncentracemi jednotlivých 

relevantních složek, průtokem redukčního činidla do jednotlivých trysek, spotřebou 

močoviny, redukcí NOx a nárůstu CO a čpavkového skluzu. 

 

1. Část testu 
Časové vymezení: 13.8.2009, čas 09:00 – 09:24  

Umístění trysek: Trysky jsou nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky jsou umístěny na bočních 

stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. Redukční činidlo se vstřikovalo do kotle 

všemi tryskami. Spotřeba močoviny činí – Qu = 230 l/h.    

 

 
Obrázek 13-52 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 200 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 100 l/h 

Pozn.: směs je tvořená průtokem močoviny QU a vodou 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, 

CO a  O2. 

složka hodnota Jednotka 

NOx 220 mg/mN
3
 

NH3 1,2 mg/mN
3
 

CO 64 mg/mN
3
 

O2 5,16 % 

                    Tabulka 74 Naměřené koncentrace plynných složek 
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Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot, které 

byly změřeny při vypnutí vstřikování redukčního činidla do proudu horkých spalin 

v následující části testu, Tab. 76. Porovnáním obou tabulek je patrné, že došlo k redukci emisí 

NOx z původní hodnoty 286 mg/mN
3 

na 220 mg/mN
3
, redukce NOx je tedy 66 mg/mN

3
, 

současně došlo k mírnému nárůstu plynných emisí CO, z původních 55 mg/mN
3
 vzrostla 

koncentrace na 64 mg/mN
3
, nárůst emisí CO tedy činí 9 mg/mN

3
. Čpavkový skluz dosáhl na 

hodnotu 1,2  mg/mN
3
. 

 

Redukce NOx = 66  mg/mN
3 

Nárůst CO = 9 mg/mN
3 

 

2. Část testu 
Časové vymezení: 13.8.2009, čas 09:25 – 09:52  

Umístění trysek: Trysky jsou nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky jsou umístěny na bočních 

stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. Redukční činidlo se vstřikovalo do kotle 

všemi tryskami. Spotřeba močoviny činí – Qu = 300 l/h.    

 
Obrázek 13-53 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 250 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 125 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 

Složka Hodnota Jednotka 

NOx 217 mg/mN
3
 

NH3 0,75 mg/mN
3
 

CO 97 mg/mN
3
 

O2 4,96 % 

                    Tabulka 75 Naměřené koncentrace plynných složek 

Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot, které 

byly změřeny při vypnutí vstřikování redukčního činidla do proudu horkých spalin 

v následující části testu, Tab. 76. Porovnáním obou tabulek je patrné, že došlo k redukci 

emisí NOx z původní hodnoty 286 mg/mN
3 

na 217 mg/mN
3
, redukce NOx je tedy 69 mg/mN

3
, 

současně došlo k  nárůstu plynných emisí CO, z původních 55 mg/mN
3
 vzrostla koncentrace 

na 97 mg/mN
3
, nárůst emisí CO tedy činí 42 mg/mN

3
. Čpavkový skluz má téměř nulovou 

hodnotu 0,75 mg/mN
3
. 

 

Redukce NOx = 69 mg/mN
3 

Nárůst CO = 42 mg/mN
3 
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3. Část testu 
Časové vymezení: 13.8.2009, čas 09:53 – 10:30 

Umístění trysek: Trysky jsou nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky jsou umístěny na bočních 

stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. V této fázi došlo k přerušení vstřikování 

technologie SNCR, aby se mohl určit stupeň redukce NOx a nárůst CO a čpavkového skluzu. 

Spotřeba močoviny je tedy nulová. 

 
Obrázek 13-54 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při využívání 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2  naměřené při vypnutí vstřikování redukčního činidla a tyto hodnoty slouží k určení 

stupně redukce NOx, nárůstu CO a čpavkového skluzu. 

                  

Složka Hodnota jednotka 

NOx 286 mg/mN
3
 

NH3 0,45 mg/mN
3
 

CO 55 mg/mN
3
 

O2 5,21 % 

Tabulka 76 Koncentrace složek naměřených při vypnutí technologie SNCR 

 

4. Část testu 
Časové vymezení: 13.8.2009, čas 10:31 – 11:00  

Umístění trysek: Trysky jsou nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky jsou umístěny na bočních 

stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. Redukční činidlo se vstřikovalo do kotle 

všemi tryskami. Spotřeba močoviny činí – Qu = 300 l/h.    

 
Obrázek 13-55 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 250 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 125 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 
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technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 

složka Hodnota jednotka 

NOx 260 mg/mN
3
 

NH3 0,14 mg/mN
3
 

CO 39 mg/mN
3
 

O2 5,28 % 

                    Tabulka 77 Naměřené koncentrace plynných složek 

Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot, které 

byly změřeny při vypnutí vstřikování redukčního činidla do proudu horkých spalin 

v předešlé části testu, Tab. 76. Porovnáním obou tabulek je patrné, že došlo k redukci emisí 

NOx z původní hodnoty 286 mg/mN
3 

na 260 mg/mN
3
, redukce NOx je tedy 26 mg/mN

3
, 

současně došlo k mírnému poklesu plynných emisí CO, z původních 55 mg/mN
3
 na 39 

mg/mN
3
, pokles emisí CO tedy činí 16 mg/mN

3
. Čpavkový skluz má téměř nulovou hodnotu 

0,14 mg/mN
3
. 

 

Redukce NOx = 26 mg/mN
3 

Nárůst CO = -16 mg/mN
3 

 

5. Část testu 
Časové vymezení: 13.8.2009, čas 09:53 – 10:30 

Umístění trysek: Trysky jsou nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky jsou umístěny  na bočních 

stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. V této fázi došlo k přerušení vstřikování 

technologie SNCR,aby se mohl určit stupeň redukce NOx a ostatní související plynné emise.  

Spotřeba močoviny byla tedy nulová. 

 
Obrázek 13-56 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při využívání 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2  naměřené při vypnutí vstřikování redukčního činidla a tyto hodnoty slouží k určení 

stupně redukce NOx, nárůstu CO a čpavkového skluzu. 

                  

Složka Hodnota jednotka 

NOx 280 mg/mN
3
 

NH3 0,11 mg/mN
3
 

CO 49 mg/mN
3
 

O2 5,25 % 

Tabulka 78 Koncentrace složek naměřených při vypnutí technologie SNCR 
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6. Část testu 
Časové vymezení: 13.8.2009, čas 11:30 – 11:59  

Umístění trysek: V této části testovací technologie SNCR jsou trysky nainstalovány ve dvou 

úrovních. První úroveň byla na +23,6m spalovací komory kotle a druhá úroveň odpovídala 

+36,7m spalovací komory kotle. Na první úrovni byly ponechány trysky na bočních stěnách 

kotle, to znamená trysky číslo 1,2 a 7,8. V druhé úrovni bylo nainstalováno 10 trysek na čelní 

stěnu spalovací komory kotle a byly označeny čísly 9-18. Redukční činidlo se do proudu 

horkých spalin kotle vstřikovalo tryskami označenými čísly 10-15 na čelní straně kotle. 

Všechny trysky na bočních stranách kotle na úrovni prvního patra byly vypnuté. Spotřeba 

močoviny činí – Qu = 250 l/h. 

 
Obrázek 13-57 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m a patře č. 2, úroveň +36,7m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 10,11,12,14,15) – průtok směsi Qs = 125 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 16,17,18) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 

složka Hodnota Jednotka 

NOx 176 mg/mN
3
 

NH3 0 mg/mN
3
 

CO 83 mg/mN
3
 

O2 5,17 % 

                    Tabulka 79 Naměřené koncentrace plynných složek 

Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot, které 

byly změřeny při vypnutí vstřikování redukčního činidla do proudu horkých spalin 

v předešlé části testu, Tab. 78. Porovnáním obou tabulek je patrné, že došlo k redukci emisí 

NOx z původní hodnoty 280 mg/mN
3 

na 176 mg/mN
3
, redukce NOx je tedy 104 mg/mN

3
, 

současně došlo k nárůstu plynných emisí CO, z původních 49 mg/mN
3
 na 83 mg/mN

3
, nárůst 

emisí CO tedy činí 34 mg/mN
3
. Čpavkový skluz má nulovou hodnotu. 

 

Redukce NOx = 104 mg/mN
3 

Nárůst CO = 34 mg/mN
3 

 

7. Část testu 
Časové vymezení: 13.8.2009, čas 12:00 – 12:48  

Umístění trysek: V této části testovací technologie SNCR jsou trysky nainstalovány ve dvou 

úrovních. První úroveň byla na +23,6m spalovací komory kotle a druhá úroveň odpovídala 

+36,7m spalovací komory kotle. Na první úrovni byly ponechány trysky na bočních stěnách 

kotle, to znamená trysky číslo 1,2 a 7,8. V druhé úrovni bylo nainstalováno 10 trysek na čelní 

stěnu spalovací komory kotle a byly označeny čísly 9-18. Redukční činidlo se do proudu 

horkých spalin kotle vstřikovalo tryskami označenými čísly 10-15 na čelní straně kotle. 

Všechny trysky na bočních stranách kotle na úrovni prvního patra byly vypnuté. Spotřeba 
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močoviny činí – Qu = 250 l/h. 

 
Obrázek 13-58 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m a patře č. 2, úroveň +36,7m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 250 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 10,11,12,14,15) – průtok směsi Qs = 125 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 9,16,17,18) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 

Složka hodnota jednotka 

NOx 180 mg/mN
3
 

NH3 12,45 mg/mN
3
 

CO 50 mg/mN
3
 

O2 5,25 % 

                    Tabulka 80 Naměřené koncentrace plynných složek 

Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot, které 

byly změřeny při vypnutí vstřikování redukčního činidla do proudu horkých spalin 

v předešlé části testu, Tab. 78.  Porovnáním obou tabulek je patrné, že došlo k redukci emisí 

NOx z původní hodnoty 294 mg/mN
3 

na 180 mg/mN
3
, redukce NOx je tedy 114 mg/mN

3
, 

současně došlo k mírnému nárůstu plynných emisí CO, z původních 40 mg/mN
3
 na 50 

mg/mN
3
, nárůst emisí CO tedy činí 10 mg/mN

3
. Čpavkový skluz má hodnotu 12,45 mg/mN

3
.  

 

Redukce NOx = 114 mg/mN
3 

Nárůst CO = 10 mg/mN
3 

 

8. Část testu 
Časové vymezení: 13.8.2009, čas 12:49 – 13:10 

Umístění trysek: Trysky jsou nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky jsou umístěny na bočních 

stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. V této fázi došlo k přerušení vstřikování 

technologie SNCR,aby se mohl určit stupeň redukce NOx a ostatní související plynné emise.  

Spotřeba močoviny byla tedy nulová. 

 
Obrázek 13-59 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m a patře č. 2, úroveň +36,7m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

 



Výzkum možnosti aplikace technologie SNCR pro denitrifikaci kotle K4 v Elektrárně 

Opatovice 

126 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při využívání 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2  naměřené při vypnutí vstřikování redukčního činidla a tyto hodnoty slouží k určení 

stupně redukce NOx, nárůstu CO a čpavkového skluzu. 

                  

Složka Hodnota jednotka 

NOx 294 mg/mN
3
 

NH3 23,44 mg/mN
3
 

CO 40 mg/mN
3
 

O2 5,39 % 

Tabulka 81 Koncentrace složek naměřených při vypnutí technologie SNCR 

9. Část testu 
Časové vymezení: 13.8.2009, čas 13:11 – 13:33  

Umístění trysek: V této části testovací technologie SNCR jsou trysky nainstalovány ve dvou 

úrovních. První úroveň byla na +23,6m spalovací komory kotle a druhá úroveň odpovídala 

+36,7m spalovací komory kotle. Na první úrovni byly ponechány trysky na bočních stěnách 

kotle, to znamená trysky číslo 1,2 a 7,8. V druhé úrovni bylo nainstalováno 10 trysek na čelní 

stěnu spalovací komory kotle a byly označeny čísly 9-18. Redukční činidlo se do proudu 

horkých spalin kotle vstřikovalo všemi tryskami na čelní stěně kotle v druhém patře. Všechny 

trysky na bočních stranách kotle na úrovni prvního patra byly vypnuté. Spotřeba močoviny 

činí – Qu = 250 l/h. 

 
Obrázek 13-60 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m a patře č. 2, úroveň +36,7m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 9,10,11,12,14,15,16,17,18) – průtok směsi Qs = 125 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 

složka hodnota jednotka 

NOx 186 mg/mN
3
 

NH3 40,36 mg/mN
3
 

CO 57 mg/mN
3
 

O2 5,26 % 

                    Tabulka 82 Naměřené koncentrace plynných složek 

Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot, které 

byly změřeny při vypnutí vstřikování redukčního činidla do proudu horkých spalin 

v předešlé části testu, Tab. 81. Porovnáním obou tabulek je patrné, že došlo k redukci emisí 

NOx z původní hodnoty 294 mg/mN
3 

na 186 mg/mN
3
, redukce NOx je tedy 108 mg/mN

3
, 

současně došlo k nárůstu plynných emisí CO, z původních 40 mg/mN
3
 na 57 mg/mN

3
, nárůst 

emisí CO tedy činí 17 mg/mN
3
. Čpavkový skluz vzrostl na hodnotu 40,36 mg/mN

3
. 

 

Redukce NOx = 108 mg/mN
3 



Výzkum možnosti aplikace technologie SNCR pro denitrifikaci kotle K4 v Elektrárně 

Opatovice 

127 

 

Nárůst CO = 17 mg/mN
3 

 

10. Část testu 
Časové vymezení: 13.8.2009, čas 13:34 – 14:15  

Umístění trysek: V této části testovací technologie SNCR jsou trysky nainstalovány ve dvou 

úrovních. První úroveň byla na +23,6m spalovací komory kotle a druhá úroveň odpovídala 

+36,7m spalovací komory kotle. Na první úrovni byly ponechány trysky na bočních stěnách 

kotle, to znamená trysky číslo 1,2 a 7,8. V druhé úrovni bylo nainstalováno 10 trysek na čelní 

stěnu spalovací komory kotle a byly označeny čísly 9-18. Redukční činidlo se do proudu 

horkých spalin kotle vstřikovalo všemi tryskami na čelní stěně kotle v druhém patře. Všechny 

trysky na bočních stranách kotle na úrovni prvního patra byly vypnuté. Spotřeba močoviny 

činila – Qu = 250 l/h. 

 
Obrázek 13-61 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m a patře č. 2, úroveň +36,7m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 9,10,11,12,14,15,16,17,18) – průtok směsi Qs = 125 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 

složka Hodnota jednotka 

NOx 167 mg/mN
3
 

NH3 59,78 mg/mN
3
 

CO 47 mg/mN
3
 

O2 5,37 % 

                    Tabulka 83 Naměřené koncentrace plynných složek 

Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot, které 

byly změřeny při vypnutí vstřikování redukčního činidla do proudu horkých spalin 

v předešlé části testu, Tab. 81. Porovnáním obou tabulek je patrné, že došlo k redukci emisí 

NOx z původní hodnoty 294 mg/mN
3 

na 167 mg/mN
3
, redukce NOx je tedy 127 mg/mN

3
, 

současně došlo k mírnému nárůstu plynných emisí CO, z původních 40 mg/mN
3
 na 47 

mg/mN
3
, nárůst emisí CO tedy činí 7 mg/mN

3
. Čpavkový skluz vzrostl na hodnotu 59,78 

mg/mN
3
. 

 

Redukce NOx = 127 mg/mN
3 

Nárůst CO = 7 mg/mN
3 

 

11. Část testu 
Časové vymezení: 13.8.2009, čas 14:16 – 15:31  

Umístění trysek: V této části testovací technologie SNCR jsou trysky nainstalovány ve dvou 

úrovních. První úroveň byla na +23,6m spalovací komory kotle a druhá úroveň odpovídala 

+36,7m spalovací komory kotle. Na první úrovni byly ponechány trysky na bočních stěnách 

kotle, to znamená trysky číslo 1,2 a 7,8. V druhé úrovni bylo nainstalováno 10 trysek na čelní 

stěnu spalovací komory kotle a byly označeny čísly 9-18. Redukční činidlo se do proudu 
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horkých spalin kotle vstřikovalo tryskami 10-15 na čelní stěně kotle v druhém patře. Všechny 

trysky na bočních stranách kotle na úrovni prvního patra byly vypnuté. Spotřeba močoviny 

činila – Qu = 300 l/h. 

 
Obrázek 13-62 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m a patře č. 2, úroveň +36,7m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 10,11,12,14,15) – průtok směsi Qs = 125 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, 

CO a  O2. 

složka Hodnota jednotka 

NOx 234 mg/mN
3
 

NH3 25,75 mg/mN
3
 

CO 54 mg/mN
3
 

O2 5,17 % 

                    Tabulka 84 Naměřené koncentrace plynných složek 

Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot, které 

byly změřeny při vypnutí vstřikování redukčního činidla do proudu horkých spalin 

v předešlé části testu, Tab. 81. Porovnáním obou tabulek je patrné, že došlo k redukci emisí 

NOx z původní hodnoty 294 mg/mN
3 

na 234 mg/mN
3
, redukce NOx je tedy 60 mg/mN

3
, 

současně došlo k mírnému nárůstu plynných emisí CO, z původních 40 mg/mN
3
 na 54 

mg/mN
3
, nárůst emisí CO tedy činí 14 mg/mN

3
. Čpavkový skluz klesl na hodnotu 25,75 

mg/mN
3
. 

 

Redukce NOx = 60 mg/mN
3 

Nárůst CO = 14 mg/mN
3 

 

12. Část testu 
Časové vymezení: 13.8.2009, čas 15:32 – 17:34  

Umístění trysek: V této části testovací technologie SNCR jsou trysky nainstalovány ve dvou 

úrovních. První úroveň byla na +23,6m spalovací komory kotle a druhá úroveň odpovídala 

+36,7m spalovací komory kotle. Na první úrovni byly ponechány trysky na bočních stěnách 

kotle, to znamená trysky číslo 1,2 a 7,8. V druhé úrovni bylo nainstalováno 10 trysek na čelní 

stěnu spalovací komory kotle a byly označeny čísly 9-18. Redukční činidlo se do proudu 

horkých spalin kotle vstřikovalo tryskami 10-15 na čelní stěně kotle v druhém patře. Všechny 

trysky na bočních stranách kotle na úrovni prvního patra byly vypnuté. Spotřeba močoviny 

činila – Qu = 300 l/h. 

 
Obrázek 13-63 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m a patře č. 2, úroveň +36,7m 
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Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 11,12,13,14) – průtok směsi Qs = 250 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 10,15) – průtok směsi Qs = 125 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 

Složka hodnota jednotka 

NOx 216 mg/mN
3
 

NH3 49,70 mg/mN
3
 

CO 54 mg/mN
3
 

O2 5,33 % 

                    Tabulka 85 Naměřené koncentrace plynných složek 

Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot, které 

byly změřeny při vypnutí vstřikování redukčního činidla do proudu horkých spalin 

v následující části testu, Tab. 87. Porovnáním obou tabulek je patrné, že došlo k redukci emisí 

NOx z původní hodnoty 326 mg/mN
3 

na 216 mg/mN
3
, redukce NOx je tedy 110 mg/mN

3
, 

současně došlo k  nárůstu plynných emisí CO, z původních 14 mg/mN
3
 na 54 mg/mN

3
, nárůst 

emisí CO tedy činí 40 mg/mN
3
. Čpavkový skluz na hodnotu 49,70 mg/mN

3
. 

 

Redukce NOx = 110 mg/mN
3 

Nárůst CO = 40 mg/mN
3 

 

13. Část testu 
Časové vymezení: 13.8.2009, čas 17:35 – 18:08  

Umístění trysek: V této části testovací technologie SNCR jsou trysky nainstalovány ve dvou 

úrovních. První úroveň byla na +23,6m spalovací komory kotle a druhá úroveň odpovídala 

+36,7m spalovací komory kotle. Na první úrovni byly ponechány trysky na bočních stěnách 

kotle, to znamená trysky číslo 1,2 a 7,8. V druhé úrovni bylo nainstalováno 10 trysek na čelní 

stěnu spalovací komory kotle a byly označeny čísly 9-18. Redukční činidlo se do proudu 

horkých spalin kotle vstřikovalo tryskami 12-14 na čelní stěně kotle v druhém patře. Všechny 

trysky na bočních stranách kotle na úrovni prvního patra byly vypnuté. Spotřeba močoviny 

činila – Qu = 300 l/h. 

 
Obrázek 13-64 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m a patře č. 2, úroveň +36,7m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 11,12,13,14) – průtok směsi Qs = 250 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 10,15) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 
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Složka hodnota jednotka 

NOx 240 mg/mN
3
 

NH3 53 mg/mN
3
 

CO 22 mg/mN
3
 

O2 5,76 % 

                    Tabulka 86 Naměřené koncentrace plynných složek 

Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot, které 

byly změřeny při vypnutí vstřikování redukčního činidla do proudu horkých spalin 

v následující části testu, Tab. 87. Porovnáním obou tabulek je patrné, že došlo k redukci emisí 

NOx z původní hodnoty 326 mg/mN
3 

na 240 mg/mN
3
, redukce NOx je tedy 86 mg/mN

3
, 

současně došlo k  nárůstu plynných emisí CO, z původních 14 mg/mN
3
 na 22 mg/mN

3
, nárůst 

emisí CO tedy činí 8 mg/mN
3
. Čpavkový skluz vzrostl na hodnotu 53 mg/mN

3
. 

 

Redukce NOx = 86 mg/mN
3 

Nárůst CO = 8 mg/mN
3 

 

14. Část testu 
Časové vymezení: 13.8.2009, čas 18:09 – 19:01 

Umístění trysek: Trysky jsou nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky byly nainstalovány na 

bočních stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. V této fázi došlo k přerušení 

vstřikování technologie SNCR,aby se mohl určit stupeň redukce NOx a ostatní související 

plynné emise.  Spotřeba močoviny byla tedy nulová. 

 
Obrázek 13-65 Umístění trysek na prvním a druhém patře 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při využívání 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2  naměřené při vypnutí vstřikování redukčního činidla a tyto hodnoty slouží k určení 

stupně redukce NOx, nárůstu CO a čpavkového skluzu. 

 

složka Hodnota jednotka 

NOx 326 mg/mN
3
 

NH3 19,39 mg/mN
3
 

CO 14 mg/mN
3
 

O2 5,57 % 

Tabulka 87 Koncentrace složek naměřených při vypnutí technologie SNCR 

15. Část testu 
Časové vymezení: 13.8.2009, čas 19:02 – 19:59  

Umístění trysek: V této části testovací technologie SNCR jsou trysky nainstalovány ve dvou 

úrovních. První úroveň byla na +23,6m spalovací komory kotle a druhá úroveň odpovídala 
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+36,7m spalovací komory kotle. Na první úrovni byly ponechány trysky na bočních stěnách 

kotle, to znamená trysky číslo 1,2 a 7,8. V druhé úrovni bylo nainstalováno 10 trysek na čelní 

stěnu spalovací komory kotle a byly označeny čísly 9-18. Redukční činidlo se do proudu 

horkých spalin kotle vstřikovalo tryskami 10-15 na čelní stěně kotle v druhém patře a všechny 

tryskami na bočních stranách kotle na úrovni prvního patra. Spotřeba močoviny činí – Qu = 

300 l/h. 

 
Obrázek 13-66 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m a patře č. 2, úroveň +36,7m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 250 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 10,11,12,13,14,15) – průtok směsi Qs = 125 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 10,15) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 

složka hodnota jednotka 

NOx 186 mg/mN
3
 

NH3 9,93 mg/mN
3
 

CO 29 mg/mN
3
 

O2 5,4 % 

                    Tabulka 88 Naměřené koncentrace plynných složek 

Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot, které 

byly změřeny při vypnutí vstřikování redukčního činidla do proudu horkých spalin 

v předešlé části testu, Tab. 87. Porovnáním obou tabulek je patrné, že došlo k redukci emisí 

NOx z původní hodnoty 326 mg/mN
3 

na 186 mg/mN
3
, redukce NOx je tedy 140 mg/mN

3
, 

současně došlo k  nárůstu plynných emisí CO, z původních 14 mg/mN
3
 na 29 mg/mN

3
, nárůst 

emisí CO tedy činí 15 mg/mN
3
. Čpavkový skluz klesl na hodnotu 9,93 mg/mN

3
. 

 

Redukce NOx = 140 mg/mN
3 

Nárůst CO = 15 mg/mN
3 

 

16. Část testu 
Časové vymezení: 13.8.2009, čas 20:00 – 23:59  

Umístění trysek: V této části testovací technologie SNCR jsou trysky nainstalovány ve dvou 

úrovních. První úroveň byla na +23,6m spalovací komory kotle a druhá úroveň odpovídala 

+36,7m spalovací komory kotle. Na první úrovni byly ponechány trysky na bočních stěnách 

kotle, to znamená trysky číslo 1,2 a 7,8. V druhé úrovni bylo nainstalováno 10 trysek na čelní 

stěnu spalovací komory kotle a byly označeny čísly 9-18. Redukční činidlo se do proudu 

horkých spalin kotle vstřikovalo tryskami 10-15 na čelní stěně kotle v druhém patře a všechny 

tryskami na bočních stranách kotle na úrovni prvního patra. Spotřeba močoviny činí – Qu = 

350 l/h. 
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Obrázek 13-67 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m a patře č. 2, úroveň +36,7m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 250 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 10,11,12,13,14,15) – průtok směsi Qs = 125 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 10,15) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 

Složka Hodnota jednotka 

NOx 170 mg/mN
3
 

NH3 15,02 mg/mN
3
 

CO 35 mg/mN
3
 

O2 5,41 % 

                    Tabulka 89 Naměřené koncentrace plynných složek 

Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot, které 

byly změřeny při vypnutí vstřikování redukčního činidla do proudu horkých spalin 

v předešlé části testu, Tab. 87. Porovnáním obou tabulek je patrné, že došlo k redukci emisí 

NOx z původní hodnoty 326 mg/mN
3 

na 170 mg/mN
3
, redukce NOx je tedy 156 mg/mN

3
, 

současně došlo k  nárůstu plynných emisí CO, z původních 14 mg/mN
3
 na 35 mg/mN

3
, nárůst 

emisí CO tedy činí 21 mg/mN
3
. Čpavkový skluz dosáhl na hodnotu 15,02 mg/mN

3
. 

 

Redukce NOx = 156 mg/mN
3 

Nárůst CO = 21 mg/mN
3 

 

17. Část testu 
Časové vymezení: 14.8.2009, čas 00:00 – 2:00  

Průběh zkoušky: V této části došlo z důvodu vypotřebování redukčního činidla NOxAMID 

k ukončení testu technologie SNCR. V níže uvedené tabulce jsou koncentrace plynných 

složek, které byly naměřeny po ukončení celé zkoušky. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2 ,které při vstřikování technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu.  

 

 

Složka Hodnota jednotka 

NOx 311 mg/mN
3
 

NH3 0 mg/mN
3
 

CO 42 mg/mN
3
 

O2 6,15 % 

                    Tabulka 90 Naměřené koncentrace plynných složek 

Celá testovací zkouška technologie SNCR aplikovaná na kotli K4 v Elektrárně Opatovice 

byla ukončena, byla vypotřebována celá cisterna redukčního činidla, cca 20t NOxAMIDu.  
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13.9 Grafické znázornění průběhu třetího testu 

V následujícím sloupečkovém grafu (viz. Graf 9) jsou znázorněny průměrné naměřené 

hodnoty plynných emisí NOx (fialový sloupeček), množství vstřikovaného redukčního činidla 

(červený sloupeček), míra redukce plynných emisí NOx (žlutý sloupeček) a průměrný nárůst 

čpavkového skluzu (modrý sloupeček) při prvním testu technologie SNCR na kotli K4.  

 
Graf 9 Průměrné hodnoty při jednotlivých testech 

Další graf (Graf 10) znázorňuje průběh všech sledovaných plynných emisí a současně 

znázorňuje i průměrné hodnoty těchto plynných emisí. Pro lepší přehlednost byl Graf 10 

rozklíčován do dvou dalších grafů (Graf 11 a Graf 12). 

 
Graf 10 Průměrné hodnoty sledovaných veličin během testu 
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Následující graf Graf 11 zobrazuje průběh plynných emisí NOx a CO a jejich průměrné 

hodnoty. Prudký nárůst a výkyvy emisí CO na konci prvního testu jsou způsobeny 

neustálenými spalovacími poměry na spalovacím zařízení. Tyto výkyvy nesouvisí s nárůstem 

emisí CO při provozu s technologií SNCR, ale provozem technologie v neustáleném 

spalovacím režimu. 

 
Graf 11 Průměrné hodnoty emisí NOx a CO během testu 

V posledním grafu (Graf 12) zobrazujícím průběh první testovací zkoušky technologie SNCR 

znázorňuje plynné emise NOx a čpavkový skluz NH3, dále zobrazuje průměrné hodnoty těchto 

emisí. 

 
Graf 12 Průměrné hodnoty emisí NOx a NH3  během testu 
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13.10 Tabulka průměrných hodnot pro 100% výkon 

V této části jsou uvedeny přehledně základní dosažené hodnoty jednotlivých zkoušek při 

Testu 3, který byl testován pro technologii SNCR od 13.8. 2009 8:15 hod do 14.8. 2009 0:00 

hod.  

Zelenou barvou je označen nejlepší dosažený režim, kdy je naměřena nejnižší hodnota 

koncentrace plynných emisí NOx se současně nejvyšší redukcí těchto emisí.  
V níže uvedených tabulkách může být zavádějící fakt, že některé testy vykazují obdobnou 

redukci emisí NOx při rozdílných množstvích dávkovaného reagentu. Důvodem je rozdílné 

využití jednotlivých trysek při různých zkouškách (viz kapitola průběh testů, kde je uvedeno 

vždy pro každý test přesné použití jednotlivých otvorů v SK). Účinnost technologie je přímo 

závislá na teplotním profilu dané oblasti, kde je reagent dávkován. Vliv na ekonomii provozu 

je minimalizován správným umístěním trysek a optimalizací na vlastním zařízení. Vzhledem 

k tomu, že v SK nelze pokrýt celý průřez je určitá hodnota redukce pro dané zařízení limitní, 

dále lze zvyšovat průtok reagentu, ovšem s velmi nízkou efektivitou. 

 

Čas 
Spotřeba 

močoviny  

Průměr 

NOx 

NOx 

redukce 

Nárůst 

CO 

Průměr 

NH3 

[s] [l/h] [mg/mN
-3

] [mg/mN
-3

] [mg/mN
-3

] [mg/mN
-3

] 

8:16-8:59 230 180 106 76   

9:00-9:24 230 220 66 9 1,2 

9:25-9:52 300 217 69 43 0,75 

9:53-10:30   286     0,45 

10:31-11:00 300 260 26 -16 0,14 

11:01-11:29   280     0,11 

11:30-11:59 250 176 105 34   

12:00-12:48 250 180 114 10 12,45 

12:49-13:10   294     23,44 

13:11-13:33 250 186 107 16 40,36 

13:34-14:15 250 167 127 6 59,78 

14:16-15:31 300 234 60 13 25,75 

15:32-17:34 300 216 110 39 49,7 

17:35-18:08 300 240 86 8 53,04 

18:09-19:01   326     19,39 

19:02-19:59 300 186 140 15 9,93 

20:00-0:00 350 170 156 20 15,02 

Tabulka 91 Hodnoty naměřené při 100% výkonu 

Jako nejlepší dosažený režim jsem vyhodnotila tu část prvního testu, kdy spotřeba močoviny 

byla 350l/h, koncentrace noxů byla 170 mg/mN
-3 

(tzn., že splňovala požadavek emisního 

limitu 200 mg/mN
-3

), nárůst emisí CO byl 20 mg/mN
-3

 a čpavkový skluz dosáhl 15,02 mg/mN
-3 

(podle dlouhodobějších zkušeností ve světě by hodnota čpavkového skluzu neměla překročit 

hodnotu 20 mg/mN
-3

). 
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13.11 Nejlepší dosažený režim pro 60% jmenovitého výkonu 

Nejlepšího režimu pro 60% výkon na kotli K4 při testovací zkoušce technologie SNCR bylo 

dosaženo v 21. části testu, který je detailně popsán níže. Grafická závislost všech sledovaných 

veličin tohoto testu je uvedena v Graf 2.  

 

21. Část testu 
Časové vymezení: 11.8.2009, čas 19:58 – 20:04 

Umístění trysek: Trysky byly nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky byly nainstalovány na 

bočních stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. V této fázi zkoušky došlo 

k opětovnému zapnutí vstřikování redukčního činidla tryskami umístěnými na bočních 

stěnách spalovací komory kotle, aktivních bylo tedy všech osm trysek. Spotřeba močoviny 

činila – Qu = 200 l/h.   

 
Obrázek 13-68 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 300 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 120 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 

složka hodnota Jednotka 

NOx 146 mg/mN
3
 

NH3 16,94 mg/mN
3
 

CO 30 mg/mN
3
 

O2 7,05 % 

                    Tabulka 92 Naměřené koncentrace plynných složek 

Stupeň redukce NOx, nárůst CO a čpavkový skluz se určoval z hodnot naměřených následně 

(v 10. části prvního testu), poté co se vypnulo vstřikování technologie SNCR. Z tabulek je 

patrné, že při došlo k redukci emisí NOx z původní hodnoty 329 mg/mN
3 

na 146 mg/mN
3
, tedy 

redukce NOx je 183 mg/mN
3
 a současně vzrostly plynné emise CO ze 17 mg/mN

3
 na 30  

mg/mN
3
, tedy nárůst CO činí 13 mg/mN

3
. Čpavkový skluz mírně na koncentraci 16,94 

mg/mN
3
. 

 

Redukce NOx = 183 mg/mN
3
 

Nárůst CO = 13 mg/mN
3 
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13.12 Nejlepší dosažený režim pro 80% jmenovitého výkonu 

Nejlepšího režimu pro 80% výkon na kotli K4 při testovací zkoušce technologie SNCR bylo 

dosaženo v 27. části testu, který je detailně popsán níže. Grafická závislost všech sledovaných 

veličin tohoto testu je uvedena v Graf 6. 

 

27. Část testu 
Časové vymezení: 12.8.2009 22:00 – 22:59  

Umístění trysek: Trysky byly nainstalovány na bočních stěnách a čelní stěně v prvním patře 

spalovací komory kotle, což odpovídá úrovni +23,6m. Čtyři trysky byly nainstalovány na 

bočních stěnách kotle a další čtyři trysky na čelní stěně kotle. Redukční činidlo se vstřikovalo 

do kotle všemi tryskami. Spotřeba močoviny činila – Qu = 400 l/h.    

 

 
Obrázek 13-69 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 300 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 3,4,5,6) – průtok směsi Qs = 125 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 

Složka hodnota Jednotka 

NOx 127 mg/mN
3
 

NH3 25,39 mg/mN
3
 

CO 85 mg/mN
3
 

O2 5,44 % 

                    Tabulka 93 Naměřené koncentrace plynných složek 

Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot, které 

byly změřeny při vypnutí vstřikování redukčního činidla do proudu horkých. Z tabulek je 

patrné, že při došlo k redukci emisí NOx z původní hodnoty 308 mg/mN
3 

na 127 mg/mN
3
, tedy 

redukce NOx je 181 mg/mN
3
 a současně došlo ke zvýšení plynných emisí CO z původních 19 

mg/mN
3
 na 85 mg/mN

3
, zvýšení emisí CO tedy činí 66 mg/mN

3
. Čpavkový skluz dosáhl 

hodnoty 25,39 mg/mN
3
. 

 

Redukce NOx = 181 mg/mN
3 

Nárůst CO = 66 mg/mN
3 
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13.13 Nejlepší dosažený režim pro 100% jmenovitého výkonu 

Nejlepšího režimu pro 80% výkon na kotli K4 při testovací zkoušce technologie SNCR bylo 

dosaženo v 18. části testu, který je detailně popsán níže. Grafická závislost všech sledovaných 

veličin tohoto testu je uvedena v Graf 10. 

 

18. Část testu 
Časové vymezení: 13.8.2009, čas 20:00 – 23:59  

Umístění trysek: V této části testovací technologie SNCR byly trysky nainstalovány ve dvou 

úrovních. První úroveň byla na +23,6m spalovací komory kotle a druhá úroveň odpovídala 

+36,7m spalovací komory kotle. Na první úrovni byly ponechány trysky na bočních stěnách 

kotle, to znamená trysky číslo 1,2 a 7,8. V druhé úrovni bylo nainstalováno 10 trysek na čelní 

stěnu spalovací komory kotle a byly označeny čísly 9-18. Redukční činidlo se do proudu 

horkých spalin kotle vstřikovalo tryskami 10-15 na čelní stěně kotle v druhém patře a všechny 

tryskami na bočních stranách kotle na úrovni prvního patra. Spotřeba močoviny činila – Qu = 

350 l/h. 

 
Obrázek 13-70 Umístění trysek na patře č. 1, úroveň +23,6m a patře č. 2, úroveň +36,7m 

Průtok směsi do jednotlivých trysek:  

 Trysky na bočních stěnách (trysky 1,2,7,8) – průtok směsi Qs = 250 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 10,11,12,13,14,15) – průtok směsi Qs = 125 l/h 

 Trysky na přední stěně (trysky 10,15) – průtok směsi Qs = 0 l/h 

 

V níže uvedené tabulce jsou naměřeny koncentrace plynných složek, které při vstřikování 

technologie SNCR mají největší vypovídající hodnotu. Jedná se o koncentrace NOx, NH3, CO 

a  O2. 

 

Složka hodnota jednotka 

NOx 170 mg/mN
3
 

NH3 15,02 mg/mN
3
 

CO 35 mg/mN
3
 

O2 5,41 % 

                    Tabulka 94 Naměřené koncentrace plynných složek 

Pro určení stupně redukce NOx a dalších sledovaných parametrů se vycházelo z hodnot, které 

byly změřeny při vypnutí vstřikování redukčního činidla do proudu horkých spalin.  
Porovnáním obou tabulek je patrné, že došlo k redukci emisí NOx z původní hodnoty 326 

mg/mN
3 

na 170 mg/mN
3
, tedy redukce NOx je 156 mg/mN

3
, současně došlo k  nárůstu 

plynných emisí CO, z původních 14 mg/mN
3
 na 35 mg/mN

3
, nárůst emisí CO tedy činí 21 

mg/mN
3
. Čpavkový skluz dosáhl hodnoty 15,02 mg/mN

3
. 

 

Redukce NOx = 156 mg/mN
3 

Nárůst CO = 21 mg/mN
3 
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13.14 Zhodnocení zkoušek technologie SNCR na kotli K4 

Cílem testů bylo při co nejekonomičtějším provozu technologie SNCR na kotli K4 dosáhnout 

redukce emisí o 150 mg.mN
-3

 při 6% přebytku O2 pro všechny výkonové režimy kotle, 

sledování nárůstu emisí CO a měření čpavkového skluzu. 

 

 

13.14.1Redukce emisí NOx 

Maximální možné redukce plynných emisí NOx, která bylo pro testovací zkoušku pro všechny 

tři výkonové hladiny kotle projektovaná na redukci o 150 mg.mN
-3

, bylo dosaženo pro 

všechny tři výkonové hladiny kotle. Maximální možná redukce emisí NOx je omezena 

přebytkem redukčního prostředku, který se vstřikuje tryskami do proudu horkých spalin, 

přičemž dochází k nárůstu čpavkového skluzu ve spalinách. Hodnota čpavkového skluzu by 

podle zkušeností ve světě neměla překročit hodnotu 20 mg.mN
-3

. 

Stupeň redukce ΔNOx byl hodnocen jako rozdíl průměrných hodnot emisí NOx bez 

vstřikování technologie SNCR mínus průměrná hodnota emisí NOx dosažená po vstříknutí 

redukčního činidla. Vyloučeny zde byly hodnoty mezních stavů, úseky nárůstu a poklesu.  

Hodnoty redukce by byly vyšší, kdybychom hodnotili emise NOx těsně před testem a těsně po 

uvedení zařízení do provozu, avšak tento postup by nebyl dostatečně vypovídající. Pro 

dosažení vypovídajících hodnot byly dále průměrné hodnoty upraveny odstraněním hodnot 

během kalibrace analyzátorů NOx a dále také o hodnoty před začátkem vstřikování a 

pozastavení vstřikování redukčního činidla do SK – viz mezi stavy. Tyto hodnoty jsou 

ovlivněny prudkým poklesem emisí NOx při začátku vstřikování a naopak prudkým nárůstem 

emisí NOx při zastavení vstřikování a proto je nelze považovat za ustálený stav a tudíž nejsou 

použity pro výpočet průměrných hodnot veličin. 

 

Na základě uvedených výsledků testů je tedy možné testovací zkoušku redukce emisí NOx na 

kotli K4 IPO považovat za úspěšnou, protože byla dosažena pro všechny tři výkonové režimy, 

viz. Tab. 95 

 

redukce NOx režim 

183 mg/mN
3
 60% výkon 

181 mg/mN
3
 80% výkon 

156 mg/mN
3
 100% výkon 

Tabulka 95 Redukce emisí NOx pro všechny výkonové režimy kotle 

 

13.14.2Nárůst emisí CO 

Během testů byly také sledovány hodnoty emisí CO. Výsledek testu potvrzuje mírný nárůst 

emisí CO při provozu technologie SNCR, jedná se řádově o cca 20 až 30 mg/mN
-3

. Při 

některých režimech technologie SNCR se ovšem hodnoty emisí CO pohybovaly mnohem 

výše nad zmíněnou hranicí 20-30 mg/ mN
-3

. Tato skutečnost však byla daná neustálenými 

spalovacími poměry v kotli K4 během probíhajících testů SNCR. Z grafů 3, 7, 11 jsou patrné 

průběhy emisí CO během jednotlivých testů. Z křivek průběhů CO je patrné, že spalování 

neprobíhalo v některých případech v ustáleném režimu a na grafech jsou znatelné výkyvy 

hodnot emisí CO. Tyto extrémní výkyvy (změna více než o 40 mg/mN
-3

nesouvisí ovšem s 

nárůstem emisí CO při provozu technologie SNCR. 
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13.14.3Měření skluzu NH3 

Po celou dobu testů byl měřen skluz NH3. Měřící místo bylo po dohodě s objednatelem 

určeno za EO kotle K4. Dále na základě požadavku objednatele byl měřen také skluz NH3 

před vstupem spalin do komína. Vzhledem k velké vzdálenosti mezi těmito měřícími místy 

nebylo možno provést měření skluzu NH3 před vstupem spalin do komína během všech testů a 

proto toto měření bylo provedeno po dohodě pouze při posledním, tj. třetím testu, kdy byl 

výkonový režim kotle K4 nastaven na 100% jmenovitého parního výkonu.  

Výsledky měření skluzu NH3 jsou uvedeny v přehledech jednotlivých testů, jedná se o Graf 4, 

Graf 8, Graf 12. Dále na Grafu 13 je uvedeno měření skluzu NH3 před vstupem spalin do 

komína, kdy z grafu je patrné, že skluz NH3 klesá a přibližně po 23:00 hod se hodnota ustálí 

na ca 6 mg/mN
-3

. Pokles je způsoben nasycením a zanesením měřící aparatury z předchozího 

měření plyny NH3, dále od 22:30 do 0:00 hod je možno považovat měření za ustálené a tedy 

vypovídající. Následný pokles skluzu NH3 po 0:00 hod je zapříčiněn zastavením vstřikování 

močoviny do SK kotle. 

V některých místech testu byly hodnoty skluzu čpavku docela vysoké, ovšem tyto jevy jsou 

způsobeny různými kombinacemi a fázemi testu, kdy ne všechny režimy nejsou pro dané 

zařízení správné. 

 

Zjištěná hodnota resp. dosažitelná garantovaná hodnota, která je možná pro komerční 

zařízení při shodných vstupních parametrech NOx a redukci na 190 mg/mN
-3

, 6% O2 pro 

uvedený rozsah výkonu, kdy je skluz měřen před odsířením je ca 20 mg/mN
-3

, 6% O2. V 

případě, že je technologie řízena na základě kontinuálního měření teplot může být tato 

hodnota nižší. 

 

 
Graf 13 Koncentrace NH3 před vstupem spalin do komína při spotřebě močoviny 350l/h a 

100% výkonu kotle 
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13.14.4Stanovení amonných iontů po testovací zkoušce SNCR 

Při využívání technologie SNCR pro redukci emisí dusíku je zapotřebí také zkontrolovat 

koncentraci amonných iontů obsažených ve výsledném produktu odsiřovacího zařízení. 

Během aplikace technologie SNCR bylo tedy nutné provést kontrolní odběry sádrovcové 

suspenze z absorbéru odsiřovacího zařízení.  

Po dohodě s objednatelem byly odběry sádrovcové suspenze provedeny a to před započetím 

všech testů technologie SNCR a následně vždy po ukončení testů pro každý výkon kotle. 

Tzn., že odebrány celkem 4 vzorky sádrovcové suspence z absorbéru, hmotnost jednotlivých 

vzorků byla cca 1 kg. První vzorek se odebral před započetím testování technologie SNCR, 

druhý vzorek se odebral po ukončení série prvního testu při 60% výkonu (150 t.h
-1

), třetí 

vzorek se odebral po ukončení série druhého testu při 80% výkonu (200 t.h
-1

) a poslední 

vzorek se odebral po ukončení série třetího testu při 100% výkonu (250 t.h
-1

). Označení 

vzorků s daty a přesnými časy jsou uvedeny v následující tabulce Tab. 96. 

 

Značení 

vzorku 

Značení 

laboratoře CNT 

Datum 

odběru 

Čas 

odběru 

Vz.0 1572/09 11.8.2009 15:00 

Vz.1 1573/09 12.8.2009 9:15 

Vz.2 1574/09 13.8.2009 8:30 

Vz.3 1575/09 13.8.2009 23:00 

Tabulka 96 Označení a doby odběrů vzorků sádrovcové suspenze  

U odebraných vzorků sádrovcové suspenze byla provedena analýza na amonné ionty ve 

filtrátu suspenze a to manuální spektrometrickou metodou. Rozbory byly provedeny v Centru 

nanotechnologií na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava.  

 

 

Rozbory sádrovcové suspenze 

Z tabulky níže je vidět, že v závislosti na čase, kdy byla technologie SNCR provozována 

narůstá hodnota koncentrace amonných iontů v suspenzi. Tato skutečnost je logickým 

závěrem, který plyne z principu technologie SNCR a následného zařazení mokré metody 

odsiřování spalin do technologického procesu.  

 

Rozbory koncentrací amonných solí sádrovcové suspenze vykazovaly tyto hodnoty: 

 

číslo vzorku koncentrace (mg/l) 

před zkouškami 4,39 

po první zkoušce 82 

po druhé zkoušce 177 

po třetí zkoušce 377 

Tabulka 97 Koncentrace amonných iontů 

Nezreagovaný amoniak, který odchází ze spalovací komory v plynném stavu, je veden do 

absorbéru, kde je zachycena jeho část v suspenzi. Hodnota koncentrace, která následně 

zůstává v suspenzi, je závislá na hodnotě čpavkového skluzu před absorbérem.  

Během testů bylo vyzkoušeno mnoho režimů technologie SNCR s lepšími, nebo i horšími 

hodnotami čpavkového skluzu. Z toho lze vyvodit závěr, že uvedené hodnoty jsou, resp. 

rychlost nárůstu koncentrace zde uvedená je nejhorším možným případem. V případě 
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komerční instalace technologie je provedena optimalizace a nastavena minimální možná 

hodnota čpavkového skluzu, která je patrná z provedených zkoušek. Poté dochází k tomu, že 

koncentrace amonných iontů v suspenzi se zvyšuje až do limitní hodnoty dané množstvím 

energosádrovce a jeho vlhkosti, které jsou odváděny z procesu. 

Výše uvedenou limitní hodnotu amonných iontů, která by již měla zůstat konstantní 

v suspenzi lze stanovit až na základě dlouhodobého provozu technologie a skutečných bilancí 

odsiřovacího procesu. 

 

Skutečnost, že v suspenzi jsou obsaženy amonné ionty, zejména ve formě rozpustných 

amonných solí nemá negativní vliv na účinnost odsiřovacího procesu. 

 

Zbytkový čpavek reaguje s oxidem sírovým SO3 za vzniku hydrogen síranu amonného 

(NH4)HSO4 nebo síranu amonného (NH4)2 SO4 dle následujících reakcí: 

SO3 + 2NH3 + H2O --> (NH4)2 SO4             (33) 

SO3 + NH3 + H2O --> (NH4)HSO4           (34) 

 

Uvedené výsledné produkty jsou poté z procesu odváděny spolu s energosádrovcem. 

 

Eliminaci vzniku těchto složek lze zabránit redukcí čpavkového skluzu při vlastním návrhu 

technologie (při testech byl skluz mnohdy významně vyšší), a to tak, že pro řízení technologie 

jsou využity nejmodernější prvky techniky, jako kontinuální měření teploty ve spalovací 

komoře a provozní kontinuální měření skluzu amoniaku před absorbérem. 

 

Obecně lze říci, že na základě dlouhodobějších zkušeností ve světě by hodnota čpavkového 

skluzu neměla překročit 20 mg.mN
-3

, při 6% O2, což je pro daný případ využití a instalace 

technologie SNCR na kotli K4 v IPO dosažitelné. 

 

 

14    Závěrečné zhodnocení disertační práce 

 

Cílem doktorské disertační práce bylo provedení testovacích zkoušek technologie SNCR na 

kotli K4 v elektrárně Opatovice, při kterých byla nastavena požadovaná redukce emisí NOx 

minimálně 150 mg.mN
-3

 při 6% O2  a dále se sledoval nárůst emisí CO a míra čpavkového 

skluzu. Testovací zkoušky technologie byly provedeny ve dnech 11.-14. srpna 2009 pro tři 

výkonové režimy kotle (60%, 80% a 100% jmenovitého výkonu) a jako redukční činidlo byl 

použit roztok 40% močoviny (NOxAMID) , kterého se spotřebovala celá autocisterna, tedy 20 

tun.  

Na základě provedených zkoušek lze konstatovat, že testovací technologie SNCR provedené 

na kotli K4 v IPO byla úspěšná, minimální požadovaná redukce emisí NOx o 150 mg.mN
-3

 při 

6% O2 byla bez problémů dosažena pro všechny výkonové režimy kotle a proto lze doporučit 

nainstalování sekundární technologii SNCR pro redukci NOx na kotel v komerčním 

provedení. Instalace komerční technologie SNCR na kotli K4 je technicky dobře 

realizovatelná a z hlediska investičních i provozních nákladů výhodnější než jiné dostupné 

technologie, protože investice do technologie spočívají pouze v nákupu redukčního činidla a 

prvotní investice do komponentů technologie SNCR. Nespornou výhodou je také velice 

jednoduchá konstrukce všech částí technologie a nenáročný způsob ovládání, kde nároky tvoří 

pouze přivedení pracovních médií, demivody a tlakového vzduchu (demivoda a tlakový 

vzduch se běžně vyskytují na každé kotelně).  

Komerční provedení technologie SNCR bude dosahovat ještě lepších výsledků, co se týká 

nárůstu emisí CO a čpavkového skluzu, protože bude kotel osazen kontinuálním měřením 
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teplot ve spalovací komoře s částečně plošným vyhodnocením dat (umožňuje pouze akustická 

metoda) a dále se bude využívat kontinuálního měření čpavku před absorbérem- technologie 

tak bude provozována s ekonomičtějším provozem (nižší spotřeba redukčního činidla).  

Ještě lepších výsledků by bylo dosaženo, kdyby komerční instalaci technologie SNCR na 

kotli K4 předcházely další primární opatření snižování emisí NOx (řada primárních opatření 

již byla na kotli provedena v minulých letech). Snížila by se tak nutná redukce emisí NOx, což 

by vedlo k významnému snížení provozních nákladů na provoz SNCR a zároveň by se 

významně snížily hodnoty čpavkového skluzu a nižší by byl i nárůst emisí CO, protože by se 

výrazně snížila spotřeba redukčního činidla. 

Při testech technologie SNCR na kotli K4 byl jako redukční prostředek použit 40% roztok 

močoviny. Při 100% výkonu kotle se vhodné teplotní okno technologie posouvá až k oblasti 

teplosměnných ploch a druhé patro trysek s využitím močoviny jako redukčního činidla tyto 

plochy při vstřiku ohrožuje korozí. V případě trvalé komerční instalace na kotli K4 by se 

musela místo močoviny využívat pro redukci NOx čpavková voda. 

 

Přínos pro rozvoj vědního oboru energetika 

Vědní obor obecně chápeme jako systém objektivně správných a ověřených poznatků, které 

jsou vyjádřeny v podobě jednoznačných pojmů, definic, kategorií, případně vědeckých 

hypotéz. V mé disertační práci se jedná o rozvoj poznatků v oblasti fyziky, termomechaniky a 

chemie v oblasti spalování. Procesy probíhající v oblasti spalování jsou velmi složité a jejich 

matematický popis není dosud plně zvládnutý. Snahy o modelování jsou podpořeny různými 

profesionálně zpracovanými programy, jejichž výsledky je nutno ověřit měřením na díle a 

verifikovat. Pouze v takovém případě může vzniknout reálný matematický popis dějů 

probíhajících v oblasti spalovacích komor velkých kotlů. 

Přínosem mé disertační práce je zobecnění naměřených údajů verifikací naměřených výsledků 

pro zpřesnění matematických modelů a jejich zobecnění pro konkrétní provozovaná díla 

v Elektrárně Opatovice a teplárně TATRA v Kopřivnici. 

Další přínos mé disertační práce pro další rozvoj vědního oboru v energetice je možno vidět 

v rozvoji techniky diagnostického měření. Ačkoli jsou dnes k dispozici technická zařízení, 

která dokáží měřit teplotní pole v kotli v reálném čase, nedají se tato zařízení jak z důvodů 

ekonomických, tak z důvodu přístupu k měřicím místům použít pro výzkumná měření na 

reálném díle. Stále mají zásadní význam speciální sondy pro měření teplot, koncentrací 

plynných složek spalin rychlosti, popř. vektoru rychlosti. Potřebné jsou i sondy pro měření 

teplot s potlačenou radiační složkou sálání spalovací komory. K určení nejvhodnějších míst 

pro instalaci vstřikovacích trysek technologie SNCR byly v mé práci využity výsledky měření 

chlazených sond se stíněným i nestíněným termočlánkem při třech různých výkonových 

režimech, aby došlo k pokrytí co nejvíce měřených bodů ve spalovací komoře kotle. 

Při aplikaci technologie SNCR jako denitrifikační metody pro snižování emisí NOx se jako 

jedním z největších úskalí této technologie jeví nárůst emisí čpavkového skluzu, tzv. 

čpavkový skluz. Ten může být způsoben vstřikováním redukčního činidla do míst s nižší 

teplotou, než jaká je pro technologii vhodná anebo vstřikováním nadměrného množství 

redukčního činidla. Verifikací a množstvím ověřování bylo prokázáno, že jako nejvhodnější 

stechiometrický poměr mezi množstvím redukčního činidla a koncentrací NOx  ve spalinách 

se pohybuje kolem hodnoty 2,8 to znamená, že ve snaze dosáhnout co možná nejvyššího 

stupně denitrifikace a ve snaze pokrýt celý průřez spalovací komory kotle pracujeme s tímto 

nadstechiometrickým množstvím redukčního činidla.  

Při snaze o pokrytí celého průřezu spalovací komory kotle je také zapotřebí dosažení 

dostatečné hloubky penetrace redukčního činidla. To je dosaženo přidáním tzv. nosného 

média do redukčního činidla, kterým je demineralizovaná voda a stlačený vzduch. Jestliže 

zvýšíme podíl demineralizované vody ve směsi, zvětšíme tak velikosti kapičky ve směsi 
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vstřikované tryskou do spalovací komory kotle, tedy zvýšíme hloubku penetrace směsi do 

proudu horkých spalin. Stlačený vzduch v technologii SNCR zase slouží k rozprášení směsi 

ve spalovací komoře kotle. V současné době probíhají výzkumy zaměřené na různé 

konstrukce trysek a jejich možnosti dosáhnutí lepšího pokrytí celého průřezu spalovací 

komory. 

 

Přínos pro rozvoj technické praxe  

Disertační práce je zaměřená na možnosti aplikace technologie SNCR na velkých 

energetických zařízeních jako sekundární metody odstraňování emisí NOx ze spalin. Každému 

sekundárnímu opatření by ovšem měla předcházet primární opatření, která povedou 

k ekonomičtějšímu provozu technologie SNCR a k nižším emisím čpavkového skluzu.  

 

Na kotli K4 v Elektrárně Opatovice byla provedena celá řada primárních opatření, na kterých 

jsem se částečně podílela: 

 

 Instalace dvou řad usměrňovacích natáčecích lopatek na vstupu rimární směsi z mlýna 

do třídící šachty 

 Zúžení kanálů primárního vzduchu na vstupu do mlýnských okruhů pro zvýšení 

rychlosti proudění sušícího a dopravovaného vzduchu 

 Výměna deskových uzávěrů na vstupu do mlýnů za spolehlivější a jednodušší typ 

s lepší těsností 

 Zúžení hořákových ústí při přechodu z paliva s výhřevností 10,5,MJ/kg na mostecké 

hnědé uhlí o výhřevnosti 14,5,MJ/kg 

 Instalace dohořívacích vzduchů OFA do míst s vyšší účinností na snížení NOx 

 Instalace usměrňovacích lopatek do vzduchových kanálů sekundárních vzduchů pro 

zrovnoměrnění průtoků do přední a zadní části kotle 

 Instalace měření poměrového množství paliva na řetězovém dopravníku surového uhlí 

do mlýna 

Ani po aplikaci těchto primárních opatření by při provozu kotle nebyly dosaženy emisní 

limity pro NOx  nižší než 200mg/mN
3 

platné od roku 2016. Tyto primární opatření však 

výrazně přispěly k lepším ekonomickým a provozním podmínkám nasazení technologie 

SNCR.  

Výsledky uvedené v mé disertační práci jsou významným podkladem pro rozhodování 

provozovatelů o nasazení technologie SNCR pro denitrifikaci spalin na velkých spalovacích 

zařízeních po roce 2016. 
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