
Anotace disertační práce 

 

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. 

 

 

Annotation of dissertation thesis 

 

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. 
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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.   

 

 
Obr. 1 Podíl primárních zdrojů na celkové produkci energie v EU [3] 

 

 
Obr. 2 Podíl primárních zdrojů na celkové produkci energie v ČR [3] 

 

 

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. 

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) 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. 

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.  

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 

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: 

 

 
Obr. 3 Podíl jednotlivých kategorií zdrojů znečištění na celkové emise NOX [5] 

 

 

 

 



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 %). 

 

Látka Hustota kg/m
3
 

Vzduch 1,293 

Oxid dusnatý 1,43 

Oxid dusičitý 1,29 

Tab. 1 Hustoty oxidu dusíku a vzduchu 

 

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. 7. 
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 Obr. 4 Mechanismus tvorby NOx [2] 

 



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. 8. 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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Obr. 5 Závislost tvorby NOx na teplotě [2] 

 

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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Obr. 6 Redukce NO uhlovodíkovými radikály [8] 

 

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. 

 

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.  
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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] 

 

 

5. Emisní limity 

 

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 jsou uvedeny 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 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 

Tab. 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. 



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 (Obr. 7)). 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. 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

 
Obr. 7 Vliv jemnosti mletí na tvorbu NOx v ohništi s OFA [2] 

 



 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. 8) anebo použít rozděleného přívodu vzduchu do jednotlivých zón 

hoření (OFA - Over Fire Air). 

 
Obr. 8 Schéma běžného a postupného přívodu spalovacího vzduchu [11] 

 

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.  
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Obr. 9 Vliv snížení přebytku vzduchu na tvorbu NOx [2] 

 

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. 10.   

 

 
Obr. 10 Reburning ve spalovací komoře [10] 

 

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). 

 

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. [14]  

 

 Nízkoemisní hořák s odstupňovaným vzduchem 

 Nízkoemisní hořák s recirkulací spalin (viz. Obr.11) 

 Nízkoemisní hořák s dávkováním paliva 

 

 
Obr. 11 Konstrukce a funkce vířivého hořáku [11] 

 

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 

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. 

 

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.   

 

 

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) 

 

 

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 

 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. 

 

 

8. Současný stav řešení problematiky  

8.1. 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. 

 

8.2. 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 trysek, se vyznačují velice nízkým čpavkovým skluzem současně s nízkými 

výstupními koncentracemi NOx ve vyčištěném plynu a vysokou účinnosti. [12] 

 

 

9. 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. 12 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. 

Účinnost metody SNCR je tak silně ovlivněna teplotou spalin, respektive umístněním trysek 

ve spalovací komoře. 



 
Obr. 12 Účinnost metody SNCR v závislostí na teplotě[9] 

 

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.  

 

Jako účinný redukční prostředek byla zkoušena následující činidla: 

 amoniak, uvolňující organické aminy nebo amoniakální soli anorganického původu 

 kyselina kyanová (HNCO) a příbuzné sloučeniny  

 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. 13. Ve skutečnosti 

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

                                   

Obr. 13 Reakční schéma u metody SNCR [9] 

9.1. 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.  

 

9.2. 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. 

 
 

Obr. 14 Vstřikování močoviny a čpavkové vody [12] 



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.  

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. 

 

9.3. Provedení vstřikovacích trysek 

Vstřikovací trysky (kopí) 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. 15.  

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. 

 
Obr. 15 Schéma vstřikovací trysky 

 

 

9.4. 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. 16. 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.  

 

                
Obr. 16 Umístění trysek ve stěně spalovací komory kotle 

 

10. Cíle 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. 

 

Mezi další cíle patří: 

 Vytipování vhodného spalovacího zařízení na instalaci testovací technologie SNCR a 

jeho detailní popis 

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

 Popis jednotlivých komponentů technologie SNCR 

 Provedení testovacích zkoušek technologie SNCR (pro různé výkonové režimy) 

 Odběr vzorku sorbentu z odsiřovacího zařízení pro zjištění účinnosti zachycení NH3  

 

 

11. Vytipované spalovací zařízení 

 

Pro účely dizertační práce byl jako nejvhodnější vybrán kotel v kotelně International Power 

Opatovice (IPO), 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.  

 

 

Parametry spalovacího zařízení  

Základní parametry kotle K4 International Power Opatovice (IPO) 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 

Tab. 3 Základní parametry kotle K4 IPO [7] 

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% 

Tab. 4 Paliva kotle K4[13] 

 

Pro stabilizaci a najíždění se používá lehký topný olej. 

 

 

12. Metodika měření teplotních polí na vytipovaném energetickém zařízení 

Samotnému testu technologie SNCR na kotli K4 předcházelo měření teplotních polí pro 

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 

 Rychlost proudění spalin 

 Emisivita termočlánku a chlazených stěn, emisivita plamene spalin 

 Vzdálenost termočlánku a chlazených stěn 



 

Obr. 17  Schéma vodou chlazené měřicí sondy [6] 

        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] 

 

        

Obr. 18 Keramické hlavice 

 

Obr.19  Prosávací pyrometr [6] 



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 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 v elektrárně Opatovice 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. 

 

 

 
Obr. 20 Schéma umístění přírub na kotli K4 



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 

 

 

13.1. Grafické znázornění prvního testu – 60% jmenovitého výkonu 

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.  



 
Graf 2: Průběh sledovaných veličin během testu 

 

13.1.1. 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 Grafu 2.  

 
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.   

 
Obr. 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 = 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 % 

                    Tab. 5 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 

 

13.2. Grafické znázornění druhého testu – 80% jmenovitého výkonu 

V následujícím sloupečkovém grafu (viz. Graf 3) 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 3 Průměrné hodnoty při jednotlivých testech 
 

Další graf (Graf 4) znázorňuje průběh všech sledovaných plynných emisí a současně 

znázorňuje i průměrné hodnoty těchto plynných emisí. 
 



 

Graf 4 Průměrné hodnoty při jednotlivých testech 

 

 

13.2.1. 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. 

 
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.    

 
Obr. 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 = 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 % 

                    Tab. 6 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 

 

13.3. Grafické znázornění třetího testu – 100% jmenovitého výkonu 

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 5Průměrné hodnoty při jednotlivých testech 

 

Další graf (Graf 6) znázorňuje průběh všech sledovaných plynných emisí a současně 

znázorňuje i průměrné hodnoty těchto plynných emisí. 



 
Graf 6 Průměrné hodnoty sledovaných veličin během testu 

 

13.3.1. 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. 

 
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. 

 

 
Obr. 23 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 % 

                    Tab. 7 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 

 

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. 

 

14.1. Redukce 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. 73 

 

 



redukce NOx režim 

183 mg/mN
3
 60% výkon 

181 mg/mN
3
 80% výkon 

156 mg/mN
3
 100% výkon 

Tab. 8  Redukce emisí NOx pro všechny výkonové režimy kotle 

 

14.2. Nárůst 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. 

 

 

14.3. Měření 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 7 Koncentrace NH3 před vstupem spalin do komína při spotřebě močoviny 350l/h a 

100% výkonu kotle 

 

 

15. 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 

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. 
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