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Anotace: 
 
 

Disertační práce s názvem „Spalování energetického hnědého uhlí a 

technického alternativního paliva ve fluidním ohništi“ se zabývá studiem a 

analýzou chování popelovin s ohledem na stopové množství těžkých kovů 

vznikajících při kombinovaném spalování energetického hnědého uhlí a 

tuhého alternativního paliva (TAP) ve fluidním ohništi za účelem rozšíření 

spektra paliv určených pro výrobu elektrické energie se současnou 

minimalizací škodlivých tuhých a plynných emisí. 

 

Teoretická část práce se v první části zabývá spalování ve fluidních 

ohništích, tvorbou popele, alkalickými reakcemi, mechanismy aglomerace, 

obohacování submikronových částic, v druhé části se zabývá mechanismy 

ovlivňujícími redistribuci těžkých kovů 

 

Praktická část práce se zabývá rozborem experimentálního měřením: 

spalovací zkouškou, spalovacím zařízením, oděrem vzorků, přípravou vzorků. 

Pro odebrány vzorky následně rozborem měřících přístrojů, metodami měření 

a dílčími výsledky jednotlivých analýz. 

 

 Na závěr je celkově zhodnoceno chování majoritních a minoritních 

prvků při spalování energetického hnědého uhlí a alternativního paliva.  

 
 
 
Klíčová slova:  
 
kombinované spalování , fluidní spalování, odpady, chování majoritních i 

minoritních prvků
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Annotation: 

 

 

The dissertation thesis called  " Combustion energy brown coal with 

waste alternative fuel in fluidised – bed power station. The work studying and 

analyzing the behavior of ash with respect to the trace amounts of heavy 

metals due to the combined combustion of coal power and waste alternative 

fuels (TAP) in fluidized – bed power station. The work was to extended the 

spectrum fuel for electricity generation while minimizing the harmful particulate 

and gaseous emissions. 

 

The theoretical part of thesis, in the first part, deals with combustion in 

fluidized bed furnace, ash formation, alkaline reaction, mechanisms of 

agglomeration, concentration of submicron particles in the second part deals 

with the mechanisms that affect the redistribution of heavy metals 

 

The practical part of thesis describe experimental measurements: the 

combustion test, combustion equipment, taking of samples and preparation of 

samples. For subsequent analysis of samples of measuring instruments, 

measuring methods and partial results of each analysis. 

 

The overall assessment of the behavior of major and minor elements during 

coal combustion energy and waste alternative fuel in conclusion. 

 

 

Keywords:  

combined combustion, fluidised – bed combustion, waste, behaviour minor 

and trace elements 
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Seznam použitého značení: 
 
 
 
BFB  - bubbling fluidized bed – stacionární fluidní vrstva 
BFBC  - bubbling fluid. bed combustion – stacionární fluidní spalování 
CaO  - oxid vápanatý 
CaSO4 - síran vápenatý 
Cd  - kadmium 
CFB  - circulating fluidized bed – cirkulující fluidní vrstva 
CFBC  - circulating fluidized bed – cirkulující fluidní spalování 
CO  - oxid uhelnatý 
CO2  - oxid uhličitý 
Cu  - měď 
ČOV  - čistírna odpadních vod 
FBC  - fluid bed combustion – atmosférické fluidní spalování 
Fe2O3  - oxid železitý 
FGD  - flue gas desulfurization – odsířování spalin 
HCl  - kyselina chluorovodikova 
CH4  - metan 
MgO  - oxid hořečnatý 
MnCO3 - uhličitan manganatý 
N2O  - oxid dusný 
NO  - oxid dusnatý 
NOx   - oxidy dusíku 
Pb  - olovo 
Pb CO3 - cerusit 
PFBC  - pressurized fluid bed combustion 
SEM   -  rastrovací elektronový mikroskop 
SCR  - selective catalytic reduction – selektivní katalytická redukce 
SNCR  - selective non catalytic red. – selektivní nekatalytická redukce 
SO2  - oxid siřičitý 
TAP  - technické alternativní palivo  
TiO2  - oxid titaničitý 
Zn  - zinek 
Zn CO3 - oxid zinečnatý 
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ÚVOD 
 

Cílem disertační práce je studie chování popela s ohledem na stopové 

množství těžkých kovů vznikajících při kombinovaném spalování 

energetického hnědého uhlí a odpadů ve fluidním kotli. 

Byla prováděna za účelem rozšíření spektra paliv určených  k  výrobě 

elektrické energie a k hodnocení dopadů při kombinovaném spalování uhlí a 

odpadů na životní prostředí. 

 

Několik výzkumných projektů prokázalo, že při spalování uhlí dochází 

k interakci anorganických složek odpadů  a složek uhlí, což nese s sebou řadu 

důsledků ekonomických, ryze technických (provozních), ale i velmi závažných 

důsledků ekologických. 

 

Hlavním zájmem, v poslední době, je tedy studie chování popela, 

důležitá k posouzení technických důvodů omezují využití těchto 

nekonvenčních paliv a  jako důležitý prvek pro posuzování potenciálních rizik 

ve fluidních kotlích.  

Zejména se jedná o zkoumání toxických stopových prvků a jejich 

příslušných koncentrací jako (např. Cu, Pb, Zn, Cd).  

 

 Disertační práce rozšíří současné znalosti o popelu a jeho souvisejících 

vlastností při kombinovaném spalování těchto paliv, jejichž jednotlivé 

spalovací fáze nejsou podobného charakteru. Rozdíly mezi fyzikálními 

vlastnostmi paliv mohou vést k překrývání fází hoření, a to může mít vliv na 

rozložení teplot  ve fluidní vrstvě , na stabilní provoz fluidního kotle a tvorbu 

plynných a tuhých emisí škodlivin. 

 

 Zvláštní důraz je kladen na srovnání experimentálních studií a pokusů s 

teoretickými znalostmi.  
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1. ZHODNOCENÍ POZNATKŮ V DANÉ OBLASTI 
V SOUČASNÉM STAVU  

  

Kombinované spalování  uhlí  a odpadu 
   

Jednou z realistických možností, která přispívá k plnění Kyotského 

protokolu a zavazuje Evropskou unii dosáhnout celkového snížení emisí 

skleníkových plynů během let 2008 až 2012 o 8 % ve srovnání s úrovní 

devadesátých let, je náhrada fosilních paliv nízkouhlíkovými palivy pro účely 

výroby energie.   

Využití biomasy a odpadu odvozeného z biomasy (bio-odpad) zajišťující 

částečnou náhradu fosilních paliv má možnost být CO
2 

neutrální. Odpad 

odvozený z biomasy (jehož organická složka pochází z obnovitelné biomasy a 

nazývá se zde „bio-odpad“) splňuje obecnější definici odpadu, protože odpady 

jsou zpracované materiály, které by neexistovaly bez zásahu člověka.  

Získávání energie z odpadu různého původu, např. průmyslového nebo 

zemědělského, se také stalo obecně přijatou alternativou vedle likvidace nebo 

spalování. Přeměna odpadu na energie získává stále více pozornosti, protože 

náklady na skládkování a ekologické uvědomění stoupají a současně ubývá 

prostoru na skládkování odpadu, zvláště v hustě obydlených oblastech. Spolu 

se skládkovými emisemi CO
2 

a CH
4
, potenciálního znečišťování podzemních 

vod, zmenšování prostoru pro skládkování to vedlo k politice a legislativě 

zvýšit opětovné využití a recyklaci odpadu. Připravovaná legislativa v EU 

zakáže skládkování odpadu, který obsahuje energii. V České republice 

v rámci Opatření nakládání s komunálním odpadem bude zakázáno 

skládkovat jakýkoli organický materiál. Velké množství a nízká cena bio-

odpadu naznačuje, že výroba energie bude realistickou metodou likvidace.   

Koncepce kombinovaného spalování odpadu je relativně nová. 

Vzhledem na spoléhání na dovezené energetické zdroje (Zelená zpráva o 

zajištění dodávky energie, 2000), nedávný zájem projevený Evropským 

společenstvím na využití odpadů nebo věnovaný palivům z biomasy jako 

strategie na snížení emisí skleníkových plynu vedl k dalšímu uvědomění 

hodnoty kombinovaného spalování. 

  Kombinované spalování odpadu se považuje za ekologicky vhodný, 

ekonomický přístup jak k likvidaci odpadu, tak k výrobě energie.  
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Kombinované spalování je již ekonomickou volbou, protože není nutné 

budovat vhodná zařízení; potřebné zařízení na manipulaci a spalování 

fosilních paliv – zvláště uhlí – může být snadno upraveno pro příjem odpadů.  

V současnosti v mnoha státech Evropské unie je vnímána výstavba 

nových zařízení na spalování biomasy / odpadu s velmi vysokými investicemi 

jako proveditelná volba pouze ve střednědobém nebo dlouhodobém 

horizontu.  

Úvahy politické povahy, jako jsou předpisy na kontrolu znečišťování a 

pravidla na minimalizaci odpadu a ekonomiku se stávají kritickými faktory při 

výběru odpadu a množství odpadu, který má být spalován. Například 

dostupnost určitého dopadu v určitém regionu je primárním ekonomickým 

faktorem ovlivňujícím cenu paliva a dopravu paliva.    

Kotle s fluidním ložem nabídly dosud proveditelné technologické řešení 

pro energetické využití tohoto materiálu, protože se dobře hodí pro spalování 

mokrého a nehomogenního materiálu, zvláště proto, že hmota horkého 

materiálu lože je velká vzhledem k hmotě hořícího paliva. Nízká a dobře 

řízená teplota spalování může vést k nízkým emisím NOx a efektivnímu 

zachycování síry. Nicméně se stále objevuje řada nevyřešených otázek, na 

které se budu snažit odpovědět v dalším částech práce.  
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2. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 
 

Cílem disertační práce je studium a analýza chování popelovin 

s ohledem na stopové množství těžkých kovů vznikajících při 

kombinovaném spalování energetického hnědého uhlí a tuhého 

alternativního paliva TAP ve fluidním ohništi za účelem rozšíření spektra 

paliv určených pro výrobu elektrické energie se současnou minimalizací 

škodlivých tuhých a plynných emisí. 

 

Při kombinovaném spalování dochází k interakci anorganických složek 

odpadů s uhlím, což vede k problémům provozním, ekonomickým a 

ekologickým. Studium chování popelovin zejména toxických stopových prvků 

jako Cu, Pb, Zn, Cd  je důležité pro posouzení vhodnosti  energetického 

využití nekonvekčních paliv a určení potenciálních rizik spojených s provozem 

fluidních ohnišť. 

 

Disertační práce se zaměřuje na chování popelovin během vlastního procesu 

spalování, kde rozdílné fyzikální vlastnosti paliv ovlivňují průběhy teplot ve 

fluidní vrstvě a překrývání fází hoření, což může ovlivnit stabilní provoz 

fluidního kotle. 

 

Disertační práce je řešena v rámci výzkumného záměru „ Snižování emisí 

CO2“.  

Za účelem prokázání proveditelnosti kombinovaného spalování směsi uhlí a 

tuhého alternativního paliva je požadována speciální kvalifikace chování 

popelovin ve fluidním ohništi, což umožní odpovědět na následující otázky:  

 

 Existuje značné riziko spojené se stopovými toxickými kovy v tuhých a     

plynných emisích?  

 

 Existuje značné riziko spojené s provozními problémy, kvůli chování popele 

ve fluidní vrstvě?  

 

 Jak je ovlivněno přerozdělení stopových prvků při kombinovaném spalování 

směsi uhlí a TAP? 

 

 Jaké je chování hlavních složek popela, při kombinovaném spalování?  
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 Jaká je interakce mezi hlavními složkami popele a stopovými prvky? 

V kapitole 1. „Shrnutí současného stavu“ jsou uvedeny aktuální poznatky o 

tvorbě popelovin a související problémy při spalování ve fluidním loži, jako je 

aglomerace a mechanismy přeměny toxických stopových prvků, vliv rizikových 

prvků jako jsou alkalické chloridy na korozi apod. na základě zahraničních 

výzkumných projektů.  

 

2.1 Dílčí cíle disertační práce : 

 

 Přehled současného stavu problematiky a z toho vyplývající doporučení pro 

řešení disertační práce 

 

 Mechanismy ovlivňující redistribuci těžkých kovů v produktech spalování.  

 

 

 Analýza lóžového a úletového popele rentgenovou fluorescenční 

spektrometrii 

 

 Studium struktury zrn a distribuce pórů uhlí , lóžového popele a nedopalu 

metodou SEM mikrografů. Mikrografy SEM ukazují přítomnost 

interkalovaných a exfoliovaných struktur u tuhého alternativního paliva a 

objasňují jejich vliv na reakční plochu a rychlost reakce 

 

 Určení morfologie vzorků  metodou elektronové mikroskopie a rentgenové 

difrakce, vlastnosti se charakterizují termogravimetrií 

 

 Určení fázové analýzy minerálních fází uhlí a tuhého alternativního paliva 

rentgenovou práškovou difrakcí  

 

 Distribuce prvků při spalování hnědého uhlí ve fluidním ohništi 

 

 Distribuce prvků při kombinovaném spalování směsi hnědého uhlí a TAP ve 

fluidním ohništi. 
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2.2  Celková koncepce řešení disertační práce ohledem na 
dílčí cíle: 

 

 Rozbor laboratorní a měřící techniky pro stanovené analýzy dle dílčích cílů 

 

 Přehled analyzátorů a přístrojového vybavení a metodiky vyhodnocování 

vzorků paliva a popelovin 

 

 Spalovací zkoušky ve fluidním ohništi při tepelném výkonu kotle  

40 %  a 100 % na hnědé uhlí a provedení hmotových bilancí s analýzou 

prvků v tuhých a plynných emisích 

 

 Spalovací zkoušky směsi 90 % hnědého uhlí a 10 % hmotnostních tuhého 

alternativního paliva 

 

 

 Závěry a doporučení pro provoz fluidních kotlů na základě laboratorních 

výsledků, teoretických zkušeností ze zahraničí a spalovacích experimentů 

v praxi  
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Teoretická část 
 

3.  SPALOVÁNÍ VE FLUIDNÍM LOŽI  
  

 
Po rozsáhlých zdokonaleních v posledních několika desetiletích je dnes 

spalování ve fluidním loži (FBC) komerční technologií spalování. V procesu 

spalování ve fluidním loži proudí primární spalovací vzduch nahoru ve 

spalovací komoře dostatečně velkou rychlostí, aby bylo dosaženo fluidizace 

pevných částic v proudu tak, aby nebyly stahovány gravitací dolů. Když se 

pokles tlaku rovná váze lože na jednotku plochy, lože je „suspendováno“ a 

dále stoupá rychlost toku a přestává významně ovlivňovat pokles tlaku.  

Obvykle je rychlost proudu vzduchu významně vyšší než minimální rychlost 

potřebná pro fluidizaci pevných částic. Proudění plynu, vyšší v porovnání se 

začátkem fluidizace, zajišťuje intenzívní promíchání a směšování lože. To 

podněcuje oddělování mezi většími částicemi (které klesnou zpět a zůstanou 

vespodu) a jemnějšími (které se případně vyplaví ven ze spalovací komory).  

Dva základní způsoby jsou systémy probublávání a cirkulace fluidního lože 

(spalování), které jsou uváděny pod zkratkami BFBC a CFBC.  

 

V typickém provozním režimu BFBC prostor nad ložem (nazývaný 

„výška nad hladinou“) zajišťuje rozsáhlý prostor pro padání částic s menší 

konečnou rychlostí usazování než je plošná rychlost plynu. Jestliže rychlost 

proudění plynu dále stoupá, vyplavování se může stát těžším, až se rozdíl 

mezi ložem a výškou nad hladinou rozplyne a celá spalovací komora se vyplní 

silně pohyblivým ložem s vyplavujícími částicemi. Tento způsob operace 

vyžaduje horký, velký cyklon umístěný po proudu spalovací komory, který 

může recirkulovat částice větší než je průměr výřezu cyklonu zpět do lože na 

udržení teploty lože. Jemnější částice jsou uvolňovány s popílkem jako 

polétavý popílek. To je princip operace pro CBFC.  

V průmyslových zařízeních je rychlost pro reaktory CFBC v rozsahu 5-6 m/s, 

pro reaktory BFBC je to obvykle 1-2 m/s (Anthony, 1995b) [8].  

Pevná zásoba se obvykle skládá z křemene nebo přírodního písku a 

popele vznikajících z paliva jako samostatných částic nebo ulpívajících na 

částicích písku a sorbentů jako vápenec.  
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Zásoba lože se pravidelně odstraňuje, aby byl udržován konstantní 

pokles tlaku v loži   (obvykle 5-15 kPa ). Tato pevná zásoba tvoří „spodní 

popel“ extrahovaný ze spodní části lože.  

Obvykle provozní teplota (teplota lože) reaktoru FBC činí 800-880 °C. Lóžové 

částice absorbují teplo uvolňované během spalování a šíří ho v peci konvekcí 

a sáláním. Základní důvod pro nízkou teplotu je optimální záchyt síry: jestliže 

záchyt síry má zabránit příliš vysokým emisím SO
2 

, do spalovací komory se 

typicky vkládají částice vápence nebo dolomitu, které kalcinují a potom 

ustalují SO
2 

v rozsahu teplot 800-900 °C, který reaguje a vytváří CaSO
4 

(Lind 

a kol.., 1999) [85]. Tento nízkoteplotní rozsah vede k omezenému změkčování 

popele; další výhodou také je, že se téměř nevytváří žádný tepelný NO
x 
.  

 

3.1 Spalování biomasy a odpadu ve fluidním loži  

 
Technologie spalování ve fluidním loži umožňuje velkou flexibilitu paliv. 

Vzhledem ke skutečnosti, že palivo se nachází ve spalovací komoře v nízkých 

procentech s ohledem na celkovou pevnou zásobu a proto se spaluje ve 

hmotě tepelně inertního lóžového materiálu, v praxi jsou různé druhy pevných, 

kapalných a plynných paliv spalovány v podmínkách FBC. Prostřednictvím 

kotlů FBC mohou být odpady spalovány efektivněji při nižších teplotách než u 

klasických technologií (Anthony, 1995b) [8]. 

Úspěch technologie FBC na rozpad zvláštních odpadů souvisí s vysoce 

isotermickými podmínkami a vyšším stupněm směšování ve srovnání 

s ostatními spalovacími systémy: Intenzívní pohyb fluidního lože umožňuje 

spalovat velký rozsah paliv o různé velikosti.  

Dnes existuje řada příkladů kotlů s fluidním ložem používaných na 

spalování biomasy. Například co se týče spalování zemědělských zbytků, 

v USA od počátku devadesátých let jsou v provozu zařízení o kapacitě 30 MW 

na spalování mandlových šupin, bavlníkových stonků. Jsou také uváděny 

zprávy o spalování odpadů v kotlích s fluidním ložem (Anthony, 1995b; 

Werther a kol., 2000; Leckner a kol., 2001b; Anthony a kol., 1993; Anderl a 

kol.., 2001, Gulyurtlu a kol., 2001) [8, 159, 77 , 5 ,4 ,53]. V Německu se 

používá 17 BFBC fluidních systémů na spalování kalů z čistíren odpadních 

vod.  

I když kapitálová cena technologie FBC je hlavním problémem, 

technologie se stává přitažlivou pro paliva, která vyžadují, že se musí používat 

odsíření popílku (FGD) nebo selektivní (ne) katalytické reaktory (SCR/SNCR).  
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Nejmenší známá zařízení se spalovací komorou s fluidním ložem (FBC) jsou 

o kapacitě 1 MWth na vytápění bytových sídlišť a malých továren, zatímco 

větší zařízení jsou o kapacitě  250 MWel (Gardanne, France, poskytované 

Electricitè de France). Až do dneška dominovaly na trhu  fluidní kotle o  

20-25 MWel a kotle CFB pro různé konstrukce s větším jednotkami.  

 

3.1.1 Vlastnosti kalů jako paliva   

 
Složení těchto odpadů se obvykle mění v závislosti na použití druhu 

materiálu a počtu a typu stupňů čištění a třídění. Pro účely výroby energie 

není ekonomicky realizovatelné využívat odděleně toky odpadu, protože je 

typické, že jsou smíchány dohromady. To činí charakteristiku vlastností paliva 

mnohem složitější.   

Jak můžeme pozorovat, kaly a zbytky jsou charakterizovány různou 

vlhkostí a obsahem popela. To ovlivňuje výhřevnou hodnotu a proto možnost 

spalovat jediné palivo nebo používat ho jako pomocné palivo. Pro některé 

druhy kalů není spalování samoudržitelné a je potřeba podpora dalšího paliva 

jako uhlí, dřeva/kůry (Gyllenhammer, 1998; Vayda a kol.., 1993;) [54, 155] . 

Obvykle je nutný obsah hořlavé látky o 45 % do 60 % pro autogenní 

spalování kalu (Göttsching a kol.., 1996) [49]. Byly popsány zkušenosti se 

spalováním kalů z papíren s maximální hodnotou vlhkosti  43 % 

(Gyllenhamer, 1998) [54]. 

Odvodnění kalu je nejdůležitější otázkou pro rozhodnutí, kolik kalů 

může být spalováno v kotli. V některých případech (Grieg-Gran a kol.., 1997) 

[51] může být ekonomické kaly vysušit (místo uložení), abychom využili 

energetický přínos spojený se spalováním kalů.  

Vlastnosti kalů z odbarvování jsou lépe definovány než vlastnosti jiných 

kalů a typů zbytků. Kaly z odbarvování mají obvykle vysoký obsah popela a 

vlhkosti. Odpady ze zpracování dřeva se obvykle skládají z různého materiálu 

jako jsou kusy dřeva, kovu, skla, lepidel, atd.; nezanedbatelný podíl plastů je 

důvodem vysokého obsahu chlóru v odpadu a vysoké výhřevné hodnoty  

(LHV je obecně vyšší než 20 MJ/kg), což je činí zvláště vhodné pro výrobu 

energie. Dosud papírenské odpady byly většinou likvidovány ukládáním na 

skládkách. Bylo to vzhledem k nebezpečí tvorby dioxinů a furanů při 

spalování. Různé studie a kampaně měření v kotlích FBC ukazují, že dnes 

jsou emise dioxinů z moderních spalovacích zařízeních příliš nízké, aby 
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představovaly jakékoli významné riziko (Vayda a kol.., 1993; Anthony, 

1995)[155, 6].  

 

 

 
Obsah vody 

(%) 
Obsah organických látek 

(%) 
Obsah popela 

(%) 

 
Zdroj 

 

Biologický 
sedimentační 

 kal 

12 40 48 
Zhao  a kol.. 1999 

65 18 17 

64 26 10 Vahda  a kol.. 1993 
Vahda  a kol.. 1993 55 32 13 

12 35 53 Katzenberger a kol.. 1999 

76 15 9 Preto a kol.. 1999 

23 12 65 
Göttsching a kol.. 1996 

34 23 43 

10 70 20 Holbert a kol.. 1998 

35 30 35 

Gyllenhammar a kol.. 1998 45 5 50 

57 23 20 

Odbarvený 
kal 

25 10 65 Biermann a kol.. 1999 

45 10 45 
Preto a kol.. 1999 

50 25 25 

54 30 16 
Göttsching a kol.. 1996 

62 33 5 

12 38 50 PTS Bericht, 1997 

50 15 35 ECSC projekt n 7220 PR, 1998 

Ostatní 

45 15 40 

Göttsching a kol.. 1996 

15 75 10 

12,5 78 9,5 

8,5 83 8,5 

11,5 77,9 10,6 

 

Tabulka  č. 1 Složení papírenského odpadu 
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Biolog. 

kal 

(1) 

Sedime. 

kal 

(2) 

Odbarv. 

kal  I 

(1) 

Směs    I 

(1) 

Odbar. 

kal II 

(2) 

Ostat. 

I 

(1) 

Ostat. 

II 

(2) 

Směs 

II 

(2) 

Kůra 

 

(3) 

Kal 

 

(3) 

Polské 

uhlí 

(3) 

Hg 0,16-3,3 0,1–1,1 0,1–0,89 
0,11-

0,25 
0,05 0,05 0,05 0,04 <0,05 1,86 0,1 

Mn     72   670 334 256 98 

Cd 0,15-9,1 0,01-0,98 0,02-1,5 0,08-1,1 <2 0,25 0,45 0,4 <2 2,7 0,1 

Pb 10,8-
394 

10-210 0,5-79,4 14,0-93 4,5 35 42 85-225 <5 40 35 

Zn 89,7-
2350 

6,4-460 34,2-1,320 84,6-320 80   440 2  
440-
494 

Cu 33,6-

494 
19,9-195 64,2-345 18-206 2   270-360 2 322 52 

As            

Cr 5,8-116 8,8-903 4,8-96,6 12,9-311 26   106-112 11 96 12 

Ni <10-

247 
<10-63,5 <10-31,3 <10-17 6,5   50-60 5 200 60 

S 0,3-1,3 <0,1-0,2 0,06-0,12 
0,05-

0,24 
0,08 

0,05-

0,18 
  0,05 1,98 0,78 

Cl 0,02-
0,11 

0,39-21,1 1,5-14,9 0,42-16 0,11 0,01-6,1   0,03 0,08 0,09 

N 0,91-8,1 0,2-0,92 0,16-0,51 
0,34-
1,88 

0,32    0,4 3,15 0,58 

 

Tabulka č. 2   Stopové prvky v kalech a odpadech(1) Göttsching a kol.. 1996,(2) ECSC 
projekt n 7220 PR, 1998,(3) Kůra-Kal-Polské uhlí Aho a kol.. 2001 

 
 

 
 

3.1.2 Současný stav spalování kalů 

 
 

Dnes nachází kombinované spalování papírenských kalů využití 

v kotlích pro zásobování energií/párou. Hodně se psalo o využití  různých typů 

kalů jako pomocného paliva s odpadním dřevem/kůrou v papírenském 

průmyslu (Latva-Sommpi, 1998) [73]. To představuje „udržitelný“ způsob 

likvidace, protože se palivo nevyváží mimo závod.  

V minulém desetiletí bylo roštové topení vhodnou technologií na spalování 

papírenských kalů; ale v poslední době převládla technologie spalování FBC 

vzhledem k flexibilitě paliva, pokročilé koncepci systému řízení (například 

pomocí recyklace popílku) a ekologickým výhodám spojeným s nízkými 

emisemi. Dnes většina kotlů CFB/BFB provozovaných v celulózkách & 

papírenském průmyslu spaluje různé druhy odpadního dřeva a kůry a 

v poslední době byly kotle znovu upraveny na spalování kalů a tím se šetří 

náklady na výrobu energie a zamezuje se ukládání tohoto odpadního 

materiálu.   
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Až do poloviny minulého desetiletí se v USA a Kanadě věnovala 

pozornost technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti tepelné úpravy 

papírenských kalů v kotlích FBC, jak ve zkušebním měřítku, tak na 

průmyslové úrovni (Anthony a kol.., 1993; Preto a kol.., 1999) [5, 106]. 

Literatura se zaměřila hlavně na technickou proveditelnost spalování kalů a na 

základní znečišťující emise (NOx, SO
2
). Dřívější práce se také zaměřila na 

účinnost spalování v souvislosti s CO a toxickými sloučeninami uhlovodíků 

(dioxiny, sloučeniny chlóru, atd.). 

Při spalování papírenských a kalů z ČOV v kotlích FBC není nutná další 

úprava, aby bylo dosaženo nízkých NOx a SOx (Anthony a kol.., 1993; Preto  

a kol.., 1999) [5, 106]. Vzhledem k nízkým obsahům S a N v palivu. 

Mechanismy redukce/převedení dusíku na dřevěné uhlí mohou nicméně 

chybět, protože dominuje těkavé spalování a tím se zvyšuje celkový podíl 

palivového dusíku přeměnného na NO/N
2
O (Anthony a kol.., 1997) [7].  

Kombinované spalování papírenských kalů s kůrou / dřevem využívá 

CaO z paliva a umožňuje vysoký záchyt síry (Vayda a kol.., 1993) [155].  

V posledních letech bylo úsilí ve Švédsku věnováno kombinovanému 

spalování kalů s typickými palivy v papírenském průmyslu, t. j. dřeva a kůry. 

Daně ukládané švédskými orgány na likvidaci odpadů přinutily papírenský 

průmysl hledat alternativní řešení na likvidaci kalů. Ve Švédsku kotle CFB a 

BFB spalují kal v kotlích na spalování kůry s maximálním podílem spalování 

kalů 65 % s typickými hodnotami kolem 20 - 30% (základ hmoty). I snížení 

obsahu vody na 15% bude ekonomické pro úsporu nákladů na ukládání 

(Gyllenhamer a kol.., 1998) [54].  

 

Problémy s využitím kalů pro kombinované spalování kůry byly popsány jako:  

 

 příliš mnoho vody v kalech činí potíže udržovat zátěž kotle,  

 příliš velké množství může aglomerovat v palivovém loži nebo dopravních 

systémech,     

 omezení v kapacitě manipulačního systému popela.  

 

Úspěšné provozní zkušenosti byly popsány u spalovacího kotle s fluidním 

ložem ve Francii (44 MWel , s údaji o páře 19,4 kg/s; 2,5 MPa; 225 °C- 

nasycení), spalováním různých paliv včetně papírenských kalů s vysokým 

obsahem vlhkosti  (až do 30 % na energetickém základě), spolu se odpadem 

dřeva a zemním plynem (Vayda a kol.., 1993) [155].  
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Kotel je provozován s vysokým rozdělením spalovacího vzduchu do 

stupňů a je provozován se sekundárním a terciárním vzduchem.  

V současné době se realizují projekty s fluidními kotli na spalování uhlí a 

papírenských kalů a kalů z ČOV.  

V Číně v současné době společnost Austrian Energy zajišťuje kotle 

CFB spalující dehtovité uhlí a různé papírenské kaly z papíren. Plánují se 

kotle na spalování kalů až na 100 tun/den –údaje o páře: 241 t/h; 12,5 MPa; 

538 °C-. (Zhang a kol.., 1997 ; Katzenberger a kol.., 1999) [163,69].  

 

V Japonsku společnost Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. zkonstruovala 

kotel BFBC na kombinované spalování papírenských kalů a uhlí, který je nyní 

úspěšně provozován na komerční bázi. Energetické přiváděné množství kalů 

je přibližně 45 %. (Tori a kol.., 2001) [146]. Přiváděné množství hmoty 

papírenských kalů je  240 suchých tun /den.  

Společnost UPM´s Caledonian Paper má projekt s cílem zvětšit spektrum 

spalování uhlí v kotli a dosáhnout maximální podíl 25 % kůry a 5 % čiřených 

kalů na energetickém základě. Cílem je zvýšit podíl papírenských kalů 

(čiřených kalů) a jiných odpadů v procesním toku  (Projekt ECSC 7220-PR-

087) [37].  

Společnost Alstrom PyroPower realizovala projekty v USA a Kanadě 

s velkými kotly na kombinované spalování uhlí (Anthony, 1995b) [8] . 

Společnost Riley-Stoker Corporation zkoumá tento trh a nedávno dokončila 

rozsáhlou sérii pilotních zkoušek s kotlem CFBC s kombinovaným spalování 

kalů a uhlí. Uvádí se nejméně 6 nových jednotek v různém stadiu vývoje v 

Kanadě (Anthony, 1997) [7].  

 
 

3.1.3   Tvorba popele při spalování biomasy a odpadu 
ve  fluidním loži 

 
Chování složek produkujících popel při spalování se stalo jednou 

oblastí, na kterou se soustřeďuje vývoj a optimalizace technologie FBC. 

Problémy s popelem vznikají z tendence některých popelů ulpívat na povrchu 

(Raask, 1985; Anthony a kol.., 1995a; Baxter a kol.., 1998) [113,6,12]; růst 

ukládání popela na plochách tepelných výměníků (struskování ve spalovací 

komoře a nečistoty v konvekčních proudech) způsobují snížení přenosu tepla 

a přispívají ke korozi materiálu výměníků).  
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Aglomerace lože může snížit přenos tepla v loži s následkem snížení 

účinnosti kotle a v nejhorším případě k defluidizaci a neplánované odstávce 

(Salour a kol.., 1993; Skrifvars a kol.., 1997; Grubor a kol..., 1995; Lin a kol.., 

1997; Manzoori, 1994; Natarajan a kol.., 1998)[123, 138, 52, 78, 91, 98].Při 

defluidizaci proud plynu už nestačí zadržet nové narostlé částice.   

V kotlích konstruovaných pro spalování uhlí může vzájemná reakce, ke 

které dochází během spalovacího procesu mezi anorganickými složkami 

biomasy a odpadními palivy s uhelným popelem, způsobit provozní poruchy; 

protože to z technických důvodů může omezit využití těchto netradičních paliv, 

je velmi důležité vyhodnotit možné riziko u kotlů s fluidním ložem v souvislosti 

s ukládáním popela na výměníku tepla a aglomeraci lože. Kaly jsou neobvyklé 

palivo a provoz kotle může být narušen problémem popela.  

Výzkumy týkající se chování popela při kombinovaném spalování 

biomasy/popela následovaly chronologicky studie vztahující se na spalování 

uhlí, které byly provedeny v posledních desetiletích (Quann a Sarofim, 1982) 

[128].  

Forma výskytu popelotvorných druhů v palivu ovlivňuje jejich dráhu 

přeměny během spalování. Anorganická složka v palivech se může 

vyskytovat přirozeně nebo je přidána do paliva prostřednictvím geologických 

nebo zpracovatelských kroků (Linak a kol.., 1993; Sarofim a kol.., 1993) [80, 

128]. Jedna klasifikace popelotvorných kovů je, že mohou být chemicky 

vázány na mřížku organického paliva (vlastní minerální složka) nebo 

rozptýleny jako minerální krystality (obsažená minerální složka, typicky 

hliníko-křemičitany, uhličitany,  sirníky) nebo jako zcela  zevní a zřetelné 

částice z těch, které obsahují spalitelnou část (vyloučená minerální složka). 

Uhlí vysokých tříd obsahují většinu popelotvorných druhů jako minerály jako 

jsou křemičitany, uhličitany, sirníky a kysličníky.  

V uhlí nižší výhřevnosti (jako lignit) a palivech biomasy jsou 

anorganické složky obecně napojovány na organický materiál, jehož podíl 

stoupá s klesající třídou paliva v důsledku zvýšeného obsahu kyslíku (Raask, 

1985; Nordin, 1994) [113, 101].  
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Tvorba popela je předmětem chemického a fyzikálního procesu, kterým palivo 

prochází během spalovacího procesu.   

 
Fáze spalování mohou být krátce shrnuty do:  

 

 sušení vlhkosti;  

 odtěkání těkavého organického materiálu;   

 spalování plamenem odtěkaných sloučenin;  

 hoření dřeveného uhlí  

 

Spalování ve fluidním loži je charakterizováno nižšími teplotami, větší 

velikostí částic a delšími rezidenčními časy než spalování práškového paliva, 

u něhož se očekává, že má silný vliv na chování popela.  

Lind a kol... vyvinuli mechanický model pro tvorbu popela během hoření 

biomasy (Lind a kol... (1998) [80]. Schéma tohoto modelu je znázorněno na  

obr. č. 1 

 

Mechanismy tvorby popela jsou obvykle rozděleny do dvou skupin:  

 tvorba zbytkového popela (prostřednictvím shlukování) 

 tvorba jemných částic (prostřednictvím těkavosti/kondenzace)  

 

První zahrnuje supermikronový rozsah a druhý podmikronový (velmi jemný) 

a supermikronový rozsah (Quann, 1990, Sarofim a Helble, 1993; Quann a 

Sarofim, 1982) [129].  

Frakce anorganické látky (zde pro  zjednodušení nazývaná „popel“ ) je 

uvedena do těkavého stavu a uvolněna do plynné fáze. Charakteristika frakce 

těkavého popela závisí na vlastnostech paliva, na teplotě spalování a na 

plynné atmosféře.  

K přeměně popela obvykle dochází během oxidace uhlí, když teplota 

částice je obvykle velmi vysoká; v podmínkách FBC může teplota částice 

přesáhnout teplotu lože o více 600 K v závislosti na velikosti částice a na 

koncentraci kyslíku  (Joutsenoia, 1998; Winter, 1997) [129].  

Fyzikální forma minerálů má hlavní vliv na vypařování žáruvzdorných prvků. 

Očekává se, že vyloučená minerální složka je méně náchylná k vypařování. 

Křemičité struktury, typické pro uhlí, nejsou náchylné k těkavosti.  
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Paliva jako je biomasa, jejíž popelotvorné druhy jsou vázány v organické 

struktuře budou také produkovat vytěkaný popel, zvláště alkalicky obohacený,  

jak ukázalo několik pokusů v laboratorním měřítku (Manzoori a kol., 1992; 

Valmari, 2000, French a Milne, 1994; Dayton a kol., 1995) [91, 153, 46].  

V závislosti na molárním poměru alkálie/chlór, uvolňuje alkálie 

mechanismy z biomasy, které mohou také zahrnovat vypařování při typických 

teplotách fluidního lože s následující kondenzací MCl a/nebo MOH. (Valmari, 

2000) [153].  Vypařování alkálie nastává většinou během stupně oxidace uhlí 

a je zřídka ovlivňována teplotou spalování (French a Milne, 1994) [46] 

v teplotním rozsahu 800°C- 1110°C.  

V závislosti na časové historii/teploty plynu a vlastností částic paliva a 

na prostředí spalování, jev vypařování může vést k tvorbě velmi jemných 

mikrometrových aerosových částic. Tyto částice může stěží zachytit tradiční 

systém na odstraňování partikulárních částic. Mechanismy tvorby aerosolu se 

v základě skládají z následujících kroků (Linak a kol., 1993) [80]:  

 

a) tvorba nukleinátu, když se částice vytvářejí z přesyceného plynu;   

 

 b) kondenzace, když částice pokračují v růstu a nový materiál se 

kondenzuje na povrchu částice a tak mění rozložení velikosti částice;  

  

 c) koagulace, která redukuje celkový počet částic v popílku v důsledku 

kolize a adheze mezi částicemi, zatímco konzervuje celkový obsah (nebo 

hmotu) částice, ale měnící rozložení velikosti částic. 
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Obr. 1: Model tvorby popela při spalování ve fluidním loži (Lind, 
1999) [86]. 

 

 

Odpařená frakce popela může vytvořit nové částice v hraniční vrstvě 

hořících částic uhlí prostřednictvím tvorby nukleinátu. Tvorba nukleinátu je 

vyvolána, když těkavé kovy ve formě sub-oxidů – obvykle se vyskytující při 

spalování uhlí (Quann a kol., 1982) [111], chloridů a sulfátů (Valmari, 2000; 

Lind, 1999b) [153, 85 ] jsou transportovány do podmínek objemového plynu 

v peci. U křemíkových materiálů se neočekává, že budou generovat 

významné množství velmi jemných částic / podmikronových  (Raask, 1985) 

[113] .  
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Plynné druhy se také mohou kondenzovat ve struktuře popela velmi jemných 

částic. Tento mechanismus se nazývá heterogenní kondenzace. Chemické 

reakce také zahrnují plynné druhy v obou způsobech velikostí (Latva-Sommpi, 

1998; Haynes a kol., 1982) [74, 59 ] .  

Zbytkový popel obsahuje obvykle částice, které nepodléhají vypařování 

během spalovacího procesu (Quann a kol., 1990; Baxter a kol., 1997) 

[110,13]. Velikost zbytkové částice popela se může zvětšit shlukováním 

inkluzí minerálů nebo přidáním atomicky rozptýlených prvků do stávajících 

částic na povrchu dřevěného uhlí.   

 

Velmi důležitým mechanismem spojeným s tvorbou popela je spékání / 

aglomerace. Tento název definuje tepelnou úpravu pro vázání částic do pevné 

struktury prostřednictvím transportu hmoty, ke které dochází na pevné, 

kapalné nebo plynné fázi. Aglomerace souvisí se spojováním a tavením částic 

popela během spalování, ke které dochází, když teplota částic je dostatečně 

vysoká, aby vyprovokovala jejich (částečné) roztavení (Latva-Somppi, 1998) 

[74].  

V kotlích s fluidním ložem reakce mezi částicemi paliva s lóžovým 

materiálem – obvykle písek nebo vápenec v případě paliv s vysokým 

obsahem síry – dochází k fyzikální přeměně popelotvorných složek (Lyngfelt, 

1998; Anthony, 1997) [89,7]. Srážka částic paliv s lóžovým materiálem 

ovlivňuje velikost popela a tvorbu jemných částic (Shamlou a kol., 1990) [134]. 

Srážka také vede k ukládání netěkavých prvků na lóžový materiál (Latva-

Somppi, 1994; Manzoori, 1994) [74, 91].  

Vzájemná reakce s lóžovým materiálem může být také chemické povahy. 

Může se také vyskytnout kondenzace těkaných anorganických komponentů  

(jako K) a chemické reakce (například vytvoření K-křemičitanů) (Valmari, 

2000) [153].  

Velmi důležitá oblast studie chování popela se týká jevů fragmentace 

částic paliva. O tyto jevy je hlavně zájem u spalování s fluidním ložem.  

Jev fragmentace může být způsobem nárazem a napětím v průběhu 

vypařování – primární fragmentace – obecně ovlivňující vysoce těkavá 

paliva nebo se může vyskytnout během rozrušování struktury uhlí – druhotná 

fragmentace nebo v průběhu konce spalovací fáze - perkolace.  

 

 

 

 



 VŠB – TUO, Fakulta strojní, Katedra energetiky 
Ing. Michaela Kořistková Disertační práce, Ostrava 2012 

 

 -31- 

Zvláštní důležitost má odírání abrazí, což je uvolňování jemných částic 

z povrchu částice v důsledku opotřebení v loži (Salatino a kol., 2000)  [121].  

Odírání nebo mechanická fragmentace může hrát důležitou roli pro 

uhlí. Všechny tyto jevy ovlivňují tvorbu popela působením na velikosti částice 

paliva a teplotu částice paliva.   

Relevance jevu odírání je velmi zdůrazňována v případě vysoce těkavých 

paliv (Chirone a kol., 1997) [21] vzhledem k náchylnosti takových paliv po 

vypaření produkovat vysoce porézní, křehkou substanci a generovat 

vícenásobné úlomky o malé velikosti.  

V případě dřeva převládá spalování dřevěného uhlí prostřednictvím 

jemného dřevěného uhlí odíráním (Chirone a kol., 1997) [21] . Ve spalovací 

komoře CFBC v důsledku vysokých rychlostí fluidizace je rychlost generování 

jemných části o jeden řád vyšší než ve spalovací komoře BFBC (Arena a kol., 

1990) [9]. Očekává se že, v důsledku velmi vysoké poréznosti, může být 

relevantní tvorba jemných částic dřevěného uhlí pro papírenské kaly.   

Můžeme říci, že ve fluidním kotli se popel u dna tvoří zbytkovými, hrubými 

částicemi popela, které zůstávají v loži (obvykle větší než 100 - 300 μm); 

oproti tomu popílek se obvykle tvoří jak ze zbytkového popela, který je 

strháván spalinami z lože (typicky po fragmentaci, menší než 100 μm) a 

jemnější částice se tvoří hlavně kondenzací (s velikosti částice < 10 μm). 

Rozložení výsledné velikosti částic polétavého popílku je bimodální, což má 

za následek hrubý a jemný způsob výskytu. V kotli CFBC obsahuje polétavý 

popílek obvykle recirkulovaný lóžový materiál, který byl roztříštěn na velmi 

malou velikost.   

 

 

3.1.4  Alkalické reakce a jevy zanesení/koroze pro 
spalování biomasy ve fluidním loži 

 
V závislosti na specifických provozních parametrech spalování a na 

skladbu popela, mohou částice popela vzniklé během spalování přilnout na 

trubky výměníku tepla na stěny pece a ve spalinovém kanálu. Jestliže naroste 

silná vrstva částic na tepelném výměníku, sníží se přenos tepla ze spalin do 

membránové stěny a tak se sníží účinnost kotle. Používá se ofuk sazí na 

odloučení vrstvy částic z potrubí, ale jestliže naroste silná a lepivá, nelze ji 

odstranit běžnými prostředky.  
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Sub-mikronové (aerosolové) částice polétavého popílku s vysokým 

obsahem Cl mají tendenci vytvářet korozivní usazeniny na přehřívačích 

(Valmari, 2000) [153]. Horké teplosměnné plochy přehříváku jsou citlivé na 

korozi Cl při T > 470 oC , což znamená, že ukládání Cl je rizikem pro 

elektrárny s vysokými parametry páry. Malé částice se obvykle více obohacují 

než větší částice ve vodě rozpustných alkalických chloridů (Valmari a kol., 

1999a) [151]. Tyto chloridy se částečně přeměňují kondenzací na nejjemnější 

částice.   

 

Alkalické výpary uvolňované ve formě chloridů a hydroxidů se podrobují 

chemické přeměně ve spalovací komoře a v konvekčním průchodu/kanálu. 

Když je palivo biomasy s nízkým obsahem síry kombinovaně spalováno se 

vsázkou s vysokým obsahem síry, může Cl reagovat a vytvoří se HCl 

prostřednictvím sulfatační reakce, ke které dojde mezi  SO
2 

a alkalickými 

chloridy (Christiansen a kol., 1998 [23]; Christiansen a kol., 1996 [22]; 

Robinson a kol., 1998 [117]; Nielsen a kol., 2000 [100]; Lisa a kol., 1999 [63]). 

Reakce zahrnující vytvoření alkalických sulfátů může být souhrnně uvedena 

takto:  

 

2MCl
(s) 

+ SO
2(g) 

+ ½ O
2 (g) 

+ H
2
O 

(g) 
-> M

2
SO

4 (s) 
+ 2 HCl 

(g)   
(1)  

 

2MOH
(s) 

+ SO
2(g) 

+ ½ O
2 (g) 

-> M
2
SO

4 (s) 
+ H

2
O

(g) 
 

 

Kde M je Na nebo K  

 

Není zde žádná obecná jednotnost, jestli k sulfatační reakci dochází 

s odpařenými nebo pevnými chloridy (Nielsen a kol., 2000 [100]; Lisa a kol., 

1999 [63]). Studie uvádějí, že reakce jsou termodynamicky zvýhodněny 

v teplotách spalování fluidního lože (Halstead a kol., 1969) [55].  

Problémy s korozí v důsledku korozivních sloučenin jako jsou chloridy a 

sulfáty jsou velkým rizikem pro kotle. Podle termodynamických výpočtů 

alkalické chloridy kondenzují asi při  600 °C, typické teplotě konvekčního 

proudu. Kondenzované alkalické chloridy mají mnohem delší reakční čas u 

ocelového povrchu než sloučeniny plynného chloridu, protože deponovaný 

popel může čekat 1-2 dny na ofuk sazí a ještě může být odstraněna lepivá 

část.   
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Sláma je typický příkladem biomasy s vysokým obsahem alkálií a chlóru. Jako 

u ostatních rostlinných paliv, její vysoký obsah Cl souvisí s množstvím Cl 

přítomného v živinách.  

 

Vysoké koncentrace těkavých alkalických kovů a Cl mají za následek 

vážné problémy související s popelem (Nordin, 1994 [101]; Baxter a kol., 1998 

[12]; Sandelin a kol., 2001 [126]; Evald, 2000 [41]).  

Hansen a kol. (1995) [56] měřili alkalické koncentrace na kotli 20 MWel CFB 

spalujícím uhlí a slámu po dobu 10 týdnů. Měření prováděná ve stoupacím 

potrubí a v hrubém odlučovači sekce přehříváku ukázala významné 

obohacení alkáliemi, S a Cl. Na tomto základě autoři zdůvodnili výskyt 

zanesení a struskování v zásadě kondenzací alkalických sulfátů a chloridů.   

 

3.1.5  Chování Cl během spalování: vliv přísad 
založených na Al   

 

Vzájemné reakce alkalických chloridů s některými z hlavních 

popelotvorných prvků (Si, Al) mohou ovlivnit osud chlóru uvnitř kotle s fluidním 

ložem, ovlivněním jeho dělení mezi plyn a pevné fáze. Reakce mezi 

alkalickými chloridy a hliníkovými křemičitany mohou uvolňovat HCl podle 

následujících mechanismů (Scandrett a kol., 1984 [128]; Jeffers a kol., 1999 

[65], Punjak a kol., 1988) [109]:  

 

Al
2
O

3
* 2SiO

2
* 2H

2
O

(s) 
-> Al

2
O

3
*2SiO

2(s) 
+ 2 H

2
O

(g)     
(2)  

 

Al
2
O

3
*2SiO

2(s) 
+ 2 MCl

(g) 
+ H

2
O

(g) 
-> M

2
O*Al

2
O

3
*2SiO

2(s) 
+ 2HCl

(g)   
(3)  

 

Kde M je Na nebo K  

 

Termodynamické výpočty (Scandrett a kol., 1984) [128] ukazují, že 

reakce (3) je silně příznivá při teplotách FBC, přičemž se stává méně 

příznivou při vysokých teplotách. Tyto reakce byly dosud rozsáhle zkoumány 

a přesto hlavní zřetel výzkumu je zaměřen na odloučení alkalických par, tj. 

účinnost přeměny MCl(g) na pevné alkalické fáze (Scandrett, 1984) [128]; 

méně informací je známo o chování HCl a o charakteristice zbytkového 

substrátu popela. Dosavadní znalost těchto reakcí vychází z laboratorních 

pokusů v reaktorech s pevným ložem, které byly prováděny v simulované 

atmosféře spalin (800-1000°C). Experimentální výzkumy byly zaměřeny na 
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rychlost záchytu alkálií stanovenou pomocí mikrogravimetrie analyzující 

rychlost změny váhy sorbentu (Punjak, 1988) [109].  

 

 

Účinnost těchto „odplyňovacích“ materiálů silně závisí na teplotě 

procesu, na fyzikálních vlastnostech sorbentů jako velikost částic a pórovitost 

a na procesních proměnných jako tlak a chemické složení spalin. Krystalické 

struktury přísad ovlivňují rychlost a mechanismus záchytu alkálií  (Uberoi a 

kol., 1990a) [147] 

Sloučeniny hliníku mohou vázat alkálie a uvolňovat HCl prostřednictvím 

mechanismů, které nezahrnují příspěvek křemičitanů. Aktivovaný bauxit může 

reagovat při typických teplotách fluidního lože (např. 870 °C) s alkalickými 

parami následujícím způsobem  

 

Al
2
O

3
(s) + 2 NaCl(g) + H

2
O (g) -> 2 NaAlO

2 
(s) + 2 HCl (g).    (4)  

 

Reakce (4) produkuje HCl a alkalický kysličník hlinitý, který je více rozpustný 

ve vodě než alkalické hliníkové křemičitany.  

Ale kaolinit váže zřetelně účinnější alkálie než bauxit, který vykazuje důležitost 

reakce (3)  pro zachycení.  

 

Nedávné výzkumy zkoumaly vliv hliníkových křemičitanů na záchyt 

alkálií do pevných fází, když spalujeme uhlí a biomasu v podmínkách 

spalování se strháváním proudu (Dayton a kol., 1999 [34]) a ve spalovacích 

komorách s fluidním ložem se spalováním hnědého a živičného uhlí 

(Gottwald, 1998 [50]). Pokud si je autor vědom, nebyly uvedeny žádné 

rozsáhlé výsledky na dopad přísad založených na hliníku na zpětné získávání 

Cl v podmínkách fluidního kotle; málo informací je k dispozici  co se týče 

spalování biomasy.   

 

3.1.6 Vliv přísad založených na Ca   

 

Vliv vápence na zachycení Cl v podmínkách spalování BFBC byl 

experimentálně zkoumán jak v simulované atmosféře se spalinami, tak 

v malém měřítku ve spalovacích reaktorech s fluidním ložem. Většina studií o 

dopadu vápence na chování chlóru byla prováděna při vysokých 

koncentracích HCl a SO
2 

zaměřujících se jak na účinnost dechlorace a 

odsíření (Bu a kol., 1999 [15]; Matzukata a kol., 1996 [93]; Lind a kol., 1999 
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[85]). Zjištění naznačují, že HCl může být efektivně zadržena vápencem a že 

absorpce SO
2 
se zvyšuje v přítomnosti HCl.  

Navrhuje se, že vápenec odstraňuje plynný Cl následující cestou:  

CaO(s) + 2HCl(g) -> CaCl
2
(s) + H

2
O (g)      (5)  

Termodynamické výpočty ukázaly (Matzukata a kol., 1996) [93], že reakce 

dechlorace jsou příznivé při nízkých teplotách (600 °C), při vysokých 

koncentracích HCl a nízkých H
2
O spalin. Nedávné práce (Liu a kol., 2000) [87] 

potvrzují, že reakce mezi CaO a HCl mohou nastat za podmínek nízkých 

teplot (550 - 700 ºC )  existujících v cestě spalin za výškou nad hladinou.  

Je k dispozici několik výsledků o vzájemné reakce vápence a chlóru během 

kombinovaného spalování biomasy a odpadu; vzájemná reakce mezi 

ostatnímu popelotvornými složkami byla dosud málo zkoumána.   

    

3.1.7  Mechanismy aglomerace v loži při spalování  
biomasy  

 

Jak bylo popsáno dříve, v přítomnosti lóžového materiálu by se snadno 

uvolněné popelotvorné kondenzovaly na povrch částic lože než by vytvářely 

kapky submikronové velikosti nebo přímo ve spalinách. Tato kondenzace 

umožňuje vznik povlaku na povrchu lože. U některých paliv, jako jsou uhlí 

nízkých tříd, povlak může být v důsledku přechodu popela na povrch losových 

částic vzniklých střetem mezi pískem a hořícími částicemi dřevěného uhlí 

(Manzoori, 1994) [91].  

 

V závislosti na chemickém složení a teplotě lóže / částice, povlak může 

způsobit iniciaci lóžové aglomerace vytvořením lepivé taveniny lepící lóžové 

částice dohromady (Skrifvars, 1998a) [138].  

Autor Skrifvars označil tři různé mechanismy, které odpovídají za lóžovou 

aglomeraci v kotlích s fluidním ložem:  

- částečné tavení. Částečné tavení povlaku způsobuje spékání 

prostřednictvím objevení kapalné fáze v částicích popela. Množství kapalné 

fáze řídí lepivost částic a jestliže je dostatečně velká, může se vyskytnout 

spékání. Vyskytuje se typicky v přítomnosti popela s vysokým obsahem 

iontových solí. Byla zjištěna neviskózní tavenina při hoření lignitu s vysokým 

obsahem síry  (Manzoori, 1994) [91].  

- částečné tavení s viskózní kapalinou. Částečné tavení s viskózní kapalinou 

nebo spékání viskózního proudu je mechanismus, ke kterému dochází 
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například v křemičitanových systémech. Vazkost kapalné fáze řídí vznik 

zúžení (hrdla).  

 

 

Vazkost je funkce jak chemického složení, tak teploty (Senior a kol., 1995) 

[132]; tyto faktory řídí tavení viskózního proudu. 

- chemická reakce. Chemické reakce mezi reaktivním plynem a losovými 

částicemi způsobující vznik nové sloučeniny vytvářející hrdla/zúžení mezi 

částicemi, spustily aglomerační proces, když byl použit vápenec jako lóžový 

materiál (Anthony, 1995) [8].  

 

Provozováním kombinovaného spalování s biomasou se mechanismus 

viskózního proudu považuje se dominantní. Počátek spékání je v důsledku 

vytvoření kapalné fáze z komponentů nejnižšího bodu tání. K vzájemné reakci 

typicky dochází mezi alkáliemi a alkalickou zeminou s jinými přítomnými 

minerály. Lepivá účinnost částic popela se významně zvyšuje při teplotě 

v důsledku zvýšení vazkosti roztavené fáze popela. 

 

Nedávné výsledky (Öhman, 2000) [104] ukázaly na odpovědnost za spékání 

v loži během spalování biomasy vytvořením křemičitanů obohacených K-Ca; 

bylo zjištěno, že tavící chování této povlakové struktury silně závisí na obsahu 

draslíku.  

Pokusy se spalováním slámy v laboratorních podmínkách ve spalovacím 

reaktoru s fluidním ložem (Lin a kol., 1999) [79] ukázaly, že rychlost 

aglomerace stoupá s vyšší teplotou spalování. Časový interval před tím, než 

nastala aglomerace, silně poklesl, jak teplota lože stoupla z 800ºC na 950ºC.  

Při nízké teplotě je defluidizace způsobena růstem defluidizační vrstvy 

zvyšováním množství aglomerátů. Když se částice začnou spékat během 

spalování, vytváří se multi-rozměrový systém částic, který má tendenci se 

oddělovat s většími a těžšími částicemi u dna.  

Když počet spečenců dosáhne větší úroveň než je kritická, začne 

oddělování a vytvoří se vrstva defluidizovaných spečenců. Když spečené 

částice spečenců překročí kritický rozměr, sníží se stupeň směšování a 

místně se dosáhne vyšších teplot, což vyplývá v další aglomeraci eventuálně 

dokončující defluidizaci lože prostřednictvím silného slinutí viskózního proudu. 

Naopak při vysokých teplotách lože může dojít k silnému neočekávanému 

tavení a částice se mohou neočekávaně stát velmi lepivými a okamžitě se 

slepí dohromady.  
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Pokusy se spalováním se skořápkami lískových ořechů, které byly 

prováděny s různou teplotou lože v zařízení 30 kWth BFBC ukázaly a 

potvrdily výskyt dvou různých defluidizačních cest   (Vivarelli, 2000) [155].  

Výskyt dvou výše popsaných mechanismů ukazuje vliv teploty lože na čas 

defluidizace a také na strukturu a složení spečenců.  

Je také zcela pravděpodobné, že spečence vznikají z hoření částic 

dřevěného uhlí (Lin a kol., 1999) [79]. Teplota částic může významně ovlivnit 

teplotu spékání a vysoká teplota může být odpovědná za uvolnění 

„nebezpečných“ sloučenin (Öhman, 1999) [104]. To může být dominující 

cestou pro draslík, který difunduje na zrna písku. Nicméně teplotu lože je 

mnohem snadnější změřit než teplotu částic. Až do dneška nebyla vyvinuta 

žádná matematická korelace mezi tendencí spékání a teplotou částic paliva.  

Latva-Somppi (1998) [73] uvedl, že k aglomeraci lože s papírenským kalem 

dochází ve spalovací komoře BFB v pilotním měřítku pouze při teplotě vyšší 

než 1000 °C, což naznačuje, že žáruvzdorná povaha popelotvorných složek 

vyplývá v nespékavé chování lože.  Protože vznik taveného materiálu hraje 

důležitou roli ve výskytu aglomerace lože, uvažuje se, že je podstatné 

předvídat chování tavení popela..   

Pro tento účel existují jak teoretické, experimentální, tak laboratorní 

metody – indicie struskování a zanášení založené na chemickém složení 

popela; standardní zkoušky o tavení popela (Jung a kol., 1991) [67]; zkoušky 

pevnosti v tlaku, (Skrifvars a kol., 1998b) [138]; měření smrštění, mikroskopie 

vysoké teploty, zkoušky spalování v laboratorním měřítku (Coda a kol., 1999 

[25], Lin a Dam-Johansen, 1999 [80], a Öhman, 1999) [102]. Öhman vyvinul 

elementární „řízenou zkoušku aglomerace ve fluidním loži“ (Öhman, 1999) 

[102]. Každý pokus začíná se „zpopelněním“ paliva v reaktoru (100 mm v 

průměru a 2000 mm do výšky). Vsázka paliva se potom zastaví a teplota lože 

se zvýší vnějším teplem. Spalovací plyny z propanového hořáku jsou 

nepřetržitě vháněny do systému, aby nastala teplota spalování. Teplota 

aglomerace je potom stanovena monitorováním teplot a tlakem lože.  

Tímto způsobem mohou být zjištěny „vnitřní“ vlastnosti popelotvorných 

částic paliva; nicméně jedno omezení přístupu je, že prostředí spalování je 

simulováno a proto reálné tepelné historie částic paliva nejsou zohledněny.  

Různé provozní parametry kotle mohou úspěšně zmírnit jevy 

aglomerace lože. Dřívější studie ukázaly, že větší velikost částic, nižší teplota, 

vyšší rychlost fluidizace zvýší tendenci částic aglomerovat (Siegell, 1984 

[133];  Iley, 1991 [64]). Jestliže se objeví tendence k aglomeraci, musí být 

lóžový materiál vyměňován častěji, což se projevuje zvýšením provozních 

nákladů na fluidní kotel.  
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Při kombinovaném hoření biomasy s uhlím její tendence ke spékání 

s lóžovým materiálem se mohou zmírnit, protože složení popela v loži se 

může měnit s vyššími teplotami tavení (Lin a kol. 1999) [78] pozoroval tento 

jen, když bylo spalováno uhlí a sláma v malém reaktoru BFB, ale při teplotách 

v loži do 800 °C. Řízení aglomerace v loži a významné snížení jevu 

aglomerace bylo získáno během průmyslových zkoušek, kdy dřevo a rýžová 

sláma byly smíseny dohromady (Salour a kol., 1999) [121]při teplotách nižších 

než 800 °C.  

Hliníko-křemičitanové materiály (které jsou obvykle přítomny v uhlích) se 

chovají jako sorbenty pro palivo biomasy jako jsou sláma a kůra, proto 

zmírňují aglomeraci lože. Nedávné studie (Öhman a kol., 2000)  [103] uvádějí, 

že kaolinové druhy mohou adsorbovat druhy draslíku vedoucí ke zvýšeným 

teplotám aglomerace v důsledku snížené frakce taveniny, tj. obsah draslíku se 

ukládá v povlakové vrstvě. Navrhovaný mechanismus je použít v reakci (3), 

protože draslíko-hliníkové křemičitany mají vyšší teploty tavení než alkalické 

křemičitany.   

Další studie uvádějí, že jílovité přísady jsou efektivní na snížení tendencí 

spékání při spalování uhlí nízkých tříd (Vuthaluru, a kol., 1999) [156].  

 

Byl zjištěn pozitivní dopad kysličníku železitého použitého jako lóžový 

materiál jako náhrady za křemičitý písek (Grubor a kol., 1995) [52]. Použití 

bauxitu mělo pozitivní dopad na snížení spékání při spalování skořápek 

lískových ořechů (Vivarelli, 2000) [154].  

 

3.1.8  Rozpad toxických stopových kovů při spalování 
biomasy/odpadu ve fluidním loži 

  

Jedním důvodem nedávného rozšíření výzkumu o chování těžkých 

kovů bylo potvrzení zdravotního rizika v souvislosti s jejich toxicitou, stálostí a 

hromadění v životním prostředí. Spalovací procesy obsahují významné riziko 

emisí znečišťujících látek do životního prostředí, protože paliva obvykle 

obsahují těžké kovy ve stopových koncentracích, u kterých bylo zjištěno, že 

nepříznivě ovlivňují lidské zdraví a životní prostředí.  

 

Zdravotní riziko v souvislosti s toxickými kovy není spojeno pouze 

s jejich uvolňováním do spalin, ale také na způsob, jak souvisí s polétavým 

popílkem (Lind, 1999) [84].  
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Řada odpadů obsahuje kovové složky, které, jakmile vstoupí do 

spalovacího prostředí, se mohou přeměnit na druhy nebo fyzické formy a 

nakonec jsou vypouštěny ven.  

Kovy s vysokým parciálním tlakem par při komínových teplotách, jako 

Hg a Se, mohou být z velké části vypouštěny do životního prostředí ve formě 

obohacených malých částic (Clarke a kol.., 1992) [24]. Jakmile odejdou 

komínem kovy v plynné fázi nebo v partikulární formě, jsou transportovány 

oblakem kouře a rozptýleny do ovzduší; během tohoto procesu mohou měnit 

svoji velikost a složení; kovy se potom ukládají zpět do zemského povrchu 

mokrým a suchými procesy. U částic emitovaných zdroji spalování je známo, 

že způsobují fibrózu, akutní astmatické podráždění a chronické plicní 

onemocnění (Cenni, 2001) [17]. Karcinogenní účinky jsou uváděny pro As, 

Cd, and Ni a ve zvláštních případech také pro Cu, Fe, Co, Pb, Mn a Zn; a jsou 

velmi dobře známa poškození centrálního nervového systému a 

novorozenecké vady (Linak, 1993)  [79] v důsledku expozice těmto toxickým 

stopovým kovům.  

V poslední době regulatorní orgány věnovaly pozornost uvolňování 

potenciálních toxických kovů. Novelizace Zákona 1990 o čistotě ovzduší U.S. 

EPA se zaměřila na 11 prvků (As, Be, Cd, Co, Cr, Hg, Ni, Mn, Pb, Sb, and Se) 

na potenciální kontrolu podle „maximální dosažitelné technologie kontroly“.  

 

V současné době se v řadě zemí navrhuje specifická legislativa a 

snižování (Smith a kol., 2000) [141].  

Definice stopových kovů a těžkých kovů (Martel 2000) [91] uvádí, že 

v literatuře není jednoznačná definice pro těžké kovy.  Těžké kovy jsou 

obecně takové kovy, jejichž hustota je vyšší než 5 g/cm3 při 300K (chemická 

definice). S pokrokem v toxikologii kovů jsou těžké kovy obvykle definovány 

jako kovy s toxickými vlastnostmi. Obvykle tyto kovy jsou přítomny v palivech 

ve stopových koncentracích  a proto se někdy tyto dvě definice překrývají. 

V disertační práci budeme hovořit o „toxických stopových kovech ”. Cd, Cu, 

Cr, Ni, Mn, Pb, Zn (zkoumané prvky) patří v každém případě ke skupině 

těžkých kovů podle klasické chemické definice.  

Spalování fosilního paliv je hlavním zdrojem emisí Hg, Ni, Sn, a V do 

životního prostředí a druhé největší jsou Sb, Cd, Se a Tl (Clarke a kol., 1992) 

[24]. Zatímco emise z dalších odvětví, jako je spalování komunálního odpadu, 

jsou v současné době snižovány, emise ze spalování uhlí zůstávají buď 

konstantní  nebo nejsou stejnou rychlostí snižovány.  
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To klade naléhavý požadavek na získávání podrobnějších znalostí o 

chování stopových kovů při hoření a kombinovaném spalování uhlí a odpadu 

a potřebu stanovit potřebná opatření na snižování jejich uvolňování do 

ovzduší.  

Toxicita prvku a tudíž jeho ekologický dopad velmi závisí na vzniku 

specifických sloučenin (Lind a kol., 1999) [84]. Hlavní otázkou je, jestli kov 

opustí spalovací komoru jako výpary nebo submikronová částice,  jak obtížná 

je jejich izolace a odloučení z ovzduší nebo jestli vytvoří nebo se sloučí 

s odlučitelnými většími částicemi. Chemické reakce prvku s popelem mohou 

vést k vytvoření chemických vázaných „benigních“ toxických sloučenin; 

naopak povrchová kondenzace vedle vysoce obohacené jemné částice 

obvykle vytvoří částice se snadno vyluhovatelným toxickým povrchem. To 

umožňuje transport stopového prvku do povrchu, vody, půdy a nakonec do 

spodní vody (Valmari a kol., 1999a [149], Lind, 1999 [84]; Meij a kol., 1984 

[93]). 

V literatuře je popsán rozsáhlý výzkum týkající se původu a klasifikace 

stopových kovů v uhlí. Je k dispozici přehled způsobu výskytu stopových 

prvků v uhlí (Clarke a kol., 1992) [24]. Pro řadu stopových prvků může být 

výskyt určen pouze spekulativně, protože většina studií se zakládá na 

nepřímých měřeních, obecně podporovaných vyluhovacím chováním nebo 

stanovením hustoty (Querol a kol., 1996) [111].  

 

Finkelman (1999) [42]. Uvádí svůj seznam hodnocení úrovně o 

způsobech výskytu řady stopových prvků v uhlí (10 nejvyšší úroveň, 0 nejnižší 

úroveň).  

Mn se uvádí jako organicky vázaný nebo jako uhličitan (úroveň 8); Pb jako 

pyritická forma (úroveň 8); Cu jako sirník nebo organicky související (žádná 

úroveň); Cd jako jíl nebo organicky související (úroveň 8); Zn jako ZnS nebo 

organicky související (žádná úroveň). Linak a kol.. (1993) [79] navrhl pro uhlí 

analogickou klasifikaci stopových prvků, jak byly uvedeny pro hlavní 

popelotvorné složky (začleněné, vyloučené a vlastní). V odpadech může mít 

vznik druhů různou povahu. Linak a kol. (1993) [79] navrhl základní přehled 

týkající se chování stopových prvků při spalování. Obr. 2 znázorňuje obecný 

model drah přeměny stopového prvku.  

Vznik druhů stopových prvků v palivech ovlivňuje jejich chování při 

spalování. V závislosti na jejich způsobem vstupu do spalovací komory mohou 

být kovy buď uzavřeny v mřížce dřevěného uhlí nebo vstupují do plynné fáze, 

jak dřevěné uhlí prochází oxidačním procesem nebo uvolňovány ve 

vypařovací fázi.  
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Uvolnění kovu do plynné fáze do spalovací komory závisí na:  

 

 Formě prvku, když vstupuje do spalovací komory;  

 Teplotě;  

 Složení plynu (Linak 1993, Wendt, 1993; Seeker, 1990) [79,129] 

 

Vypařování některých prvků (např. Pb, Cd, Cu) může být ovlivněno 

koncentrací Cl v plynu (Verlhust, 1996 [155]. Chloridy všech kovů mají vyšší 

tlaky par, jestliže je porovnáme s jejich odpovídajícími kysličníky.  

Kov může reagovat se začleněnou minerální strukturou látky (jako 

křemičitany) k vytvoření stálých sloučenin, které se nevypařují. Kov buď ve 

formě par nebo v pevné fázi může procházet další přeměnou na jinou fyzikální 

formu a zachycen do částic popela ( viz. obr. č. 3). Při zchlazení se kovový  

Obr. 2: Rozpad stopových prvků při spalování (Linak a kol., 1993 [79]). 

 

výpar může kondenzovat na povrchu existujících částic (heterogenní 

kondenzace), včetně sorbentů nebo alternativně se vytvářejí stejnorodá jádra.  
 

 

 
 

 
 
 



 VŠB – TUO, Fakulta strojní, Katedra energetiky 
Ing. Michaela Kořistková Disertační práce, Ostrava 2012 

 

 -42- 

 

3.1.9 Obohacování submikronových částic 

   

Řada potenciálních toxických stopových kovů je obohacováno v jemné 

mikrometrové aerosolové frakci spalin (viz. obr. 4) (Meij, 1989, Linak a kol., 

1993 [94,79]). Velká povrchová plocha submikronových částic vzhledem ke 

zbytkovým částicím popela má za následek obohacení určitého prvku na 

submikronové částici (Senior a kol., 2000)[130] v souvislosti s vypařováním 

těchto druhů následovaných jejich kondenzací na povrchu už existujících 

částic spalin (Lind, 1999 [84]). Kromě toho chemická reakce par stopového 

prvku na povrchu polétavého popílku by přednostně vedla k jejich obohacení 

v submikronových částicích (Linak a kol., 1993 [79]).  

Historie času-teploty pro spalovací plyn určuje kondenzační chování plynných 

druhů. Při teplotě 500 C mají aerosolová jádra tendenci se velmi rychle srážet 

při malé době zdržení (méně než 0,1 sek), ale při větší době zdržení (mezi 0,1 

sec a 1000 sec) se rychlost srážení značně zpomaluje a aerosol se kumuluje 

způsobem mezi 0,1 a 1,0 μm (Linak a kol., 1993 [79]). To vede k závěru, že 

jiné mechanismy než srážení by mělo převládat při vzniku aerosolové hmoty 

ze submikronové frakce jako heterogenní kondenzace.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Obr. č. 3 Částice úletového popele    Obr. č. 4 Částice aerosolu 
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3.1.10 Procesy přeměny při spalování ve  fluidním loži 

 

Jak bylo dříve uvedeno, vznik popele v podmínkách spalování ve 

fluidním loži je silně ovlivněn vzájemnými reakcemi palivových částic 

s ložovým materiálem. Při spalování ve fluidním loži je zajištěna velká 

povrchová plocha pro zachycení stopového kovu ložovými částicem, které 

mohou působit jako absorbenty pro plyno-popelotvorné složky. Střet paliv 

s ložovým materiálem a jev opotřebení může vést ke vzniku jemného 

paliva/částic dřevěného uhlí v loži. Spékání částic popela může iniciovat 

výskyt roztavené fáze. V roztavené fázi mohou být zachyceny některé stopové 

kovy, protože jejich rozpustnost v tavicí fázi může být vysoká.  

Bylo už dříve ukázáno, v podmínkách fluidního lože mohou některé komerční 

sorbenty vypláchnout množství těkavých kovů. Kaolinit může být použit jako 

další lóžový materiál ve spalovací komoře s fluidním lože, protože může 

efektivně odloučit Pb podle procesu reaktivní adsorpce, podobně jak bylo 

popsáno pro alkalické chloridy a vyskytující se v přítomnosti vodních par 

(Davis a kol., 1999) [32].  

 

Al
2
O

3
+2SiO

2
+PbCl

2
+H

2
O->PbO*Al

2
O

2
*2SiO

2
+2HCl     (6) 

 

Studie uvádí, že (podle vlivu vstřikování suchých sorbentů na vznik 

submikronových částic při vysokých teplotách spalování), Cd bylo také 

efektivně zachyceno kaolinem a bauxitem (Uberoi a kol., 1990a [146]). 

Nicméně účinnost těchto sorbentů pro stopové prvky musí být ještě 

prokázána.  

Bylo zjištěno, že přidávání vápence na řízení emisí SO
2 

v podmínkách 

spalovací komory s fluidním ložem má negativní vliv na zvyšující se emise 

stopových prvků: emise Pb, Cd a Mn se zvýšily a odpovídající zvýšení 

partikulárních emisí, které může být spojováno se zvýšením zátěže jemných 

partikulárních částic, když se přidává vápenec (CRE, 1987) [29]. Nicméně je 

obtížné stanovit, jestli k tomu přispívá vápenec nebo dolomit, které obsahují 

menší uhličitanové fáze jako MnCO
3 

(rhodochrosit) nebo cerussit (PbCO
3
) 

nebo smithsonit (ZnCO
3
).  

Většina studií týkajících se toxických stopových prvků pojednávala o 

spalování uhlí a odpadů (odpadů pro výrobu energie). Dosud bylo 

vypracováno málo prací týkajících se kombinovaného spalování.  
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Pouze v poslední době byly výzkumy zaměřeny na rozpad  toxických 

stopových kovů při kombinovaném spalování průmyslových odpadů a 

čistírenských kalů s uhlím a RDF/Coal (Cenni a kol., 1998 [16]; Roeper a kol., 

1999 [118]; Ämand a kol., 2001 [3] ).  

Hlavním cílem těchto studií je určit, jestli a jak kombinované hoření 

paliv s různými charakteristikami spalování ovlivňuje vznik popele a chování 

stopových kovů ve fluidním loži a vyhodnotit následky v post-spalovací zóně.  

V poslední době se zájem zaměřil na rozpad toxických stopových kovů 

při spalování biomasy pouze částečně v souvislosti s emisemi, ale 

v souvislosti s možností, že některé toxické kovy se mohou kumulovat v tocích 

popela a tak bránit recirkulaci popela zpět do půdy.   

Ačkoliv dřevo a sláma mají mnohem menší koncentrace stopových kovů než 

uhlí, přítomnost vysoce organického substrátu může změnit způsob, kterým 

se tyto stopové prvky chovají v průběhu zplyňování/spalování. Máme málo 

informací, které porovnávají emise biomasy jako dřevo nebo sláma versus 

uhlí v podmínkách spalovací komory s fluidním ložem (Aho a kol., 2001) [2].  

Je známo málo studií týkajících se vypařování těžkých kovů během 

spalování biomasy ve fluidním loži. Lind a kol. (1999a) [83] provedli podrobná 

aerosolová měření pomocí nízkotlakého bucharu (LPI) v CFBC ve velkém 

měřítku se spalováním lesních zbytků. Měření byla prováděna se spádovým 

konvekčním zpětným proudem a proti proudu při teplotě 830 °C.  

Během spalování lesních zbytků většina zkoumaných stopových prvků 

(Cu, Zn, Cd, Pb) byla zjištěna v hrubých částicích polétavého popílku a žádný 

z prvků neobohatil jemné částice na vstupu do elektrostatické srážecí nádoby.  

 

Trasa od plynu k částicím pro Cd, Pb a Cu byla přisuzována 

chemickým povrchovým reakcím s křemičitany. Podobné výsledky byly 

dosaženy během spalování vrby (Lind a kol., 1999b) [83]. V tomto případě byl 

záchyt toxických stopových kovů na hrubých částicích popílku přisuzován 

jejich spékáním od až do tisíců submikronů primárních částic, které bránily 

jejich kondenzaci a následnému obohacení v jemných částicích.   
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3.1.11 Termodynamické studie přenosu stopových 
prvků  

 

Rovnovážné studie prokázaly, že mají velkou hodnotu na pochopení 

základních chemických cest ovlivňujících rozložení stopových kovů při 

spalování. Mojtahedi (1987) [96] uvedl poprvé do souvislosti vznik druhů 

stopových kovů při spalování uhlí a zplyňovacích procesech; práce byla 

rozšířena na spalování biomasy (Nordin [100], Ljung [10]).  

Základní práce autora Frandsena (1995) [45]  poskytuje kompletní 

příklad o rovnovážné chemii stopových kovů, i když vylučuje vzájemné reakce 

s popelovou mřížkou.  

 

Vládní instituce vyvinuly několik programů a databází (NASA-CET89), 

také univerzity (Erikkson a kol. [7]; Frandsen, 1995 [45]; Bale a kol., 1995)  [7] 

a komerční společnosti (HSC, Roine A., 1997) [175]. Byly také provedeny 

zkoušky seřazené do kruhu pro srovnání a validaci (Frandsen a kol.. 1996) 

[45].  

Omezení na využití rovnovážných studií je důsledku skutečnosti, že vlivy 

místní přeměny tepla a hmoty se vztahovaly na fyzikální změny paliv během 

ohřívacího procesu, vypařování a oxidace nejsou zohledněny. Není znám 

počáteční vznik druhů. Všechny druhy, které se vyskytují ve spalovacím 

systému, musí být zohledněny; mohou vzniknout rozdíly v důsledku 

přítomnosti nebo nepřítomností některých chemických druhů ve výpočtové 

databázi.  

  

3.1.12  Biologický  kal: chování toxických stopových 
kovů při spalování 

 

Bylo zjištěno, že chování toxických stopových kovů v kalech jako 

odbarvovací a biologické kaly je silně ovlivněno vzájemnými reakcemi kovů 

s pevným substrátem (většinou se strukturou Al/Si structure), který působí 

jako omezení jejich vypařování.   

Rink a kol.. (1995)  [115] pozoroval, že během spalování kalů z biologické 

úpravy s fluidním ložem se vytvořil popel s volně aglomerovanými částicemi a 

pevně spojenými plochami.  
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Bylo pozorováno zapouzdření Cd a Pb ve skelnatých strukturách  

Si-Al-Ca.(Kozinski a kol. 1995) [69] zkoumal rozložení těžkých kovů uvnitř 

částic popílku uvolňovaných reaktorem FBC v pilotním měřítku během 

spalování kalu z odbarvení Pb, Cd, Cr a dusičnanové roztoky Ni.  

Analýza radiálních profilů uvnitř částice prováděna na mikroanalyzátoru 

s elektronovou sondou (EPMA) řízeným počítačem ukázala, že tyto kovové 

prvky se obecně nacházely v oblastech blízko jádra částice, zatímco lehčí 

kovy byly přítomny napříč celému průřezu částic. Toto chování bylo 

připisováno migraci některých druhů kovů uvnitř roztaveného vnitřku částic; 

lehké kovy se mohou pohybovat k místům blíže k povrchu ponechaných 

druhy, které byly už odpařeny, zatímco úlomky těžkých kovů mohou být méně 

pohyblivé. Také naznačují, že mohou nastat reakce mezi Pb a sloučeniny s 

dominujícími Si-Al na vytvoření kovových hliníko-křemičitanů.  

(Holbert a kol. 1998) [60] zkoumal chování stopových kovů v tepelné úpravě 

bio-kalů pomocí reaktorů na zkušební stolici (muflová pec a zařízení reaktoru 

s trubkovou pecí (TRF). Byly prováděny zkoušky vyluhovatelnosti, abychom 

zjistili rozsah imobilizace kovů v popelu. Bylo pozorováno, že záchyt Cd a Cr 

popelem byl silnou funkcí teploty úpravy v reaktoru.  

Imobilizace Pb byla pozorována v důsledku strukturálních změn, 

protože teplota se blíží bodu tavení popela v souladu s  studiemi Kozinského. 

Bylo také uvedeno, že Pb může reagovat s minerálními fázemi popela 

k vytvoření olovnatého křemičitanu nebo olovnatých hliníko-křemičitanů.   

K podobným zjištěním došel Latva-Somppi a kol.. (1994) [73], který 

uvedl, že popelotvorné minerály v kalech z odbarvování, jako je jíl, kalcit, 

mastek neuvolňují významné množství stopových prvků do plynné fáze při 

spalování s fluidním ložem. Výsledky uvádějí, že stopové prvky významně 

nemigrovaly v popelové struktuře, ale že se mohou rozptylovat v popelové 

struktuře v případě, že je silně roztaven nebo spečen.   

Bylo uvedeno, že popel ze spalování kalů z odbarvení má sorpční 

vlastnosti pro některé toxické stopové kovy. Zbytky popela získané po tepelné 

úpravě kalů z odbarvení se skládají ze směsi kaolinu, vápníku a stopových 

množství kovů jako TiO
2
, Fe

2
O

3
, MgO. Měření prováděná pomocí  

11-stupňového LPI, při nichž během pokusů jsou zbytky vstřikovány spádově 

do pece 118 kW s použitím vodného roztoku kovové soli, ukázala schopnost 

zbytků popela současně zachytit Cd a Pb (Davis a kol., 1999) [32].  
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Nedávné studie (Göttsching a kol., 1996) [49] ukázaly, že těžké kovy 

z papírových plniv (filerů) jsou ve vodě nerozpustné, protože se ustalují 

v krystalové struktuře, tudíž znečištění těžkými kovy ve vodě může být téměř 

nevýznamné. Proto se neočekává, že reaktivita (ve smyslu vypařování 

v podmínkách spalování) těchto složek je vysoká.   

 

Všechny tyto studie ukazují důležitost vzájemných reakcí substrátů 

kovů mezi stopovými kovy a popelovou strukturou s dominujícími 

sloučeninami Al/Si. Výsledky byly obecně získány pro kaly z odbarvování a 

potřebují validaci pro další druhy odpadů z papírenského zpracování.  

 

3.1.13 Rovnovážná analýza  

 

Základní chemie hlavních popelotvorých složek a stopových prvků 

druhů paliva byla zkoumána také z teoretického hlediska. Chování 

anorganické látky při různých teplotách bylo studováno jako rovnovážný 

model, který minimalizuje Gibbsovu volnou energii systému. Byl použit 

počítačový program „ChemSage“ (Eriksson and Hack, 1990) [38] spolu 

s vybranými termodynamickými konstantami z literatury a elektronických 

databází (Ebbinghaus, 1993 [39]; SGTE, 1996; Bale a Pelton, 1999 [11]).  

 

Rovnovážný model, byl původně vyvinut pro popis chování stopových 

prvků v zařízení s probublávacím fluidním ložem na spalování směsí biomasy 

(Sandelin a kol., 2000) [122]. Hlavní část dat byla použita z databáze FACT, 

1999 (Bale and Pelton, 1999) [11]. Metoda byla vyvinuta ve výzkumné 

skupině Combustion Research Group na univerzitě Åbo Akademi, Finsko, kde 

byly také prováděny výpočty pro zájmové druhy paliva..  

Model je podrobně popsán v řadě zmíněných publikací (Coda a kol., 2001[25]; 

Sandelin a kol., 2001[125]; Sandelin a kol., 2000 [122]; Sandelin, 1999 [124]), 

včetně počtu druhů a použitých řešení a přijatých výpočetních metod.   
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3.2  Mechanismy ovlivňující redistribuci těžkých kovů 

v produktech spalování 

Během spalování se tedy do spalovacích komor dostávají společně 

s palivem i těžké kovy, které přecházejí do produktů spalování tj. do popele, 

popílku a do emisí. Dosavadní výzkumy v této oblasti ukazují, že většina 

těžkých kovů má tendenci koncentrovat se na malých částicích popílku a 

tuhých částicích emisí  

(viz.tabulka č. 3). Během spalování dochází tedy k jejich redistribuci v 

produktech spalování. V závislosti na fyzikální a chemické formě výskytu 

v palivu, těkavosti kovů, podmínkách ve spalovací komoře a transformačních 

mechanismech mohou těžké kovy opouštět ohniště ve formě par, jako část 

submikronových aerosolových částic nebo jako součást velkých nebo 

supermikronových částic (Manzoori a kol., 1994 [90] ; Siegle, 1999 [134] ; 

Matzukata a kol., [92]  1996). 

Experimentální práce a teoretické úvahy vysvětlují toto obohacení 

v emisích a malých částicích popílku vypařováním a následnou kondenzací 

par kovů na povrchu malých částic, neboť mnoho kovů a jejich sloučenin je 

těkavých při teplotách v plameni. V plameni může rovněž docházet k 

homogenní nukleaci par kovů za vzniku zvlášť jemného aerosolu s primární 

velikostí částic mezi 0,01 až 0,03 μm. Za plamenem se spaliny rychle 

ochlazují a velikost částic, tohoto kondenzací vzniklého aerosolu, roste 

koagulací. Po ochlazení mohou přesycené kovové páry kondenzovat na 

povrchu částic a pokud povrch není dostatečně přístupný tvoří jádra ve formě 

drobných částic (Davitson a kol., 1999) [32]. Tyto malé částice popílku nejsou 

následně efektivně zachycovány v elektrostatických odlučovačích nebo na 

filtrech, a proto jsou emitovány do atmosféry . Kromě toho některé kovy (např. 

Hg) unikají spolu se spalinami i v plynné formě (Zhang a kol., 1998 [163]  ; 

Shamlou a kol., 1990 [132] ) . Těkavost některých kovů  a tím i jejich množství 

v emisích se rovněž zvyšuje při vyšším obsahu chloru v palivu tvorbou 

těkavých chloridů (Ljung a kol., 1997) [10].  
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Frakce m > 65 40 - 65 25 - 40 15 - 25 10 - 15 5 - 10 2.5 - 10 < 2.5 

  
 

Tabulka č. 3   Koncentrace prvků v různých velikostních frakcích popílku ze spalování 
práškového uhlí [3]. 

 

Mezi hlavní mechanismy jenž mají vliv na obohacení tuhých částic kovy tedy 

patří (viz. obr. č. 5) : 

 

Uvolnění kovů z tuhé fáze a následné odpaření - uvolnění do plynné fáze 

v ohništi, jehož množství závisí na formě prvku vstupujících do spalovacího 

procesu pokud je vázán na organickou hmotu, pak v velkou pravděpodobností 

dojde k jeho odpaření v případě, že nedojde k jeho interakci se zbytkovým 

podílem popela. Těkavost kovových sloučenin  přítomných v popelu (hlavně 

oxidy, protože sulfidy se všeobecně také oxidují na oxidy). Po vypaření v 

horké zóně spalovací komory  pára kondenzuje při poklesu teploty na povrchu 

pevných částic. Menší částice mají  větší povrch a proto větší podíl páry 

kondenzuje na jejich povrchu. Tyto mechanismy mohou vysvětlit některé 

případy , ale nemohou být brány jako obecné např. laboratorní studie 

těkavosti kovů během spalování uhlí dávají jiné výsledky než provozní měření, 

speciálně u Zn a Pb byla v laboratoři nalezena významně nižší těkavost než  

odpovídající průmyslovým výsledkům. 
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 Homogenní nukleace a formování submikronových částic. 
 

 Heterogenní kondensace/ reakce par kovů na povrchu částic 

  

 Koagulace/aglomerace za vzniku větších částic 

 

 Inkluze do submikronových fragmentů probíhající při spalovacích 

procesech 

 

 Reakce par kovů s ostatními sloučeninami na povrchu nebo uvnitř pórů 

supermikronových částic 

 

 Inkluze v supermikronových částicích probíhající při spalovacích procesech 

 

 Transformace prvků, která je závislá na spalovacích podmínkách a 

uskutečněných chemických reakcích. Těkavost kombinovaná s chemickou 

transformací. V některých případech mohou být kovové sloučeniny v uhlí 

transformovány na jiné více těkavé sloučeniny. Příkladem může být  

redukce kovů v redukční části plamene, utváření těkavých chloridů, atd. 

 

 Fragmentace - Fyzikální vlastnosti částic obsahujících kov. Když jsou 

částice křehké, mohou být rozdrceny a malé částice uvolněny 

 

 Forma , ve které se kovy nacházejí v uhlí. Jestliže se velká část kovů 

nachází v malých částicích uhlí nebo jsou dispergovány v organické hmotě, 

pak se v průběhu spalování tvoří  malé částice. A když je kov vázán v 

hrubých minerálních částicích, které nejsou rozloženy v plameni, menší 

částice jsou tímto kovem  relativně ochuzeny 

 

 Kombinace minerální transformace popele a  chemisorpce  kovů. Kovy 

mohou být sorbovány v krystalické struktuře silikátů (jílové minerály) nebo 

rozpuštěny v roztaveném sklovitém materiálu. 
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Obr. č. 5 Obecné mechanismy obohacování jemných a hrubých částic při spalování 

 

3.2.1  Faktory olivňující redistribuci těžkých kovů 

v produktech spalování 

 

Mezi hlavní faktory jenž mají vliv na redistribuci kovů v produktech 

spalování patří: 

 

 Teplota v ohništi 

 Forma výskytu těžkých kovů v palivu 

 Obsah chloru a síry v palivu, vlhkost paliva  

 Obsah kyslíku ve spalinách tj. redukční nebo oxidační podmínky spalování 

 Doba setrvání částic v ohništi  

 

3.2.2 Forma výskytu těžkých kovů v palivech 

 

a) Uhlí 

V uhlí jsou kovy chemicky vázané v  minerální mřížce jako individuální atomy 

(inherentní minerální hmota), nebo rozptýleny v pevném palivu, částečně jako 

minerály pevných látek (inkludovaná minerální hmota ) nebo rozptýleny mezi 

tuhými částicemi paliva (exkludovaná minerální hmota).  
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Exkludovaná minerální hmota může pocházet z původně inkludovaných částic 

uvolněných během mletí nebo drcení uhlí nebo z částic nadloží, které se 

dostaly do uhlí během těžby nebo transportu uhlí (Linak a kol., 1993 [79]; 

Sandelin a kol., 1999 [124]; Liu a kol., 2000 [86]). 

Možné způsoby výskytu v uhlí jsou znázorněny na následujícím tab. č. 4. 

Většina prvků je částečně vázaná na organickou a částečně na anorganickou 

hmotu, ale Ge, Be, Bo a Ga jsou většinou vázány na organickou hmotu, zatím 

co Hg, Zr, Zn, Cd, As, Pb, Mo a Mn vytvářejí asociace s anorganickou 

hmotou. 

 
 

Tabulka  č. 4   Způsoby výskytu těžkých kovů v uhlí 

 

V tabulce č. 5  je znázorněn výskyt těžkých kovů v různých minerálech, jenž 

mohou být zastoupeny v uhlí. I přesto, že uhlí obsahují stejné minerály, obsah 

kovů v nich se značně mění. Hlavním zdrojem kovů v uhlí (viz. tabulka č. 4) 

jsou železnaté sulfidy převážně pyrit. Ostatní sulfidy, oxidy železa, hydroxidy a 

různé jílové minerály mohou být rovněž významným zdrojem kovů, zbývající 

minerály jsou méně významné (Davidson a kol., 1998 [30] ; Ljung a kol., 

1997) [87]. 

Jemnozrnné Základní  Náhrada 

minerální prvky v neesenciálních 

materiály v minerální stopových 

organické  struktuře prvků v minerální 

matrici struktuře 

Komplexy a cheláty 

např. s organickými skupinami: 

karboxylové kyseliny 

(-COOH) 

fenol hydroxyly  

(-OH) 

imino 
(=NH) 

Chemicky vázané 

Organické asociace 

Těžké kovy 

Samostatné minerály 

Anorganické asociace 

Fyzikálně vázané 
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Relativní důležitost Skupina minerálů Minerály Výskyt těžkých kovů

ostatní

sulfidy

oxidy a hydroxidy

silikáty a alumosilikáty

karbonáty

 
 

Tabulka č. 5   Výskyt těžkých kovů v minerálech obsažených v uhlí dle [10]. 
 

 

Biomasa 

V kontrastu k uhlí, kde jsou těžké kovy převážně vázány na minerály, je 

většina prvků vázána v biomase iontově nebo v organické hmotě (Ljung a kol., 

1997) [87]. 

 

 

b) Topné oleje 

V kapalných palivech jsou kovy přítomny jako rozpustné sloučeniny 

(organokovy) nebo tuhé částice. Oleje obsahují kromě Al, Ca, Fe, Mg, Si a Na 

také nikl a vanad. Přechodné kovy (Fe, Mn a Co) a kovy alkalických zemin 

(Ba, Ca a Mg) jsou někdy používány na potlačení tvorby sazí např. mangan 

může být přidáván jako katalyzátor spalování zbytkového cenosférického 

koksu. Oproti uhlí jsou kovy v olejích inherentně vázány uvnitř organických 

molekul a neobsahují tedy inkludovanou a exkludovanou minerální hmotu 

(Linak a kol., 1993 ; Bu a kol., 1998) [79,15]. Prvky se vyskytují v olejích 

v koncentracích řádově až do 0,1 hm.% (tj. např. Ba, Ca, Mg, Zn, Na, Al, Cr, 

Cu, Fe, K, Si a Sn), kromě olova jenž se v olejích nachází v koncentracích 

1200 až 14 000 hm.ppm (Gulyurtlu a kol., 2001) [53] viz.  

Tabulka č.6  
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odpadní 

olej

vysocesirnatý 

olej

As 0,1

Be <0,3

Cd <2 0,6

Cl 727

Cr <10 1,05

Cu 23 3,5

Fe 21

Pb 1398 4,5

Hg 0,1

Ni 30

Se <0,1

Zn 74

S 2,33%

literatura [46] [31]

ppm

Prvky

 
 

Tabulka č.6   Koncentrace prvků v různých olejích 

 
 
 
 

3.2.3 Typ kotle 

 

Jedním z faktorů jenž ovlivňují množství emisí těžkých kovů je způsob 

jakým je palivo spalováno např. ve fluidním loži je dosahováno nižších 

spalovacích teplot a tím se snižuje těkavost kovů. Dalšími faktory snižující 

emise kovů z těchto kotlů jsou zvýšený tlak v kotli, jenž zvyšuje bod varu 

těžkých kovů, velikost částic uhlí, která je vyšší než v tradičních ohništích a 

tím vznikají větší částice popílku, jenž neobsahují tolik kovů. Dále může ve 

fluidním kotli docházet k absorbci kovů do přidávaného vápence. (Horio a kol., 

2000) [61]. 
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Experimentální část 

 

4. SPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ, SPALOVACÍ ZKOUŠKY 
 

4.1 Spalovací zařízení, popis a parametry spalování 

 

TECHNICKÝ POPIS FLUIDNÍCH KOTLŮ K 11 a  K 12 
  

Kotel K 11 
 

 Parní kotel s cirkulující fluidní vrstvou je bubnový kotel s přirozenou 

cirkulací. Membránové stěny fluidní spalovací komory i druhého tahu jsou 

plynotěsné. 

 Fluidní rošt, tvořící dno ohniště je opatřen dýzami primárního fluidizačního 

vzduchu, sekundární vzduch je přiváděn nad roštem v šikmé spodní části 

ohniště, izolované tepelnou keramickou vyzdívkou. 

 Spaliny z ohniště vystupují dvěma izolovanými kanály do dvou 

nechlazených cyklonů, z nichž se odloučené tuhé části vrací přes fluidní 

uzávěry (sifony) zpět do fluidní vrstvy ve spodní části ohniště. Z cyklónů 

vystupují spaliny izolovanými kanály do horní části druhého tahu kotle, kde 

jsou situovány teplosměnné plochy přehříváku a ohříváků vody. Druhý tah je 

ukončen regenerativním ohřívákem vzduchu (Ljungstrom).Přebytek popela z 

fluidní vrstvy je odváděn třemi fluidními třídiči popela, z nichž hrubší frakce 

nad 3 mm je vynášena celkem šesti chlazeným šnekovými dopravníky a 

dvěma šikmými dopravníky do zásobníku, ze kterého je pak popel 

pneumaticky odváděn do sila popela mimo kotelnu. 

Únos z kotle je odlučován v látkovém (rukávovém) filtru a dopravován rovněž 

pneumaticky stejně jako popel ze tří fluidních třídičů a výsypky pod druhým 

tahem do popelových zásobníků. 

 Palivo - hnědé uhlí - je dopravováno dvěma palivovými cestami, které 

zabezpečují jeho třídění na kotoučových třídičích (frakce pod 15 mm) a drcení 

nadsítného ve dvou válcových mlýnech s následným dalším tříděním 

kotoučovými třídiči. Upravené palivo vynáší vertikální pásový dopravník přes 

turniket na řetězový dopravník přes skluzy do 4 zauhlovacích turniketů s uzá-

věry a přes ně do 4 zauhlovacích šachet ohniště. 
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Vzduchový systém má jeden hlavní vzduchový ventilátor radiálního typu s 

jednostranným sáním, jeden primární (radiální) ventilátor, tři radiální 

ventilátory studeného vzduchu pro třídiče popela a tři Rootsova dmychadla 

pro fluidní uzávěry cirkulace popela. 

 Částečnou recirkulaci studených spalin (před kouřovým ventilátorem) 

zajišťují dva recirkulační ventilátory s výtlakem do sání primárního vzduchu a 

do fluidních třídičů popela. 

 Systém pro najíždění, případně podpůrný tepelný příkon kotle se skládá z 

hořáků a plynových hořákových hubic pro spalování zemního plynu. 

 Vápenec je dávkován z provozního zásobníku přes rozdělovací žlab do 

čtyř svodek, opatřených turnikety na vstupu. Prostor svodek je tlakově 

vyrovnáván s okolím, další transport vápence se děje pneumatickou cestou do 

4 palivových skluzů a společné s palivem je zaváděn do fluidního ohniště. 

Parametry kotle, emisní limity kotle  viz. tabulka č. 7, 8  a schéma kotle je na 

obr. č.6 .  

 
 

Název Hodnota Jednotka 

Jmenovitý parní výkon 350 t/h ( 97,22 kg / s ) 

Teplota páry 505 °C 

Tlak páry 9,42 MPa 

Teplota nap. vody 165 °C 

Palivo  - hnědé uhlí 12÷14 MJ/kg 

Najížděcí a stabilizační palivo  -  zemní plyn 36 MJ/Nm3 
 

Tabulka č. 7 Parametry kotle K 11 
 
 
 

 
Tabulka č. 8 Emisní limity pro kotel K 11 

   

   

   

      

     

     

      

     
 

 

Název Hodnota Jednotka 

SO2 500 mg/Nm3 

NO2 400 mg/Nm3 

CO 250 mg/Nm3 

TZL 50 mg/Nm3 

TOC 50 mg/Nm3 
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Obr. č. 6 Schéma kotle K 11 Elektrárny Tisová 

 

 

 

Kotel K 12 
 

 Jedná se o atmosférický fluidní kotel s cirkulující fluidní vrstvou, 

jednobubnový, strmotrubný s přirozenou cirkulací vody, dvoutahový 

s přehřívákovým systémem  a regulací přehřáté páry vstřikováním napájecí 

vody. První i druhý tah kotle je sestaven z membránových plynotěsně 

svařených stěn. Spalovací komora je ve spodní části rozdělena klínem na dva 

spalovací prostory – kotle má dvě trysková dna. 

 Kotel je řešen jako samonosný – komorové rámy spalovací komory a 

konvenčního tahu jsou položeny na pružinových svazcích, svazky jsou 

přivařeny na ocelové plotny, kotveny do betonových základů kotle. Celý kotel 

dilatuje vzhůru. 
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Spaliny z ohniště vstupují  do dvou nechlazených, vyzděných odlučovacích 

cyklónů. V cyklónech se odloučí materiál fluidní vrstvy, který se vede svodkou 

přes dva sifony a skluzy  přímo do SK nebo přes čtyři (2+2) chladiče fluidní 

vrstvy zpět do spalovací komory. Odloučené spaliny se  vedou do  druhého 

tahu kotle. Vystupující spaliny jsou čištěny v tkaninovém  filtru. Spaliny jsou 

odsiřovány suchou aditivní metodou.V celém ohništi je konstantní teplota cca 

850 °C, tuto teplotu mají i spaliny na vstupu do druhého tahu. Za  druhým 

tahem je situován rotační ohřívák vzduchu (Ljungström) , teplota spalin za 

ohřívákem je cca 130 °C . 

 Pro předehřev vzduchu dopravovaným primárním a sekundárním  

ventilátorem slouží parní ohřívák ( POVz ), zejména při najíždění. Kotel je 

vybaven potřebným počtem odběrových a měřících míst na straně vody, páry, 

spalin, uhlí, vápence a popela.  

 Dále potřebným počtem kontrolních průzorů a vstupních dvířek v 

přetlakovém provedení pro ohniště a v podtlakovém provedení pro II. tah .V 

ohništi se spaluje nesušené hnědé uhlí o zrnitosti cca 0,25 ÷ 10 mm. Uhlí je 

dopravováno do kotle čtyřmi  dopravními cestami, jsou zaústěny do skluzů do 

SK .Vlastní ohniště má dvě trysková dna,ve spodní zúžené části je opatřeno 

žárobetonem. Dna ohniště jsou opatřena dýzami pro přívod primárního 

vzduchu, v zúžené části SK jsou zaústěny hubice sekundárního vzduchu. Je 

zde také zapalovací a najížděcí systém kotle. 

 Pro dodržování emisních limit SO2 je do spodní části „klínů“  dávkován 

osmi vstupy vápenec. Regulace teploty přehřáté páry je vstřiková . Napájecí 

voda se ohřívá v třísekcovém protiproudém ohříváku vody. Parametry kotle, 

emisní limity kotle  viz. tabulka č. 9, 10  a schéma kotle je na obr. č. 7 .  

 

 

Název Hodnota Jednotka 

Jmenovitý parní výkon 350 t/h ( 97,22 kg / s ) 

Teplota páry 505 °C 

Tlak páry 9,42 MPa 

Teplota nap. vody 165 °C 

Palivo  - hnědé uhlí 12÷14 MJ/kg 

Najížděcí a stabilizační palivo  -  zemní 
plyn 

36 MJ/Nm3 

 
Tabulka č. 9 Parametry kotle K 12 
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Název Hodnota Jednotka 

SO2 400 mg/Nm3 

NO2 350 mg/Nm3 

CO 250 mg/Nm3 

TZL 50 mg/Nm3 

TOC 50 mg/Nm3 

 
Tabulka č. 10 Emisní limity pro kotel K 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 7 Schéma kotle K 12 Elektrárny Tisová 
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4.1.1 Použitá paliva pro spalování  

 

Pro spalovací zkoušky na kotlích K 11 a K 12 bylo použito energetické hnědé 

uhlí ze Sokolovské pánve z dolu  a alternativní technické palivo dodáno 

dodavatelskou firmou Rumpold, s.r.o. provozující  technologii zpracování 

tříděného a průmyslového odpadu na tuhé alternativní palivo (dále jen TAP).  

Složení použitých paliv ke spalovacím zkouškám viz. Tabulka č. 11 a 

č.12,13,14 a znázornění závislosti obsahu uhlíku a vodíku v TAPu  

( viz. obr. č. 8).  

 

 Hnědé uhlí 

 

Tabulka č.11 Prvkové složení hnědého uhlí 
 

 

 Technické alternativní palivo 

 

  Vzorek v dodaném stavu Vzorek bezvodý Hořlavina vzorku 

Voda celková % 1.8   

Popel % 10.33 10.52  
Hořlavina % 87.87 89.48 100.00 
     
Spalné teplo kJ/kg 28381 28901 32299 
Výhřevnost kJ/kg 26246 26769 29916 
     
Vodík % 10.16 10.35 11.57 
Uhlík % 62.52 63.67 71.16 
Dusík % 0.58 0.59 0.66 
Kyslík % 14.60 14.87 16.62 
Síra % < 0.001 < 0.001 < 0.001 

 
Tabulka č.12 Prvkové složení technického alternativního paliva 

 

  Vzorek v dodaném stavu Vzorek bezvodý Hořlavina vzorku 

Voda celková % 36.14   

Popel % 15.26 23.89  
Hořlavina % 48.60 76.11 100.00 
     
Spalné teplo kJ/kg 13902 21 770 28603 
Výhřevnost kJ/kg 12437 20 777 27299 

     
Vodík % 3.08 4.82 6.33 
Uhlík % 33.91 53.1 69.77 
Dusík % 0.63 0.98 1.29 
Kyslík % 10.99 17.21 22.61 
Síra % < 0.001 < 0.001 < 0.001 
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 TAP – maximální obsah uhlíku, vodíku 

 

 
 

Tabulka č. 13  Maximální obsahu uhlíku a vodíku  technického alternativního paliva 

 

 

 TAP – minimální obsah uhlíku, vodíku 

 
Tabulka č. 14  Minimální obsahu uhlíku a vodíku  technického alternativního paliva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vzorek v dodaném stavu Vzorek bezvodý Hořlavina vzorku 

Voda celková % 1.8   

Popel % 9.46 9.63  
Hořlavina % 88.74 90.37 100.00 

     
Spalné teplo kJ/kg 28223 28740 31803 
Výhřevnost kJ/kg 26274 26797 29653 

     
Vodík % 9.26 9.43 10.43 
Uhlík % 58.10 59.17 65.48 
Dusík % 0.45 0.46 0.51 
Kyslík % 20.93 21.31 23.58 
Síra % <0.001 <0.001 <0.001 

  Vzorek v dodaném stavu Vzorek bezvodý Hořlavina vzorku 

Voda celková % 1.8   

Popel % 8.93 9.09  
Hořlavina % 89.27 90.91 100.00 
     
Spalné teplo kJ/kg 28511 29034 31937 
Výhřevnost kJ/kg 25913 26430 29073 
     
Vodík % 12.41 12.64 13.90 
Uhlík % 70.46 71.75 78.92 
Dusík % 0.51 0.52 0.57 
Kyslík % 5.89 6.00 6.60 
Síra % < 0.001 < 0.001 < 0.001 
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 Obr. č. 8 Závislost obsahu uhlíku a vodíku v TAP 

 

 

 Popelnatost C H N Spalné 
teplo 

(%) (%) (%) (%) (kJ/kg) 

Průměr 10.52 63.67 10.35 0.59 28901 
St.odchylka 1.17 3.64 0.91 0.15 149.08 
 

Tabulka č. 15  Průměrný obsah majoritních prvků  a spalného tepla v TAP 

 
 

 Vzorek v dodaném stavu Vzorek bezvodý Hořlavina vzorku 

Průměr  26246 26769 29916 
Maximum C,H 25913 26430 29073 
Minimum  C,H 26274 26797 29653 

 
Tabulka č. 16 Výhřevnost (kJ/kg) 

 
 

Vzorek s maximálním obsahem uhlíku, měl i zároveň maximální obsah 

vodíku, vztah mezi oběma prvky je doložen regresní závislosti, koeficient 

korelace r = 0.90.  I když byl ve vzorku naměřen nejvyšší obsah uhlíku a 

spalné teplo, vyšší obsah vodíku v matrici ovlivňuje parametr výhřevnosti, 

který je pak nejnižší. I přes určitou nehomogenitu TAP v základním prvkovém 

složení, je parametr výhřevnosti velmi vyrovnaný. 
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4.2 Spalovací zkoušky – program měření 

 

Na kotlích K 11 a K 12 bylo provedeno kombinovaném spalování 

energetického hnědého uhlí a TAP  za účelem ověření ekologických vlivů.  

 

Pro provedení spalovacích zkoušek bylo  připraveno TAP  ve složení:  

 

 plast      1 – 20 hm. % 

 syntetický textil, koberce    45 -75 hm. % 

 pryž     5-15 hm.% 

 kompozitní obaly, papír   1-10 hm. %. 

 dřevo      1-10 hm. %. 

 

 

4.2.1 Zkouška kombinovaném spalování TAP v kotli K 11 

 
Na kotli K 11 byla provedena zkouška kombinovaném spalování TAP 

v množství do 10 % tepelného obsahu základního paliva (hnědé uhlí). Výkon 

kotle během zkoušky se předpokládal cca 240 – 350 t/hod.  Během spalování 

TAP nebyla  spoluspalována biomasa. 

Délka trvání zkoušky 36 hod. 

 

 

 
TUHÉ ALTERNATIVNÍ PALIVO 

 

Výhřevnost 
( MJ/kg ) 

Množství paliva 
pro zkoušku  

( t ) m
3 

Rumpold 28,07 91,5-133  704 - 1025 

 

4.2.2 Program spalovací zkoušky pro TAP  

 

 

1 hodina  stabilizace parního výkonu 240 t/h , palivo ( hnědé uhlí ). 

1 hodina  parní výkon 240 t/h , palivo + dávkování TAP, stabilizace. 

36 hodin ZKOUŠKA , předpokládaný parní výkon 240 – 350 t/h , 

palivo +   dávkování TAP. 

 

12 hodin  časová rezerva. 
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4.2.3 Zkouška kombinovaném spalování TAP v kotli K 12 

 

Na kotli K 12 byla  provedena zkouška kombinovaném spalování TAP 

v množství do 10 % tepelného obsahu základního paliva (hnědé uhlí). Výkon 

kotle během zkoušky se předpokládal cca 240 - 350 t/hod. Během spalování 

TAP nebyla spoluspalována biomasa. 

Délka trvání zkoušky 36 hod. 

 

 
TUHÉ ALTERNATIVNÍ PALIVO 

 

Výhřevnost 
( MJ/kg ) 

Množství paliva 
pro zkoušku  

( t ) m
3 

Rumpold 28,07 88 - 126 676 -  970 

 

 

4.2.4 Program spalovací zkoušky pro  TAP : 

 

 

1 hodina  stabilizace parního výkonu 240 t/h , palivo ( hnědé uhlí ). 

1 hodina  parní výkon 240 t/h , palivo + dávkování TAP, stabilizace. 

36 hodin  ZKOUŠKA , parní výkon 240- 350 t/h ,  

palivo + dávkování TAP. 

 

12 hodin  časová rezerva. 

 

 

4.3 Příprava a popis dopravy TAP do kotlů 

 

Kotel K 11 a kotel K 12 

 

Množství spoluspalovaného TAP se předpokládalo v množství max.10 

% tepelného obsahu základního paliva (hnědé uhlí ). Kontejner s TAP  

( 28,5 m3)byl dopraven na mechanizovanou skládku paliva, do prostoru 

skládky biomasy, kde byla uvolněná část skládky určenou pro biomasu.  

Pomocí kolového nakladače  byla namíchána směs hnědého uhlí a TAP (viz 

obr. č. 9), směs  obsahovala  TAP v množství  do 10 % tepelného obsahu  

základního paliva (hnědé uhlí).  Takto připravená směs byla dopravena ZSU a 

linkami vnitřního zauhlování do kotle K 11 a K 12 (viz obr. č. 10). 
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Obr. č. 9  Příprava směsi hnědého uhlí a TAP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 10  Doprava směsného paliva po páse 
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4.4 Požadavky měření a odběry vzorků 

 

Ochrana ovzduší 

 

Po dobu trvání zkoušky bylo prováděno kontinuální měření emisí TZL, 

SO2, NOx, CO a měření O2. Dále v průběhu zkoušky bylo prováděno 

jednorázové měření: 

 

 

 emisí těžkých kovů, a to kadmia a jeho sloučenin vyjádřených jako 

kadmium (Cd), rtuti a jejích sloučenin vyjádřených jako rtuť (Hg), olova a 

jeho sloučenin vyjádřených jako olovo (Pb), arsenu a jeho sloučenin 

vyjádřených jako arsen (As),  

 emisí polychlorovaných dibenzodioxinů (PCDD) a polychlorovaných 

dibenzofuranů (PCDF),  

 emisí polychlorovaných bifenylů (PCB), 

 emisí polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), 

 emisí plynných anorganických sloučenin chloru vyjádřených jako 

chlorovodík, plynných anorganických sloučenin fluoru vyjádřených jako 

fluorovodík, 

 emisí TOC - celkový organický uhlík. 

 

 

Dále bylo provedeno měření: 

 

 měření koncentrace tuhých částic na vstupu do tkaninového filtru 

 měření koncentrace tuhých částic na výstupu z tkaninového filtru 

 stanovení popelové bilance. 

 

 

 

Dále byly provedeny odběry vzorků: 
 

 Hnědé uhlí 
 
 TAP 
 
 Vápenec 
 
 Ložový popel 
 
 Úletový popílek   
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5. ODBĚR VZORKŮ, PŘÍPRAVA VZORKŮ 

 

5.1 Odebírání vzorků 

 

Analytická chemie a její úkolem je poskytovat informace o chemických, 

popř. fyzikálně-chemických vlastnostech hmotných objektů. To znamená, že 

analytické výsledky jsou přiřazeny příslušnému reálnému celku a to 

v požadovaném množství, v požadované jakosti. Nástrojem analytické chemie 

je analytický systém, ve kterém se realizuje analytický proces. Analytický 

proces můžeme charakterizovat jako řadu operací (experimentálních i 

neexperimentálních), které mají logicky podmíněné pořadí. Analytický proces 

tedy tvoří informační řetězec, na jehož začátku je vzorek a na konci 

požadovaná informace o vzorku (viz. obr.č. 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č. 11 Schéma analytického procesu 

 

 

Vzorek – je hmotný objekt (plynného, kapalného nebo pevného skupenství),  

u něhož chceme zjistit kvalitativní složení spolu se strukturou a kvantitativní 

zastoupení jednotlivých složek vzorku. Charakter vzorku předurčuje volbu 

analytické metody 

 

 

 

 

OBJEKT 

VZOREK 
EXPERIMENT 

ANALYTIK 

odběr vzorku 

úprava 

manipulace 
se vzorkem 

informace 
o vzorku 
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Analytický experiment má čtyři úrovně: 

 

a) princip, který zahrnuje jednotlivé vědní discipliny analytické chemie, 

vhodné k získání analytické informace, např. spektrometrie, 

chromatografie.  

 

b) metoda, což je přístrojovou technikou definovaná část vědní disciplíny 

např. atomová absorpční spektrometrie, tenkovrstvá chromatografie 

 

c) postup, který můžeme charakterizovat jako metodu použitou pro 

konkrétné vzorek, např. spektrofotometrické stanovení SO2 v ovzduší 

 

d) návod je podrobně popsaný sled pokynů pro analytický postup 

(analytická „kuchařka“. 

 

Obecný postup při chemických metodách kvantitativní analýzy přestavuje tyto 

hlavní etapy: 

 

 Odebírání vzorků 

 Příprava vzorků k analýze 

 Separace stanovené složky od rušivých složek 

 Vlastní stanovení složky 

 Zpracování naměřených údajů 

 

 

Má-li mít výsledek analýzy praktický význam, musí být analyzován 

průměrný vzorek. 

Průměrný nebo tzv. reprezentativní vzorek musí obsahovat všechny součásti 

látky, a to ve stejném hmotnostním nebo objemovém poměru, v jakém jsou 

přítomny v celé dané látce. Způsob odebírání průměrného vzorku je přesně 

staveno platnými normami a řídí se povahou látky a u pevných látek i velikostí 

zrn.  

 

Při vzorkování pevných látek se dává přednost odběru hmoty v pohybu, 

tedy při vykládce, překládce, pytlování, apod. Hmotnost celkově odebraného 

vzorku závisí na velikosti dodávky, obvykle to činí asi 1 % z hmotnosti 

dodávky.  
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Byly odebrány celkem 2 sady vzorků ( viz obr. č. 12) – v elektrárně  

Tisová (1. sada spalováno hnědé uhlí a 2. sada spalování hnědé uhlí a 

alternativní palivo). Elektrárna je vybavena atmosférickým cirkulujícím fluidním 

kotlem a jako zařízení pro záchyt pevných emisí byl použit tkaninový filtr.  

V elektrárně proběhlo spalování uhlí společně s vápencem, který byl přidáván 

přímo do spalovací komory za účelem odsiřování emisí.  

V pravidelných časových intervalech byly odebírány celkové vzorky 

hnědého uhlí (U),alternativního paliva (TAP), vápence (V), ložového popela 

(LP) a úletového popílku (UP).  

 

5.1.1 Obecné schéma a odběr vzorků 

 

 

 

Obr. č.  12 Schéma spalovacího zařízení v elektrárně Tisová s vyznačením odběrových 

míst pro vzorky. 
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Uhlí - ze všech provozovaných podavačů surového paliva do 

drtičů 1,5 kg každých 15 minut, po promíchání a kvartaci 

vyčleněn reprezentativní vzorek o hmotnosti cca 5 kg.  

 

TAP  - z určeného místa odběru, kvartováním získán průměrný 

vzorek cca 3 kg. 

 

Vápenec - ze zásobníku vápence 1 kg každou hodinu, kvartováním 

získán průměrný vzorek (asi 1 kg). 

 

Úletový popílek - z obou redlerů pod výsypkami látkového odlučovače 1 

kg každých 15 minut, z takto získaného celkového vzorku 

bylo dále kvartací vyčleněno množství cca 5 kg. Odběrné 

místo viz. obr. č 13 

 

Ložový popel  - z chladiče ložového popela při stanovení popelové 

bilance 2 kg každou hodinu, průměrný vzorek (asi 5 kg) 

byl získán po promíchání a opakované kvartaci. Odběrné 

místo viz obr. č. 14. 

 

 

Obr. č. 13 Odběr ložového popele      Obr. č. 14 Odběr popílku z  filtrů 
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5.2 Příprava vzorků 

 

Odebraný vzorek se pak rozdrtí na čelisťovém nebo válcovém drtiči, 

promíchá se a jeho množství se dále zmenšuje postupem zvaným kvartace. 

 

Vzorek se navrství do pravidelného komolého kužele, rozdělí se na 

čtyři stejné díla a dva protilehlé se odstraní. Zbytek se znovu promíchá a 

kvartace se opakuje tolikrát, až se vzorek zmenší na hmotnost 1 – 10 kg. 

Potom se vzorek podle potřeby dále rozemílá v kulovém nebo válcovém 

mlýnu.  

 

Takto upravený tzv. laboratorní vzorek se rozdělí obvykle na 3 – 4 díly. 

Z laboratorního vzorku se dalším drcením nebo roztíráním v třecí achátové 

misce připravuje tzv. analytický vzorek.  

 

Jemnozrnný sypký materiál, se zpravidla vzorkuje různě konstruovanými 

vzorkovači, např. vzorkovací jehlou, zapichující se do různých míst vzorku. 

 

Protože na způsobů odebírání a přípravy vzorků závisí výsledek analýzy, je 

třeba věnovat této operaci stejnou pozornost a péči, jako vlastní analýze. 

 

 

5.2.1 Příprava vzorků hnědého uhlí   

 

 v laboratoři necháno přirozeně vyschnout cca % vlhkosti 

 namleto pomocí laboratorního mlýnu  > 2,0 mm 
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5.2.2 Příprava vzorků ložového popele a úletového 

popílku  

 

Z celkových vzorků LP a UP pak byla kvartací vyčleněna jejich část, 

která byla dále rozdělena sítováním (na dvou sítech o rozdílné velikosti ok) 

vždy na 3 zrnitostní frakce, a to takto:  

 

LP:  < 0,4 mm,    0,4 – 2,0 mm,  > 2,0 mm 

UP:  < 0,04 mm,  0,04 – 0,09 mm,  > 0,09 mm. 

 

Z jiné části každého vzorku LP (rovněž vyčleněné z celkového vzorku LP 

kvartací) byly dále ručně vyseparovány částice nedopalu, tj. nespáleného 

organického podílu uhlí. 

 

 

5.2.3 Příprava vzorků technického alternativního paliva  

 

Pro rozmanité složení TAP bylo velmi obtížné vytvořit laboratovní vzorek. 

Bylo zapotřebí technicky vyspělých kryogenních mlýnů, které se v současnosti 

nenacházejí na území severní Moravy, proto přípravu TAP zajistila německá 

firma Retsch, ve svých výzkumných laboratořích.  Firma použila pro 

předúpravu střižný mlýn SM 100 ( obr. č. 15 ) a na finální úpravu do 

požadované velikosti ultra odstředivý mlýn ZM 200 (obr. č. 16) . 
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 Střižný mlýn SM 100 

 
 

 vzorky jsou podrobeny nízkému tepelnému namáhání  

 rychlá a jemná změna velikosti suchých materiálů 

 téměř bez prachu-rozmělňování 

 

Doba zdržení materiálu v mlecím prostoru byla 3 minuty při 1390 ot/min. 

Střižné mlýny využívají střihového efektu. Vstupní materiál se dostává do 

mlecího prostoru trychtýřem. Třínožový rotor v mlecím prostoru zachytí 

materiál a mezi noži rotoru a čtyřmi střižnými lištami usazenými v tělese mlýnu 

dochází ke střihovému mletí. Jakmile byl materiál jemnější než čtvercové 

otvory 6 mm v nasazeném spodním sítě , propadal a je sbírán  v záchytné 

nádobě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 15 Schéma procesu předúpravy vzorků na střižném mlýnu SM 100 
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 Ultra odstředivý mlýn ZM 200  
 

 

Materiál vzorku setrval v mlecím prostoru 6 min při 18 000 ot/min.Vzhledem k 

měkkým a vláknitým vlastnosti materiálu 

vzorku musel být dávkován pomalu, aby se 

zabránilo pálení nebo ucpávání. 

Ultra odstředivý mlýn mele na principu 

úderu a střihu mezi rotorem a pevným 

kruhovým sítem. Vstupní materiál prochází 

trychtýřem se zábranou proti zpětnému 

vylétajícímu materiálu na střed rotoru.  

 

Obr.č. 16  Ultraodstředivý mlýn ZM 200 

 

Vysoká energie odstředivého zrychlení udeří do materiálu a předemele ho na 

rotoru se zuby ve tvaru klínu, který se otáčí vysokou úhlovou rychlostí. 

Následně se materiál jemně rozemele mezi rotorem a kruhovým sítem, což 

zajišťuje zvláště šetrné a rychlé zpracování materiálu. Jakmile je jemnější než 

je otvor v použitém kruhovém sítě, dostane se materiál do záchytné nádoby v 

uzavřeném mlecím prostoru nebo se dostává až do záchytné nádoby cyklónu 

nebo do papírového sáčku.  Výsledný produkt je možno  vidět na obrázku č. 

18.  

 

 
 
Obr. č. 17  Alternativní palivo před mletím          Obr. č. 18 Alternativní palivo po mletí 
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6.  MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE, METODY MĚŘENÍ, DÍLČÍ 

VÝSLEDKY METOD MĚŘENÍ 

 

Analytická informace – je výsledkem analytického procesu. Získá se 

vztažením signálu ke všem fázím analytického procesu.  

 

Rozdělení analytických metod podle tvorby signálu 

 

Jak již bylo uvedeno, analytický signál má většinou fyzikální podstatu. 

Základem tvorby určitého signálu může být ovšem analytická chemie 

založena na čistě fyzikálních principech, nebo metody využívající chemických 

reakcí. tzn. analytickou chemii můžeme rozdělit na dvě velké podskupiny: 

 

 

Tvorba signálu 

 

 

 

Chemická reakce        Fyzikální princip 

 

 vážkové metody    emisní spektrální analýza 

 odměrné metody    analýza s požitím svazku elektronů 

 elektrochemické metody  rentgenová analýza 

 spektrální metody     

 

 

V mém případě se jedná o tyto analytické metody měření : 

 

 vypočtení reakční kinetiky - Termogravimetrická analýza (TGA) 

 studium lóžového a úletového popele, prvkové složení - Rentgenová 

fluorescenční spektrometrie (XRF) 

 vyhodnocení fázového složení popelovin - Rentgenová difrakční  

analýza (XRD) 

 studium morfologie vzorků - Elektronový mikroskop   

 určení specifického povrchu - Rtuťový porozimetr 

 Muflová pec 

 Prosévací zařízení 
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6. 1.  Výpočet reakční kinetiky - Termogravimetrická analýza 

(TGA) 

 

Pod pojmem termická analýza (TA) rozumíme obecně takové 

experimentální analytické metody, při nichž je možné sledovat jak fyzikální 

vlastnosti zkoumané látky (např. krystalické      přeměny, tavení, sublimace, 

adsorpce), tak jevy chemické (např. dehydratace, rozklad, oxidace, redukce) v 

závislosti na čase nebo teplotě. Jsou to metody, které popisují změny 

fyzikálně chemických vlastností sledovaného systému při jeho ohřevu.  

Jedná se především o termogravimetrii (TG) a diferenčně termickou 

analýzu (DTA).  

Obě tyto metody prošly během posledních 40-ti let rozsáhlým vývojem, který 

měl za následek značné zdokonalení jednak v oblasti přístrojového vybavení 

a jednak rozmanitou kombinací s dalšími metodami jako např. RTG difrakce, 

hmotnostní spektrometrie apod. Díky tomu je možné v současné době získat 

daleko více informací potřebných k charakteristice zkoumaného materiálu 

zvláště z hlediska jeho struktury a morfologie.  

 

Kromě tradičních technik termické analýzy jako je termogravimetrie 

(TG), diferenčně termická analýza (DTA), kalorimetrie nebo termomechanická 

analýza (TMA) byly v posledních letech přiřazeny další techniky: dynamicky 

mechanická a dielektrická analýza (DMA a DEA). Za zmínku rovněž stojí nová 

pozoruhodná technika tzv. 3-rozměrová (3D) termická analýza, která vznikla 

spojením termofotometrie s Fourierovou transformační infračervenou 

spektroskopií. Naměřené výsledky jsou 3-rozměrné v závislosti na teplotě, 

vlnovém čísle a absorbanci. 

Další nově se rozvíjející technikou je termická analýza s řízenou kontrolou 

teploty vzorku (SCTA). U běžných metod TA je vzorek zahříván konstantní 

rychlostí bez ohledu na probíhající změny ve vzorku. Na rozdíl od této metody 

je rychlost ohřevu redukována, pokud začne probíhat reakce spojená 

s uvolněním tepla.  
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Vzhledem k tomu, že rychlost ohřevu je regulována, je rovněž regulováno 

množství plynných produktů, a tím je i přesněji definována atmosféra v okolí 

vzorku.  

 

V další části této kapitoly budou podrobněji probrány dvě metody, které 

byly použity. Metoda DTA byla použita zejména k orientačnímu posouzení 

průběhu dané reakce v závislosti na teplotě. Pomocí termogravimetrie na 

základě naměřených TG křivek byly stanoveny hodnoty kinetických 

parametrů.         

 

TERMOGRAVIMETRIE 
 

Termogravimetrie je experimentální metoda, která je založená na 

plynulém sledování hmotnosti zkoumaného vzorku při jeho ohřevu. Podle 

způsobu ohřevu vzorku hovoříme o termogravimetrii izotermní nebo 

neizotermní, při níž se ohřev děje za plynule stoupající teploty. Teplota se 

obvykle zvyšuje lineárně s časem. Výsledkem měření je TG křivka, která 

vyjadřuje závislost změny hmotnosti na teplotě (popřípadě čase). Podává 

informace o složení výchozího vzorku, o jeho tepelné stálosti nebo tepelném 

rozkladu i o produktech, jež při rozkladu vznikají.  

 

Existují dva základní typy TG křivek a  mohou vyjadřovat: 

 

 závislost změny hmotnosti na teplotě nebo čase (normální TG křivka), 

 závislost rychlosti změny hmotnosti na teplotě nebo čase (tzv. diferenciální 

termogravimetrická DTG křivka). 

 

Z normální TG křivky (viz. obr. 17) lze vyhodnotit její horizontální části 

(tzv. plató), charakterizované konstantní hmotností. Inflexní body 

charakterizují při dané strmosti křivky maximální rychlost změny hmotnosti. 

Obvykle vyjadřují vznik meziproduktů. Značná důležitost se často připisuje 

také přesnému vyhodnocení nejnižší teploty, při níž se TG křivka začíná 

odchylovat od svého horizontálního průběhu, kterou označujeme jako teplota 

počátku sledované reakce. 
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Existuje řada faktorů, které musí být pečlivě sledovány, máme-li se 

získat použitelné a reprodukovatelné termogravimetrické křivky. Tvar a průběh 

křivek závisí jednak na experimentálních podmínkách, jednak na fyzikálních a 

chemických vlastnostech vzorku.  

To souvisí s uspořádáním celého zařízení, pece i nosiče vzorků, s 

kvalitou a fyzikálními vlastnostmi vzorku, druhem pracovní atmosféry, 

způsobem ohřevu apod.  

 

Mezi tři hlavní faktory patří:  

 

 rychlost ohřevu 

 hmotnost vzorku  

 velikost částic 

 

 

 Rychlost ohřevu 
 

Rychlost ohřevu má velký význam především při následných reakcích, kdy 

podmiňuje možnost jejich oddělení na TG křivce. Obvykle se volí v rozmezí  

5-10ºC/min. Při vysokých rychlostech ohřevu na záznamu mohou následné 

reakce splynout v jedinou, proto je nutné rychlost ohřevu snížit tak, aby se na 

TG křivce objevil zlom či prodleva. To má význam např. při identifikaci 

meziproduktů. 

  

 
 Hmotnost vzorku 

 

S rostoucím množstvím vzorku se naměřená TG křivka posouvá k vyšším 

teplotám, dále pak dochází k vymizení prodlev u následných reakcí a 

prodlužuje se reakční interval. 

 

 Velikost částic 
 

Menší zrnitost snižuje teplotu počátku reakčních změn i teplotu ukončení 

reakce (urychluje její průběh, reakce proběhne v kratším časovém či teplotním 

intervalu). 
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6.1.1 Vyhodnocování TG křivky následných reakcí 

Útvar na křivce TG se nazývá schod, který udává úbytek či přírůstek 

hmotnosti vzorku. Výška schodu značí  kvantitativní zastoupení složky ve 

vzorku. Jednotlivé děje na křivce jsou odděleny tzv. plató (vodorovná linie, kdy 

nedochází k žádné přeměně spojené se změnou hmotnosti). Derivací TG 

křivky dostáváme DTG křivku, kde vrcholy píků odpovídají derivaci hmotnosti 

v inflexním bodě TG křivky a udávají maximální rychlost děje. Na Obr. 19 je 

modelová křivka TG znázorňující úbytek ve dvou krocích a DTG, která vznikla 

derivací TG křivky v inflexních bodech: 

 

 

Obr. č. 19 Záznam TG a DTG křivky 

 

A - C   tzv. plató (ohraničuje začátek a konec jednoho procesu) 

B    inflexní bod (odpovídá max. rychlosti přeměny)  

D - E    výška schodu, značí úbytek/přírůstek některé složky vzorku 

F - G   derivace hmotnosti podle času v inflexním bodě 
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DIFERENČNĚ TERMICKÁ ANALÝZA 
 

DTA je dynamická tepelně analytická metoda, při níž se sledují teplotní 

efekty zkoumaného vzorku, spojené s jeho fyzikálními nebo chemickými 

změnami při jeho plynulém lineárním ohřevu. Touto metodou se měří teplotní 

rozdíl mezi zkoumaným vzorkem a srovnávacím vzorkem, vznikající při jejich 

ohřevu, který je lineární funkcí času.  

 

Metoda je tedy založena na měření teplotního rozdílu mezi skutečnou teplotou 

zkoumaného vzorku a teplotou definovanou zvoleným teplotním programem. 

Touto metodou lze postihnout všechny fyzikální nebo chemické změny hmoty, 

provázené změnou entalpie, které se projevují jako změny endotermní 

(dehydratace, dehydroxylace, disociace, modifikační přeměna apod.) nebo 

exotermní (oxidace, krystalizace v pevném stavu). Přitom je třeba si uvědomit, 

že DTA je metoda dynamická a nedochází při ní k ustalování rovnovážných 

podmínek, takže ani teploty přeměn a reakcí touto cestou zjištěné nemusí 

odpovídat termodynamickým rovnovážným teplotám.  

Průběh DTA křivek je dosti silně ovlivněn hlavně rychlostí ohřevu. Se  

zvyšováním rychlosti ohřevu se posouvá poloha maxima (minima) k vyšším 

teplotám a poněkud se zvětšuje výška píku. Dále při velkých rychlostech 

uvolněné množství plynného produktu reakce mění složení pecní atmosféry, 

což má také zásadní vliv na celkový průběh křivky. 

Mezi další vlivy patří zrnitost a množství vzorku. Čím menší částice, tím 

dříve  reakce proběhne a dochází k posunu píku směrem k nižším teplotám. 

Plocha píku je úměrná velikosti navážky. Takže při větších navážkách dochází 

k nežádoucímu rozšiřování efektu na teplotní ose a k posouvání polohy píku k 

vyšším teplotám. U chemických reakcí řádu n = 1 teplota vrcholu píku 

nezávisí na hmotě vzorku. Ale u reakcí řádu menších než  1, s nimiž se 

obvykle setkáváme při rozkladu tuhých látek, se teplotní efekt zužuje tak, že 

teplota počátku roste a teplota vrcholu píku klesá. 
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6.1.2 Tvar a vyhodnocování DTA křivky  

 

Každá chemická reakce nebo fyzikální změna může vytvořit na křivce 

DTA teplotní efekt nazývaný pík jako na modelové křivce DTA (obr. 20): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 20 Modelová křivka - pík 

 

To   počáteční teplota přeměny      

Tm  teplota vrcholu píku 

exo/endo  směr vrcholu píku určuje exotermní/endotermní efekt 

 

Ze záznamu polohy píku je možno usuzovat na teplotu probíhající 

přeměny (teplotu počátku, teplotu ukončení teplotního efektu, teplotu vrcholu 

píku), z plochy píku na její reakční teplo i na rychlost probíhajícího procesu. 

Poloha těchto teplotních efektů na teplotní (časové) ose je za daných 

experimentálních podmínek charakteristická pro sledovanou látku a může 

sloužit k její identifikaci.  
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Obr. 18  demonstruje modelovou křivku DTA, která představuje dva 

děje, a sice endotermní a po něm následuje děj exotermní. V praxi se však 

setkáváme při běžné DTA u většiny látek s průběhem křivky vzdáleným od 

ideálního průběhu, především v důsledku teplotních spádů ve vzorcích.  

 

Na obr. 21 je rovněž modelová křivka DTA, která prezentuje záznam 

tzv. rozdvojeného píku, což je důsledek několika faktorů. Může se jednat o 

průchod látky dvoufázovou oblastí nebo toto rozdvojení je způsobeno 

katalytickým účinkem některé složky směsi.  

 

Dalším důvodem může být rozdělení velikostí částic ve vzorku, kdy menší 

zrna jsou reaktivnější a podléhají reakcím při nižších teplotách než větší 

částice. Nebo se může jednat v případě oxidace uhlíkaté látky o dvě různé 

struktury. Vyhodnocování takovýchto křivek je mnohdy dosti komplikované 

vzhledem k více či méně překrývajícím se píkům. 
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Obr. 21  DTA křivka-rozdvojený pík 
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6.1.3  Aplikace termické analýzy  

 

Termická analýza je široce používanou metodou v oblasti základního i 

aplikovaného výzkumu spalování. Pro účinné spalování tuhých paliv je 

potřebná znalost vlastností a chování paliv a jejich popela za různých 

podmínek [161]. Výzkum se soustřeďuje na různá hlediska spalovacího a 

zplyňovacího procesu ve třech oblastech:  

 

 pyrolýzy (k popisu pyrolýzního chování bylo použito kinetických parametrů 

určených na základě dat z TA)  

 

 reaktivity polokoksu (tento údaj je v přímé souvislosti se spalováním uhlíku, 

které má vliv na výhřevnost paliva; reaktivita je zde interpretována 

prostřednictvím frekvenčního faktoru z Arrheniovy rovnice teplotní závislosti 

rychlosti oxidace) 

 

 chování popela při jeho tání (znalost teploty tání popela má praktické 

opodstatnění, protože popel z pevných paliv se usazuje na stěnách trubic a 

způsobuje jejich korozi; snížení teploty tání popela v důsledku zvýšeného 

obsahu alkálií vede k prudkému nárůstu usazenin) 

 

Za poslední dvě desítky let se využití termické analýzy v oblasti hodnocení 

uhlí, jeho složek a produktů spalování velice rychle rozšířilo a rozvinulo, což 

dokládají práce [162, 163, 164]. Tato metoda totiž umožňuje zkoumat 

heterogenní materiály, jakým uhlí bezesporu je vzhledem k jeho zcela 

odlišným složkám: organické a anorganické. Ty lze jen těžko od sebe oddělit 

a studovat každou samostatně. V práci [162] byla využita TA k racionální 

analýze uhlí, která je základním hlediskem jeho charakteristiky a zahrnuje 

určení čtyř parametrů:  

vlhkosti, prchavých látek, vázaného uhlíku a popela. Rovněž popel byl 

podroben dalšímu zkoumání pomocí DTA/TG v různé atmosféře (N2, O2, CO2) 

ke stanovení zbytkového uhlíku a obsahu reaktivního CaO. 

V současné době, kdy je kladen velký důraz na zvyšování účinnosti spalování 

uhlí a snižování znečištění, se hledají cesty, jak toho docílit.  



 VŠB – TUO, Fakulta strojní, Katedra energetiky 
Ing. Michaela Kořistková Disertační práce, Ostrava 2012 

 

 -84- 

Jedním z možných řešení je použití tzv. CBA (coal-burning additives). 

Katalytický a urychlující vliv těchto aditiv na spalování (spalné teplo) 

vybraných typů uhlí byl sledován v práci [163] s pomocí termogravimetrické 

analýzy. Z výsledků vyplynulo, že přídavek CBA (směs oxidů kovů Mg, Fe, 

Mn, Al, Si, B) neměl vliv na spalné teplo zkoumaných vzorků uhlí, ale způsobil 

posun teploty počátku oxidace k nižším hodnotám a rychlost reakce se v jeho 

přítomnosti zvýšila.  

Práce [164] se zabývá studiem vlivu anorganických sloučenin na 

oxidaci hnědého uhlí s využitím DTA. Výhodou této metody je použití malého 

množství vzorku a její rychlost. Autoři [164] se zabývali zkoumáním možnosti 

katalytického spalování tuhých paliv s nízkou hodnotou spalného tepla. 

Z jejich výsledků se ukázalo, že v případě vybraných aditiv měly největší vliv 

na oxidaci hnědého uhlí měďnaté ionty, což se projevilo snížením teploty 

počátku  a urychlením oxidační reakce. 

 
 

6.1.4  Studium reakční kinetiky  

 
TG analýza patří spolu s ostatními termoanalytickými metodami do 

skupiny metod umožňujících sledování kinetiky heterogenních termických 

reakcí a odvození jejich základních kinetických konstant:   

 

 rychlostní konstanty reakce (k),  

 aktivační energie (E),   

 řádu reakce (n)  

 frekvenčního faktoru (A).  

 

Při studiu kinetiky založeném na sledování časové závislosti stupně přeměny 

na základě změn hmotnosti existuje dvojí možný přístup k řešení:  

 

a) metoda izotermní  

b) neizotermní.  
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Vzhledem k tomu, že mnoho technologicky důležitých procesů a reakcí 

neprobíhá za konstantní teploty, upřednostňuje se neizotermní metoda.     

Současné metody výpočtu vycházejí buď z jedné TG křivky (metody jedné 

křivky) nebo vyžadují několik TG křivek změřených při různých rychlostech 

ohřevu (metody mnoha křivek, izokonverzní metody). Přestože fyzikální 

význam kinetických parametrů určených metodami jedné křivky není zcela 

jasný, jsou tyto metody schopny obecně dobře popsat TG křivku. Naproti tomu 

metody mnoha křivek jsou založeny na předpokladech, které ne vždy 

odpovídají experimentálním datům. Nevýhodou metod mnoha křivek je navíc 

časová náročnost experimentů. 

Metody jedné křivky jsou založeny na linearizaci základní kinetické rovnice.  

 

Lze je zásadně rozdělit: 

 

 diferenciální (např. metody Freemanové a Carrolla; Vachušky a Vobořila)  

 

 integrální (např. metody Coatse a Redferna; Horowitze a Metzgera; 

Chena). 

 

Výhodou diferenciálních metod je skutečnost, že obvykle umožňují 

současné určení všech tří kinetických parametrů E, A a n. Jejich nevýhodou je 

poměrně značná citlivost k náhodným chybám v experimentálních datech. 

Tato malá robustnost je způsobena nutností numerické derivace TG křivky. 

Integrální metody jsou naopak poměrně robustní. Náhodné chyby v 

datech vypočtené parametry příliš neovlivní. Tyto metody však neumožňují 

přímé určení řádu reakce n, který je zde nutné předem znát nebo je jeho 

určení založeno na metodě pokusů a omylů. 

Při kinetických výpočtech z termogravimetrických dat se obvykle vychází ze 

základní kinetické rovnice 

 

 

d

dt
k T g


 ( ) ( )         (7) 
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kde  je aktuální stupeň přeměny látky, t je čas a T absolutní teplota. Pro 

závislost rychlostní konstanty k(T) na absolutní teplotě se vesměs používá 

Arrheniův vztah 

 

RT

E

AeTk


         (8) 

 

kde A je frekvenční faktor, E aktivační energie a R molární plynová konstanta. 

 

 

Funkce hmotnosti g() je závislá na předpokládaném mechanismu 

reakce. Existuje řada tvarů této funkce, přesto se v mnoha aplikacích používá 

tvar analogický kinetice homogenních reakcí: 

 

g n( ) ( )  1         (9) 

 

 

 

Dosazením (8) a (9) do (7) dostaneme kinetickou rovnici ve tvaru 

 

d

dt
Ae

E

RT n
 



( )1        (10) 

 

Při lineárním nárůstu teploty s rychlostí ohřevu  

 

 
dT

dt
         (11) 

 

je možné nahradit závislost stupně přeměny reagující složky na čase jeho 

závislostí na rostoucí teplotě 
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d

dT
Ae

E

RT n


 

1
1( )        (12) 

 

za předpokladu, že parametry E, A a n nezávisí na teplotě ani hmotnosti 

reagující složky. Rovnice (10) platí v každém bodě jednoduché TG křivky a 

tato křivka může být pomocí stejné rovnice teoreticky vypočítána. 

 

Další část je věnována dvěma metodám: Coatse a Redferna (CR) a 

přímé nelineární regrese (PNR) používaným při výpočtech kinetických 

parametrů v experimentální části. 

 

Metoda Coatse a Redferna  
 

Výpočet kinetických parametrů metodou Coatse a Redferna [165] 

vychází z rovnice (12) upravené do tvaru umožňujícího integraci 

 

d A
e dT

n

E

RT


 ( )1




       (13) 

 

Integrace levé strany má jednoduché řešení 

 

LS
d

n



  








( )
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1
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          pro n=1    (14) 
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      pro n1    (15) 

 

 

 

 

 

Naopak integrace na pravé straně je komplikovanější. Autoři [165] 

integrál řešili pomocí přibližného vzorce 
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Po dosazení do rovnice (13) a úpravě získáme 
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       (17) 

kde Tx je průměrná teplota v daném teplotním intervalu. 

 

Po zlogaritmování lze získat rovnici přímky y = ax + b, kde  

 

y
LS

T
 ln

2
         (18) 
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Metodou nejmenších čtverců se vypočtou parametry a a b. Kinetické 

parametry určíme 
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6.1.5 Metoda přímé nelineární regrese  

 

Rozšíření a rozvoj výpočetní techniky umožňuje v poslední době použití 

iteračních metod k přímému nelineárnímu zpracování TG křivek. O 

oprávněnosti tohoto přístupu svědčí i práce [166], kde byla ukázána 

použitelnost nelineární regrese jako metody určování kinetických parametrů 

heterogenních reakcí z TG křivek. 

K výpočtu TG křivky je nutné znát tvar funkce  = f(t,E,A,n). Takovou funkci je 

možné získat integrací rovnice (10). Ovšem integrace je zde možná pouze 

přibližná s použitím různých aproximací. Jinou cestou je použít přímo 

diferenciální tvar rovnice (10) a vyjádřit závislost hmotnosti na čase a 

parametrech pomocí rekurentního vztahu. Při dostatečně malém zvoleném 

časovém kroku je možné derivace v rovnici (10) nahradit rozdíly. 

Předpokládáme, že TG křivka se skládá z velmi malých lineárních úseků s 

délkou t, ve kterých reakce probíhá konstantní rychlostí. 

 

  tAe
nRT

E




        (24) 

 

Předpokládáme-li na počátku reakce při teplotě T0 v čase t0 = 0 stupeň 

konverze 0 = 0, lze další body termogravimetrické křivky spočítat dle vztahu 

 

   111 11





  

ii

n

i

RT

E

ii ttAe i      (25) 

 

 

Pro výpočet teoretické křivky je nutné zvolit parametry E, A, n a časový krok  

t=ti-ti-1 (nejlépe konstantní) a rychlost ohřevu β. Teplota v i-tém bodě je v 

případě konstantního t  daná vztahem:  
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Nebo v případě nekonstantního t 

 

       (27) 

 

Rovnice (25) je pro více paralelně probíhajících dějů aditivní. Pro p různých 

dějů ji lze rozšířit: 
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n
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RT
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    (28) 

 

Hledáme-li formální kinetické parametry pro experimentální křivku, pak do 

rovnice (25) příp. (28) dosazujeme experimentální hodnoty Ti, ti a 0.  

Jako kritérium shody vypočtené a experimentální křivky se obvykle volí 

reziduální součet čtverců (RSS) definovaný jako 

 





p

i

ii evRSS         (29) 

 

kde vi resp. ei jsou hmotnosti vzorku vypočtené resp. experimentální v i-tém 

bodě TG křivky. 

Cílem je nalézt takové odhady parametrů E, A a n, pro které nabývá RSS 

minimální hodnoty. Běžné optimalizační metody ale často selhávají, nevedou 

k reprodukovatelným odhadům, jejich výsledky závisí na počátečních 

odhadech nebo dávají nereálné hodnoty. Poněkud lepších výsledků 

dosáhneme použitím 1/RSS jako kritéria shody vypočtené a experimentální 

křivky. Ideální shoda vypočtené a experimentální křivky je pak při maximu této 

hodnoty. Podrobný popis výpočetního algoritmu založeném na optimalizaci 

pomocí iteračního vyhledávání je možné nalézt v práci [166]. 

Výše zmíněná metoda byla použita pro výpočet formálních kinetických 

parametrů vzorků pyrolyzního uhlíku [167].  
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Bylo zjištěno [168], že uhlík vznikající ve druhém stupni pyrolýzy obsahuje dvě 

odlišné formy. Amorfní uhlík (AC) je forma méně strukturovaná, svou 

reaktivitou vůči kyslíku se podobá koksu. Naproti tomu lesklý uhlík (LC) je 

formou s vysokou mírou strukturní uspořádanosti a s vyšší odolností vůči 

oxidaci. Na základě naměřených TG křivek a vypočtených kinetických 

parametrů pomocí metody PNR je možné posoudit identifikaci forem 

pyrolýzního uhlíku a charakterizaci jejich reaktivity.  

Na tomto místě bych ve stručnosti shrnula výhody a nevýhody dvou 

výše zmíněných metod. V případě metody Coatse-Redferna (CR) je 

vyhodnocení kinetických parametrů E a A poměrně rychlé a časově 

nenáročné. Ovšem řád reakce n nelze stanovit přímo. Ten je buď znám 

předem, nebo se hledá metodou pokusů a omylů. Pro správný řád reakce je 

závislost nejlépe lineární (R2 nejbližší 1). Naproti tomu metoda přímé 

nelineární regrese (PNR) umožňuje současný výpočet parametrů E, A, n, 

které představují objektivní popis TG křivky a charakterizují probíhající 

procesy. Zároveň je možné použít tuto metodu v případě vícesložkových 

systémů, ve kterých se uskutečňuje několik simultánně probíhajících dějů, 

jejichž výsledkem jsou překrývající se píky na TG křivkách. Jedinou asi 

nevýhodou je větší časová náročnost při výpočtech a vyšší nároky na 

technické vybavení počítače.  

 

Výpočtu kinetických parametrů z TG křivek je věnována značná pozornost. 

Stále se publikují nové výpočetní metody, rovněž existuje řada prací 

zabývající se porovnáním těchto metod nebo jejich kritickým zhodnocením. 

Novou řadou řešení Arrheniova integrálu pro konstantní rychlost ohřevu se 

zabývá práce [169]. Je založeno na izokonverzní metodě, kdy výpočet 

aktivační energie a frekvenčního faktoru je nezávislý na tvaru kinetické 

rovnice. Typická izokonverzní metoda je technika založena na řadě 

opakování, které umožňuje určit aktivační energii přímo ze závislosti stupně 

přeměny na teplotě při různých rychlostech ohřevu. 

Dřívější integrální metody byly závislé na tvaru kinetické rovnice, dále byl 

nutný předpoklad, že nedochází ke změně reakčního mechanismu s teplotou 

a hlavně řešení Arrheniova integrálu bylo možné pouze pro nelineární teplotní 

programy.  
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Většina termických analýz ovšem probíhá za konstantní rychlosti ohřevu. 

Právě to byl důvod potřebný k navržení nových metod výpočtu kinetických 

parametrů z termoanalytických dat získaných při lineárním nárůstu teploty. 

 

Další v řadě nových metod pro studium kinetiky termoanalytických dat je tzv. 

neparametrická kinetická metoda [170]. Velkou výhodou této metody je 

možnost sestavit kinetický model, který se dobře hodí pro experimentální 

data, aniž by bylo nutné znát závislosti mezi reakční rychlostí a stupněm 

přeměny popř. teplotou.  

 

Nová neparametrická metoda [170] umožňuje výpočet reakční rychlosti 

na základě dvou nezávislých vektorů (určených přímo z experimentálních 

měření), kdy první poskytuje informace o závislosti na stupni přeměny a druhý 

o teplotní závislosti (doposud se vycházelo z předpokladu závislosti rychlostní 

konstanty na stupni přeměny a teplotě). Rychlost reakce tak může být 

vyjádřena v trojrozměrném prostoru jako povrch. Tento souvislý povrch je 

možné uspořádat jako (nm) matrici nazývanou maticí A. Pomocí této matice 

a nezávislých vektorů se vyjádří reakční rychlost zápisem A = g.fT, kde vektory 

g a f  jsou definovány takto: 

g = (g(1) g(2)g(3)...g(n))T 

f =  (f(T1) f(T2)f(T3)...f(Tn))T 

 

Matematický algoritmus pro rozklad matice na jednotlivé složky je široce 

využíván v chemometrii jako tzv. metoda hlavních komponent. 

V práci [170] jsou zmíněné i tradiční numerické metody určení kinetických 

parametrů, které jsou rozděleny do tří skupin. První skupinou jsou metody, 

které využívají k výpočtům hodnoty z jedné TG křivky (např. vícenásobná 

lineární regrese; Freeman-Carroll). Tyto metody jsou široce používány, avšak 

je nutné vědět, že v případě kinetických parametrů E a A existuje silný 

“kinetický kompenzační efekt”, takže vypočtené hodnoty se považují za 

zdánlivé.  

Druhá skupina metod využívá k určení kinetických parametrů řadu 

neizotermních měření při různých rychlostech ohřevu.  
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Mezi nejznámější patří metody používající hodnoty maxima každé TA křivky 

(např. Kissinger; Ozawa). 

Možnou alternativou je použití izokonverzních metod (např. Friedman). Tyto 

metody jsou založeny na skutečnosti, že stupeň přeměny  odpovídá hodnotě 

funkce g() a rovněž i integrál G() = 






g
 má stejnou hodnotu. Proces 

výpočtu pomocí izokonverzních metod se opakuje pro různé stupně přeměny 

a získá se zdánlivá aktivační energie v závislosti na stupni přeměny. Rovněž 

změny v reakčním mechanismu je možné těmito metodami postihnout. 

 

Výše zmíněné metody poměrně dobře popisují kinetiku jednoduchých 

procesů, které se skládají pouze z jednoho děje (naměřené DTA popř. DSC 

křivky obsahují pouze jeden pík-jedno maximum). K získání podrobnějšího 

pohledu na mechanismus sledované přeměny se tyto metody velmi často 

používají v kombinaci s dalšími technikami jako např. mikroskopií nebo RTG 

difrakcí.  

Ovšem v případě, kdy základní proces probíhá v několika stupních (např. 

krystalizace mnohosložkového systému), není možné aplikovat dříve uvedené 

metody, které jsou založeny na linearizaci kinetické rovnice. Tu je možné 

provést pouze v takovém úseku křivky, kde se uplatňuje pouze jediný děj. 

Experimentální TA křivky sledovaných přeměn u vícesložkových systémů se 

totiž velmi často skládají ze dvou či více překrývajících se píků. K určení 

kinetických parametrů těchto složitých procesů je zapotřebí nejdříve oddělit 

překrývající se píky a výpočet provést pro každý děj samostatně.  

V práci [171] je popsán program (počítačový model) umožňující oddělit 

překrývající se exotermní a endotermní DTA (DSC) efekty získané za 

neizotermních podmínek a výpočet kinetických parametrů dějů znázorněných 

jednotlivými píky. V případě, že překrytí píků je malé (druhý děj začíná 

zatímco první děj je u konce), je možné tento překryv ignorovat. Pokud je 

stupeň překrytí velký (zvláště simultánní procesy), je nezbytné oddělit 

jednotlivé píky. K řešení takového problému je nutné znát tvar DTA (DSC) 

křivky shodující se s jednoduchým procesem (probíhá v jednom kroku). 
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Pokud je nalezena matematická funkce popisující tvar experimentálního píku, 

řešení překrývajících se píků je mnohem snadnější. Vztah mezi 

experimentálně získanými hodnotami označenými F(T) a hodnotami 

popisujícími jednoduchý proces je dán 

 

F(T) =  


N

i

ii Tfw          (30) 

 

kde N označuje velikost překrytí píků. 

 

Cílem je nyní nalézt velikost a druh píků a poté stanovit frakce a 

parametry související s jednotlivými ději. 

Srovnání několika metod výpočtu kinetických parametrů přináší práce [172]. 

Jedná se metody: Coatse-Redferna, její modifikaci-Fischera, Chena a Nuttala, 

Reicha a Stivaly, Horowitze a Metzgera. Výsledky získané v práci [67] ukazují, 

že metoda Horowitze a Metzgera má výrazně odlišné hodnoty kinetických 

parametrů oproti ostatním metodám (zvláště co se týká frekvenčního faktoru). 

Metody Chena-Nuttala a Fischera vykázaly největší přesnost s velmi nízkými 

hodnotami chyb pro aktivační energii a frekvenční faktor. Metodami Coatse-

Redferna a Reicha-Stivaly byly získány podobné výsledky jako v případě 

Chena-Nuttala a Fischera, ale s nižší přesností. Studie ukázala, že v 95 % 

zvoleného intervalu vykazují odlišné hodnoty získané metodou Horowitze a 

Metzgera oproti ostatním zkoumaným metodám.  

K podobným závěrům se dospělo i v práci [173]. Pro srovnávací výpočty byly 

použity metody Coatse a Redferna, Horowitze a Metzgera, Freemanové a 

Carrolla, Vachušky a Vobořila. Vypočtené kinetické parametry vykazují 

značnou shodu téměř ve všech metodách. Výjimkou je metoda Horowitze a 

Metzgera, která poskytuje ve srovnání s ostatními metodami znatelně vyšší 

hodnoty E i A. Použité metody byly testovány i z hlediska náhodných chyb. 

Diferenciální metody (Freemanová a Carroll, Vachuška a Vobořil) mají menší 

stabilitu řešení vzhedem k náhodným chybám než metody integrální (Coats a 

Redfern, Horowitz a Metzger).  
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U metody Freemanové a Carrolla už při chybě 0,1 % se vypočtené hodnoty 

dost odlišují od teoretických. Metoda Vachušky a Vobořila dává poněkud lepší 

výsledky, ovšem při chybách nad 0,5 % je rozdíl vypočtených a teoretických 

hodnot významný. Výpočet podle Coatse a Redferna dává dobrou shodu ještě 

při chybě 1 %. Metoda Horowitze a Metzgera má vynikající stabilitu i při 

velkých chybách. Podobně lze hodnotit i metodu přímé nelineární regrese. 

 

Chyby vypočtených kinetických dat vyplývají jednak z přesnosti určení přímo 

měřených veličin; udržování zvolených reakčních podmínek (chyby vzniklé 

v důsledku přenosu tepla- vliv teplotního gradientu ve vzorku, vliv 

samoohřátí/samoochlazení, chyby způsobené přenosem hmoty-vliv vnitřní a 

vnější difúze); matematického zpracování (takto vzniklé chyby jednotlivých 

metod nepřesahují 10 % z hodnoty E) 

Obecně je nutné věnovat daleko větší pozornost experimentálnímu 

uspořádání než volbě matematického zpracování. Při dodržení rychlosti 

ohřevu v mezích 5-20 C/min [69] a navážce vzorku 5-10 mg [174, 175] je 

možné docílit minimalizace vlivu transportu hmoty, tudíž při výpočtech 

kinetických parametrů je možné tento parametr zanedbat. 

 

 

6.1.6  Měření pomocí termogravimetrické analýzy 

 

 Následující křivky byly vytvořeny na Vysoké škole Báňské – Technické 

Univerzitě Ostrava. Pro analýzu byl použit termogravimetr značky NETZSCH 

STA 409 EP. Jedná se o TG křivky hnědého energetického uhlí, TAP a směsi 

hnědého energetického uhlí a TAP v poměrech 5, 10 a 50 %hm. 

 

Popis měření 

 

Navážky vzorků, byly v minimálních hmotnostech, proto si můžeme 

dovolit rychlost ohřevu vzorku zrychlit. Stupeň rychlosti reakce v případech 

tohoto měření bylo 100 oC/minutu. Druh pecního plynu byl zvolen vzduch. 

Každý měřený vzorek byl upraven do požadované zrnitosti, nasypán, a 

upěchován. Aby nedošlo k interakcím mezi kelímkem a zkoumaným vzorkem, 

byly použity kelímky z -Al2O3.  
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Před začátkem každého TG měření, muselo dojít k zahřívání pecního 

zařízení na provozní teplotu, ta se pohybovala okolo 20 – 30 oC. Dále 

následovalo  samotný proces měření, kde vlivem lineární změny teploty 

docházelo k jednotlivým procesům. Po skončení průběhu měření, následoval 

proces chlazení pecního zařízení.  

 

 

6.1.7 Vyhodnocení křivek 

 

 TG křivka hnědého energetického uhlí (obr. 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 22 TG křivka hnědého uhlí 

 

Oxidace hnědého uhlí probíhá v teplotním intervalu (250 - 600 °C) 

oxidace má jednoduchý průběh. Analýzou křivek lze rozlišit pouze dva 

překrývající se děje. Děj při nižších teplotách (250 - 350 °C) odpovídá 

oxidační pyrolýze složek uhlí doprovázené uvolněním prchavých látek a jejich 

oxidace v plynné fázi. Vzniklý polokoks je pak následně oxidován při vyšších 

teplotách (2. děj, 350 - 600°C). 

Výsledky kinetických výpočtů shrnuje tabulka č. 17 . Porovnání křivky 

vypočtené na jejich základě s experimentálními body a rozklad na jednotlivé 

děje je na obr. 22. 
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Děj 
Teplota 
T [oC] 

Aktivační energie 
EA [kJ mol-1] 

Frekvenční 
faktor A (1/s) 

1. proces 250 - 350 155 1,445   1011 
2. proces 350 - 600 60 1,148  102 

 
Tabulka 17  Kinetické parametry dějů při oxidaci hnědého uhlí 

 
 

 

 TG křivka alternativního paliva (obr. 23) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. č 23 TG křivka technického alternativního paliva 

 

Oxidace technického alternativního paliva probíhá v teplotním intervalu 

(250 - 600 °C) oxidace má složitější  průběh z důvodu různorodosti obsahu 

měřeného vzorku. Analýzou křivek lze rozlišit pouze jeden složený  děj. Děj při 

teplotách (301 - 459 °C). 

Výsledky kinetických výpočtů shrnuje tabulka č. 18 . Porovnání křivky 

vypočtené na jejich základě s experimentálními body a rozklad na jednotlivé 

děje je na obr. 21. 

 

Děj 
Teplota 
T [oC] 

Aktivační energie 
EA [kJ mol-1] 

Frekvenční 
faktor A (1/s) 

1. proces 200 - 350 70 1,047  104 

2. proces 350 - 600 55 2,466  101 

 
Tabulka 18  Kinetické parametry dějů při oxidaci TAP 
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 TG křivky oxidace hnědého uhlí a jejich směsí 
 
Následující tři termogravimetické  křivky ukazují kombinovaném spalování 

hnědého uhlí a technického alternativního paliva v různých hmotnostních 

poměrech: uhlí a 5% TAP (obr. 24), uhlí a 10% TAP (obr. 25) a uhlí a 50% 

TAP (Obr. 26).  

 

Pro porovnání spalovacího účinku při přidání TAP, byla naměřena a následně 

vyhodnocena tabulka reakcí a maximálního úbytku hmoty. Hodnoty byly 

vyčteny z TG a DTG křivek ( viz. tab. č. 19). 

 
 

 
Temperature 

Tmax  [
oC] 

Weight loss 

m [%] 

C + 5% WAF 393,5 64,4 
C + 10%WAF 401,2 68,4 
C + 50%WAF 439,4 70,9 

 
Tabulka č.19 Teploty reakce a maximální hmotnostní ztráty 

 
Vyšší podíl TAP posouvá křivku oxidace k vyšším teplotám se zvyšující se 

rychlostí úbytku hmoty.  
 
 

 TG křivka uhlí a 5% TAP 
 

 
 

Obr. č. 24 TG křivka směsi HU + 5 % TAP
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 TG křivka uhlí a 10% TAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 25 TG křivka směsi HU + 10 % TAP 

 

 TG křivka uhlí a 50% TAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 
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č. 26 TG křivka směsi HU + 50 % TAP 

 

6.1.8 Dílčí výsledky termogravimetrické analýzy 

 
Chování kombinovaném spalování hnědého uhlí s  technickým alternativním 

palivem a jeho směsí bylo zjišťováno pomocí TGA analýzy 

Dílčí závěry vyplývající z této studie jsou shrnuty následovně 
 

 
 nalezení optimálního poměru spalování uhlí a TAP 

 rozšíření spektra paliv určených ke kombinovanému spalování 

 stanovení reakční kinetiky pomocí TGA parametrů 
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6.2 Studium lóžového a úletového popele, prvkové složení -     

Rentgenová fluorescenční spektrometrie (XRF) 

 

Hodnocení prvků pomocí organické nespálené části (nedopalu) uhlí 

přítomné v popelech, přináší nový na studovanou problematiku. Hodnocení 

chování prvků v uvedeném spalovacím zařízení je založeno na porovnání 

obsahů prvků v uhlí, nedopalu (ručeně vyseparovaného z popela) a popelu, 

címž je možné sledovat postupné vyhořívání uhelné částice přes nedopal až 

po konečný produkt spalování – popel. Vyhodnocení prvků bylo provedeno ze 

spalování samotného uhlí a srovnáno s vyhodnocením prvků ze 

kombinovaném spalování hnědého uhlí a TAP. 

 

 

V průběhu spalovací procesu uhlí jsou prvky původně obsažené v uhlí 

(příp. i aditivu) přerozdělovány mezi lóžový, úletový popel a emise. Vzhledem 

k obrovského množství produktů spalování, které je každým rokem 

produkováno, a také z důvodu potenciální ekologické závažnosti těchto 

materiálů, je velká pozornost již řadu let věnovaná právě problematice 

přerozdělování stopových prvků mezi jednotlivé produkty spalování.  

Za účelem kvantitativního popisu míry přerozdělení prvků v průběhu 

spalovacího procesu bylo doposud navrženo a použito v zásadě několik 

postupů. 

Jednou z možností, jak popsat přerozdělení prvků při spalování uhlí je 

bilanční metoda, jejímž základem je vyjádření podílů jednotlivých prvků (z 

jejich výstupního množství), které se přerozdělily do lóžového, úletového 

popele a emisí. Tento postup používají např. Martel a Rentz [176], Klika a 

spol. [177] nebo Klein a spol. [178] 

Jiným možným přístupem je vyjádření obohacení/ ochuzení prvků 

v produktech spalování ve srovnání s původním uhlím. Vzhledem k tomu, že 

mnoho prvků je obsaženo v pevných produktech spalování v podobném 

relativním zastoupení (vzhledem k anorganickému podílu) jako ve 

spalovaném uhlí, ale kvůli vyhoření organické části uhlí jsou jejich obsahy 

v popelech vyšší, bylo pro názornější popis redistribuce prvků zavedeny 

některé veličiny zohledňující tuto skutečnost.  
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Clarke [179]  vyjadřuje chování prvků pomocí faktoru obohacení EF  

( Enrichment Factor). Nejprve jsou obsahy prvků v uhlí, ložového a úletového 

popele vztaženy na stený obsah vhodně zvoleného prvku, o kterém se 

obecně předpokládá jeho netěkavé chování (např. Al, Si či jiné lithofilní prvky). 

Nejčastěji se naměřené obsahy prvků ve studovaných materiálech dělí 

obsahem Al v těchto vzorcích. Hodnota EF daného prvku v popelu se pak 

získá jako podíl jeho přepočtených obsahů v popelech a v uhlí.  

Meij a spol. [180] zavedl veličinu zvanou relativní obohacení RE ( 

Relative enrichment). Podobně jako Clarke nejprve normalizuje obsahy prvků 

ve studovaných materiálech na srovnatelné složení, v tomto případě jsou 

obsahy prvků děleny obsahem  

popela ( Ad) ve vzorku. Hodnotu RE lze pak získat jako podíl těchto obsahů 

(přepočtenou na stejnou hodnotu Ad) v popelech a uhlí. 

V obou těchto případech se porovnávají vypočtené hodnoty EF nebo 

RE pro jednotlivé prvky v popelech. Pokud pro daný prvek, např. v lóžovém 

popelu je získán EF či RE menší než 1, takový prvek je v popelu ochuzen (ve 

srovnání s uhlím). Naopak pokud jsou hodnoty EF či RE vyšší než 1, prvek je 

v daném materiálu obohacen ve srovnání s uhlím. Pro těkavé prvky je typické 

ochuzení v popelu v důsledku vytěkání uhelné částice v průběhu spalování. 

Jestliže u těchto volatilizovaných prvků nedojde k následné kondenzaci / 

sorbci ještě před průchodem kouřového plynu odlučovacím zařízením, jsou 

v plynné fázi emitovány do ovzduší.  

 

 

6.2.1 Měření pomocí fluorescenční spektrometrie  

 
Analýza majoritních složek i stopových prvků v pevných vzorcích byla 

provedena metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie použitím 

energiově disperzního spektrofotometru SPECTRO XEPOS. 

Metoda je založena na měření a vyhodnocování sekundárního 

(fluorescenčního) rentgenového záření emitovaného vzorkem. Analyzovaný 

vzorek je ve formě prášku vlisován do držáku a je ozářen vysokoenergetickým 

rentgenovým spektrem, nejčastěji wolframové nebo molybdenové záření 

(obrázek č.  27). Dopadající rentgenové záření vybudí elektrony z vnitřních 



 VŠB – TUO, Fakulta strojní, Katedra energetiky 
Ing. Michaela Kořistková Disertační práce, Ostrava 2012 

 

 -103- 

elektronových hladin a při zaplnění vakantních pozic jsou vyzářeny kvanta, 

která svojí energií odpovídají přítomným prvkům.  

Vznikne tak RTG emisní spektrum, ve kterém jsou obsaženy 

charakteristické čáry každého prvku obsaženého ve vzorku.  

Pro každý prvek je charakterizován souborem K, L, M emisních čar, které mají 

definovanou energii a intenzitu .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 27 Schéma RTG fluorescence 

 

Na základě poloh (energií) jednotlivých čar ve vyzářeném spektru můžeme 

určit prvky obsažené ve studovaném materiálu a analýzou intenzit 

charakteristických čar jsme schopni stanovit kvantitativní zastoupení 

jednotlivých prvků. Citlivost metody umožňuje stanovení většiny prvků s 

přesností v ppm (mg/t). Výsledné obsahy prvků  ve vzorcích hnědého uhlí, 

technického alternativního paliva, ložového a úletového popele  

(viz. tabulka č. 20). Výhodou je také možnost analyzovat velké série vzorků 

plně automaticky. 
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6.2.2 Výpočet a způsob vyhodnocení 

 

Za účelem detailnějšího porozumění chování prvků v průběhu 

spalování uhlí byla pozornost věnovaná obsahům studovaných prvků 

v nedopalu, který byl ručně vyseparován z popela. Naměřené hodnoty obsahů 

prvků při spalování samotného uhlí viz. tab. č. 20. Kombinovaném spalování 

hnědého uhlí a TAP viz tab. č. 21. Cílem bylo porovnat obsahy vybraných 

prvků v nedopalu s jejich obsahy v popelu a uhlí.  

 

Naměřené obsahy wi 

Prvek 

Vzorky 

uhlí nedopal 
ložový 

popel 
úletový 

popel 

Obsah 

popele
 
(%) 

23.4 56.1 98.9 98.8 

Na2O (%) < 0.2 < 0.2 < 0.3 < 0.3 

MgO (%) < 0.1 < 0.1 0.2 0.4 

Al2O3 (%) 6.0 15.8 11.7 19.4 

SiO2 (%) 11.8 30.4 20.1 34.7 

P2O5 (%) 0.1 0.2 0.2 0.4 

K2O (%) 0.1 0.2 0.5 0.4 

CaO (%) 0.7 1.5 46.2 26.5 

TiO2 (%) 1.5 4.2 3.2 4.8 

MnO (%) 0.02 0.02 0.07 0.05 

Fe2O3 (%) 1.5 2.5 4.9 7.0 

S (%) 1.1 1.1 3.8 2.9 
V (ppm) 62.4 256.0 75.0 165.0 
Cl (ppm) 41.5 58.6 49.8 122.2 
Ni (ppm) 12.5 32.9 23.8 50.1 

Cu (ppm) 67.0 222.5 91.5 166.2 

Zn (ppm) 26.6 37.8 85.9 129.0 
Ga (ppm) 14.4 26.0 20.3 47.1 
Ge(ppm) 5.4 11.9 11.1 16.7 
As (ppm) 39.0 40.0 81.0 145.2 
Se (ppm) 1.2 1.5 1.3 6.6 
Br (ppm) 1.8 2.4 2.4 6.5 
Rb (ppm) 11.4 36.0 33.6 30.5 
W (ppm) 19.1 64.9 22.7 48.0 
Pb (ppm) 6.9 19.7 19.5 28.2 

Th (ppm) 5.7 14.4 12.2 17.8 

 

Tabulka č. 20 Naměřené obsahy prvků při spalování uhlí 
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Tab. č. 21 Naměřené obsahy prvků při kombinovaném spalování hnědého uhlí a 

TAP 

 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že vzorky uhlí, nedopalu a popela mají výrazně 

odlišné hodnoty popelnatosti  Ad byly původní naměřené obsahy prvků 

normalizovány na stejný obsah popela (Ad = 100 %). Výpočet byl proveden 

dle rovnic (30 - 34), kde wU, wLP, wUP a wN jsou původní naměřené hodnoty 

obsahu prvku v uhlí, popelu a nedopalu, zatímco hodnoty W udávají 

přepočtené obsahy prvků ve stejných materiálech.  

Naměřené obsahy  wi 

Prvek 
 Studované vzorky 

uhlí nedopal 
ložový 

popel 
úletový 

popel 
TAP 

Obsah 

popela (%) 
23.4 67.7 98 98.8 5.6 

Na2O (%) < 0.2 < 0.2 < 0.3 < 0.3 < 0.1 

MgO (%) < 0.1 < 0.1 0.3 0.6 < 0.02 

Al2O3 (%) 5.9 21.4 11.6 17.6 0.6 

SiO2 (%) 11.8 37.3 21.0 30.9 3.9 

P2O5 (%) 0.1 0.3 0.16 0.3 0.08 

K2O (%) 0.1 0.4 0.5 0.4 0.07 

CaO (%) 0.7 1.5 44.0 29.8 2.4 

TiO2 (%) 1.5 5.0 3.0 4.9 0.14 

MnO (%) 0.02 0.04 0.1 0.04 0.003 

Fe2O3 (%) 1.5 4.2 6.1 5.4 0.1 

S (%) 1.1 0.7 3.1 2.7 0.1 
V (ppm) 62.4 270.0 72.0 233.0 < 6.4 
Cl (ppm) 41.5 72.8 87.4 411.0 121.4 
Ni (ppm) 12.5 33.0 23.2 75.5 26.4 
Cu (ppm) 67.0 176.8 82.2 185.0 25.0 
Zn (ppm) 26.6 43.1 111.0 370.3 1717.0 
Ga (ppm) 14.4 30.0 21.7 40.1 < 1.0 
Ge (ppm) 5.4 11.4 7.4 15.9 1.1 
As (ppm) 39.0 27.0 66.0 97.8 < 0.7 
Se (ppm) 1.2 2.1 1.6 8.3 0.5 
Br (ppm) 1.8 1.2 2.1 12.2 49.1 
Rb (ppm) 11.4 39.9 35.2 30.1 < 0.6 
W (ppm) 19.1 52.5 21.8 60.2 < 8.1 
Pb (ppm) 6.9 22.2 18.2 36.0 1.46 
Th (ppm) 5.7 14.4 8.9 17.4 < 1.0 
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      [31,32] 

 

  [33,34] 

 

Přepočtené hmotnostní zlomky studovaných prvků  v uhlí, nedopalu a 

popelech při spalování uhlí jsou uvedeny v tabulce č. 22 a hodnoty pro 

kombinované spalování hnědého uhlí a TAP  jsou uvedeny  v tabulce č. 23. 

 

Přepočtené obsahy prvků Wi 

Prvek 
Vzorek 

uhlí nedopal 
ložový 

popel 
úletový 

popel 

S (%) 4.7 2.0 7.3 4.0 

V (ppm) 266.5 456.5 142.4 227.9 

Cl (ppm) 177.2 104.5 94.5 169.0 

Ni (ppm) 53.4 58.7 45.2 69.2 

Cu (ppm) 286.1 396.7 173.7 229.6 

Zn (ppm) 113.6 67.4 163.0 178.2 

Ga (ppm) 61.5 46.4 38.5 65.1 

Ge (ppm) 23.1 21.2 21.1 23.1 

As (ppm) 166.5 71.3 153.7 200.6 

Se (ppm) 5.1 2.7 2.5 9.1 

Br (ppm) 7.7 4.3 4.6 9.0 
Rb (ppm) 48.7 64.2 63.8 42.1 
W (ppm) 81.6 115.7 43.1 66.3 
Pb (ppm) 29.5 35.1 37.0 39.0 
Th (ppm) 24.3 25.7 23.2 24.6 

     

Tab. č. 22 Přepočtené obsahy prvků při spalování uhlí 
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Přepočtené obsahy prvků Wi 

Prvek 
Vzorek 

uhlí nedopal 
ložový 

popel 
úletový 

popel 

S (%) 4.7 1.1 5.7 4.0 

V (ppm) 266.4 399.0 132.3 337.6 

Cl (ppm) 177.2 107.6 160.6 595.5 

Ni (ppm) 53.4 48.8 42.6 109.4 

Cu (ppm) 286.1 261.3 151.1 268.0 

Zn (ppm) 113.6 63,7 204.0 536.5 

Ga (ppm) 61.5 44.3 39.9 58.1 

Ge (ppm) 23.1 16.9 13.6 23.0 

As (ppm) 166.5 39.9 121.3 141.7 

Se (ppm) 5.1 3.1 2.9 12.0 

Br (ppm) 7.7 1.8 3.9 17.7 

Rb (ppm) 48.7 59.0 64.7 43.6 
W (ppm) 81.6 77.6 40.1 87.2 
Pb (ppm) 29.5 32.8 33.5 52.2 
Th (ppm) 24.3 21.3 16.4 25.2 

 

Tab. č. 23 Přepočtené obsahy prvků při spolupalování uhlí a TAP 

 

Porovnání takto přepočtených obsahů prvků v uhlí, nedopalu a popelu bylo 

provedeno graficky, což umožnilo kromě základního porovnání navíc také 

získat celkový přehled o chování prvků během postupného vyhořívání uhelné 

částice (přes zrno nedopalu až po konečný produkt spalování  - popel).  

 

 

Každé z těchto dvou spalování je prezentováno trojici bodů – hodnot pro uhlí 

(U), nedopal (N) a popela (P). Vzhledem k nárůstu obsahu popela u 

studovaných materiálů v řadě uhlí – nedopal – popel je vždy nejvíce umístěna 

hodnota uhlí, uprostřed pro nedopal a nejvíce vlevo pro popel. Změna 

charakteru vzorku v průběhu spalování původního uhlí až po konečný produkt 

spalování – popel, přibližně reprezentuje spojnice mezi hodnotou vynesenou 

pro uhlí a pro popel. Je –li skutečná hodnota obsahu prvků  v nedopalu pod 

spojnicí, lze tudíž usuzovat na ochuzení daného prvku v nedopalu 

v porovnání s celkovým trendem vyhořívání uhelné částice. Takové to chování 

je typické pro těkavé prvky.  
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Pro prvky netěkavé je naopak časté umístění skutečného obsahu prvku nad 

teoretickou hodnotou, a lze tudíž usuzovat na obohacení daného prvku 

v nedopalu, i když jeho normalizovaný obsah v nedopalu může být, např. nižší 

než v uhlí. A konečně bude –li skutečná hodnota pro nedopal umístěna 

přibližně na spojnici hodnot pro uhlí a popel, lze usuzovat na plynulé 

postupné vytěkání daného prvku z uhlí přes nedopal až po konečný produkt 

– popel. Takový prvek pak vykazuje průměrnou těkavost.  

 

6.2.3 Chování jednotlivých prvků  

 

V následujícím grafickém znázornění ( obr. 28 -  38) se jedná o porovnání 

chování daného obsahu prvku při spalování samotného uhlí a při 

kombinovaném spalování uhlí a TAP.  

 

 Astat - As 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 28 Porovnání obsahů prvku As v uhlí,nedopalu, a ložovém popelu při spalování 
hnědého uhlí – těkavé chování  
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 Astat - As 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 29 Porovnání obsahů prvku As v uhlí,nedopalu, a ložovém popelu při 
kombinovaném spalování hnědého uhlí a TAP – těkavé chování  

 

 
 

 Selen, Brom, Síra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 30 Porovnání obsahů prvků S, Se, Br v uhlí,nedopalu, a ložovém popelu při  
spalování hnědého uhlí – těkavé chování 
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 Obr. 31 Porovnání obsahů prvků S, Se, Br v uhlí,nedopalu, a ložovém popelu při 

kombinovaném spalování hnědého uhlí a TAP – těkavé chování 

 
 

 Zinek, Chlor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 32 Porovnání obsahů prvků Zn, Cl v uhlí,nedopalu, a ložovém popelu při spalování 

hnědého uhlí – těkavé chování 
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Obr. 33 Porovnání obsahů prvků Zn, Cl v uhlí,nedopalu, a ložovém popelu při 
kombinovaném spalování hnědého uhlí a TAP – těkavé chování 

 
 
 
 

 Vanad, Měď, Wolfram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 34 Porovnání obsahů prvků V, Cu, W v uhlí,nedopalu, a ložovém popelu při 
spalování hnědého uhlí – netěkavé chování 
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Obr. 35 Porovnání obsahů prvků V, Cu, W v uhlí,nedopalu, a ložovém popelu při 
kombinovaném spalování hnědého uhlí a TAP– netěkavé chování 

 
 
 
 

 Nikl, Rubidium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 36 Porovnání obsahů prvků Ni, Rb v uhlí,nedopalu, a ložovém popelu při spalování 

hnědého uhlí– netěkavé chování 
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 Galium, Germaium, Olovo, Thorium 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 37 Porovnání obsahů prvků Ga, Ge, Pb, Th v uhlí,nedopalu, a lóžovém popelu při 

spalování hnědého uhlí– plynulý trend vytěkání 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 38 Porovnání obsahů prvků Ga, Ge, Pb, Th, Ni v uhlí,nedopalu, a ložovém popelu 

při kombinovaném spalování hnědého uhlí a TAP – plynulý trend vytěkání 
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6.2.4 Porovnání obsahů prvků v lóžovém a  úletovém 

popelu 

 

Předchozí část (6.2.2 ) byla věnována chování studovaných  prvků přímo v 

fluidním loži a je spojen s relativní těkavostí těchto prvků ve spalovací komoře. 

Jakmile všechny prvky přešly do plynného stavu ,dochází k další diferenciaci 

chování vzhledem k různým druhům kondenzace / adsorpčních procesům, 

způsobených klesající teplotou spalin.  

 

 Z toho důvody bylo provedeno hodnocení přepočtu koncentrací prvků v 

popelu a popílku, při spalování hnědého uhlí a byly porovnány, které je 

uvedeno na obr. 39. Při kombinovaném spalování uhlí a TAP obr. č. 40.  

 

Pro snadnější interpretaci obrázku jsou zobrazeny dvě křivky z nichž jedna 

reprezentuje stejný obsah v obou popelech( plná čára) nebo  nebo 1,5-krát 

nebo 2 – krát  vyšší obsah v úletovém popelu vztahující se k lóžovému popelu 

(přerušovaná čára).  

 
 

Obr. 39 Porovnání obsahu prvků v lóžovém a úletovém popelu 
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Obr. č 40 Porovnání obsahu prvků v ložovém a úletovém popelu 

 

6.2.5  Dílčí výsledky porovnání obsahů prvků pomocí 

nedopalových zrn 

 
Z grafického znázornění obr.č. 28 – 33 je patrné, že hodnota nedopalu 

se nachází pod křivkou obecného trendu vyhoření, a lze tady uvažovat o 

ochuzení daného prvku v nedopalu, představující těkavé chování prvků. Tedy 

prvky s těkavých chováním při spalování a následným kombinovaném 

spalováním uhlí a TAP jsou: As, S, Se, Br, Zn, Cl.  

 

 

Z grafického znázornění obr.č. 34 - 36 je patrné, že hodnota nedopalu 

se nachází nad křivkou obecného trendu vyhoření, a lze tady uvažovat o 

obohacení  daného prvku v nedopalu, představující netěkavé chování prvků. 

Tedy prvky s netěkavých chováním při spalování a následným 

kombinovaném spalováním uhlí a TAP jsou: V, Cu, W, Rb a Ni ( při spalování 

uhlí). 
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Z grafického znázonění 37 a 38 je patrné, že hodnota nedopalu se 

nachází v linii křivky obecného trendu vyhoření, a lze tady uvažovat o 

plynulém vytěkaní prvku. Tedy prvky s plynulým  chováním při spalování a 

následným kombinovaném spalováním uhlí a TAP jsou: Ga, Ge, Pb, Th a Ni 

(při kombinovaném spalování uhlí a TAP). 

 
 
 

6. 3 Rentgenová difrakční analýza (XRD) 

 

Kvantifikace pomocí této analýzy je založena na modelování 

difrakčních spekter s použitím strukturních dat ( mřížkové parametry, pozice 

atomů ve struktuře, prostorová grupa, obsazovací faktory, atd.) pro jednotlivé 

minerály s následným porovnáním s naměřeným difrakčním záznamem 

pomocí vícerozměrné regrese. Ze strukturních dat vypočtených difrakční 

záznam se při analýze upravuje pomocí různých algoritmů ( sférická 

harmonická analýza za účelem odstranění vlivů texturace vzorků, anizotropie 

velikosti částic, částečná dezorientace ve struktuře, mikroabsorbce, atd. 

s cílem dosáhnout co největší shody mezi naměřenými dat a vypočteným 

průběhem difrakčního záznamu. Výsledkem výpočtu jsou jak tzv. šalovací 

faktory ( odpovídající podílům jednotlivých fází ve vzorku), tak i zpřesněná 

strukturní data pro jednotlivé fáze a také velikosti jejich krystalitů (krystalových 

domén), případně mikronapětí v nich. Podmínkou pro správnost výsledků je 

znalost nebo odhad správných vstupních modelů struktur jednotlivých fází, 

což může být v některých případech určitý problém. Tyto problémy mohou 

v některých případech vzniknout např. u minerálů vykazující polytypii ( např. 

chloridy, slídy) a také u jílových minerálů a vysokým stupněm strukturního 

chaosu (structural disordering) (např. tektity a smíšené struktury – např. illit – 

smektit).  
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6.3.1 Měření pomocí fluorescenční spektrometrie  

 

Měření minerálního složení uhlí a popelů probíhalo na 

modernizovaném, plně automatizovaném difraktometru BRUKER D8 

ADVANCE s parametry: generátor Krystalloflex K780 (50kV, 60mA), zdroj 

záření Co lampa, scintilační a pozičně citlivý detektor, měření v módu 

"Grazing incidence", vysokoteplotní komora (mri basic - ohřev do 1600°C). 

 

Pro kvantitativní vyhodnocení byla dále použita databáze difrakčních dat  

PDF – 2, verze 2004. 

 

6.3.2  Vyhodnocení měření 

 

Rentgenová difrakce vzorků  uhlí, nedopalu a  popelů při spalování 
samotného uhlí  jsou znázorněny na obrázcích 41 -  44. 
 
Přehled používaných značení a jejich vzorců viz. tabulka č. 24 
 
 

  Název Značka Vzorec 

Kalcit Cal CaCO3 

Oxid vápenatý L CaO 

Křemen Q SiO2 

Kaolín K  

Hematit – oxid želežitý H Fe2O3 

Anhydrit – síran vápenatý A CaSO4 

Siderit – uhličitan železnatý Sid Fe(CO3) 

Potassit - Aluminosilikát AlSi P 

Portlandit – hydroxid vápenatý Ch Ca(OH)2 

 Goethit G α-Fe3+O(OH) 

Korund – oxid hlinitý Cor Al2O3 

Magnetit - oxid železnato-železitý, Mag Fe3O4 

Mulit M Al6Si2O13 

Anatas – oxid titaničitý T TiO2 

Celit – trioxid hlinitý C3A Al2O3 

 
Tabulka č. 24 Názvosloví a vzorce minerálních fází 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydroxid
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxidy
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. č 41 Minerální analýza hnědého uhlí při spalování uhlí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Obr. č 42 Minerální analýza nedopalu při spalování uhlí  
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Obr. č 43  Minerální analýza ložového popele při spalování uhlí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č 44  Minerální analýza úletového popele při spalování uhlí 
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Rentgenová difrakce vzorků  nedopalu, ložového a úletového popelu při 

kombinovaném spalování uhlí  a TAP  jsou znázorněny na obrázcích 45-  47. 

 

 

Obr. č. 45 Minerální analýza nedopalu popele při kombinovaném spalování uhlí a TAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 46 Minerální analýza ložového popele při kombinovaném spalování uhlí a TAP 
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Obr. č. 47 Minerální analýza úletového popele při kombinovaném spalování uhlí a TAP 

 

6.3.3 Dílčí výsledky 

 

Při spalování samotného uhlí se ve vzorcích uhlí,nedopalu, lóžového a 

úletového popele nacházely tyto minerální fáze tabulka č. 25 a minerální fáze 

při kombinovaném spalování uhlí a TAP znázorňuje tabulka č. 26 : 

anatas T

geotit

magnetit Mag

trioxid hlinitý C3A

portlandit Ch

kaolín M

anhydrit A

G

T

Název Značení

křemen Q

oxid vápenatý L

kalcit Cal

anatas

Q

L

Cal

K

H

A

Sid

AlSi

Ch

hematit

anhydrit

siderit

aluminosilikát

portlandit

Název Značení

křemen

oxid vápenatý

kalcit

kaolín

 

Tab. č. 25 Minerální fáze při spalování uhlí Tab. č. 26 Minerální fáze při 

spaluspalování uhlí a TAP 

anatas T

geotit

magnetit Mag

trioxid hlinitý C3A

portlandit Ch

kaolín M

anhydrit A

G

T

Název Značení

křemen Q

oxid vápenatý L

kalcit Cal

anatas

Q

L

Cal

K

H

A

Sid

AlSi

Ch

hematit

anhydrit

siderit

aluminosilikát

portlandit

Název Značení

křemen

oxid vápenatý

kalcit

kaolín
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6. 4 Zkoumání struktury vzorků – Elektronový mikroskop  

 

K detailnímu pozorování jednotlivých struktur zkoumaných vzorků byl 

použit řádkovací elektronový mikroskop SEM PHILIPS XL – 30. 

 

6.4.1 Popis měření 

Pro studium minerálů a hornin mají metody elektronové mikroskopie velký 

význam, zvláště ve spojení s energiově disperzní (ED) a vlnově disperzní 

(WD) analýzou. Běžný rastrovací elektronový mikroskop umožňuje sledování 

objektů při zvětšení až několik desítek tisíc, speciální transmisní mikroskopy s 

vysokým rozlišením umožňují sledovat objekty velikosti atomů.  

Wolframové vlákno emituje elektrony a ty po urychlení a fokusaci dopadají na 

vzorek (obr. č. 48) a způsobují řadu jevů, z nichž jsou nejdůležitější tyto:  

 emise zpětně odražených elektronů (BEI), které po detekci umožňují 

sestavit elektronový obraz objektu s ohledem na jeho molekulovou 

hmotnost v každém bodě  

 vznik sekundárních elektronů (SEI), které po detekci umožňují sestavit 

elektronový obraz s ohledem na reliéf vzorku  

 RTG spektrum, které dává informace o kvantitativním prvkovém složení 

materiálu. Analýza těchto informací je prováděna energiově disperzní 

analýzou, kdy polovodičový detektor snímá energii RTG fotonů v celém 

spektru a mění ji na elektrické pulsy. Amplituda pulsů odpovídá energii 

rentgenova záření a počet pulsů dává informaci o jeho intenzitě. Z těchto 

informací lze stanovit přítomné prvky ve vzorku a jejich kvantitativní 

zastoupení. Analyticky přesnější a dnes častěji používanou metodou je 

vlnově disperzní analýza, kdy spektrometrem analyzujeme vybranou 

vlnovou délku rentgenova záření (ta odpovídá emisi určitého prvku). 

Intenzita spektrálních čar pak slouží ke stanovení kvantitativního 

zastoupení jednotlivých prvků.  
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Výhodou této metody je možnost provedení chemické analýzy z bodu o 

velikosti řádově 1-5 m s citlivostí srovnatelnou s jinými analytickými 

metodami. 

 

 

 

Obr. č.48 Schéma principu elektronového mikroskopu 

 

Z vhodného vlákna (W, LaB6) jsou emitovány elektrony (1), které jsou 

urychleny Wheneltovým válcem (2) a foksovány elektromagnetickou 

soustavou (3). Při dopadu na vzorek (4) dochází k interakcím, které umožňují 

vhodnými detektory (9) sekundárních a zpětně odražených elektronů sestavit 

elektronový obraz. K analýze složení slouží analyzující krystal (5) a detektor 

(6) a výsledná data jsou patřičně zesílena a vyhodnocena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VŠB – TUO, Fakulta strojní, Katedra energetiky 
Ing. Michaela Kořistková Disertační práce, Ostrava 2012 

 

 -124- 

6.4.2 Vyhodnocení měření  

 

Obrázky 49 – 54 jsou znázorněny snímky částic hnědého uhlí, 

nedopalu, lóžového popele při spalování hnědého uhlí při zvětšením 50 X a 

1500 X.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. č 49 Snímek uhlí při 50 X zvětšení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č 50 Snímek uhlí při 1500 X zvětšení 
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Obr. č 51 Snímek nedopalu při 50 X zvětšení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č 52 Snímek nedopalu při 1500 X zvětšení 
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Obr. č 53 Snímek ložového popele při 50 X zvětšení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č 54 Snímek lóžového popele při 1500 X zvětšení 
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Obrázky 55 – 60 jsou znázorněny snímky částic TAP, nedopalu, 

lóžového popele při kombinovaném spalování hnědého uhlí a TAP při 

zvětšením 50 X a 1500 X.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č 55 Snímek tuhého alternativního paliva  při 50 X zvětšení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č 56 Snímek tuhého alternativního paliva  při 1500 X zvětšení 
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Obr. č 57Snímek nedopalu  při 50 X zvětšení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č 58 Snímek nedopalu  při 1500 X zvětšení 
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Obr. č 59 Snímek lóžového popele  při 50 X zvětšení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č 60 Snímek lóžového popele  při 1500 X zvětšení 
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6.5  Stanovení pórovitosti - Rtuťový porozimetr 

 

Ke stanovení míry pórovitosti a určení specifického povrchu byl použit, 

SORPTOMATIC 1990 (Thermo Finnigan). Ke stanovení míry pórovitosti 

velkými póry byl použit rtuťový porozimetr Mictrometritics – AUTOPHORE IV. 

 

6.5.1 Vyhodnocení vzorků 

 

Zrna nedopalu byla podrobena metodě BET adsorpce dusíkem,ke 

změření specifického povrchu. Byla zjistěna hodnota specifického povrchu 

194 m2 / g. 

Distribuce pórů při spalování uhlí v rozmezí 2-21,5 nm je uveden na obr. 61. 

Kumulativní objem pórů  v rozmezí 2 až 21,5 nm je 0.140 cm3 / g. Nejhojnější 

póry v této křivce jsou průměrem v rozmezí 10 až 16 nm. 

 
 

 
Obr. č. 61 Distribuce pórů při spalování uhlí 
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Rozdělení větších pórů bylo stanoveno pomocí rtuťového porozimetrru a je 

znázorněn na obr. č. 62. 

 

 

 

Obr. č. 62 Distribuce větších pórů u zrn nedopalu při spalování uhlí 

 

 

Struktura povrchu viz. obr. 63 ukazuje, že pórovitost nedopalových zrn 

při  kombinovaném spalování uhlí a TAP  je mnohem lepší. Toto tvrzení však, 

není jednoznačné a to z důvodu nižší reprezentativnosti studovaného vzorku. 

Proto bylo provedeno určení specifického povrchu a měření distribuce pórů. 

Specifický povrch nedopalu při samotném spalování uhlí byl 194 m2 / g , 

zatímco při kombinovaném spalování uhlí s TAP specifický povrch nedopalu 

dosáhla 297 m2 / g, což je významně vyšší hodnoty . 
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Obr. č. 63 Distribuce pórů při kombinovaném spalování uhlí a TAP 

 

Distribuce pórů v rozmezí přibližně 2 až 18 nm, je uveden na obr. 62 . 

Kumulativní objem pórů  (2-18 nm) je asi 0.165 cm3 / g. Nejhojnější póry v této 

křivce jsou o velikosti10,7 nm.   

 

Distribuce makro pórů byla stanovena pomocí Hg-porozimetru a je uveden na 

obr. 64. 

 

 

 
Obr. č. 64  Distribuce větších pórů u zrn nedopalu při kombinovaném spalování uhlí a 
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6.6 Stanovení obsahu popela ve vzorcích 

 

Obsah popela vzorků uhlí a pevných produktů spalování byl zjištěn 

gravimetricky při teplotě 815˚C v muflové peci. 

 

6.7 Příprava zrnitostních frakcí produktů spalování –     

prosévací zařízení  

 

Z celkových vzorků LP a UP byly na sítech o velikosti ok 0,4 mm a 2,0 mm 

vyseparovány tři zrnitostní frakce vzorků LP, na sítech o velikosti ok 0,09 mm 

a 0,04 mm pak vždy tři zrnitostní frakce vzorků UP. V obou případech bylo 

použito prosévací zařízení FRITSCH ANALYSETTE 3 Spartan.   
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7. ZÁVĚR 
 

Náplní disertační práce bylo ověření možnosti kombinovaném 

spalování energetického hnědého uhllí a alternativního paliva ve fluidním kotli, 

za účelem rozšíření spektra paliv určených pro výrobu elektrické energie se 

současnou minimalizací škodlivých tuhých a plynných emisí. 

V rámci řešení disertační práce jsem se hodně věnovala teorii i 

praktické části. 

Hlavní důraz jsem kladla na experimentální část probíhající na fluidním 

kotli elektrárny Tisová na Sokolovsku, skládající se z odběru, přípravy, 

postupů měření a následného srovnání dosažených výsledků s teoretickými 

znalostmi jakožto rozšíření současných znalostí a popelu a jeho souvisejících 

vlastností při kombinovaném spalování hnědého uhlí a TAP.  

 

Z dílčích výsledků termogravimetrického měření je patrné, že optimální 

poměr spalování hnědého uhlí a TAP odpovídá 15 % hm přidávaného TAP 

k hnědému uhlí. TAP je vhodné pro rozšíření spektra určených ke 

kombinovanému spalování. Stanovením reakční kinetiky hnědého uhlí a 

alternativního paliva odvozené z termogravimetrických dat vyplývá, že  

přítomnost určitých  katalyzátorů zvyšuje reakční rychlost. Tento efekt je 

způsoben změnou mechanismu reakce, katalyzátor mění reakční koordinát 

reakce. U reakcí, které probíhají na povrchu, např. heterogenní katalýza, lze 

zvětšením reakční plochy podstatně zvýšit reakční rychlost. 

 

Z dílčích výsledků analýz porovnání obsahů prvků v uhlí, lóžovém a 

úletovém popelu, při samotném spalování hnědého uhlí a při kombinovaném 

spalování hnědého uhlí a TAP, za pomocí nedopalových zrn vyplývá: 

 

Nejvyšší obsahy prvků při kombinovaném spalování hnědého uhlí a TAP 

vykazovaly prvky Zn, Cl a Br. Toto  zjištění, šlo předpokládat s přidáním 

organické části paliva, která je dána složením technického alternativního 

paliva ( dřevo, papír, plasty, apod.) Chování těchto  prvků je těkavé, tzn. 

nebyly obohaceny v nedopalových zrnech ve srovnání s celkovým trendem 

vyhořívání uhelné částice. Na druhou stranu , v uhlí je několik možných 

sdružení těchto prvků [181-183]. Chlór a brom se obvykle vyskytuje v kapilární 

vodě v uhlí jako chloridy a bromidy, může být také vázán s Zn ve formě 

sulfidů, uhličitanů nebo organicky vázán atd.  Ale obecně platí, že nejnižší 
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volatilitu pro všechny známé prvky [184-186] jsou prvky vázané v silikátových 

minerálech, což není obvyklé k afinitě prvků Cl, Br a Zn [181-183]. 

Při spalování samotné uhlí bez přídavky alternativního paliva, bylo zjištěno 

těkavé chování u Cl, Br a Zn, což je v souladu se závěry s literatury [13]. 

Pokud jde o chování jiných prvků, jejich chování bylo skoro stejné jako při 

samotném spalování uhlí: S, Se a As ukazují nejvyšší těkavé chování, 

zatímco nejnižší volatilitu ukazovaly prvky V, Cu a W.  

Z toho vyplývá,  že kombinovaném spalování alternativního paliva 

s uhlím, nijak výrazně neovlivnilo volatilitu studovaných prvků . 

 
 

Dopad na životní prostředí toxických prvků v uhlí nebo jiných paliv je 

dán nejen jejich těkavostí v rámci fluidního lože , ale také jejich další chování 

po opuštění spalovací komory. Jinými slovy, jakmile jsou prvky zplyněny, 

ukázují další diferenciaci chování vzhledem k různým kondenzačním / 

adsorpčních procesů probíhajících při klesající teplotě spalin. Za tímto účelem 

bylo provedeno srovnání obsahů prvků v lóžovém a úletovém popelu a 

z analýzy je zřejmé, že umístění jednotlivých obsahů prvků v rámci schématu 

pro samotné spalování uhlí je téměř stejný. Jediný rozdíl byl pozorován u 

úletového popele (v porovnání s ložovým popelem) u prvků S a Rb. Ostatní 

prvky ukazovaly ( ve větší či menší míře) vyšší obsah v úletovém popelu v 

porovnání z lóžovým popelem. Nejvýznamnější obohacování je patrné u  

prvků Cl, V, Zn, Se, Br, atd.  v úletovém popelu.  

 

Při spaluspalování hnědého uhlí a TAP je zřejmý mírný posun směrem 

k vyššímu obohacení paliva prvky v úletovém popelu. Tento trend je 

nejvýraznější v případě Zn, Cl a Br, což byly prvky s nevyššími obsahy při 

spaluspalování. Proto lze dospět k závěru, že prvky ukazující vysoké 

koncentrace, při spaluspalování, mají tendenci se soustředit v úletovém 

popílku.  

 

Během spalování samotného uhlí, byl Zn obohacený popílku 1,1-krát, Cl  

1,8-krát a 2,0-krát Br. Při kombinovaném spalování byl pak obohacen Zn v 

popílku 2,6-krát, Cl 3,7-krát a Br 4,6-krát. Zvýšení obohacení dalších prvků 

v úletovém popílku, při kombinovaném spalování je výrazně nižší, např. Cu 

byl obohacen 1,3-krát (čisté uhlí) a 1,8-krát (uhlí a TAP).  
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Toto chování lze vysvětlit např. prostřednictvím různých rozdělení celkových 

minerálních látek mezi lóžovým a úletovým popelem během těchto dvou 

spalovacích zkoušek, tím vyšší obsah CaO v úletovém popelu 

shromážděného spalování uhlí a TAP, nebo dokonce vlivem různých množství 

Cl v obou spalovacích zkouškách. 

 
 

Ze závěrů rentgenové difrakční analýzy, vzorků hnědého uhlí vyplývá 
dominantní výskyt křemene a kaolinitu. 
 

Difuzní oblast pozorovaná pro vzorek nedopalu se pohybovala (2θ v 

rozmezí přibližně od 25 ˚ až 31 ˚), která koresponduje s semi-krystalickými 

fázemi uhlíku. Poněkud nižší kristalinita (rozšířené vrcholy) je také patrná v 

případě magnetitu a hydroxidu vápenatého. Naopak, vysoký stupeň 

krystalického stav je reprezentován (např. ostrými vrcholy)  z křemene, vápna 

nebo anatasu. 

Srovnání difrakčních spekter odhalil téměř stejné minerální složení pro oba 

vzorky nedopalu - dominantní minerální fáze v obou vzorcích byla křemen a 

menší výskyt také anatas. Oba vzorky lóžových popelů ukázaly podobné 

minerální složení  - nejhojnější minerální fází bylo  vápno a také menší 

množství křemene, anhydritu a anatasu .Podobné minerální složení bylo 

získáno i pro oba úletové popely, kde křemen byl nejvíce dominantní 

minerální fází  a kde je výskyt vápna, anhydritu, anatasu a vápence byl 

menšího významu. 

Proto lze dojít k závěru, že přidáním odpadního paliva při spalování uhlí nijak 

zásadně nezmění minerální složení obou vzorků nedopalu a vzorků lóžových 

popelů. 

 

Srovnáme-li struktury čtyř materiálů pomocí elektronového mikroskopu, 

vykazuje nižší pórovitost uhlí a lóžového popela , v porovnání se vzorky 

nedopalu  ukazující  velmi rozvinutý systém prasklin, pórů a dutin vedoucí k 

vysoké pórovitosti tohoto materiálu. To je důvod, proč je nespálený uhlík 

zkoumán ve vztahu k jeho adsorpční vlastnosti. 
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Z dílčích analýz srovnání pórovitosti u samotného spalování hnědého uhlí 

vyplývá, že specifický povrch nedopalových zrn  byl 194 m2 / g. 

Distribuce pórů v rozmezí 2-21.5 nm. Kumulativní objem pórů v rozmezí 2 až 

21,5 formulář nm je 0.140 cm3 / g. nejhojnější póry v této křivky jsou 

průměrem v rozmezí 10 až 16 nm. 

Celkový objem pórovitosti (na 1g nedopalu) je 1,02 cm3 / g.  

 

Pórovitost u zrn nedopalu při spaluspalování uhlí a TAP je mnohem 

lepší, než u nedopalových zrn při spalování samotného uhlí. Musíme, ale také 

brát v úvahu nižsí reprezentativnost studovaného vzorku, aby se předešlo 

nesprávnému výkladu při porovnávání absorpčních vlastností nedopalových 

zrn při samotném spalování hnědého uhlí a během kombinovaném spalování 

hnědého uhlí a TAP.  

Specifický povrch nedopalu při  spalování samotného uhlí byl 194 m2 / g , 

zatímco u kombinovaném spalování uhlí a TAP byl specifickým povrchem 297 

m2 / g, což reprezentuje významně vyšší hodnoty . 

 

Distribuce pórů v rozmezí přibližně 2 až 18 nm. Kumulativní objem 

těchto pórů (2-18 nm) je asi 0.165 cm3 / g. Nejhojnější póry v této jsou 

přibližně o velikosti 10,7 nm. Z porovnání výsledků s výsledky získanými 

v mém předchozím měření ukázal, že vzorek nedopalu pocházející ze 

samotného spalování uhlí ukázal poměrně nízkou hodnotu kumulativní 

objemu pórů 2-18 nm (asi 0.130 cm3 / g). Nejhojnější póry v obou vzorcích 

nedopalu jsou podobné velikosti, ale v případě samotného spalování uhlí 

nejsou tyto póry tak četné. Objem pórů odpovídající pro póry 10-11 nm je asi 

0,019 cm3.nm-1 g-1 při kombinovaném spalování uhlí a 0,012 cm3.nm-1 g-1 pro 

spalování  samotného uhlí. Nalézají se  tam také velmi malé póry, které 

přispívají nejvíce významně ke zvýšení specifického povrchu a které zvyšují 

účinnost adsorpce. 
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8. SHRNUTÍ 

 

Kombinovaném spalování energetického hnědého uhlí a technického 

alternativního paliva do 10 % hmotnostně výrazně neovlivňuje chování 

spalovacího procesu, chování majoritních a minoritních prvků potvrzuje 

zjištění získané v souladu se studovanou literaturou uvedenou v této 

disertační práci.  

Jedním z faktorů jenž ovlivňují množství emisí těžkých kovů je způsob 

jakým je palivo spalováno např. ve fluidním loži je dosahováno nižších 

spalovacích teplot a tím se snižuje těkavost kovů. Dalšími faktory snižující 

emise kovů z těchto kotlů jsou zvýšený tlak v kotli, jenž zvyšuje bod varu 

těžkých kovů, velikost částic uhlí, která je vyšší než v tradičních ohništích a 

tím vznikají větší částice popílku, jenž neobsahují tolik kovů. Dále může ve 

fluidním kotli docházet k absorbci kovů do přidávaného vápence. 
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