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Anotace 

Němček, O.: Distribuce arsenu a rtuti a jejich sorpce při laboratorním spalování ve fluidní 

vrstvě.  

Ostrava, katedra energetiky, Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2013,  

96 stran, dizertační práce, školitel: doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. 

Práce se zabývá problematikou účinnosti vybraných sorbentů (aktivního uhlí a pyrolýzního 

polokoksu) při sorpci těžkých kovů, obsažených ve spalinách hnědého uhlí. Sorpce byla 

zkoumána ve vertikálním laboratorním zařízení, skládajícím se ze dvou sériově řazených 

fluidních vrstev. S ohledem na aktuální problematiku emisních limitů je výzkum zaměřen na 

sorpci arsenu a rtuti. Cílem práce je nalézt vhodné metodiky a případně též alternativní 

materiály pro použití v průmyslové výrobě. 

 

Annotation 

Němček, O.: Distribution of arsenic and mercury and their sorption during the laboratory 

combustion in the fluidized layer. Ostrava, Department of Power Engineering VŠB-Technická 

univerzita Ostrava, 2013, 

96 pages, Thesis, supervisor: doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. 

The publication is engaged in the issue of individual sorbents efficiency during the sorption of 

heavy metals contained in the burnt gases from the brown coal. Used sorbents for experiments 

are active coal and semi coke created by pyrolysis process. The process of heavy metals 

sorption was tested at the vertical laboratory equipment that consists of the two fluid layers 

that are arranged serially. Within the actual issue in the area of emission limits, the research 

has been focused on arsenic and mercury sorption. The aim of the disertation is to find out a 

suitable methodologies and respective alternative materials to be used within the industrial 

production. 
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1. EMISE TĚŽKÝCH KOVŮ PŘI SPALOVACÍCH PROCESECH 

 

1.1. Cíle disertační práce 

V rámci pochopení principů a prohloubení znalostí chování těžkých kovů, především pak rtuti 

(Hg) a arsenu (As), při spalovacím procesu ve fluidní vrstvě a možnosti jejich odstranění ze 

spalin, jsou cíle této práce a výzkumu následující: 

 Sestrojit funkční laboratorní zařízení pro testování potřebných úloh a využití tohoto 

zařízení k prohloubení poznatků z oblasti alternativních sorbentů. 

 Najít využití pro pyrolýzní polokoks, jakožto ekonomicky výhodnější materiál, kdy 

toto řešení může být aplikovatelné i v průmyslových oblastech a petrochemii. 

 Ověřit, zda zkoumaný alternativní sorbent může nahradit současně používané 

konvenční sorbenty. 

 Zjistit vliv určitých látek na průběh spalování a tedy tvorbu škodlivých emisí těžkých 

kovů, především pak arsenu a rtuti. 

Mezi další doprovodné otázky výzkumu v této oblasti patří ovlivnění tvorby emisí TK, 

možnosti jejich záchytu na pevných sorbentech klasického typu i sorbentech nekonvenčních a 

porovnání jejich účinnosti. Tato metodika výzkumu v dané oblasti by mohla být přínosem, 

protože se jedná o velice aktuální a potřebné téma. V rámci tohoto výzkumu je také nutné 

vhodně navrhnout laboratorní zařízení. Mělo by se skládat ze dvou sériově nad sebou 

řazených fluidních vrstev. Účelem tohoto zařízení je právě sledování procesů hoření ve fluidní 

vrstvě. Další pokusné experimenty by tedy bylo možné provádět se spalováním vzorků 

obohacených o arsen a rtuť s využitím hnědého uhlí (to vše v dolní fluidní vrstvě). Při jednom 

pokusu by pak bylo možné použít sorbentů na bázi aktivního uhlí a alternativních sorbentů za 

účelem záchytu těchto těžkých kovů (v horní fluidní vrstvě) a provést vyhodnocení 

experimentů. Zařízení by bylo vhodné sestavit tak, aby bylo možné regulovat vstupní 

parametry procesu, průběh procesu a kontrolovat požadované hodnoty. Následně po 

jednotlivých pokusech bude zapotřebí provést bilanční výpočet těkavosti As a Hg a jejich 

záchyt na sorbentech. Výzkum by se také měl zaměřit na ovlivnění těkavosti prvků po 

přídavku anorganické a organické formy PVC a chloridu sodného do spalovacího procesu. 
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1.2 Úvod 

 Využívání energetických zdrojů v jejich neobnovitelné formě je dnes celosvětově 

rozšířeným zdrojem energie. Ani nástup obnovitelných zdrojů energií v poslední době 

nezmění dominantní postavení fosilních paliv – především pak uhlí. V současné době se 

zásoby těžitelného uhlí odhadují na 200 – 250 let, ropy a zemního plynu na dalších 50 let i při 

započítání rostoucí spotřeby [1]. V současném vývoji tzv. „energetického mixu“ se podílí uhlí 

na výrobě elektrické energie v české republice, s mírně klesajícím trendem ve prospěch OZE 

a ostatních zdrojů zhruba z 54 % [2]. Viz graf č.1.: 

Podíl jednotlivých paliv na výroběelektrické energie
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Graf č.1. Podíly na výrobě el. Energie dle jednotlivých zdrojů, zdroj ČSÚ. 

 Je tedy více než žádoucí zabývat se problematikou vznikajících emisí z těchto 

neobnovitelných zdrojů energie, neboť bude doslova nutné s nimi počítat i v budoucnu.  

 

 

 

1.3 Pohled legislativy a nové technologie vzhledem k emisním limitům 

 Fosilní paliva při svém spalování produkují množství škodlivých emisí. Součástí 

těchto emisí jsou i sloučeniny a páry těžkých kovů (TK). Z legislativního pohledu by 
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se zákony České Republiky měly odrážet v nařízení EU. Tyto nařízení do budoucna počítají 

se snižováním tuhých a plynných emisí ze zdrojů spalující fosilní paliva a jsou nastaveny 

například mnohem přísněji, než v sousedním Polsku. V důsledku těchto legislativních 

omezení došlo ke zkvalitnění samotných technologií spalování (např. zavádění fluidních 

ohnišť) a vývin nových technologií pro odstraňování škodlivin ze spalin (zdokonalování 

filtrace, odsiřování, de-NOxu apod.). Se zpřísňujícími se pravidly pak bude muset i vývoj 

nových technologií a postupů pokračovat kupředu. 

 

1.4 Emise těžkých kovů 

 Pokud bychom se zaměřili především na uhlí, jako hojně využívaný zdroj energie, 

můžeme konstatovat, že obsahuje celou škálu těžkých kovů (Arsen, kadmium, rtuť, olovo, 

zinek, nikl, chrom …). Ve spalovacím procesu uhlí se tyto látky uvolňují s ostatními. Pokud 

nejsou nijak odstraněny, dostávají se do ovzduší v plynné formě, formě aerosolu, vázány na 

tuhé částice prachu, nebo končí v popelu. Tyto látky jsou velmi nebezpečné jak pro lidský 

organismus, tak pro samotné životní prostředí. Těžké kovy mají tendenci se v lidském 

organismu ukládat a hromadit. Při určitých koncentracích pak byla prokázána toxicita pro 

organismus, změna genetického kódu, vliv na plodnost, vliv na vznik karcinomů apod. 

Nepomůže ani fakt, že velmi lehce oxidují, nebo se slučují s jinými méně nebezpečnými 

látkami v emisích či se vážou na tuhé částice, podstata toxicity zůstává stejná[3]. V tomto 

ohledu je pak legislativa opětně velmi přísná. Pokud se zaměříme na Arsen (As) a rtuť (Hg), 

pak v části D, přílohy č.12, strany 1., vyhlášky č. 205/2009 Sb. máme stanoveny obecné 

emisní limity pro vybrané znečišťující látky a jejich stanovené skupiny platné v této příloze 

do 31. prosince 2014 při normálních stavových podmínkách 101325 (Pa) a 0 (
o
C). Pro rtuť je 

maximum 0,2 (mg/m
3
) a pro arsen pak 2 (mg/m

3
). Pokud se však podíváme do části II., 

zjistíme navýšení omezení s platností od 1.1. 2015. A to pro rtuť do maximálního limitu 0,2 

(mg/m
3
) – nemění se, pro arsen pak sníženo na 1 (mg/m

3
)[4]. Pokud bychom prostudovali 

celou tuto zákonnou normu, narazíme i na podobné legislativní zpřísnění podmínek u dalších 

škodlivin. Nikdy dříve však nebyly tak rapidně u rtuti a arsenu sledovány a zpřísňovány jejich 

emisní limity. Z tohoto titulu je výzkum jejich záchytu od samotného počátku těžby a 

přípravy, až po konečné spálení a produkty spalování zcela na místě.  
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1.5 Fluidní kotle 

 Fluidní kotle byly uvedeny v ČR do provozu koncem 80. Let. Jedná se tedy o celkem 

relativně mladá zařízení. Spalováním paliva probíhá ve vznosu, kdy nosným médiem je 

spalovací vzduch, přiváděný zespodu do fluidní vrstvy a při hoření vznikající proud spalin. 

Spalovány jsou částice uhlí (možný je přídavek biomasy apod.) o velikosti zrn cca 0,1 – 3 mm 

(můžeme je tedy považovat za přechod mezi typem kotlů roštovým a práškovým). Částice 

v průběhu hoření zmenšují svůj objem a hmotnost a jsou unášeny relativní rychlostí do 

cyklonu. Zde se buď vrací zpět do fluidní vrstvy k dohoření, nebo pokud je jejich úletová 

rychlost dostatečná odchází ve formě popílku v proudu spalin směrem k odlučovačům. Kotle 

mohou být s vrstvou stacionární, bulbinkovou, nebo vrstvou cirkulující.  

Co se týče spalování uhlí ve fluidních topeništích z hlediska tvorby znečišťujících 

látek, jedná se o zařízení s menší tvorbou škodlivin, než např. u roštových, nebo práškových 

kotlů. U fluidních kotlů je výhodou přimíchávání sorbentu ve formě vápence již do samotné 

spalovací komory. Vápenec se zde používá za účelem odsíření (u cirkulujících fluidních kotlů 

je to s účinností až 90%). Co se týče těžkých kovů a jejich vazeb na další účastníky 

spalovacího procesu, probíhá zde jejich záchyt na filtrech látkových i s aktivním uhlím, 

elektroodlučovačích, nebo v suché, či mokré vypírce. Velká část jich odchází rozptýlena a 

vázána v popelovině. Přesto se limitní množství dostávají do ovzduší. Není to způsobeno tím, 

že by obsah těchto látek byl ve vstupním materiálu tak vysoký (u uhlí v řádech desítek ppm), 

ale množstvím spalovaného paliv, kdy už je nutné brát na toto zřetel[5]. V této oblasti je 

problematika odsíření a odstraňování dalších škodlivých emisí celkem kvalitně popsána. 

Problémem i u těchto typů zařízení je vysoká těkavost některých těžkých kovů – především 

pak rtuti (Hg). Páry těchto kovů, ať už v jejich elementární podobě, nebo formě sloučenin, 

projdou například elektroodlučovači, látkovými filtry a dalšími klasickými procesy. Jen málo 

klasických uhelných elektráren má v technologiích zavedeny kyselé mokré pračky spalin, 

uhlíkové filtry, nebo filtry s obsahem aktivního uhlí na zachycení těžkých kovů. Tyto jsou 

instalovány především na spalovnách odpadů a spalovnách nebezpečných odpadů, kde se 

očekávají zvýšené koncentrace TK, díky spalovanému materiálu. 

Na klasických provozech elektráren pak v poměru na vstupu s porovnáním na výstupu 

z procesu uniká až z 97-98 % plynná složka TK do atmosféry[6]. Což je přinejmenším 

alarmující. Dopady legislativní i zdravotní jsou pak nasnadě, viz. kapitola 1.3 výše. 
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1.6 Adsorpce 

 Pro naši problematiku je podstatná adsorpce plynných látek na látkách pevných. 

Můžeme tedy hovořit o dvoufázovém styku pevná látka – plyn. Dojde-li k přiblížení molekul 

plynu k povrchu pevné látky a následně k jeho zachycení na tomto povrchu, hovoříme o 

adsorpci. Tedy plyn, který je adsorbován nazývejme adsorptiv, pevnou látku, na níž se 

adsorptiv zachytí nazývejme adsorbentem. Zachycený plyn nazývejme adsorbátem. Toto 

rozhraní je znázorněno na obrázku níže.  

 

Obr. č. 2. Adsorpce plynu na pevné látce. 

 Samotné adsorbenty potom můžeme dělit podle druhu vzniku na přírodní a umělé. 

Přírodní jsou na bázi sloučenin křemíku (Zeolity), hliníku, nebo se může například jednat o 

dřevěné uhlí či saze. Uměle vyrobené jsou rezidua chemických, petrochemických či 

koksárenských procesů. Například aktivní uhlí, silikagel apod., kdy tyto látky jsou pro 

potřeby energetiky velice zajímavé. 

 Aktivní uhlí se vyrábí karbonizací organických složek, například dřeva, cukru, nebo 

biomasy. Pro zvýšení jeho kvality je možné zbytkové organické látky ještě odstranit pomocí 

vhodných chemikálií. Sorpční vlastnosti lze také vylepšit dodatečnou aktivací a to jak 

chemickou cestou, tak například při zahřívání v oxidačním prostředí, nebo při zvýšeném tlaku 

vodní párou. Měrný povrch takto zušlechtěného materiálu může dosahovat hodnot 800 – 1200 

m
2
∙g

-1
. Je to způsobeno právě vyčištěním nežádoucích látek a krystalizací uhlíkových struktur 

a vznikem nových kapilár a dutin.  

 Silikagel pak získáme při vysrážení gelu kyseliny křemičité z koncentrátu křemičitanu 

sodného kyselinou chlorovodíkovou a následným vypíráním destilovanou vodou. Poté je 

nutné tento gel vysušit a aktivovat při teplotách okolo 500 
o
C. Velikost vzniklých póru je 

možno ovlivnit vedením samotného procesu. Specifický povrch je okolo 600 m
2
∙g

-1
. 
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Porozita látek a stanovení specifického povrchu 

 Každá látka má nějaký specifický povrch, který sestává z různé struktury. Mohou to 

být různé plochy, záhyby, hrany, dutiny atp. Záleží, o jaký materiál se jedná, jakou má 

strukturu, jde-li o krystalickou látku, nebo látku amorfní. Každopádně už zde hovoříme 

například o drsnosti povrchu.  

 Pro nás zajímavá veličina je „specifický povrch“. Jedná se o plochu povrchu dané 

látky ku její hmotnosti → m
2
/g. Rozlišujeme pak vnitřní a vnější plochu povrchu, kdy za 

vnější lze považovat veškeré nerovnosti a rozdíly povrchu a za vnitřní pak póry a dutiny 

zasahující do částice samotné. 

Póry lze dělit dle jejich velikosti: 

- Makropóry  Φ ˃ 10
-7

 m 

- Přechodné póry  10
-7

 m ˃ Φ ˃ 10
-9

 m 

- Mikropóry  Φ ˂ 10
-9

 m 

Velikost plochy povrchu pevných látek lze zjistit například pomocí metody adsorpce plynné 

fáze.  

Sp = NA ∙ mg ∙ σ (1.1) 

Kde:  

  Sp Specifický povrch (m
2 
∙ g

-1
) 

  NA Avogadrova konstanta (mol
-1

) 

  mg množství plynu (mol ∙ g
-1

) 

  σ plocha, kterou zaujímá jedna molekula plynu na povrchu látky (m
2
) 

 Avogadrova konstanta je známé číslo NA = 6,023 ∙ 10
23

 mol
-1

. Množství plynu 

se určí z analytických měření.  

Určíme si nejprve adsorpční izotermu a poté stanovíme celkovou plochu σ z hustoty 

adsorbovaného množství plynu v kapalném stavu, nebo pevném stavu. Výsledné naměřené 

hodnoty se pak mohou různit. Důvodem je rozdílná velikost pórů a velikost molekul 

použitého plynu. Je tedy vhodné udělat například několik měření s použitím různého 
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adsorpčního plynu. Důvodem je stanovení vhodnosti daného porózního materiálu pro námi 

požadované medium. Logicky, čím menší velikost molekul plynu, tím větší nám vyjde 

specifický povrch a tedy adsorpční vlastnosti zkoumané látky [7,8,9]. 

 

2. NÁVRH A VÝPOČET LABORATORNÍHO ZAŘÍZENÍ 

 

2.1 Stanovení základních parametrů a komponentů zařízení 

Samotná aparatura by měla být navržena s ohledem na běžně dostupné materiály, dostupná 

zařízení a to především s možností co nejjednodušší obsluhy. Také by zde měla být možnost 

jednoduché výměny případných poškozených dílů, nebo úprav zařízení během provozu. 

Výhodou této volby by měla být poměrně malá finanční náročnost, při získání kvalitních 

výstupů z měření. Prakticky jediné součásti, jejichž výrobu je potřeba zadat specializované 

firmě, jsou průhledné díly obou fluidních vrstev s důrazem na vysoké pracovní teploty. Volba 

tedy padla následovně: 

a) Vstupní předehřívací armatura  

- Byla vybrána s ohledem na rozměry přípojky kompresoru a rotametru a také 

s ohledem na pracovní teplotu. Zvolena trubka bezešvá z nerezavějící 

chromniklové oceli, odolné vůči vysokým teplotám 12 x 2 mm, ocel 1.4841 

DIN 17850. 

b) Rotametr 

- Vybrán s ohledem na toky vzdušiny podle vypočítaných hodnot fluidního 

zařízení. 

 

c) Předehřívací a spalinové armatury 

- Byla vybrána s ohledem na dodávané rozměry skleněných dílů a s ohledem na 

pracovní teplotu. Zvolena trubka bezešvá z nerezavějící chromniklové oceli, 

odolné vůči vysokým teplotám 48,3 x 4 mm, ocel 1.4841 DIN 17850. 
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d) Armatura odvodu spalin 

- Stejný materiál a parametry, jako pro spalinovou armaturu, tedy ocel 1.4841 

DIN 17850. 

e) Zdroj stlačeného vzduchu 

- Stacionární olejový kompresor se vzdušníkem a regulací tlaku, který lze pořídit 

běžně v obchodě s náčiním, např. značky Einhell. Pracovní tlak do 4 – 8 MPa a 

s podmínkou vzdušníku, kdy zaručíme konstantní průtok vzduchu na námi 

požadovaných hodnotách. 

f) Zdroj tepla 

- Topný drát a topné tělesa, která jsou řízena přes programovatelné PID 

regulátory s odezvou přes termočlánky, za účelem dosažení požadované 

teploty v jednotlivých sekcích. Termočlánky typ K, topné tělesa o příkonu 300 

a 650 W, ovládané přes skupinu PID Regulátorů značky OMEGA serie 8000+. 

 

Podle předpokladu měření je nejprve nutné stanovit vzhledem k navrhované aparatuře, 

požadovaným teplotám a nosnému materiálu základní výpočty rychlostí s ohledem na chování 

fluidní vrstvy. Také je potřeba uvážit, že samotné měření bude probíhat za teplot podobných 

spalování v klasickém fluidním kotli. Obecně lze předpokládat, že se bude teplota pohybovat 

v rozmezí 500 – 800 °C. Materiálem fluidní vrstvy bude z převážné části sklopísek, budeme 

tedy vycházet z jeho parametrů a vlastností. Nosným médiem bude předehřátý stlačený 

vzduch, tedy jeho veškeré požadované parametry. Tyto parametry byly výchozím bodem pro 

samotné měření a zkoušky. 

2.2 Výpočet vstupních parametrů rychlostí ve fluidní vrstvě 

Minimální rychlost fluidace vzhledem k vstupním parametrům Umf  

Jedná se o minimální rychlost proudění nosného média – spalovacího vzduchu, kdy můžeme 

prohlásit, že se vrstva svými vlastnostmi začíná podobat kapalině.  

gp

mf

mf
d

U








Re

     (2.1) 
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Kdy Reynoldsovo lze vyjádřit ve tvaru: 

  12

2

1Re CArCC
dU gpmf

mf 






 (2.2) 

Konstanty C1 a C2 jsou hodnoty získané empirickým měřením z experimentů, popsaných 

v literatuře Grace [10]. Nabývají hodnot pro C1 = 27,2 (-) a C2 = 0,0408 (-). Tyto hodnoty 

byly stanoveny empiricky v průběhu času od různých autorů a námi vybrané hodnoty jsou 

jedny z posledních nejpřesnějších pro daný typ malého zařízení [11]. 

Autor C1 C2 

Wen and Yu (1966) 33,7 0,0408 

Richardson (1971) 25,7 0,0365 

Saxena and Vogel (1977) 25,28 0,0571 

Babu et al. (1978) 25,25 0,0651 

Grace (1982) 27,2 0,0408 

Tab. č. 1 Přehled konstant C1 a C2 a jejich zpřesnění, dle jednotlivých autorů. 

 Archimedovo číslo ve vzorci označené Ar se využívá v hydrodynamice pro rozložení 

nehomogenních roztoků, což je i případ naší fluidní vrstvy (popisuje poměr různých hustot 

v různých bodech fluidní vrstvy). Popisuje vztah rozdílné hustoty ve dvou bodech roztoku – 

pro nás představujícího směs vzduchu a písku, která se chová jako kapalina.  

Archimedovo číslo můžeme vyjádřit takto: 

 
2

3



 pgpg dg
Ar


  (2.3) 
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Stanovení minimální rychlosti bublinkující fluidní vrstvy Umb  

Určujícím parametrem pro následný výpočet probublávání fluidní vrstvy (řekněme 

varu) je kategorizace našeho materiálu – sklopísku ST 54. Nejvhodnější kategorizace je dle 

Geldarta a jeho tabulky materiálů, kde se nachází několik základních skupin a posuzují se 

vlastnosti nosného materiálu dle velikosti částice a jeho hustoty. Pro naše parametry odpovídá 

oblast skupiny „B“. Tato skupina charakterizuje materiály podobné pískům, což je náš případ 

a jedná se o skupinu, která se nejvíce vyskytuje i v samotné praxi.  

 Pro bublinkující fluidní vrstvu je nejprve stanovena podmínka pro následný výpočet 

minimální rychlosti Umb   sm /  a platí, že porovnáním vynásobení hustoty a střední velikosti 

částice je v rozhraní: 

0,05  pp d  0,7  (2.4) 

Pro náš případ platí hodnota: 

6095,000023,02650  pp d  (2.5) 

V našem případě je tedy podmínka splněna a je potřeba provést konkrétní výpočet, pokud by 

podmínka splněna nebyla, platilo by, že: 

Umb  =  Umf    (2.6) 

Stanovení Umb 

 
  93,08,0

52,033,0
2300

gpp

mfgpg

mb
d

U
U








  (2.7) 

Stanovení mezní rychlosti bublinkující fluidní vrstvy Ut 

 Je hraniční rychlostí, kdy lze ještě považovat daný stav za bulbající fluidní vrstvu, ale 

s dalším navyšováním této rychlosti začíná růst i celková výška hladiny fluidního lože a 

přibližujeme se k čistě turbulentní fluidizaci.   
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Ar

d
U

gp

t



  (2.8) 
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Část vzorce, obsahující Archimédovo číslo, se mění podle vypočteného Re – Reynoldsova 

čísla pro mezní rychlost a v našem případě bylo zvoleno podle výběru z literatury dle 

následujících podmínek: 

Stokesův zákon pro 4,0Re0  …………………..  
18

Ar
 

Přechodový zákon (stav) pro 500Re4,0  ………  

666,0

5,7







 Ar
 

Newtonův zákon pro Re500  ……………………..  

5,0

33,0







 Ar
 

Přechod  bublinkující fluidní vrstvy na turbulentní 

 Se stoupající rychlostí proudění nosného – spalovacího vzduchu se blížíme do 

přechodové oblasti, kdy dosáhneme rychlosti počátku turbulentní fluidace uc  sm / . Samotná 

fluidní vrstva se po dosažení této rychlosti ustálí v určité výšce vznosu a při tomto stavu je 

možné ještě navýšit rychlost proudění nosného média, aniž by docházelo ke zvyšování výšky 

hladiny vrstvy samotné. Toto platí do okamžiku, kdy rychlost proudění dosáhne určité 

hodnoty a dochází k plnému přechodu na turbulentní fluidaci, mluvíme tedy o rychlosti 

proudění při čistě turbulentní fluidaci uc  sm / . 

U fluidních spalovacích komor s malými rozměry a průřezem se stanovení těchto rychlostí 

určí empirickými vztahy. 

Pro nízké teploty (např. teplota okolí 20 
o
C): 

77,07  ppc du     (2.9) 

Pro vysoké teploty (podobné teplotám ve spalovací komoře 500 – 900 
o
C): 

17,03  ppc du     (2.10) 

Samotný výpočet pro naše vstupní podmínky a parametry bude vypadat následovně. Pro 

příklad uvádíme rychlosti pro teplotu 700 
o
C. 
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Pro 700 
o
C: 

Stanovení Archimedova čísla 

 

 
351,63

1018,4

00023,081,935,0265035,0
25

3








Ar  (2.11) 

Stanovení Reynoldsova čísla 

    04747,02,27351,630408.02,27Re 2

12

2

1  CArCCmf   (2.12) 

Stanovení minimální rychlosti fluidace 

02465,0
35,000023,0

1018,404747,0 5









mfU         (2.13) 

Stanovení minimální rychlosti počátku probublávání fluidní vrstvy 

   

 
2323,0

35,0265000023,0

02465,035,026501018,426502300
93,08,0

52,0533,0









mbU        (2.14) 

Stanovení mezní rychlosti bublinkující vrstvy  

8275,1
18

351,63

35,000023,0

1018,4 5


















tU   (2.15) 

Stanovení rychlosti, kdy dojde k přechodu z bublinkující na turbulentní fluidní vrstvu 

172,217,000023,026503 cu   (2.16) 
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2.3 Laboratorní zařízení 

 Zařízení pro studium těkavosti prvků a jejich adsorpci bylo konstrukčně navrženo jako 

stacionární systém dvou za sebou sériově řazených fluidních vrstev (obr. 1). Fluidizační 

médium (v našem případě stlačený vzduch ze vzdušníku kompresoru) protéká postupně přes 

regulovatelný rotametr se stupnicí a dále pak oběma fluidními vrstvami. První fluidní vrstva 

(spodní) slouží ke spalování požadovaného paliva, druhá pak k adsorpci těkavých látek 

(produkty spalování), které přes ni procházejí ze spodní fluidní vrstvy. V horní fluidní vrstvě 

je pak lóžový materiál obohacen těkavými složkami, které mohou být zčásti zachyceny na 

adsorbentech. Spaliny, které nejsou zachyceny na adsorbentu, jsou odvedeny nad horní fluidní 

vrstvou do průmyslové digestoře. Fluidizace samotná zaručuje homogenní rozložení vzorku 

v materiálu fluidní vrstvy a také konstantní teplotu v profilu fluidní vrstvy. Tato vrstva je 

vytvořena přívodem fluidizačního média přes fritu, na které je nasypán adsorbent 

v odpovídajícím množství. Průměr obou komor je 43,8 mm.  

Fluidizační médium je před vstupem do komory první fluidní vrstvy předehříváno na 

požadovanou teplotu. Spodní fluidní vrstvu je možno, dle požadavku, nahřívat vnějším 

topným modulem. Stěny komor spodní i horní fluidní vrstvy jsou z křemenného skla, lze tedy 

kontrolovat stabilitu fluidní vrstvy ve vznosu vizuálně a případně provádět korekci škrcením 

fluidizačního média na rotametru. Celé zařízení je tepelně izolováno odnímatelnou izolací a to 

jak z bezpečnostních důvodů, tak z důvodů zamezení tepelným ztrátám a výkyvům. Po jeho 

vychladnutí je možno odebrat materiál z horní i spodní fluidní vrstvy pro příslušné analýzy. 

Zařízení umožňuje dosažení teploty ve spodní fluidní vrstvě cca 900°C, v horní fluidní vrstvě 

teploty cca 250°C. Horní fluidní vrstva má navíc sekundární vzduchové chlazení z důvodu 

zamezení případného přehřátí. Zařízení je vybaveno systémem měření a regulace teploty a 

měřením průtoku fluidizačního média. Teploty ve fluidních vrstvách lze regulovat za pomoci 

programovatelných PID regulátorů skrze příkon topných těles a přívodem chladného 

fluidizačního média pod fritu horní fluidní vrstvy. 
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Obr. č. 2 Laboratorní fluidní spalovací zařízení, bez tepelné izolace - schema 

1 … Stlačený vzduch z kompresoru 

2 … Rotametr s regulací průtoku 

3 … Regulace chlazení horní fluidní vrstvy 

4 … Topná tělesa 

5 … Předehřívací armatura 

6 … Frity 

7 … Dolní fluidní vrstva (DFV) 

8 … PID regulátory 



 

 

18 

9 … Vstupy pro termočlánky 

10 … Vstup paliva přes svodku s plynotěsnými uzávěry (V) 

11 … Horní fluidní vrstva (HFV) 

12 … Filtr 

13 … Průmyslová digestoř na odvod emisí (E) 

 

 

 

Obr. č. 3 Laboratorní fluidní spalovací zařízení, bez tepelné izolace – fotografie 
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Pracovní postupy použitelné pro měření na daném zařízení 

Před vlastním započetím spalovacích zkoušek v laboratorním fluidním zařízení bylo 

provedeno několik předběžných pokusů, při kterých byla ověřována zrnitost materiálu 

v závislosti na průtoku vzduchu. Cílem těchto zkoušek bylo udržet materiál ve fluidní vrstvě 

(spalované uhlí v dolní fluidní vrstvě – DFV a sklopísek nebo jeho směs se sorbentem v horní 

fluidní vrstvě – HFV). Byla také testována časová sekvence a množství přídavku spalovaného 

materiálu do dolní fluidní vrstvy (DFV), jakož i množství a velikost zrna „sorbentu“ v horní 

fluidní vrstvě (HFV). Taktéž byla ověřována možnost dosažení teploty a její stabilita jak 

v DFV tak i v HFV. V neposlední řadě byly ověřovány analytické metody použitelné ke 

stanovení As i Hg v předpokládaných rozsazích. Z výsledků těchto měření vyplynul 

následující pracovní postup. 

Horní fluidní vrstva se před zahájením experimentu naplní adsorpčním mediem (cca 

33 až 36g) a spodní fluidní vrstva sklopískem (cca 90 g) o známé granulometrii a složení. Obě 

vrstvy se zahřejí na provozní teplotu za současného průtoku fluidizačního media (vzduchu). 

Dávkování vzorku (paliva) se realizuje cca 5 – ti 5 gramovými přídavky v 5 – ti minutových 

intervalech do spodní fluidní vrstvy (k předem přidanému sklopísku) přes dvojitý, plynotěsný, 

dávkovací uzávěr o celkové hmotnosti cca 25 g. Tento způsob dávkování byl zvolen 

z důvodu, aby bylo zajištěno postupné uvolňování těkavých prvků a klidný průběh hoření. Po 

ukončení spalování na požadovaných teplotách ve DFV a HFV se vypne ohřev a za 

procházejícího fluidizačního media se zařízení uvede na laboratorní teplotu a následně se 

odeberou vzorky k analýzám pomocí cyklonu.  

 Samotný průběh spalování vzorku je možné sledovat díky použitým korundovým 

dílům a minerálního žáruvzdorného skla. Tyto armatury, dodané dle požadavků na 

objednávku, zároveň umožňují sledovat stabilitu fluidní vrstvy a kontrolovat vizuálně, o jaký 

typ se jedná.  
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2.4 Průběh pokusných měření pro přípravu analýz a výsledků 

 Prvotní ověřovací měření na fluidním pokusném zařízení probíhaly ve třech sériích při 

různých podmínkách (série I – III). Pracovní postup byl vždy podobný, jak je uvedeno 

v kapitole 2.4.  

Série I 

Do DFV bylo vloženo cca 90 g sklopísku, do HFV 33g sklopísku se 3g sorbentu a fluidní 

zařízení bylo uvedeno na provozní teplotu. Poté se do DFV postupně přidával sklopísek (mV) 

obohacený o As (cca 100 ppm As) a Hg (cca 0,500 ppm). (Obohacení sklopísku oběma prvky 

bylo realizováno přídavkem vhodného množství roztoku obsahujícího As (AsCl3) a Hg 

(Hg(NO3)2 a jeho odpařením na povrchu sklopísku). Po ukončení experimentu bylo v DFV 

cca 115 g vzorku. HFV obsahovala 33g sklopísku (testy 1 a 2 – ty proběhly pro ověření bez 

sorbentu) a v testech 3 a 4 navíc ještě 3g aktivního uhlí jako sorbentu. Celková doba záhřevu 

při provozní teplotě byla cca 30 min. Teplota v DFV byla regulována v rozmezí 525 - 540 
o
C 

(testy 1 a 2) a 680 - 700 
o
C (testy 3 a 4). Teplota v HFV byla pro jednotlivá měření 

regulována v rozmezí 140 – 150 
o
C (testy 1 a 2) a 150 – 160 

o
C (testy 3 a 4), průtok vzduchu 

byl nastaven s použitím rotametru dle potřeby a zajištění stability fluidace vrstvy v rozmezí 

1,5 – 2,5 m
3
/hod.  V této sérii byl namísto uhlí použit testovací materiál, za účelem stanovení 

předběžných výsledků a chování celého zařízení a procesních pochodů. 

Série II 

Do DFV bylo vloženo cca 70 g sklopísku. Po té bylo fluidní zařízení uvedeno na provozní 

teplotu. V průběhu měření se do DFV ve všech testech 5 – 14 postupně přidávalo 5 x 5 g 

paliva (laboratorně vytřízeného hnědého uhlí) v pětiminutových intervalech. V testech 5 – 6 

byl jako náplň do HFV zvolen sklopísek (33 g) a v testech 7 – 14 sklopísek (33 g) se 

sorbentem (3g). Jako sorbenty byly vybrány: pro testy 7 – 10 aktivní uhlí, testy 11 – 12 

sklopísek s pyrolýzním uhlíkem a pro testy 13 – 14 bentonit. Sorbent v podobě pyrolýzního 

uhlíku byl získán z drcených pneumatik, které prošly pyrolýzním procesem za teploty 550 °C. 

Měrný povrch tohoto polokoksu byl stanoven laboratorně cca 40 m
2
/g. Zrnitost 0,09 – 2 mm. 

Prvkové složení bylo stanoveno také laboratorně. 

Po ukončení experimentu bylo v DFV cca 95 g vzorku a HFV obsahovala cca 36g 

sklopísku se sorbentem. Cílem použití těchto sorbentů bylo ověřit zvýšení záchytu As a Hg 
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z emisí. Celková doba záhřevu při provozní teplotě byla 30 min., teplota v DFV byla 

regulována v rozmezí 525-540 
o
C (testy 5, 7 – 8 a 11), 680 - 700 

o
C (testy 6, 9 – 10 a 12) a 

780 - 810 
o
C (testy 13 a 14). Teplota v HFV byla pro jednotlivá měření regulována v rozmezí 

130 – 150 
o
C (testy 5, 7 – 8 a 11 – 12 a 13), 150 – 210 

o
C (testy 6, 9 – 10 a 14), průtok 

vzduchu byl regulován s pomocí regulace průtoku vzduchu na rotametru v rozmezí 1,5 – 2,5 

m
3
/hod za účelem zajištění stability fluidace vrstvy, která byla kontrolována v průběhu 

každého testu pohledem do spalovací komory přes stěnu křemenné trubice.  

Příklad testu - Pokus II, Test č. 13 

Sorbent v horní fluidní vrstvě Hfv 30 (g) sklopísku + 3 (g) aktivního uhlí zrnitosti   

0,4 mm. Navážka v dolní fluidní vrstvě Dfv 50 (g) sklopísku + následně dávky 11 x cca 2,27 

(g) hnědého uhlí (celkem 25g) zrnitosti 1 - 2 mm v 5 - ti minutových intervalech, a na konci 

dohřev po dobu 10 minut.  

 1 2 3 4 5 6 7 

Vv (dávka vz.) (g) 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 

Hfv  (
o
C) 136 148 147 143 137 136 134 

Dfv (
o
C) 800 793 793 790 800 802 805 

ČASOVÝ PRŮBĚH (s) 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 

 

 8 9 10 11 dohřev dohřev vzorek 

Vv (dávka vz.) (g) 2,27 2,27 2,27 2,27 0 0  

Hfv  (
o
C) 131 129 140 147 148 152 4/3 

Dfv (
o
C) 806 808 808 810 812 743 4/3 

ČASOVÝ PRŮBĚH (s) 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50  

Tab. č. 2. Zápis z měření. 

Vv – vstupní vzorek – (g), Hnědé uhlí  

Dfv – dolní fluidní vrstva (50 g sklopísku + 25 g hnědého uhlí) 
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Hfv – horní fluidní vrstva (30 g sklopísku + 3g akt. uhlí) 

Zápis z průběhu měření 

 Nadávkováno cca 70 g sklopísku do DFV. Aparatura zahřátá v čase od 12:35 do 14:45 

na teplotu DFV cca 800 
o
C a HFV na teplotu cca 140 

o
C. Průtok vzdušiny na rotametru 

nastavován podle potřeby regulace teploty 1,5 – 2 m
3
/hod. V čase od 14:50 do 15:45 

dávkováno hnědé uhlí po cca 2,27 gramech do Dfv. Po skončení dávkování 10 minut dohřev 

na teplotě cca 810
 o

C Dfv a cca 150 
o
C Hfv. Dávkování probíhalo v intervalech 5 minut, což 

byl dostatečný čas na vyhoření jedné dávky hnědého uhlí – vizuální kontrola. Po nasypání 

dávky hnědého uhlí do Dfv bylo vidět zřetelný plamen po dobu cca 10 sekund. Prohořívání 

vzorku v dolní fluidní vrstvě probíhalo díky vysoké teplotě a dostatku spalovacího vzduchu 

velmi rychle a docházelo k dobrému promíchávání a klesání popeloviny. Ve vznosu po 

nasypání bylo možno pozorovat prudké okysličování a hoření prchavé hořlaviny. V čase od 

15:50 do 17:50 aparatura pomalu dochlazována až na teplotu okolí. Následně odebrání vzorků 

Dfv a Hfv. Při vyšší teplotě je viditelný kouř z rychle hořícího paliva postupující z Dfv přes 

Hfv s aktivním sorbentem a následně vystupující horním otvorem „komínem“ aparatury 

k odsátí do digestoře. 

Výsledné hodnoty pokusných sérií 

Základní parametry experimentů jsou uvedeny v tabulce 4; v tabulce 5 jsou pak 

prezentovány výsledky bilancí As a Hg, včetně procentuálních úbytků As (E(As)) a Hg 

(E(Hg)) v emisích, které byly vypočteny z rovnice (2.18). Tato rovnice byla odvozena z 

obecné rovnice (2.17) a aplikovaná na laboratorní fluidní spalování. Symboly uvedené v této 

rovnici jsou vysvětleny v poznámkách pod tabulkou č. 3. 

    

(2.17) 

 

           (2.18) 
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Série Test VSTUP DFV HFV 

mV wV(As) wV(Hg) mDFV wDFV(As) wDFV(Hg) mHFV wHFV(As) wHFV(Hg) 

(g) (µg/g) (g) (µg/g) (g) (µg/g) 

I 1 25 103 0,551 115 16,7 0,024 33 3,2 0,109 

 2 25 101 0,523 115 18,1 0,015 33 2,9 0,060 

 3 25 100 0,500 115 17,5 0,009 36 5,4 0,060 

 4 25 95 0,530 115 18,6 0,026 36 4,2 0,040 

II 5 25 79 0,26 95,8 17,8 0,020 33 <1,0 0,025 

 6 23 82 0,32 95,4 16,2 0,015 33 <1,0 0,018 

 7 27 84 0,28 96,3 20,6 0,020 36 1,0 0,040 

 8 25 82 0,31 95,7 19,6 0,022 36 1,2 0,063 

 9 25 73 0,35 95,6 17,6 0,023 36 1,3 0,008 

 10 25 80 0,30 95,8 20,1 <0,006 36 <1,5 <0,005 

 11 24 75 0,29 95,6 19,2 <0,006 36 <1,5 <0,005 

 12 25 81 0,34 95,7 18,1 0.025 36 1,0 0,011 

 13 25 83 0,27 95,8 18,7 0.017 36 1,0 0,080 

 14 24 78 0,30 95,5 19,9 0,014 36 1,2 0,057 

Tab. č. 3. Základní data pro měření v sériích I a II. 

Poznámky: mV – hmotnost sklopísku v sérii I a hnědého uhlí v sérii II;  

 mDFV  – hmotnost vzorku uhlí s pískem po zahřátí na teplotu t z DFV;  

 mHFV – hmotnost vzorku po zahřátí na teplotu a z HFV; 

 wV(As) a wV(Hg) – hmotnostní zlomky As a Hg ve vzorcích s hmotou mV;  

 wDFV(As) a wDFV(Hg) – hmotnostní zlomky As a Hg ve vzorcích s hmotou  mDFV; 
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 wHFV (As) a wHFV (Hg) – hmotnostní zlomky As a Hg ve vzorcích s hmotou mHFV; 

 

Série 

Test VSTUP DFV HFV E 

mV(As) mV(Hg) mDFV(As) mDFV(Hg) mHFV(As) mHFV(Hg) E(As) E(Hg) 

(µg) (%) 

I 1 2575 13,8 1920 2,8 106 3,6 21 54 

 2 2525 13,1 2081 1,7 96 2,0 14 72 

 3 2500 12,5 2012 1,0 194 2,2 12 74 

 4 2375 13,3 2139 3,0 151 1,4 4 67 

II 5 1975 6,50 1705 1,9 <33 0,83 <14 58 

 6 1886 7,36 1545 1,4 <33 0,59 <18 73,0 

 7 2286 7,56 1984 1,9 36 1,44 12 55,8 

 8 2050 7,75 1875 2,1 43 2,26 6 43,7 

 9 1825 8,75 1682 2,2 47 0,29 5 71,5 

 10 2000 7,50 1926 <0,6 <54 <0,18 <4 <100,0 

 11 1800 6,96 1836 <0,6 <54 <0,18 <-2 <100,0 

 12 2025 8,50 1732 2,4 36 0,40 13 67,0 

 13 2075 6,75 1791 1,6 36 2,88 12 34 

 14 1872 7,20 1900 1,3 43 2,06 -4 53 

Tab. č. 4. Bilanční výpočty v sériích I a II. 

Poznámky: E(As) a E(Hg) - procentuální úbytek emisí As a Hg.  

Procentuální podíly emisí E(As) a E(Hg) (viz. tabulka 16) jsou v poměrné shodě 

s výsledky obdrženými z laboratorních testů, provedených v trubkové peci P 330.  

Určité rozdíly v těchto hodnotách lze pozorovat jak mezi výsledky obdrženými 

z režimu I a II, tak i mezi režimy nastavenými na nižší (530 
o
C) a vyšší (690 

o
C) teplotu 
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spalování v DFV a při použití bentonitu jako adsorbentu v testech 13 a 14. Skutečností 

zůstává, že tyto rozdíly v hodnotách emisí E(As) a E(Hg) nelze jednoznačně přiřadit vlivu 

teploty spalování v DFV či typu adsorbentu anebo teplotě adsorpce. Důvodem může být malá 

reprodukovatelnost shodných měření (viz testy 1 – 2 a 3 – 4 v režimu I), nízký počet měření a 

také chyby způsobené stanovením obsahů As a nebo Hg, kterými je výpočet hodnot E(As) a 

E(Hg) zatížen. 

 

 

Graf č. 8. Záchyt As pro jednotlivá měření. 
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Graf č.  9. Záchyt Hg pro jednotlivá měření. 

 

 

Graf č. 10. porovnání záchytu As a Hg. 
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3. ZÁVĚRY A DOSAŽENÉ VÝSLEDKY, DISKUZE 

 Cílem této práce bylo zajištění nových možností aplikací sorbentů při fluidním 

spalovacím procesu za účelem záchytu rtuti a těžkých kovů. Dále pak zhodnocení a posouzení 

vhodnosti dvou za sebou sériově řazených fluidních vrstev. Jak je uvedeno v textu výše, 

legislativní nároky na emise těchto škodlivin se budou i nadále zpřísňovat, je tedy nutné 

hledat nová řešení. V rámci práce bylo navrženo a zhotoveno zařízení, které po prvních 

zkouškách prokázalo vhodnost pro dané záměry a měření. Předběžný výpočet se v následných 

praktických pokusech ukázal jako správný. Naměřené hodnoty odpovídaly teoretickému 

předpokladu. Ověření správnosti bylo možno sledovat i vizuálně, díky průhledné koncepci 

jednotlivých částí zařízení. Následným úkolem bylo porovnat sorpční vlastnosti pyrolýzního 

produktu z experimentálního zařízení Pyromatic, které je umístěno v laboratořích 

technologického centra v Ostravě. Proběhla série porovnávacích měření za účelem možnosti 

využití polokoksu jako sorbentu těžkých kovů a další možných využití. V rámci dostupnosti 

moderního vybavení laboratoří VŠB - TU Ostrava byly provedeny také některé spalovací 

zkoušky. 

 Samotné výsledky základního návrhu a koncepce laboratorního fluidního zařízení 

dopadly velmi dobře. Můžeme konstatovat, že výsledky z provedených rozborů a experimentů 

s pyrolýzním polokoksem se jeví jako velice příznivé. Aplikace dvou za sebou sériově 

řazených fluidních vrstev zabezpečila kvalitní přenos tepla a hmoty v procesu. Modulární 

uzpůsobení materiálu přineslo nevšední pohled do samotného spalovacího procesu. 

 Byla prokázána vhodnost konstrukce nového fluidního konceptu pro spalování 

a sorpci. Ověřila se správnost výpočtů a předpokladů. 

 Metodou simulací spalovacích procesů podobných reálným zařízením 

v modelové provozní jednotce se prokázala možnost využití pyrolýzního 

tuhého zbytku jako alternativního sorbentu těžkých kovů. 

 Byl prokázán vliv specifických látek na ovlivnění těkavosti škodlivin při 

spalování ve fluidní vrstvě. Tedy byla popsána cesta, jak může být tato 

problematika v energetice řešena u konvenčních jednotek. 
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 Je možné považovat za přínos kategorizaci nového sorbentu s ohledem na jeho 

dostupnost a nižší finanční nákladnost oproti doposud vyráběnému aktivnímu 

uhlí. 

 Co se týče vypočtených rychlostí, bylo možno ověřit jejich správnost při 

samotném měření u jednotlivých pokusů. Předběžně vypočítané hodnoty se ve 

všech případech blížily hodnotám reálným, naměřeným a to jen s malými 

odchylkami. Navíc při daných rychlostech a teplotě bylo možné pozorovat 

pohledem stabilitu fluidní vrstvy a to díky použité průhledné konstrukci. 

Zařízení tedy umožňuje dle materiálu a parametrů hodnotit, o jaký typ fluidace 

se jedná Lze tedy konstatovat, že potřebné parametry byly stanoveny správně. 

Závěrem by bylo vhodné se zmínit, jaké jsou možnosti nakládání s použitými sorbenty. Pokud 

by tyto byly aplikovány ve větším množství a kontinuálně, vzniklo by nám nemalé množství 

nebezpečného odpadu. Řešením by bylo spalování ve spalovnách nebezpečného odpadu. Tím 

by se značně redukovalo celkové množství tohoto nebezpečného materiálu. Poté by 

následovalo jeho uložení na bezpečnou skládku. V současné době se např. v Rakousku tímto 

problémem zabývá několik specializovaných firem. Vidí v této oblasti značný potenciál 

specifických prvků pro další použití a jsou ochotny s tímto materiálem dále nakládat. Jako 

mezisklad se jeví nejvhodněji tamní bývalé solné doly s velkou kapacitou a stabilním 

podložím. Doba uskladnění pak bude závislá od toho, kdy bude opětně rentabilní z tohoto 

odpadního materiálu koncentrované suroviny získat pro další použití. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

29 

LITERATURA 

[1] NOSKIEVIČ, P., Spalování uhlí. Ostrava 2005, skriptum VŠB –TU, s. 4-12. 

[2] ČSÚ – Data z archivu Českého statistického úřadu. 

[3] BENCKO, V. a kol. Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka. Grada 

publishing, 2005, 288 s. ISBN 80-7169-150-1. 

[4] FILDÁN, Z., Příručka pro oblast životního prostředí. Envi group s.r.o. 2010, část D, 

příloha č. 12. 

[5] SWAINE, D., J., GOODARZI, F. Environmental aspects of trace elements in coal. 

Academic Publishers, The  Nedherlands, 1995, 313 p. ISBN 978-0-7923-3666-2. 

[6] BORON, D., J., WAN, E., I. Controlling toxic emissions. Journal of Coal Science, 1990, 

vol. 96, no. 6, p.p. 121 – 129. ISSN 1006-9097.  

[7] BARTOVSKÁ, L., ŠIŠKOVÁ, M. Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav. 

VŠCHT Praha, 2005. 244 s. ISBN 80-7080-579-1. 

[8] KOZINA, A., PÍŠA, Z. Základy koksárenství. Praha, 1956, 256 s. L 14-B2-3-II.  

[9] KOZINA, A., PÍŠA, Z. Koksárenství. Praha, 1958, 556 s. L 15-c3-3-II/4233. 

[10] GRACE, J., R. Contacting modes and behaviour classification of gas—solid and other 

two-phase suspensions. Canadian Journal of Chemical Engineering, vol. 64, p.p. 353 – 363, 

1986. DOI 10.1002/5450640301 

[11] YANG, W., C., DEKKER, M. Handbook of Fluidization and Fluid particle 

Systems. New York, 2003, 1868 p. ISBN 082470259. 

Publikace vlastní 

NĚMČEK, O., HONUS, S., JUCHELKOVÁ, D. Application and Efficiency Verification of 

Classical and Unconvetional Sorbents which Serve for Capture of Heavy Metals during Coal 

Combustion in Experimental Fluid Device. Applied Mechanics and Materials, 2013,  p.p. 

260-261 and 302-306, ISSN: 1660-9336. DOI 10.4028/www.scientific.net/AMM.260-

261.302. 



 

 

30 

HONUS, S., NĚMČEK, O., FRANTÍK, J., SASSMANOVÁ, V., JUCHELKOVÁ, D. 

Experimental Determination of Energy Demand and Spatio-Temporal Course of Pyrolysis for 

Various Materials. Applied Mechanics and Materials, 2013, Vols. 260-261 p.p. 598-604, 

ISSN: 1660-9336.  DOI 10.4028/www.scientific.net/AMM.260-261.598. 

NĚMČEK, O., HONUS, S., JUCHELKOVÁ, D. Production and utilisation of non-

conventional coke. Advanced Materials Research, Vols. 690-693, p.p. 1440-1443, ISSN 

1022-6680. DOI 10.4028/www.scientific.net/AMR.690-693.1440. 

HONUS, S., NĚMČEK, O., JUCHELKOVÁ, D. The analysis of the heat transfer into reactor 

walls in the thermal system and the verification. Advanced materials research, 2013, vols. 

694-697, pp. 771-777, ISSN: 1022-6680. doi:  10.4028/www.scientific.net/AMR.694-

697.771. 

KLIKA, Z., NĚMČEK, O., CAGALA, M., BARTOŇOVÁ, L., SZELIGA, Z., 

SERENČÍŠOVÁ, J. Distribuce As a Hg při spalování uhlí. Hutnické listy, č.5, 2012, roč. 

LXV. Environmental Protection, Recycling, Secondary Material Processing. ISSN 0018-

8069. 

KLIKA, Z., NĚMČEK, O., CAGALA, M., BARTOŇOVÁ, L., SZELIGA, Z., 

SERENČÍŠOVÁ, J. Distribuce As a Hg při spalování uhlí. Hutnické listy. č.6, 2012, roč. 

LXV. Environmental Protection, Recycling, Secondary Material Processing. ISSN 0018-

8069. 

Podána a příslušným úřadem v současné době schválena metodika zn. 1281/13/80.100/Du. 

Hodnocení sorbentů pro absorpci škodlivin ze spalin v suché aditivní metodě odsiřování a 

příbuzných procesech, 2013. 

Příspěvky na konferencích 

HONUS, S., FRANTÍK, J., NĚMČEK, O., BUKOWSKI, P., JUCHELKOVÁ, D., 

JURSOVÁ, S., SASSMANOVÁ, V. Energetické zhodnocení termického systému pro 

konverze organických materiálů, Kotle a energetická zařízení 2012, Brno 19.3.2012 - 

21.3.2012, 2012. 

NĚMČEK, O., MACHÁČKOVÁ, I., FRANTÍK, J. Možnosti materiálového využití 

druhotných surovin v metalurgických agregátech, Kotle a energetická zařízení 2012, Brno 

19.3.2012 - 21.3.2012, 2012. 



 

 

31 

ŽIVOTOPIS 

Osobní údaje 

Jméno a příjmení Ing. Ondřej Němček 

Datum narození 03. 06. 1985 

Národnost  Česká 

 

Vzdělání 

2009 – 2013  VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky. 

Doktorský studijní program – Energetické stroje a zařízení 

2007 – 2009  VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky. 

Magisterský studijní program – Energetické stroje a zařízení. 

 

Jazykové znalosti 

Český jazyk  Mateřský jazyk 

Anglický jazyk Pokročilá úroveň 

Ruský jazyk  Začátečnická úroveň 

 

Publikace 

3 přednášky 

6 publikací ve sbornících a odborných časopisech 

 

Práce na projektech 

GAČR 105/08/0913 regionálního materiálového technického výzkumného centra (projekt 

CZ.1.05/2.1.00/.0040). 

Energetické fórum CZ.1.07/2.4.00/12.0028. 

Inovace vzdělávání strojních inženýrů pro jadernou energetiku CZ.1.07/2.2.00/07.0234. 

Efektivní hospodaření s energiemi CZ.1.07/2.2.00/15.0006. 

 

 



 

 

32 

CURRICULUM VITAE 

Personal information 

Name   Ing. Ondřej Němček 

Date of birth  03. 06. 1985 

Nationality  Česká 

 

Education 

2009 – 2013  VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky. 

Doktorský studijní program – Energetické stroje a zařízení 

2007 – 2009  VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky. 

Magisterský studijní program – Energetické stroje a zařízení. 

 

Language skils 

Czech  Mother language 

English Advanced 

Russian Beginner 

 

Publications 

3 presentations 

6 publications in proceedings and magazines 

 

Project participation 

GAČR 105/08/0913 Regional Technical Research Centre of Materials (project 

CZ.1.05/2.1.00/.0040). 

Energetics forum CZ.1.07/2.4.00/12.0028. 

Innovation and training of engineers for Nuclear Energy CZ.1.07/2.2.00/07.0234. 

Effective energy management CZ.1.07/2.2.00/15.0006. 

 


