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Anotace 

Diplomová práce se zabývá možností provozu teplárny T700 Unipetrolu RPA, s.r.o. 

z hlediska dosažení emisních limitů při spalování hnědého uhlí, které budou v souladu se 

stávající platnou legislativou po roce 2016. Jedná se zejména o způsoby dosažení snížení 

obsahu SO2 a NOx ve spalinách vypouštěných do ovzduší na požadovanou úroveň. 

V úvodní části jsou popsány technologické celky teplárny a její význam pro společnost 

Unipetrol RPA, s.r.o. V experimentální části je popsán způsob intenzifikace odsíření za 

použití speciálního bílého hašeného vápna, spolu s průběhem provedené provozní zkoušky. 

Následuje popis jednotlivých způsobů tvorby oxidů dusíku, vznikajících při spalovacím 

procesu a způsobu jejich eliminace. Porovnány jsou v současné době použitelné 

technologie pro snížení emisí NOx v teplárně T700, jejich klady, zápory a realizovatelnost. 

Uveden je průběh provozní zkoušky vybraného způsobu denitrifikace spalin. 

V závěrečné části diplomové práce je vyhodnocení dosažených výsledků experimentální 

části. 

Klíčová slova: teplárna, kotel, emise, odsíření, absorbér, denitrifikace 

Abstract 

This thesis deals with the possibility of heating plant T700 Unipetrol RPA, sro in terms of 

achieving emission limits when burning brown coal, which will be in accordance with 

current legislation in force since 2016. These include ways of achieving the reduction of 

SO2 and NOx in the flue gas emitted into the air at the desired level. 

In the introductory section describes the technological units of heating plant and its 

importance for the company Unipetrol RPA, sro. In the experimental section describes how 

intensification desulfurization using a special white slaked lime, together with the course 

of the actual test . The following is a description of the methods of formation of nitrogen 

oxides produced during combustion process and ways of their elimination. Comparison 

currently use technology to reduce NOx emissions in the heating plant T700 , their pros and 

cons and feasibility. Is shown during the operational testing of the selected method of flue 

gas denitrification.  

In the final part of the thesis is to evaluate the results of the experimental part . 

Keywords : heating plant , boiler , emissions, desulfurization, absorber , denitrification 
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Seznam použitých zkratek 

BAT – Nejlepší dostupné techniky (Best Available Techniques) 

BREF – Referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách 

CaO – Oxid vápenatý 

CO – Oxid uhelnatý 

ČR – Česká republika 

EU – Evropská unie 

NOx – Oxidy dusíku 

O2 – Kyslík 

SCR – Selektivní katalytická redukce 

SNCR - Selektivní nekatalytická redukce 

SO2 – Oxid siřičitý 

TG – Turbogenerátor 

TOC – Celkový organický uhlík 

TZL – Tuhé znečišťující látky 
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1 Úvod a cíl diplomové práce 

V ČR nebyla věnována environmentální politice až do konce roku 1989 žádná 

pozornost. Prakticky na všech úsecích ochrany životního prostředí právní úprava chyběla 

zcela, nebo byla nedostatečná [1]. Důsledkem toho bylo výrazné poškozování životního 

prostředí, zvláště pak v lokalitách s vysokou koncentrací průmyslu. Právě proto patřilo 

k prvním a zároveň nejvýznamnějším ekologickým aktivitám v popřevratovém období 

zahájení prací na přípravě legislativy na ochranu ovzduší. V krátké době byly postupně do 

praxe uvedeny nové základní zákony a vyhlášky, z nichž některé jsou dosud legislativní 

oporou pro ochranu ovzduší [2]. 

Ovzduší je pro člověka jednou z nejdůležitějších složek životního prostředí, bez 

které se nemůže obejít. Vdechovaný vzduch se spolu se vším, co obsahuje, dostává až do 

nitra lidského organismu a působí tak přímo na zdraví člověka. A právě to je jedním 

z důvodů, proč je věnována veliká pozornost kvalitě ovzduší jak na národní a evropské, ale 

i mezinárodní úrovni. 

Nejen nové, ale i stávající energetické zdroje, které jsou jedním z hlavních 

znečišťovatelů ovzduší, musí respektovat stále se zpřísňující požadavky z hlediska jejich 

vlivu na životní prostředí – tedy hlavně na zatížení ovzduší emisemi, které produkují. 

Základní požadavek EU je zakotven ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2010/75/EU o průmyslových emisích. V ČR je zakotven v Zákonu č. 201/2012 Sb., o 

ochraně ovzduší a ve Vyhlášce č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím 

zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Na 

základě těchto dokumentů dochází ke značnému snížení emisních limitů [3]. Konkrétní 

emisní limity (pozn. – veškeré hodnoty koncentrací znečišťujících látek ve spalinách jsou 

v celé diplomové práci uváděny jako přepočtené na suchý plyn při 6 % O2 za normálních 

stavových podmínek – teplota 273,15 K, tlak 101,325 kPa), platné pro teplárnu T700 

v současnosti a limity, které vstoupí v platnost v roce 2016, jsou uvedeny v tabulce č. 1: 
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Tabulka 1 - emisní limity pro T700 [zdroj 3] 

Emisní limity pro T700 (mg/m3) 
Pro suché spaliny při 6% O2 TZL SO2 NOx CO 

Stávající 100 1700 650 250 

Od roku 2016 20 200 200 250 

 

Do hry ještě vstupuje tzv. Přechodný národní plán, kdy mohli v souladu s § 37 

zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší provozovatelé vybraných spalovacích 

stacionárních zdrojů požádat o zařazení do tohoto plánu. Ten stanovuje přechodné období 

pro plnění nových emisních limitů stanovených evropskou legislativou. Dokument je 

v současné době posuzován Evropskou komisí a nebyl dosud (duben 2014) schválen [4]. 

Proto budou v této práci uvažované pouze výše uvedené emisní limity.   

Pro další možný provoz teplárny T700 je tedy nutné, aby bylo dosaženo snížení 

emisí na požadovanou úroveň. Pokud se týká emisního limitu CO, ten zůstává i po roce 

2016 beze změny [3] a s jeho plněním nejsou ani v současnosti spojeny žádné problémy. 

Pro minimalizaci emisí CO je důležité dokonalé spalování, které je spojené hlavně 

s dobrým projektem topeniště a využitím výkonné techniky monitorování a regulace 

spalování. 

V oblasti emisí TZL rovněž není nutný žádný zásah do stávající technologie, a to 

hlavně díky dvoustupňovému odprášení spalin. Prvotní odprášení spalin probíhá 

v elektrostatických odlučovačích, další potom v tkaninových filtrech za odsířením. Emise 

TZL se i nyní pohybuje v průměru okolo 5 mg/m3, tedy na spodní úrovni budoucího 

emisního limitu. 

Výrazného snížení emisního limitu po roce 2016 nastává u SO2. V teplárně je 

k odsíření spalin použita technologie polosuchého odsíření spalin pomocí vápenaté 

suspenze. Touto technologií je sice možno dosáhnout limitu SO2 pod 200 mg/m3, ovšem 

jen za ideálních provozních podmínek. Mezi ně patří hlavně stabilní provoz souvisejících 

technologických celků teplárny T700 a spalování uhlí, které vykazuje vhodné kvalitativní 

znaky, především obsah síry a výhřevnost. Optimální je spalování uhlí s obsahem síry do 

1,6 %. V průběhu roku ovšem nastávají situace, že je dodáno uhlí i s vyšším obsahem síry 

a poté by stávající odsíření nebylo schopno dosáhnout požadovaného emisního limitu SO2. 
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Proto je nutné přistoupit k intenzifikaci odsíření. Právě popis zvoleného způsobu a průběhu 

provozních zkoušek intenzifikace odsíření je jedním z cílů této diplomové práce. 

Posledním a zřejmě největším problémem je dosažení emisního limitu platného od 

roku 2016 pro NOx. Kotle teplárny T700 byly uvedeny do provozu v průběhu modernizace 

teplárny v letech 1995 až 1998. V té době bylo použito několik primárních opatření ke 

snížení tvorby NOx, zejména snížení přebytku vzduchu na nejnižší technologicky možnou 

úroveň a odstupňovaný přívod vzduchu do ohniště. Výrobcem těchto kotlů činí 

garantovaná maximální hodnota emisí NOx 375 mg/m3, což je zároveň i průměrná hodnota 

dosahovaná při běžném provozu. V praxi se však nedá hodnota emisí NOx snížit na méně 

než 300 mg/m3. Z tohoto důvodu je zapotřebí eliminovat obsah vzniklých oxidů dusíku 

některou ze sekundárních metod. 

Dalším cílem diplomové práce bude tedy porovnání hlavních a v současnosti 

použitelných zařízení pro snížení emisí NOx v teplárně T700 sekundárními metodami. 

Porovnány budou jejich klady, zápory ale i realizovatelnost v daných podmínkách. 

Součástí zároveň bude i průběh a vyhodnocení dosažených výsledků při praktické zkoušce 

metody selektivní nekatalytické redukce za použití močoviny na jednom z kotlů teplárny 

T700. 

2 Představení společnosti Unipetrol RPA, s.r.o. 

Společnost Unipetrol RPA, s.r.o. vznikla k 1.1.2007 sloučením UNIPETROL 

RPA, s.r.o. s UNIPETROL RAFINÉRIE, a.s. a CHEMOPETROL, a.s. Jediným jejím 

společníkem je UNIPETROL, a.s. Majitelem UNIPETROL a.s. je polská firma PKN Orlen 

[5]. 

Společnost Unipetrol RPA, s.r.o. je největším petrochemickým podnikem v České 

republice a zároveň se řadí mezi nejvýznamnější výrobní podniky v zemi. Hlavní výrobní 

náplní je produkce rafinerských, petrochemických a agrochemických surovin. Více jak 

polovinu své produkce dodává tuzemským odběratelům, zbytek je vyvážen do celé Evropy 

– zejména do Polska, Itálie, Německa a na Slovensko [6].  

Výstavba továrny byla započata v roce 1939, původně byla postavena jako 

továrna na motorová paliva ze zplyňovaného hnědého uhlí. Postupem času se vybudovaly 
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další chemické provozy. Jedním z nejvýznamnějších mezníků byl přechod na výrobu 

produktů z ropy od roku 1972. To umožnilo výstavbu nových technologií, například 

výrobny síry, polypropylenu, etylenu (obrázek č. 1) a polyetylenu [5]. 

 
Obrázek 1 - Etylenová jednotka [zdroj 7] 

Výrobní závod Unipetrol RPA, s.r.o. se nachází v severozápadních Čechách, 

v areálu Chempark v Záluží u Litvínova (obrázek č. 2). Jedná se o největší chemický areál 

na území České republiky. V současné době v něm sídlí několik desítek významných 

chemických a servisních firem. Denně se v něm pohybuje okolo 6.500 zaměstnanců ze 180 

firem. V rámci rozvoje Chemparku Záluží by v budoucnu mělo dojít k jeho rozšíření o 

pozemky nacházející se v blízkém okolí [8]. 

 

Obrázek 2 - Letecký snímek areálu Chempark Záluží [zdroj 7] 
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3 Teplárna T700 

Teplárna T700 je významnou součástí společnosti Unipetrol RPA, s.r.o. Jejím 

účelem je zásobovat energiemi nejen chemické provozy Unipetrolu RPA, s.r.o. ale i ostatní 

subjekty podnikající v areálu Chempark Záluží. Vlastní energetický zdroj je velice důležitý 

pro chemickou výrobu hlavně z hlediska bezpečnosti jak při samotné výrobě, tak hlavně 

při najíždění a odstavování chemických provozů. V některých případech by mohlo mít i 

krátkodobé přerušení dodávky elektrické či tepelné energie fatální následky.  

Původním zdrojem energie byla teplárna T200, která byla natrvalo odstavena 

z provozu v roce 2011. Výstavba teplárny T700 byla zahájena v roce 1958 [5] v souvislosti 

s plánovaným přechodem na výrobu produktů z ropy, pro kterou bylo nutno zajistit 

dodávku energií a kapacita stávající T200 by již nebyla dostačující. Do provozu byla 

uvedena o tři roky později. V devadesátých letech minulého století bylo rozhodnuto o 

modernizaci a ekologizaci teplárny. Hlavním důvodem byla nová legislativa, týkající se 

životního prostředí. Modernizace byla započata v roce 1994 a byla při ní provedena 

rekonstrukce kotlů, postavena byla nová chemická úpravna vody a nově také bylo 

vybudováno odsíření. 

Po odstavení teplárny T200 bylo uvažováno o vybudování zcela nového 

energetického zdroje. Jeho účelem mělo být zajistit dlouhodobé dodávky konkurence 

schopné elektřiny a páry, umožňující rozvoj chemické výroby v areálu Chempark Záluží a 

současně vstup na energetický trh s významným objemem konkurence schopné elektřiny a 

podpůrných služeb. Na jaře roku 2012 byla zadána firmě ŠKODA PRAHA Invest, s.r.o. 

zakázka na zhotovení studie proveditelnosti. Jejím cílem bylo posouzení technických a 

ekonomických příležitostí pro výstavbu nového energetického zdroje. Termín uvedení do 

provozu byl požadován tak, aby stávající teplárna T700 byla odstavena z provozu do konce 

roku 2017. Realizace výstavby nové teplárny však byla z ekonomických důvodů prozatím 

zamítnuta a bylo rozhodnuto o další ekologizaci stávající teplárny T700 tak, aby splňovala 

emisní limity, které vejdou v platnost v roce 2016. 

Hlavním účelem teplárny je výroba a dodávka energií pro odběratele 

v Chemparku Záluží. Elektrická energie je vyráběna v napětí 6 kV a k zákazníkům 

distribuována přes rozvodny a trafostanice lokální distribuční soustavou. Tepelná energie 

je dodávána hlavně ve formě páry. Ta je rozváděna potrubím, jehož celková délka činí 
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zhruba 48 km, ve třech tlakových hladinách – 2,4 MPa, 0,7 MPa a 0,35 MPa. Mezi další 

činnosti patří zásobování výroben demineralizovanou vodou, měkkou napájecí vodou, sběr 

vratného kondenzátu, výroba užitkové vody a odběr a likvidace odplynů z chemických 

výrob. 

3.1 Palivo teplárny T700 

Hlavním palivem teplárny T700 je hnědé uhlí (tabulka 2), dodávané společností 

Severní energetická, a.s.  

Tabulka 2 - Kvalitativní znaky uhlí pro teplárnu T700 [zdroj 9] 

Kvalitativní znaky uhlí 

 Průmyslová směs ps3 - 153 Těžní směs ts2 - 156 

Dodavatel Severní energetická, a.s. Severní energetická, a.s 

Charakteristika Druh z lomu ČSA Druh z dolu Kohinoor 

Výhřevnost Qi
r 11,1 MJ/kg 15,7 MJ/kg 

Obsah popela Ad 42,0 % 26,0 % 

Obsah síry Sd 1,3 % 1,6 % 

Obsah vody Wt
r 26,5 % 27,0 % 

Prchavá hořlavina Vdaf 55,0 % 54,0 % 

Obsah vodíku Hdaf 6,0 % 6,0 % 

 

V roce 2012 končila dlouhodobá smlouva na dodávky uhlí se společností Czech 

Coal a.s. Ta se v té době snažila prosadit vázání ceny domácího hnědého uhlí na světové 

ceny černého uhlí. V českých podmínkách by to znamenalo cenu okolo 70 Kč/GJ, což bylo 

neakceptovatelné (současná cena je cca 40 Kč/GJ). Proto bylo nutné hledat uhlí od jiného 

dodavatele, kterým by se uspokojila alespoň část roční spotřeby teplárny. Vyzkoušeno bylo 

uhlí z různých oblastí nejen v ČR, ale i z Německa. Bez problému se dalo spalovat hnědé 

uhlí ze společností Sokolovská uhelná, a.s. Uhlí ze společnosti Severočeské doly, a.s. bylo 



Bc. Pavel Rakús: Studium energetického zdroje v Unipetrolu RPA, s.r.o. a jeho příprava pro provoz po roce 
2016 z hlediska dosažení emisních limitů a platné legislativy 

2014             7  

dodáno ze dvou lokalit. Kvalitativně lepší bylo uhlí z Dolu Bílina, které při spalování 

rovněž nečinilo žádný problém. Pokud bylo dodáno uhlí z Dolů Nástup Tušimice, bylo 

nutno ho pro jeho vyšší obsah síry míchat na úseku zauhlování v poměru alespoň 1:1 

s jiným druhem. Jako nepoužitelné se ukázalo hnědé uhlí dovezené z Německa, od těžební 

společnosti Mibrag. Problémy nastaly již při jeho výklopu z vagonů, kdy poměrně velká 

část uhlí zůstávala přichycená na jejich stěnách. I při krátkodobém skladování v uhelných 

zásobnících se v nich vytvářely značné nálepy. Největší potíže však způsoboval popílek, 

který neustále ucpával svody od elektrostatických odlučovačů popílku, což si vynutilo i 

neplánované odstávky zařízení. Mimo to by byl popílek z tohoto uhlí pro svoje chemické 

složení neprodejný. 

Ve druhé polovině roku 2013 se nakonec podařilo uzavřít dlouhodobý kontrakt se 

společností Severní energetická a.s., na dodávku hnědého uhlí za přijatelných podmínek. 

3.2 Technologické celky teplárny T700 

Teplárna T700 se skládá z několika navzájem propojených a na sebe navazujících 

celků.  Jsou jimi: 

• Mísící stanice plynu 

• Dvě chemické a dvě tepelné úpravny vody 

• Zauhlování 

• Strojovna 

• Kotelna 

• Odsíření 

3.2.1 Mísící stanice plynu 

Účelem mísící stanice je výroba a následná distribuce topného plynu. Ten je směsí 

hořlavých látek, které vznikají jako vedlejší produkt či odpad při chemických procesech ve 

výrobnách Unipetrol RPA s.r.o. Mezi základní suroviny pro výrobu topného plynu patří 

expanzní plyny a odplyny z výrobny zplyňování mazutu a expanzní plyn ze syntézy 

čpavku. Topný plyn je dodáván do chemických výrob, například pro vyhřívání komor na 
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přímé hydrataci při výrobě syntetického lihu. Nespotřebované množství plynu je spalováno 

v kotlích teplárny T700, kde slouží hlavně ke stabilizaci jejich provozu a při jejich 

najíždění. 

Veškeré hořlavé plyny použité k výrobě topného plynu jsou přivedeny 

z chemických výrob potrubím do mísící stanice, kde dochází k jejich smísení. Následně 

vstupuje plyn do dmychadel, kde je stlačován na tlak 10 kPa a dále je již dodáván 

spotřebitelům. Pokud je nedostatek plynu z chemických výrob, např. při odstávkách nebo 

poruchách, je nahrazen zemním plynem dodávaným společností RWE Energie, a.s. přes 

redukční stanici zemního plynu [10]. 

3.2.2 Úpravny vody 

K teplárně T700 patří dvě úpravny vody, z nichž se každá skládá z chemické 

úpravny vody a tepelné úpravny vody.  

V provozech tepelných úpraven vody je vyráběna teplá odplyněná změkčená 

voda, která se dále využívá hlavně pro napájení měničů páry. Dále se zde shromažďuje 

vratný kondenzát, kterým se doplňují zásobní nádrže vody pro kotle a napájecí nádrže pro 

potřeby chemických výrob. 

V chemických úpravnách vody se vyrábí studená demineralizovaná voda pro 

technologie chemických výroben, studená změkčená voda pro napájení měničů páry a teplá 

neodplyněná demineralizovaná voda. Ta slouží hlavně pro doplňování zásobních nádrží 

napájecí vody kotlů. 

V jedné z chemických úpraven vody je instalována linka na výrobu užitkové 

vody. Její výrobní kapacita je 100 t.h-1 a plně pokrývá spotřebu této vody v Chemparku 

Záluží [11]. 

3.2.3 Zauhlování 

Hnědé uhlí od společnosti Severní energetická, a.s. je dopravováno do teplárny 

T700 po železnici ve velkoprostorových vozech s odklápěcími boky o obsahu cca 60 tun. 

K vyprázdnění vlakových souprav slouží dvě výklopové haly, jehož součástí je podzemní 

zásobník o kapacitě 800 tun uhlí (obrázek č. 3). Zásobník je uzavřen ocelovým 
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korýtkovým pasem, s výkonem 300 t.h-1. Uhlí, které se po vyklopení souprav nahromadí 

v zásobnících výklopu, je tímto pasem dopravováno k dalším dvěma šikmým vynášecím 

ocelovým dopravníkům. Těmi je uhlí dopravováno do drtírny a třídírny. 

K prvnímu stupni úpravy uhlí dochází na předtřiďovacích roštech, kterými 

propadá uhlí o zrnitosti 0 až 60 mm. Uhlí o zrnitosti větší než 60 mm přepadá na přebírací 

pas, kde se ručně vybere hlušina, prorostlina a také dřevo a železo, které se do uhlí dostalo 

při těžbě. Z přebíracích pasů je uhlí dopravováno do drtiče, kde se rozdrtí na velikost zrna 

maximálně 60 mm. Použity jsou drtiče typu SELTNER o výkonu 200 t.h-1. Rozdrcené uhlí 

propadá násypkou na dopravník, po kterém se pohybuje uhlí předtím vytříděné na 

předtřiďovacím roštu. Tímto dopravníkem se uhlí již dopraví do nadzemního zásobníku. 

Nadzemní zásobník uhlí má kapacitu 20 000 tun. Slouží nejen k zabezpečení 

plynulé dodávky uhlí do teplárny T700, ale i k vyrovnání případných kolísajících dodávek 

uhlí. Nadzemní zásobník je po celé své délce rozdělen na 4 části – tzv. lodě. Každá loď je 

navíc rozdělena na 3 kapsy. Spodní část každé lodě má sklon 65° a je ukončena 

vyhrabovací plošinkou. Doba skladování v zásobníku je vzhledem k oxidační schopnosti 

 

Obrázek 3 - schéma výklopu ve výklopové hale [zdroj 12] 
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uhlí omezena na 1 týden. V praxi je však doba uložení v zásobníku 2 až 3 dny, což je dáno 

hlavně spotřebou uhlí ve výrobě.  

Pod každou vyhrabovací plošinkou nadzemního zásobníku jsou umístěny 

odebírací gumové dopravníky s kolejnicovou dráhou. Po ní pojíždí oběma směry 

několikastupňovou rychlostí vybírací vozík. Uhlí je tak po celé délce zásobníku 

vyhrabováno na dopravníky s gumovým pasem. Odtud je potom dopravováno soustavou 

dopravníků do zásobníků jednotlivých kotlů. Tato soustava dopravníků tvoří dvě trasy, pro 

případ poruchy některého z dopravníků. Nad každou dopravní trasou jsou umístěny 

magnetické separátory k zachycení železných předmětů [12]. 

Celá doprava uhlí od výklopu po jednotlivé zásobníky kotlů je velmi rozsáhlá, 

proto je řízení soustavy zauhlování soustředěno do jednoho místa, odkud operátor řídí 

provoz jednotlivých zauhlovacích tras (obrázek č. 4). 

3.2.4 Strojovna 

Základními články výroby ve strojovně jsou parní turbogenerátory TG 10 až TG 

14 (obrázek č. 5), které slouží k výrobě elektrické energie a par pro vlastní spotřebu 

teplárny T700 a pro chemické provozy v Chemparku Záluží. 

Obrázek 4 - schéma zauhlovacích tras [zdroj 12] 
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Pracovní médiem pro TG 10, 11, 12 a 13 je pára o jmenovitém tlaku 9 MPa. Ta 

prochází vysokotlakou částí turbíny, za kterou se část páry odebírá jako I. regulovaný 

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

napájecí vody kotlů ve vysokotlakém ohříváku II. Zbytek páry prochází středotlakou částí 

turbíny, odkud je za středotlakým regulačním stupněm odebírána pára o jmenovitém tlaku 

1,4 MPa pro ohřev napájecí vody kotlů ve vysokotlakém ohříváku I. Za středotlakou částí 

je odebírán II. regulovaný odběr o jmenovitém tlaku 0,5 MPa a neregulovaný odběr o 

stejném jmenovitém tlaku. Ten je využíván pro ohřev kondenzátu v nízkotlakém ohříváku 

II. Zbývající pára dále prochází nízkotlakou částí turbíny. V této části je odebírán 

neregulovaný odběr 80 kPa, který slouží k ohřevu kondenzátu v nízkotlakém ohříváku I. 

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

Vzniklý kondenzát je potom dopravován kondenzátním čerpadlem přes regeneraci 

kondenzátu do vysokotlakých napájecích nádrží kotlů.  

 

 

Obrázek 5 - pohled do haly strojovny - TG 12 a TG 13 (foto autor) 
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Základní technické údaje turbín TG 10, TG 11 TG 12 a TG 13: 

• Typ turbín:    PP 25/16 – AO 

• Jmenovitý výkon:         28 MW 

• Maximální výkon bez odběrů:  15 MW 

• Jmenovité otáčky:  3000 ot.min-1 

• Jmenovitý tlak páry na vstupu:  9 MPa 

• Jmenovitá teplota páry na vstupu: 535 °C 

• Olejová náplň:  5000 litrů 

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

13 je činný výkon generátorů 25 MW. 

Turbína turbogenerátoru TG 14 je jednotělesová, přetlaková, s akčním kolem jako 

regulačním stupněm. Zpracovává páru o jmenovitém tlaku 9 MPa při teplotě 535 °C. 

Výstupní pára má jmenovitý tlak 2,3 MPa a teplotu 385 °C. Turbína je spojena 

s turboalternátorem s činným elektrickým výkonem 6 MW. 

Mezi další výrobní články ve strojovně patří 7 vysokotlakých napájecích čerpadel, 

zajišťujících napájení kotlů. Dále je to 5 redukčních stanic páry pro zajištění výroby 

technologických par, vysokotlaké regenerace zajišťující ohřev napájecí vody kotlů, vnitřní 

parní rozvody par o jmenovitém tlaku 9 MPa a 2,4 MPa, potrubní rozvody napájecí vody a 

uzavřený chladící okruh [13]. 

Instalovaný elektrický výkon teplárny T700 je v současné době 112 MW. 

Průměrná spotřeba v areálu Chempark Záluží se pohybuje okolo 165 MW. Chybějící 

výkon je nahrazen importem elektrické energie od společnosti ČEZ, a.s. Podstatným 

nedostatkem teplárny je, že všechna turbosoustrojí jsou odběrová a elektrický výkon je 

závislý na množství požadované páry do areálu. V letních měsících, kdy klesá poptávka po 

dodávkách par, proto není možné využít plný potenciál turbosoustrojí a elektrický výkon 

se pohybuje na úrovni cca 80 MW. S tím samozřejmě souvisí i nevyužití kapacity kotelny, 

kdy je v letních měsících provozována pouze třetina kotlů. Možným řešením by byla 

instalace kondenzační turbíny s výkonem okolo 50 MW, kterou by bylo možná umístit 

v těsné blízkosti haly strojovny, na místě vzniklém po zrušení staré úpravny vody. Pro 
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tento turbogenerátor by byl parní výkon kotlů zcela dostatečný a využila by se tím část 

jejich kapacity. Spotřebu chladící vody by mohly zajistit nevyužité chladící věže, které 

sloužily pro již odstavenou teplárnu T200, při využití stávajících vodních řadů. Vzhledem 

k tomu, že zdroj páry je k dispozici a jednalo by se pouze o nákup, instalaci a připojení 

turbogenerátoru s příslušenstvím, měla by být i ekonomická návratnost investice poměrně 

rychlá. 

3.2.5 Kotelna 

V kotelně teplárny T700 je instalováno celkem 8 vysokotlakých parních kotlů 

K 13 až K 20. Projektovány jsou pro spalování hnědého uhlí ze severočeské uhelné pánve. 

Všech 8 kotlů je zcela identických, s práškovým topením s přímým foukáním uhelného 

prášku. Uvedeny do provozu byly v průběhu rekonstrukce a modernizace teplárny v letech 

1995 až 1998. 

Základní parametry kotlů: 

• Výrobce ABB – PBS Brno, s.r.o. 

• Tepelný výkon 96,8 MW 

• Odpovídající parní výkon 135 t.hod.-1 

• Jmenovitá teplota přehřáté páry 540 °C 

• Jmenovitý tlak přehřáté páry 9,41 MPa 

• Množství spalin 186 000 Nm3.hod.-1 

• Počet práškových hořáků 4 

• Počet plynových hořáků 4 

• Počet uhelných mlýnů 4 

• Garantovaná hodnota O2 5,37 % obj. 

• Garantovaná hodnota CO 250 mg.Nm-3 R 

• Garantovaná hodnota NOx 400 mg.Nm-3 R 

• Jmenovitá teplota napájecí vody 215 °C 

Kotel (obrázek č. 6) je konstruován jako jednobubnový, granulační, s přirozenou 

cirkulací. Čtyři uhelné práškové hořáky jsou umístěny v rozích spalovací komory, 

v bočních stěnách jsou umístěny čtyři zapalovací a stabilizační plynové hořáky. Práškové 
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uhelné hořáky jsou nasměrovány tangenciálně na pomyslnou kružnici uprostřed spalovací 

komory o průměru 0,9 m. 

 
Obrázek 6 - Schéma kotle (vlastní úprava) 
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Spalovací komoru kotle tvoří čtyři stěny výparníku, které jsou membránového 

provedení. Ty jsou zavěšeny na stropě nosné konstrukce a dilatují směrem dolů. Čištění 

stěn spalovací komory je zajištěno čtyřmi výsuvnými rotačními ostřikovači. Přehřívák páry 

je rozdělen na čtyři stupně a teplota výstupní přehřáté páry je regulována vstřikem napájecí 

vody před třetí a čtvrtý stupeň přehříváku. 

Spalovací vzduch je nasáván dvěma ventilátory a jejich výkon je regulován 

regulačním ústrojím, které je ovládáno servopohonem. Každý ventilátor je projektován tak, 

aby zajistil 50 % potřebného množství vzduchu pro kotel. Spalovací vzduch je dopravován 

do regeneračního ohříváku vzduchu typu Ljungström, kde se ohřívá na teplotu 380 °C. 

Odtud se ohřátý vzduch vede potrubími jako sekundární vzduch do práškových uhelných 

hořáků, do mlýnských okruhů a do dyšen terciálního (vyhořovacího) vzduchu. Vhodné 

rozdělení sekundárního a terciálního vzduchu je důležité pro dosažení snížení teploty 

plamene a tím omezení tvorby NOx. 

Provoz kotle je s podtlakem na straně spalin. Spaliny, které vzniknou hořením 

paliva, proudí topeništěm přes čtyři stupně přehříváků páry, ekonomizér (ohřívák vody), 

regenerační ohřívák vzduchu, elektrostatický odlučovač popílku, spalinový ventilátor a 

odsíření do komína. 

Zásoba uhlí pro každý kotel je uložena ve dvou zásobnících paliva. Z každého 

z těchto zásobníků je odebíráno pomocí řetězového dopravníku uhlí pro dva tlukadlové 

mlýny. Uhlí nejprve propadává sušící šachtou, kterou proudí horký vzduch dopravovaný 

z regeneračního ohříváku vzduchu. Tou padá předsušené uhlí do tlukadlových mlýnů, kde 

je rozemleto na prášek. V provozu jsou vždy 3 mlýny, jeden zůstává jako záložní. Výkon 

tlukadlového mlýna je 15 tun uhlí za hodinu. Z mlecí skříně mlýna je uhelný prášek 

pomocí horkého vzduchu, který zároveň zajišťuje dosušení uhlí, vynášen do třídiče. Tam 

se odloučí hrubší frakce zrn, která padá zpět do mlýna k dalšímu mletí. Z třídiče je uhelný 

prášek o žádané jemnosti dopravován přímo do uhelných práškových hořáků. Množství 

podávaného paliva do mlýna se reguluje pomocí plynulé změny otáček motoru řetězového 

dopravníku měničem frekvence [14]. 

Spaliny, vzniklé hořením paliva, jsou z kotlů dále vedeny do elektrostatických 

odlučovačů popílku. Ty jsou v teplárně T700 koncipovány jako I. stupeň odprášení spalin 

pro potřeby odsíření. Odlučovače jsou dvousekcové jednokomorové se dvěma 
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samostatnými napájecími zdroji a jsou umístěny v zadních tazích každého z kotlů. Jejich 

aktivní částí jsou vysokonapěťové sršící a usazovací elektrody. Skříň elektrostatického 

odlučovače popílku tvoří v podstatě zvětšený kouřovod (obrázek č. 7).  

 

 
Obrázek 7 - skříně elektrostatických odlučovačů popílku kotlů 17 až 20 (foto autor) 

 

Toto zvětšení průřezu kouřovodu je nutné hlavně pro snížení rychlosti proudění 

spalin, ale i jejich rovnoměrnému rozdělení rychlosti a koncentrace v celém prostoru 

skříně. Popílek unášený kouřovými plyny se v elektrostatickém odlučovači elektricky 

nabíjí a díky působení elektrického pole se podle polarity usazuje buď na usazovacích 

elektrodách (cca 80 % popílku se záporným nábojem), nebo na vysokonapěťových 

elektrodách (cca 20 % popílku s kladným nábojem). Na usazovacích elektrodách odevzdají 

částice popílku své elektrické náboje a zůstávají na nich přilnuty. Elektrody obou polarit se 

v pravidelných intervalech čistí od zachyceného popílku oklepáváním. Část popílku se tím 

zvíří a je stržena proudem spalin. Musí se proto znovu odloučit ve druhé sekci. Předčištěný 

kouřový plyn je z elektrostatického odlučovače popílku dále veden do směšovací komory 
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odsíření [15]. Výkon elektrostatického odlučovače závisí především na teplotě a vlhkosti 

spalin, ale i na chemickém složení a vlastnostech popílku [16]. 

Odtah popílku z  výsypek elektroodlučovačů je zajištěn dvěma druhy dopravy: 

• Hydraulickou dopravou, která popílek dopravuje společně se struskou z kotlů za 

pomoci bagrovacích čerpadel ve formě hydrosměsi na popelovou skládku 

• Pneumatickou dopravou, která popílek dopravuje do sila popílku pro jeho další využití 

na úseku odsíření nebo pro komerční využití jako přísada do betonu. 

Základní parametry elektrostatického odlučovače popílku [15]: 

• Typ: EKH 1-17-10,5-2-5-200-4-1 

• Výrobce: ZVVZ Milevsko 

• Počet komor odlučovače: 1 

• Počet sekcí v komoře odlučovače: 2 

• Roztečná vzdálenost elektrod: 200 mm 

• Počet oklepů: 6 

• Řízení a časování oklepů: automatické 

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

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

• Účinnost: 99 až 99,6 % 

 

Další technologií související s úsekem kotelny teplárny T700 je spoluspalování 

solidifikovaných kalů. Zařízení pro úpravu a využití odpadu z čištění průmyslových vod 

z areálu Chemparku Záluží bylo uvedeno do provozu v roce 1999. Do této doby byly 

vznikající čistírenské kaly ukládány ve formě hydrosměsi do odkaliště popele. Na 

zneškodňování kalů z biologických čistíren odpadních vod byla vyvinuta nová metoda, tzv. 

„Chezacarbová technologie“. Kaly jsou po odvodnění míchány se sazemi Chezacarb 

v poměru 4:1 až 6:1 za vzniku nelepivého a neprášivého paliva. To je následně mícháno 

s hnědým uhlím v poměru 3:97, čímž vzniká tzv. Tuhé palivo z hnědého uhlí, které je 



Bc. Pavel Rakús: Studium energetického zdroje v Unipetrolu RPA, s.r.o. a jeho příprava pro provoz po roce 
2016 z hlediska dosažení emisních limitů a platné legislativy 

2014             18  

spalováno na kotli K 18. Použitím této technologie nachází využití hned dva odpadní 

produkty – čistírenské kaly a saze, vznikající při výrobě vodíku parciální oxidací ropných 

zbytků. Tyto saze jsou z kouřových plynů, vznikajících při této výrobě, vypírány vodou a 

z té extrakčně separovány do benzínu. Po vysušení benzínu vznikají kuličky sazí, nazývané 

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

čistírenských kalů je využívána pouze nestandardní produkce Chezacarbu, neboť ten je 

v posledních letech s velkým úspěchem exportován do Číny.  

Při spoluspalování Tuhého paliva z hnědého uhlí (TPHU) se musí, na základě 

vydaného integrovaného povolení, provádět kontinuální měření emisí TZL, SO2, NOx, CO, 

TOC, HCL a HF za oběma linkami odsíření. Dále musí být prováděno v četnosti 1x ročně 

jednorázové autorizované měření emisí těžkých kovů, dioxinů a furanů [18]. Dodrženy 

musí být i zpřísněné emisní limity (tabulka č. 3). 

Tabulka 3 - emisní limity při spoluspalování TPHU [zdroj: 18] 

Znečišťující látka 
Emisní limit dle platné 

legislativy 
Stanovený emisní limit 

SO2 1700 mg/m3 400 mg/m3 

NOx 650 mg/m3 400 mg/m3 

CO 250 mg/m3 230 mg/m3 

TZL 100 mg/m3 50 mg/m3 

TOC nestanoven 30 mg/m3 

HF nestanoven 3 mg/m3 

HCl nestanoven 45 mg/m3 

Cd + TI nestanoven 0,25 mg/m3 

Hg nestanoven 0,05 mg/m3 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+

Mn+Ni+V 
nestanoven 3 mg/m3 

Dioxiny a furany nestanoven 0,1 ng TE/m3 
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3.2.6 Odsíření 

Volba metody odsíření se odvíjí od několika aspektů, z nichž největší roli hrají 

investiční a provozní náklady. Velikost nákladů se potom odvíjí zejména od požadované 

účinnosti odsiřovacího zařízení. Neméně důležitý je způsob ukládání či využití produktu 

odsíření, využití zdroje, životnost ostatních zařízení zdroje, ale také cenový vývoj a 

dostupnost vstupních surovin. Limitujícím faktorem může být i využitelný prostor pro 

instalaci odsiřovacího zařízení [19]. S přihlédnutím ke všem těmto aspektům bylo zvoleno 

v teplárně T700 odsíření spalin polosuchou metodou. Zcela nově se vybudovali dvě 

identické linky odsíření (obrázek č. 8). Zařízení bylo uváděno do provozu ve dvou etapách 

při modernizaci teplárny, v závislosti na postupném dokončování rekonstrukce kotlů. 

Linka 1 byla uvedena do provozu v září 1996 a linka 2 o 12 měsíců později. Samotná 

výstavba obou linek trvala dohromady 32 měsíců a investiční náklady dosáhly výše 1,3 

miliardy Kč. 
 

 
Obrázek 8 - komplex odsíření teplárny T700 (foto autor) 

Hlavním účelem jednotky odsíření je omezení negativních vlivů teplárny T700 na 

životní prostředí. Toho je dosaženo snižováním obsahu škodlivých kyselých složek spalin 
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pomocí CaO. Celé zařízení pracuje podle procesu NOELL/NIRO-ATOMIZER. Kapacita 

každé linky odsíření je uvedena v tabulce č. 4: 

Tabulka 4 - kapacita jedné linky odsíření [zdroj: 20] 

 Normální podmínky Maximální podmínky 

Množství spalin na vstupu 600 000 Nm3.h-1 vlh. 660 000 Nm3.h-1 vlh.. 

Teplota spalin na vstupu 150 °C 180 °C 

Koncentrace SO2 na vstupu 3 930 mg.Nm-3 vlh. 5 240 mg.Nm-3 vlh. 

Koncentrace SO2 na výstupu 360 mg.Nm-3 such. * 360 mg.Nm-3 such. * 

Koncentrace HCl na výstupu 0,53 mg.Nm-3 such. * 5,3 mg.Nm-3 such. * 

Koncentrace HF na výstupu 0,202 mg.Nm-3 such. * 5,3 mg.Nm-3 such. * 

Koncentrace TZL na výstupu 20,5 mg.Nm-3 such. * 26,5 mg.Nm-3 such. * 

* hodnoty přepočteny pro obsah kyslíku 6 % 

Provoz odsíření je řízen pomocí řídícího systému TDC 3000. Ten umožňuje 

základní regulaci těchto požadovaných provozních parametrů a řízení spalinových cest: 

• Regulaci vstupního tlaku spalin 

• Regulaci teploty spalin za absorbátem 

• Regulaci výstupní koncentrace SO2 

• Automatické otevření by-passu při přetlaku ve směšovací komoře 

Jednotka odsíření je konstruována pro čištění spalin všech osmi kotlů teplárny 

T700. Spaliny z kotlů jsou nejprve svedeny do směšovací komory, kde dojde k jejich 

vzájemnému smísení. Odtud jsou odváděny do 1. a 2. linky odsíření. V případě poruchy je 

možno odvést spaliny přímo do komína pomocí by-passu. Schéma provozu odsíření je 

patrné z obrázku č. 9: 
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Obrázek 9 - schéma odsíření (vlastní úprava) 

 

Čištění spalin je prováděno nástřikem absorbentu, kterým je vápenné mléko a 

suspenze reproduktu, do spalin. Z těch jsou následně odloučeny pevné reakční produkty. 

Absorbent je rozprašován v absorbéru pomocí rotačního rozprašovače – atomizéru. Při 

odpařování vody z mlhy absorbentu, ke kterému je využito entalpie spalin, dochází 
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k intenzivním reakcím mezi alkalickým hydroxidem vápenatým a kyselými složkami 

spalin. Při odpařování vody stoupá vlhkost spalin a klesá jejich teplota. Ta musí být na 

výstupu z absorbéru vždy vyšší, než teplota stoprocentního nasycení, tedy teplota rosného 

bodu. Část vzniklých reakčních produktů se odstraní ve spodní části absorbéru a podstatná 

část (cca 90 %) v tkaninových filtrech. Vyčištěné spaliny jsou potom odtahovány 

ventilátorem do komína. 

Jednotka odsíření se skládá z několika dílčích aparátů: 

• Doprava a skladování vápna 

• Příprava vápenného mléka 

• Příprava suspenze reproduktu 

• Absorpce 

• Tkaninové filtry 

• Kouřovody s příslušnými klapkami 

• Tahové ventilátory 

• Skladování a zpracování konečných produktů odsíření a popílku 

Dodávka páleného práškového vápna je zajišťována po železnici ve vagónech o 

objemu 80 m3. Z přistavených vagónů je vápno stáčeno do dvou sil pomocí stlačeného 

vysušeného vzduchu. Obě sila na skladování vápna mají objem 2 216 m3.  Jsou vybaveny 

silopiloty pro sledování objemového množství vápna. Podle nastavení se z jednoho nebo 

druhého sila automaticky doplňuje denní silo vápna, které je umístěno nad zařízením pro 

přípravu vápenného mléka. Množství vápna se stanovuje pomocí tlakových vážících dóz, 

na kterých je denní silo umístěno. 

Příprava vápenného mléka je společná pro obě linky odsíření a skládá se z těchto 

strojních zařízení: 

• 3 ks hasících nádob vápna o objemu 16 m3 s míchadly 

• 2 ks vibračních sít 

• Zásobníku vápenného mléka s míchadlem, objem 50 m3 
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• 3 ks čerpadel vápenného mléka 

Hašení vápna je aktivováno přes hladinu v zásobníku vápenného mléka. Při dosažení 

minimální hladiny začne přívod páleného vápna spolu s procesní vodou do hasící nádoby. 

Pro dosažení optimálních podmínek hašení jsou hasicí nádoby opatřeny míchadlem. 

Vápenné mléko v hasicí nádobě prochází přepadem za nornou stěnou ven z nádrže a přes 

vibrační síto vytéká do zásobníku vápenného mléka. Při plné kapacitě obou linek odsíření 

jsou v provozu vždy dvě hasicí nádoby. Průběh hašení vápna je nastaven tak, že se střídavě 

hasí a střídavě plní. Po dobu hašení v jedné nádobě tedy probíhá plnění druhé nádoby a 

opačně. Doba potřebná pro plnění je cca 12 minut, doba hašení je 8 minut. Proces hašení a 

plnění je zcela automatický. Spotřeba na jednu dávku je 2,1 tun vápna a 10 m3 vody. Ze 

zásobníku se vápenné mléko dopravuje čerpadly k absorbérům. Základní rovnice pro 

hašení vápna: 

CaO + H2O → Ca(OH)2 

Rozdíl mezi potřebným množstvím absorbentu pro ochlazení spalin a přidávaným 

množstvím vápenného mléka se vyrovnává přidáváním suspenze reproduktu do 

absorpčního systému. Tím se využije zbytek nezreagovaného vápna obsažený v reproduktu 

a přítomných pevných částeček pro zvětšení reakčního povrchu absorpce. Reproduktem se 

nazývá produkt odsíření spalin, který je pneumaticky dopravován od tkaninových filtrů 

zpět do procesu odsíření. Jedná se o jemně prachový suchý materiál, který obsahuje 

reakční produkty odsiřování. Jsou to především vápenné soli, jako je síran a siřičitan 

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

obsahuje nezreagovaný podíl sorbentu ve formě hydroxidu vápenatého a popílek, který se 

nezachytí v elektrostatických odlučovačích. Technická zařízení pro přípravu suspenze 

reproduktu jsou umístěna v jedné budově spolu se zařízením pro přípravu vápenného 

mléka a skládají se z těchto částí: 

• Mezizásobník reproduktu 

• 3 ks míchacích zásobníků suspenze reproduktu s míchadly 

• 2 ks vibračních sít 

• Zásobník suspenze reproduktu s míchadlem 

• 3 ks čerpadel suspenze reproduktu 
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• 2 ks praček odplynu 

Stejně jako u přípravy vápenného mléka jsou pro plnou kapacitu obou linek odsíření 

v provozu dva míchací zásobníky ze tří. Ty pracují nezávisle na sobě jeden po druhém. 

Plnění míchacího zásobníku reproduktem a vodou probíhá současně, vypouštění se provádí 

spodem přes vibrační síto do zásobníku suspenze reproduktu. Odtud se suspenze dopravuje 

přes nátokový zásobník k rozprašovači absorbéru. 

Samotný proces odsiřování spalin probíhá v absorbéru. Tím je válcová ocelová 

věž o výšce 23 metrů a průměru 15 metrů. Každá z linek odsíření má vlastní absorbér. Ten 

je projektován na maximální průtok 660 000 Nm3 vlhkých spalin za hodinu a skládá se 

z těchto částí: 

• Komory absorbéru s vrchní válcovou a spodní kuželovou částí. Ve spodní části se 

nacházejí odtahové kanály spalin a odtah pevného produktu odloučeného ze spalin 

• Vrchního rozdělovače spalin umístěného v hlavě absorbéru. Tím prochází zhruba 60 % 

celkového množství spalin do komory absorbéru. 

• Centrálního rozdělovače, kterým prochází zbývající část spalin do komory absorbéru. 

Pro rovnoměrné rozložení proudění spalin je ve vrchní části rozdělovače umístěn šnekový 

kanál s čtyřhranným průřezem. V ostatních částech absorbéru jsou to vestavěné vodící 

mříže a lopatky. Ve vrchní části rozdělovače je také umístěn rozprašovač absorbentu. 

Čištění spalin od škodlivin se dosahuje absorpcí směsí vápenného mléka a 

suspenze reproduktu. Regulace výstupní hodnoty koncentrace SO2 za absorbérem se 

provádí složením absorpční směsi, tedy vyšším či nižším podílem vápenného mléka. Tato 

směs, která se míchá v nátokovém zásobníku, je nastřikována do spalin v absorbéru 

pomocí odstředivého rozprašovače - atomizéru. Ten rozprašuje absorbent do absorbéru při 

velmi vysokých rychlostech rozprašovacího kola (9 560 ot.min-1). Tím je dosaženo získání 

velmi jemné mlhoviny kapek s velikostí asi 50 mikronů. Extrémně velkým kontaktním 

povrchem této mlhoviny a vysokou vzájemnou rychlostí mezi absorbentem a spalinami je 

dosaženo maximálního přestupu tepla a hmoty. Pro optimální provoz polosuché metody 

odsíření je právě účinné a rovnoměrné rozptýlení nejdůležitějším předpokladem. 

K odpaření vody z absorbentu je využito entalpie spalin. Dochází tím k poklesu 

jejich teploty a zvýšení vlhkosti. Právě po dobu odpařování vody, která činí několik desetin 
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sekundy, dochází k intenzivním reakcím mezi Ca(OH)2 z absorbentu a kyselými složkami 

spalin podle těchto základních rovnic: 

• Ca(OH)2 + SO2 → CaSO3 + H2O 

• Ca(OH)2 + SO3 → CaSO4 + H2O 

• Ca(OH)2 + 2HF → CaF2 + 2H2O 

• Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O 

Mimo uvedených škodlivin je částečně zachycován i oxid uhličitý: 

• Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O  

Součástí absorbéru je doplňková technologie pro podporu a zlepšení odstraňování 

SO2 při nepříznivých provozních podmínkách (vysoká vstupní koncentrace SO2, nízká 

teplota spalin). V praxi se však této technologie nevyužívá, neboť její vliv na snížení 

obsahu SO2 ve spalinách je zanedbatelný. Jako důležitá se však jeví pro budoucí provoz 

teplárny T700 z hlediska dodržení emisních limitů po roce 2016 a pozornost jí bude 

věnována v experimentální části této diplomové práce. 

Odsířené a ochlazené spaliny jsou vedeny z absorbéru do tkaninových filtrů, které 

jsou v teplárně T700 koncipovány jako druhý stupeň odprášení spalin. Ty obsahují značné 

množství prachu z produktu odsíření a popílku nezachyceného v elektrostatických 

odlučovačích. Do tkaninového filtru vstupují za pomoci rozváděcího kanálu do 12-ti 

filtračních komor, kam jsou rovnoměrně rozdělovány. Při vstupu do těchto komor dojde ke 

značné redukci rychlosti a změně směru toku spalin. Ze spalin přitom vypadnou těžší 

částice prachu, které se usazují ve výsypkách tkaninového filtru. Lehčí částice prachu jsou 

dále unášeny proudem spalin do oblasti filtračních prvků, které sestávají z podpěrných 

košů, přes které jsou přetaženy látkové filtrační hadice (rukávce). Prach se zachycuje na 

vnější straně rukávců, kde vytváří pomocnou filtrační vrstvu. Ta chrání rukávce před 

oděrem, podporuje dělící efekt mezi spalinami a polétavým prachem a zároveň napomáhá 

ke zvýšení účinnosti odsíření. Přibývající tloušťka pomocné vrstvy má za následek 

stoupání diferenčního tlaku filtračního zařízení. Aby diferenční tlak nepřesáhl 

požadovanou úroveň, očistí se filtrační prvky tlakovým vzduchem. Ten vnikne do filtrační 

hadice a vytvoří tlakovou vlnu, která rozruší a odmrští pomocnou filtrační vrstvu. Ta padá 

do výsypek tkaninového filtru. Z výsypek je produkt odebírán pomocí tlakových 
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dopravníků, které jsou napojeny na potrubí pneudopravy. Potrubí je vybaveno výhybkami 

s možností dopravy do sila reproduktu nebo sil konečného produktu. Tkaninový filtr má 

účinnost 99,9 % a je necitlivý na kolísání množství tuhých látek ve spalinách i na jejich 

rozdílné chemické vlastnosti způsobené spalováním paliv různých kvalit. 

Vyčištěné spaliny jsou z tkaninových filtrů odváděny do komína o výšce 150 

metrů pomocí tahových ventilátorů, které zároveň udržují potřebný podtlak v obou linkách 

odsíření. Každá linka má vlastní ventilátor poháněný parní turbínou, rezervní ventilátor je 

společný pro obě linky a je poháněn elektromotorem. Ventilátory jsou přetlakové, 

jednostupňové, v horizontálním provedení a s regulací výkonu natáčením lopatek 

oběžného kola. Parní turbína ventilátoru je jednotělesová s dvouvěncovým Curtisovým 

kolem. Pohon turbíny zajišťuje pára o jmenovitém tlaku 9 MPa a teplotě 535 °C. 

Maximální výkon turbíny je 1 800 kW při spotřebě páry 12,9 t.h-1. 

Nejvýznamnější podíl odpadu z provozu teplárny T700 tvoří vzniklé popeloviny 

zachycené v elektrostatických odlučovačích popílku a reakční produkt odsiřování vápnem. 

Tento suchý, volně se sypoucí a jemně prachový materiál obsahuje reakční produkty 

odsiřování, uvedené v tabulce č. 5.  

Tabulka 5 - obsah reakčních produktů odsiřování [zdroj: 20] 

Reakční produkt Množství v % hm. 

Siřičitan vápenatý 35 ÷ 50 

Síran vápenatý 8 ÷ 13 

Hydroxid vápenatý 8 ÷ 28 

Chlorid vápenatý < 1 

Fluorid vápenatý 0,7 ÷ 0,9 

Uhličitan vápenatý 5 ÷ 20 

Dusitan vápenatý 0,1 ÷ 1,5 

Popílek  2 ÷- 12 

Vlhkost 1 ÷ 3 

 

Jsou skladovány a zpracovávány na úseku konečných produktů, které se skládá z těchto 

hlavních provozních částí:  
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• Silo popílku o objemu 820 m3 

• 2x silo reakčního produktu odsiřování, každé o objemu 1 620 m3 

• 2 ks mixerů 

• Soustava pasových dopravníků 

Součástí sila popílku je nakládací zařízení pro plnění autocisteren, kterými je 

popílek dopravován k jeho odběratelům. Prodej popílku, který je certifikovaný jako přísada 

do betonů, dosahuje téměř poloviny jeho produkce. Zbytek popílku se využívá k výrobě 

aditivovaného granulátu. Tento granulát je směsí popílku, reakčních produktů odsíření a 

vody. Míchání granulátu zajišťují dva mixery, každý s kapacitou 90 t.h-1. Míchání je 

prováděno v poměru produkt odsíření:popílek 2:1 až 1:6 spolu se záměsovou vodou 

v rozmezí 15 až 25 % obj. Na tyto míchací poměry jsou vydány certifikáty pro „Granulát 

aditiovaný do výsypek povrchových dolů“. Granulátem jsou za pomoci pásových 

dopravníků plněny železniční vagóny, kterými je odvážen do vnitřních výsypek 

povrchových dolů k jejich zavážení. Tam tvrdne na hmotu, která má vlastnosti podobné 

hubenému betonu. Granulát je prakticky neskladovatelný. Už po 12 hodinách začíná 

postřehnutelné tvrdnutí granulátu a s ním spojené problémy s vyprázdněním ložených 

prostor. Příčinou tvrdnutí je zpočátku reakce Ca(OH)2 se vzdušným oxidem uhličitým 

(obdoba tvrdnutí maltovin) a posléze pucolánové reakce (obdoba tvrdnutí betonu) [20]. 

4 Intenzifikace odsíření 

Prakticky nejrozšířenější látkou, která znečišťuje volné ovzduší, je oxid siřičitý. 

V přírodě je jeho zdrojem pouze vulkanická činnost a v malé míře oxidace přírodně 

vznikajícího sulfanu. Jeho hlavními zdroji je však antropogenní činnost, především provoz 

elektráren a tepláren spalujících palivo s vysokým obsahem síry (zhruba 80 % všech emisí 

SO2). Významnými zdroji jsou i domácí topeniště a různé technologické procesy, zvláště 

v chemickém a metalurgickém průmyslu. V důsledku využívání paliv s vysokým obsahem 

síry pro energetické účely zaujímá ČR přední místa mezi producenty SO2. 

Z atmosféry probíhá odstraňování SO2 a látek z něj vznikajících mokrou a suchou 

expozicí. Pokud je v ovzduší nedostatek alkalických částic, dochází k okyselení 

srážkových vod až na hodnotu pH menší než 4. Tyto kyselé deště jsou potom příčinou 
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uvolňování hliníkových a dalších kovových iontů z půdy, které poškozují nejen půdní 

mikroorganismy, ale dochází také ke znehodnocení vody a způsobují úhyn ryb. Oxid 

siřičitý je dráždivý plyn, který působí negativně nejen na zdraví živočichů, ale zejména na 

zdraví lidí. Poškozuje zejména dýchací systém a oční spojivky. Již při velmi nízkých 

koncentracích dokáže negativně působit na rostlinstvo, u kterého poškozuje jeho 

fotosyntetický aparát. To může mít za následek hynutí i celých lesních porostů. Napadení 

se nejvíce týká rostlin s neopadavými listy, tedy jehličnanů [21]. 

4.1 Vývoj a hlavní typy odsiřovacích zařízení 

Pro značnou toxicitu SO2 je velmi důležité zamezení jeho úniku do ovzduší v co 

největší možné míře. K tomuto účelu se využívá různých typů odsiřovacích zařízení. 

Samotný výzkum a vývoj v oblasti odsiřování spalin byl započat na úrovni poloprovozů 

v tehdejším SSSR a Anglii již před druhou světovou válkou. Pozornost byla věnována 

použití čpavku, vápna, organických rozpouštědel či páleného magnezitu. Jako první známá 

průmyslová instalace odsiřovacího zařízení je úváděna londýnská elektrárna Battersea. 

Odsiřování zde probíhalo v souproudé pračce. Tou protékali spaliny a voda z řeky Temže, 

která v těchto místech měla alkalický charakter. Následně se kyselost vody neutralizavala 

křídou. Poloprovozové výzkumy byly postupně obnoveny po druhé světové válce. 

K prvním průmyslovým aplikacím odsiřovacích zařízení došlo až po roce 1965 v Japonsku 

a USA díky vzniku zákonů na ochranu ovzduší.  

V 70. letech minulého století byly budovány zařízení, kde převládal systém mokré 

vápnové vypírky. Ten byl charakteristický vysokou hodnotou pH při absorpci (okolo 8-9), 

při kterém však nešlo jednoduchým způsobem produkovat síran vápenatý dihydrát. 

Postupně se tedy přecházelo na přesycené roztoky CaSO4.H2O. Jako surovina se začal 

používat samotný vápenec. Tím odpadly náklady na přípravu vápna a zároveň bylo 

umožněno zjednodušení praček. Rychle se zároveň začal vyvíjet i trh pro využití produktu 

odsíření -  CaSO4.2H2O, tzv. energosádrovce. Tím se z původně odpadové technologie 

stala bezodpadová. Z energosádrovce se stala výchozí surovina pro výrobu 

sádrokartonových desek, litých sádrových materiálů, sádry a různých směsí využívaných 

ve stavebnictví. Dalším možným využitím je výroba stabilizátu k zakládání stěn v dolech 

[22]. 
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V dnešní době se k účelu odsíření používá několik metod. Jejich hlavní rozdělení 

je na metody suché, polosuché a mokré. Při suché metodě odsíření se využívá suchého 

odsiřovacího sorbentu ve formě jemně mletého prášku. Ten se dávkuje přímo do paliva, 

spalovacího zařízení nebo do spalin. Vzniklý produkt odsíření se odloučí ze spalin pomocí 

vhodného odlučovače prachu. Při polosuché metodě odsíření se rozprašuje vápenatá 

suspenze do odsiřovacího absorbéru. Tam se díky působení teploty spalin ze suspenze 

odpařuje voda. V průběhu tohoto postupného odpařování vody probíhají v kapalné fázi 

suspenze odsiřovací reakce. Následné odloučení produktu odsíření probíhá 

v elektrostatickém odlučovači nebo tkaninovém filtru. Mezi mokré metody patří například 

vypírání mořskou vodou, čpavková či magnezitová vypírka. Nejvíce využívanou mokrou 

metodou pro velké elektrárenské kotle je ale mokrá vápencová vypírka, která je zároveň 

metodou s nejvyšší účinností. Spočívá ve vypírání SO2 a dalších kyselých složek ze spalin 

pomocí vápencové suspenze, jejich následné neutralizace a tvorbě konečného produktu – 

energosádrovce [19]. Přídavkem vhodných aditiv do vápencových vypíracích suspenzí lze 

účinnost mokré vápencové vypírky zvýšit [23]. Vhodným aditivem je například kyselina 

adipová [24], která se používá v elektrárně Počerady společnosti ČEZ, a.s. Při použití 

aditiva se sice provozní náklady nepatrně zvýší (o 1 – 2 %) [23], to je však plně 

vykompenzováno nižšími náklady na spotřebu vápence. 

4.2 Možnosti snížení emisí SO2 v teplárně T700 

Stávající kapacita a účinnost odsíření teplárny T700 je při současných emisních 

limitech naprosto dostatečná. I při spalování paliva s vyšším obsahem síry, při kterém 

dosahuje koncentrace SO2 na vstupu okolo 4 800 mg/m3, dokážou linky odsíření dosáhnout 

výstupní koncentrace SO2 hodnot pohybujících se okolo 400 mg/m3. Při spalování běžně 

dodávaného hnědého uhlí z produkce Severní energetické a.s. se pohybuje vstupní 

koncentrace SO2 od 1 800  do 3 000 mg/m3. Při těchto hodnotách je již možno bez použití 

jakékoliv dodatečné úpravy na úseku odsíření dosáhnout emisního limitu koncentrace SO2 

ve spalinách do 200 mg/m3, který bude požadován od 1.1.2016. Tento ideální stav ale není 

setrvalý. Garantovaný obsah síry v dodávaném hnědém uhlí je udáván jako průměrný a 

v průběhu roku kolísá. Při dodávce uhlí s obsahem síry nad 1,6 % by nebylo možné při 

stávajícím zařízení limit dodržet. Pro tyto případy bylo zvažováno několik možností, ne 

všechny však byly pro teplárnu T700 vhodné či ekonomicky únosné. Například nahrazení 
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části tepelného výkonu kotlů spalováním nízkosirnatých topných olejů by si vyžádalo 

vysokou investici do vybudování úseku olejového hospodářství. Mimo to by vzhledem 

k ceně topného oleje významně vzrostla cena za GJ vyrobeného tepla a při samotném 

spalování by byl patrný nárůst emisí NOx, což by bylo nežádoucí. Jako nejlepší možný 

způsob se jeví intenzifikace odsíření injektáží suchého sorbentu do spalin s využitím 

stávajícího zařízení při relativně nízké investici a nízkých provozních nákladech.  

4.3 Sorbent pro suchou injektáž do spalin 

Jako vhodný sorbent pro suchou injektáž do spalin byl vybrán Sorbacal® SP 

z produkce Vápenky Čertovy schody a.s., patřící do skupiny Lhoist. Jedná se o speciální 

bílé hašené vápno určené pro čištění kouřových plynů, využívané stovkami zákazníků 

v celé EU. Vyznačuje se zvýšenou schopností odstraňovat kyselé složky spalin, jako jsou 

například HCl, SO2, SO3, HF, zejména při aplikaci v suchých a kombinovaných 

technologiích. Dokáže účinně působit v v širokém rozsahu teplot a je určen pro přímé 

dávkování. Významná vlastnost tohoto produktu spočívá v provázanosti vysokého 

specifického povrchu a objemu pórů (tabulka 6) [25]. Obecně platí, že hloubka odsíření je 

závislá právě na velikosti specifického povrchu sorbentu [26]. 

Tabulka 6 - Vybrané parametry sorbentu Sorbacal® SP [zdroj: 25] 

Sorbacal
©
 SP 

Obsah Ca(OH)2 Min. 95 % hm. 

Sypná hmotnost 0,4 kg/dm3 

Specifický povrch 40 ÷ 45 m2/g 

Objem pórů při ø < 100 nm Min. 0,2 cm3/g 

 

Zkušenosti s výrobkem Sorbacal® SP byly získány v teplárně T200, kde byla 

v posledních letech jejího provozu instalována mobilní odsiřovací jednotka. Tímto 

zařízením byl přidáván Sorbacal® SP v suchém stavu do spalin před tkaninový filtr. I přes 

nepříznivé podmínky, jako byla vyšší teplota spalin (cca 190°C), vysoká rychlost spalin a 

poměrně krátký úsek pro reakci, bylo dosahováno účinnosti okolo 30 %. 
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4.4 Využití zařízení pro suchou injektáž 

Součástí technologie odsíření teplárny T700 je zařízení, které by mělo sloužit pro 

podporu a zlepšení odstraňování SO2 z kouřových plynů (tzv. intenzifikace). Jedná se o 

suché vrácení reproduktu do odsiřovacího procesu. K tomuto účelu je použito osmi trysek 

rozmístěných po obvodu absorbéru v úrovni usazení rozprašovače. Zařízení se skládá 

z těchto částí : 

• silo o objemu 25 m3 

• ventilátor a filtr odplynu sila 

• dmychadlo provzdušňovacího vzduchu 

• 8 ks rotačních podavačů  

• 4 ks dmychadel dopravního vzduchu 

V sile (obrázek č. 10) se skladovaný suchý reprodukt provzdušňuje vzduchem z dmychadla 

a rotačními podavači se dopravuje do vyfukovací mísy umístěné pod každým rotačním 

podavačem. 

 
Obrázek 10 - silo zařízení podpory odstraňování SO2 [foto autor] 
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Dopravním vzduchem přiváděným do mísy pod podavačem se reprodukt dopraví do 

absorbéru. Pro pneumatickou dopravu reproduktu k osmi hrdlům na absorbéru jsou 

k dispozici čtyři dmychadla. Jedno dmychadlo je dimenzováno pro pneudopravu dvou 

trysek. U rotačního podavače lze ručně přestavovat otáčky a podle jejich počtu lze jedním 

potrubím propustit 0,5 ÷ 3 t.h-1 reproduktu. V dopravním potrubí do absorbéru jsou před 

vstupem do absorbéru pneumaticky ovládané kulové ventily. Veškeré ovládání se provádí 

přímo u zařízení na touch panelu Simatic (obrázek 11) a z centrálního velínu. Lze navolit 

požadovaný počet trysek, v provozu musí být vždy dvě protilehlé [20].  

 
Obrázek 11 - touch panel Simatic [foto autor] 

Jak bylo již uvedeno, účinnost zařízení je při použití suchého reproduktu velice 

nízká. Využití tohoto zařízení pro zvýšení hloubky odsíření by však mělo být možné 

pomocí vhodného sorbentu, jakým je právě Sorbacal® SP. To bylo nutné ověřit provozní 

zkouškou, která proběhla dne 17.9.2013. 

4.5 Provozní zkouška zvýšení hloubky odsíření 

K provedení zkoušky bylo využito silo intenzifikace druhé linky odsíření. 

Sorbacal® SP byl dodán v železničních cisternových vozech. Do sila byl dopravován za 

využití dopravního vzduchu pro dopravu vápna do sil a dopravní cesty suchého reproduktu  
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z tkaninového filtru 2. linky do sila intenzifikace. Silo bylo naplněno na 65 % objemu, což 

odpovídalo 6,5 tunám Sorbacalu® SP. Z toho plyne, že 1 % stavu sila odpovídá množství 

100 kg Sorbacalu® SP. Množství sorbentu do absorbéru bylo řízeno pomocí volby 

množství provozovaných trysek a zatížením (otáčkami) dávkovacích turniketů.  

4.5.1 Zkouška intenzifikace odsíření č. 1 

První zkouška byla plánována při provozu s koncentrací SO2 na výstupu 

400mg/m3 se stabilním množstvím dodávaného vápenného mléka. Po stabilizaci provozu 

byla výstupní koncentrace SO2 385,4 mg/m3 (průměr za dvě měřené půlhodiny) a bylo 

přistoupeno k najetí dvou trysek intenzifikace do provozu. Naměřené okamžité hodnoty 

jsou uvedeny v tabulce č. 7: 

Tabulka 7 - výpis části naměřených hodnot při zkoušce č. 1 

Čas Okamžitá hodnota SO2 na výstupu  

8:52 381,4 mg/m3 – najetí trysek C,D na minimální průtok 

8:54 160,2 mg/m3 

8:58 109,8 mg/m3 

9:02 42,4 mg/m3 

9:09 28,2 mg/m3 

9:24 14,1 mg/m3 

Z výpisu okamžitých hodnot je patrné, že v případě výstupní koncentrace SO2 ve 

výši 400 mg/m3 je schopno odsíření dosáhnout pomocí intenzifikace limitu emisí SO2 

hluboko pod 200 mg/m3 již při provozu dvou trysek na minimální výkon. Tímto způsobem 

odsíření provozováno do 10:03 hodin. Stav v sile byl na začátku zkoušky 65 %, po jejím 

ukončení 62 %. Spotřeba Sorbacalu® SP byla tedy za 1:11 hodin 300 kg, tzn. 253 kg/hod. 

4.5.2 Zkouška intenzifikace odsíření č. 2 

Po ukončení zkoušky č. 1 byl provoz odsíření upraven tak, aby se výstupní 

koncentrace SO2 zvýšila na maximum a zároveň nebyl překročen stávající emisní limit 

1700 mg/m3. Toho bylo dosaženo až úplným odstavením dávkování vápenného mléka při 
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nástřiku pouze suspenze reproduktu. Vzhledem k postupnému oklepávání tkaninového 

filtru  a doreagovávání Sorbacalu® SP na něm, byl provoz ustálen až v 11:50 hod. 

Okamžitá hodnota koncentrace SO2 ve spalinách v tu dobu dosahovala hodnoty 884 

mg/m3. Zkouška opět začala dávkováním minimálního množství Sorbacalu® SP s cílem 

dosáhnout  při postupném zvyšování dávkování hodnot emisí SO2 na výstupu pod 200 

mg/m3. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 8: 

Tabulka 8 - výpis části naměřených hodnot při zkoušce č. 2 

Čas Okamžitá hodnota SO2 na výstupu  

12:00 884,2 mg/m3 – najetí trysek C,D na minimální průtok 

12:03 449,4 mg/m3 

12:05 380,8 mg/m3 

12:10 404,3 mg/m3 

12:15 320,2 mg/m3 

12:20 314,7 mg/m3 

12:25 266,1 mg/m3 

12:28 Najetí dalších dvou trysek (v provozu trysky A,B,C,D, na minimum) 

12:30 49,4 mg/m3 

12:36 45,2 mg/m3 

12:41 36,7 mg/m3 

12:50 27,0 mg/m3 

12:58 32,4 mg/m3 

Z uvedeného měření vyplývá, že i v případě již poměrně vysoké výstupní 

koncentrace SO2 ve spalinách na úrovni 800 ÷ 900 mg/m3, je možno použitím suché 

injektáže Sorbacalu® SP do spalin dosáhnout emisního limitu SO2 pod 200 mg/m3. Při 

provozu 4 trysek na minimum byla spotřeba Sorbacalu® SP 500 kg za hodinu.  

Po ukončení této zkoušky (ve 14:00) byl provoz intenzifikace odsíření ponechán 

na 4 trysky na minimum a teplota spalin zvýšena o 5°C (snížením nástřiku suspenze 
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reproduktu). Při vstupní koncentraci SO2 cca 3150 mg/m3 a snížené spotřebě suspenze 

reproduktu 60 tun za hodinu byla výstupní koncentrace SO2 pod 400 mg/m3.  

Od 15:00 byla teplota spalin snížena zpět a provoz intenzifikace ponechán ve 

stavu 4 trysky na minimum, stále bez dávkování vápenného mléka. Tento provoz ponechán 

do 16:40, kdy byla zkouška ukončena. Naměřené hodnoty (půlhodinové průměry) 

z průběhu celé zkoušky jsou uvedeny v následující tabulce č. 9: 

Tabulka 9 - půlhodinové průměry hodnot naměřených při zkoušce intenzifikace 

  VSTUP VÝSTUP 

  
SO2 SO2 

Teplota 
spalin 

Množství 
spalin 

NOx CO TZL 

  mg/m3 mg/m3 °C m3.h-1 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

09:00 - 09:30 2978,34 27,61 72,93 690 070 326,76 39,92 5,58 
09:30 - 10:00 2956,31 13,89 73,00 601 870 332,22 34,82 5,51 
10:00 - 10:30 2957,04 179,65 73,07 691 990 340,02 32,13 5,54 
10:30 - 11:00 3013,70 665,88 72,95 657 660 347,78 33,57 5,25 
11:00 - 11:30 3017,20 745,42 72,83 688 930 350,37 30,69 4,94 
11:30 - 12:00 3023,30 841,97 72,81 655 490 342,14 29,84 4,83 
12:00 - 12:30 3031,14 344,17 72,95 687 430 339,01 32,73 4,71 
12:30 - 13:00 3056,37 35,46 73,12 656 250 331,81 35,53 4,74 
13:00 - 13:30 3106,06 49,80 73,25 686 290 337,09 35,58 4,85 
13:30 - 14:00 3139,51 60,95 73,35 656 940 330,34 37,75 4,59 
14:00 - 14:30 3176,60 323,94 75,43 681 190 327,38 39,48 4,91 
14:30 - 15:00 3164,40 305,92 77,41 643 640 327,06 40,47 5,01 
15:00 - 15:30 3151,98 74,42 75,53 680 400 315,53 55,95 4,68 
15:30 - 16:00 3119,57 136,93 74,23 659 300 320,21 54,46 4,63 

16:00 - 16:30 3080,83 124,73 73,96 689 380 329,06 41,13 4,52 

                

Vysvětlivky:               

  Provoz trysek C,D na minimum. Vápenné mléko 14 m3.h-1   

  Vypnutí intenzifikace a nástřiku vápenného mléka     

  Provoz trysek C,D na minimum, bez vápenného mléka   

  Provoz trysek A,B,C,D na minimum, bez nástřiku vápenného mléka 

  Provoz trysek A,B,C,D na minimum, zvýšení teploty spalin o 5°C 

  Provoz trysek A,B,C,D na minimum, teplota spalin na původní hodnotě 
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Po celou dobu zkoušky byly v hodinových intervalech odebírány a analyzovány 

vzorky reakčního produktu odsíření. Jeho chemické složení se oproti běžnému provozu 

prakticky nezměnilo, zaznamenán byl pouze nepatrný pokles zbytkového Ca(OH)2. 

4.6  Vyhodnocení experimentální části intenzifikace odsíření 

Provozní zkouškou intenzifikace odsíření bylo prokázáno, že při použití suché 

injektáže Sorbacalu® SP do spalin je možno dosáhnout v teplárně T700 emisních limitů, 

které pro ni budou platné od 1.1.2016. Projektovaná kapacita odsíření je dosažení výstupní 

koncentrace SO2 ve spalinách 360 mg/m3 při vstupní koncentraci 5 240 mg/m3. Stěžejní 

proto byla zkouška č. 1. Při ní se ověřilo, že při výstupní koncentraci SO2 ve spalinách na 

úrovni okolo 400 mg/m3, lze dosáhnout emisního limitu pod 200 mg/m3 se značnou 

rezervou. Tohoto limitu lze snadno dosáhnout i při dvojnásobné výstupní koncentraci SO2, 

což potvrdila zkouška č. 2. 

Bohužel nebylo technicky možné snížit dávku Sorbacalu® SP pod 0,25 t.h-1. 

Z výsledků provozní zkoušky se však dá usuzovat, že zcela postačující by při koncentraci 

400 mg/m3 SO2 ve spalinách bylo množství okolo 0,15 t.h-1.  

4.6.1 Návrh dalšího postupu pro zajištění intenzifikace odsíření 

Celá provozní zkouška proběhla na stávajícím zařízení, které pro tento účel bylo 

dostačující. Pro plnohodnotný provoz je však zapotřebí vyřešit některé technické detaily. 

Prvním problémem je skladování Sorbacalu® SP. Stávající silo intenzifikace má 

objem pouze 25 m3 a sloužilo by tedy jako tzv. „denní silo“. To by bylo průběžně 

doplňováno v závislosti na spotřebě. Nabízí se možnost využití jednoho ze sil pro 

skladování vápna. Kapacita sila vápna je 2 216 m3, což odpovídá zhruba 1 900 tunám 

vápna. Při denní spotřebě 90 až 100 tun vápna tedy zásoba v jednom sile postačuje na tři 

týdny provozu. Dodávku vápna od dodavatele lze zajistit ve čtrnáctidenních intervalech, 

kapacita jednoho sila by tedy byla dostačující. Problém by však mohl nastat při poruše 

dopravy ze sila vápna do denního sila vápna. To má objem 60 m3, tedy cca 50 tun vápna, a 

toto množství by postačovalo jen na 12 hodin provozu. Tento čas by však v mnohých 

případech nebyl pro provedení oprav dostačující. Výhoda tohoto řešení je tedy pouze 
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v oblasti investičních nákladů. Využilo by se stávající zařízení, jen by byla upravena 

dopravní cesta ze sila namísto do denního sila vápna do denního sila intenzifikace. 

Druhou možností pro skladování Sorbacalu® SP je zhotovení a instalace nového 

sila. Pro předpokládané využití by postačovala kapacita tohoto sila okolo 700 m3, tedy cca 

280 tun Sorbacalu® SP. Tato zásoba by i při kontinuálním provozu se spotřebou 0,25 t.h-1 

na jednu linku odsíření postačovala na dobu minimálně tří týdnů. Spolu s novým silem by 

muselo být vybudováno stáčecí místo a pneudoprava z tohoto sila do denních sil 

intenzifikace. Potřebný vysušený tlakový vzduch pro stáčení i pneudopravu by byl 

odebírán ze stávající kompresorové stanice, jejíž kapacita je pro tyto účely dostatečná. 

Doprava Sorbacalu® SP do teplárny T700 by byla zajištěna v železničních cisternových 

vozech spolu s vápnem, které je odebíráno od stejného výrobce – Vápenky Čertovy 

schody, a.s. 

Další úprava by byla nutná u dávkování Sorbacalu® SP do absorbéru. Jak je patrné 

z provedené provozní zkoušky, minimální možné dávkování je na úrovni 0,25 t.h-1 při 

provozu dvou, tedy minimálního množství trysek. Pro zvýšení hloubky odsíření na 

požadovanou hodnotu koncentrace SO2 ve spalinách však zřejmě bude dostatečné 

poloviční množství. Zároveň by bylo vhodné, aby množství dávkovaného sorbentu bylo 

rozloženo do více trysek. Tím by došlo k rovnoměrnému rozprášení do absorbéru, což by 

mělo přinést i vyšší účinnost zařízení [26]. Toho lze jednoduše dosáhnout instalací 

frekvenčních měničů pohonů rotačních podavačů. Spolu s tímto opatřením by byla vhodná 

i úprava trysek pro rovnoměrnější rozprášení Sorbacalu® SP do absorbéru. 

K funkčnosti celého zařízení jsou zapotřebí úpravy stávajícího řídícího systému 

tak, aby byl provoz zařízení zcela automatizován a nebyly tím kladeny zvýšené nároky na 

obsluhu. K tomu patří zejména automatické doplňování denního sila intenzifikace podle 

hladiny v sile a řízení dávkování Sorbacalu® SP podle požadované koncentrace SO2 ve 

spalinách na výstupu. 

Na základě získaných poznatků a zkušeností doporučuji následovné: 

• Instalaci nového sila s objemem cca 700 m3 s příslušenstvím 

• Instalaci frekvenčních měničů pohonů rotačních podavačů 

• Automatizaci zařízení intenzifikace odsíření úpravou řídícího systému 
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5 Redukce NOx ve spalinách 

Jedním z prioritních úkolů v oblasti ochrany životního prostředí je v současné 

době snižování emisí oxidů dusíku [21]. Většina oxidů dusíku má pro atmosférickou 

chemii velký význam jako přímá nebo druhotná příčina kyselých dešťů, jako zdroj OH 

radikálů nebo jako jedna z příčin změny obsahu ozónu v atmosféře [27]. V té se podílejí 

také na tvorbě fotochemického smogu, resp. jeho agresivních komponent. Ze zdravotního 

hlediska působí oxidy dusíku hlavně na dýchací orgány, kde mohou vést až ke vzniku 

nádorových onemocnění [21][28]. Řadu let bylo poukazováno jen na škodlivé účinky 

oxidů síry, vznikajících zejména při spalování méně kvalitních druhů hnědého uhlí. 

V dnešní době je již jasné, že řada konkrétních a velmi těžkých poškození životního 

prostředí byla způsobena oxidy dusíku. Právě z tohoto důvodu nabývá na důležitosti 

aplikování metod, které emise oxidů dusíku do ovzduší výrazně omezují. 

5.1 Mechanismus tvorby NOx 

Oxidy dusíku jsou, s výjimkou pevného oxidu dusičného a kapalného oxidu 

dusičitého, plynné sloučeniny prvků dusíku (N) a kyslíku (O). Jejich vznik probíhá 

endotermně. Vznikají zejména spalováním fosilních paliv v tepelných elektrárnách a 

teplárnách, spalováním pohonných hmot ve spalovacích motorech dopravních prostředků 

nebo také ve stacionárních zařízeních jako jsou cementářské pece či spalovny odpadů. 

K tvorbě oxidů dusíku tam dochází vzhledem k vysokým teplotám a v důsledku chemické 

reakce mezi vzdušným kyslíkem a dusíkem. Obecně se dá tento proces vyjádřit reakcí: 

• N2 + O2 ↔ 2 NO 

Aktivační energie této reakce je velmi vysoká, činí 540 kJ/mol. To znamená, že 

tvorba NO je velmi závislá na teplotě. Při vysokých teplotách nad 1 200 °C je rovnováha 

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

posunuje k tvorbě NO2, kdy aktivační energie zpětné reakce představuje – 383 kJ/mol. 

V praxi to znamená, že v kouřových plynech opouštějících spalovací komory kotlů 

převažují NO nad NO2. Při ochlazování kouřových plynů v důsledku průchodu 

dodatkovými plochami kotlů dochází k postupné oxidaci NO na NO2. Vlastní průběh této 



Bc. Pavel Rakús: Studium energetického zdroje v Unipetrolu RPA, s.r.o. a jeho příprava pro provoz po roce 
2016 z hlediska dosažení emisních limitů a platné legislativy 

2014             39  

oxidace je velmi pomalý. Na konečný poměr NO:NO2 cca 95:5 se mění ve prospěch NO až 

v kouřové vlečce. Oba uvedené oxidy se sumárně označují NOx. 

Obecně vzato vznikají NOx v průběhu spalovacích procesů na základě 3 

mechanismů. Ty jsou charakteristické původem dusíku a prostředím, kde rekce probíhají. 

Právě podle způsobu tvorby se i rozdělují na: 

• Termické NOx 

• Palivové NOx 

• Promptní (rychlé) NOx 

Termické NOx vznikají oxidací vzdušného dusíku, který spolu s kyslíkem 

vstupuje do spalovacího prostoru, za vysokých teplot: 

• O + N2 (vzduch) → NO + N 

• N + O2 (vzduch) → NO + O 

Tvorba termických NOx je silně závislá na teplotě a době pobytu kouřových plynů 

v prostoru o vysoké teplotě (nad 1 000 °C). Termické NOx jsou hlavní příčinou vzniku 

oxidů dusíku u zařízení, spalující kapalná či plynná paliva. 

Palivové NOx vznikají oxidací dusíku, který je chemicky vázán v palivu: 

• N (palivo) + ½ O2 (vzduch) → NO 

Tvorba palivových NOx nezávisí na teplotě ani na povaze chemických sloučenin N2 ve 

spalovaném palivu, ale především na koncentraci O2 a době pobytu ve spalovacím prostoru 

zařízení.  

Promptní (rychlé) NOx vznikají oxidací dusíkatých produktů v plynné fázi na 

rozhraní plamene, vzniklých chemickou reakcí mezi radikály dusíku a radikály 

uhlovodíku: 

• N + OH → NO + H 

Promptní NOx jsou málo závislé na teplotě, ale velmi závislé na přebytku vzduchu. Na 

celkovém obsahu NOx je jejich podíl nízký [29][30][31]. 
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5.2 Základní způsoby omezování emisí NOx 

Základní způsoby možnosti snižování emisí NOx se v zásadě dělí na dvě základní 

skupiny. První skupinou jsou tzv. primární opatření. Ty se týkající ovlivňování vlastního 

průběhu spalovacího procesu, kterým lze přímo docílit omezení vzniku oxidů dusíku. 

Druhou skupinou jsou tzv. sekundární opatření. Těmi se redukuje koncentrace oxidů 

dusíku již vzniklých, kdy za pomoci dodatečných chemických reakcí jsou převáděny 

v látky nepoškozující životní prostředí [29][32]. 

5.2.1 Primární metody snižování koncentrace NOx ve spalinách 

Primární metody používané ke snížení koncentrace NOx ve spalinách jsou 

založeny převážně na omezování nejvyšších teplot spalování paliva a v omezení konverze 

dusíku obsaženém v palivu na NOx. Toho je dosahováno zejména těmito opatřeními [29]: 

• Snížením přístupu kyslíku do reakční zóny 

• Spalováním paliv s nízkým přebytkem vzduchu 

• Spalováním paliv s nižší teplotou spalovacího vzduchu 

• Recirkulací spalin 

• Zaváděním vzduchu do spalin nad hořáky 

• Odstupňovaným přívodem paliva a vzduchu do ohniště 

• Uzpůsobeným hořákem (nízkoemisní hořáky) 

Aplikací primárních opatření lze dosáhnout snížení výchozí hladiny obsahu NOx ve 

spalinách o 40 až 70 %, v závislosti na druhu topeniště, parametrů spalování a druhu a 

kvality spalovaného paliva. K zavedení primárních opatření je potřeba pouze jednorázové 

vynaložení investičních prostředků, provozní náklady jsou potom nižší než u sekundárních 

opatření. Lze je uplatnit u nových i stávajících kotlů, tam je však jejich aplikace 

v mnohých případech omezená konstrukčně [33]. 
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5.2.2 Sekundární metody snižování koncentrace NOx ve spalinách 

Vytvořené množství emisí NOx ve spalinách je možné snížit jejich zredukováním 

pomocí dočišťovacích, tedy sekundárních metod. Ty mohou být zařazeny samostatně, ve 

většině případů jsou ale nezbytným doplňkem primárních metod. Existuje několik 

sekundárních metod, z nichž nejznámější jsou tyto: 

•  Adsorpční procesy 

• Absorpční procesy 

• Katalytické procesy 

• Selektivní nekatalytická redukce 

• Radiační metody 

Při adsorpčních procesech se snižuje koncentrace NOx ve spalinách pomocí 

adsorpce NOx na tuhém adsorbentu, převážně různých druzích aktivního uhlí. Metoda je 

použitelná pouze u malých zdrojů emisí a nenašla širšího uplatnění. 

U absorpčních procesů se absorbuje NOx v alkalických roztocích a suspenzích. 

Pro zpracování velkých objemů kouřových plynů, které obsahují značné příměsi jiných 

složek (např. SO2), je tato technologie téměř nepoužitelná. 

Katalytické procesy jsou velmi významnou technologií, nacházející široké 

uplatnění pro snižování emisí NOx. Výhodou je, že se jedná o bezodpadovou technologii a 

samotný provoz se dá snadno automatizovat. V energetice ne nejvýrazněji prosadila tzv. 

selektivní katalytická redukce (SCR), která spočívá v katalytické redukci NOx na N2+H2O. 

Použitím systému SCR je možno snížit emise NOx o 80 až 95 %. 

Metoda selektivní nekatalytické redukce (SNCR) byla vyvinuta jako alternativní 

selektivní metoda snižování NOx. Při této metodě se redukční činidlo přivádí do horkých 

kouřových plynů, v oblasti teplot 850 až 1050 °C. Při reakci mezi redukčním činidlem a 

NOx ve spalinách dochází k redukci NOx na elementární dusík a vodní páru. 

Při radiačních metodách je redukce oxidů dusíku a její intenzita iniciována 

zářením. Metoda se však dosud nedostala z laboratoří k průmyslovému využití [34]. 
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5.3 Dosavadní opatření ke snížení emisí NOx v teplárně T700 

U kotlů teplárny T700 je ke snížení koncentrace emisí NOx použito pouze několik 

z primárních opatření. V první řadě je to snížení přebytku vzduchu. Ten je snižován na 

nejnižší možnou úroveň tak, aby zároveň nedocházelo k negativním průvodním jevům 

tohoto opatření. Těmi jsou zejména struskování ohniště, vzrůst nedopalu v popílku a tím 

zhoršení účinnosti a zvýšení obsahu CO ve spalinách. Dalším primárním opatřením ke 

snížení tvorby NOx je odstupňovaný přívod vzduchu do ohniště kotle. 

Principem snížení tvorby NOx je tedy zajištění přívodu primárního a sekundárního 

vzduchu do hořákového pásma přibližně na úroveň mírně podstechiometrického množství. 

Na horní hraně uhelných práškových hořáků je předpokládaná hodnota přebytku vzduchu 

na úrovni asi a = 0,95. Doba pobytu paliva v této mírně podstechiometrické zóně je 

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

zóně dojde též k mírnému snížení teploty spalin proti provozu se stechiometrickým 

množstvím vzduchu. 

Spolehlivé vyhoření oxidu uhelnatého vzniklého v hořákovém pásmu a vyhoření 

zbytků uhelného a prášku zajišťují dvě pásma dohořívacího vzduchu, jejichž dyšny jsou 

umístěny v dostatečné výšce nad práškovými uhelnými hořáky. Čtyři dyšny prvního pásma 

dohořívacího vzduchu a deset dyšen druhého pásma dohořívacího vzduchu je napájeno 

horkým vzduchem z potrubní trasy, která je připojena na potrubí horkého vzduchu za 

regenerativními ohříváky vzduchu Ljungström. Do každého pásma dohořívacího vzduchu 

je přiváděn vzduch samostatným potrubím pro levou a samostatným pro pravou stranu, 

přičemž průtok vzduchu je do každé této větve regulován. Spalování se sníženou tvorbou 

NOx je regulováno automaticky za pomoci řídícího systému kotle. Grafické výstupy 

počítače obsluhu informují o žádaných a skutečně měřených veličinách jednotlivých 

regulačních obvodů [14]. 

Výrobcem kotlů garantovaná maximální hodnota koncentrace emisí NOx činí 375 

mg/m3. Průměrná emisní koncentrace NOx měřená za linkami odsíření byla v roce 2012 ve 

výši 352 mg/m3. 
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5.4 Vhodné metody denitrifikace spalin v teplárně T700 

Vzhledem ke stávající konstrukci kotlů v teplárně T700, jejichž rekonstrukce 

proběhla v poměrně nedávné době, neuvažují se žádná primární opatření k redukci NOx. 

K tomuto účelu je tedy zapotřebí použít některou ze sekundárních technologií. Ty jdou 

rozdělit do dvou skupin. První skupinou jsou metody, které sice bezchybně fungují 

v laboratorních podmínkách nebo velikostí omezených provozech, ale nejsou vhodné či 

dostačující pro velké energetické jednotky. Tam patří absorpční a adsorpční procesy a 

radiační metody. Do druhé skupiny patří již reálně aplikovatelné metody denitrifikace u 

velkých energetických provozů. Těmi jsou metody založené na principech katalytických 

nebo nekatalytických redukcí. Následný výběr tedy bude probíhat pouze z těchto metod, 

které jsou zároveň nejlepší dostupnou technikou BAT Dokumentu BREF pro Velká 

spalovací zařízení – LCP. Mezi hlavní kritéria výběru metody patří: 

• Stupeň obtížnosti začlenění zařízení denitrifikace do stávající technologie 

• Zbytková životnost teplárny T700 

• Požadovaný stupeň redukce emisí NOx ve spalinách 

• Pořizovací náklady 

• Provozní náklady 

V Unipetrolu RPA, s.r.o., není dosud jasně stanovena strategie v oblasti 

energetiky. Důvodem je jednak současná ekonomická situace a také vysoké investice do 

oblasti petrochemie. Zvažovány jsou dvě možnosti. Těmi jsou výstavba nového 

energetického zdroje, nebo zásadní modernizace a rekonstrukce teplárny T700, obojí 

v horizontu roku 2025. Z tohoto důvodu bude nadále pro účel výběru vhodného zařízení 

pro denitrifikaci uvažováno o zbytkové životnosti teplárny T700 cca 10 roků. 

5.4.1 Metoda SCR – selektivní katalytická redukce NOx ve spalinách 

SCR je metoda, při níž prochází celý objem spalin katalytickým reaktorem, kde je 

jako katalyzátor převážně používán oxid vanadičný (V2O5) a TiO2. Katalyzátory mohou 

mít různou strukturální podobu, například deskové nebo s kanálky v podobě medové 

plástve. Jako redukční činidlo se používá amoniak, dávkovaný do spalin jako plynný NH3 
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nebo v podobě vodného roztoku. Redukční činidlo je vstřikováno do spalin, které jsou 

vzápětí přivedeny do katalyzátorového reaktoru. Tam se oxidy NOx mění na N2 a H2O. 

Reakce probíhají při teplotách 300 až 400 °C. Konverze NOx se u této metody pohybuje 

obvykle přes 90%.  

Zabudování katalytického reaktoru do stávající technologie má tři konfigurace: 

• Horká SCR neodprášených spalin 

• Horká SCR odprášených spalin 

• Nízkoteplotní SCR odsířených spalin 

Při horké SCR neodprášených spalin je katalytický reaktor umístěn zpravidla před 

ohřívák vzduchu, v oblasti vhodné teploty spalin. Nevýhodou je zatížení reaktoru prachem. 

Vzhledem ke konstrukci kotlů a rozměrům reaktoru není toto umístění v teplárně T700 

možné. 

Při konfiguraci horké SCR odprášených spalin je katalytický reaktor umístěn za 

horký elektrostatický odlučovač. Hlavní výhodou je nepřítomnost popílku ve spalinách. 

Nevýhodou je finančně nákladný horký elektrostatický odlučovač. V teplárně T700 není 

tato konfigurace aplikovatelná, hlavně z důvodu dispozičního řešení [34]. 

V konfiguraci nízkoteplotní SCR odsířených spalin je technologie umístěna na 

konci spalinových cest, za jednotkou odsíření. Při této konfiguraci má katalyzátor nejmenší 

aktivní plochu. Spaliny jsou již vyčištěny od prachových částic a SO2 a katalyzátor tak 

není namáhán abrazí a nedochází k tvorbě úsad. Zároveň je ale teplota spalin již příliš 

nízká a je nutný jejich dodatečný ohřev, většinou za pomoci plynového hořáku. Z hlediska 

dispozičního řešení teplárny T700 je instalace této technologie možná. Velkou nevýhodou 

jsou vysoké investiční náklady a náklady na dodatečný ohřev spalin. Investiční náklady na 

rekonstrukci stávajícího zařízení jsou dle dokumentu BREF uváděny ve výši 50 až 100 

EUR na kW. Pokud bude uvažováno jen s nižší hranicí, vztaženo na teplárnu T700 se dají 

očekávat tyto minimální investiční náklady (8 kotlů s výkonem 95,8 MW) [33]: 

8 x 95800 kW x 50 EUR/kW x 27,5 Kč/1 EUR = 1.053.800.000 Kč  
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5.4.2 Metoda SNCR – selektivní nekatalytická redukce NOx ve spalinách 

Tato metoda je založena vstřikování redukčního činidla do objemu vzniklých 

spalin, bez použití katalyzátoru. Redukčními činidly jsou v tomto případě čpavek nebo 

močovina ve formě vodného roztoku. Optimální teplotní pásmo pro denitrifikační reakci se 

pohybuje v rozmezí 850 až 1100 °C, proto je nástřik redukčního činidla prováděn přímo do 

odpovídající části spalovací komory kotle, tzv. teplotního okna.  Nutná doba prodlevy 

spalin uvnitř teplotního okna je 0,2 až 0,5 s. Výsledkem reakcí ve spalinách je vodní pára a 

dusík, v případě použití močoviny i oxid uhličitý v zanedbatelném množství. Technologie 

je bezodpadová, produkty reakcí jsou přirozenou součástí atmosféry. 

Teplotní pásmo je při této technologii jedním z nejdůležitějších parametrů. Nad 

vhodným teplotním rozsahem dochází k oxidaci čpavku, čímž dochází dokonce ke zvýšení 

tvorby NOx. Při nižších teplotách se sníží reakční rychlost a tvoří se čpavek, čímž vznikne 

tzv. čpavkový skluz. Potřebné teplotní rozmezí je značně závislé na výkyvech v provozu 

kotle, například při změně jeho zatížení. Pro nástřik redukčního činidla je tedy zapotřebí 

několika nástřikových úrovní. Do každé nástřikové úrovně je vhodné rozmístit dostatečný 

počet vstřikovacích trysek tak, aby rozprášením redukčního činidla vykryly celý průřez 

spalovací komory. Pro dosažení potřebné redukce NOx a nízkého čpavkového skluzu je 

nutné dostatečné promísení se spalinami. Spolu s tím je dalším důležitým parametrem 

velikost kapek redukčního činidla. Malé kapky se odpařují velmi rychle a reagují tedy při 

příliš vysokých teplotách, což má za následek pokles podílu redukovaných NOx. Velké 

kapky se odpařují příliš pomalu a reakce by probíhala při nízkých teplotách. Tím by se 

zvýšil únik čpavku [34][35][36]. 

Pro dosažení ideální redukce NOx ve spalinách s co nejmenším čpavkovým 

skluzem je klíčový i poměr čpavku a NOx, kdy čpavek musí být v mírně  

nadstechiometrickém poměru. Optimální poměr NH3:NOx je mezi 1,5 a 2,5 [34].  

Nevýhodou systému SNCR jsou právě emise nezreagovaného čpavku do ovzduší 

a to bývá často limitujícím faktorem při využití této technologie. Za koncentraci spojenou 

s BAT se považuje hodnota NH3 pod 5 mg/m3. K zabránění strhávání čpavku je možno do 

prostoru ohříváku vody v kotli instalovat nízkou vrstvu katalyzátoru SCR, čímž se také 

zvýší podíl redukce NOx. Ten bývá u technologie SNCR 30 až 50 %, při vhodné instalaci a 

optimalizaci někteří výrobci uvádějí až 80 % [33]. 
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Optimalizace metody SNCR se provádí pomocí akustického měření teploty 

kouřových plynů AGAM (Acoustic Gastemperature Measurement). Jeho pomocí se měří 

skutečné teploty spalin v celém průřezu spalovacího prostoru v blízkosti míst vstřikování 

reakčního činidla a zjišťují se teplotní profily. Tím, že je redukční činidlo při všech 

možných provozních stavech vstřikováno vždy ve správném rozsahu teplotního okna, 

dochází k nejúčinnější redukci NOx při nejnižším čpavkovém skluzu [36].  

Systém Agam se skládá z vysílacích a přijímacích jednotek umístěných na stěnách 

spalovacího prostoru a řídící a vyhodnocovací jednotky (obrázek 12). 

 
Obrázek 12 - principiální uspořádání akustického systému měření teplot AGAM [zdroj 36] 

 

Akustické signály vznikající průchodem tlakového vzduchu na straně vysílače 

jsou zaznamenány současně na straně vysílače i přijímače a z digitálních signálů se zjišťuje 

doba průchodu vzduchu. Při známé vzdálenosti, kterou musí zvuk urazit, se získá rychlost 

šíření zvuku. Ta se následně přepočítává na teplotu. Použitím více vysílacích a přijímacích 

jednotek v jedné rovině je zjištěno bezprostřední dvojdimenzionální rozložení teploty na 

jedné úrovni (obrázek 13). 
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Obrázek 13 - zjišťování teplotního profilu v jedné rovině [zdroj 36] 

 

Zjištěný teplotní profil je následně přiřazen jednotlivým tryskám či skupinám 

trysek, které jsou přepínány v závislosti na aktuální teplotě spalin.  Pokud je zařízení 

vybaveno vstřikováním reakčního činidla ve více úrovních, je ideální možnost přepínání 

jednotlivých trysek (obrázek 14) [36]. 

 
Obrázek 14 - provoz jednotlivých trysek v závislosti na teplotě [zdroj 36] 
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Technické provedení denitrifikačního zařízení pracujícího na principu SNCR je 

relativně velmi jednoduché a v porovnání s metodou SCR investičně nenáročné. Jeho 

hlavní součásti jsou: 

• Zásobní tank na redukční činidlo 

• Stáčecí zařízení (v případě močoviny i míchací nádrž) 

• Dopravní čerpadlo redukčního roztoku 

• Směšovací modul, rozdělovací zařízení roztoku do jednotlivých trysek 

• Vstřikovací trysky 

• Řídící modul 

Předpokládané investiční náklady na instalaci denitrifikačního zařízení metodou 

SNCR v teplárně T700 byly vyčísleny v odborném posudku, který byl zpracován pro 

Unipetrol RPA, s.r.o. firmou Orgrez, a.s. v roce 2013. V případě použití vodného roztoku 

čpavku jako redukčního činidla je cena dodávky kompletní technologie pro 8 kotlů tzv. „na 

klíč“, včetně komletní výzbroje 136.050.000,- Kč. V případě použití močoviny je cena o 

cca 20 % nižší, tedy 108.850.000,- Kč. V dodávce není zahrnut systém Agam a případná 

nízká vrstva katalyzátoru SCR. V případě systému Agam jsou dodatečné náklady pro 

instalaci na 8 kotlů ve výši 48.800.000 a v případě nízké vrstvy katalyzátoru SCR ve výši 

48.000.000,- Kč [35]. 

5.4.3 Výběr optimální metody denitrifikace pro teplárnu T700 

Pro výběr optimální sekundární metody pro snížení koncentrace NOx ve spalinách 

na úroveň, která zajistí plnění emisního limitu platného od roku 2016, je nutné zvážit 

výhody a nevýhody uvedené u obou typů uvažovaných metod. 

Výhodou metody SCR je její vysoký stupeň redukce emisí NOx ve spalinách při 

nižší spotřebě redukčního činidla. V teplárně T700 je však obtížné začlenění této metody 

do stávající technologie, hlavně z důvodu dispozičního řešení teplárny. V podstatě je 

možné ji realizovat pouze v konfiguraci nízkoteplotní SCR odsířených spalin. To by však 

vyžadovalo enormní provozní náklady na dodatečný ohřev spalin. Rovněž investiční 

náklady jsou, vzhledem k uvažované zbytkové životnost teplárny T700, prakticky 
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neakceptovatelné. Z těchto důvodů považuji použití metody SCR v teplárně T700 jako 

nevhodné. 

Mezi výhody metody SNCR oproti metodě SCR patří následující: 

• Nízké investiční náklady 

• Lehce včlenitelné do stávajícího zařízení 

• Krátká doba instalace do stávajícího zařízení 

• Nezvýší se tlaková ztráta spalovacího zařízení 

• Nízké provozní náklady 

• Bezodpadová technologie 

Nevýhody SNCR: 

• Nižší stupeň redukce emisí NOx ve spalinách (30 – 50 %) 

• Čpavkový skluz 

• Není vhodné pro kotle s kolísavým výkonem a kvalitou paliva 

Přes uvedené nevýhody metody SNCR je tato technologie pro snížení koncentrace 

NOx ve spalinách pod požadovaný limit 200 mg/m3 vhodná pro použití v teplárně T700.  

5.5 Ověření aplikovatelnosti metody SNCR v teplárně T700 

První zkouška metody SNCR proběhla v teplárně T700 na kotli K 17 již v letech 

2009/2010. Jejím účelem bylo ověření aplikovatelnosti metody SNCR v této teplárně. 

Instalováno bylo poloprovozní zařízení, které se skládá ze zásobní nádrže, čerpadel pro 

dopravu reagentu a směšovacího a řídícího modulu. Do směšovacího a řídícího modulu 

byla zároveň zavedena demineralizovaná voda a stlačený vzduch. Nástřik reagentu byl 

prováděn pomocí 12-ti trysek ve dvou výškových úrovních. Výškové úrovně byly určeny 

na základě měření teplot v kotli a pro tento účel vypracovaném matematickém teplotním 

modelu kotle. Jako redukční činidlo byl zvolen 40÷45 % roztok močoviny. 

Dle dostupných informací se při této zkoušce podařilo zredukovat koncentraci 

NOx ve spalinách pod 200 mg/m3, ale zároveň se objevilo několik problémů. 
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Nejzávažnějším z nich byla vysoká spotřeba reakčního činidla zvláště při středních 

hodnotách výkonu kotle a poměrně vysoký čpavkový skluz [37].  

Řídící modul byl nastaven na nástřik reakčního činidla podle výkonu kotle. 

K výkonu kotle byla stanovena teplotní okna na základě předchozích měření teplot v kotli 

a vypracovaném matematickém modelu (obrázek 15) [38].  

 
Obrázek 15 - zobrazení teplotního okna při 100%, 80% a 60% výkonu kotle při palivu s výhřevností 11,9 
Mj/kg [zdroj 38] 

 

Právě v tomto vidím příčinu zmiňovaných problémů. K posunům teplotního okna může 

docházet z nejrůznějších příčin, např. stav zanesení výhřevných ploch kotle, změna 

podtlaku v topeništi při zanesení ohříváku vzduchu nebo změna klimatických podmínek. 

Velký vliv má i teplota napájecí vody vstupující do kotle. Pokud není v provozu 

vysokotlaký ohřívák napájecí vody, její teplota poklesne z 215 °C na 165 °C. Tím je 

k dosažení potřebného výkonu kotle potřeba více přivedeného tepla a dojde k výraznému 

posunu teplotního okna. Metoda řízení SNCR podle výkonu kotle se tedy ukázala jako 

méně vhodná pro kotle teplárny T700. 

5.5.1 Průběh provozní zkoušky metody SNCR 

Další provozní zkouška byla provedena v období od 14. do 18.10. 2013. Jejím 

účelem bylo ověření vhodnosti řízení nástřiku reakčního činidla podle skutečných teplot 
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ve spalovací komoře, zjištění spotřeby reakčního činidla a vhodnost umístění vstřikovacích 

trysek. 

K provedení provozní zkoušky bylo využito zařízení již instalované na kotli K 17. 

K měření teploty byly na kotel instalovány dva termočlánky do oblasti před přehříváky 

kotle. Jako redukční činidlo byl použit 40÷45 % roztok močoviny. Koncentrace NOx ve 

spalinách byla měřena v kotli, před ohříváky vody. Z hlediska ekonomiky provozu jsou 

kotle provozovány převážně ve výkonovém rozpětí 100 až 135 t.h-1, kdy je zaručena 

stanovená účinnost zařízení. Při tomto výkonovém rozpětí byla prováděna i tato provozní 

zkouška. Aby zkouška měla vypovídající hodnotu, byl kotel K 17 provozován po dobu 

měření vždy se stabilním výkonem. 

Měření bylo provedeno při třech různých teplotách spalin, měřených před 

přehříváky. V následujících tabulkách jsou uvedeny zaznamenané hodnoty 

v půlhodinových průměrech. 

Tabulka 10 - měření č. 1 při teplotě 710 °C 

Datum, čas 
Průtok 

močoviny 
[l.h-1] 

Výkon  
kotle 
[t.h-1] 

Teplota 
ve SK  
[°C] 

NOx před 
EKO 

[mg.mN
-3] 

Spotřeba 
vody [l.h-1] 

15.10.13 8:30 62,92 109,3 710 191,00 697,1 
15.10.13 9:00 63,30 109,2 710 192,20 696,7 
15.10.13 9:30 64,40 110,5 711 194,47 695,6 

15.10.13 10:00 64,92 110,1 710 193,03 695,1 
15.10.13 10:30 64,36 110,0 710 189,13 695,6 
15.10.13 11:00 63,73 110,7 710 187,77 696,3 
15.10.13 11:30 63,90 109,3 710 190,50 696,1 
15.10.13 12:00 64,54 110,2 709 192,00 695,5 
15.10.13 12:30 64,51 110,1 709 190,17 695,5 
15.10.13 13:00 63,87 109,6 708 188,03 696,1 
15.10.13 13:30 63,30 109,6 708 187,10 696,7 
15.10.13 14:00 62,90 109,2 708 188,03 697,1 
15.10.13 14:30 63,06 109,0 708 189,33 696,9 
15.10.13 15:00 62,77 109,3 707 188,67 697,2 
15.10.13 15:30 62,41 109,5 707 188,00 697,6 

15.10.13 16:00 62,82 110,0 708 191,33 697,2 

Průměr: 63,61 109,72 708,91 190,05 696,39 

 



Bc. Pavel Rakús: Studium energetického zdroje v Unipetrolu RPA, s.r.o. a jeho příprava pro provoz po roce 
2016 z hlediska dosažení emisních limitů a platné legislativy 

2014             52  

Tabulka 11 - měření č. 2 při teplotě 760°C 

Datum, čas 
Průtok 

močoviny 
[l.h-1] 

Výkon  
kotle 
[t.h-1] 

Teplota 
ve SK  
[°C] 

NOx před 
EKO 

[mg.mN
-3] 

Spotřeba 
vody [l.h-1] 

16.10.13 16:00 39,96 132,9 759 173,80 720,0 
16.10.13 16:30 39,91 132,6 759 169,40 720,1 
16.10.13 17:00 39,90 132,0 759 172,27 720,1 
16.10.13 17:30 39,73 132,1 759 168,27 720,3 
16.10.13 18:00 40,13 134,3 759 164,37 719,9 
16.10.13 18:30 40,18 134,5 758 166,87 719,8 
16.10.13 19:00 40,04 132,6 758 168,37 720,0 
16.10.13 19:30 39,75 131,7 759 174,47 720,3 
16.10.13 20:00 39,76 132,0 760 175,50 720,2 
16.10.13 20:30 39,87 132,8 761 165,20 720,1 
16.10.13 21:00 40,21 135,0 761 159,30 719,8 
16.10.13 21:30 40,76 139,4 761 155,80 719,2 
16.10.13 22:00 40,78 138,0 760 156,97 719,2 
16.10.13 22:30 40,34 134,8 760 160,50 719,7 
16.10.13 23:00 40,12 134,0 759 167,63 719,9 
16.10.13 23:30 40,08 133,1 759 171,13 719,9 
17.10.13 0:00 39,83 132,9 759 165,63 720,2 

Průměr: 40,08 133,81 759,38 166,79 719,92 

 

Tabulka 12 - měření č. 3 při 730 °C 

Datum, čas 
Průtok 

močoviny 
[l.h-1] 

Výkon  
kotle 
[t.h-1] 

Teplota 
ve SK  
[°C] 

NOx před 
EKO 

[mg.mN
-3] 

Spotřeba 
vody [l.h-1] 

18.10.13 5:30 37,53 117,0 732 129,00 722,5 
18.10.13 6:00 37,80 119,0 732 133,43 722,2 
18.10.13 6:30 38,30 121,9 732 132,20 721,7 
18.10.13 7:00 38,41 122,4 732 134,67 721,6 
18.10.13 7:30 38,19 120,8 731 140,03 721,8 
18.10.13 8:00 37,71 117,3 731 141,50 722,3 
18.10.13 8:30 37,12 114,2 731 139,97 722,9 
18.10.13 9:00 37,23 115,0 731 136,33 722,8 
18.10.13 9:30 37,29 115,4 731 135,27 722,7 

18.10.13 10:00 37,36 115,6 730 139,17 722,6 
18.10.13 10:30 37,25 115,0 730 142,80 722,8 
18.10.13 11:00 37,20 114,7 729 142,53 722,8 
18.10.13 11:30 37,10 114,1 729 145,83 722,9 

Průměr: 37,58 117,11 730,83 137,90 722,42 
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Vzhledem k absenci analyzátoru pro měření NH3 ve spalinách byl v průběhu 

každé zkoušky proveden 4x odběr a následná analýza vzorků v laboratoři Unipetrolu RPA, 

s.r.o. Průměrné hodnoty byly tyto: 

• v průběhu měření č. 1 – 35,2 mg NH3/m
3 

• v průběhu měření č. 2 – 2,8 mg NH3/m
3 

• v průběhu měření č. 3 – 6,7 mg NH3/m
3 

Před začátkem každé zkoušky byla průměrná koncentrace NOx ve spalinách 

v rozmezí 350÷360 mg/m3. Dosažení potřebné teploty ve spalovací komoře bylo 

dosahováno změnou výkonu kotle, regulací množství spalovaného plynu a regulací vstupní 

teploty napájecí vody. 

5.5.2 Vyhodnocení experimentální části denitrifikace spalin v teplárně T700 

Dosažené výsledky prokazují, že denitrifikace spalin metodou SNCR je pro kotle 

teplárny T700 vhodná. Jejím použitím lze dosáhnout koncentrací NOx ve spalinách pod 

emisní limit, který bude platný od roku 2016. 

Provozní zkouška prokázala, že lze dosáhnout redukce NOx ve spalinách až o     

60 %, což je zcela dostačující. Spotřeba redukčního činidla byla při ideálním stavu cca 40 

litrů za hodinu. Zároveň se prokázalo, že řízení procesu SNCR je vhodnější podle 

skutečných teplot v kotli. Čpavkový skluz se rovněž pohyboval (mimo zkoušky č. 1) okolo 

požadovaných hodnot 5 mg NH3/m
3. Lepších parametrů by se s největší pravděpodobností 

dosáhlo při instalaci akustického měření teplot kouřových plynů AGAM. Optimalizace 

pomocí tohoto měření teplot posouvá metodu SNCR na mnohem vyšší úroveň a eliminuje 

její dříve uvedené nedostatky. 

Při zkoušce č. 1 se ukázalo, že při nižších teplotách v místě měření bylo potřeba 

více reagentu a zároveň byl vyšší čpavkový skluz. To souvisí s posunem teplotního okna 

do oblasti, kde nejsou instalovány vstřikovací trysky. Při nižších výkonech kotle by potom 

nebylo dosahováno požadovaných parametrů. Z toho vyplývá, že bude nutná další, třetí 

vstřikovací úroveň.  
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5.5.3 Návrh vhodné instalace zařízení metody SNCR  

Na základě vyhodnocení všech poznatků a zkušeností z provozní zkoušky 

technologie SNCR navrhuji instalaci zařízení v provedení, které umožní bezproblémový 

provoz s dostatečnou účinností. 

Jako reakční činidlo použít 40 % vodný roztok močoviny. Ta je oproti kapalnému 

čpavku vhodnější hlavně z hlediska bezpečnosti. Skladování a manipulace s vodným 

roztokem NH3 vyžaduje dodržování přísných bezpečnostních předpisů, což by přinášelo 

dodatečné náklady. Neopomenutelná je i nižší cena provozního souboru skladování a 

dopravy roztoku. Samotná příprava, skladování a doprava reagentu musí umožnit 

kontinuální provoz s dostatečnou rezervou pro případ poruchy některé z jeho součástí. Za 

dostatečnou se dá považovat rezerva na týden provozu při 100 % zálohách důležitých 

součástí (čerpadla, kompresory). 

Pro každý kotel použít samostatný směšovací a řídící modul. K zajištění 

maximální účinnosti redukce NOx, minimalizace spotřeby redukčního činidla a dosažení 

nízkého čpavkového skluzu použít samostatné řízení jednotlivých trysek. Každá tryska 

bude samostatně řízena na základě kontinuálního měření teplotního okna za použití 

systému AGAM. Vstřikovací trysky použít ve výkyvném provedení v počtu 18 ks na kotel 

a instalovat je v třech vstřikovacích úrovních (tabulka 13). 

Tabulka 13 - návrh umístění vstřikovacích trysek 

Vstřikovací úroveň Výšková kóta kotle  

Vstřikovací úroveň 1 15,3 m 

Vstřikovací úroveň 2 17,7 m 

Vstřikovací úroveň 3 21,8 m 

 

Řízení technologie SNCR pro jednotlivé kotle bude provedeno autonomním 

řídícím systémem spouštěným z řídícího systému příslušného kotle. Výstupy 

z kontinuálního měření teplot ve spalovací komoře, množství reagentu a dalších vybraných 

hodnot a poruchových stavů budou přivedeny do řídícího systému kotlů a zobrazovány na 

ovládacím displeji operátora kotle. 
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Pro měření skluzu NH3 instalovat analyzátor ke každému kotli. Dá se využít 

stávajícího odběrového místa pro měření plynných emisí na kouřovodu za elektrostatickým 

odlučovačem popílku. 

Pokud by koncentrace NH3 za kotlem nedosahovala požadované úrovně pod        

5 mg/m3, lze do kotle doinstalovat nízkou vrstvu katalyzátoru SCR. Zda bude nutné toto 

opatření lze zjistit až při uvedení zařízení SNCR do trvalého provozu.  

6 Závěr 

Diplomová práce je zaměřena na reálné možnosti zajištění provozu teplárny T700 

z hlediska plnění emisních limitů, které vejdou na základě zákona o ovzduší a souvisejících 

předpisů v platnost v roce 2016. Jedná se především o možnosti snížení koncentrací emisí 

SO2 a NOx v kouřových plynech na požadovanou úroveň, kterou v současné době není 

teplárna T700 schopna plnit. 

V oblasti snížení emisí SO2 jsem využil vlastních zkušeností z provozování 

mobilní odsiřovací jednotky v bývalé teplárně T200. Možnost využití suché injektáže 

speciálního hašeného vápna do spalin za využití části stávajícího nevyužívaného zařízení 

byla ověřena experimentální provozní zkouškou. Výsledky této zkoušky byly nad veškerá 

očekávání a lze tedy konstatovat, že tímto zvýšením hloubky odsíření bude teplárna T700 

schopna plnit emisní limit platný od roku 2016. Zároveň jsem uvedl doporučení na další 

postup pro zavedení této technologie do trvalého provozu, kdy by se předpokládané 

investiční náklady měly pohybovat pouze okolo částky 40 miliónů korun. 

V experimentální části věnované denitrifikaci spalin v teplárně T700 byly 

porovnány současné vhodné technologie k tomuto účelu. Porovnány byly výhody a 

nevýhody použitelných sekundárních metod ke snížení koncentrace NOx ve spalinách, ale 

také hledisko realizovatelnosti a vhodnosti využití v teplárně T700. Vhodnou byla shledána 

metoda SNCR z důvodu dispozičního uspořádání teplárny, dostačující účinnosti a 

v neposlední řadě z hlediska investičních nákladů vztažených ke zbytkové životnosti 

teplárny. Provozní zkouškou bylo potvrzeno, že tato metoda je vhodná a zajistí snížení 

koncentrace emisí NOx na požadovanou úroveň. Na základě získaných vědomostí a také 

zkušeností získaných při provozní zkoušce metody SNCR, jsem doporučil vhodnou 

instalaci zařízení. To by mělo zajistit budoucí bezproblémový provoz této technologie. 
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Dosažené výsledky uvedené v mé diplomové práci mohou být podkladem pro 

provozovatele teplárny T700 při rozhodování o použití vhodných technologií za účelem 

plnění emisních limitů, které budou vyžadovány současnou legislativou od roku 2016.     
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