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Abstrakt 

Tato práce je zaměřená na problematiku tvorby emisí při spalování hutních plynů. Její 

teoretická část je zaměřena na popis spalování a také na tvorbu škodlivých emisí. Zabývá se 

rovněž možnostmi snížení jejich tvorby a také jejich dopadem na životní prostředí. Další část 

diplomové práce popisuje zařízení teplárny E2 a konkrétně kotel K4, na kterém byl prováděn 

experiment. V experimentální části se tato práce zaměřuje na měření tvorby škodlivých emisí 

CO a NOx v závislosti na kombinaci různých druhů plynů s různou výhřevností. Výsledkem 

této práce je navržení nejlepší možné kombinace těchto dvou parametrů, aby bylo dosaženo 

snížení škodlivých emisí při zachování technologického postupu. 

 

Klíčová slova: spalování, emise, plynový kotel, výhřevnost směsného plynu, průtok 

koksárenského plynu 

 

 

Abstract 

This work is focused on the problems of creating emissions during combustion furnace 

gas. The theoretical part focuses on the description of combustion and the formation of 

harmful emissions. It also discusses the possibility of reducing their formation and their 

impact on the environment. The next part describes the heating plant equipment of E2, 

specifically K4 boiler, which was conducted experiment. In the experimental part of this work 

focuses on measuring the harmful emissions of CO and NOx depending on the combination of 

different types of gases with different calorific value. The result of this work is to design the 

best possible combination of these two parameters in order to achieve a reduction in harmful 

emissions while maintaining the technological process. 

 

Keywords: combustion, emission, gas boiler, heating value of mixed gas, coke oven 

gas flow 
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SEZNAM  POUŽITÝCH  VELIČIN 

a konstanta 1 

b konstanta 1 

c koncentrace mol.dm
-3

, kg.m
-3 

CO_sp_K4 obsah oxidu uhelnatého ve spalinách mg.m
-3

 

e Eulerovo číslo 1 

F_kp_K4 zadaný průtok koksárenského plynu m
3

N.hod
-1

 

Fsk_kp_K4 skutečný průtok koksárenského plynu m
3

N.hod
-1

 

Fcelk_kp_K4 celkový průtok koksárenského plynu na  kotli K4 m
3

N.hod
-1

 

h výška m 

J_kp_samost_K4 podíl samostatně spáleného KP na celk. množství KP % 

I
v
sp entalpie vlhkých spalin J.m

-3
 

Lskut skutečné množství spalovacího vzduchu m
3
pl.m

3
sp 

Lmin minimální množství spalovacího vzduchu m
3
pl.m

3
sp 

m hmotnost kg 

M molární hmotnost kg.kmol
-1

, g.mol
-1 

Mi molární hmotnost složky i kg.kmol
-1

, g.mol
-1 

M  střední molární hmotnost kg.mol
-1

 

n látkové množství mol 

n přebytek vzduchu 1 

NOx_sp_K4 obsah oxidů dusíku ve spalinách mg.m
-3

 

O obvod m 

Oskut skutečné množství kyslíku pro spalování m
3
pl.m

3
sp 

Omin minimální množství kyslíku pro spalování m
3
pl.m

3
sp 

O2_sp_K4 obsah kyslíku ve spalinách mg.m
-3

 

p tlak Pa 

pa atmosférický tlak Pa 

Δp přetlak Pa 

p″VO tlak páry nasycené tekutiny Pa 

pVO tlak páry sledované tekutiny Pa 

P výkon W 

Psk_tepel_K4 parní výkon skutečný t.hod
-1

 

Pr Prandtlovo kritérium 1 

Qs spalné teplo J.m
-3

 

Qi výhřevnost J.m
-3 

Qnedop ztráty tepla nedopalem J
 

Qz celkové ztrátové teplo J
 

r poloměr m 

ri plynová konstanta složky i J.K
-1

kg
-1

 

R univerzální plynová konstanta J.mol
-1

.K
-1

 

Re Reynoldsovo číslo 1 

S plocha m
2
 

SO2_sp_K4 obsah oxidu siřičitého ve spalinách mg.m
-3
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t teplota °C 

T teplota K 

t_exh_sp_K4 teplota spalin před exhaustorem °C 

TZL_sp_K4 obsah tuhých znečišťujících látek ve spalinách mg.m
-3

 

V objem m
3 

Vm molární objem m
3
.mol

-1
 

Vm,i molární objem složky i m
3
.mol

-1
 

Wi hmotnostní zlomek složky i kg.m
-3 

Wb Wobbeho číslo J.m
-3 

W_smp_SS zadaná výhřevnost směsného plynu kJ.m
-3

 

W_sk_smp_SS skutečná výhřevnost směsného plynu kJ.m
-3

 

xi hmotnostní, objemový, molový podíl složky i 1 

x regresory 1 

y regresandy 1 

η vzduchový faktor 1 

ν kinematická viskozita m
2
.s

-1
 

ρ hustota kg.m
-3

 

ρ″VO hustota páry nasycené tekutiny kg.m
-3 

ρVO hustota páry sledované tekutiny kg.m
-3

 

φ relativní vlhkost 1 

φi objemové zastoupení složky i 1, % 
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1  ÚVOD 

Problém vypouštění emisí při spalování plynných paliv je diskutován už řadu let, ale 

teprve s nástupem vlád po roce 1989 byly sjednány opatření k jejich minimalizaci. Jde hlavně 

a velké průmyslové podniky, které svou produkcí emisí převyšují menší firmy a malé zdroje, 

jakými jsou především lokální topeniště. 

První část této práce se věnuje spalování jako samostatnému procesu. Je zde popsán 

dokonalý i nedokonalý stav spalování a rovněž různé veličiny charakterizující spalovací 

pochod. Mezi tyto patří např.: spalné teplo, výhřevnost, teplota, vlhkost, viskozita atd. Jsou 

zde rovněž popsány všechny použité plyny, což v tomto případě jsou.: vysokopecní plyn, 

konvertorový plyn, koksárenský plyn a zemní plyn. Z těchto plynů je vhodným mísením 

připravován tzv. směsný plyn, který je dále využíván. 

Problém při spalování těchto plynů je, že zde vzniká poměrně mnoho emisí 

v porovnání se zemním plynem. Jsou to hlavně CO, NOx, SO2 a TZL. Jednak jejich tvorba je 

rovněž závislá od druhu zařízení, na kterém jsou spalovány. U nás většinou tyto agregáty jsou 

zastaralé a je zde velký problém udržet stabilní spalovací poměry. Dalším věcí je, že 

z ekonomického hlediska je lepší spalovat průmyslové hutní plyny, které jsou defakto zdarma, 

jelikož jsou většinou odpadním produktem nějaké výroby, než kupovat drahý zemní plyn, 

který je pro životní prostředí mnohem šetrnější. Toto bude fungovat, dokud poplatky za 

vypouštěné emise se nezvýší natolik, aby bylo výhodnější spalovat jen samostatný zemní 

plyn. Problém ovšem nastává co se zbylými odpadními plyny, které se budou muset skladovat 

nebo využívat nějak jinak, jelikož jejich vypouštění do atmosféry je nepřípustné. 

U všech plynů jsou uvedena dlouhodobá průměrná chemická složení a také jejich 

provozní tlaky, teploty a výhřevnosti. 

Další část je věnována vlivu spalování směsného plynu na kvalitu ovzduší. Jsou zde 

popsány všechny průmyslové emise vypouštěné do ovzduší. Jednotlivě se jedná o oxidy 

uhlíku, dusíku, síry a tuhé znečišťující látky. Zvláště je zde věnována pozornost na jejich 

dopady na životní prostředí a také vývoj jejich vypouštění v průběhu posledních let. Díky 

regulaci vypouštění emisí a prodeji emisních povolenek je zde vidět výrazná klesající 

tendence, která by se měla odrazit na kvalitě života a dobré kondici životního prostředí. 

Hlavním cílem této práce je navrhnout optimální nastavení spalování hutních plynů a 

jejich směsi aby došlo ke snížení emisí a zároveň byl zachován technologický tok procesu. 

Práce vyhodnocuje data získaná během měření. Všechny zkoumané faktory jsou vyhodnoceny 

pomocí regresních funkcí a zároveň statisticky zpracovány vícenásobnou regresní analýzou. 
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2 TEORIE SPALOVÁNÍ 

Spalování paliv je chemický proces, při kterém se slučují prvky obsažené v palivu 

s kyslíkem. Při tomto procesu se uvolňuje velké množství tepla. Kvalita spalování závisí na 

správném poměru paliva a kyslíku, na jejich promísení a na konstrukci a technickém stavu 

zařízení. Při spalování plynů se dá získat nejenom chemické teplo z chemické reakce, ale 

i hodnotná chemická surovina. Touto surovinou může být např. redukční nebo oxidační 

atmosféra. Mísení plynů s okysličovadlem je ve většině případů dokonalé, takže se dá 

teoreticky využít všechno chemické teplo. Při hoření plynů vznikají jen plynné produkty, 

takže odpadá častá údržba spalovací komory. Náklady na dopravu, vzhledem k malé hustotě 

plynů, jsou nejmenší ze všech paliv. 

Při postupu dokonalého spalování se používá tzv. Ostwaldův trojúhelník, kde na 

svislou osu se nanášejí hodnoty k = φCO2  (%) a na vodorovnou osu hodnoty q = φO2 (%). 

Správné nastavení hodnoty přebytku vzduchu n v závislosti na tvorbě φCO2  (%) při 

přiváděném množství kyslíku φO2  (%) je uvedeno na obr. 1, kde hodnoty na přímce 

dokonalého spalování η = 1/n. Přímka p pak vyjadřuje maximální a minimální podíl tvorby 

CO. 

 

 

Obr. 1  Ostwaldův spalovací trojúhelník pro zemní plyn 
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Pro hodnocení množství vzniklého tepla při oxidaci kyslíkem (tj. chemického tepla) se 

používají hodnoty výhřevnosti a spalných tepel: 

spalné teplo – Qs – množství tepla, které by se předalo po úplném spálení jednotky 

paliva při konstantním tlaku (většinou atmosférickém tlaku) za vzniku spalin a kapalné vody 

o teplotě výchozího plynu (nejlépe vztaženo na 0 °C). 

výhřevnost – Qi – množství tepla, které by se předalo po úplném spálení jednotky 

paliva při konstantním tlaku (většinou atmosférickém tlaku) za vzniku spalin a plynné vody 

o teplotě výchozího plynu (nejlépe vztaženo na 0 °C). 

Pro výpočet výhřevnosti nebo spalného tepla směsi používáme tuto rovnici. 

 
i

isiisi QxQ ,,      (J.m
-3

, J.kg
-1

, J.mol
-1

) (1) 

kde xi je objemový podíl, hmotnostní zlomek, molární zlomek složky i  (1), 

 Qi,s - výhřevnost, spalné teplo směsi (J.m
-3

, J.kg
-1

, J.mol
-1

), 

 Qi,si - výhřevnost, spalné teplo složky i (J.m
-3

, J.kg
-1

, J.mol
-1

) [2].  

2.1 Dokonalé spalování 

Spalování dokonalé nastává při spálení všech hořlavých složek v palivu. Proto spaliny 

vzniklé dokonalým spalováním obsahují jenom složky nehořlavé. Tedy CO2, H2O, SO2, N2, 

O2. Vztah mezi teoretickým množstvím vzduchu a jeho skutečnou hodnotou je 

charakterizován součinitelem přebytku vzduchu: 

O
O

L
L skutskutn

minmin

  (2) 

kde Lskut je skutečné množství spalovacího vzduchu (m
3

pl.m
-3

sp), 

 Lmin - minimální množství spalovacího vzduchu (m
3

pl.m
-3

sp), 

 Oskut - skutečné množství kyslíku pro spalování (m
3

pl.m
-3

sp), 

 Omin- minimální množství kyslíku pro spalování (m
3

pl.m
-3

sp). 

 

Velikost tohoto součinitele by měla být taková, aby bylo dosaženo dokonalého spálení 

všech hořlavých složek, současně s co nejmenším zvýšením objemu spalin. Zvolením 

zbytečně velkého přebytku vzduchu zvětšujeme objem spalin odnášejících pak více tepla 

z pracovního prostoru pece. Tím se snižuje teplota v pracovním prostoru pece, zhoršuje se 

využití paliva a také se zhoršuje tepelná bilance pece. 

Optimální hodnotu součinitele přebytku vzduchu n určíme nejmenšími celkovými 

ztrátami tepla ∑Qz  spalovacího procesu. Tyto celkové ztráty jsou tvořeny ztrátou entalpie 

vlhkých spalin I
v
sp odcházejících z pracovního prostoru příslušného zařízení a ztrátami tepla 

nedopalem Qned [2]. 
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K dokonalému spalování kapalných a tuhých paliv dojde, pokud při hoření nastane 

spálení všech jeho hořlavých složek podle rovnic (3) a (4). V rovnici (5) se uvažuje vznik 

vody i vodní páry.  

C + O2 → CO2 (3) 

S + O2 → SO2 (4) 

H2 + 0,5 → H2O (5) 

Plynná paliva se spalují podobně jako tuhá a kapalná paliva. Spalovací rovnice 

hořlavých složek plynných paliv jsou v rovnicích (6) až (12). 

H2S + 1,5O2 → SO2 + H2O (6) 

CO + 0,5O2 → CO2 (7) 

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O (8) 

C2H6 + 3,5O2 → 2CO2 + 3H2O (9) 

C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O (10) 

C4H10 + 6,5O2 → 4CO2 + 5H2O (11) 

CnHm + 3,8O2 → 2,6CO2 + 2,4H2O (12) 

Množství CO2
 
v suchých spalinách lze vypočítat stechiometrickými výpočty z údajů 

elementární analýzy [11]. 

2.2 Nedokonalé spalování 

Nedokonalé spalování paliva je oxidace paliva, kdy ve spalinách jsou přítomny ještě 

spalitelné složky za daných podmínek. Jsou to kromě produktů dokonalého spalování ještě 

další složky, které se mohou oxidovat. Jde tedy o nespálené výchozí látky nebo poloprodukty 

dokonalého spalování. 

Tento jev může být způsoben nedostatečným promícháním paliva s kyslíkem resp. 

Spalovacím vzduchem za vzniku mechanického nedopalu. Většinou je ale v peci dostatečná 

teplota, která zaručuje dospálení plynu, byť až za technologickou zónou. Dochází ale i přes 

spálení všech hořlavých složek, k větší spotřebě paliva, k dostatečnému nevyužití tepla pro 

předehřátí, opotřebení vyzdívky za technologickou zónou, která není dimenzována na 

vysokou teplotu a na možné chemické reakce nespáleného plynu s vyzdívkou. Není-li 

dosaženo stechiometrického množství kyslíku, jedná se, o chemický nedopal. V rovnicích 

(13), (14), (15) jsou uvedeny změny entalpie při nedokonalém spalování, což vede 

k negativnímu ovlivnění tepelné bilance pece. 
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CH4 → C + 2H2                      -87,5 kJ.mol
-1

 (13) 

CH4 + 0,5O2 → CO + 2H2       +35,6 kJ.mol
-1

 (14) 

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2         +802,7 kJ.mol
-1 

(15) 

Při chemickém i mechanickém  nedopalu se nejenom sníží entalpie spalin, ale dojde i 

ke zvýšení spotřeby paliva, které by mohlo být využito později nebo pro jiné účely. 

K zabránění mechanického, chemického nedopalu je tedy nutno preventivně zvýšit 

množství potřebného oxidovadla vzhledem k teoretické spotřebě. 

Je zřejmé, že nejenom chemický nebo mechanický nedopal, ale i neúměrně velký 

přebytek vzduchu, resp. kyslíku, bude mít negativní dopad [2].  

2.3 Charakteristika médií 

Většinou se jedná o topné plyny a procesní plyny, které se zužitkují spalováním 

v kotlích nebo v následných technologických procesech (např. v hutních závodech jako topné 

plyny). Právě hutní průmysl produkuje značné množství těchto plynných odpadů. 

Jedná se většinou o tyto plyny: 

 vysokopecní plyn, 

 koksárenský plyn, 

 směsný plyn, 

 konvertorový plyn, 

 zemní plyn. 

Výskyt těchto plynů odpovídá výrobě a proto je nutno do sítě rozvodu těchto plynů 

instalovat plynojemy a směsné stanice na vyrovnání disproporcí mezi výrobou a spotřebou 

a)   Vysokopecní plyn (VP) 

Vzniká jako vedlejší produkt výroby železa. Jedná se o nízko výhřevný plyn, kde jeho 

samotné spalování je velmi problematické, ale díky velkému podílu CO se dá využít 

k redukci. V provozu TŽ jeho zdroje jsou dvě vysoké pece VP 4 a VP 6 s připojenou 

plynočistírnou. Dodávka tohoto plynu je značně proměnlivá od 0-400 000 m
3

N.hod
-1

. 

Jednotka m
3

N.hod
-1

 je odvozena tak, že se každý měřený průtok v m
3
.hod

-1
 přepočítává na 

normální stav, tj pro tlak 101325 Pa a teplotu 0 °C. Plyn je jímán do mokrého teleskopického 

plynojemu o objemu 100000 m
3
, který určuje přetlak systému 3,6 kPa při vysunuté soustavě 

(zvon + teleskop) a 2,2 kPa při vysunutém zvonu. V soustavě jsou dva polní spalovací 

komíny, jeden s průtokem 100000 m
3

N.hod
-1

 a další s průtokem 200000 m
3

N.hod
-1

 vybavený 

pojistkou s přepouštěcí úrovní 4,5 kPa. Rozvod VP plynu je vybaven směsnou stanicí 

náhradního nízko výhřevného plynu (NNP) s výkoností 22200 m
3

N.hod
-1

. NNP je směsný 

plyn tvořený zemním plynem a dusíkem v poměru 1:9. Tento plyn je určen pro doplňování 

systém VP plynu při nečinnosti obou vysokých pecí. Oba plyny a zvláště pak NNP nesmí být 

používány bez stabilizace hoření [6]. 
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Složení: 

 CO = 23,7 %  Spodní mez výbušnosti 26 %, 

 H
2
 = 3,2 %  Horní mez výbušností 87 %, 

 CO
2
 = 16,0 %  (přicházející se vzduchem), 

 N
2
 = 57,1 %  Hustota 1,25 kg.m

-3
 (20° C), 

 Q
i
 = 2,5 – 3,8 MJ.m

-3
N bod vznícení 650° C, 

Tlak   2,5 – 3,5 kPa na vstupu do E2, 

Teplota  do 35 °C i mínusové teploty[1]. 

b)   Koksárenský plyn (KP) 

Vzniká při koksování uhlí. Je mnohem kvalitnějším palivem než vysokopecní plyn. 

Používá se hlavně pro ohřev koksárenských baterií. Vzniká v provozu Koksochemická výroba 

ve dvou koksárenských bateriích KB 11 a KB 12. Tyto baterie zajišťují poměrně stabilní 

dodávku KP z průtokem 35000-40000 m
3

N.hod
-1

. Je to systém bez jímání a maximální úroveň 

přetlaku (4 kPa) udržuje směsná stanice „OLZA“. Deficit koksárenského plynu je vyrovnáván 

směsí VP a ZP v poměru 1:0,8 v maximálním množství 20000 m
3

N.hod
-1

. Rozvod je vybaven 

polním spalovacím komínem s průtokem 15000 m
3

N.hod
-1

 s pojistkou o přepouštěcí úrovni 

5 kPa. Zařízení koksárenské baterie nemůže pracovat při zastavení obou vysokých pecí [6]. 

Složení: 

 H
2
 = 55 %  Spodní mez výbušností 4 %, 

 CH
4
 = 24 %  Horní mez výbušnosti 35 %, 

 N
2
 = 8 %  ( přicházející se vzduchem), 

 CO = 7 %  Hustota 0,55 kg.m
-3

 (20° C), 

 CO
2
 = 3 %  bod vznícení 560° C, 

 CnHm = 3 %, 

S = 500 mg  (sulfatany a H2S), 

 Q
i
 = 16,2 – 17,8 MJ.m

-3
N, 

Tlak    3,8 – 5,0 kPa na vstupu do E2, 

Teplota   do 40 °C i mínusové teploty. 

 

Koksárenský plyn taktéž obsahuje tekuté složky (naftaleny) ve směsi s vodou a 

prachem [1]. 
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c)   Směsný plyn (SMP) 

Vytváří se ve směsné stanici „JIH“ s průtokem 95000 m
3

N.hod
-1

. Je to směs 

vysokopecního plynu obohaceného koksárenským plynem, příp. zemním a doplňovaný 

konvertorovým plynem, viz tabulka 1. 

Tabulka 1  Průměrné složení směsného plynu [10] 

Název plynu Koksárenský plyn Vysokopecní plyn Konvertorový plyn Zemní plyn 

Průměrné složení 

(obj. %) 
19,8 41,8 35,1 3,3 

 

 

Složení: 

 H
2
 = max 10 % Spodní mez výbušností 16 %, 

 CH4 = max 7,3 %, 

 C6H6 = ˂ 0,1 %, 

 N
2
 = 32 %  (se vzduchem), 

 CO = max 35 % Hustota 1,36 kg.m
-3

 (20 °C), 

 CO
2
 = 15 %  bod vznícení 630  C, 

 Q
i, prum

 = 4,5 MJ.m
-3

N, 

Tlak   1,8 kPa [10], viz obr. 2. 

Přetlak SMP v rozvodu je regulován na hodnotu 2,5 kPa, při zasunutém teleskopu 

plynojemu VP plynu stejný jako v rozvodu VP plynu, tedy pod 2,2 kPa. Zřízení je používáno 

v případě kritických bilančních stavů k zajištění nejdůležitějších podmínek provozní 

bezpečnosti plynové sítě TŽ [6]. 

 

d)   Konvertorový plyn (KOP) 

Vzniká při výrobě oceli v konvertoru. V oceli se redukuje obsah uhlíku kyslíkem, tedy 

hlavní spalitelnou složkou je oxid uhelnatý. V provozu TŽ se o dodávku KOP starají dva 

kyslíkové konvertory KON1 a KON2 s připojenou plynočistírnou konvertorové ocelárny. 

Denní produkce plynu je maximálně 650000 m
3

N.hod
-1

 při počtu 38-48 taveb za 24 hod. 

Jímání plynu je do jednoduchého mokrého plynojemu o objemu 50000 m
3
N. 

Rozvod je vybaven ventilátorovou zvyšovací stanicí se dvěma ventilátory 

provozovanými sólo. Jsou schopny dosáhnout maximální dodávky KOP 40000 m
3

N.hod
-1

 

s přetlakem 0,8 kPa [6]. 
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Složení: 

 H
2
 = 1,5 %  Spodní mez výbušností 16 %, 

 O2+Ar = 0,5 % Horní mez výbušnosti 77 %, 

 N
2
 = 18 %  (přicházející se vzduchem), 

 CO = 62 %  Hustota 1,36 kg.m
-3

 (20 °C), 

 CO
2
 = 18 %  bod vznícení 630  C, 

 Q
n, min

 = 7,2 – 8,5 MJ.m
-3

N, 

 

Tlak   3,5 – 8 kPa na vstupu do E2, 

Teplota  do 50 °C i mínusové teploty [1]. 

e)   Zemní plyn (ZP) 

Tento plyn představuje směs plynů a par přičemž dominantní složkou je metan. 

Ložiska zemního plynu jsou nejčastěji tvořena porézními pískovci a často se vyskytují blízko 

ropných ložisek. Do provozu TŽ je ZP dopravován společností Severomoravská plynárenská, 

a.s. dálkovodem o tlaku 2,2 MPa. Dále proudí do vstupní regulační stanice s průtokem 

25000 m
3

N.hod
-1

 a s regulovaným výstupem 0,6 MPa [6]. 

 

Složení: 

 CH
4
 = 98 %   Spodní mez výbušnosti 5,3 % 

 C
2
 H

6
 = 0,7 %  Horní mez výbušnosti 15 % 

 C
3
 H

8
 = 0,2 %  (přicházející se vzduchem) 

 CO
2
 = 0,2 %  Hustota 0,717 kg.m

-3
 (20 °C) 

 N
2
 = 0,9 %   bod vznícení 536 °C   

Q
i
 = 35,7 MJ.m

-3
N, 

 

Tlak   50 kPa 

Teplota  do 20 °C i mínusové teploty [1] 
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Obr. 2  Schéma hořáku na kotli K4 [1] 
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f)   Spalovací vzduch 

Ve většině případů se ke spalování používá obyčejný vzduch nebo vzduch obohacený 

kyslíkem (o několik procent). Složení a hustotu vzduchu udává tabulka 2. 

Vlastnosti vzduchu závisí nejenom na teplotě, ale díky tíhovému zrychlení Země i na 

nadmořské výšce (ale i na zeměpisné šířce) [4]: 

  2559,551077255,21325,101 hp  
     (kPa) (16) 

kde  p je tlak vzduchu (kPa), 

 h - výška vzhledem ke hladině s 101325 Pa (m). 

 

Po zjištění tlaku v relativně blízkém okolí lze: 

1840010

hh

Z

Z

pp



      (Pa) (17) 

kde p je hledaný tlak (Pa), 

 pZ  - známý tlak (Pa), 

 hZ  - výška s tlakem pZ (m), 

 h - výška s hledaným tlakem (m). 

Teplota vzduchu klesá s nadmořskou výškou: 

ht  0065,015      (°C) (18) 

Tabulka 2  Složení spalovacího vzduchu [4] 

Látka (obj. %) (hmot. %) Hustota (kg.m
-3

) Poměrné zastoupení (kg.m
-3

) 

N2 78,074 75,510 1,251 9,45E-01 

O2 20,946 23,160 1,429 3,31E-01 

Ar 0,944 1,280 1,784 2,28E-02 

CO2 0,033 0,050 1,977 9,88E-04 

Ne 1,82E-03 1,21E-03 0,900 1,09E-05 

He 5,24E-04 7,20E-05 0,179 1,29E-07 

CH4 2,00E-04 1,00E-04 0,717 7,17E-07 

Kr 1,14E-04 3,00E-04 3,740 1,12E-05 

N2O 5,00E-05 5,00E-05 1,978 9,89E-07 

H2 5,00E-05 1,00E-06 0,090 8,99E-10 

Xe 8,70E-06 4,00E-05 5,897 2,36E-06 

Suma 100,000 100,002 ρvz 1,299 
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g)   Vlhkost vzduchu 

Vlhkost vzduchu je základní meteorologický prvek popisující množství vodní páry ve 

vzduchu. Vodní pára, která je soustředěná hlavně ve spodních vrstvách atmosféry, vzniká 

především vypařováním vodních ploch. Za dané teploty se množství vodní páry ve vzduchu 

nemůže zvětšovat neomezeně, ale jen po určitou hodnotu, při níž je dosaženo stavu nasycení 

vzduchu vodní parou. Případný přebytek vodní páry nad množství odpovídající stavu 

nasycení přejde kondenzací ve vodu nebo desublimací v led. Čím vyšší je teplota vzduchu, 

tím více páry je třeba k jeho nasycení [5]. 

Pro množství vodní páry v systému se vlhkosti dají rozdělit: 

Absolutní vlhkost – absolutní hodnota vody ve vzduchu na jednotku objemu, tj. 

kg.m
-3

. 

Relativní vlhkost – poměr absolutní vlhkosti k maximálně možné absolutní vlhkosti – 

nasycené tekutině při dané teplotě: 

VO

VO

MAXVO

VO

p

p

vlhkostabs

vlhkostabs







.

.




      (1) (19) 

 kde φ         je  relativní vlhkost (1), 

 ρVO,pVO     -   hustota  (kg.m
-3

), tlak páry sledované tekutiny  (Pa), 

 ρ″VO,p″VO  -   hustota  (kg.m
-3

), tlak páry nasycené tekutiny  (Pa). 

 

Měrná vlhkost – hmotnost vody na hmotnost suché tekutiny, např. vzduchu: 

SVZ

VO

SVZ

VO

VZ

VO

SVZ

VO

VO

VZ

SVZ

VO

SVZ

VO

p

p

p

p

M

M

p

p

r

r

M

M
x  42150,62197555




      (1) (20) 

VO

VO

VO

VO

pp

p

pp

p
x












42150,6219755542150,62197555      (1) (21) 

Vztahy jsou užitečné, protože z lehce měřitelných veličin p, φ určíme aktuální měrnou, 

nebo relativní vlhkost: 

x

x
ppp VOVO




42150,62197555
      (Pa) (22) 

kde pVO je parciální tlak vody, vlhkosti  (Pa), 

 p″VO - parciální tlak nasycené tekutiny, v tomto případě vzduchu  (Pa), 

 φ - relativní vlhkost  (1). 

h)   Viskozita plynu 

Plyn se zvenčí chová jako spojité prostředí, tedy kontinuum, ale je definován jako 

nehomogenní soustava složená z vakua a hmotných částic. Při bližším pohledu na proudění 



23 

v trubce lze rozeznat hlavní oblasti proudění. Laminární, turbulentní a přechodové. Při 

turbulentním proudění vykonávají částice chaotický pohyb ve více směrech, než jenom ve 

směru pohybu masy plynu. Při laminárním proudění se pohybují pouze směrem pohybu masy. 

Přechodové proudění charakterizujeme jako stav mezi prouděním laminárním a prouděním 

turbulentním. Při posouzení, o jaké proudění se jedná, je nutno buďto zjistit rychlost proudění 

v závislosti na vzdálenosti od osy trubky anebo vypočítat Reynoldsovo kritérium: 



dv
eR


      (1) (23) 

kde v je průměrná rychlost proudění (obr. 10)  (m.s
-1

), 

 d - hydraulický průměr potrubí  (m), d = 4S/O, 

 S - plocha průřezu  (m
2
), 

 O - obvod průřezu  (m), 

 ν - kinematická viskozita  (m
2
.s

-1
) [4]. 

i)   Stavová rovnice ideálního plynu - Daltonův zákon 

Stavová rovnice ideálního plynu: 

VTrVT
M

R
TR

M

m
TRnVp        (J) (24) 

kde p je tlak  (Pa), 

 V - objem  (m
3
), 

 n - látkové množství  (mol), 

 R - univerzální plynová konstanta R=3,314 472 ± 0,000015  (J. mol
-1

.K
-1

), 

 r - plynová konstanta r = R/M  (J.kg
-1

.K
-1

), 

 M - molární hmotnost  (kg.mol
-1

), 

 T - teplota  (K), 

 M  - střední molární hmotnost  (kg.mol
-1

), 

 ρ - hustota  (kg.m
-3

). 

 

Pro vzájemný přepočet hmotnostního, objemového, molového zlomku [1]: 

i

mi

m
i

i

i
V

V
w

M

M
x     (1) (25) 

kde  xi je  molární zlomek  (1), 

 wi - hmotnostní zlomek  (1), 

 φi - objemový zlomek  (1), 

 Mi - molární hmotnost složky i  (kg.mol
-1

), 

 M - molární hmotnost směsi  (kg.mol
-1

), 

 Vmi - molární objem složky i  (m
3
.mol

-1
), 

 Vm - molární objem směsi  (m
3
.mol

-1
). 
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h)   Stavové rovnice reálného plynu 

Představy ideálního plynu lze uplatnit jen při vyšších teplotách a menších tlacích 

plynu. Existují desítky, možná stovky rovnic, které popisují reálné chování stavové změny 

plynu. Není jednoduché vybrat správnou rovnici [8].  

Nejčastěji citovaná, ale v praxi málo používaná, van der Waalsova rovnice zavádí 

korekci na reálně zmenšený objem soustavy o objem částic, a reálně zvětšený tlak o mezi 

částicovou interakci (problematika teoretického řešení je složitá, nejde jen o korekci objemu a 

tlaku): 

  TRnbnV
V

a
np 










2

2
     (J) (26) 

kde  p je tlak plynu  (Pa), 

 V - objem plynu  (m
3
), 

 n - počet molů plynu  (mol
-1

),  

 a - experimentálně určená konstanta  (m
5
.kg.mol

-2
.s

-2
), 

 b - experimentálně určená konstanta (m
3
.mol

-1
). 

 

Pro konstanty a, b lze na základě znalostí kritických veličin: 

K

K

p

TR
a

22

64

27 
      (m

5
.kg.mol

-2
.s

-2
) (27a) 

K

K

p

TR
b



8

1
     (m

3
.mol

-1
) (27b) 

Vyjádření objemu z van der Waalsovy rovnice není vhodné (řešením jsou tři kořeny). 

Po úpravě lze ale jednoduše vyjádřit tlak: 

2

2
















m

V

M

a

M

b

m

V

Tr
p      (Pa) (28) 

kde p je tlak  (Pa), 

 V - objem  (m
3
), 

 r - plynová konstanta r = R/M  (J.kg
-1

.K
-1

), 

 M - molární hmotnost  (kg.mol
-1

), 

 T - teplota  (K), 

 m - hmotnost  (kg), 

 a - experimentálně určená konstanta  (m
5
.kg.mol

-2
.s

-2
), 

 b - experimentálně určená konstanta (m
3
.mol

-1
). 



25 

3 VLIV SPALOVÁNÍ SMĚSNÉHO PLYNU NA KVALITU 

OVZDUŠÍ 

Proces sledování stavu životního prostředí a zvláště pak ovzduší začal být intenzivně 

sledován teprve na konci 60. let 20. století. Hlavním důvodem tohoto kroku bylo zjištění, že 

na Zemi dochází k exponenciálnímu růstu počtu obyvatel a také k růstu nároků jak plošných 

tak energetických. 

Z pohledu geologického v současné době žijeme v době ledové. Veškerý život na zemi 

probíhá v horní vrstvě atmosféry zvané troposféra, která sahá do výšky cca 12 km od 

zemského povrchu. Životní prostředí ovlivňují přírodní a antropogenní procesy. Mezi 

nejvýznamnější faktory působící na kvalitu života všech organizmů patří znečišťování 

ovzduší. Vypouštění znečišťujících látek do atmosféry může být jednou z příčin globálního 

oteplování a klimatických změn. Průmyslové činnosti se staly hlavními zdroji těchto 

znečištění, i když samotné přírodní procesy také pronikavě ovlivňují složení atmosféry[9]. 

Zařízení plynové kotelny Teplárny 2 způsobuje únik plynných emisí CO, NOx, SO2 a 

únik tuhých emisí. Výše uvedené emise jsou v rozmezí dovolených limitů. Dále způsobuje 

lokální oteplení prostředí v místě instalování, které však díky provedené izolaci jednotlivých 

částí nepřekračuje povolené hodnoty. Rovněž způsobují zvýšení hlučnosti a vibrací prostoru 

kouřových a dmýchacích ventilátorů, jakož i v prostoru instalovaných parních turbín. 

3.1 Nebezpečné odpady a způsob jejich shromažďování 

Při provozování zařízení plynové kotelny Teplárny E2 vznikají odpady ve formě 

zaolejovaných textilií, jsou to zejména plátěné rukavice, čistící vlna, čistící utěrky. Tyto 

odpady se ukládají do plechových sudů na k tomuto účelu zhotoveném úložišti nebezpečných 

odpadů v prostoru kotelny na 0 m pod kotly K2 a K3 a po naplnění sudů se odevzdávají 

k likvidaci do skladu maloobjemových odpadů TŽ. 

Speciální čistící utěrky se po použití odkládají do firmou připravených plastových 

kontejnerů a po jejich naplnění dodavatelská firma je odváží pro další recyklaci utěrek. 

Při provozování plynových potrubí vzniká odpad ve formě vody znečištěné tuhými a 

kapalnými složkami z jednotlivých plynů, jde zejména o naftalen aj. Tento vzniklý kondenzát 

se odvádí do odvodňovače směsného plynu, který se nachází na úrovni + 7 m u kotle K1. 

Z odvodňovače se přes vodní uzávěr odvádí dále do jímky v prostoru mezi E2 a Hlubinnými 

pecemi, kde se rovněž odvádí kondenzát z odvodňovače koksového a konvertorového plynu, 

který je umístěn ve venkovních prostorách mezi E2 a hlubinnými pecemi. Z jímky se pak 

kondenzát odčerpává speciálním fekálním vozem a odváží se na likvidaci na provoz 

„Koksovny“ v TŽ. Odvoz zajišťuje středisko „Plynového hospodářství“ z provozu „Hutní 

energetiky“ 
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3.2 Používané chemické látky a prostředky 

Při provozování zařízení plynové kotelny Teplárny E2 se používají neutralizační 

chemické látky během čištění tlakových celků kotlů vodou k neutralizaci této použité vody. 

Voda po provedení čištění má charakter slabého roztoku kyseliny sírové, proto se před 

odvedením do okujového kanálu neutralizuje alkalickým činidlem, jedná se buď o vápenné 

mléko (Ca(OH)2) nebo hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3). Po provedené neutralizaci se 

měří pH faktor neutralizovaného roztoku, po dosažení požadovaného pH v rozmezí 6-9 se 

roztok vypouští do okujového kanálu. O prováděných činnostech se předem informuje 

středisko „Vodního hospodářství“ na provozu „Hutní a tepelné energetiky“. 

Na kotli K1 je používáno dávkování fosfátu (2 % roztok Na3PO4). Optimalizace 

dávkování se provádí na základě předepsaného obsahu P2O5 v kotlové vodě a pH napájecí 

vody. 

Pro úpravu kvality kotlové vody se provádí dávkování aminu (NALCO 72310) do 

napájecích nádrží NV1 a NV2. Dávkování je řízeno na základě měřené hodnoty pH v napájecí 

vodě. 

3.3 Rizika a možné havárie 

Na zařízení může dojít k těmto poruchám majícím vliv na ŽP: 

 vznik požáru, 

 nebezpečí otravy jedovatým plynem nebo CO ve spalinách, 

 nebezpečí výbuchu hořlavých a výbušných plynů, 

 nebezpečí zadušení se při nedostatku kyslíku vlivem zamoření prostoru dusíkem (N2) 

nebo zemním plynem (CH4). 

Poruchy jsou indikovány odpovídající měřicí technikou se signalizací do velínu 

kotelny, dále sledovány obsluhou při pochůzkách. 

K zabezpečení proti úniku plynu je kotelna vybavena soustavou čidel k indikaci úniku 

CO nebo zemního plynu (CH4) se zvukovou a světelnou signalizací mimořádných stavů, a to 

jak v prostoru kotelny, tak i v prostoru velínu kotelny.  

3.4 Prostředky k minimalizaci havárií 

Prostory Teplárny 2 jsou běžně vybaveny hasicími přístroji v potřebném rozsahu, dále 

rozvodem hydrantové vody a dalšími prostředky pro likvidaci ropných látek. V případě 

nutnosti záchranných prací v prostorách s nebezpečím otravy nebo zadušení je Teplárna 2 

vybavena dislokovanou protiplynovou stanicí s dvěma vzduchovými dýchacími přístroji. Na 

směně je vždy protiplynové družstvo, které je připraveno tyto dýchací přístroje použít při 

záchranných pracích. 

Provádění pravidelných revizí a kontrol daného zařízení. Pravidelné zkoušení 

signalizačních zařízení, čidel úniku plynu a zkoušení ochran jednotlivých kotlů. 
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3.5 Emise 

Emise, z latinského emittere což znamená zářiče nebo znečišťovatelé, jsou látky 

znečišťující ovzduší. Maximální koncentraci mají u svého zdroje což je třeba komín nebo 

výfuk. Jejich koncentrace se postupně snižuje mísením se vzduchem. 

Z obecného hlediska může jít o jakékoli vypouštění látek, vibrací, záření, tepla a 

zvuku ze zařízení do vnějšího 

prostoru. V životním prostředí 

se tento pojem nejčastěji 

používá pro látky vypouštěné 

do ovzduší [19]. 

Množství emisí se 

udává v hmotnostních nebo 

objemových jednotkách 

vypouštěné škodlivé látky za 

určitou dobu, většinou za rok. 

Emise je třeba rozlišovat od 

imisí, což jsou látky, na které 

se emise přemění po svém 

vypuštění do ovzduší 

v důsledku reakce s dalšími 

v ovzduší přítomnými 

látkami. Často mohou 

vzniknout látky ještě 

škodlivější. Množství imisí se 

udává v koncentračních 

jednotkách, např. v mikronech 

na kubický metr 

vzduchu. Složení atmosféry 

viz tabulka 3, můžeme 

z meteorologického hlediska 

uvažovat až do výšky 

devadesát kilometrů nad zemí. Výraznější kolísání hodnot můžeme zaznamenat většinou u 

vodní páry, ozonu a díky vegetaci i u oxidu uhličitého. Skutečná atmosféra není suchá, ale je 

v ní obsaženo 0,1 až 4 % vody. Voda je obsažena v atmosféře nejen jako pára, ale i jako 

kapalina a led. Rovněž v atmosféře vystupuje prach [12]. 

 

3.5.1 Oxidy uhlíku 

Uhlík je po dusíku, kyslíku a argonu nejvíce zastoupený prvek v zemské atmosféře. 

Nepostradatelný pro život na zemi je hlavně oxid uhličitý CO2. V menším měřítku je ve 

vzduchu zastoupen i oxid uhelnatý CO [12]. 

Tabulka 3  Chemické složení atmosféry [12] 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koncentrace_%28chemie%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%ADn
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a)   Oxid uhelnatý 

Tento oxid vzniká při procesech nedokonalého spalování uhlíkatých paliv, kde 

nedochází k úplné oxidaci uhlovodíků nebo uhlíku na oxid uhličitý a vodní páru. Jeho 

přírodním zdrojem jsou lesní požáry a vulkanická činnost. Je rovněž obsažen v cigaretovém 

kouři. Další důležitou roli hrají rovněž emise motorů s vnitřním spalováním, přestože jsou 

moderní automobily vybaveny katalyzátory. V místech s intenzivním automobilovým 

provozem může koncentrace tohoto oxidu vzrůst až na 100 mg.m
-3

. V městech a příměstských 

oblastech jsou zdrojem až 95 % emisí oxidu uhelnatého. 

Průmyslová a domácí zařízení využívající spalování, které nevyhovují technickým 

požadavkům, jsou rovněž zdroji emisí tohoto oxidu. Nejčastěji to jsou pece, kotle, kamna, 

sporáky, trouby či ohřívače vody. 

Nejvýznamnějšími odvětvími, při kterých vzniká CO, patří rovněž koksárenství, 

zplyňování a zkapalňování uhlí, rafinerie olejů a zemního plynu, hutnictví a kovoprůmysl, 

cementárny, sklárny, výroba keramiky, tavení nerostných materiálů, zpracování celulózy a 

dřeva. Během rafinace niklu a při výrobě kyseliny octové je rovněž používán oxid uhelnatý. 

Reaguje v atmosféře fotochemickými reakcemi s jinými látkami, především s hydroxylovou 

skupinou (OH
-
). Tam se rozkládá, ale podporuje tím zvyšování koncentrace CH4  a 

přízemního ozónu v ovzduší za vzniku fotochemického smogu. Doba setrvání CO v ovzduší 

se odhaduje na 36 až 110 dní.  

Díky další přeměně na oxid uhličitý se může v konečném důsledku označit jako 

skleníkový plyn. Delší pobyt v ovzduší se zvýšenou koncentrací oxidu uhelnatého přináší 

zdravotní potíže spojené s vnímavostí a manuální zručností. Ve vyšší koncentraci je jedovatý 

a pro ČR platí ovzdušní limity na pracovištích [11]. 

b)   Oxid uhličitý 

Je to bezbarvý inertní plyn bez zápachu a chuti, který při ochlazení pod – 80 °C 

desublimuje do tuhé fáze známé jako suchý led. Je stabilní, nehořlavý a nerozkládá se ani při 

teplotách přesahujících 2000 °C. Je nejvýznamnějším antropogenním skleníkovým plynem. 

Co se týče národních emisí, tak ve většině vyspělých zemí má největší podíl na celkových 

agregovaných emisích.  

Přirozeným zdrojem tohoto oxidu je vulkanická činnost a dýchání aerobních 

organismů. Významným zdrojem je spalování uhlíkatých fosilních paliv. Mezi 

nejvýznamnější průmyslové provozy kde se CO2 uvolňuje, patří aglomerační pochody, 

koksárenství, výroba surového železa (viz obr. 3), výroba a zpracování oceli a sklářství. Také 

v odvětví výroby cementu, vápna a keramiky. 

Může také vznikat během rafinace olejů a plynů, tavení nerostných materiálů, 

zpracování celulózy a dřeva, úpravy vláken a textilií, činění kůží a kožešin a ze zařízení na 

zneškodňování uhynulých zvířat. 

Hodně emisí tohoto oxidu pochází z odvětví kde je hojně využíván. Používá se hodně 

v potravinářském průmyslu k sycení limonád, minerálních vod a dalších nápojů. Rovněž jeho 



29 

pevná forma nachází uplatnění jako chladivo. V chemickém průmyslu je využíván jako 

surovina pro výrobu anorganických uhličitanů, metanolu, polykarbonátů, polyuretanu a 

dalších organických sloučenin. Rovněž se využívá jeho inertních vlastností a to hlavně při 

svařování s ochrannou atmosférou. V kapalném stavu tvoří náplň hasicích přístrojů 

používaných k hašení elektrických zařízení. V zemědělství se používá při pěstování rostlin, 

kde zvýšení jeho koncentrace prospívá jejich růstu. Rovněž jde použít k zvýšení produkce 

vodních řas určených k výrobě biopaliva. 

Koncentrace CO2 v atmosféře je velice nízká a tak nepředstavuje pro zdraví přímé 

riziko. Ve vyšších koncentracích je ale toxický. Jeho inhalování způsobuje závažné zdravotní 

potíže, jelikož se v krvi váže na hemoglobin a tím vytěsňuje kyslík. Krátkodobá inhalace 

tohoto oxidu způsobuje závratě, bolest hlavy, dýchací potíže, zmatenost a zvonění v uších. 

Vyšší koncentrace způsobuje křeče, kóma, poškození zraku a také smrt. 

Od dob průmyslové revoluce koncentrace CO2 v atmosféře neustále stoupá. Za 

posledních 60 let jeho koncentrace v atmosféře stoupla z 0,0316 % na 0,041 % v roce 2013. 

Spalování fosilních paliv emituje do atmosféry takové množství CO2, které přirozené procesy 

nejsou schopny odstranit [11]. 

 

 

Obr. 3  Emise CO2 z energie pro výrobu železa a oceli v roce 2013 [11] 

3.5.2 Oxidy síry 

Ty to oxidy se do atmosféry dostávají nejvíce průmyslovou výrobou, spalováním uhlí 

a přirozenými procesy v sopečných plynech a při lesních požárech. Rozpuštěním oxidu 

siřičitého ve vodě lehce vzniká kyselina siřičitá. Tato kyselina je rovněž obsažena 
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v podzemních vodách. Nejvíce z oxidů síry je zastoupen oxid sírový SO3. Tyto oxidy jsou ve 

významných množstvích rovněž detekovány i v atmosférách další těles sluneční soustavy. Je 

to ve většině případů způsobeno sopečnou činností. Problémy s oxidy síry má už lidstvo asi 

2000 let [12]. 

 

a)   Oxid siřičitý 

V ČŘ emise tohoto oxidu v posledních letech výrazně klesají. V roce 2013 připadalo 

na jednoho obyvatele 15,6 kg této látky, ale ještě v roce 1996 to bylo asi 90,6 kg. Celkově 

klesla produkce tohoto plynu ze dvou miliónů tun v roce 1988 na 0,265 mil. tun v roce 2000 a 

i nadále klesá. Velký pokles produkce tohoto oxidu je hlavně dán odsířením komínu uhelných 

elektráren, jelikož obsah síry v hnědém uhlí je asi 5 %. Dále je to pak dáno dostavbou 

několika bloků jaderných elektráren a zlepšením technologie zpracování rud kovů. Až 95 % 

síry se při spalování uhlí přemění na SO2. Při spalování kapalných paliv je to až téměř 100 %. 

Síra se mimo uhlí vyskytuje rovněž v dalších nerostech, například v chalkopyritu. 

Z tohoto nerostu se získává měď a železo. Zastoupení železa, mědi a síry v tomto minerálu je 

asi 6:7:7. Jeho chemický vzorec je CuFeS2 a v češtině je nazýván kyz měděný.  

SO2 je bezbarvý štiplavý plyn. Je pro člověka velmi toxický, jelikož při vyšších 

koncentracích než 0,1 mg.m
-3

 může způsobit i poleptání sliznice. Hlavně astmatici jsou na 

jeho přítomnost velmi citliví. Rovněž může být příčinou plicního edému v plicích a je 

nebezpečný i pro oči. SO2  se lehce váže s vodou a vzniká kyselina siřičitá, viz rovnice. 

SO2 + H2O → H2SO3 (29) 

Závislost rozpustnosti oxidu siřičitého ve vodě závisí na teplotě. Při pokojové teplotě 

cca 20 °C se ho rozpustí asi 113 gramů v 1 dm
-3

, ale při teplotě 0 °C je to skoro dvojnásobek. 

Jestli je v ovzduší nedostatek alkalických částic je kyselina siřičitá jednou z příčin kyselých 

dešťů. Kyselost takového deště, tedy jeho ph, je hluboko pod hranicí 7 stupňů, což je hodnota 

přiřazená neutrálním látkám. Jedna z takových to látek je destilovaná voda. Při kyselém dešti 

se hodnota ph uvádí 4 až 4,5, ale při delším období sucha může klesnout až na neuvěřitelné 2 

stupně! Tyto deště výrazně ničí zemědělské plodiny, lesy, urychlují uvolňování iontů v půdě, 

především hliníku, jsou problémem pro živočichy a rostliny ve vodách a celkově ničí 

mikroorganizmy.  

Částečně tyto následky jde zmírnit vápenným práškováním zamořených oblastí, 

protože vápník je neutralizuje. Problémem je to, že to samé se děje i s vápníkem obsaženým 

ve vápenci a zdivu, které se používalo na mnoho staveb. Velké následky pociťují hlavně 

antické památky a sochy vyrobené z vápence.  

Přibližně 1 ‰ až 2 % SO2 se v atmosféře odstraní pomocí přirozených chemických 

reakcí za jednu hodinu. SO2 se rovněž používá jako redukční činidlo k ochraně a bělení dřeva. 

Může rovněž sloužit jako konzervační prostředek alkoholických nápojů a sušených ovocí. 

Jeho maximální koncentrace v ovzduší ČR je stanovena na 125 μg.m
-3

 a půlhodinová 

koncentrace nesmí překročit 500 μg.m
-3
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Tento oxid, má ale i světlé stránky jelikož pomáhá zmírňovat některé následky lidské 

činnosti. Je jedním z látek v naší atmosféře, která odráží dopadající sluneční záření zpět do 

vesmíru, což přispívá k ochlazování atmosféry. Toto může být jedna z příčin, proč se globální 

klimatické změny projevují výrazně až v posledních desetiletích. Jelikož emise oxidů síry se 

radikálně zmenšily oproti emisím oxidů uhlíku [12]. 

 

b)   Oxid sírový 

Tento oxid je atmosféře zastoupen pouze stopově a je méně stabilní složkou 

produkovanou průmyslovou výrobou. Je rovněž dobře rozpustný ve vodě za vzniku kyselina 

sírové viz rovnice (). 

SO3 + H2O → H2SO4 (30) 

Vznikající kyselina je rovněž složkou kyselých dešťů viz obr. 4. 

 

Obr. 4  Porost zničený kyselými dešti [13] 
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3.5.3 Oxidy dusíku 

Oxidy dusíku označujeme NOX a řadíme mezi ně oxid dusný (N2O), oxid dusnatý 

(NO), oxid dusičitý (NO2) a další oxidy. Oxidy dusíku patří v současné době k hlavním 

problémům znečišťování ovzduší. Důvodem je i to, že jsou součástí chemických reakcí 

vedoucích ke vzniku přízemního ozonu. Oxidy dusíku vznikají při spalovacích procesech z 

dusíku obsaženého ve vzduchu. Ve většině případů je emitován do ovzduší oxid dusnatý, 

který je transformován oxidací na oxid dusičitý. 

Dusík jako prvek je v atmosféře bohatě zastoupen. Základem pozemské atmosféry 

jsou molekuly N2, jelikož představují skoro tři čtvrtiny jejího objemu. Bylo dokonce 

dokázáno, že některé bakterie a mikroorganizmy používaly dusík pro přežití pod ledovou 

krustou zemských pólů. Existují rovněž dusíkaté bakterie, které žijí v symbióze a 

motýlokvětými rostlinami. Rostliny však dokáží využít jen dusík obsažený ve sloučeninách. 

Minimálně polovina vypouštěného množství oxidů dusíku je ze spalování benzínu a nafty. 

Jelikož ve válcích motoru je spalná teplota vyšší než 1000 °C, proto se atmosférický dusík 

váže přímo s kyslíkem. Tyto oxidy vznikají rovněž při spalování lehkých topných olejů a uhlí.  

Zásadní emise oxidů dusíku způsobuje rovněž chemický průmysl při výrobě např.: 

kyseliny dusičné a také zemědělství při užívání dusíkatých hnojiv. Nadměrné používání 

těchto hnojiv sice vede ke zrychlenému růstu rostlin, avšak tyto, např.: zelenina, jsou pro 

člověka hodně nebezpečné, protože jsou náchylnější na škůdce, nemoci a plísně. Negativně 

rovněž působí na ryby a další organizmy žijící v řekách, rybnících a mořích. 

Dusík se může rovněž vázat na hemoglobin a tím přispívá ke zvýšenému výskytu 

rakoviny a nádorů. Maximální denní obsah oxidů dusíku v atmosféře, v ČR, je 100 μg.m
-3

 a 

půlhodinová nesmí přesáhnout 200 μg.m
-3

 [12]. 

Snižování NOx je nutné zejména při provozu hořáků bez VP, tj. v kombinaci KP + ZP. 

Ke snižování NOx zde slouží rozprašovací pára do hořáků, která se vhání pro snížení teploty 

jádra plamene v hořáku a tím i množství vznikajících NOx. 

a)   Oxid dusný 

Tento oxid se pro svou nasládlou vůni označuje jako rajský plyn. Jeho vdechován, při 

vyšší koncentraci, vyvolává dobrou náladu a záchvaty smíchu. Může být rovněž použit jako 

slabší celkové anestetikum. Jeho využití je různorodé. Používá se například v potravinářství 

k sycení šlehačky, nebo vytváří ochrannou atmosféru chipsů a jiných slaných výrobků. 

Používá se rovněž jako okysličovadlo v raketových motorech. 

Větší negativní dopady na člověka, v důsledku vdechování tohoto oxidu, nebyly 

pozorovány. V současné době, ale probíhá výzkum nad jeho škodlivostí pro lidská embrya. 

Rozhodně negativně tento oxid působí v atmosféře, jelikož patří mezi skleníkové plyny a tak 

zahřívá naši planetu. Jeho zastoupení v atmosféře není až tak velké, ale má tři sta desetkrát 

větší absorpční schopnost než CO2. Ve výškách nad 30 km nad povrchem se rozpadá na 

kyslík a dusík a ten ničí ozon. 

http://www.vitejtenazemi.cz/vzduch/index.php?article=145
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Tento oxid nepatří mezi nejrizikovější plyny, ale je rovněž monitorován a existují pro 

něj normy s emisními limity [12]. 

b)   Oxid dusičitý 

Je to červenohnědý plyn s velice štiplavým zápachem. Je pro člověka velmi 

nebezpečný a při vdechování může zapříčinit stejné problémy jako oxid siřičitý. Je vlastně 

oxidu siřičitému, co se týče nebezpečí pro člověka, velmi podobný. Rovněž se rozpouští ve 

vodě za vzniku kyseliny dusičné, viz rovnice. 

NO2 + H2O → HNO3 (31) 

Vysoké koncentrace tohoto oxidu napomáhají vzniku přízemního ozonu, který je pro 

člověka toxický [12]. 

c)   Ostatní oxidy dusíku 

Tyto oxidy jsou většinou v takovém množství, že jsou skoro neměřitelné a tak nemají 

přímý vliv na okolní dění. Jsou většinou problémem větších podniků a mohou se vyskytovat 

při provozech, na kterých není dodržena správná technologie postupu výroby. Většinou jde o 

oxid dusnatý (NO), oxid dusitý (N2O3), tetraoxid dusíku (N2O4) a oxid dusičný (N2O5) [12]. 

3.5.4 Prašné částice 

Prašné částice (PM10) se v současné době řadí mezi hlavní problémy znečišťování a 

kvality ovzduší. Jsou významným rizikovým faktorem pro lidské zdraví. Prašné částice jsou 

emitovány zejména spalovacími procesy (spalováním uhlí a biomasy ve stacionárních 

zdrojích a pohonných hmot v dopravních prostředcích). 

 

Obr. 5  Denní limity pro prašné částice PM10 [3]  
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Nejvýznamnější jsou energetické sektory (veřejná a průmyslová energetika a vytápění 

domácností), které tvoří přibližně dvě třetiny celkových emisí PM10 (viz obr. 5) a polovinu 

emisí menších, zdravotně závažnějších, částic označených jako PM2,5. Doprava je dalším 

významným zdrojem těchto částic. Kromě samotné produkce způsobuje i víření a zpětný 

přechod již usazených částic do ovzduší. 

Prašný aerosol PM10 se skládá z mikroskopických pevných, kapalných a 

aerosolových částic. Jeho část je rovněž biologického původu. Mohou v něm být obsaženy 

mnohé viry, bakterie a také pyl. Setrvání těchto částic v atmosféře je i několik týdnů 

v závislosti na jejich velikosti. Buďto dopadnou samy na povrch, nebo je spláchne déšť anebo 

se neusadí vůbec. PM10 znamená, že jejich velikost je menší než 10 μm. Měří se však i 

množství částic PM2,5 a PM1. 

Přirozenou cestou vzniká pevná složka aerosolu vulkanickou činností, přirozenými 

požáry a působením větru. Však přírodní produkci člověk už dávno předčil. Poměrově nejvíce 

se vzduch znečišťuje prachem ze všech druhů spalování, dopravy, zemědělství a průmyslem.   

Tyto částice nemají praktické využití a tak lze jen pozorovat negativní vliv na člověka. 

Problém je, že nejmenší z nich se usazují ve všech částech dýchací soustavy až do plicních 

sklípků. Proto je zde riziko rakoviny, kardiovaskulárních potíží a jiných nemocí plic. Mohou 

mít také vliv na rozptyl slunečního záření a tím zhoršují mikroklima regionu. 

Rovněž významnou roli hrají při dešti, padání krup a sněžení, jelikož voda se 

ochotněji sráží, když má tzv. kondenzační jádro. V meteorologii je rovněž popisován speciální 

typ mraku, který tyto částice způsobují, tzv. pyrocumulus [12]. 

3.6 Důsledky znečišťování životního prostředí 

Výrobní procesy, výroba energií, doprava, těžba nerostných surovin, zemědělství, 

odpadové hospodářství a další odvětví činností přinášejí řady ekologických problémů, jako 

jsou např.: globální oteplování.  

Toto je způsobeno zvýšenou koncentrací skleníkových plynů v ovzduší. Ovlivňuje ve 

značné míře fungování ekosystémů, včetně vážných dopadů na vodní režim, zemědělství a 

lesní hospodářství. Výkyvy počasí jako povodně nebo naopak sucha jsou tedy jedním 

z důsledků antropogenní činnosti [7]. 

Znečištění atmosféry souvisí jak s globálním oteplováním, tak i s jinými projevy 

znečištění životního prostředí. Chemické složení atmosféry se v minulosti Země výrazně 

měnilo, avšak tyto změny souvisely s geofyzikálními pochody a s jednotlivými fázemi vývoje 

zemského povrchu a sluneční soustavy. V posledních desetiletích se však v ní stále častěji a 

intenzivněji mění koncentrace plynů, aerosolů i pevných částic v důsledku průmyslové 

činnosti, dopravy a obecně zvyšování životní úrovně lidstva. 
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4 POPIS TEPLÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ 

Teplárna E2 byla postavena už v období Německé okupace, kdy bylo rozhodnuto o 

rozsáhlém rozšíření celého závodu (viz obr. 6). V letech 1943-1948 došlo k instalaci tří 

turbogenerátorů značky Siemens. Dva s pohony parních kondenzačních turbín na středotlakou 

páru o výkonech 2x 10,5 MW 

s označením TG1 a TG3. Další s 

označením TG2 byla protitlaká radiální 

turbína o výkonu 15 MW na 

vysokotlakou páru. Turbogenerátor TG2 

byl odstaven z provozu v letech 1966-

1967 a činnost TG3 byla ukončena 

v roce 1987. Tato byla později nahrazena 

novým zařízení o výkonu 13 MW, při 

čemž poslední úpravy zvýšily výkon na 

současných 14,5 MW. TG1 byl 

v provozu až do roku 2006, kdy byla 

jeho činnost ukončena. V roce 2005 

došlo k instalaci nového turbosoustrojí 

TG2 (viz obr. 7) o výkonu 17 MW a po 

instalaci vysokotlakých dílů byl tento 

výkon zvýšen na 25 MW. Současná 

výroba je soustředěná na dvou 

turbogenerátorech TG2 a TG3. Provoz 

Teplárny E2 vyrábí vysokotlakou páru 

na čtyřech kotlích K1-K4. Palivem jsou 

hutní plyny, a to vysokopecní, 

koksárenský a konvertorový. Jako 

náhradní palivo je použit zemní plyn. 

Teplárna rovněž zásobuje areál TŽ 

technologickou středotlakou párou a je rovněž 

jedním ze zdrojů pro horkovodní síť, která napájí 

část TŽ a sídliště Třinec-Sosna. 

Při výstavbě zařízení Kyslíkárny v roce 

1963 byly v provozu teplárny nainstalovány dva 

radiální turbokompresory TK1 a TK2. Jejich 

činnost byla zahájena v r. 1965 a v roce 1974 byl 

do provozu uveden třetí turbokompresor TK3. 

Dva vyrábějí a dodávají stlačený vzduch pro 

výrobu kyslíku a třetí dodává komoditu do sítě 

stlačeného vzduchu pro potřebu TŽ. 

Zařízení plynové kotelny se skládá ze čtyř kotlů, regulační stanice směsného plynu 

včetně přívodních potrubí jednotlivých plynů a dvou redukčních stanic zemního plynu. 

 

Obr. 6  Budova teplárny E2 [17] 

 

 

 

Obr. 7  Turbogenerátor TG2 [17] 
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Konkrétně se jedná o: 

 Vysokotlaký parní bubnový kotel od firmy IEG s výkonem 80 t/h označené jako K1, 

 Vysokotlaký parní průtočný kotel typ Benson s výkonem 62 t/h označené jako K2, 

 Vysokotlaké parní průtočné kotly typ Sultzer s výkonem 64 t/h označené jako K3 a 

K4, 

 Jedna nyní nepoužívaná, prázdná a vyčištěná nádrž na topný olej s obsahem 

100 t/nádrž, 

 Regulační stanice směsného plynu s regulací tlaku směsného plynu a regulacemi 

množství koksového a konvertorového plynu, 

 Přívodní potrubí vysokopecního plynu DN 2000 a DN 1400, 

 Přívodní potrubí konvertorového plynu DN 800, 

 Přívodní potrubí koksového plynu DN 600 včetně odbočky koksového plynu DN 400 

pro tlakovou regulaci rozvodu koksového plynu, 

 Přívodní potrubí zemního plynu DN 600/400 pro plyno-olejové hořáky kotle K2 a 

ostatní hořáky kotlů K1, K3 a K4 včetně redukční stanice RS 20 000 pro redukci 

tohoto plynu z 0,6 MPa na 50 kPa s přívodním potrubím DN 150 pro tuto stanici, 

 Přívodní potrubí zemního plynu DN 50 pro zapalovací a stabilizační hořáky včetně 

redukční stanice RS 200 pro redukci tohoto plynu z 0,6 MPa na 2,4 kPa s přívodním 

potrubím DN 25 pro tuto stanici, 

 Spalinový kotel za Krokovou pecí (SPK za KP). Což je bubnový kotel s jmenovitým 

výkonem středotlaké páry 9 t/h, který využívá odpadního tepla spalin. 

 

Kotle pracují v blokovém systému s výrobou: 

 Vysokotlaké páry 11,5 MPa a teplotě 495 °C pro turbogenerátor TG3 o jmenovitém 

výkonu 14 MW a pro VT díl turbogenerátoru TG2 

 Středotlaké páry 1,8 MPa a teplotě 400 °C pro spotřebu ST sítě podniku včetně 

teplárny E3. V teplárně E2 jsou na ST páru spotřebiče: 

 

- NT díl turbogenerátoru TG 2 - 17 MW. 

- 3 turbokompresory, 

- 3 turbonapáječky, 

- 3 redukční stanice. 

 

Teplárna E2 dodává rovněž chladící vodu pro chlazení pláště vysokých pecí TŽ a. s. 
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Kotel K4 je typu Sulzer s těmito parametry: 

 jmenovitý výkon  64 t.h
-1 

 hospodárný výkon  52 t.h
-1 

 jmenovitý tlak   12 MPa 

 maximální tlak   14 MPa 

 teplota přehřáté páry  495 °C ± 5 °C 

 teplota přihřáté páry  400 °C 

 

Kotel je vybaven dvěma hořáky H1 a H2 od firmy Mehldau & Steinfath Hamburg, 

(viz obr. 8). Je opatřen 2 plynovými hořáky typu M&S NAB 25 G. Hořáky jsou navrženy pro 

provoz se zemním plynem, koksárenským plynem a směsným plynem. Zemní plyn a 

koksárenský plyn slouží jako podpůrné topení při provozu směsného plynu. Každý hořák je 

navržen pro maximální tepelný výkon spalování 27,3 MW (směsný plyn) a 31 MW 

(kombinace plynů). Každý hořák je namontován ve vlastní vzduchové skříni a je na přední 

stěně kotle [1]. 

 

 

Obr. 8  Plynový hořák na kotli K4 [17] 
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Tyto agregáty tvoří samostatné celky z hlediska technologie, ale z hlediska řízení a 

řídicích systémů jsou provázané. 

Každý kotel má vlastní řídicí systém od ABB (řady C800), který zajišťuje jeho 

regulaci a monitorování vybraných technologických veličin. Na těchto čtyřech řídicích 

systémech je připojeno navíc i řízení regulačních stanic směsného plynu, tj. řízení společné 

části kotelny. 

K řídicímu systému kotle K4 (viz obr: 9) je rovněž doplněno řízení Spalinového kotle 

za Krokovou pecí. 

Běžný provoz kotlů a jejich monitorování a regulace se provádí z velína kotelny, kde 

jsou k tomuto účelu zřízeny dva počítačové pracoviště fy ABB, z nichž každé obsahuje dva 

24“ monitory, klávesnici a myš. Tyto umožňují monitorovat zařízení a přestavovat žádané 

hodnoty regulací dle požadavků obsluhy. Rovněž najíždění a odstavování kotlů se provádí 

z těchto pracovišť. 

 K monitorování provozu kotlů byly rovněž pořízeny 3 speciální 52“ a 54“ monitory 

pro zajištění přehledu na kotelně E2. Výjimku tvoří nouzové řízení kotlů, které je určené pro 

odstávku kotle při poruše řídicího systému. Pak je proces možno sledovat nejdůležitější 

parametry kotle a ovládat jednotlivé regulační a uzavírací armatury přímo z místa u kotle, 

z tzv. „štítu kotle“, a tím umožnit bezpečné odstavení kotle. 

Dalším společným pracovištěm ve velínu kotelny je počítačové pracoviště pro 

monitorování časových průběhů vybraných technologických veličin všech kotlů a společné 

části kotelny. Toto umožňuje zobrazovat jednak reálné časové průběhy nebo zpětně si vybrat 

časové průběhy za určité časové období pro jednu až osm vybraných technologických veličin. 

4.1 Organizace práce na kotelně 

Zařízení obsluhuje topič kotlů, jenž je podřízen vrchnímu topiči. Vlastní ovládání 

zařízení je prováděno z velína kotelny E2 a vrchní topič a topič provádí pravidelné pochůzky 

minimálně 1x za směnu. Činnost těchto pracovníků je organizována a řízena vedoucím 

směny.  

Obsluha střediska Teplárna E2 je pravidelně proškolována se záznamem v zápisnících 

BOZ a v deníku BOZ vedoucích směn. Vrchní topiči a topiči jsou pravidelně přezkušování 1 

x 3 roky ze znalostí provozu tlakových a plynových zařízení. Obsluha s nástupem směny 

písemně převezme stav zařízení v tzv. „Raportní knize“, kde jsou zaznamenány provozní 

stavy, poruchy a závady, případně nedostatky vyskytující se na provozovaném zařízení [1]. 
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Obr. 9  Schéma kotle K4 [1] 
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Plynový hořák (viz obr. 10): 

 typ     NAB 25-G, 

 max. tepelný výkon    25 MW, 

 vzduch     160 ÷ 200 °C, 

 vysokopecní plyn   50 °C  1 kPa, 27500 m
3
.hod

-1
, 

 koksárenský plyn   35 °C  2 kPa, 3000 m
3
.hod

-1
, 

 zemní plyn    20 °C  20 kPa, 2750 m
3
.hod

-1
, 

 podpůrný plyn    20 °C  20 kPa, 192 m
3
.hod

-1
, 

 plynoelektrický zapalovač  ZDA0S-386 M30, 

 délka      3860 mm, 

 průměr trubky         48 mm, 

 médium     zemní plyn, 

 množství       10 m
3
.hod

-1
, 

 tlak        30 kPa, 

 množství vzduchu        40 m
3
.hod

-1
, 

 tlak      40 kPa, 

 napětí      230 V (50 Hz). 

  

 

 

Obr. 10  Detail Plynového hořák na kotli K4 [17] 

Trysky ZP 

Trysky terciárního vzduchu používaného pouze při provozu směsného plynu 

Trysky KP 

s natočeným 

vyústěním 

Trysky KP 

s rovným 

vyústěním 

Středová koncovka 

s přivedenou párou 

Mezikruží pro 

směsný plyn 

Stabilizační hořák 

Mezikruží pro 

primární vzduch 
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Každý hořák se skládá z následujících hlavních částí: 

 Vzduchová skříň se třemi komorami pro primární vzduch, vysokopecní plyn a 

terciární vzduch, 

 Čelní deska registru s vestavěným ručně ovládaným vzduchovým registrem, 

 Čelní deska vzduchové skříně, 

 Středová deska se 2 vestavěnými plynovými prstenci, nosnou trubkou 

zapalovače, průhledítkem a nosnou trubkou vířiče, 

 Plynový prstenec s 8 otočnými plynovými vsuvkami pro koksárenský plyn, 

 Plynový prstenec se 6 otočnými plynovými vsuvkami pro zemní plyn, 

 Plynová vsuvka pro podpůrný plyn, 

 Plynoelektrický zapalovač, 

 Distanční kus, 

 Hlídač plamene [1]. 

 

4.2 Spotřeba médií pro kotel K4 

Zemní plyn pro spalování v hořácích H1, H2 kotle K4 je přiveden potrubím DN 350 z 

regulační stanice RS 20000 u chladící věže č. 3. Hlavní uzávěr ZP je umístěn vedle kotle K1. 

 

Vysokopecní plyn (Směsný): 

 průtok     max. 55000 m
3

N.hod
-1

, 

 přetlak před hořákem   1 kPa, 

 teplota     do + 35 °C. 

Koksárenský plyn: 

 průtok     max. 6000 m
3

N .hod
-1

, 

 přetlak před hořákem   2 kPa, 

 teplota     do + 35 °C. 

Zemní plyn: 

 průtok     max. 5500 m
3

N.hod
-1

, 

 přetlak před hořákem   20 kPa, 

 teplota     do + 20 °C. 

Tlakový vzduch: 

 průtok     cca 30 m
3

N.hod
-1

, 

 přetlak     min. 400 kPa, 

 teplota     okolo + 20 °C. 
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Chladící vzduch: 

 průtok     cca 130 m
3

N.hod
-1

, 

 přetlak     min. 4 kPa, 

 teplota     okolo + 20 °C. 

Spotřeba spalovacího vzduchu: 

 průtok     25000 m
3

N.hod
-1

, 

 přetlak     1,25 kPa, 

 teplota     200 °C. 

 

Směsný plyn pro hořáky H1, H2 kotle K4 je přiveden potrubím DN 2000 (viz obr. 11) 

ze směsné stanice vedle K1, kde dochází ke směšování: 

 vysokopecního plynu   Q
i, min = 3,1 MJ.m

-3
, p = 3,5 kPa, 

 koksového plynu   Q
i, min

 = 16,5 MJ.m
-3

, p = 5 kPa, 

 konvertorového plynu  Q
i, min

 = 7,8 MJ.m
-3

, p = 4 - 10 kPa. 

Směsný plyn o určité výhřevnosti, resp. Wobbeho čísle je pak přiváděn na jednotlivé 

kotly K2, K3, K4. Tlak směsného plynu v předloze je možné udržovat v mezích 1,6 - 1,8 kPa. 

Výhřevnost se udržuje v rozsahu 3,1 až 8 MJ.m
-3

N [1]. 

4.3 Spalování plynů na kotli K4 

Kotel K4 je určen ke spalování plynů vyprodukovaných v provozech TŽ, ale také 

plynů, které jsou dopravovány pomocí plynovodů. Dochází tam ke spalování těchto druhů 

plynů. 

a)   Spalování zemního plynu pomocí plynového prstence na kotli K4 

Spalování zemního plynu slouží k ohřátí spalovacího prostoru kotle na teplotu nad 

750 °C. Pokud jsou v provozu hořáky se zemním plynem, může být současně spalován i 

vysokopecní plyn. Plyn určený ke spalování vstupuje skrze přívod DN 200 do plynového 

rozdělovacího prstence hořáku v množství max. 2750 m
3

N.hod
-1

 a o přetlaku max. 20 kPa. Od 

tohoto místa se plyn rozděluje vždy do 6 plynových vsuvek, které jsou rovnoměrně 

rozmístěny po obvodu uvnitř trubky primárního vzduchu.  

Plynové trysky, které jsou našroubovány na plynové vsuvky, jsou zkoseny pod 

určitým úhlem. Na tomto zkosení se nacházejí otvory trysky, jejichž velikost se řídí 

množstvím plynu určeného ke spalování a existujícím tlakem plynu. Plynové trysky jsou v 

závodě nastaveny tak, že zkosená plocha každé trysky je nasměrována na přespříští trysku. 

Tímto způsobem vzniká víření. S vyšší rychlostí vystupující plyn se setkává se spalovacím 

vzduchem, jemuž byla vířičem udělena rotace, a vytvářejí tak zápalnou směs, která se 

zapaluje plynoelektrickým zapalovačem. 
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Obr. 11  Schéma rozvodů plynů na kotelně E2 [17] 
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b)   Spalování zemního plynu pomocí zvláštní plynové vsuvky kotle K4 

Spalování zemního plynu jakožto podpůrného plynu slouží jako podpůrné topení při 

provozu vysokopecního plynu. Plyn určen ke spalování vstupuje skrze přívod DN 50 do této 

plynové vsuvky hořáku v množství max. 192 m
3
N.hod

-1
 a o přetlaku max. 20 kPa. Vystupuje 

skrze otvor plynové vsuvky a je zapálen plynoelektrickým zapalovačem. 

c)   Spalování koksárenského plynu pomocí plynového prstence na kotli K4 

Spalování koksárenského plynu slouží rovněž k ohřátí spalovacího prostoru kotle na 

teplotu nad 750 °C. Pokud jsou v provozu hořáky s koksárenským plynem, může být současně 

spalován i vysokopecní plyn. Koksárenský plyn určený ke spalování vstupuje skrze přívod 

DN 250 do plynového rozdělovacího prstence hořáku v množství maximálně. 3000 m
3

N.hod
-1

 

a o přetlaku max. 2 kPa. 

Od tohoto místa se plyn rozděluje vždy do 8 plynových vsuvek, které jsou rovnoměrně 

rozmístěny po obvodu uvnitř trubky primárního vzduchu. Plynové trysky se již v závodě 

nastavují tak, že každá druhá tryska má výstupní úhel 45 °, aby vznikla určitá rotace.  

S vyšší rychlostí vystupující plyn se setkává se spalovacím vzduchem, jemuž byla 

vířičem udělena rotace a vytvářejí tak zápalnou směs, která se zapaluje plynoelektrickým 

zapalovačem. 

d)   Spalování vysokopecního plynu pomocí skříně vysokopecního plynu kotle K4 

Vysokopecní plyn může být spalován pouze společně se zemním plynem nebo 

koksárenským plynem při teplotě ve spalovací komoře menší než 750 °C, při teplotě vyšší je 

možno spalovat samostatně. Provoz s podpůrným plynem je možný pouze při teplotě 

< 750 °C. Pokud není dosaženo teploty 750 °C bez přídavného topení, je provoz 

vysokopecního plynu systémem ovládání hořáku odstaven. 

Vysokopecní plyn určený ke spalování vstupuje přívodem do skříně vysokopecního 

plynu v hořáku v množství max. 27500 m
3

N.hod
-1

 a o přetlaku max. 0,9 kPa. Přes kruhovou 

štěrbinu mezi trubkou primárního vzduchu a ústím hořáku vstupuje do spalovacího prostoru 

a je zapálen v provozu provozovanými hořáky případně existující teplotou. 

e)   Zásobování hořáků spalovacím vzduchem 

Zásobování hořáku probíhá ze systému spalovacího vzduchu. Regulace množství 

spalovacího vzduchu jakož i měření se provádí pro jednotlivé hořáky pomocí elektricky 

poháněných regulačních klapek spalovacího vzduchu pro primární vzduch. Spalovací vzduch 

je uvnitř vzduchové skříně rozdělen na primární vzduch a terciární vzduch. Rozdělení na 

primární a terciární vzduch se provádí pomocí ručně ovládaných vyvažovacích klapek. 
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f)   Primární vzduch kotle K4 

Primární vzduch vstupuje skrze přívod do vzduchové skříně a proudí vzduchovým 

registrem, který sestává z předehnutých vodících lopatek, a poté proudí skrz trubku 

primárního vzduchu do spalovacího prostoru. Podle postavení vodících lopatek vzniká větší 

nebo menší rotace vzduchu. 

Nastavení vodících lopatek se provádí ručně obsluhovanou páčkou, která stejnoměrně 

pohybuje všemi lopatkami. Čím pevněji je registr uzavřen, tím více vzduch rotuje a tím kratší 

je plamen. 

Takto je možno v určitých mezích ovlivňovat podobu plamene pomocí rotace 

vzduchu. Nastavení vzduchového registru se provádí během uvedení do provozu a zůstává 

nadále nezměněno. 

g)   Terciární vzduch kotle K4 

Terciární vzduch je veden příslušnou komorou a vstupuje 10 trubkami terciárního 

vzduchu DN 100 do spalovacího prostoru. Automatické uzavírání terciárního vzduchu se 

provádí pneumaticky ovládanou uzavírací klapkou [1]. 

Terciární vzduch se míchá c vysokopecním plynem pro jeho lepší spalování, proto se 

automaticky otvírá se zapálením VP plynu a zavírá při odstavení VP plynu. Účelem je zajistit 

dostatek vzduchu pro dané množství VP plynu. 

4.4 Podpůrné mechanismy kotle 

Tyto mechanismy se starají o správnou funkci kotle jak při jeho najíždění tak při 

dalším provozu. Hlídají proces spalování, aby nedošlo k vyhasnutí hořáků a tím k nucenému 

zastavení činnosti kotle. 

a)   Zapalovač kotle K4 

Zapalování hořáků se provádí plynoelektrickým zapalovačem, který je provozován se 

zemním plynem jakožto zapalovacím plynem. Zapalovací plamen zapalovače je hlídán 

vestavěnou ionizační elektrodou, která je dotazována plamenovým relé. 

b)   Hlídání plamene hlavního hořáku kotle K4 

Každý hořák je hlídán vlastním kompaktním hlídačem plamene. V případě, že hlídač 

plamene nehlásí žádný signál plamene, je dotyčný hořák systémem ovládání hořáku vypnut 

[1]. 
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4.5 Zásobování kotle plyny 

Zásobování plyny se provádí pomocí plynových rozvodů, které jsou po celém areálu 

Třineckých Železáren. Pro vysokopecní a konvertorový plyn se rovněž využívají dva 

plynojemy, které při poruše agregátů jsou schopny zajistit dodávku plynů do spalovacích 

zařízení. 

a)   Zásobování zemním plynem přes plynový prstenec kotle K4 

Zemní plyn je k dispozici z nadřazeného systému zemního plynu o tlaku 20 Pa a v 

množství max. 2750 m
3
N.hod

-1
 na hořák. Ruční uzavření před hořákem se provádí pomocí 

kulového kohoutu. Za ním je umístěn lapač nečistot s uzavíratelným přípojem k odvzdušnění.  

Automatické uzavření se provádí pomocí pneumatické rychlouzavírací kombinace 

ventilů, která se skládá ze dvou za sebou zapojených rychlouzavíracích ventilů a dalšího 

pneumatického rychlouzavíracího ventilu k meziodvzdušnění. Rychlouzavírací ventily jsou 

ovládány přes magnetické ventily pomocí signálů ze systému ovládání hořáku odpovídajících 

zvolenému druhu provozu. 

Oba rychlouzavírací ventily jsou opatřeny koncovým spínačem pro polohu zavřeno, 

pneumatický ventil meziodvzdušnění je opatřen koncovým spínačem pro polohu otevřeno.  

Odpovídající postavení ventilů je hlášeno systému ovládání hořáku. Každá 

rychlouzavírací kombinace je vybavena hlídačem tlaku pro kontrolu těsnosti, ke které dává 

podnět programový krok v systému ovládání hořáku. 

S provětráním se na kombinaci rychlouzavíracích armatur hořáku na zemní plyn 

provádí zkouška těsnosti. Pokud je signalizována netěsnost, je start příslušného hořáku, na 

kterém byla zjištěna netěsnost, blokován. 

b)   Zásobování zemním plynem jako podpůrným plynem kotle K4 

Zemní plyn je k dispozici z nadřazeného systému zemního plynu o tlaku 20 Pa a v 

množství max. 192 m
3

N.hod
-1

 na hořák. Ruční uzavření před hořákem se provádí pomocí 

kulového kohoutu. Za ním je umístěn lapač nečistot s uzavíratelným přípojem k odvzdušnění.  

Automatické uzavření se provádí pomocí pneumatický rychlouzavírací kombinace 

ventilů, která se skládá ze dvou za sebou zapojených rychlouzavíracích ventilů a dalšího 

pneumatického rychlouzavíracího ventilu k meziodvzdušnění. Rychlouzavírací ventily jsou 

ovládány přes magnetické ventily pomocí signálů ze systému ovládání hořáku odpovídajících 

zvolenému druhu provozu. 

Oba rychlouzavírací ventily jsou opatřeny koncovým spínačem pro polohu zavřeno, 

pneumatický ventil meziodvzdušnění je opatřen koncovým spínačem pro polohu otevřeno.  

Odpovídající postavení ventilů je hlášeno systému ovládání hořáku. Každá 

rychlouzavírací kombinace je vybavena hlídačem tlaku pro kontrolu těsnosti, ke které dává 

podnět programový krok v systému ovládání hořáku. S provětráním se na kombinaci 

rychlouzavíracích armatur hořáků na zemní plyn – podpůrný plyn provádí zkouška těsnosti. 
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Pokud je signalizována netěsnost, je start příslušného hořáku, na kterém byla zjištěna netěsnost, 

blokován. 

c)   Zásobování koksárenským plynem kotle K4 

Koksárenský plyn je k dispozici z nadřazeného systému koksárenského plynu o tlaku 

2 kPa a v množství max. 3000 m
3

N.hod
-1

 na hořák. Ruční uzavření před hořákem se provádí 

pomocí uzavírací klapky. 

Za ní je zařazen kulový kohout k odvzdušnění. Automatické uzavření se provádí 

pomocí pneumatické rychlouzavírací kombinace klapek, která se skládá ze dvou za sebou 

zapojených rychlouzavíracích klapek a další pneumatické rychlouzavírací klapky k 

meziodvzdušnění.  

Rychlouzavírací klapky jsou ovládány přes magnetické ventily pomocí signálů ze 

systému ovládání hořáku odpovídajících zvolenému druhu provozu. Obě rychlouzavírací 

klapky jsou opatřeny koncovým spínačem pro polohu zavřeno, pneumatická klapka 

meziodvzdušnění je opatřena koncovým spínačem pro polohu otevřeno. Odpovídající 

postavení klapek je hlášeno systému ovládání hořáku. 

Každá rychlouzavírací kombinace je vybavena hlídačem tlaku pro kontrolu těsnosti, 

ke které dává podnět programový krok v systému ovládání hořáku. S provětráním se na 

kombinaci rychlouzavíracích armatur hořáků na koksárenský plyn provádí zkouška těsnosti.  

Pokud je signalizována netěsnost, je start příslušného hořáku, na kterém byla zjištěna 

netěsnost, blokován. 

d)   Zásobování vysokopecním plynem kotle K4 

Vysokopecní plyn je k dispozici z nadřazeného systému vysokopecního plynu o tlaku 

asi 1 kPa a v množství max. 27500 m
3

N.hod
-1

 na hořák.  

Ruční uzavření před hořákem se provádí pomocí uzavírací klapky. Za ní je zařazen 

kulový kohout k odvzdušnění. 

Automatické uzavření se provádí pomocí pneumatické rychlouzavírací kombinace 

klapek, která se skládá ze dvou za sebou zapojených rychlouzavíracích klapek a další 

pneumatické rychlouzavírací klapky k meziodvzdušnění. Rychlouzavírací klapky jsou 

ovládány přes magnetické ventily pomocí signálů, ze systémů ovládání hořáků, 

odpovídajících zvolenému druhu provozu. 

Obě rychlouzavírací klapky jsou opatřeny koncovým spínačem pro polohu zavřeno, 

pneumatická klapka meziodvzdušnění je opatřena koncovým spínačem pro polohu otevřeno. 

Odpovídající postavení klapek je hlášeno systému ovládání hořáku. Vybavení pro zásobování 

vysokopecním plynem není v rozsahu dodávky M & S. 
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e)   Zásobování zapalovacím plynem kotle K4 

Zásobování hořáku zapalovacím plynem probíhá ze systému zemního plynu o tlaku 

45 Pa. Uzavření zapalovače se provádí pomocí kulového kohoutu a dvou za sebou zapojených 

magnetických ventilů, které jsou ovládány příslušnými programovými kroky ze systému 

ovládání hořáku. Za kulovým kohoutem je umístěn lapač nečistot, jakož i kulový kohout pro 

odvzdušnění. 

Napojení na jednotlivé zapalovače je provedeno vždy prostřednictvím pružné hadice z 

nerezové oceli. 

f)   Zásobování chladícím a zapalovacím vzduchem kotle K4 

Zásobování hořáku potřebným chladícím a zapalovacím vzduchem se provádí z 

rozvodu tlakového vzduchu o konstantním tlaku 4 Pa. 

V prostoru hořáků je provedeno připojení: 

 na každý plynoelektrický zapalovač jako chladící a zapalovací vzduch, 

 na každý kompaktní hlídač plamene. 

 

Uzavírání se provádí kulovým kohoutem, připojení vždy gumovou pancéřovanou 

hadicí.  

g)   Zásobování ovládacím vzduchem kotle K4 

Ovládací vzduch je potřebný pro ovládání pneumatických rychlouzavíracích ventilů 

jakož i pneumatických pohonů klapek terciárního vzduchu. Zásobování hořáků ovládacím 

vzduchem probíhá z nadřazeného systému ovládacího vzduchu. Přívod je možné uzavřít 

kulovým kohoutem.  

Z přívodů odbočují propojovací potrubí k pneumatickým hořákovým armaturám pro 

paliva a k pohonům hořákových vzduchových klapek. 

Propojovací potrubí na vzduchových rozdělovačích k pneumatickým spotřebičům jsou 

opatřena kulovými kohouty k uzavření [1]. 
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5 EXERIMETÁLNÍ MĚŘENÍ 

Experimentální část této práce byla zaměřena na zkoumání tvorby emisí v plynovém 

průmyslovém kotli v závislosti na změnách výhřevnosti a proudícího plynu. 

Při měření byl použit kotel K4 na teplárně E2. Software ovládání kotle je znázorněn na 

obr. 12. 

Kotel K4 má dva hořáky. Pro naše měření uvažujeme, že mísení a dělení plynu pro 

hořáky je ideální, tzn., že každým hořákem projde stejné množství plynu o stejném složení za 

jednu časovou jednotku. Při měření byl udržován konstantní parní výkon (60 t.hod
-1

). 

 

 

Obr. 12  Schéma kotle K4 na velínu [17] 

 

Hodnoty koksárenského plynu jsou uvažovány pro dva hořáky, tudíž pro jeden hořák 

se hodnota jednoduše dělí dvěma. Výhřevnost se měnila na základě tabulky sestavené před 

výpočtem, která je uvedena níže, viz tabulka 4. Byly stanoveny tři základní hodnoty 3500, 

4500 a 5500 kJ.m
-3

. Pro každou z těchto výhřevností se prováděly čtyři zkoušky, vždy pro 

jinou hodnotu průtoku koksárenského plynu, tj. 2000, 3000, 4000, 5000 m
3

N.hod
-1

 kde rovněž 

uvažujeme, že tyto hodnoty jsou pro dva hořáky. Zkoušky jsou označeny jako Z1 až Z12 a 

jsou rovněž uvedeny v tabulce 4. 

Kotel K4  Směsný plyn se skládá z vysokopecního plynu obohaceného koksárenským 

plynem, příp. zemním a doplňovaný konvertorovým plynem. Výhřevnost se reguluje tím, že 
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se přidává jiný podíl koksárenského plynu a konvertorového plynu. V směsném plynu je 

vysokopecní plyn defakto jenom nosnou složkou jelikož má nízkou výhřevnost. Vysokopecní 

a konvertorový plyn používá dva plynojemy tudíž při zastavení provozu vysokých pecí nebo 

kyslíkové ocelárny má kotelna po omezenou dobu zásoby těchto dvou plynů.  

Koksárenský plyn nemá svůj plynojem, tudíž využití tohoto plynu je nastaveno tak 

aby byl spotřebován všechen vyrobený plyn v daném čase s maximální výtěžností. Při 

nedostatku tohoto plynu je možné ho nahradit směsí zemního plynu a dusíku. 

Měření bylo prováděno zadáváním hodnot do ovládacího softwaru na velínu. Zadané 

hodnoty jsou uvedeny v tabulce. 

 

Tabulka 4  Parametry měření 

 

                 Qi SMP ( kJ.m
-3

) 

 

Qv KP (m
3

n.hod
-1

) 

3500 4500 5500 

2000 

Zkouška č. 9 

12. 3. 2014 

(8:00 – 8:30) 

Zkouška č. 5 

6. 3. 2014 

(7:30 – 8:00) 

 

Zkouška č. 4 

5. 3. 2014 

(10:30 – 11:00) 

3000 

Zkouška č. 10 

12. 3. 2014 

(9:00 – 9:30) 

Zkouška č. 6 

6. 3. 2014 

(8:00 – 8:30) 

 

Zkouška č. 1 

5. 3. 2014 

(9:00 – 9:30) 

4000 

Zkouška č. 11 

12. 3. 2014 

(9:30 – 10:00) 

Zkouška č. 7 

6. 3. 2014 

(8:30 – 9:00) 

Zkouška č. 2 

5. 3. 2014 

(9:30 – 10:00) 

5000 

Zkouška č. 12 

12. 3. 2014 

(10:00 – 10:30) 

Zkouška č. 8 

6. 3. 2014 

(9:00 – 9:30) 

Zkouška č. 3 

5. 3. 2014 

(10:00 – 10:30) 

 

5.1 Způsob vyhodnocení dat 

Z naměřených dat se po zkompletování vytvořila tabulka v Excelu. Pro každou danou 

veličinu se udělaly půlhodinové průměry podle zadání měření. Tyto hodnoty se použily pro 

další vyhodnocování měření. 
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Při posuzování závislosti faktorů byla použita regresní analýza. Je to statistická 

metoda pro modelování závislosti jedné závislé proměnné na jedné nebo několika nezávislých 

proměnných. Definice regresní funkce je následující. Je to podmíněná střední hodnota určité 

náhodné veličiny vzhledem k různým hodnotám jiné náhodné veličiny nebo vzhledem 

k různým kombinacím hodnot jiných náhodných veličin [15]. 

U regresní analýzy se pro stanovení regresních koeficientů, což je míra vlivu 

jednotlivých regresorů na regresand, nejčastěji používá tzv. metoda nejmenších čtverců, dále 

jen MNČ. Tato metoda je popsána v kapitole 5.1.1. 

5.1.1 Regresní analýza 

Je to označení statistických metod. Těmito metodami lze odhadnout hodnotu jisté 

náhodné veličiny tzv. závislé proměnné (regresand) na základě znalosti jiných veličin tzv. 

nezávislých proměnných (regresorů). U této analýzy se požívá Metoda nejmenších čtverců, 

dále jen MNČ. Je metoda pro stanovení regresních koeficientů v regresní analýze a není tedy 

oddělenou, samostatně existující metodou, ale je užitečná právě v regresi [22]. 

Při použití regresní analýzy v programu Microsoft Excel, tento počítá pro každý bod 

druhou mocninu rozdílu mezi skutečnou hodnotou y v tomto bodě a hodnotou odhadovanou. 

Pak se vypočítá reziduální součet čtverců, což je součet kvadratických odchylek. Z tohoto lze 

vypočítat součet kvadratických odchylek mezi skutečnými hodnotami a průměrem hodnot, 

který je pojmenován jako celkový součet čtverců. 

 

Obr. 13  Grafické vyjádření regresní analýzy [21] 

 

Je to suma regresního součtu čtverců a reziduálního součtu čtverců. Čím menší je 

hodnota reziduálního součtu čtverců vzhledem k hodnotě celkového součtu čtverců, tím je 

větší hodnota tzv. koeficientu determinace R
2
. Tato veličina je ukazatelem toho nakolik 

spolehlivá je rovnice, kterou jsme získali regresní analýzou vysvětlující vztahy mezi 

proměnnými [16]. 
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a)   Metoda nejmenších čtverců 

Metoda nejmenších čtverců je matematicko-statistická metoda pro aproximaci řešení 

soustav, kde je více rovnic než neznámých. Slovní spojení nejmenší čtverce znamená, že 

výsledné řešení má minimalizovat součet čtverců odchylek vůči každé rovnici, viz obr. 14. 

Tato metoda je v základní podobě určená pro hledání řešení nekompatibilních soustav 

lineárních rovnic. 

 

 

Obr. 14  Grafické vyjádření metody nejmenších čtverců [18] 

 

S touto metodou se rovněž setkáváme při prokládání naměřených jednorozměrných 

dat přímkou. O trochu složitější je její aplikace pro proložení parabolou, obecným 

polynomem n-tého stupně, nebo kombinací těchto bázových funkcí.  

Pro další aplikaci je vhodná pro nalezení nejpravděpodobnějšího průsečíku několika 

přímek v rovině. Je rovněž aplikována v mnoha dalších odvětvích, ve kterých se pracuje 

s nepřesnými daty, od ekonomie, statistiky, geodezie až po teorii řízení a zpracování signálů. 

Tato metoda obecně slouží k eliminaci chyb, kterou provádí optimálně vzhledem 

k pevně danému kritériu. Poprvé tuto metodu použil Carl Friedrich Gauss v roce 1795, právě 

pro eliminaci chyb při geodetickém vyměřování. 

5.1.2 Použití MS Excel 

V tabulkovém procesoru Excel jsou k dispozici nástroje pro statistickou analýzu dat. 

Nejprve je však potřeba doinstalovat Analytické nástroje: v menu Nástroje / Doplňky je třeba 

zatrhnout Analytické nástroje, ale je vhodné vybrat také funkci Řešitel pro nelineární metodu 

nejmenších čtverců. Pak už lze v menu Nástroje / Analýza dat vybrat nástroj Regrese, v okně 

kterého se označí potřebné oblasti regresorů a regresandu. Jako i další nastavení. 

Pomocí nástroje Regrese lze provádět jak jednoduchou párovou, tak i mnohonásobnou 

regresi. Výstupem metody jsou přehledně uspořádané tabulky výsledků regrese a také některé 
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diagnostické regresní grafy. Tyto jsou označené jako graf s rezidui, graf regresní přímky a 

graf pravděpodobnosti. 

Při použití párové regrese je možné využít také jednoduché grafické možnosti regrese 

s uvedením regresní rovnice a koeficientu determinace daného modelu přímo v grafu. Pro tuto 

možnost má Excel připravených 5 regresních rovnic, označených jako Formát spojnice 

trendu. 

Typy spojnic trendu: 

 lineární     (y = a + b∙x)     (32), 

 mocninný     (y = a∙x
b
)     (33), 

 logaritmický     (y = a + b∙ln(x))    (34), 

 exponenciální    (y = a∙e
bx

 = a∙exp(bx))    (35), 

 polynomický (2. až 6. stupně) (y = a + b1∙x + b2∙x
2
 + … + bk∙x

k
, k = 2 - 6) (36). 

 

U dvou z uvedených třech nelineárních závislostí, tj. mocninné a exponenciální, kde je 

třeba pro linearizaci závislosti transformovat regresandy, je použita tzv. linearizovaná metoda 

nejmenších čtverců MNČ. Tady je MNČ aplikována na hodnoty dat regresandu y po jeho 

logaritmické transformaci. Znamená to, že je minimalizován součet čtverců odchylek mezi 

logaritmy naměřených a vypočtených modelových hodnot, a ne přímo mezi jejich hodnotami. 

U logaritmické funkce transformace není třeba. 

Výsledky jsou dobře použitelné, avšak pro získání přesnější regrese je nutné použít 

tzv. Řešitel, přesněji Řešič (Solver), který umožňuje realizovat přímou tzv. nelineární MNČ, 

tj. minimalizuje součet čtverců odchylek mezi (netransformovanými) naměřenými a 

vypočtenými modelovými hodnotami [20]. 

5.2 Vyhodnocení dat 

V této podkapitole je uvedeno vyhodnocení (analýza) naměřených a vypočtených dat 

experimentu, sestávajícího z 12 pokusů (zkoušek), z nichž každá trvala půlhodinu, přičemž 

celý experiment byl realizován ve 3 dnech. Hodnoty sledovaných a naměřených veličin jsou 

uvedeny ve třech tabulkách, viz tab. 5-7. Pro zjednodušení statistické analýzy se pro dané 

veličiny zvolilo následující označení. Pro výhřevnost symbol W, pro průtok symbol Fa pro 

teplo symbol Q. 

Nejprve jsou prezentovány časové průběhy 30 s hodnot sledovaných veličin 

v experimentu. Dále pak výsledky párové regrese v grafické i numerické formě, vycházející 

z půlhodinových průměrů 30 s okamžitých hodnot veličin: regresorů a regresandů, a nakonec 

výsledky vícenásobné regrese. 
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Tabulka 5  Naměřené hodnoty na kotli K4 (půlhodinové průměry) 

  

Čas Emise (Kotel K4) 

 

Název 

proměnné 

v AF 

  
K4_ANALYZ_

O2 
     K4_ANALYZ_TC 

K4_ANALYZ

_SO2 

K4_ANALYZ_N

OX 
K4_ANALYZ_CO 

 

Význam 

proměnné 
  

Obsah kyslíku 

ve spalinách 

Obsah TZL ve 

spalinách 

Obsah SO2 ve 

spalinách 

Obsah NOX ve 

spalinách 

Obsah CO ve 

spalinách 

 
Proměnná t O2_sp_K4 TZL_sp_K4 SO2_sp_K4 NOx_sp_K4 CO_sp_K4 

 

Fyzikální 

jednotka 
 (hod) (%) (mg.m

-3
) (mg.m

-3
) (mg.m

-3
) (mg.m

-3
) 

Zkouška č.1 (5.3.2014) Průměr 9:00 - 9:30 5,80 1,81 44,94 60,61 2,66 

Zkouška č.2 (5.3.2014) Průměr 9:30 - 10:00 5,85 1,73 43,03 80,08 2,76 

Zkouška č.3  (5.3.2014) Průměr 10:00 - 10:30 5,89 1,87 50,95 98,42 2,21 

Zkouška č.4 (5.3.2014) Průměr 10:30 - 11:00 6,01 1,92 47,90 43,58 3,05 

Zkouška č.5 (6.3.2014) Průměr 7:30 - 8:00 6,08 2,05 38,97 28,83 2,27 

Zkouška č.6 (6.3.2014) Průměr 8:00 - 8:30 6,33 2,05 41,99 36,00 2,33 

Zkouška č.7 (6.3.2014) Průměr 8:30 - 9:00 6,26 2,03 35,91 48,23 2,18 

Zkouška č.8 (6.3.2014) Průměr 9:00 - 9:30 5,68 1,91 43,79 69,71 2,01 

Zkouška č.9 (12.3.2014) Průměr 8:00 - 8:30 5,40 1,83 52,62 20,20 2,04 

Zkouška č.10 (12.3.2014) Průměr 9:00 - 8:30 5,80 1,88 51,64 27,04 2,05 

Zkouška č.11 (12.3.2014) Průměr 9:30 - 10:00 6,05 1,89 45,97 35,09 2,09 

Zkouška č.12 (12.3.2014) Průměr 10:00 - 10:30 6,01 1,82 45,18 45,45 1,85 
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Tabulka 6  Naměřené a vypočtené hodnoty na Kotli K4 (půlhodinové průměry) 

  

Čas Měřené veličiny (Kotel K4) 

 

Název 

proměnné 

v AF 

  
Zadaná 

hodnota 

K4_F_KP_FK

PSUMA 

K4_TEP

_VYKO

N_S 

K4_T_SPA_

TRN408701 
Vypočtené hodnoty 

 

Význam 

proměnné 
  

Zadaný  

průtok 

koksárenského 

plynu 

Skutečný 

průtok 

koksárenského 

plynu 

Parní 

výkon 

skutečný 

Teplota 

spalin před 

exhaustorem 

Celkový 

průtok 

koksárenského 

plynu na K4 

Podíl samostatně 

spáleného 

koksárenského plynu 

na celkovém množství 

koksárenského plynu 

 

Proměnná t  F_kp_K4 Fsk_kp_K4 Psk_tepel_K4 t_exh_sp_K4  Fcelk_kp_K4 J_kp_samost_K4 

 

Fyzikální 

jednotka 
(hod)  (m

3
N.hod

-1
) (m

3
N.hod

-1
) (t.hod

-1
) (°C)  (m

3
N.hod

-1
) (%) 

Zkouška č.1 (5.3.2014) Průměr 9:00-9:30 3000,00 2840,00 57,93 149,04 5473,21 51,89 

Zkouška č.2 (5.3.2014) Průměr 9:30-10:00 4000,00 3800,29 56,74 145,20 5947,97 64,02 

Zkouška č.3  (5.3.2014) Průměr 10:00-10:30 5000,00 4758,67 56,98 142,49 6471,44 73,55 

Zkouška č.4 (5.3.2014) Průměr 10:30-11:00 2000,00 2005,67 60,71 151,90 5239,44 38,16 

Zkouška č.5 (6.3.2014) Průměr 7:30-8:00 2000,00 1892,72 60,24 162,60 4292,06 44,10 

Zkouška č.6 (6.3.2014) Průměr 8:00-8:30 3000,00 2835,48 58,76 158,91 4795,94 59,14 

Zkouška č.7 (6.3.2014) Průměr 8:30-9:00 4000,00 3794,44 58,15 154,26 5379,68 70,54 

Zkouška č.8 (6.3.2014) Průměr 9:00-9:30 5000,00 4759,22 57,46 148,41 6020,67 79,07 

Zkouška č.9 (12.3.2014) Průměr 8:00-8:30 2000,00 1980,46 60,97 173,84 3270,27 60,46 

Zkouška č.10 (12.3.2014) Průměr 9:00-8:30 3000,00 2922,48 58,22 168,64 3976,55 73,67 

Zkouška č.11 (12.3.2014) Průměr 9:30-10:00 4000,00 3861,83 57,47 164,58 4781,87 80,90 

Zkouška č.12 (12.3.2014) Průměr 10:00-10:30 5000,00 4803,56 57,27 160,66 5609,46 85,70 
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Tabulka 7  Naměřené hodnoty na směsné stanici (půlhodinové průměry) 

  

Čas Měřené veličiny (Směsná stanice) 

 

Název proměnné 

v AF 
  Zadaná hodnota E2SC_H_SP_WSP_AIC 

 

Význam 

proměnné 
  

Zadaná výhřevnost 

směsného plynu 

Skutečná výhřevnost 

směsného plynu 

 

Proměnná  t W_smp_SS W_sk_smp_SS 

 

Fyzikální 

jednotka 
 (hod) (kJ.m

-3
) (kJ.m

-3
) 

Zkouška č.1 (5.3.2014) Průměr 9:00 - 9:30 5500,00 5415,24 

Zkouška č.2 (5.3.2014) Průměr 9:30 - 10:00 5500,00 5467,05 

Zkouška č.3  (5.3.2014) Průměr 10:00 - 10:30 5500,00 5423,62 

Zkouška č.4 (5.3.2014) Průměr 10:30 - 11:00 5500,00 5515,46 

Zkouška č.5 (6.3.2014) Průměr 7:30 - 8:00 4500,00 4577,72 

Zkouška č.6 (6.3.2014) Průměr 8:00 - 8:30 4500,00 4553,95 

Zkouška č.7 (6.3.2014) Průměr 8:30 - 9:00 4500,00 4527,72 

Zkouška č.8 (6.3.2014) Průměr 9:00 - 9:30 4500,00 4544,17 

Zkouška č.9 (12.3.2014) Průměr 8:00 - 8:30 3500,00 3583,19 

Zkouška č.10 (12.3.2014) Průměr 9:00 - 8:30 3500,00 3557,78 

Zkouška č.11 (12.3.2014) Průměr 9:30 - 10:00 3500,00 3555,96 

Zkouška č.12 (12.3.2014) Průměr 10:00 - 10:30 3500,00 3561,89 
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5.2.1 Průběhy 30s okamžitých hodnot veličin v experimentu 

Na níže uvedených grafech viz obr. 15-28 jsou vidět časové průběhy 30s 

(1/2minutových) okamžitých hodnot sledovaných veličin v experimentu.  

Vstupních veličin (regresorů) ovlivňujících veličin procesu na kotli K4: 

 průtoku KP: skutečného (v regresi označeného jako x1) a zadaného, 

 výhřevnosti SMP: skutečné (x2) a zadané. 

Doprovodných (stavových) veličin nastavovaných a registrovaných: 

 parního výkonu kotle: skutečného a zadaného, 

 teploty před exhaustorem, 

 celkového průtoku KP na kotli K4, 

 podílu samostatně spáleného KP na kotli K4, 

 celkového průtoku VP na kotli K4, 

 celkového průtoku KOP na kotli K4, 

 celkového průtoku SMP na kotli K4. 

Výstupních veličin (regresandů) ovlivňovaných veličin emisí ve spalinách: 

 obsahu NOx ve spalinách (v regresi označeného jako y1), 

 obsahu CO ve spalinách (y2), 

 obou sledovaných obsahů emisí (NOx a CO) na kotli K4. 

Výstupních veličin, dalších sledovaných neovlivnitelných a neovlivňovaných veličin emisí a 

plynů ve spalinách: 

 obsahu SO2 ve spalinách, 

 obsahu TZL ve spalinách, 

 obsahu kyslíku ve spalinách. 

Grafy průběhů těchto veličin jsou za sebou uvedeny podle těchto vyjmenovaných 

skupin. 

První dva grafy viz obr. 15, 16, představují grafické porovnání nastavovaných veličin 

v experimentu s reálnými hodnotami. Jsou to průtok koksárenského plynu a také výhřevnost 

směsného plynu. Reálné hodnoty se po dobu experimentu lehce lišily od hodnot nastavených, 

jelikož prakticky nelze nastavit přesné průtoky plynů a také je různá výroba těchto plynů 

takže s tím se musí vypořádat směsná stanice. Proto jsou tyto hodnoty a něco nižší aby byl 

zachována relativní konstantní hodnota. To samé platí pro následující dva grafy, viz obr. 17, 

18. Je to grafické vyjádření parního výkonu a teploty před exhaustorem v závislosti na čase. 

Tyto hodnoty jsou v celém experimentu považovány jako konstanty, aby bylo možno dané 

výsledky emisí porovnat. 
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a)   Grafy regresorů (nastavovaných veličin na K4) 

 

Obr. 15  Graf porovnání skutečného a zadaného průtoku KP 

 

 

Obr. 16  Graf porovnání skutečné a zadané výhřevnosti SMP 
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b)   Grafy stavových veličin na E2 

 

Obr. 17  Graf porovnání skutečného a zadaného parního výkonu na kotli K4 

 

 

Obr. 18  Graf vývoje teploty před exhaustorem 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 50 100 150 200 250 300 350 400

P
a
rn

í 
v
ý
k

o
n

 (
t.

h
o
d

-1
) 

Čas (min) 

Zadaný parní výkon

Skutečný parní výkon

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 60 120 180 240 300 360 420

T
ep

lo
ta

 (
°C

) 

Čas (min) 

Teplota spalin před exhaustorem



60 

V další části vyhodnocení dat jsou uvedeny grafická vyjádření všech plynů, které 

proudily do teplárny E2 během experimentu, viz obr. 19-23. Jsou to celkové průtoky 

koksárenského, vysokopecního, konvertorového a směsného plynu. Rovněž tyto hodnoty 

nelze udržet na stanovené konstantní hodnotě jelikož jsou opět proměnlivá množství těchto 

médií, které proudí do směsné stanice. Další faktorem, který ovlivňuje jejich hodnoty je 

pomalá reakce servopohonů ventilů, které tyto průtoky regulují, proto dochází ke kolísání 

těchto hodnot. Významnou roli hrají rovněž průměry potrubí a problémy s udržením 

konstantního tlaku v těchto potrubích. 

V grafu, viz obr. 20 je možno vidět podíl samostatně spáleného koksárenského plynu 

v závislosti na celkovém množství. Poukazuje na to, kolik bylo KP spáleno na samostatných 

tryskách hořáku a kolik ho bylo přivedeno do směsného plynu a později spáleno. 

Při zkouškách 9-12 nebyl použit pro směsný plyn žádný konvertorový plyn, jak je 

vidět na grafu viz obr. 22. Došlo k tomuto rozhodnutí kvůli udržení relativně nízké hodnoty 

výhřevnosti, protože konvertorový plyn ji zvedal na moc vysoké hodnoty. Rovněž byl 

problém z jeho regulací, jelikož nebyl jímán po celou dobu měření a tak nepříznivě ovlivňoval 

výsledky experimentu. 

Pro grafy 15-28 odpovídá časový průběh znázorněný v tabulce8. 

Tabulka 8  Časový průběh zkoušek 

Číslo 

zkoušky 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Čas (min) 
0-

30 

30-

60 

60-

90 

90-

120 

120-

150 

150-

180 

180-

210 

210-

240 

240-

270 

270-

300 

300-

330 

330-

360 

 

 

Obr. 19  Graf vývoje celkového průtoku KP na kotli K4 
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Obr. 20  Graf % podílu samostatně spáleného KP na celkovém množství KP na kotli K4 

 

 

Obr. 21  Graf vývoje celkového průtoku VP na kotli K4 

 

30

40

50

60

70

80

90

100

0 50 100 150 200 250 300 350 400

P
ro

ce
n

tu
á

ln
í 
p

o
d

íl
 (

%
) 

Čas (min) 

Podíl samostatně spáleného KP

2000

22000

42000

62000

82000

102000

122000

0 50 100 150 200 250 300 350 400

P
rů

to
k

 V
P

 (
m

3
N
.h

o
d

-1
) 

Čas (min) 

Celkový průtok VP



62 

 

Obr. 22  Graf vývoje celkového průtoku KOP na kotli K4 

 

 

Obr. 23  Graf vývoje celkového průtoku SMP na kotli K4 
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c)   Grafy regresandů (sledovaných množství emisí ve spalinách) 

V grafech viz obr. 24-25 jsou vykresleny hodnoty emisí, které byly v experimentu 

nejvíce sledovány, jelikož od jejich hodnoty závisela celá další analýza. Detailní zobrazení 

těchto dvou emisí je potom uvedeno v grafu na obr. 33 kde jsou vidět jejich průměrné 

hodnoty v závislosti na dané zkoušce. 

Ze všech měřených emisí byly pro analýzu vybrány jenom NOx a CO jelikož obsahy 

SO2 a TZL nelze ovlivnit přímo spalováním na kotli K4. 

Hodnoty CO jsou závislé na kvalitě spalovacího procesu, CO se objevuje v plynech 

VP, KP a KOP, takže při jejich nedokonalém spálení může malá část nespáleného CO 

uniknout. Samozřejmě mohou vzniknout i spalováním metanu CH4, který při nedokonalém 

spálení se rozloží na CO a H2O, kdežto při dokonalém na CO2 a H2O. Piky v grafu jsou na 

úrovni jednotek a při regulaci se řeší pouze dodržování limitu na hranici 100 mg.m
-3

. Hlavně 

jsou sledovány stavy překračování tohoto limitu. Když dojde k nedokonalému spalování, 

vyskočí hodnoty až do řádů tisíců mg.m
-3

. 

V druhé části jsou uvedeny grafy dalších emisí vystupujících ze spalovacího procesu 

včetně grafu zbytkového kyslíku, který se nezúčastnil spalování, viz obr. 26-28. 

 

 

 

Obr. 24  Graf obsahu NOx ve spalinách 
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Obr. 25  Graf obsahu CO ve spalinách 

d)   Grafy výstupních veličin na K4 (emise a plyny ve spalinách) 

 

Obr. 26  Graf obsahu SO2 ve spalinách 
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Obr. 27  Graf obsahu TZL ve spalinách 

 

 

 

Obr. 28  Graf obsahu kyslíku ve spalinách 
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5.2.2 Prvotní posouzení veličin v experimentu 

Před podrobnější statistickou analýzou byla v Excelu vyzkoušená graficko-numerická 

metoda párové regrese s výběrem typu (parabolické) regresní funkce, která byla nejvíce 

přiléhavá k datům. Obecně však platí, že pro 2 dvojice bodů je nejvíce přiléhavá přímka, čili 

polynom 1. stupně, který oběma body prochází. Koeficient determinace R
2
, jako míra 

přiléhavosti, je pak roven 1. Tzv. regresní rabat, což je 100násobek R
2
, je tedy roven 100 %. 

Regrese v tomto případě přechází na interpolaci, tj. regresní funkce přesně prochází danými 2 

dvojicemi bodů. Pro 3 body má takovéto vlastnosti parabola 2. stupně (kvadratická regresní 

funkce), která je tedy nejvíce přiléhavá. Pro 4 body kubická parabola, a obecně pro n+1 dvojic 

bodů he to polynom n-tého stupně, který danými body prochází. V další párové a vícenásobné 

regresní analýze byla vybrána exponenciální funkce, která lépe, věrněji odpovídá fyzikálně-

chemické realitě, než polynom 2. stupně, který byl vybrán pouze jako empirická regresní 

funkce podle stupně přiléhavosti bez ohledu na fyzikálně-chemickou adekvátnost. 

V této části jsou již veličiny označovány podle tabulek 5-7, kde skutečná výhřevnost 

směsného plynu je W_sk_smp_SS a skutečný průtok koksárenského plynu Fsk_kp_K4. 

V grafech na obrázcích 29-32 jsou vidět uspořádané hodnoty jednotlivých emisí ( NOx 

a CO) v závislosti na průtoku KP a výhřevnosti SMP. Pro každou řadu dat je vybrána regresní 

funkce a její rovnice je zobrazena v popisku za ní. Rovněž v popisku se nachází i hodnota 

koeficientu determinace, která ukazuje spolehlivost dané rovnice pro datovou řadu. V prvních 

dvou grafech je vidět, že s rostoucí hodnotou průtoku KP a výhřevnosti SMP stoupá hodnota 

emise NOx a to až k hodnotě 100 mg.m
-3

 pro výhřevnost 5500 kJ.m
-3

 a průtok 5000 m
3

N.hod
-1

. 

V dalším grafu viz obr. 31 je vidět, tendence tvorby emise CO je opačná než u NOx a 

se stoupajícím průtokem KP klesá. Oproti tomu na obr. 32 je vidět, že hodnota CO stoupá se 

stoupající výhřevností SMP. 

 

Obr. 29  Graf závislosti emise NOx na průtoku KP 
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Obr. 30  Graf závislosti emise NOx na výhřevnosti SMP 

 

 

Obr. 31  Graf závislosti emise CO na průtoku KP 
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Obr. 32  Graf závislosti emise CO na výhřevnosti SMP 
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Výsledky párové jsou níže prezentovány v grafické (sloupcové a regresní grafy) i 

numerické (tabulkové) formě. 

 

5.2.4 Grafické výstupy párové regrese 

Na obr. 33-37 jsou znázorněny grafy. Sloupcový a regresní (párové) pro oba regresandy a pro 

jejich závislosti na obou regresorech. 

 

Obr. 33  Graf dvou sledovaných emisí na kotli K4 
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a)   Obsah NOx versus průtok KP a výhřevnost SMP 

 

Obr. 34  Graf závislosti emise NOx na průtoku KP, 2 

 

 

Obr. 35  Graf závislosti emise NOx na výhřevnosti SMP, 2 
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b)   Obsah CO versus průtok KP a výhřevnost SMP 

 

Obr. 36  Graf závislosti emise CO na průtoku KP, 2 

 

 

Obr. 37  Graf závislosti emise CO na výhřevnosti SMP, 2 
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Z uvedených grafů je vidět, že všechny čtyři párové závislosti mají nelineární 

charakter. Exponenciální regresní funkce se pro jejich popis jevila jako tvarově vhodná. Navíc 

se tato funkce vždy vyskytuje v řešeních obyčejných i parciálních diferenciálních rovnic, 

které popisují fyzikálně-chemické děje, mezi něž jistě patří i spalování směsného plynu 

v teplárenských kotlích. 

Z těchto grafů je dále zřejmé, že u regresandu NOx je míra vysvětlení párových 

závislostí na 46 % a 49 %, čili vyrovnaná. Prakticky to znamená, že vliv průtoku KP i 

výhřevnosti SMP mají téměř shodnou sílu vlivu na obsah NOx. Oba exponenty regresní 

funkce jsou kladné, tzn. s růstem hodnot obou regresorů rostou hodnoty tohoto regresandu a 

opačně. 

Ovšem u druhého regresandu CO je míra vysvětlení nevyrovnaná a činí 20 % a 66 %. 

Prakticky to znamená, že vliv průtoku KP je více jak 3krát slabší než vliv výhřevnosti SMP. 

Exponent u vlivu průtoku KP je navíc záporný, co znamená, že s růstem hodnot průtoku KP 

mírně klesá obsah CO, což je opačný směr vlivu než u NOx. Exponent a znaménko vlivu 

výhřevnosti SMP je kladné, stejně jako u NOx. S jejím růstem výrazněji roste i obsah CO ve 

spalinách. 

Řešení neshodného znaménka vlivu průtoku KP na oba regresandy (obsahy NOx a CO 

ve spalinách) je možné řešit pomocí jejich váženého průměru. 

Váhové koeficienty (jejich součet musí být 1,0) mohou odpovídat např. ceně poplatků 

za měrné množství obou emisí, či expertnímu odhadu technologa s ohledem na jejich 

technologickou 

škodlivost. Ceny 

poplatků za emise a 

jejich vývoj je 

zobrazen na 

obrázku 38, který 

vychází ze zákona 

201/2012 Sb. 

Z obrázku i 

samotného zákona 

je zřejmé, že nejsou 

určeny poplatky za 

CO, jelikož na ně se 

nevztahují emisní 

povolenky. Řeší se 

to pouze 

v případech, kdy hodnota této vypouštěné emise řádově vzroste. Tento případ se řeší 

finančním postihem. V grafu je ještě uvedeny hodnoty VOC (volatile organic compound) což 

v doslovném překladu znamená těkavé organické látky. 

Proto je vhodné použít expertní odhad porovnání škodlivosti obou emisí. Dle 

vyjádření zadavatele DP a technologa pana Ing. Kiszy je škodlivost NOx asi 2 až 3krát vyšší 

než CO. Z daného expertního odhadu, při 3násobné škodlivosti NOx, pak vychází váhový 

 

Obr. 38  Časový průběh poplatků za emise dle zákona 201/2012 Sb. 
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koeficient NOx jako 3 : 4 = 0,75, odkud je váhový koeficient 1 – 3/4 = 1/4 = 0,25. Graf této 

závislosti je na obrázku 39. 

 

 

Obr. 39 Graf závislosti váženého průměru emisí (NOx a CO) na průtoku KP  

 

Z dané závislosti je vidět, že hodnota váženého průměru vzhledem k průtoku KP 

stoupá. Tudíž se zvětšujícím se průtokem KP je vyšší tvorba škodlivých emisí. Z hodnot 

vyplývá, že převážil vliv NOx nad CO a tedy pro průtok KP platí to, co u NOx. Pro 

minimalizaci obou emisí je nutná minimalizace průtoku KP. 

5.2.5 Numerické výstupy párové regrese 

Jak už bylo v úvodní části kapitoly zmíněno, Excel používá u nelineárních funkcí tj. 

exponenciální a mocninné tzv. linearizovanou MNČ, která vychází z logaritmicky 

transformovaných hodnot regresandu y1, y2, a regresoru x, ale pouze u mocninné funkce. 

Pro párovou regresi byla použita exponenciální regresní funkce. Její tvar před a po 

logaritmické transformaci je následující: 
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kde y je regresand (vysvětlovaná, tzv. závislá proměnná), 

 x - regresor (vysvětlující, tzv. nezávislá proměnná), 

 a, b - regresní koeficienty, 

 e - Eulerovo číslo  2.718, 

 exp - exponenciální funkce, 

 ln - logaritmická funkce (přirozený, naturalis logaritmus), 

 Y - transformovaný regresand, Y = ln(y), 

 X - transformovaný regresor, X = x, 

 A - transformovaný regresní koeficient, A = ln(a), odkud a = exp(A), 

 B - transformovaný regresní koeficient, B = b (identická, žádná transformace), 

  - chybový člen, reziduum  = y – yp, kde yp jsou modelem predikované hodnoty. 

 

Jak je z uvedených rovnic vidět, matematická exponenciální funkce má po 

logaritmické transformaci tvar matematické lineární funkce. Při uvažování chybového členu 

má pak tvar lineární regresní funkce. 

a)   Obsah NOx versus průtok KP 

Výsledky této linearizované regrese jsou pro závislost y1 = f(x1), tj. pro závislost 

obsahu NOx ve spalinách na průtoku KP, prezentovány v numerické formě v tabulce 9. 

Interpretace výsledků párové linearizované regrese y1 = f(x1) a Y1 = g(X1) na základě 

údajů v tabulce 9 je následující: 

 

 Hodnota spolehlivosti R = 0,4620. Stejná hodnota jako na předchozím párovém 

regresním grafu. Je to nesprávný překlad z angličtiny. Správně by mělo být koeficient 

determinace R
2
, který je v procentuálním vyjádření nazývaný jako tzv. regresní rabat. 

Jeho hodnota pro tento případ je 46 %, 

 

 Významnost F = 0,015. Vychází z Fisherova F-testu významnosti regresního modelu 

jako celku. Jelikož hodnota je < 0.05, což je zvolená, běžná hladina významnosti 

ukazující na 95% spolehlivost výsledků, je daný regresní model statisticky významný, 

 

 Hranice = 2,8212 a hodnota P = 0,00001. Opět nesprávný překlad. Správně je to 

absolutní (poziční) člen a je transformovaný. Jde o výsledek t-testu významnosti 

daného regresního koeficientu. Jelikož jeho dosažená hladina významnosti << 0,05 je 

tento absolutní člen statisticky vysoce významný. Po zpětné transformaci a = exp(A) = 

exp(2,8212) = 16,797, což je hodnota stejná jako na grafickém zobrazení dané regrese 

v párovém regresním grafu, 

 

 Soubor X 1 = 0,000292, hodnota P = 0,01504. Nesprávný překlad. Správně je to 

regresní koeficient, nebo exponent dané exponenciální funkce. Po transformaci 

rovnice je to lineární člen. Opět jde o výsledek t-testu významnosti daného regresního 

koeficientu. Jelikož je jeho dosažená hladina významnosti < 0,05 je daný regresní 

koeficient (exponent) statisticky významný. Jeho hodnota je po zaokrouhlení stejná 

jako na příslušném párovém regresním grafu. 
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Tabulka 9  Numerický výstup párové regrese NOx – průtok KP 

Regresní statistika      

Násobné R 0,6797      

Hodnota spolehlivosti R 0,4620      

Nastavená hodnota spolehlivosti R 0,4082      

Chyba stř. hodnoty 0,3624      

Pozorování 12      

       

ANOVA       

  Rozdíl SS MS F Význ. F  

Regrese 1 1,13 1,13 8,59 0,015  

Rezidua 10 1,31 0,13    

Celkem 11 2,44        

       

  
Koeficienty 

Chyba 
stř.h. 

t stat Hodn. P 
Dolní 
95% 

Horní 
95% 

Hranice 2,8212 0,35 8,06 0,00001 2,0416 3,6008 

Soubor X 1 0,000292 0,0001 2,93 0,01504 0,00007 0,00051 

       

a = exp(A) = 16,797      

b = B = 0,000292      
 

 

 

Z výsledků dané regrese je tedy zřejmé, že zvolený regresní model je jako celek 

statisticky významný a významné jsou i oba jeho regresní koeficienty. Model však vysvětluje 

závislost obsahu NOx na průtoku KP pouze z asi 46 %, co znamená, že dalších 64 % zůstalo 

tímto párovým modelem nevysvětleno a je způsobeno dalším (dalšími) vlivem (vlivy). Je 

logické, že dalším vlivem bude zřejmě vliv výhřevnosti SMP, která byla v experimentu 

nastavovaná s cílem také ovlivnit sledované emise. 

b)   Další dílčí párové regrese 

Obdobně byla uskutečněna párová regrese přirozeného logaritmu obsahu NOx ve 

spalinách na výhřevnosti SMP, jako i logaritmu obsahu CO ve spalinách na obou regresorech. 

Výsledky těchto výpočtů, tzn. jejich numerické výstupy, nejsou v DP uvedeny, jelikož 

hned po prvním posouzení, viz tabulka 9, bylo jasné, že samotná párová regrese pro 

posouzení nestačí. Proto byla dále použita vícenásobná regrese, která je popsána v další 

kapitole. 
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5.2.6 Vícenásobná regrese veličin v experimentu 

Jako navazující na párovou regresi byla uskutečněna vícenásobná regrese obou 

regresandů v závislosti na obou regresorech současně tj. y1 = f(x1, x2) a y2 = f(x1, x2). 

Pro oba regresandy (obsah NOx a obsah CO ve spalinách) byl uvažován stejný 

vícenásobný (dvojnásobný, trojrozměrný) exponenciální regresní model s interakcí obou 

regresorů. A to průtoku KP (x1) a výhřevnosti SMP (x2). V obecném tvaru. 

 

     22211121 expexp xbaxbayyyi iiiiii  (40a) 

       2211221121 expexpexp xbxbaxbxbaayi iiiiiii  (40b) 

   2211exp xbxbayi iii  (40c) 

 2211exp xbxbay  . (40d) 

 

Po linearizaci pomocí logaritmické transformace má potom uvedený obecný 

linearizovaný dvojnásobný (třírozměrný) model tvar. 

 

     2211lnln xbxbay  (50) 

2211 XBXBAY  . (51) 

 

Je tedy zřejmé, že multiplikativnímu (součinovému) působení dvou vstupních veličin 

na výstupní veličinu v synergickém exponenciálním regresním modelu odpovídá aditivní 

(součtové) působení těchto vstupů v linearizovaném (lineárním) modelu. 

Výsledky vícenásobné regrese pomocí tohoto linearizovaného modelu jsou 

prezentovány v tabulce 10 (pro NOx) a tabulce 11 (pro CO). 
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a)   Obsah NOx versus průtok KP a výhřevnost SMP 

 

Tabulka 10  N. výstup vícenásobné regrese NOx – průtok KP a výhřevnost SMP 

 Regresní statistika      

Násobné R 0,9955      

Hodnota spolehlivosti R 0,9909      
Nastavená hodnota 
spolehlivosti R 0,9889      

Chyba stř. hodnoty 0,0496      

Pozorování 12      

       

ANOVA       

  Rozdíl SS MS F Význ. F  

Regrese 2 2,419 1,210 491,933 6,4E-10  

Rezidua 9 0,022 0,0025    

Celkem 11 2,441        

       

  
Koef. 

Chyba stř. 
hodnoty 

t stat 
Hodnota 

P 
Dolní 
95% 

Horní 
95% 

Hranice 0,861 0,098010 8,787 1,04E-05 0,639 1,083 

Soubor X 1 0,000303 0,000014 22,229 3,57E-09 0,000272 0,000334 

Soubor X 2 0,000425 0,000019 22,917 2,72E-09 0,000383 0,000467 

       

a = exp(A) = 2,366      

b1 = B1 = 0,00030      

b2 = B2 = 0,00042      
 

 

Z výsledků dané regrese NOx versus průtok KP a výhřevnost SMP je zřejmé, že tento 

vícenásobný regresní model je jako celek vysoce statisticky významný a vysoce významné 

jsou i všechny tři jeho regresní koeficienty. 

Model má následující konkrétní tvary. 

 

 21 000425,0000303,0861,0)ln( XXyY  (52a) 

 21 000425,0000303,0861,0)ln( xxNOx  (52b) 

 21 000425,0000303,0exp366,2 xxNOxy   (52c) 
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Tento model vysvětluje danou závislost obsahu NOx na obou regresorech až z 99 %. 

Oba regresní koeficienty (exponenty) jsou kladné, co znamená, že v průměru nejnižší hodnoty 

NOx se vyskytly pro nejnižší hodnoty obou regresorů (co odpovídá zkoušce č. 9), a naopak 

nejvyšší hodnoty NOx byly pro nejvyšší hodnoty obou regresorů (což bylo u zkoušky č. 3). 

Prakticky to tedy znamená, že pro minimalizaci emisí NOx je třeba na kotli K4 

nastavit minimální technologicky možné hodnoty průtoku KP a současně minimální 

technologicky možné hodnoty výhřevnosti SMP. 

b)   Obsah CO versus průtok KP a výhřevnost SMP 

 

Tabulka 11  N. výstup vícenásobné regrese CO – průtok KP a výhřevnost SMP 

Regresní statistika      

Násobné R 0,914      

Hodnota spolehlivosti R 0,835      
Nastavená hodnota 
spolehlivosti R 0,798      

Chyba stř. hodnoty 0,066      

Pozorování 12      

       

ANOVA       

  Rozdíl SS MS F Význ. F  

Regrese 2 0,201 0,100 22,8 0,0003  

Rezidua 9 0,040 0,004    

Celkem 11 0,240        

       

  
Koef. 

Chyba stř. 
hodnoty 

t stat 
Hodnota

P 
Dolní 
95% 

Horní 
95% 

Hranice 0,343 0,13117 2,615 0,0280 0,046332 0,639797 
Soubor X 1 -0,000056 0,00002 -3,053 0,0137 -0,000097 -0,000014 

Soubor X 2 0,000147 0,00002 5,906 0,0002 0,000090 0,000203 

       

a = exp(A) = 1,409      

b1 = B1 = -0,000056      

b2 = B2 = 0,000147      
 

 

Z výsledků vícenásobné regrese CO versus průtok KP a výhřevnost SMP je vidět, že i 

tento regresní model je jako celek vysoce statisticky významný a významné jsou i všechny tři 

jeho regresní koeficienty, přičemž nejnižší hodnotu P = 0,0002, a tím i nejvyšší významnost a 

vlivnost na obsah CO, vykazuje výhřevnost SMP. 
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Daný model má následující konkrétní tvary, jehož vysvětlují tyto rovnice. 

 

 21 000147,0000056,0343,0)ln( XXyY  (53a) 

 21 000147,0000056,0343,0)ln( xxCO  (53b) 

 21 000147,0000056,0exp409,1 xxCOy  . (53c) 

 

Tento model vysvětluje danou závislost obsahu CO na obou regresorech asi z 84 %, tj. 

asi o 15 % méně než model pro NOx. 

Regresní koeficient (exponent) u průtoku KP je záporný, co znamená, že pro snížení 

(minimalizaci) obsahu CO ve spalinách by bylo třeba použít vyšší hodnoty průtoku KP. 

Avšak regresní koeficient u výhřevnosti je kladný, stejně jako tomu bylo u obsahu 

NOx. Toto znamená, že za účelem minimalizace obsahu CO ve spalinách je třeba použít čím 

jak nejnižší technologicky možnou a vhodnou výhřevnost SMP. 

S ohledem na tuto skutečnost to prakticky znamená, že pro minimalizaci emisí NOx i 

CO je třeba na kotli K4 nastavit minimální technologicky možný či vhodný průtok KP a 

současně minimální technologicky možnou výhřevnost SMP. 
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6 ZÁVĚR 

V teoretické části je uveden popis teplárenského zařízení, na kterém byl prováděn 

experiment. Konkrétně se jedná o teplárnu E2, která je ve vlastnictví firmy Energetika Třinec, 

a.s. Tato teplárna je vybavena čtyřmi kotly o označení K1 – K4, přičemž experiment byl 

prováděn pouze na kotli K4. Jde o vysokotlaký parní průtočný kotel typu Sultzer s parním 

výkonem 64 t.hod
-1

. Tento kotel je vybaven dvěma hořáky od firmy Mehldau & Steinfath 

Hamburg. Tyto hořáky jsou navrženy pro provoz se zemním plynem, koksárenským plynem a 

směsným plynem. Koksárenský a zemní plyn slouží jako podpůrná média při provozu 

směsného plynu. 

Každý hořák je navržen pro maximální tepelný výkon spalování 27,3 MW (směsný 

plyn) a 31 MW (kombinace plynů). Tato teplárna vyrábí vysokotlakou páru pro pohon 

turbokompresorů a turbogenerátorů a rovněž středotlakou páru, která je rozváděna po celém 

areálu Třineckých Železáren, a.s. 

Nejdůležitější částí této práce je experimentální měření. Toto měření bylo prováděno 

na výše zmíněném parním kotli K4. Jednalo se o dvanáct specifických měření při zadaných 

podmínkách. Proměnnými byly průtok koksárenského plynu, který byl spalován na 

samostatných tryskách a také výhřevnost směsného plynu. Průtok se měnil od 2000 do 5000 

m
3
.hod

-1
 s krokem 1000 a výhřevnost se měnila od 3500 do 5500 kJ.m

-3
 s krokem rovněž 

1000. Šlo o měření výskytu škodlivých emisí ve spalinách při jednotlivých zkouškách a 

nastaveních. 

Pro toto měření byly vybrány dva druhy emisí NOx a CO. Důvodem tohoto výběru je 

skutečnost, že jen tyto dvě emise lze ovlivnit různým nastavením spalování, jelikož hodnoty 

dalších emisí, jako např.: SO2 a TZL jsou při spalování na kotli K4 neovlivnitelné. Pro 

porovnání byl zvolen konstantní parní výkon 60 t.hod
-1

. 

Na základě porovnání stručných výsledků v párových regresních grafech a 

podrobných výsledků v tabulkách výstupů regrese, je možné sdělit, že jsou shodné. 

Numerické (tabulkové) výstupy však obsahují více informací o kvalitě regrese, 

protože umožňují posoudit statistickou významnost zvoleného regresního modelu jako celku, 

a také statistickou významnost jeho regresních koeficientů včetně absolutního členu. 

Jelikož hodnoty obsahu NOx (průměr v experimentu byl asi 49,4 mg.m
-3

) jsou 

podstatně (více jak 20krát) vyšší než u hodnot obsahu CO (průměr v experimentu činil asi 2,3 

mg.m
-3

), bude zřejmé vhodné přihlížet hlavně na minimalizaci obsahu NOx ve spalinách. 

V závěru kapitoly, obsahující analýzu naměřených dat sledovaných veličin 

v experimentu pomocí párové i vícenásobné regrese, je možné jejich závěry stručně shrnout 

ve smyslu praktického doporučení následovně. Za účelem minimalizace emisí NOx i CO a 

tím i minimalizace poplatků za ně, je vhodné a potřebné na kotli K4 nastavit minimální 

technologicky možný či vhodný průtok KP a současně používat minimální technologicky 

možnou a vhodnou výhřevnost SMP. 
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