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ABSTRAKT 

Ve své bakalářské práci se věnuji popisu kotelního zařízení, zejména jeho hlavních 
částí a jednotlivými fázemi pracovního režimu. Dále se zde zabývám podmínkami pro 
odstavení teplárenského kotle a jeho provozu z pohledu obsluhy spalovacího zařízení. 
Součástí je i popis využití tepla pro ekonomičtější provoz zařízení (ohřívače vody a vzduchu). 
V závěrečné práci je také popsán systém měření emisí a jejich regulace spolu s dodržováním 
limitů na tomto zařízení. Samostatně jsou zde popisovány elektroodlučovače, konstrukční 
části a jejich provoz. V závěru hodnotím procesní stabilitu, ekonomickou náročnost celého 
zařízení a zároveň možnost dalšího využití. 
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ABSTRACT 
In my bachelor thesis I devote to the boiler equipment, particularly to its essential 

parts and the individual phases of the operating mode. Furthermore, I deal with the conditions 
for the shutdown of the heating plant boiler and its operation in terms of operating the 
combustion equipment. It also includes the description of using heat for more economical 
operation of the equipment (water and air heaters). In the bachelor thesis there is also 
described an emissions measuring system and its regulation together with the adherence to 
limits for this device. Separately, there are described electrical separators, structural 
components and their operation. Finally, I evaluate the process stability, the economic 
demandingness of the entire equipment and the possibility of further use as well. 
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1 ÚVOD 

Už od té doby, kdy se člověk objevil na této planetě, potřebuje pro svůj život světlo 
a teplo, poněvadž není přizpůsoben tak, jako jiní tvorové na Zemi. Od svých začátků využíval 
oheň, který se naučil rozdělávat, aby se ohřál, posvítil si, upravil si pokrm nebo zahnal dravou 
zvěř. Nejprve topil dřevem, ale s objevem uhlí přešel i na jiné palivo. Zjistil, že hoří déle 
a vydává více tepla. S jeho dobýváním je spojen vznik povrchových a hlubinných dolů. 
Postupem času s rozvojem lidské společnosti se zvýšily nároky na využití tepla a světla. 
S jeho postupnými technickými možnostmi a vynálezy, např. elektrického proudu, žárovky 
atd., přešel k dnešním moderním způsobům výroby těchto energií. S rostoucím počtem 
obyvatel na této planetě jde ruku v ruce i jejich spotřeba.  

Jedním ze způsobů jak teplo a světlo získat je použití páry, která se vyrábí 
v elektrárnách a teplárnách. Jde o princip, kdy ve velkých topeništích při spalování uhlí 
vzniká z vody pára, která je následně používána jako pohon pro turbogenerátory, vyrábějící 
elektřinu, tak ve výměnících pro ohřev vody na topení atd. Spotřeba těchto energií roste nejen 
s rostoucím počtem lidských obydlí, ale i se stále větším množstvím různých kulturních 
a společenských zařízení, které člověk navštěvuje ve svém volném i pracovním čase.  

Na výrobu těchto energií je kladen větší důraz jak z hlediska finančního, tak z hlediska 
co nejmenšího znečištění okolního prostředí, kde se tato výroba nachází. Dnes jedním 
z důležitých výrobců tepla a elektřiny jsou mimo jaderné elektrárny, teplárny a elektrárny na 
uhlí a to jak hnědého tak i černého. 

Tato bakalářská práce ukazuje postup a způsob přípravy a spalování černého uhlí 
v teplárenském kotli s využitím několikaleté praxe v tomto oboru. Provozování kotle 
s různými výkony při výrobě páry a s dodržováním limitů emisí jak plynných tak tuhých, 
popřípadě s jejich snižováním.  
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2 PŘÍPRAVA ČERNÉHO UHLÍ A JEHO SKLADOVÁNÍ 

Kapitola se zabývá vznikem uhlí, jeho skladováním, technickými zařízeními pro 
přípravu uhlí ke spalování jako je sušení a mletí. 

2.1 Vznik uhlí 
Uhlí jakožto hornina vzniká po mnoho miliónů let především v období prvohor 

zvaném karbon. Vznikalo z odumřelých rostlin usazujících se v bažinách, kde klesaly na 
jejich dna. Zde tlely a stávala se z nich nejprve rašelina. Vlivem zvyšujícího se tlaku a teploty, 
se z rašeliny začala vytěsňovat voda a jiné plynné látky. Tyto vrstvy se tímto způsobem 
postupně stávaly bohatší na uhlík, zpevňovaly se a jejich barva byla stále černější. Fáze 
přeměny se nazývá pouhelňování. Čím delší byla tato fáze a čím byl větší obsah uhlíku, tím se 
uhlí stávalo kvalitnější. Uhlí dělíme na hnědé a černé, které se od sebe liší především obsahy 
uhlíku a vody [1]. 

2.2 Skladování uhlí 
Dnes využíváme oba druhy uhlí především pro výrobu tepelné a elektrické energie 

v teplárnách a elektrárnách. Podniky mají pro svůj provoz místa, kde se uhlí pravidelně 
přiváží z různých dolů a také se určitou dobu skladuje. Tyto místa se nazývají skládky paliva. 
Uhlí je zde skladováno především na vybetonovaném podkladě. Je to hlavně z důvodu lepší 
manipulace s palivem při jeho překládce nebo odběru. Výška hromady je dána druhem uhlí, 
které je skladováno (tabulka 1) [3]. 

Tabulka 1.  Výška hromady uhlí při skladování 

Druh uhlí Výška hromady 
Lignit 1,5 – 2 m 
Hnědé uhlí 2,5 – 3,5 m 
Černé uhlí 3 – 6 m 

 

V průběhu skladování paliva dochází hlavně na otevřených skládkách k pomalému 
zvětrávání uhlí neboli k jeho oxidaci. Tato pomalá reakce, při které se uvolňuje malá tepelná 
energie, může zvýšit teplotu uhlí hlavně uvnitř hromady. Pomalý růst teploty může dosáhnout 
až teploty samovznícení, kdy hromada uhlí samovolně vzplane. Proto, aby se předcházelo 
takovým jevům, se měří teplota v hromadě tyčovým teploměrem v pravidelných intervalech 
v rozmezích 2 hodin. Pokud by se naměřila vzrůstající se teplota, tato hromada se rozhrne na 
pásový dopravník, kde teplota klesne. Odtud je systémem dopravníků vysypáno uhlí do 
zásobníků surového uhlí (ZSU) a pak do mlecího zařízení. Jinak se odebírá uhlí z hromad 
podle potřeby obsluhy spalovacího zařízení, aby se neztratil výkon při výrobě tepla 
a elektřiny. 



4 
 

2.3 Příprava uhlí 
Než se uhlí spálí ve spalovacích zařízeních, jako jsou kotle, musí se pro lepší 

spalování připravit, a to vysušením a mletím.  

Prostor, kde se uhlí mele se nazývá mlýnice. Skládá se z jednoho nebo několika 
mlýnských okruhů (MO). MO začíná ZSU přes podavač, mlýnský ventilátor, mlýn a končí 
práškovými hořáky. ZSU je stavěný tak, aby jeho stěny měly sklon větší než 60 º, rohy 
zásobníku by měly být zaoblené s poloměrem zaoblení minimálně 600 mm. Ve stropě musí 
mít vstupní otvor nejméně 700 x 900 mm, který je uzamykatelný. Otvory pro násyp by měly 
být opatřeny mříží o velikosti jednotlivých ok maximálně 80 x 80 mm [9]. V nutných 
případech i zábradlím. Na dně ZSU by měly být deskové uzávěry pro případ oprav podavačů 
nebo vyhrnovačů uhlí. Pro plynulé odebírání uhlí ze ZSU, se používají tzv. podavače. Mohou 
být svou konstrukcí talířové, řetězové, šnekové (obr. 1, 2) atd. Měly by mít signalizační 
klapky pro zjištění přerušení toku paliva. Dále jsou opatřeny otvorem, který se využívá pro 
vyhrnování uhlí mimo mlýn. Podavače končí svodkou, což je potrubí vedoucí do mlýna 
a kudy se do něj sype uhlí. Schéma šnekového podavače je uvedeno v příloze č. 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1  Šnekový podavač (dopravník) uhlí v Teplárně Vítkovice – typ: RL, RLN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2  Šnekový podavač (dopravník) uhlí v Teplárně Vítkovice – typ: RL, RLN 
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K mletí uhlí se používají mlýny bubnové, kulové, kroužkové (obr. 3, 4) atd., které 
pracují přibližně na stejném principu. Uhlí, které padá ze svodky do mlýna, se dostane 
odstředivou silou, díky rotačnímu pohybu mlecího kruhu pod koule. Tyto jsou z vrchní strany 
stlačovány přítlačným kruhem, který je na pružinách, jejichž pomocí se seřizuje tlak na koule 
a tím i na uhlí. Mezi mlýn a převodovkou je vháněn vzduch, tzv. těsnící, z ventilátoru 
těsnícího vzduchu (VTV). Tento vzduch zabraňuje uhlí, aby se dostalo okolo ucpávky kolem 
hnací hřídele do převodovky a tím ji poškodilo.  Dále je do mlýnu pod mlecí kruh vháněn 
vzduch z mlýnského ventilátoru, který zároveň mleté uhlí vysušuje a zároveň slouží jako 
nosné médium nesoucí  uhelný prášek, přes třídič do práškovodů až do práškových hořáků. 
Pak do ohniště kotle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3  Kroužkový mlýn MK 8-50 v Teplárně Vítkovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4  Kroužkový mlýn MK 8-50 v Teplárně Vítkovice 
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Práškovody jsou hladká potrubí z kvalitní ocele odolávající otěru způsobený prouděním 
uhelného prášku v nich. Vycházejí z vrchní části třídiče. Je více způsobů rozmístění těchto 
práškovodů: 

o práškovody jsou rozloženy jednotlivě tzv. každý práškovod začíná na třídiči a končí 
práškovým hořákem, 

o z třídiče vystupuje dvojice práškovodů, které se následně rozdvojují po stranách kotle 
pro jednotlivé práškové hořáky. 

Třídič je zařízení ve vrchní části mlýna, přes které projde určitá velikost zrna uhelného 
prášku. Tato velikost je 90 – 200 μm. Hrubší uhelný prášek padá zpět do mlýna, kde se 
dostává zpět do mlecího procesu. Pokud je mleté uhlí vháněno přímo do kotle z mlýnů, je to 
nazýváno „mletí s přímým foukáním“. Pokud je prášek vháněn nejprve do zásobníku 
uhelného prášku, a pak teprve do kotle, je to nazýváno „mletí s mezibunkrováním“. Oba 
způsoby mají své výhody i nevýhody. 

Níže jsou uvedeny výhody a nevýhody přímého foukání: 

o Mezi výhody patří absence mezičlánku ZUP mezi mlýny a spalovacím 
zařízením. Odpadá tím měření a hlídání hladiny a teploty prášku v zásobníku. 

o Nevýhodou přímého foukání dochází ke snížení výkonu kotle, při přerušení 
toku paliva do mlýna, nebo poruše části MO, pokud není v záloze další MO. 

Výhoda a nevýhoda mezibunkrování: 

o Výhodou využití mezičlánku ZUP nedochází k výkyvům výroby při přerušení 
toku paliva do mlýna nebo při poruše části MO. 

o Nevýhodou u zásobníku uhelného prášku je velké nebezpečí vznícení. Musí se 
hlídat hladina a teplota v zásobníku. Také je zde větší nárok na požární 
bezpečnost nemluvě o prašném prostředí.  

Aby nedošlo k samovznícení uhelného prášku během mletí v mlýně, nesmí teplota 
nosného vzduchu (tvz) překročit určitou mez, jejíž hodnota závisí na dalších podmínkách. 
Situaci shrnuje následující přehled [9]: 

- mlecí okruhy s přímým foukáním pro mletí černého a hnědého uhlí: 
o tvz  < 200 ºC – při sušení směsí spalin a vzduchu, 
o tvz < 130 ºC – při sušení černého uhlí vzduchem, 
o tvz < 100 ºC – při sušení hnědého uhlí vzduchem. 

- ostatní složitějších mlecích kruhů pro mletí černého a hnědého uhlí: 
o tvz < 90 ºC – při sušení směsí spalin a vzduchu, 
o tvz < 70 ºC – černého a hnědého uhlí vzduchem. 

- pro antracity a antracitické uhlí s podílem prchavých látek v hořlavině do 16 % se 
teplota za třídičem nepředepisuje [9]. 

Pokud se tato teplota překročí, nastávají blokovací podmínky a mlýn se odstaví z provozu. 
Lze jej pak zavést zpět do provozu až po snížení teploty za třídičem pomocí studenějšího 
vzduchu do mlýna. Schéma kroužkového mlýna je uvedeno v příloze č. 2. 
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3 SPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

V této kapitole je uveden zevrubný popis kotelního zařízení, jeho částí, příslušenství 
a jejich způsob využití. 

3.1 Kotel 
Spalovací zařízení, je technické zařízení pro ohřev vody nebo výrobu páry jako 

teplonosného média. Skládá se z kotle, příslušenství a jeho pomocných zařízeních. Hlavní 
úlohu mají kotle. V jejich ohništích se při vysokých teplotách spaluje palivo (uhlí, plyn, atd.). 
Takto uvolněné teplo přestupuje přes stěny tlakového celku do pracovní látky (voda). Plní 
vlastně funkcí mnohostranného výměníku tepla. Odtud je teplonosná látka odváděna do 
dalších spotřebičů tepla, nebo do zařízení, ve kterých využívá látku k přeměně tepelné energie 
za jinou. Např. pára v turbogenerátorech na elektrickou energii. Příslušenstvím kotle se 
rozumí zařízení na úpravu vody nebo zařízení pro napájení kotle. Mezi pomocná zařízení patří 
mlecí okruhy, rozvody plynu, vzduchové a spalinové ventilátory, popřípadě filtry na čištění 
spalin. 

3.2 Spalovací komory 
Vlastní zařízení kotle je tlakový celek. Jedná se o spalovací komoru, buben, 

přehříváky, ekonomizéry. Pro ilustraci je schéma konkrétního druhu kotle uvedeno v příloze 
č. 3.  

Spalovací komora neboli ohniště, kde se spaluje uhlí a plyn, má tvar štíhlého kvádru, 
který je ve spodní části vytvarován do klínu pro dobrý odvod strusky. Tvoří jej soustava 
tlustostěnných žáruvzdorných trubek, tzv. várnic, které jsou ve spodní části spojeny potrubím, 
které nazýváme vodní komory. V horní části ústí do tělesa válcového tvaru, tzv. bubnu, ze 
kterého vede vně kotle soustava potrubí, napojujících se opět do vodních komor tzv. 
spádovky. Takto je zaručen přirozený koloběh voda – pára. Z horní části bubnu vychází 
několik potrubí, ústících do soustavy trubek umístěných v mezitahu nebo zadním tahu kotle, 
které nazýváme přehříváky. V zadních tazích je dále umístěn ekonomizér (EKO) a ohřívač 
vzduchu (LUWO) [14]. Za kotlem jsou pak filtry, popřípadě zařízení na odsíření nebo 
oddusikatnění spalin.  

Na dně komory je umístěno zařízení na odvod škváry, která se tvoří v ohništi při 
spalování. Název tohoto zařízení je vynašeč (obr. 5). Zároveň slouží jako spodní uzávěr 
komory. 
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Obr. 5  Vynašeč kotle v Teplárně Vítkovice 

3.3 Plynové hořáky 
Do spalovací komory ústí podle konstrukce hořáky. Jedná se jak o hořáky práškové, ze 

kterých vychází uhelný prášek, nebo hořáky plynové. Plyn v těchto hořácích může být zemní, 
koksový, popř. vysokopecní. Hořáky mohou být podle konstrukcí kotle umístěny několika 
způsoby (obr. 6).  Můžou být situovány do rohů kotle, do protilehlých stran nebo do jedné 
strany komory. Dále podle toho jestli je odvod spalin přímý nebo v komoře je mezistěna 
várnic. Pokud je odvod spalin přímý, jsou hořáky vesměs umístěny v dolní části komory. 
Naproti tomu, pokud je v komoře mezistěna várnic, jsou umístěny v horní části komory. Dále 
se přihlíží pro umístění hořáků k nejefektivnějšímu spalování a stabilizaci hoření. Plynové 
hořáky, jež se používají k stabilizaci, mohou být situovány nad nebo pod práškovými hořáky. 
Je to z důvodu efektivnějšího zapálení a hoření uhelného prášku. Práškové hořáky jsou 
umístěny v jedné rovině. Jedna rovina jeden prášek z jednoho mlecího okruhu. 

Rozvod plynu k hořákům zajišťuje rozvod potrubí, které má příslušné armatury. Jedná 
se o hlavní uzávěr plynu (HUP), umístěný mimo kotelnu a bezpečnostní uzávěr plynu (BUP), 
který se ovládá elektrickým impulzem a otvírá, zavírá pomocí pneumatických válců na 
vzduch. Mezi hlavním uzávěrem plynu, bezpečnostním uzávěrem plynu a plynovými hořáky 
jsou umístěny tlakoměry na sledování tlaku plynu. Dále jsou mezi zmiňované prvky vloženy 
odvzdušňovací uzávěry, kterými se plyn zbavuje vzdušného kyslíku. Přípustné množství 
kyslíku je do 1 % objemu plynu. Co se týká plynových hořáků, může mít několik druhů podle 
způsobu smíchání plynu a vzduchu a jejich rozmístění [2]. 

Druhy plynových hořáků uvádí následující výčet: 

o s úplným smíšením plynu a vzduchu ještě před výstupem z ústí hořáku – nebezpečí 
zpětného šlehnutí plamene do potrubí, 

o s částečným smíšením plynu a vzduchu, tato směs proudí k ústí hořáku, kde je 
přiveden další vzduch a zde se vše mísí, 

o bez předchozího mísení – plyn i vzduch jsou do hořáku přiváděny samostatně 
a mísí se až při vstupu do ohniště. 
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V praxi se používá nejčastěji typ hořáku bez předchozího mísení. Aby fungoval 
plynový hořák bezpečně, měl by být vybaven zapalovacím zařízením (elektrickou jiskrou) 
a hlídačem plamene popř. tepelnou pojistkou.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 6  Schéma umístění hořáků 

3.4 Buben a jeho konstrukce 
Kotlové těleso neboli buben je důležitou součástí tlakového celku kotle. Je to svojí 

konstrukcí válec, jež má na obou stranách průlezy. Na dně bubnu jsou umístěny nátrubky na 
odvod kotelní vody do spádovek, o něco výše jsou dány přívody z várnic. Ve vrchní části je 
navařeno potrubí, kterým se přivádí napájecí voda z EKO [14]. Ve stropě bubnu jsou 
umístěny trubky na odvod syté páry. Dále buben obsahuje odkalovací a odluhovací potrubí, 
vodoznak, manometry, teploměry, odvzdušňovací trubky a na konci pojišťovacím ventilem 
uzavřené potrubí. Odkalovací potrubí slouží k odvodu kotelní vody, která může obsahovat 
nečistoty v podobě vodního kamene ze dna bubnu. Tím zabraňuje usazování těchto nečistot 
ve vodních komorách, spádovkách a várnicích. Přítomnost nečistot by mohla nepříznivě 
ovlivnit koloběh voda – pára v tlakovém celku kotle.  

Vodoznaky (obr. 7) jsou umístěny na každé straně bubnu v místech střední hladiny 
vody. Jeho součástí jsou uzavírací ventily na straně páry – horní část, na straně vody – dolní 
část. Dále je zde umístěn ventil na vypouštění vody (tzv. odkalovací ventil). Na těle 
vodoznaku jsou 3 ukazatele hladiny vody v bubnu: 

o Střední – 0 cm,  
o Horní: +5 cm,  
o Dolní“  -5 cm.  

V tomto rozmezí se hladina v bubnu monitoruje, čímž se reguluje i množství napájecí 
vody do kotle. Zároveň je umožněna větší pružnost při regulaci různého výkonu kotle. Uvnitř 
bubnu jsou umístěny ve střední části cyklony, popřípadě děrované vlnité plechy, díky kterým 
se oddělují kapičky vody od syté páry. Pára pak vychází z horní části bubnu do přehříváků 
[4], [6]. Navíc, díky zmíněným prvkům, nedochází ke vzniku vírů u dna bubnu a tím pádem 
ani u vstupu vody do spádovek.  
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Obr. 7  Vodoznak a boční část bubnu kotle v Teplárně Vítkovice 

3.5 Přehříváky a jejich funkce 
Sytá pára, která odchází z vrchní části bubnu, prochází soustavou hladkých 

tlustostěnných trubek, které jsou umístěny v mezitahu a zadním tahu kotle. Jedná se 
o soustavu hadů trubek nazývající se přehříváky nebo také přihříváky. Přehříváky využívají 
přenosu tepla spalin k ohřevu syté páry. Tato pára má o dost vyšší teplotu než pára v bubnu, 
(tzv. přehřátá pára), ale má stejný tlak. Vše je navrženo za účelem odstranění zbytkové 
vlhkosti páry, protože jakákoliv kapka vody by při provozu mohla poškodit rotační soustavu 
turbogenerátoru (TG) nebo rezivění lopatek rotoru TG. Podle toho, jaký využívají přenos 
tepla, rozdělujeme přehříváky na sálavé nebo konvekční [4], [6], [2]. Sálavé jsou umístěny 
v horní části spalovací komory, popřípadě v mezitahu. Konvekční jsou situovány v zadním 
tahu kotle. První zmíněné využívají teplo získané ze sálání spalin přímo z ohniště, zatímco 
konvekční využívají teplo získané prouděním spalin. Konvekční přehříváky dále můžou být 
svislé nebo ležaté.  

U sálavých přehříváků je přenos tepla vyšší a tím i teplota přehřáté páry. Tyto 
přehříváky jsou zpravidla využívány jako přehříváky výstupní, kde teplota i tlak páry jsou 
vhodné a předepsané pro využití v daném zařízení. Teploty přehřáté páry se pohybují 
v rozmezí 200 – 380 ºC pro kotle s malým výkonem, 445 – 485 ºC pro kotle se středním 
výkonem a 510 – 570 ºC pro kotle s velkým výkonem [3]. Mezi jednotlivé přehříváky jsou 
umístěny vstřikovací jednotky, které chrání přehříváky před jejich nadměrným přehřátím. 
Zároveň zabezpečí požadovanou teplotu mezi jednotlivými výstupy z přehříváků. Jsou to 
svou konstrukcí tvarově sprchy, které vhánějí do potrubí proti proudu přehřáté páry kapičky 
vody, díky tomu se pára chladí na požadovanou teplotu. 

3.6 Ohříváky vody, vzduchu 
Zařízení, které využívá spaliny k ohřevu média je ekonomizér – EKO a ohřívač 

vzduchu – LUWO. Jsou umístěny pod sebou v zadním tahu kotle. Za účelem zvýšení 
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účinnosti spalovacího procesu, a tím i kotle, se napájecí voda, proudící do bubnu, ohřívá 
v EKO. Navíc se v LUWO ohřívá vzduch, jež se využívá jako spalovací pro smíchání 
s palivem ve spalovací komoře nebo pro sušení uhlí v mlýnech a jako nosné médium 
uhelného prášku.  Teplota napájecí vody z EKO I je 220 – 260 ºC a z EKO II je 270 – 300 ºC. 
Teplota vzduchu vycházejícího z LUWO je 180 – 220 ºC. EKO je soustava hladkých trubek, 
ve kterých proudí napájecí voda, která se ohřívá prouděním spalin kolem nich. Ohřívač 
vzduchu – LUWO (obr. 8, 9), je konstruován ve tvaru vzduchového kanálu, procházející 
zadním tahem kotle. V něm je umístěno několik stovek úzkých trubek, přes které proudí 
spaliny, a tím se ohřívá vzduch, který proudí okolo této soustavy trubek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8  Vstup spalin do LUWO kotle v Teplárně Vítkovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9  Vstup spalin do LUWO kotle v Teplárně Vítkovice 

 

3.7 Napájení a VTO 
Pracovní látka v kotlích na výrobu páry je voda. Ta je po čištění a chemické úpravě 

v demiralizačních zařízeních přivedena do napájecí nádrže (NN). Odtud je voda čerpána 
pomocí napájecích čerpadel. Potrubím se voda žene do vysokotlakových ohřívačů vody 
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(VTO). Je to většinou soustava dvou za sebou umístěných zařízení, válcového tvaru. 
Uprostřed se nachází soustava spirál z trubek, ve kterých proudí voda. Kolem těchto spirál 
proudí pára, která nám tuto vodu ohřívá. Pro ohřev vody se využívá pára o přetlaku 0,7 MPa 
ve VTO I a o přetlaku 1,5 MPa ve VTO II. Teplota vody na výstupu z VTO I je přibližně 
150 ºC a z t VTO II přibližně 190 ºC. Odtud proudí voda přes napájecí předlohu do EKO. 
Napájecí předloha je potrubí, na kterém jsou umístěny uzavírací a regulační ventily. Zde se 
reguluje množství a tlak napájecí vody do kotle. Voda z EKO proudí do bubnu, z něj přes 
spádovky a vodní komory do várnic. Zde se mění ohřevem v páru, která přechází přes vodu 
v bubnu do přehříváků. Z nich pak potrubím do TG jako pohon, nebo do výměníků pro ohřev 
vody.  

3.8 Vzduchové a spalinové ventilátory 
Pro provoz kotle a jeho zařízení je zapotřebí vzduch. Toto médium se používá k více 

účelům. Máme různé typy vzduchu. 

Typy vzduchu: 

o spalovací – využívá se ve spalovacím procesu v topeništích, 
o ovládací – využívá se k ovládání pneumatických klapek hořáků a BUP, 
o chladící – využívá se k chlazení hlídačů plamene, brání jejich poškození spálením. 

Množství vzduchu přivedeného do spalovacího procesu se řídí poměrem teoretického 
a skutečného množství vzduchu pro dokonalé spálení hořlaviny v plynných, tuhých 
a kapalných palivech. Tento poměr se nazývá součinitel přebytku vzduchu (tabulka 2) [3]. 
Tlak vzduchu je řízen pomocí nastavení klapek věnce regulačního ústrojí vzduchového 
ventilátoru. 

Tabulka 2.  Součinitel přebytku vzduchu pro různé druhy paliva 

Palivo n 
Plynové – zemní plyn 1,02 – 1,1 
Olejové – LTO, mazut 1,03 – 1,08 
Práškové, granulační – černé, hnědé uhlí 1,15 – 1,25 
Roštové, pasový rošt – černé, hnědé uhlí 1,3 – 1,5 

 

Pro odvod spalin ze spalovací komory do zadních tahů a komína, se používají kouřové 
ventilátory (KV). Jsou umístěny na konci kotle až za filtry na odloučení popílku. Regulací 
klapek na věnci KV je řízen tah kotle. Jinými slovy je řízen podtlak ve spalovací komoře 
a tím i rychlost spalin v zadních tazích kotle.  
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4 EMISE SPALIN A ELEKTROODLUČOVAČE 

Kapitola popisuje, co jsou emise, některé druhy emisí, jejich vznik a působení na 
lidský organismus. Dále jejich limity určené Vyhláškou 117 Ministerstva životního prostředí 
ze dne 12. 5. 1997 (stanovenou ve smyslu znění zákona č. 309/1991 Sb. o ochraně ovzduší 
před znečišťujícími látkami). Dále se zabývá také způsobem odstranění tuhé znečišťující látky 
v elektroodlučovačích.  

4.1 Emise 
Při spalování uhlí vznikají tuhé a plynné znečišťující látky. Při vypouštění nebo 

vznášení do atmosféry přímo ze zdroje (např. z elektrárny, teplárny) jsou nazývány emisemi. 
Znečišťující látky vyskytující se poté v okolí, a působící na zdraví lidí a přírodu, jsou imise.  

„Abychom mohli porovnávat míru znečišťování a hodnotit míru již znečištěného ovzduší, 
musíme mít stanoveny referenční hodnoty pro emise a imise. Tyto referenční hodnoty, když 
nabudou právní charakter, pak nazýváme limity“ viz. [5]. 

Emisní limit je maximální množství znečišťující látky, které je vypuštěno ze zdroje do 
ovzduší. Základními látkami znečišťující prostředí při spalování fosilních paliv jsou tuhé 
znečišťující látky (TZL), SO2, CO, NOx. 

SO2 – oxid siřičitý působí velmi negativně na zdraví lidí a na rostliny. Poškozuje 
především dýchací cesty, zvyšuje riziko onemocnění chronickou bronchitidou a plicní 
rozedmy. SO2 u rostlin poškozuje fotosyntetický aparát, což může vést k odumření celých 
lesních porostů. Dalšími reakcemi jako je oxidace, vznikají sírany, které mohou reagovat se 
srážkovými vodami. Takto vzniklé kyselé deště poškozují půdní mikroorganismy, vodu. 
Mohou způsobit úhyn ryb [5]. 

NOx – oxidy dusíku vznikají při spalování třemi způsoby. Jeho množství je závislé 
nejen na druhu paliva, ale také na stavbě spalovacího zařízení. 

Způsoby vzniku NOx: 

o při vysoké teplotě ze spalovacího vzduchu při oxidaci dusíku (tzv. vysokoteplotní 
NOx), 

o oxidací dusíku chemického vázaného v palivu (tzv. palivový NOx), 
o chemickými reakcemi dusíku na rozhraní plamene (tzv. promptní NOx). 

Čím větší je teplota spalování a přebytek vzduchu, tím je větší množství vzniklého 
NOx. Negativním vlivem na lidský organismus je vázání se NOx na červené krvinky. 
Způsobuje zhoršení přenosu kyslíku v krevním oběhu, mohou propuknout nádorová 
onemocnění nebo onemocnění dýchacích cest [5]. 

CO – oxid uhelnatý vzniká především při nedokonalém spalování paliv. Je velmi 
toxické povahy. Váže se na hemoglobin v krvi, zabraňuje přenosu kyslíku z plic do krve. 

TZL – tuhá znečišťující látka (prach) může dlouhodobějším působením na lidský 
organismus vyvolat vážné zdravotní potíže, hlavně nemoci plic, horních a dolních cest 
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dýchacích. Záleží vše na velikosti částic prachu a na jeho koncentraci. TZL dělíme podle 
velikosti částic na 3 skupiny (tabulka 3). 

Tabulka 3.  Velikost částic TZL a místo jejich působení 

Velikost částic Místo působení částic při vdechování 

˃ 5 μm Horní cesty (nos, nosohltan), dolní cesty (hrtan, průdušnice, průdušky) 

0,25 – 5 μm Částice pronikají až do plicních sklípků 

< 5 μm Většinou jsou vydechovány – chovají se jako plynné molekuly 

 

Aby bylo znečištění ovzduší a životního prostředí co nejmenší, jsou stanoveny emisní limity 
tuhých a plynných znečišťujících látek pro elektrárny a teplárny dle jejich tepelného výkonu 
(tabulka 4) [7]. 

Tabulka 4.  Limity emisí pro teplárny a elektrárny s instalovaným tep. výkonem 50 - 300 MW 

Látka Limity mg/m3 spalin 

TZL 100 

SO2 1700 

NOx 650 

CO 250 

4.2      Elektroodlučovače 
Pro odstraňování tuhých znečišťujících látek ze spalin se používají různé druhy filtrů. 

Mohou to být usazovací komory, cyklónové odlučovače atd. Mezi odlučovače s největší 
účinností patří elektroodlučovače (EO). Je to zařízení na konci spalovacího zařízení (kotle). 
V elektrostatickém odlučovači se částice TZL odlučují ze spalin elektrostatickou cestou. Tah 
spalin přes EO z kotle do komína zabezpečují kouřové ventilátory, umístěné za EO. Tak je 
zajištěno rovnoměrné proudění spalin v celém průřezu odlučovače. EO se skládají ze systému 
elektrod a oklepávačů. Schéma částí elektroodlučovače je uvedeno v příloze č. 4. Usazovací 
systém je tvořen soustavou skládající se z párů usazovacích elektrod. Prachové částice, které 
spaliny unášejí mezi usazovacími a vysokonapěťovými elektrodami, se elektricky nabíjejí. 
Nabité částice působením elektrických sil se v prostoru mezi elektrodami pohybují směrem 
k usazovacím elektrodám a ulpívají na nich. Čištění elektrod se provádí oklepem pomocí 
oklepávajícího zařízení. 

Vysokonapěťový systém se skládá z trubkových rámů s napnutými elektrodami, které 
jsou zavěšeny v izolovaných závěsech, umístěných ve stropních nosnících. Tyto trubkové 
rámy s elektrodami jsou zavěšeny střídavě mezi usazovací elektrody. Čištění rámů 
s elektrodami je také prováděno oklepáváním. Oklepávací mechanismy usazovacích (US) 
a vysokonapěťových (VN) elektrod jsou uvedeny v přílohách č. 5 a 6. 
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Nastavení intervalu oklepávání elektrod se může měnit v závislosti na: 

o výkonu kotle, 
o kvalitě spalovaného uhlí, 
o pokud dojde k zanášení výsypek pod jednotlivými sekcemi EO. 

Elektrickou energii pro proces odlučování dodávají zdroje velmi vysokého napětí 
(vvn). Je to napětí o velikosti 55 kV. Obsluha zařízení má k dispozici obraz na monitoru 
zobrazující jednotlivá napětí na elektrodách a sekcích EO. Zde jsou zobrazeny i provozní 
stavy oklepávání (obr. 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10  Schéma napětí na elektrodách EO 

 

Pokud nastane výpadek jednotlivé sekce EO nebo dojde k vypadnutí napětí na 
elektrodách, obsluha s tímto stavem seznámí své nadřízené. Sníží výkon kotle a výkonově 
zatíží kouřový ventilátor strany EO mající všechny sekce a napětí na elektrodách provozu. 
Pokud se nepřekračují emisní limity TZL ponechá se zařízení v provozu do nejbližší 
plánované odstávky kotle. Ale pokud se emisní limity TZL překračují, kotel se ihned odstaví 
z provozu. Na elektroodlučovačích se vypne veškeré napětí a jednotlivé elektrody se uzemní. 
Elektroúdržba zkontroluje stav elektrod a kladívek oklepávání, aby byla odstraněna porucha 
popřípadě zkrat na jednotlivých sekcích EO. Po odstranění závady na EO se zařízení opět 
uvede do provozu viz. kapitola 6.1.  
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Každá jednotlivá sekce EO je vybavena výsypkou. Z tohoto místa je popílek odváděn 
přes čajníky (obr. 11, 12), do spalovacích kanálů ústících do jímky a odtud je hnán čerpadlem 
do jedné ze tří kalových (usazovacích) nádrží.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11  Část čajníku, kde se splavuje popílek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12  Čajník 

 

První se plní splavovací vodou s popílkem, ve druhé se usazený popílek zbavuje vody 
jejím přirozeným vysoušení a prolínáním přes horninu. Ze třetí nádrže se již suchý popílek 
vybagrovává, a dále se používá při rekultivačních procesech, nebo jako směs do stavebních 
materiálů a podloží při stavbách. 
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5 MĚŘENÍ HODNOT EMISÍ 

Tato kapitola popisuje způsob měření emisí, jejich četnost a vyhodnocení emisí. 

Měření emisí vytvořených při spalování fosilních paliv v kotlích se provádí v zadních 
částech zařízení, tzv. kouřovodech. Zde jsou umístěny prachoměry a analyzátory. Prachoměry 
slouží k měření tuhých (prachových) emisí. Analyzátory slouží k měření plynných emisí. „Pro 
splnění emisních limitů koncentrací škodlivin ve spalinách se vyžaduje měření v referenčních 
podmínkách, tzn. při normálních podmínkách (101.32 MPa a 0 ºC), ve stavu suchém a pro 
referenční obsah kyslíku ve spalinách (6 % pro pevná paliva, 3 % pro kapalná a plynná 
paliva)“ viz. [7], [11]. 

5.1 Prachoměr 
Pro měření množství tuhých znečišťujících látek odcházejících kouřovody do komína 

slouží prachoměry. Jsou umístěny v kouřovodech tak, aby byla umožněna jejich kontrola, 
čištění nebo oprava v případě poruchy. Přístroj se skládá z těchto komponent [11]: 

o vysílací/přijímací hlava, 
o reflektor, 
o propojovací kabel, 
o řídící a vyhodnocovací jednotka, 
o ofukovací ventilátor v/p hlava, 
o ofukovací ventilátor reflektoru. 

Prachoměr pracuje na principu optického měření úbytku světla, které prochází přes 
spaliny v kouřovodu. Optická osa je umístěna tak, aby byla vodorovná a zároveň kolmá na 
tok spalin. Ofukovací jednotky pro zajištění čistoty optiky jsou umístěny v blízkosti měřící 
hlavy a reflektoru. 

5.2 Analyzátor 
K měření hodnot plynných emisí, se využívá převodu na elektrický signál některých 

jejich vlastností. Především absorpce záření o určité vlnové délce – princip NDIR (analyzátor 
infračervené absorpce plynu). „Celkově lze rozdělit infračervené spektrometry na tři druhy: 
mnohonásobný, disperzní a bodový (NDIR)” viz. [13]. Správně zvolený zdroj s danou 
metodou umožňuje určit složení plynu pohlcující světlo daných infračervených vlnových 
délek, pohybujících se v rozsahu 200 – 900 nm. Molekuly různého plynu absorbují jinou 
vlnovou délku záření. Z chybějícího záření o dané vlnové délce, nebo jeho snížením intenzity, 
se určí koncentrace složky plynu v dané koncentraci. Ze zdroje infračerveného záření 
vysílající paprsky, které procházejí komorou s analyzátorem plynu, je po vstupu do detektoru 
záření převedena na elektrický signál jejich intenzita. Zde se zpracovává. Výsledek 
zpracování udává složení a koncentraci jednotlivých složek plynu. „Elektronické jednotky 
pracující na stejném principu se využívají také jako detektory důlních plynů v oblastech 
s důlní činností. Jejich využití není omezeno jen na detekci jednotlivých plynů jako je methan, 
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oxid uhelnatý, oxid uhličitý, ale také na zjišťování jejich koncentrace v sledovaných 
lokalitách” viz. [12].  

Skládá se z: 

o odběrová trubka s odběrovou sondou, 
o topená hadice pro přívod vzorku plynu, 
o aerosolový filtr, 
o chladič plynu, 
o dopravní jednotka, 
o výměnný filtr. 

Odběrová sonda našroubovaná na odběrovou trubku délky 1 m je zasunuta do 
kouřovodu tak, aby byl zaručen odběr vzorku. Je uchycena se sklonem přibližně 10 º. Slouží 
k odběru spalin. Její součástí je keramický filtr pro záchyt tuhých částic větších než 5 μm. 
Vzorek do analyzátoru je přiveden topenou hadicí, čímž je zaručena teplota vzorku nad 
nosným bodem spalin. Aerosolový filtr slouží k odstranění případných spalin ze vzorku 
a zároveň k jeho ochlazení. Dopravní jednotka obsahující membránové čerpadlo zajišťuje 
minimální průtok nad 60 l/h [11]. Výměnný filtr slouží k zachycení jemných částic 
nezachycených v trase vzorku. Schéma analyzátoru pro odběr vzorku je na obr. 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13  Analyzátor za kotlem 
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5.3 Vyhodnocovací systém a četnost měření 
Vyhodnocovací systém bere z technologických automatů veličiny měření v rozmezí 

2 – 3 sekund. Poté se přepočítává na fyzikální veličiny. K přepočtu používá běžnou lineární 
závislost o tvaru: 

QK  XY      (mg/m3)            (1) 

kde     K, Q jsou konstanty závislosti stanovené cejchováním přístrojů (1), 

X     - naměřená elektrická hodnota (mA). 

Takto získané hodnoty jsou zpracovány do minutových průměrů. Aby byl platný 
minutový údaj, je brán průměr z minimálně 10 naměřených hodnot. Tyto minutové hodnoty 
slouží obsluze kotle k seřízení spalování, aby nedošlo k překročení emisních limitů a zároveň 
k efektivnějšímu spalování s nejnižšími hodnotami emisí. Dále je z takto získaných hodnot 
vypočten půlhodinový průměr, ve kterém jsou ale zařazeny pouze bezporuchové minutové 
průměry. Jako porucha se bere kalibrace přístroje, když je přístroj odstaven pro kontrolu 
údržby, nebo je v poruše. Tyto půlhodinové koncentrace emisí jsou ukládány a zpracovány 
v systému EisNet, který vytváří veškeré emisní protokoly a výkazy [11]. Pokud obsluha 
spalovacího zařízení překročí emisní limity jednotlivých složek (NOx, CO, TZL), musí toto 
překročení zdůvodnit. Pro dobrou vizualizaci měření emisí má obsluha možnost sledovat 
obraz, ve kterém jsou zobrazeny průběžné údaje pro plnění emisních limitů. Dále jsou zde 
zobrazeny prognózy daných koncentrací. To znamená hodnota koncentrace dané emise, která 
kdyby byla dodržena do konce půlhodiny, byl by dodržen její emisní limit. Schéma takového 
obrazu je znázorněno na obr. 14. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14  Měření emisních koncentrací 
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6 POPIS PROVOZU KONKRÉTNÍHO ZAŘÍZENÍ 

V této kapitoly je popsáno uvedení daného zařízení do provozu, provoz a jeho 
odstavení.  

V předchozích kapitolách byly probrány hlavní části zařízení na spalování uhlí pro 
výrobu páry. V následujících odstavcích se práce věnuje konkrétnímu zařízení. Je to 
granulační kotel s přirozenou cirkulací vody a páry. Jeho hlavními částmi je buben, 3 sekce 
přehříváků, 2 EKO, 2 LUWO. Pro provoz využívá 2 VTO. Jmenovitý výkon je 125 t/h páry 
při jmenovité teplotě 510 ºC. Má k dispozici 2 mlecí okruhy s přímým foukáním uhelného 
prášku do spalovací komory. Práškové hořáky od MO č. 1 jsou konstrukčně postaveny nad 
práškovými hořáky MO č. 2. Pro zapálení kotle nebo pro stabilizaci hoření jsou k dispozici 
4 plynové hořáky zemního plynu (ZP). Po dvou na protilehlých stranách pod práškovými 
hořáky. Dále je zde přivedeno potrubí terciálního vzduchu do každého rohu spalovací komory 
těsně pod plynové hořáky. A do spodu komory je ještě přivedeno potrubí se vzduchem na 
dohořívání paliva. 

6.1 Uvedení do provozu 
Obsluha kotle musí nejprve vše dobře zkontrolovat, než ho uvede do provozu. Hlavně 

potrubí tlakového celku, funkčnost všech armatur a izolaci. Než uzavře všechny průlezy 
a protivýbušné klapy zkontroluje, jestli zde nejsou nežádoucí předměty. Napustí vynašeč 
vodou jako spodní uzávěr spalovací komory. Poté přes ochozy ventilů na napájecích 
potrubích a předloze pomalu napustí přes EKO várnice, spádovky, buben po minimální 
hladinu, kterou ukáže vodoznak. Hlavní ventily napájení se otevřou a ochozy zavřou. Je ještě 
zavřen regulační ventil (reguluje množství vody) a diferenciální ventil (reguluje tlak napájecí 
vody). Dále za přítomnosti elektroúdržby a technika, se zkontroluje simultárně funkčnost 
blokovacích podmínek pro provoz kotle. Blokovací podmínky jsou: 

o chod kouřového ventilátoru, 
o chod vzduchového ventilátoru, 
o tlak spalovacího vzduchu v potrubí ˃ 0,5 kPa, 
o tlak chladícího vzduchu ˃ 1000 Pa, 
o tlak ovládacího vzduchu ˃ 0,2 kPa, 
o tlak plynu v potrubí ˃ 4 kPa, 
o hladina v bubnu ˃ -12 cm. 

Až když je takto vše zkontrolováno, uvede obsluha do provozu nejprve kouřové ventilátory. 
Jsou dva, pro lepší odvod spalin z kotle. Každý má jednu stranu elektroodlučovačů. Dále se 
uvedou do provozu ventilátor spalovacího vzduchu a ventilátor chladícího vzduchu, popř. 
kompresor (orlík) pro ovládací vzduch. Kvitací a odstraněním blokovacích podmínek se 
otevře, pomocí pneumatických klap, bezpečnostní uzávěr plynu. U plynových hořáků se 
pootevřou ventily na odvzdušnění potrubí, aby z něj obsluha dostala přebytečný kyslík. Po 
uběhnutí zhruba 1 hodiny za přítomnosti laboranta se udělá ručním plynovým analyzátorem 
analýza plynu na obsah kyslíku v něm. Povolená hranice pro zapálení je 1 % objemu [8], [10]. 
Po provedení analýzy plynu a uzavření odvzdušňovacích ventilů na potrubí plynu, otevření 
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odvzdušňovacích ventilů na bubnu a přehřívácích, otevření odvodnění z přehříváků a otevření 
polnice je kotel připraven k zapálení. Hlavní uzávěr páry před vstupem do potrubí k TG je 
uzavřený. Je zde jen otevřeno odvodnění, aby v místě uzavření nezůstala zkondenzovaná pára, 
která by se mohla po otevření hlavního parního uzávěru (HPU) dostat do TG a poškodit jej. 
Při uvedení do provozu a k zapálení plynového hořáku probíhají ještě dvě činnosti. Provádí se 
těsnost jednotlivých pneumatických klapek hořáku. A pak se provětrává spalovací komora 
přívodem většího množství spalovacího vzduchu otevřením všech vzduchových klapek. Toto 
provětrávání probíhá 10 minut, aby bylo dosaženo výměny celkového vzduchu v komoře 
minimálně 5 krát [8]. S ukončením těchto činností se plynový hořák automaticky zapálí 
pomocí elektrické jiskry. Z důvodu pomalého nahřívání várnic a následně všech částí kotle ze 
studeného stavu se nechá v provozu pouze jeden plynový hořák. Po uplynutí hodiny až 
hodiny a půl se zapálí druhý plynový hořák. Množství plynu záleží na tlaku v potrubí. Jedná 
se přibližně o 600 – 1000 m3/h. Ve varnicích se začíná vytvářet směs vody a páry. Voda 
začíná zvětšovat svůj objem a tím se zvýší i hladina v bubnu. Aby neztratila obsluha kontrolu 
hladiny, může použít odkalovací nebo odluhovací potrubí. Pára zvyšující svůj tlak i teplotu 
prochází přes buben, přehříváky až k odvzdušnění. To se zavírá při přetlaku páry 0,2 MPa. 
[8], [10]. Pára, jelikož nemá ještě žádané parametry pro využití, se vypouští přes polnici do 
ovzduší. Polnice je název ventilu na potrubí umístěném na výstupním potrubí z kotle, které se 
využívá pouze při uvedení kotle do provozu, popř. po výpadku kotle k rychlému snížení tlaku 
páry v tlakovém celku. Po dosažení přetlaku páry větším než 1,5 MPa a teploty přibližně 
350 ºC se otevře ventil redukce (RS) a zavře ventil polnice. Pára v potrubí redukce (RS) je 
využívána pro nahřátí TG, nebo již pro provoz nízkotlakových a kondenzačních TG. Dále již 
může sloužit k ohřívání napájecí vody ve VTO. V průběhu najíždění kotle na plynové hořáky, 
obsluha otevře klapy u mlýnských ventilátorů a klapy na přívod teplého vzduchu. Ten se 
začne tvořit v LUWO ohřátím spalinami z hoření plynu v kotli. Tímto způsobem obsluha 
vyhřívá mlýn před jeho uvedením do provozu. Před jeho najetím obsluha nechá 
elektroúdržbou zapnout elektroodlučovače a oklepávání. Dále se zprovozní splavovací voda 
pro odvod škváry z vynašeče a splavovací voda pro čajníky k odebírání popílku z výsypek 
pod komorami EO. Seřízením podtlaku ve spalovací komoře pomocí klapek u kouřových 
ventilátorů, většinou na -50 Pa se docílí optimálního odtahu spalin z komory a zároveň 
dokonalejšího spalování uhelného prášku v komoře. Po dosažení teploty na třídiči mlýna 
okolo 110 ºC se jeden z mlýnských okruhů uvede do provozu. Spalováním uhelného prášku se 
rychleji zvyšuje tlak a teplota páry v kotli. Aby tato rychlost zvyšování parametrů páry byla 
co nejefektivnější a zároveň co nejšetrnější pro varný a tlakový systém kotle, dodržuje 
obsluha najížděcí diagram (obr. 15). Ten je vypracován v místním provozním předpise 
(MPP). 
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Obr. 15  Najížděcí diagram 

 

Po dosažení daných parametrů páry pro TG se pozvolna otevře hlavní parní uzávěr (HPU). 
Zavře se ventil na odvodnění a ventil na RS. Hlavní parní uzávěr je otevřen, pokud je tlak 
páry před ním větší o 0,1 MPa a teplota stejná nebo menší maximálně o 50 ºC [10]. Takto je 
kotel uveden do plného provozu, jehož výkon se řídí požadovaným množstvím páry obsluhou 
TG a ohřívačů vody.  

6.2 Provoz kotle 
Při provozu kotle a jeho parního výkonu, má obsluha k dispozici 4 plynové hořáky na 

zemní plyn a 2 mlecí okruhy. Záleží vše na požadavku na množství páry. Nejnižší výkon kotle 
je 70 t/h a nejvyšší 125 t/h páry o teplotě okolo 510 ºC.  

Při nižším výkonu, obsluha má v provozu jeden mlecí okruh a minimálně jeden 
plynový hořák pro stabilizaci plamene. Je jen na ni, který mlýnský okruh bude provozovat. 
Jen musí seřídit spalování tak, aby obsah škodlivých emisí byl co nejmenší. Seřizování 
provádí pomocí vzduchových klapek, protože množstvím vzduchu při spalování uhlí ovlivní 
množství CO a NOx ve spalinách. Aby dosáhla obsluha optimálního množství vzduchu ve 
spalovací komoře, může přivřít klapy u práškových hořáků a pootevřít vzduchové klapy 
terciální, popř. dohořívajícího vzduchu. Docílí lepšího rozložení teploty ve spalovací komoře, 
a tím i lepšího spalování uhlí s minimálním přebytkem vzduchu. Zároveň se docílí snížení 
množství NOx ve spalinách, které se mohou pohybovat okolo 400 mg/m3. Množství CO se 
pak pohybuje okolo 80 mg/m3. Jediné co obsluha nedokáže ovlivnit je množství SO2 ve 
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spalinách. Jelikož zde není ještě vyřešené odsířování, hodnotu SO2 ve spalinách ovlivňuje 
kvalita spalovaného uhlí. 

Při vyšším nebo maximálním výkonu může obsluha provozovat oba mlýnské okruhy. 
A zároveň podle MPP nemusí provozovat plynový hořák pro stabilizaci. Spalovací proces 
opět obsluha seřídí pomocí vzduchových klapek, ale tentokrát musí brát na vědomí nejen 
množství vzduchu pro nejnižší množství emisí. Ale i rozložení vzduchu pro nejlepší kvalitu 
a intenzitu plamene hoření.  

Na spalovací komoru jsou namontována tři čidla, která snímají intenzitu záření 
plamene v komoře. Při poruše jednoho z mlýnských okruhů, nebo při přerušení toku paliva na 
některém z nich, má obsluha díky těmto čidlům možnost zjistit, zda v kotli hoří. Pokud čidla 
snímají plamen, obsluha může uvést do provozu plynové hořáky. Tím zajistí stabilizaci hoření 
a vlastně i výkon kotle bez většího poklesu výroby páry. Pokud dojde z důvodů nějaké 
provozní poruchy nebo náhlého zakolísání výroby změnou kvality paliva atd. k překročení 
půlhodinových limitů emisí, musí obsluha toto překročení zdůvodnit a zapsat do provozního 
deníku. Při stabilním provozu kotle sleduje obsluha na několika monitorech různé důležité 
hodnoty veličin pro dané zařízení, aby mohla rychle a efektivně reagovat na vznik 
nestandardních podmínek provozu. Mezi nejdůležitější hodnoty veličin patří: 

o teplota výstupní páry z kotle a teplota páry mezi přehříváky danými v MPP pro 
konkrétní zařízení (v případě překročení nebo podkročení těchto teplot dojde 
k nedodržení parametrů páry pro daný odběr, teplota páry se reguluje 
množstvím vstřiků do daného potrubí), 

o teplota napájecí vody z VTO (reguluje se teplota vody podle výkonu 
a účinnosti kotle danými v MPP), 

o tlak a množství plynu (při překročení nebo podkročení daných hodnot, dochází 
k přerušení dodávky plynu a kotel je bez stabilizace),  

o tlak spalovacího vzduchu (při minimální hodnotě nastavené v blokovacích 
podmínkách dle MPP dochází k výpadku kotle), 

o tlak ovládacího vzduchu (při jeho poklesu dochází k najetí kompresoru, popř. 
výpadku kotle – jedna z blokovacích podmínek uvedených v MPP), 

o tlak spalin před i za EKO, LUWO a na konci kotle (může dojít k vytvoření 
netěsnosti na tlakovém celku v zadních tazích kotle nebo EKO), 

o elektrické zatížení mlýnů (může dojít k zahlcení mlýnů při větším přívodu 
paliva do mlýnů), 

o tlak a teplota směsi nosného vzduchu a uhelného prášku za třídičem (zvýšená 
teplota a zároveň snížení tlaku signalizuje přerušení toku paliva. Zvýšená 
teplota a zvýšení tlaku může signalizovat zahoření paliva mlýnu a snížená 
teplota a snížený tlak mohou signalizovat zahlcení mlýnů při kutání (obnovení 
toku) paliva). 

Všechny nejdůležitější hodnoty veličin jsou pravidelně každou hodinu zaznamenávány a poté 
uchovány v archívu. Dále jsou monitorovány jakékoli signalizace při provozu kotle a veškeré 
zásahy obsluhy do regulace a provozu zařízení. Jsou to opatření předcházející porušení 
pracovních povinnosti obsluhy a jejich kontrole. Prací a povinnosti obsluhy není jen 
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najíždění, seřizování a provozování spalovacího procesu, ale i rychlé vyhodnocení 
a reagování na vznik nestandardních podmínek při provozu kotle. 

Tyto nestandardní podmínky jsou: 

o výpadek napáječek (při ztrátě tlaku a množství napájecí vody může dojít k spálení, 
popř. deformacím varného systému a tlakového celku), 

o výpadek dodávek plynu (při nižším výkonu je kotel bez stabilizace a tím může dojít 
k zhasnutí plamene, tzn. přerušení dodávek páry daných parametrů pro odběr – 
odstavení kotle z provozu), 

o přerušení toku paliva (při provozu jednoho mlýna obsluha najede druhý mlýnský 
okruh a zároveň zapálí více plynových hořáků, aby nedošlo k výraznějšímu poklesu 
tlaku a teploty páry pro daný odběr), 

o podkročení teploty výstupní páry než je dána v MPP (obsluha musí uzavřít HPU, aby 
nedošlo k poškození daného zařízení na odběrovém potrubí (TG)), 

o výpadek VV nebo ztráta tlaku spalovacího vzduchu (dojde k odstavení kotle – obsluha 
uzavře HPU, najede záložní VV a snaží se kotel uvést opět do provozu zapálením 
plynových hořáků atd. - podrobněji se uvádí v kapitole 6.1), 

o ztráta hladiny ve vodoznacích i při jejich přezkoušení (obsluha kotel ihned odstaví od 
odběrového zařízení. Zároveň musí ihned odstavit také mlýnské okruhy a plynové 
hořáky, pozvolna doplňuje napájecí vodu do tlakového celku, až po minimální hladinu 
v bubnu, která se zároveň ukáže ve vodoznacích. Během ztráty vody ve varném 
systému, může dojít k jeho poškození. Po doplnění vody může obsluha opět uvést 
kotel do provozu - postup je popsaný v kapitole 6.1). 

Obsluha je proškolena a seznámena s veškerými podmínkami a parametry provozu. Musí znát 
MPP pro daná zařízení. Musí úspěšně složit státní závěrečné topičské zkoušky na daný kotel. 
Tyto zkoušky a přezkoušení se pravidelně absolvují co 5 let. Poté obdrží platné osvědčení, 
které vydává TIČR – Technický institut České republiky. Obsluha dále musí mít osvědčení 
k obsluze tlakových nádob, plynového zařízení a zásobníků sypkých hmot. Takto vyškolená 
a s několikaletou praxí, je obsluha zárukou pro podnik k bezpečnému, ekonomickému 
a efektivnímu provozu zařízení.  

6.3 Odstavení kotle z provozu 
V letních obdobích, při revizích komína nebo nějaké poruše, se kotel může odstavit 

z provozu. Obsluha zvolí takový postup, při kterém nejprve se odstaví podávače surového 
uhlí. Tím přeruší tok paliva do mlýnů a nechá je v provozu tak dlouho, až se vymele 
a vyfouká veškeré uhlí v něm. Při poklesu páry uzavře hlavní parní uzávěr. Poté odstaví 
plynové hořáky. Docílí pomalejšího chladnutí kotle a tím menšího tepelného namáhání 
tlakového celku. V provozu se nechají pouze ventilátory chladícího vzduchu, který chladí 
hlídače plamene před spálením, jelikož je stále vysoká teplota ve spalovací komoře. Stále 
zůstávají v provozu kouřové a vzduchové ventilátory pro pomalé chladnutí celého kotle. 
Odstavení kotle a způsob konzervace varného systému záleží na době odstavení. Pokud je to 
na pár hodin, tlakový celek se ihned uzavře. Tlak a teplota páry uzavřené v tlakovém celku 
velmi pomalu klesá. To znamená, že při opětovném uvedení kotle do provozu je množství 
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spáleného plynu, uhlí menší, než při uvedení kotle ze studeného stavu. A tím nejsou tak velké 
tepelné ztráty, a je možné kotel rychleji připojit na odběrové potrubí. Mluvíme tak o teplé 
záloze. Ale pokud je odstavení kotle na delší dobu (týdny, měsíce), mluvíme o odstavení do 
studeného stavu. To se provede tak, že asi hodinu před odstavením se kotel nadávkuje, tzn. 
přidává se do napájecí vody větší množství fosforečnanu, jenž nám vytvoří na vnitřním 
povrchu trubek tuhou vrstvu zabraňující vnitřní korozi varného systému. Po odstavení 
a zchladnutí vody v kotli na teplotu okolo 180 ºC se tlakový celek vypustí. Zbytková vlhkost 
se takto odstraní, jelikož kapky vody ulpívající na stěnách trubek varného systému se při této 
teplotě za atmosférického tlaku ihned vypaří. Veškerý tlakový celek se takovým postupem 
vysuší. Pak se uzavře. Tímto způsobem se zabrání proniknutí vzdušné vlhkosti do tlakového 
celku.  



26 
 

7 VYHODNOCENÍ A ZÁVĚR 

V této bakalářské práci jsou stručně popsány základní součásti teplárenského 
granulačního kotle na spalování fosilních paliv (uhlí). Při tomto procesu se z vody vyrábí 
pára, která je využita pro pohon turbogenerátoru vyrábějících elektrickou energii. Nebo se 
využívá pro ohřev pitné a užitkové vody do topení v ohřívačích vody. V práci je dále popsán 
způsob najíždění kotelního zařízení, jeho provoz, některé provozní stavy a jejich řešení 
popřípadě odstavení kotle do zálohy. Vše s využitím několikaleté praxe u takového zařízení. 
Také jsou zde uvedeny druhy emisí při spalovaní fosilních paliv a způsoby měření. Uvádí se 
zde i emisní limity pro dané zařízení, jejich dodržování, popřípadě snižování emisí. I když 
nejsou k dispozici žádné systémy na odstranění nebo snížení množství emisí ze spalin, jako je 
například odsíření. Množstvím a regulací spalovacího vzduchu přivedeného do kotle, lze 
účinně snížit hodnoty emisí CO a NOx. Množství tuhých znečišťujících látek je ovlivněno 
provozem elektroodlučovačů a jejich seřízením. To vše záleží jen na znalostech a možnostech 
obsluhy a její praxe u takového zařízení.   

Z technologického hlediska spalování uhlí a plnění emisních limitů – je toto zařízení 
již několik let stabilní. Při investicích do technologie odsíření a do snížení NOx není nutno do 
zařízení dalších investic a je schopno splňovat i nejpřísnější emisní limity stanovené orgány 
Evropské Unie. Samozřejmostí jsou pravidelné kontroly a údržby jednotlivých zařízení. 
Technologie spalovacího procesu v granulačním kotli lze aplikovat i při změně paliva (např. 
biomasy), avšak za přísnějších bezpečnostních podmínek z důvodu vzniku požáru, již při 
přípravě paliva pro použití ve spalovacím procesu. 
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