
Anotace 

Disertační práce je zaměřena na ověření možnosti aplikace polosuché čpavkové 
technologie odsíření spalin na energetických zdrojích spalujících fosilní paliva s ohledem 
na dodržení relevantních emisních limitů definovaných platnou legislativou ČR.  

Úvodní část je věnována rozboru problematiky aktuální energetické situace v ČR 
z pohledu využívání energetických zdrojů a jejich skladby. Disertační práce je dále 
rozdělena na teoretickou a praktickou část, zabývající se danou problematikou. 
Teoretická část disertační práce je věnována vývoji snižování emisí SO2 a základnímu 
popisu nejvíce užívaných metod odstraňování SO2 ze spalin. Teoretická část práce 
zahrnuje taktéž neméně důležitý souhrn platné legislativy ČR. V experimentální části 
disertační práce se poté věnuji testům, jež byly v rámci ověření aplikovatelnosti čpavkové 
technologie odsíření provedeny. Jednalo se o sérii tří testů, které byly provedeny na 
reálných energetických jednotkách a jeden dlouhodobý test na pilotní jednotce odsíření 
spalin. 

Závěr disertační práce shrnuje poznatky získané z vyhodnocení všech 
provedených testů zkoumané metody odsíření spalin. Hodnoceny byly především 
dosažené hodnoty koncentrací emisí oxidu siřičitého (SO2) a čpavkového skluzu. Součástí 
závěrečného zhodnocení je návrh dalšího postupu pro možnost aplikace čpavkové 
technologie odsíření v  podmínkách legislativy ČR, na reálných energetických jednotkách. 

Annotation 

The dissertation is focused on verifying to the possibilities of the application 
semi-dry ammonia desulfurization technology on real energy coal burning sources, in the 
context of compliance with the emission limits defined by the applicable legislation of 
the Czech Republic. 

The first part of thesis is devoted to analysis of current issues of the energy 
situation in the Czech Republic from the perspective of energy sources and their 
composition. The thesis is divided into theoretical and practical part focused on its 
problematic. The theoretical part of the thesis is devoted to description of the reduction 
of emissions of SO2 and basic most used methods for removing sulfur dioxide from flue 
gases. The theoretical part includes equally important summary of the applicable 
legislation of the Czech Republic. The experimental part of the thesis is devotes to the 
tests, which were in its investigation of the applicability of ammonia desulphurization 
technology performed. This was a series of three tests which were conducted on real 
energy units and one long-term test on a pilot flue gas desulphurization unit.  

Conclusion of the doctoral thesis summarizes the knowledge gained from the 
evaluation of all performed tests with recommendations for further research and 
development direction. Primarily were evaluated the achieved concentrations of sulfur 
dioxide emissions and ammonia slip. Part of the final evaluation is the further procedure 
for the possibility of applying ammonia desulphurization technology in terms of Czech 
legislation on real energy units. 
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Seznam použitých zkratek 

AMEO ArcelorMittal Energy Ostrava 
AMO ArcelorMittal Ostrava 
DE-EMIS® obchodní označení reagentu na bázi čpavku 
EDTA kyselina ethylendiamintetraoctová 
EKO ekonomizér (výměník tepla) 
EO elektroodlučovač 
ES energetická soustava 
FT-IR Fourier transform infrared (spectroscopy); technologie absorpce 

infračerveného záření 
FVE fotovoltaické elektrárny 
JE jaderné elektrárny 
K* kotel (*číselné označení kotle) 
KP koksárenský plyn 
KV kouřový ventilátor 
NDIR Nondispersive infrared sensor (nedisperzivní infračervený senzor) 
NP normální podmínky (101 325Pa, 0°C) 
P celkový jmenovitý tepelný příkon stacionárního zdroje 
PE parní elektrárny 
PPE paroplynové elektrárny 
PSE plynové spalovací elektrárny 
REZZO Registr emisí zdrojů znečišťování ovzduší 
SOP OV standardní operační postup (Ostrava) 
TESO Technické služby ochrany ovzduší 
TZL tuhé znečišťující látky 
VE vodní elektrárny 
VP vysokopecní plyn 
VTE větrné elektrárny 
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1. Úvod 

 
Energetická soustava v České republice je z pohledu využití dostupných zdrojů 

stále více než z 50% závislá na výrobě elektrické a tepelné energie v ČR na uhlí. Emise 
škodlivých látek, jež jsou zdroji využívajícími uhlí emitovány, jsou dle platné legislativy ČR 
omezovány a regulovány. Spolu se zpřísňujícími se emisními limity pak vyvstává nutnost 
hledání možnosti jejich co nejefektivnější eliminace.  

V dizertační práci se na základě výše uvedeného zabývám ověření možnosti 
aplikace alternativní čpavkové technologie odsiřování spalin na energetických zdrojích 
spalujících fosilní paliva s ohledem na dodržení relevantních emisních limitů, 
definovaných platnou legislativou ČR.  

První část experimentálního rozsahu disertace věnuji odsiřovacím testům, jež 
jsem v rámci ověření aplikovatelnosti čpavkové technologie odsíření provedl. Jednalo se 
o sérii tří testů, které byly provedeny na reálných energetických jednotkách. Druhá 
experimentální část disertace popisuje návrh a provedené testy čpavkové metody 
odsiřování na pilotní jednotce. Pilotní jednotka vznikla s cílem optimalizace polosuché 
čpavkové metody odsíření s ohledem na výsledky a zjištěná negativa, která vyplynula 
z testů na reálných energetických jednotkách. 

Závěrečné shrnutí všech provedených testů a zhodnocení nabytých poznatků je 
uvedeno v závěru dizertační práce. Hodnoceny byly především naměřené hodnoty 
koncentrací emisí oxidu siřičitého (SO2) a čpavkového skluzu pro reálnou aplikaci této 
metody odsíření spalin v návaznosti na platné emisní limity v ČR. 

2. Současný stav výroby el. energie v ČR a emise SO2 

2.1 Výroba elektrické energie v ČR 
 
Navzdory diskuzím o stálém zmenšování ekonomicky využitelných zásob uhlí, je 

stále nutno počítat právě s uhlím, jako nejvýznamnějším palivem české energetiky pro 
následujících několik desetiletí. Spalování uhlí jde ovšem ruku v ruce s produkcí škodlivin 
[8]. Proto je nutné věnovat pozornost zvyšování účinnosti spalování se současným 
omezováním produkce škodlivých látek. 

 
Aktuální stav výroby elektřiny (r. 2013), vzhledem ke zdrojům, je uveden 

v následující tabulce č.1 [1]. Podíl vyrobené elektrické energie z parních elektráren je rok 
od roku menší, nicméně stále ten nejvýznamnější. 
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Tab. č.1  Detailní bilance energetické soustavy ČR 2013 [1] 

 
 

2.2 Emise SO2 a legislativa 

 
Nástroje snižování emisí v ČR jsou založeny na právních předpisech [4]. Jedním 

z rozhodujících je zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. v platném znění, jež přesně 
popisuje pravidla sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Ten na základě povinnosti 
zapsané v § 1 (zákona č. 201/2012 Sb.), implementuje směrnici Evropského parlamentu a 
Rady 2001/81/ES z 23. října 2001 a dává předpoklady pro plnění národních emisních 
stropů vybraných znečišťujících látek (SO2, NOX, CO, TOC, VOC, NH3, těžkých kovů, atd.). 

Emise zdrojů znečišťování jsou podle platné legislativy evidovány ve čtyřech 
kategoriích s označením REZZO 1 až REZZO 4 (REZZO - Registr emisí a zdrojů znečišťování 
ovzduší). 

Od roku 2013 podle zákona o ochraně ovzduší [3] a v souvislosti se zavedenými 
změnami, platí nová kategorizace zdrojů. Nové rozdělení (platné od roku 2013) uvádím 
v následujícím přehledu [7]: 

 REZZO 1, REZZO 2  -   Vyjmenované stacionární zdroje 
Stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu vyšším než 0,3 MW, 
spalovny odpadů, jiné zdroje (technologické spalovací procesy, průmyslové výroby, 
apod.).  Přičemž emise ze zdrojů REZZO 1 jsou ohlašované a REZZO 2 pak 
vypočítávané z ohlášených spotřeb paliv a emisních faktorů. 

 
  REZZO 3 -   Nevyjmenované stacionární zdroje 

Stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu nižším než 0,3 MW, 
nevyjmenované technologické procesy (použití rozpouštědel v domácnostech, 
apod., stavební práce, zemědělské činnosti, skládky paliv nebo surovin, atp.). 

 
  REZZO 4 -   Mobilní zdroje 

Spalovací zařízení mobilní, zejména silniční a motorová vozidla, železniční, lodní a 
letecká doprava osob a přeprava nákladu, provoz nesilničních strojů a 
mechanizmů, atd.  

http://intext.billboard.cz/core/ad_transaction?att=4&atd=4284;1694620027532238919;1548335604;676;3928;33418;962;9033387513326023388;230;2;6;3728272630&curl=http%3A%2F%2Fwww.spectris.cz%2F%3Fsource%3Dus%26from%3Dcz_bbintext%26utm_source%3Dcz_bbintext%26utm_medium%3Dppc%26utm_content%3Dtext1%26utm_campaign%3Ddlouhodobapritomnost
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2.3 Emise oxidu siřičitého (SO2) v České republice 

 
V následujícím grafu č.1, je uveden přehled vývoje emisí SO2 v České republice od 

roku 1994 do roku 2012. Hlavní vývoj stavu snižování emisí SO2 je však patrný zejména 
v letech 1994 až 1999, kdy došlo postupným zaváděním odsiřovacích technologií 
v elektrárenských a teplárenských blocích a k razantnímu snížení těchto emisí a to 
v přímém porovnání let 1994 a 1999 až o 81%. Poté nastala stabilizace produkce emisí 
SO2 až do roku 2007. V roce 2008 došlo k opětovnému poklesu a tato tendence 
pozvolného poklesu pokračuje až do roku 2012. 
 

 
Graf č.1  Vývoj emisí SO2 v České republice od r. 1994 do r. 2012 [2] 

2.4 Emisní limity pro oxid siřičitý (SO2) v České republice 

2.4.1 Popis platné legislativy ČR 
 
Dne 13. června 2012 byl ve Sbírce zákonů ČR publikován nový zákon o ochraně 

ovzduší, který od 1. září 2012 zrušil a nahradil zákon č. 86/2002 Sb. [6]. Nový zákon byl 
uveřejněn pod číslem 201/2012 Sb. Jeho součástí je i nová emisní vyhláška č.415/2012 
Sb. - Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých 



8 

 

dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší [10], která stanovuje nové emisní limity, 
platné od 1. září 2012. 

2.4.2 Emisní limity oxidu siřičitého (SO2) 

 
Snižování koncentrací emisí SO2 a dosažení národních emisních limitů, bude 

v budoucnu představovat pro většinu současných provozovatelů malých a středních 
energetických zdrojů v ČR vážný problém a scénář nemalých investic do rekonstrukce 
současných technologií odsiřování, či výstavbu nových systémů, které budou tyto limity 
schopny plnit. Jako příklad zde uvádím výňatek z evidovaných platných emisních limitů 
pro SO2, viz tab. č. 2. Pro pevná paliva obecně jsou specifické emisní limity vztaženy 
k referenčnímu obsahu kyslíku v odpadním plynu 6 %, pro kapalná a plynná paliva jsou 
specifické emisní limity vztaženy k referenčnímu obsahu kyslíku 3 %.  

 

Tab. č.2  Specifické emisní limity SO2 platné do 31. prosince 2015 pro spalovací 

stacionární zdroje, kterým bylo vydáno první povolení provozu, nebo 

podobné povolení podle dřívějších právních předpisů, mezi 27. listopadem 

2002 a 7. lednem 2013 nebo byly uvedeny do provozu mezi 27. listopadem 

2003 a 7. lednem 2014 [3] 

 

Vysvětlivka:  

1) Specifický emisní limit je stanoven v tomto rozmezí lineárním poklesem tak, že se rovná 

500 – P, kdy P je celkový jmenovitý tepelný příkon stacionárních zdrojů v MW 
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3. Stávající technologie redukce SO2 

3.1 Možnosti snižování emisí SO2 

 

Jelikož nelze redukovat vznik emisí SO2 řízením spalovacího procesu, můžeme 
rozdělit možnosti snižování emisí SO2 do dvou částí. První je odstraňování síry přímo 
z paliva (uhlí), ještě před spalováním a druhá odstraňování SO2 ze spalin [5]. 

3.1.1 Odstraňování síry z paliva 

 

Technologie, které snižují obsah síry v uhlí, jsou v současné době málo vyvinuté, 
a díky své náročnosti i málo používané.  

Jednoduchou, avšak časově náročnou metodu představuje biologické loužení. 
Síra odchází z procesu jako silně zředěná kyselina sírová v loužící vodě. Tímto způsobem 
lze obsah síry snížit až o 50 %. Problémem této metody je jednak potřeba velkého 
množství loužící vody a časová náročnost procesu, která představuje až desítky dní [11]. 

Další možností je fyzikální separace, kterou můžeme odstranit pyritickou síru. 
Obsah této pyritické síry lze tříděním, flotací, magnetickou, odstředivou nebo fluidní 
separací snížit o 30 – 60 %. Stupeň odstranění síry v již rozemletém uhlí pak závisí na 
obsahu síry, poměru pyritické a organické síry, velikosti zrn pyritu a zvolené metodě 
separace [5] [9]. 

3.1.2 Odstraňování SO2 ze spalin 
 

Odsiřování spalin představuje v současnosti nejrozšířenější způsob snižování 
emisí SO2. Tyto procesy se dělí podle způsobu zachycování SO2 na regenerativní, cyklické 
(s regenerací aktivní látky) a na nevratné, necyklické, jednorázové, tj. bez regenerace 
aktivní látky. Dále je možné procesy dělit podle fáze, při které je SO2 zachycován a to na 
procesy mokré, polosuché a suché, podle užití látky vzniklého produktu, atp. [5] [10]. 
 

Možné principy procesu odsiřování 
 

1) Mokrá vápencová vypírka – principem této metody je vypírka SO2 a dalších 
kyselých složek (HCl, HF) ze spalin vápencovou suspenzí. Následuje jejich 
neutralizace a tvorba produktu – sádrovce [5].  

2) Suché aditivní metody – nejčastěji se používají dvě základní metody: odsiřování 
spalin jemně mletým vápencem v granulačních kotlích a odsiřování spalin 
vápencem CaCO3 pomocí procesu kalcinace/sulfatace, vzhledem k optimální 
teplotě a setrvání částic ve fluidní vrstvě. Aditiva mohou představovat: CaO, 
Ca(OH)2, CaCO3, atd. [5] 
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3) Polosuchá vápenná metoda odsíření – princip polosuché metody spočívá 
v rozprášení vodní suspenze sorbentu do proudu spalin. Tím dochází k reakci 
s kyselými složkami ve spalinách (SO2, SO3, HCl, HF). Sorbentem bývá nejčastěji 
pálené vápno nebo hydroxid vápenatý Ca(OH)2. Produkty reakcí se odstraňují 
v tuhé fázi v odlučovači, jelikož díky teplu spalin dojde k odpaření vody ze 
suspenze. Další možností aplikace je nezávislé přivádění aditiva (CaO, Ca(OH)2) 
a vody do proudu spalin v odsiřovacím reaktoru [5].  

4) Odsiřování pomocí hydrogenuhličitanu sodného (soda bikarbona) – principem 
je tepelný rozklad hydrogenuhličitanu sodného, kdy vzniká reaktivní Na2CO3, 
který reaguje s SO2. Výhodou oproti suché vápencové metodě je vyšší 
reaktivita iontu Na+ [5].  

5) Natrium sulfitový proces – jedná se o regenerační proces, kde se po použité 
činidlo regeneruje a vrací zpět. Zde je vstupujícím činidlem Na2SO3, který vzniká 
z NaOH nebo Na2CO3 [5]. 

 
Další kritérium dělení odsiřovacích procesů může být fyzikální nebo chemický 

charakter procesu, podle kterého se mohou metody dělit na [5]: 
 

 absorpční – mokrá vápencová vypírka nebo natrium sulfitový proces 

 adsorpční – absorpce SO2 na silikagel 

 katalytické procesy 
 

6) Čpavková metoda odsíření spalin 

Odsíření spalin čpavkovou metodou lze provádět dvěma způsoby: 

- Polosuchý způsob odsiřování formou nástřiku reagentu do proudu spalin. 
Složení reagentu lze popsat jako vodní roztok amoniaku o koncentraci cca 24 % 
obj.. Tato metoda byla v rámci mé práce zkoumána. 

- Mokrá vypírka spalin v absorbéru. Princip této metody je obdobný jako u 
mokré vápencové vypírky spalin. 

Základní sumární rovnice odsíření čpavkovou metodou [A]: 

NH3 + SO2 + H2O   →    (NH4)2SO3 + ½ O2    →    (NH4)2 SO4                     (1) 

Výsledným produktem odsíření je síran amonný, který může být využit např. při 
výrobě umělých hnojiv, která snižují pH půdy. 
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4. Cíle dizertační práce  
 

Dizertační práce je zaměřena na ověření možnosti aplikace polosuché čpavkové 
metody odsiřování spalin na reálných energetických zařízeních, při dodržení emisních 
limitů sledovaných látek v rámci legislativy České republiky.  

Hlavní cíle práce: 
 

 Posouzení vhodnosti aplikace polosuché čpavkové metody odsíření pro 
vybraná reálná energetická zařízení v ČR a případná optimalizace čpavkové odsiřovací 
metody na pilotní jednotce s ohledem na eliminaci negativních jevů zjištěných během 
provedených testů s cílem:  

 
o Definování vhodného umístění odsiřovací technologie po trase spalin. 
o Posouzení vlivu použitého odsiřovacího reagentu na obsah tuzemskou 

legislativou sledovaných škodlivých látek, s cílem nalezení možnosti zaručení 
jejich koncentrace pod hranicí emisních limitů.  

o Optimalizace dávkování reagentu s určením jeho potřebného množství pro 
dosažení emisních limitů sledovaných látek. 

o Posouzení vlivu čpavkové metody odsíření na vedlejší produkty. 
 

5. Experimentální část – základní koncept 

 
Základní koncept polosuché čpavkové metody odsiřování, kterou jsem měl 

v průběhu vykonání všech testů možnost ověřit, je založen na nástřiku reagentu na bázi 
čpavku (s obchodním názvem DE-EMIS®) do kouřovodu, tj. do proudu spalin vystupujících 
z energetických jednotek.  

5.1 Čpavková metoda odsíření spalin  

 
Složení dávkovaného reagentu DE-EMIS® lze popsat jako vodní roztok amoniaku o 

koncentraci cca 24 % obj., s dopanty, katalytickými promotory, kde jednu z důležitých 
rolí hraje stabilizovaný peroxid vodíku a sloučeniny železa (II), u kterých je předpoklad 
jejich zásadního vlivu na reakční rychlost oxidace S (IV) na S (VI) [A]. Reagent byl 
dávkován pneumatickým dávkovacím čerpadlem do zvoleného místa, kde je pomocí 
vysokotlaké trysky proveden jeho rozstřik pro pokrytí celého průřezu spalinového kanálu 
(kouřovodu), za účelem zajištění optimálního průběhu chemizmu odsiřovací látky se 
spalinami. Teplota spalin v místech dávkování nesmí přesáhnout max. 550°C. Důležitým 
parametrem je dále obsah vody ve spalinách, kdy optimální hodnota je cca 10%, tato 
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hodnota je dále závislá na složení plynné fáze spalin a popílku ve spalinách. Produkt této 
reakce (amonné soli) je dále zachytáván v pevné fázi ve filtračním zařízení. 

Reagent DE-EMIS® je tedy vodní roztok čpavku, s koncentrací cca 24 % obj., s 
obsahem katalytických promotorů, kterými jsou: 

- stabilizovaný peroxidu vodíku  

- sloučenin železa (II)   

- EDTA, kyselina ethylendiamintetraoctová  

- močovina 

Tyto katalytické promotory mají vliv na reakční rychlost oxidace S(IV) na S(VI). 

Důležitá je zde reakce Fentnova - tj. tvorba volných radikálů dle rovnice: 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH*- + OH-             (2) 

Reakční schéma polosuché čpavkové metody odsiřování je možné vyjádřit následujícím 
popisem. 

Základní (obecný) popis chemizmu procesu odsíření tvoří známá reakce: 

NH3 + SO2 + H2O → (NH4)2SO3 + ½ O2 →(NH4)2 SO4                (3) 

kde čistý produkt (NH4)2SO4 je vhodný pro výrobu minerálních hnojiv, je žádanou 
surovinou pro chemický průmysl. 

Reakční schéma odsiřovací metody:  

SO2 + 2NH3 +  H2O = (NH4)2SO3              (4) 

SO2 + (NH4)2SO3 + H2O = 2NH4HSO3         (5) 

2NH4HSO3 = (NH4)2SO4 +  H2O + SO3             (6) 

(NH4)2SO3 + 2NH4HSO3 + O2 = 2(NH4)2SO4 +  H2O + SO2              (7) 

(NH4)2SO4 = NH4HSO4 + NH3             (8) 

Ve vlhkém prostředí a s obsahem kyslíku: 

(NH4)2SO3 + ½ O2 = (NH4)2SO4           (9) 
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2NH4HSO3 + ½ O2 = NH4HSO4                (10) 

Reakce Fentnova 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH* + OH-                  (11) 

Dále je pomocí iontů Fe3+ katalyzována reakce 

O2 + H2O2 → O2 + OH* + OH-                  (12) 

 

SO2 + OH* =  SO3 + H*                  (13) 

H*+ O2 =HO* + O2-                     (14) 

SO3 + NH3 +  H2O = NH4HSO4                      (15) 

SO3 + 2NH3 +  H2O = (NH4)2SO4                (16) 

NH4HSO3 + OH* = NH4HSO4 + H*                    (17) 

(NH4)2SO3 + OH* →(NH4)2 SO4  + H*                  (18) 

 

Ve spalinách díky přítomnosti popílku proběhnou následující reakce: 

(NH4)2 SO4 + Ca(OH)2 → CaSO4 + 2NH3 + 2H2O               (19) 

(NH4)2 SO4 + CaO → CaSO4 + 2NH3 + H2O                (20) 

(NH4)2 SO4 + MgO → MgSO4 + 2NH3 + H2O                (21) 

(NH4)2 SO4 + FeO → FeSO4 + 2NH3 + H2O           (22) 

(NH4)2 SO4 + Al2O3 → Al2(SO4)3 + 6NH3 + 3H2O               (23) 
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6. Experimentální část – testy na reálných 

energetických jednotkách 

V rámci zkoušení čpavkové metody odsíření s využitím reagentu DE-EMIS®, byly 

provedeny odsiřovací zkoušky na třech reálných energetických zařízeních v České 

republice:  

 na kotli K4  v Teplárně Přerov 

 na kotli K5 a K8 v Elektrárně Kolín 

 na kotli K10 v Energetice AMO Mittal, provozovatel Arcellor Mittal Ostrava 

 

Na základě výsledků těchto provedených zkoušek, poznatků a získaných 

zkušeností, byl poté zahájen další vývoj a optimalizace čpavkové technologie odsiřování, 

s využitím reagentu na bázi čpavku, obchodního názvu DE-EMIS® na pilotní jednotce. 

Hlavním cílem prováděných zkoušek v rámci experimentální části práce, bylo 

pomocí dávkování reagentu na bázi čpavku do spalin dosáhnout úroveň koncentrace 

oxidu siřičitého SO2 na hranici budoucího emisního limitu (od r. 2016) pro většinu 

velkých a středních energetických zdrojů 200 mg.mN
-3. Během všech zkoušek bylo za 

místem dávkování použito měření koncentrací sledovaných plynných složek spalin, 

především pak SO2 a NH3. Dávkování reagentu bylo v průběhu všech zkoušek regulováno 

ručně. V průběhu testů byl zjištěn obsah - čpavkový skluz. Hodnota emisního limitu 

čpavku ve spalinách je 50 mg.mN
-3 [3]. Za účelem eliminace čpavkového skluzu ve 

spalinách jsem dospěl k rozhodnutí o nutnosti sestavení pilotní jednotky odsíření, kde by 

bylo možné eliminovat negativní provodní jevy odsíření čpavkovou metodou.  

6.1 Odsiřovací zkoušky čpavkovou metodou na kotli K1 

v Teplárně Přerov 

 

Jako první ze série tří ověřovacích odsiřovacích zkoušek polosuché čpavkové 
metody odsiřování byla provedena odsiřovací zkouška v Teplárně Přerov.  

Odsiřovací zkoušky byly provedeny na pravém spalinovém kanále kotle K1, kde 
byla instalována technologie přívodu reagentu. Měření plynných emisí bylo instalováno 
před rovinou dávkování reagentu, za tkaninovým filtrem. Místo dávkování reagentu 
odsíření na kotli K1, včetně rovin měření emisí, je uvedeno ve schematickém zobrazení 
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na Obr. č.1. Dávkování reagentu do proudu spalin bylo prováděno pomocí 
rozprašovacích trysek do pravého kouřovodu, na výstupu z elektroodlučovače kotle K1.  

 

 

Obr. č.1  Schematické znázornění umístění dávkování vody a reagentu odsíření na 

pravém kouřovodu kotle K1 

6.1.1 Popis provedených zkoušek - Provoz kotle K1, výkon 

cca 110 t/h páry 

 
Hlavním cílem bylo ověřit účinnost odsíření a maximální dosažitelnou redukci 

oxidu siřičitého (SO2) ze spalin.  Dalším sledovaným parametrem, který má důležitou 
vypovídací schopnost o možnosti uplatnění metody v praxi, bylo měření čpavkového 
skluzu, jako sekundární emise této metody.  

Pro představení relevantních výsledků jsem vybral relevantní den zkoušek, ve 
kterém byl stabilizován provoz jednotky odsíření. Výsledky měřených hodnot 
směrodatných veličin v minutových průměrech uvádím v grafu č.2. 



16 

 

 
Graf č.2  Průběh zkoušky č.2 (Přerov) – základní plynné složky spalin, minutové průměry 

 Pro následnou možnost komplexního vyhodnocení testů bylo v průběhu 
zkoušky č.2 rovněž provedeno měření čpavkového skluzu manuální odběrnou metodou. 
Měření čpavkového skluzu provedla firma TESO. Výsledky tohoto měření neprokázaly 
překročení aktuálně platného emisního limitu 50 mg·mN

-3. 

6.1.2 Závěrečné zhodnocení zkoušek provedených v 

Teplárně Přerov 

 
V průběhu zkoušek byl po celou dobu reagent dávkován do pravé větve 

kouřovodu kotle K1, za KV (kouřovým ventilátorem).  
 V průběhu odsiřovacího testu bylo přistoupeno k postupnému navyšování 

množství dávkování, s cílem ověřit, zda bude docházet k odsiřování i ve společné větvi 
kouřovodů (kotle K1 a K4). 

 Díky velkému množství naakumulovaného materiálu v prostorách tkaninového 
filtru, však bohužel díky zjištěným hodnotám tento test nemohl prokázat relevantní 
výsledky k dalšímu posouzení. Zkouška probíhala pouze v krátkém časovém intervalu a za 
současného vlivu míšení „neodsiřovaných“ spalin kotle K4, zapojeného do posuzovaného 
celku. 

 Čpavkový skluz, jenž byl ověřován manuální odběrnou metodou provedenou 
nezávislou akreditovanou laboratoří, byl shledán jako vyhovující aktuálně platné 
legislativě ČR. Nevýhodou zkoušek byla krátká doba prováděných testů s ohledem na 
akumulaci posuzovaných vedlejších produktů (popílek v tkaninovém filtru). 
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6.2 Odsiřovací zkoušky čpavkovou metodou na kotli K8 
v Elektrárně Kolín 
 
Druhá ověřovací zkouška čpavkové technologie odsíření na reálném 

energetickém zdroji byla provedena v Elektrárně Kolín, konkrétně na kotli K8.  
V průběhu zkoušek bylo spalováno hnědé uhlí, přičemž koncentrace emisí SO2 

v neodsířených spalinách se pohybovala až na úrovni cca 2300 mg.m-3
N. Tento vysoký 

obsah koncentrace emisí oxidu siřičitého si vyžádal instalaci dvou rovin nástřiku reagentu 
do spalin. Důvodem volby dvou rovin nástřiku byla snaha o dosažení optimálního 
rozstřiku ve zvolených místech dávkování. Zkoušky probíhaly při různých výkonových 
úrovních koltů a rovněž při různých stechiometrických poměrech dávkování reagentu, 
vzhledem k měřeným hodnotám SO2 v neodsířených spalinách.  

Odsiřovací zkoušky byly naplánovány jako dvoudenní. Během zkoušek bylo 
ověřeno postupně jednostupňové dávkování regentu DE-EMIS® a v závislosti na 
vstupním obsahu oxidu siřičitého do odsiřování byl poté dále zapojen i druhý stupeň 
(rovina) dávkování. Dávkování reagentu probíhalo v první úrovni do II. tahu kotle K8 mezi 
EKO a ve druhé úrovni nástřikem před elektroodlučovač kotle K8. 

Cílem zkoušek bylo ověření technologie DE-EMIS® při zvýšené koncentraci 
vstupní koncentrace oxidu siřičitého (SO2). 

Místa dávkování reagentu odsíření na kotli K8, včetně rovin měření emisí, jsou 
uvedena ve schematickém znázornění na Obr. č. 2. 

 

 
 

Obr. č.2  Schematické znázornění místa dávkování reagentu odsíření na kotli K8 
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6.2.1 Popis provedených zkoušek - Provoz kotle K8, výkon 

cca 100 t/h páry 

Zkouška č.1 a č.2 byla provedena při spalování uhlí menší sirnatosti při nižším 
vstupním obsahu koncentrací emisí oxidu siřičitého do roviny dávkování reagentu. 
Vstřikování reagentu do proudu spalin probíhalo pouze v jednom stupni (mezi EKO). 
Cílem bylo dosažení výstupní koncentrace oxidu siřičitého za odsířením pod úrovní 200 
mg.m-3

N. 
Zkouška č.3 byla provedena při spalování sirnatého uhlí z dolu Bílina a zvýšené 

vstupní koncentraci oxidu siřičitého (až  cca 2300 mg·m-3
N). Dávkování reagentu do 

proudu spalin probíhalo již ve dvou rovinách (stupních). Během této zkoušky jsem 
provedl nastavení množství dávkování reagentu DE-EMIS® nejprve jednostupňově (mezi 
EKO) a poté se zapojením druhého stupně dávkování, před elektroodlučovač kotle K8. 
Cílem bylo opět dosažení výstupní koncentrace oxidu siřičitého za odsířením pod úroveň 
200 mg·m-3

N.  
Průběh třetí odsiřovací zkoušky v druhém dni testů jsem vybral pro představení 

relevantních výsledků měřených parametrů směrodatných veličin a v minutových 
průměrech je uvádím v grafu č.3. 

Během průběhu testu č.3 byla vyhodnocena data k určení úrovně účinnosti 
odsíření jednotlivých intervalů zkoušky, množství spotřebovaného sorbentu na 1 kg 
zachycené síry (S) a 1 kg odstraněného oxidu siřičitého ze spalin na 1 litr dávkovaného 
reagentu DE-EMIS®. Dosažené výsledky je možné odečíst v grafu č.4, kde je  patrný 
razantní pokles sledované koncentrace emisí SO2 na hodnoty blízké nule. 

 
Graf č.3  Průběh zkoušky č.3 (Kolín) – základní plynné složky spalin, minutové průměry 

 Během odsiřovacích zkoušek probíhalo rovněž měření čpavkového skluzu. 
Manuální odběrovou metodou byly vždy ve 30 minutových intervalech odebrány vzorky 
plynu, které jasně definují zvýšenou hodnotu čpavkového skluzu při dávkování reagentu 
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do spalin. Výsledky z měření čpavkového skluzu v průběhu testu č.3 jsou uvedeny 
v tabulce č.3. Naměřené hodnoty čpavkového skluzu zahrnují volný čpavek NH3 včetně 
skluzu čpavkových solí v plynném i pevném skupenství. 

 

Graf č.4  Průběh zkoušky č.3 (Kolín) – účinnost odsíření 
 
 

Tab. č.3   Čpavkový skluz zkoušky odsíření č.3 – Elektrárna Kolín 
 

 
 
 
 

Graf.č.8.  Zkouška č.3.  odsiřování metodou De-emis, K8, 24.11.2010, 

účinnost odsíření
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 9:42  ÷10:28   400+0    l/hod

 10:28÷10:40   400+130 l/hod
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6.2.2 Závěrečné zhodnocení zkoušek provedených v 
Elektrárně Kolín 

 
Hlavním cílem zkoušek provedených v  Elektrárně Kolín bylo ověření možností 

aplikace polosuchého odsíření pomocí čpavkové technologie odsiřování DE-EMIS® na 
zařízení, kde je vyšší koncentrace vstupních emisí oxidu siřičitého v surových spalinách.  

V průběhu zkoušek byly zaznamenávány údaje o množství dávkovaného 
reagentu do spalin a byla sledována účinnost odsiřování. Během zkoušek jsem opět 
věnoval pozornost sekundárním emisím – čpavkovému skluzu, jehož výskyt byl potvrzen 
díky měření ve zkouškách č.2 a č.3. V průběhu zkoušky č.3 došlo díky spalování jiného 
typu uhlí k navýšení vstupní koncentrace oxidu siřičitého a reagent bylo nutné dávkovat 
dvoustupňově. Druhý stupeň dávkování byl instalován před EO kotle K8.  

Během testů byla pro všechny provozní režimy prokázána účinnost odsíření, 
kde bylo během testu č.3 kvůli přesycení systému regentem, dosaženo až 100% 
účinnosti odstranění SO2 ze spalin. Rovněž byla ověřena provozuschopnost technologie 
dávkování reagentu DE-EMIS® ve dvou úrovních vstřiku. Naměřená data jsou důležitá pro 
celkové hodnocení čpavkové technologie odsiřování spalin.   

Čpavkový skluz, jenž byl ověřován manuální odběrnou metodou provedenou 
nezávislou akreditovanou laboratoří, byl shledán jako nevyhovující aktuálně platné 
legislativě ČR. Došlo totiž k překročení aktuálně platného emisního limitu 50 mg·mN

-3. 
Během zkoušky došlo rovněž, jako v případě testů provedených v Teplárně Přerov, ke 
změně charakteru kouřové vlečky (došlo opět k prodloužení délky kouřové vlečky). 

Závěrem lze tedy druhé provedené zkoušky čpavkové technologie odsiřování 
DE-EMIS® na reálném energetickém zařízení (kotli K8 v Elektrárně Kolín), díky dosažené 
účinnosti odsíření i pro zvýšené vstupní koncentrace oxidu siřičitého, hodnotit jako 
úspěšné. S přihlédnutím k naměřeným zvýšeným koncentracím čpavkového skluzu ve 
spalinách ovšem vyvstal důležitý poznatek, který poukázal na slabiny technologie a dal 
dalším pracím konkrétní směr zaměření pro následnou optimalizaci této metody.  

6.3 Odsiřovací zkoušky čpavkovou metodou na kotli K10 

v ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o., Provoz 4, 46 - 

Teplárna 

 
Poslední ze série odsiřovacích zkoušek polosuché čpavkové metody odsiřování 

na reálných energetických zdrojích proběhla za použití reagentu DE-EMIS® v Teplárně 
ArcelorMittal Energy Ostrava (AMEO), Provoz 4, 46 – Teplárna, na kotli K10. Rozsah 
zkoušek byl naplánován ve stejném schématu, jako v případech předchozích testů, 
provedených v Teplárně Přerov a v Elektrárně Kolín.  

U těchto zkoušek bylo přistoupeno k rozšíření měřící aparatury o kontinuální 
analýzu čpavkového skluzu, za použití kontinuálního analyzátoru FT-IR. Současně bylo 
prováděno měření čpavkového skluzu manuální odběrnou metodou. 
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Cílem zkoušek bylo ověření účinnosti procesu odsíření čpavkovou technologií 
odsiřování, prokázání dosažení hodnoty emisního limitu SO2 = 200 mg.mN

-3 a možnost 
porovnání naměřených hodnot výstupní koncentrace emisí NH3, zjištěné pomocí 
kontinuálního analyzátoru FT-IR, v porovnání s manuální odběrovou metodou měření.  

Místa dávkování reagentu pro odsíření na kotli K10, včetně rovin měření emisí, 
jsou uvedena ve schematickém znázornění na Obr. č.3. 

 

 

Obr. č.3  Schematické znázornění měření a místa dávkování reagentu odsíření na kotli 
K10 

6.3.1 Popis provedených zkoušek 
 
Odsiřovací zkoušky byly naplánovány jako třídenní. Během zkoušek bylo 

ověřeno dávkování regentu DE-EMIS® v závislosti na vstupním obsahu oxidu siřičitého do 
odsiřování a dosažení výstupní koncentrace obsahu SO2. Dávkování reagentu probíhalo 
do levé a pravé větve výstupního kouřovodu, za II. tahem kotle K10, dvoustupňově. Před 
místa dávkování reagentu byla za účelem zvlhčení spalin dávkována voda.  

6.3.2 Zkoušky č.1 - č.8 - Provoz kotle K10 na proměnný výkon  
 
Zkoušky provedené na kotli K10 proběhly ve třech dnech, přičemž výkon kotle 

K10 byl přizpůsoben požadavkům provozu. 
Testy probíhaly za použití různých kombinací paliv, tj. spoluspalování uhlí, 

vysokopecního (VP) nebo koksárenského plynu (KP). Sledován byl rovněž provoz bez 
mlýna nebo s mlýnem. 

Průběh zkoušky č.6 ve třetím dni zkoušek, je evidován v grafu č.5. Během 
tohoto testu bylo provedeno měření čpavkového skluzu kontinuální analýzou metodou 
FT-IR a současně manuální odběrnou metodou, viz tabulka č.4. Pro konečnou prezentaci 
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dosažených výsledků v rámci zkoušek v Teplárně AMEO jsem právě zkoušku č.6, kde jsou 
deklarovány požadované koncentrace naměřených emisí oxidu siřičitého za odsiřováním 
a výsledné hodnoty čpavkového skluzu měřené metodou FT-IR.  

 

 

Graf č.5  Koncentrace emisí SO2 za odsířením v průběhu zkoušky č.6, minutové průměry, 
čpavkový skluz měřený kontinuální  analýzou FT-IR v průběhu nájezdu 
technologie odsíření - (AMEO) 

Tab. č.4   Čpavkový skluz zkoušky odsíření č.6 – Teplárna AMEO 
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6.3.3 Závěrečné zhodnocení zkoušek provedených 
v Teplárně AMEO 

 
Hlavním cílem zkoušek provedených v podmínkách Teplárny AMEO bylo 

prokázání dosažení hodnoty emisního limitu SO2 = 200 mg.mN
-3 a zhodnocení objektivity 

rozšířeného měření čpavkového skluzu pomocí kontinuálního analyzátoru FT-IR 
v porovnání s manuální odběrovou metodou měření.  

Během testů byla prokázána účinnost odsíření a dosažení stabilního provozu 
technologie odsíření s hodnotou výstupních emisí SO2 pod 200 mg.mN

-3.   
Čpavkový skluz byl ověřován manuální odběrnou metodou a rovněž 

kontinuálním měřením přístrojem pracujícím na principu FT-IR. Kontinuální měření 
analyzátorem FT-IR, jenž zaznamenalo překročení emisního limitu NH3 bylo z pohledu 
identifikace čpavkového skluzu shledáno jako průkazné, přičemž hlavní příčina byla 
přisouzena přítomnosti amonných solí ve spalinách. 

Manuální odběrná metoda stanovení čpavkového skluzu v případě čpavkové 
metody odsíření zde tedy byla shledána jako nevhodná, jelikož nedokáže identifikovat 
výskyt amonných solí v odebraném vzorku spalin. 

Závěrečným posouzením byl čpavkový skluz shledán jako nevyhovující 
aktuálně platné legislativě ČR, jelikož došlo k překročení aktuálně platného emisního 
limitu 50 mg·mN

-3.  
Třetí provedené zkoušky čpavkové technologie odsiřování DE-EMIS® na 

reálném energetickém zařízení (kotli K10 v Teplárně ArcelorMittal Energy Ostrava), lze 
tedy díky dosažené účinnosti odsíření z pohledu stabilního dosahování emisního limitu 
pro SO2, jako úspěšné. Z pohledu naměřeného rozdílu v hodnotách čpavkového skluzu 
(definovaném jako suma volného čpavku a amonných solí), lze hodnotit jako nepříznivé, 
avšak velmi přínosné. Hlavní přínos shledávám v možnosti porovnání stanovení celkové 
objektivity posuzování čpavkové metody odsiřování, za použití rozdílných měřících 
metod ověřování hodnot plynných emisí NH3. 
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7. Experimentální část - pilotní jednotka odsíření 

 
V dosud provedených testech odsíření čpavkovou odsiřovací metodou na 

reálných energetických jednotkách byla identifikována přítomnost čpavkového skluzu. 
Naměřené hodnoty koncentrací čpavkového skluzu byly přisouzeny výskytu amonných 
solí (analyzováno kontinuálním měřením přístrojem FT-IR).  

Jako základní složka amonných solí, které vznikající v průběhu odsiřovací 
reakce, byl identifikován síran amonný.  

Amonné soli, které tvoří čpavkový skluz, lze z pohledu jejich relevantních 
vlastností, ve vztahu k možnosti jejich odloučení, rozdělit dle následujícího přehledu. 

 

 (NH4)2SO4 – Žádaný produkt, majoritní produkt reakce odsiřování: 
- Meeting point (změna skupenství): 235 – 280°C  
- Možný záchyt v tkaninovém filtru 

 (NH4)2CO3 – Vedlejší produkt bočních reakcí v spalinách: 
- Meeting point (změna skupenství): 58°C 
- Možný záchyt v mokrém extraktoru 

 CH6N2O2 – Vedlejší produkt bočních reakcí v spalinách: 
- Ammoniumcarbamat  
- Meeting point (změna skupenství): 125°C (komínová vlečka) 
- Možný záchyt v mokrém extraktoru 

 Plynný NH3 z metody odsiřování (v případě výskytu), případně z metod 
denitrifikace SNCR: 

- Možný záchyt v mokrém extraktoru 
 

Na základě této analýzy bylo navrženo technologické řešení, které by 
umožnilo eliminaci těchto amonných solí ze spalin a to v podobě mokré vypírky. Po 
důkladné identifikaci dostupných technologií, které by mohly sloužit k ověření dalšího 
stanoveného postupu, bylo přistoupeno k navržení a sestavení vlastní autonomní 
jednotky odsíření, spojené s extraktorem amonných solí z proudu spalin, viz obr. č.4.  
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Obr. č.4  Schematický návrh autonomní jednotky polosuché čpavkové metody odsíření 
s mokrým extraktorem 

 

Ověření aplikace autonomní poloprovozní jednotky odsíření, pracující 
s odběrem definovaného množství spalin z reálného energetického zdroje, bylo 
provedeno v prostorách AMEO (ArcelorMittal Energy Ostrava), konkrétně za kotlem K10, 
Provoz 4, 46 Teplárna.  

 

 
Obr. č.5  Schéma sestavy autonomní pilotní jednotky polosuchého čpavkového odsíření 

s aplikací mokrého extraktoru amonných solí 
 

Výstupním hodnotícím kritériem bylo ověření navržené koncepce aplikace 
mokrého extraktoru (absorbéru) a dalších komponent polosuché čpavkové technologie 

Výstup 

spalin do 

kouřovodu 

kotle K10 
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odsíření, v návaznosti na výstupní hodnoty primárních a sekundárních emisí (SO2 a 
čpavkový skluz). Navržené schéma této konkrétní pilotní jednotky uvádím na obrázku č.5. 

7.1 Popis pilotní jednotky odsíření v AMEO, Provoz 4, 46 

Teplárna 

 
Pilotní jednotku, která měla sloužit k minimalizaci výsledných emisí SO2 a 

čpavkového skluzu, jsem navrhl pro provoz s průtokem spalin cca 2 000 mN
3·hod-1. Odběr 

spalin byl proveden z pravého kouřovodu za KV kotle K10 a následným zavedením spalin 
z pilotní jednotky zpět do levé výstupní větve, před kouřový ventilátor. Tento způsob 
zapojení měl díky rozdílným hodnotám podtlaku v jednotlivých bodech (spalinových 
kanálech) „ulehčit“ zatížení pomocného spalinového ventilátoru pilotní jednotky.  
 Pilotní jednotka, jak už její název napovídá, byla navržena jako unikátní 
zařízení. Sestává se z kanálu spalin, do kterého byl speciální tryskou rozprašován reagent 
DE-EMIS®, tkaninového filtru pro odloučení amonných solí v tuhé fázi (síran amonný) a 
mokrého extraktoru amonných solí. Hlavním cílem sestavení mokrého extraktoru bylo 
odloučení amonných solí ve fázi plynné, tj. aerosolů, jež procházejí tkaninovým filtrem 
bez jejich odloučení. V extraktoru docházelo k vícestupňovému sprchování spalin 
(souproudému a protiproudému) pomocí recirkulace vytvořené emulze, jejímž základem 
je čistá procesní voda. V jednotce byly dále instalovány vestavby, včetně vložených 
plastových „kuliček“, za účelem zvětšení reakční plochy. Vestavby byly získány díky 
spolupráci s prof. Helmannem z Politechniki Slaskiei Gliwice (univerzita v Gliwicích – 
Polsko), který navrhl jejich tvar a rozměry.  
  

Pilotní jednotka pro minimalizaci SO2 a NH3 ve spalinách byla složena 
z následujících hlavních funkčních celků, jejichž popis uvádím po směru toku spalin:  

 Technologie nástřiku reagentu do proudu spalin 
 Tkaninový filtr 
 Mokrý extraktor (absorbér) amonných solí 
 Rekuperativní výměník tepla spaliny - spaliny 
 Měřící clonová trať průtoku spalin 
 Spalinový ventilátor 

Hlavní technologický uzel této sestavy tvoří mokrý extraktor (absorbér), jehož 
detailní popis je uveden na obrázku č.6.  
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Obr. č.6  Sestava mokrého absorbéru pilotní jednotky odsíření  

 

Jak jsem již v předchozím popisu jednotlivých celků mokrého extraktoru 
(absorbéru) uvedl, jednu z podstatných součástí tvořily vestavby, umístěné ve vhodně 
zvolených místech po směru toku spalin absorbérem. Vestavby byly tvořeny speciálně 
navrženými plastovými rošty, na nichž byly doplňkově v místě protiproudé instalace 
umístěny plastové „kuličky“, jejichž účelem bylo zvětšení kontaktní plochy spalin s 
„vypírací“ emulzí. Konkrétní provedení tohoto roštu uvádím na obrázku č.7.  

Během testů provedených na pilotní jednotce odsíření byla periodicky 
doplňována procesní voda v mokrém extraktoru. Množství dodávané vody se 
pohybovalo v průměru cca 40 l/hod. Voda byla doplňována především z důvodu 
odpařování emulze v mokrém extraktoru. 
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Obr. č.7  Koncept provedení vnitřních vestaveb mokrého absorbéru  

Popis jednotlivých důležitých uzlů jsem zaznamenal na obrázku č.5. Samotné 
dávkovací místo reagentu odsíření včetně snímku vstřikovací trysky je uvedeno na obr. 
č.8.  

 

 

Obr. č.8  Dávkovací místo reagentu odsíření, vstřikovací tryska reagentu 
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Volba měřících míst: 

Odběrné místa vzorku spalin k analýze bylo pro základní posouzení situováno 
v potrubí za mokrým extraktorem amonných solí. Pro nezávislé ověření vstupních 
koncentrací emisí bylo kontinuální měření na určitý časový úsek v průběhu zkoušek 
přemístěno a instalováno na potrubí před mokrým extraktorem. Krátkodobé přemístění 
mělo za úkol ověřit funkci mokrého extraktoru. Měřící místa jsou uvedena na obrázku 
č.9. Hodnoty koncentrací vstupních emisí spalin zavedených do pilotní jednotky odsíření 
byly převzaty ze stávajícího emisního monitoringu kotle K10. 

 

Obr. č.9  Místa odběru vzorku spalin pro kontinuální analýzu 
A) za pilotní jednotkou 

B) před mokrým extraktorem 
 

7.2 Zkoušky pilotní jednotky odsíření č.1 - č.7  

Zkoušky pilotní jednotky odsíření v podmínkách Teplárny AMEO, pracující se 
spalinami odebíranými z výstupního kouřovodu kotle K10 za EO, proběhly v šesti po sobě 
následujících dnech. S provozovatelem zdroje bylo dohodnuto, že zapojením pilotní 
jednotky odsíření do technologického celku nedojde k ovlivnění chodu kotle. Palivová 
základna kotle K10 je totiž značně různorodá a podle aktuálních požadavků provozu je 
spalováno jednak uhlí, ale rovněž i odpadní plyny z ocelářské výroby.  

Palivová základna kotle K10: 

Základním palivem kotle K10 je černé energetické uhlí. Podle požadavků 
provozu ovšem pracuje i s palivy doplňkovými, tj. s koksárenským a vysokopecním 
plynem. Složení těchto paliv uvádím v následujícím přehledu. 

A) 

B) 
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 Základní palivo – černouhelný prach (výhřevnost 19–25 MJ/kg, obsah síry 0,4–1,0 %) 

 Doplňující palivo – Vysokopecní plyn (VP) (výhřevnost 3,3 MJ/m3) 

 Doplňující palivo – Koksárenský plyn (KP) (výhřevnost 16,7 MJ/m3) 

Mokrý extraktor amonných solí, osazený měřícími komponenty je zobrazen bez 
izolace na obrázku č.10. 

 

Obr. č.10  Mokrý extraktor amonných solí bez izolace, osazení měřicími komponenty 
 

Průběh zkoušek: 

Veškeré testy provedené na pilotní jednotce odsíření proběhly při konstantním 
průtoku spalin, ustaveném v množství 2 000 mN

3·h-1, které byly odsávány z výstupního 
kouřovodu kotle K10, za EO. Množství dávkování reagentu DE-EMIS® do proudu spalin 
bylo v průběhu všech provedených zkoušek regulováno ručně, na základě měřených 
hodnot koncentrací emisí SO2 na výstupu z pilotní jednotky odsíření. Cílem této regulace 
bylo dosáhnout hodnoty výstupní koncentrace emisí SO2 za jednotkou pod 200 mg.m-3

N. 
Hodnoty celkové spotřeby reagentu DE-EMIS®, měrné spotřeby reagentu, 

vyjádřené jako spotřeba v litrech na kilogram odstraněné síry ze spalin, uvádím pro 
příklad v případě zkoušky č.2, v přehledové tabulce č.5. 

Ověření funkce mokrého extraktoru amonných solí, tj. eliminace čpavkového 
skluzu v navržené sestavě pilotní jednotky proběhlo mimo jiné v průběhu zkoušky č.2 
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(graf č.6). Při přemístění měření čpavkového skluzu metodou FT-IR před extraktor (za 
tkaninový filtr) byl totiž prokazatelně identifikován nárůst čpavkového skluzu nad hranici 
emisního limitu, definovaného platnou legislativou (50 mg·mN

-3). 
 
 

Tab. č.5   Souhrn provedených zkoušek pilotní jednotky odsíření č.2 - č.3, kotel K10 – 
Teplárna AMEO 

 

 
 

  

 

Graf č.6  Koncentrace plynných emisí pilotní jednotky v průběhu zkoušky č.2, minutové 
průměry, čpavkový skluz (NH3) měřený kontinuální  analýzou FT-IR; SO2 

vstup/výstup 

Graf č.2. Záznam ze zkoušky pilotní jednotky v AMEO ze dne 17.3.2011 

Výsledky měření emisí SO2 a NH3 za pilotní jednotkou AMO, K10, zkouška De-emis

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 23:15

k
o
n

c
e
n

tr
a
c
e
 S

O
2
 a

 N
H

3
 [

m
g
/m

3
N
]

SO2 NH3 SO2 FTIR SO2 vstup

otimalizovaný provoz jednotky

 měření před 

absorbérem, 

optimalizovaný provoz 

optimalizovaný 

provoz jednotky



32 

 

 

Graf č.7  Výsledky měření emisí čpavkového skluzu (NH3) metodou FT-IR za pilotní 
jednotkou odsíření v průběhu zkoušky č.2, minutové průměry 

 
Čpavkový skluz, jež byl po celou dobu měřen metodou FT-IR, se během zkoušky 

č.2 pohyboval pod hranicí emisního limitu [3] 50 mg·m-3, viz uvedený graf č.7. 

Analýzy vedlejších produktů: 

Během zkoušek pilotní jednotky odsíření byl analyzován popílek odloučený 
v tkaninovém filtru, jenž tvořil součást technologie pilotní jednotky odsíření. Výsledky z 
analýzy uvádím v následující tabulce č.6. 

 

Tab. č.6   Výsledky rozboru popílku z tkaninového filtru pilotní jednotky odsíření 

 

 

Snímek z hadic (rukávců) tkaninového filtru pilotní jednotky odsíření, je 
zobrazen na obrázku č.11, kde je detailně zachycena rovněž vrstva usazeného síranu 
amonného.  
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Obr. č.11  Tkaninový filtr pilotní jednotky odsíření; filtrační rukávce; vrstva síranu 

amonného 

7.3 Závěrečné zhodnocení zkoušek pilotní jednotky 

odsíření v Teplárně AMEO 

 
Hlavním cílem sedmidenních testů jednotky odsíření provedených na spalinách 

z reálného energetického zdroje v podmínkách Teplárny AMEO (ArcelorMittal Energy 
Ostrava) bylo dosažení hodnoty emisního limitu oxidu siřičitého (SO2) 200 mg·mN

-3 a 
hodnoty emisního limitu čpavkového skluzu, tj. čpavku a čpavkových solí pod úroveň 50 
mg·mN

-3. Tyto limity definuje platná legislativa ČR pro většinu středních a velkých zdrojů 
v ČR (viz kap. 2.5). Dosažení limitu čpavkového skluzu bylo podmíněno návrhu a 
optimalizaci nově navrženého celku pilotní jednotky odsíření, tj. provozu s mokrým 
extraktorem amonných solí ze spalin a tkaninovým filtrem.  

Během testů byla prokázána požadovaná účinnost odsíření, přičemž bylo 
dosaženo stabilního provozu technologie pilotní jednotky odsíření, s hodnotou 
výstupních emisí SO2 pod 200 mg·mN

-3.  
Čpavkový skluz byl ověřován kontinuálním analyzátorem FT-IR a během zkoušek 

pilotní jednotky odsíření došlo rovněž k prokázání možnosti dosažení hodnoty emisního 
limitu čpavkového skluzu, tj. čpavku a čpavkových solí pod hranicí 50 mg·mN

-3.  
Závěrečné posouzení testů pilotní jednotky odsíření lze tedy hodnotit kladně. 

Během testů byla v navržené technologické sestavě pilotní jednotky odsíření čpavkovou 
metodou prokázána možnost dosažení hodnot emisních limitů sledovaných látek (SO2, 
NH3). 
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8. Závěr 
 
Předložená disertační práce je zaměřena na ověření možnosti aplikace polosuché 

čpavkové technologie odsíření spalin na energetických zdrojích spalujících fosilní paliva, 
s ohledem na dodržení relevantních emisních limitů definovaných platnou legislativou 
ČR. 

Ze závěrečného vyhodnocení všech provedených testů alternativní čpavkové 
metody odsíření spalin vyplývá, že metoda dosahuje požadované účinnosti odsíření 
z pohledu dodržení výstupních koncentrací emisí SO2  pod 200 mg·mN

-3.   
Negativním průvodním jevem čpavkové metody odsíření se stal čpavkový skluz. 

Pro ověření možnosti eliminace čpavkového skluzu byla vybudována poloprovozní pilotní 
jednotka odsíření spalin. Bylo potvrzeno, že eliminace je možná zařazením mokrého 
extraktoru amonných solí do celku technologie. Naměřené koncentrace emisí 
čpavkového skluzu za pilotní jednotkou odsíření byly poté hluboko pod hranicí 
definovanou platnou legislativou, tj. pod hodnotou 50 mg·m-3.  

Z pohledu platné legislativy ČR tedy nelze provozovat technologii čpavkového 
odsíření spalin bez zařazení mokrého extraktoru amonných solí do celkové sestavy 
odsiřování spalin čpavkovou metodou. Výše uvedené bylo prokázáno během testů na 
pilotní jednotce odsíření. 

 
Cíle dizertační práce, jež byly zaměřeny na možnost aplikace vyvinuté polosuché 

technologie čpavkového odsíření pro aplikaci na reálných energetických zdrojích, byly 
splněny.  
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