
 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra tepelné techniky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011         Radomír Gembal 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

 

Za cenné rady, informace a připomínky při sestavování diplomové práce děkuji doc. 

Ing. Zuzaně Klečkové, CSc. a Ing. Jiřímu Pecháčkovi. Dále bych chtěl poděkovat kolegům ve 

firmě ORGREZ, a.s. za poskytnutí materiálů a zkušeností potřebných k vytvoření této práce. 

 

          Radomír Gembal 

 



 

 

 

Abstract 

Primary and secondary methods of desulphurization of emissions from the energy 

industry and absorbers. Distribution of secondary methods of dry, semidry and wet methods. 

Possibilities of increasing the efficiency of wet limestone FGD additive dosing method. Their 

effect on the chemistry of desulfurization, the impact on traffic and the recommended 

methods of choice for wet scrubber gypsum. 
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Abstrakt 

Primární a sekundární metody odsíření emisí z energetického průmyslu a absorbéry. 

Rozdělení sekundárních metod na suchou, polosuchou a mokrou metodu. Moţnosti zvýšení 

účinnosti odsíření mokrou vápencovou metodou dávkováním aditiv. Jejich působení na 

chemismus odsíření, vliv na provoz a doporučený výběr pro metody mokré sádrovcové 

vypírky. 
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Odsíření, odstraňování oxidů síry, absorbér, aditiva. 
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Seznam použitých veličin 
Název       Značka  Jednotka  

aktivita iontu Ca
2+

           

aktivita iontu SO4
2-

           

aniont fluoru       F
-
      

aniont chlóru       Cl
-
      

disociační konstanta acidu    Ka      

disociační konstanta kyselosti    pKa      

dvojsytná organická kyselina    DBA      

chemická spotřeba kyslíku     CHSK      

koncentrace uhličitanu v suspenzi    [CaCO3]  mol dm
-3

  

koncentrace vodíkových iontů    [H
+
]   mol dm

-3
  

kyselost       pH      

měrný povrch uhličitanu v suspenzi   Ssp   m
2

 g
-1

   

mnoţství spalin      G   m
3
   

mnoţství suspenze      L   dm
3
   

obecná vodíková molekula     H2A      

obecný iont       AH
-
      

obecný vzorec karboxylová kyselina   R-COOH     

rovnováţná koncentrace vodíkových iontů   [H
+
]eq   mol  dm

-3
  

skrápěcí poměr      L/G   l  m
-3

   

součin rozpustnosti           

stechiometrický poměr vápník  síra   Ca/S      

stupeň přesycení      α      

tuhé znečišťující látky     TZL      

  



9 

 

Seznam použitých indexů 

Index   Název        

a   acid, kyselina       

b   basicita,zásaditost      

eq   rovnováţný       

g   plynné skupenství      

l   kapalné skupenství      

s   pevné skupenství      

sp   spaliny        

sp.   suspenze       
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1 ÚVOD 

Po druhé světové válce došlo vlivem mohutného rozvoje průmyslu k velké potřebě 

energie, která byla získávána spalováním fosilních paliv, zejména uhlí. Uhelná loţiska jsou 

doprovázena v menším či větším rozsahu sírou, která se při spalování uhlí mění z větší části 

na oxid siřičitý, částečně na oxid sírový a z menší části se váţe na pevné zbytky spalování, 

coţ jsou popílek a škvára. 

Emise SO2 začaly být brány v potaz aţ v 60. letech minulého století. První odsiřovací 

zařízení byla vybudována v Japonsku a USA. Jelikoţ je v ČR spalováno pro energetické účely 

hlavně hnědé uhlí s vysokým obsahem síry, bylo nutné zavést tyto technologie i u nás. 

K největšímu budování odsiřovacích technologií v ČR došlo během 90. let po vydání zákona 

309/1991 Sb., který zavedl emisní limity a další podmínky ochrany ovzduší. V souvislosti 

s přípravou ke vstupu do Evropské unie byl přijat nový zákon o ochraně ovzduší 86/2002 Sb. 

a další navazující vyhlášky a předpisy. Po dokončení odsíření velkých zdrojů v roce 1999 

došlo k poklesu celkových emisí SO2 na 10 % z poloviny 80. let. Průměrné koncentrace SO2 

v ovzduší významně poklesly a dnes jsou na 98 % území ČR niţší neţ 20 µg m
-3

. I tak ale 

zůstává tato škodlivina zejména v severozápadních Čechách a na Ostravsku ještě na úrovni, 

která negativně ovlivňuje zdravotní stav a vitalitu porostů.  

Tato práce se celkově zabývá metodami odstraňování síry z emisí teplárenského a 

energetického průmyslu s hlavním zřetelem na mokrou vápencovou metodu a zvýšení její 

účinnosti dávkováním aditiv. 
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2 OXIDY SÍRY 

Oxidy síry vznikají vlivem oxidace síry obsaţené v palivu. Dělí se do těchto tří 

kategorií: 

 oxid siřičitý 

 kyselé aerosoly, které mohou vznikat oxidací oxidu siřičitého v atmosféře 

 suspendované částice + SO2. 

Oxid siřičitý je bezbarvý, štiplavě páchnoucí, jedovatý plyn. Je 2,26 krát těţší neţ 

vzduch. Průmyslově se připravuje spalováním síry (1): 

S + O2 → SO2          (1) 

nebo praţením pyritu (2): 

4 FeS2 + 11 O2 → 2 Fe2O3 +8 SO2.       (2) 

Vzniká téţ jako vedlejší produkt při spalování hnědého uhlí, které obsahuje jak volnou síru, 

tak některé sulfidy a disulfidy, zejména pyrit atd. Je tedy nezbytné odsíření spalin elektráren 

pouţívající toto palivo. V současné době existuje řada různých způsobů sniţování emisí SO2, 

které vznikají při spalování fosilních paliv. 
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3 PRIMÁRNÍ METODY SNIŽOVÁNÍ EMISÍ OXIDU 

SIŘIČITÉHO 

Jedná se o procesy odsiřování uhlí. Síra v uhlí se můţe vyskytovat jako pyritická, 

organická, sulfátová, sulfidová a elementární. Kaţdá z těchto forem se chová odlišně 

z hlediska moţnosti uplatnění chemických a fyzikálních procesů jejího oddělení od uhelné 

hmoty. 

Obecně tyto metody vykazují velmi nízkou účinnost, a proto nejsou schopny 

ekonomicky konkurovat procesům odsiřování spalin [3]. 

3.1 Mechanická separace pyritické síry 

Jedná se o nejjednodušší způsob separace pyritické síry z uhlí, pokud je pyrit vrostlý 

do uhelné hmoty ve formě velkých zrn. Vyuţívá se rozdílné melitelnosti uhlí a pyritu, který je 

odolnější a zachovává původní velikost zrn. Poté následuje některý ze separačních procesů, 

jimiţ se oddělí pyrit od uhelné hmoty. Většina českých uhlí tuto strukturu významně 

zastoupenou nemá [1]. 

3.2 Biologické odstraňování síry z uhlí 

Tato metoda spočívá v pouţití baktérií s desulfuračním účinkem. Hlavně se jedná o 

bakterie Thiobacilus ferrooxidans a Thiobacilus thiooxidans. Vlastní bakteriologický pochod 

je velmi pomalý a závislý na teplotě. Optimální teplota pro činnost mikroorganismů je 

28°  30°C. Průmyslové pouţití ve středoevropských podmínkách je nerealizovatelné, neboť 

při teplotě 16°C se biologický pochod téměř zastaví [1]. 

3.3 Způsob Gravimelt 

Jde o extrakci popelovin z uhelné hmoty roztaveným NaOH při teplotě 320  415°C. 

Popeloviny obsaţené v uhlí se v alkalickém prostředí mění na křemičitany, ţelezitany a 

hlinitany sodíku, které se oddělí od nerozpustné uhelné hmoty. Alkalita uhelné hmoty se 

vhodným způsobem neutralizuje kyselinami. Odsířené uhlí se získává ve formě uhelné 

suspenze s obsahem popelovin cca 1 %. Tato metoda byla vyvinuta v USA koncem 80. let a 

není známa její realizace [1]. 

3.4 Způsob Myersův 

Tato metoda spočívá ve vyluhování pyritické síry roztokem síranu ţelezitého při 

teplotě 90 - 130 
o
C a při zvýšeném tlaku. Mechanismus vyluhování [1] je sloţitý a lze jej 

postihnout následující schematickou reakcí (3): 

FeS2 + Fe2(SO4)3 + H2O → FeSO4 + H2SO4 + S     (3) 

Regenerace vzniklého síranu ţeleznatého se provádí vzdušným kyslíkem (4): 

FeSO4  + H2SO4 + O2 → Fe2(SO4)3 + H2O      (4) 

Takto lze účinně oddělit pyrit, ale organicky vázaná síra se tímto procesem nemění. 
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4 SEKUNDÁRNÍ METODY SNIŽOVÁNÍ EMISÍ OXIDU 

SIŘIČITÉHO 

Jedná se o procesy odsiřování spalin. Na rozdíl od výše jmenovaných metod jsou tyto 

ve velkém měřítku průmyslově vyuţívány a lze je charakterizovat: 

 značnými objemy čištěných spalin, 

 nízkými koncentracemi znečišťujících látek ve spalinách, jimiţ jsou SO2, SO3, 

Cl
-
 a F

-
, 

 velkými hmotnostními toky těchto látek. 

Existuje celá řada přístupů k odlučování oxidu siřičitého ze spalin, z nichţ jen některé 

se rozšířily v praxi elektráren a tepláren. Celou řadu potenciálních moţností odsiřování spalin 

lze roztřídit podle rozličných kritérií. Často pouţívaným kriteriem bývá třídění podle 

zpracování činidla, které bylo pouţito pro zneškodnění SO2. Podle toho rozlišujeme na 

procesy průtočné a regenerační. Průtočné procesy spočívají v tom, ţe činidlo pouţité pro 

zachycení SO2 jej váţe a s ním vystupuje z procesu ve formě produktu. Naopak regenerační 

procesy pouţité činidlo regenerují a vracejí jej zpět do absorpce. 

Jiný způsob dělení odsiřovacích procesů je rozdělení na suché, polosuché a mokré 

metody. 

4.1 Suché metody 

Spaliny lze vápencem odsiřovat při teplotách nad 100°C, při kterých mechanismus 

reakce spočívá v heterogenní reakci tuhá fáze – plyn. Proces lze aplikovat buď pro odsiřování 

spalin z klasických práškových kotlů, nebo z fluidních kotlů. 

4.1.1 Suché vápenné metody 

Suchá metoda odsiřování představuje dávkování suchého vápenatého sorbentu (CaO, 

Ca(OH)2, CaCO3) do paliva, spalovacího zařízení nebo do spalin. Produkt odsíření se 

zbytkem nezreagovaného sorbentu je potom ze spalin odlučován v odlučovači. Odsiřovací 

zařízení je poměrně levné, je tvořeno dávkovacím zařízením, pneumatickou dopravou 

a rozprašovacím zařízením sorbentu. 

Suchý sorbent lze dávkovat přímo do spalovacího zařízení, kde je teplota spalin 

zhruba v rozmezí 800  900 °C. Proces je nazýván horkou suchou sorpcí. Určují se tři 

základní metody injektáţe sorbentu: 

 injektáţ sorbentu do ohniště (převáţně u fluidních kotlů dávkováním CaCO3), 

 injektáţ sorbentu do odsiřovacího reaktoru, 

 kombinovaná injektáţ sorbentu. 

Účinnost procesu je malá. Pohybuje se kolem 30 – 50 % při 1,5 aţ dvojnásobku 

mnoţství Ca/S proti stechiometrii [1]. 
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4.1.2 Fluidní spalování s přídavkem vápence 

U tohoto způsobu spalování se podstatně prodluţuje doba pobytu paliva a tím i aditiva 

v horké zóně [1]. Stupeň zreagování aditiva dosahuje při optimálním mletí a přebytku proti 

stechiometrii kolem 1,5 aţ 85 %. Charakteristickými rysy fluidního spalování jsou: 

 niţší teplota hoření ( 850°C), 

 dlouhá doba zdrţení uhelných částic v kotli, 

 spalování uhlí s vysokým obsahem popela (aţ30 %). 

Především dlouhá doba zdrţení uhelných částic má pozitivní vliv na zreagování 

vápence. 

4.1.3 Proces Bergbau Forschung 

Metoda je zaloţena na sorpci oxidu siřičitého na aktivním koksu, jehoţ katalytickým 

působením probíhá oxidace kyslíkem přítomným ve spalinách na oxid sírový, který spolu 

s vlhkostí vytváří kyselinu sírovou. Spaliny přicházejí do sorpční části s teplotou 120°C, 

reakcí se ohřívají a odcházejí do komína s teplotou cca 125°C. Nasycený aktivní koks se pak 

odvádí k regeneraci horkým pískem při teplotě asi 650°C. Podstatou reakce je redukce 

kyseliny sírové zpět na SO2 uhlíkem aktivního koksu, který se tím zčásti spotřebovává. 

Odcházející plyny z regenerace obsahují asi 27 % SO2, dále hlavně oxid uhličitý a vodní páru. 

Metoda je velmi komplikovaná, náročná na energii a spotřebu aktivního koksu. Proto se 

v praxi nevyuţívá. Problémem je i koroze, neboť adsorbce probíhá pod teplotou rosného bodu 

kyseliny sírové [1]. 

4.2 Polosuchá metoda 

Při této metodě se jako sorbent pouţívá Ca(OH)2. V odsiřovacím reaktoru polosuché 

metody se pomocí rotačního rozprašovače vytváří velmi jemná mlha suspenze. S touto mlhou 

se mísí spaliny, přičemţ SOx ze spalin přechází do sorbentu. Dále se při tomto procesu 

částečky vody následně vypaří a granule suchého zreagovaného produktu jsou unášeny z 

adsorbéru. Ty se zachytí ve filtru (s výhodou se vyuţívají tkaninové filtry - zbytek chemické 

reakce pak probíhá ještě ve vrstvě popílku a nezreagovaného sorbentu usazeného ve 

filtračním koláči na tkanině). Filtr je zařazen za odsiřovací reaktor a zachycený prach je směsí 

popílku a reakčních produktů. 

Polosuchá metoda dosahuje účinností cca 60  90 % a to při aplikaci tkaninového 

filtru. V případě pouţití elektrofiltrů je dosaţená účinnost o cca 10 % niţší [1]. 

4.3 Mokré metody 

Převaţujícími technologiemi odsiřování spalin jsou mokré vypírací metody, zejména 

pochody na bázi vápenec  sádrovec. Zaujímají okolo 80 % podílu na trhu a pouţívají se u 

velkých kotlů. Je to důsledkem jejich vysoké účinnosti odstranění SO2 a jejich vysoké 

spolehlivosti. Jako sorbentu se ve většině případů pouţívá vápenec, vzhledem k jeho ceně a 

dostupnosti na trhu. Vedlejšími produkty jsou buď sádrovec (CaSO4 2 H2O) nebo směs síranu 

a siřičitanu vápenatého, v závislosti na způsobu oxidace [1]. 



15 

 

4.3.1 Proces Walther 

Podstatou je vypírání oxidu siřičitého amoniakem (5), při kterém se tvoří siřičitan 

amonný. Ten se oxiduje vzduchem na síran (6): 

NH3 + SO2 + H2O → (NH4)2SO3       (5) 

(NH4)2SO3 + 0,5 O2 → (NH4)2 SO4       (6) 

Proces vypírání SO2 probíhá ve dvou sériově řazených protiproudých pračkách, 

přičemţ za druhý vypírací stupeň je zařazen reaktor, do nějţ se vhání oxidační vzduch. 

Vzniklý roztok se nastřikuje do rozprašovací sušárny, v níţ se získá krystalický síran amonný. 

Ten se odloučí v elektrostatickém odlučovači a následně se granuluje. Vyuţívá se jako 

hnojivo. 

Nevýhodou procesu je nutnost hlubokého ochlazení spalin (aţ na 30 
o
C) a tvorba 

bílého aerosolu síranu amonného, který zabarvuje kouřovou vlečku [1]. Metoda se v ČR 

nevyuţívá. 

4.3.2 Magnezitová metoda 

U tohoto regenerativního procesu je principem absorpce oxidu siřičitého do suspenze 

oxidu hořečnatého. Při regeneraci se krystaly siřičitanu hořečnatého tepelně rozkládají na oxid 

hořečnatý, který se vrací do procesu, a na oxid siřičitý, který se dále zpracovává na kyselinu 

sírovou nebo elementární síru [3]. Rozklad probíhá při teplotách nad 800°C v redukční 

atmosféře, ve které se oxidací siřičitanu vzniklý síran hořečnatý redukuje na SO2 a MgO. 

Metodu popisují následující rovnice: 

Hlavní reakce (7): 

MgO + SO2 + 3 H2O → MgSO3 3 H2O      (7) 

Další reakce (8), (9), (10): 

MgSO3 + SO2 + H2O → Mg(HSO3)2       (8) 

Mg(HSO3)2 + MgO + 5 H2O → 2 MgSO3 3 H2O     (9) 

MgSO3 3 H2O + ½ O2 + 4 H2O → MgSO4 7 H2O     (10) 

Regenerace (11), (12): 

MgSO3 → MgO + SO2        (11) 

2 MgSO4 + C → 2 MgO + 2 SO2 + CO2      (12) 

Hlavní nevýhodou metody je potřeba velmi kvalitního magnezitu (kalcinovaný 

přírodní nebo MgO z mořské vody), eroze materiálů vlivem dopravy krystalů a velká 

energetická náročnost. Výhodou je bezodpadovost, spolehlivost a účinnost vyšší neţ 90 %. 

Metoda se ojediněle pouţívá v Japonsku a USA převáţně na mazutových kotlích [1]. 
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4.3.3 Metoda Wellman – Lord 

Velmi jednoduchá metoda, jejíţ princip lze popsat následujícími rovnicemi (13): 

Na2SO3 + SO2 + H2O → 2 NaHSO3       (13) 

Regenerace (14): 

2 NaHSO3 → Na2SO3 + SO2 + H2O       (14) 

Vedlejší reakcí vzniká síran sodný (15): 

2 Na2SO3 + O2 + 10 H2O → 2 Na2SO4 10 H2O     (15) 

Za vyšší teploty probíhá reakce opačným směrem, coţ je princip regenerace pracího 

roztoku, který se provádí v odparce, z níţ odchází SO2 o koncentraci 80 – 90 % a krystalický 

siřičitan sodný. Neţádoucí vedlejší reakcí je oxidace na síran, který je nutno z roztoku 

získávat krystalizací a vzniklé ztráty sodného iontu krýt přídavkem hydroxidu sodného nebo 

sody. Jde o velmi spolehlivou metodu s účinností vyšší neţ 90 % [1]. V praxi se tato metoda 

nevyuţívá. 

4.3.4 Mokrá vápencová metoda 

Chemie procesu této metody spočívá ve vypírání oxidu siřičitého vodní suspenzí 

vápna nebo vápence, která probíhá nejlépe při teplotě okolo 60 
o
C podle sumární reakce (16): 

2 CaCO3 + 2SO2 + O2 + 4H2O → 2 CaSO4 2 H2O + 2 CO2    (16) 

Vlastní proces však probíhá dle rovnic (17), (18): 

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O       (17) 

SO2 +CaCO3 → CaSO3 + CO2       (18) 

Vzniklý CaSO3 dále reaguje podle rovnic (19), (20), (21) a (22): 

SO2 +CaSO3 + H2O → Ca(HSO3)2       (19) 

Ca(HSO3)2 + CaCO3 → 2 CaSO3 + H2O + CO2     (20) 

CaSO3 + 2 H2O +1/2 O2 → CaSO4 2 H2O      (21) 

Ca(HSO3)2 + 2 H2O + 1/2 O2 →CaSO4 2 H2O + H2SO3    (22) 

Reakce (21) a (22) probíhají různou rychlostí. Oxidace siřičitanu vápenatého (21) je 

vlivem jeho nerozpustnosti pomalá. Naopak oxidace hydrogensiřičitanu vápenatého (22) je 

vlivem jeho dobré rozpustnosti podstatně rychlejší [1]. 

Určujícím mechanismem je rychlost rozpouštění vápence. Tedy odpor proti difuzi 

v kapalné fázi. Proces je moţno urychlit těmito způsoby: 
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 zmenšením velikosti částic a zvýšením povrchu vápence (jemnějším 

rozemletím, typické zrnění je 90 – 100 % < 40 µm), 

 zvýšením stechiometrického poměru CaCO3 : SO2. To však můţe vést k tvorbě 

inkrustací v pračkách a odlučovačích kapek, které jsou neţádoucí. V praxi 

stechiometrie CaCO3 : SO2 bývá 1,02 – 1,07 : 1 v závislosti na účinnosti 

pračky, 

 zvýšením skrápěcího poměru L/G (l m
-3

)  (poměr objemu suspenze L k objemu 

spalin G za normálních podmínek), 

 přídavkem aditiv (organické kyseliny, Mg
2+

), 

 větší zádrţí suspenze v jímce absorbéru, 

 udrţováním pH v kyselejší oblasti (nevýhodou je, ţe při pH <5 dochází 

k vyluhování Al
3+

 z neodloučeného zbytkového popílku zachyceného 

v absorbéru a tím i k tvorbě komplexního iontu AlF6
3-

, který způsobuje tvorbu 

úsad a nánosů v absorbérech a odlučovačích kapek). 

Vápencové pračky jsou dnes nejrozšířenějšími systémy odsiřování spalin. Na obr. 1 je 

znázorněno technologické schéma současného typu mokrého vápencového odsiřovacího 

procesu. Na účinnost systému odsiřování spalin má důleţitý vliv reakční schopnost vápence. 

Spaliny po vyčištění od TZL procházejí obvykle přes výměník tepla a vstupují do 

absorbéru, ve kterém se odstraní SO2 přímým kontaktem s vodní suspenzí jemně mletého 

vápence. Čerstvá vápencová suspenze se vpouští do absorbéru nepřetrţitě. Vyčištěné spaliny 

procházejí odlučovačem mlţných kapek a po ohřátí nad rosný bod se vypouštějí komínem 

(nebo přes chladící věţe do atmosféry; v tomto případě není nutno spaliny zpětně ohřívat). 

Vzniklý sádrovec se odtahuje z absorbéru a vede se na odvodnění a další zpracování. 

Mokré vápencové pračky se obvykle dělí na dvě kategorie podle typu oxidace: 

 s nucenou oxidací, 

 s přirozenou oxidací. 

Způsob oxidace je určen: 

 chemickými reakcemi, 

 pH reakční suspense, 

 výslednými vedlejšími produkty. 
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Obr. 1  Schéma technologického procesu odsířování mokrou vápencovou metodou [13] 

Při způsobu nucené oxidace se zavádí na dno absorbéru vzduch, aby se oxidoval 

siřičitan vápenatý na síran vápenatý, při čemţ se dosahuje více neţ 99 % oxidace. 

Při přirozeném způsobu oxidace se siřičitan vápenatý oxiduje částečně kyslíkem 

obsaţeným ve spalinách. Výsledným produktem je pak hemihydrát siřičitanu vápenatého 

(CaSO3 1/2 H2O). Ve vytvořeném kalu je směs hemihydrátu siřičitanu vápenatého a sádrovce. 

Při niţším pH v rozmezí od 4,5 do 5,5 se chemická reakce liší. Po absorpci SO2 není 

primárním produktem neutralizace vápencem siřičitan vápenatý, ale hydrogensiřičitan 

vápenatý Ca(HSO3)2. Ten má vyšší rozpustnost neţ siřičitan vápenatý. Proto má provoz při 

niţším rozmezí pH menší riziko inkrustací a ucpávání. Hydrogensiřičitan vápenatý oxiduje a 

krystalizuje ve formě sádrovce (CaSO4 2 H2O). V tabulce 1 je uvedena poţadovaná kvalita 

energosádrovce určeného pro další zpracování. 

Tabulka 1  Poţadavky na kvalitu energosádrovce[1] 

Stanovovaná složka Přípustná hodnota 

CaSO4  2H2O 95 % hm. 

vlhkost 10 % hm. 

MgO 0,1 % hm. 

Cl
-
 0,01 % hm. 

Na2O 0,06 % hm. 

SO2 0,25 % hm. 

pH 5 – 9 % hm 

barva 90 % stupně bělosti 

zápach neutrální 

toxické látky ţádné 
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V tabulce 2 [13] je porovnání mezi nucenou oxidací a přirozeným způsobem oxidace 

při mokré vápencové vypírce. Při nucené oxidaci je odvodnění snadné, protoţe jsou krystaly 

sádrovce poměrně velké. Primární odvodnění se obvykle provádí v hydrocyklonech, po nichţ 

následuje sekundární odvodnění na filtrech, nebo v odstředivkách. Konečný produkt obsahuje 

okolo 90 % pevné fáze, snadno se s ním manipuluje a je prodejný hlavně jako sádra pro 

omítky, do cementu, obkladových desek, nahrazuje přírodní sádrovec nebo se deponuje na 

skládce. 

Tabulka 2  Porovnání mezi nucenou a přirozenou oxidací 

Způsob Vedlejší 

produkt 

Velikost 

krystalu 

vedlejšího 

produktu 

Využití 

vedlejšího 

produktu 

Odvodnění Spolehlivost 

nucená 

oxidace 

sádrovec 

90 % 

voda 10 % 

0-100 µm obkladové 

desky, 

cement, 

atd. 

Snadné– hydrocyklon 

a filtry 

> 90 % 

přirozená 

oxidace 

síran a 

siřičitan 

vápenatý 50-

60 % 

voda 40-50 % 

1-5 µm nevyuţívají 

se 

(skládka) 

Nesnadné  zahušťovač 

a filtr 

95-99 %  

 

Vedlejší produkt z metody přirozené oxidace je směsí, kterou je těţké odvodnit. Jedná 

se o směs hemihydrátu siřičitanu vápenatého a bezvodého síranu vápenatého. Primární 

odvodnění proto vyţaduje zahušťovač. Sekundární odvodnění se provádí filtry nebo 

odstředivkami. Konečný vedlejší produkt mívá 40  50 % vody. Ten se ve většině případů 

ukládá v odkalištích, nebo na skládku. Před deponováním na skládce je ho ale třeba promísit 

s popílkem a vápnem s ohledem na jeho tixotropní povahu (schopnost přecházet za téţe 

teploty z pevné fáze v kapalnou). 

Uspořádání mokré vápencové metody lze běţně roztřídit do čtyř typů (a, b, c, d), jak je 

znázorněno na obr. 2. 

Typ (a) a typ (b) vyuţívají přídavnou oxidační nádobu. Jsou uvedeny jen jako 

překonaná vývojová stádia, která se dnes jiţ nevyuţívají. 

Typ (c) eliminuje oxidační nádobu. Zde se vzduch pro oxidaci vhání na dno absorbéru. 

Tato metoda oxidace se obvykle nazývá oxidací in situ (uvnitř) a je nejběţnější metodou. 

Pokud dochází k oxidaci v oxidační nádobě, jako je u typu (a) a (b), nazývá se oxidace ex situ 

(vně). Ačkoliv předřazená pračka slouţí hlavně k odstranění HCl a HF, odstraňuje se při 

nízkém pH také více rtuti, stejně jako jemné prachové částice, které nesou další stopové 

prvky. 
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Typ (d) je nejjednodušším uspořádáním u mokrých vápencových procesů a nyní se stal 

převaţujícím systémem odsiřování spalin. Všechny chemické reakce se uskutečňují v jediném 

zabudovaném absorbéru. 

Oxidace in situ má před oxidací ex situ mnoho výhod. Výhody jsou následující: 

 oxidace in situ předchází především problémům s inkrustacemi a ucpáváním. 

A to pomocí úplné oxidace produktu v absorbéru, coţ má za následek vyšší 

spolehlivost provozu. Částečná oxidace produktu vlivem kyslíku ve spalinách 

způsobuje vznik nánosů sádrovce v absorbéru, 

 oxidace in situ dosahuje vyšší účinnosti odstranění SO2 ve srovnání s oxidací 

ex situ, 

 oxidace in situ podporuje účinnost odstranění SO2 dokonce i při nízkých 

hodnotách pH, protoţe kyselina sírová, která vzniká oxidací kyseliny siřičité 

při injektáţi vzduchu, reaguje velmi rychle s vápencem. Kromě toho je u této 

oxidace vyšší vyuţitelnost vápence, neţ při oxidaci ex situ z důvodu vyšší 

rozpustnosti vápence při nízkých hodnotách pH. Molární poměr Ca/S se 

pohybuje v rozmezí 1,01 – 1,05. 
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Obr. 2  Typy uspořádání mokré vápencové metody [13] 
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4.3.4.1 Absorbéry 

Projekt absorbéru je kritickou veličinou mokrých odsiřovacích systémů. Obr. 3 

zobrazuje různé druhy absorbérů, kde dochází ke všem chemickým reakcím při odsiřování 

spalin najednou. 

Bylo vyvinuto mnoho absorbérů pro účel odsiřování spalin lišících se konstrukcí. 

Jedná se především o tok spalin a vypíracího činidla. Podle vzájemného toku lze rozlišit 

absorbéry na protiproudé, souproudé a kombinované. 

Bez ohledu na konstrukci absorbér tvoří tři základní části. Jsou to absorpční jímka na 

vypírací činidlo, samotná absorpční zóna, v níţ dochází ke kontaktu spalin a absorpčního 

činidla, a odlučovače kapek, jejichţ smyslem je odloučit úlet z absorbéru. 

Z celé řady absorbérů navrţených a odzkoušených při aplikaci odsiřovacích metod 

jsou dnes nejrozšířenější absorbéry protiproudé bezvýplňové. U mokré vápencové metody se 

absorpční suspenze čerpá z jímky speciálními čerpadly do absorpční zóny, kde se rozstřikuje 

pomocí trysek do protiproudně přiváděných spalin. Spaliny, nesoucí úlet kapek vody a 

suspenze, jsou vedeny do odlučovače kapek (nejčastěji dva, jeden pro hrubé odloučení úletu 

ze spalin, druhý pro dočištění). Následně jsou odváděny do zařízení pro ohřev spalin a poté 

rozptylovány komínem nebo chladícími věţemi [13]. 

 

Obr. 3  Různé druhy absorbérů [13] 
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Typ 1 je sprchový absorbér věţového typu. Sprchová věţ má běţně tři aţ čtyři 

rozstřikové hladiny s řadou trysek, kterými se rozptyluje vodní suspenze jemně mletého 

vápence a rovnoměrně se rozprostře v průřezu absorbéru. Spaliny, které vstoupily do 

absorbéru, jsou v bezprostředním kontaktu s volně se pohybujícími kapkami suspenze, 

obvykle v protiproudém uspořádání bez  jakéhokoliv zařízení k omezování průtoku plynu. 

Mlha kapaliny unášená vzhůru se zachycuje v demisteru (odlučovač kapek). 

Typ 2 je věţový absorbér s výplní, který jako výplně vyuţívá  plastové mříţky. 

Výplňový absorbér tvaru věţe prodluţuje čas prodlevy kontaktu plynu a kapaliny, coţ má 

za následek vyšší účinnost odstranění SO2. Věţ s výplní se nyní provozuje bez problémů 

s inkrustacemi. Mimoto důleţitou charakteristikou souproudého uspořádání s vysokou 

rychlostí průtoku plynu je projekt kompaktního velkorozměrového absorbéru. 

Typ 3 je znám jako proudový reaktor s probubláváním (jet bubbling reaktor-JBR). 

Spaliny jsou vháněny do suspenze mnoha ponornými trubkami, přičemţ se turbulentní 

probublávané loţe reaktoru plní vápencovou suspenzí, do které se vhání za účelem oxidace 

vzduch. Tento typ absorbéru je dobrým příkladem zjednodušeného procesu odsiřování spalin. 

Eliminuje potřebu čerpadel pro recirkulaci, rozstřikových hubic a sběrného potrubí, 

samostatných oxidačních nádrţí a zahušťovačů a tím se minimalizují provozní potíţe, stejně 

jako spotřeba energie. 

Typ 4 Konstrukce absorbéru vychází z jednookruhové metody, absorbér je však 

doplněn o dělící přepáţku. Tato přepáţka vytváří v absorbéru dva téměř samostatné 

sprchovací okruhy. Ve spodní části cirkuluje kyselý sorbent o pH v rozmezí 4,5  5,5, v horní 

části pak koluje jiţ téměř neutrální sorbent o hodnotě pH 6,5  7,0. Tento sorbent je sváděn 

do recirkulační nádoby, po částečném rozpuštění vápence je přepuštěn do spodního okruhu. 

Spaliny vstupují spodem do absorbéru, intenzivně víří a jsou zkrápěny sorbentem spodního 

okruhu. Dále spaliny procházejí směrem vzhůru přes dělící přepáţku (ta umoţňuje volný 

průchod spalin), procházejí postřikem horního okruhu a následně se odmlţují v odlučovači 

kapek. 

Teplota spalin se průchodem jednotkami mokrého odsiřování spalin sniţuje na 45 –

 80°C. Aby se zlepšil rozptyl vyčištěných spalin z komína a sníţila se četnost viditelného 

oblaku, vyţadují předpisy, aby na výstupu z komína byla minimální teplota spalin nad rosným 

bodem. K ohřevu spalin se pouţívají regenerační výměníky tepla na principu spaliny-spaliny 

resp. spaliny – voda – spaliny. Pokud jsou vyčištěné spaliny odváděny přes chladící věţe, 

není nutno provádět jejich zpětný ohřev. 

Pouţití systému mokrého odsiřování spalin vyţaduje značný prostor a obvykle také 

nový komín, protoţe vystupující plyny z odsiřovacího zařízení jsou mnohem korozivnější 

(rosného bodu se dosáhne v pračce) neţ bez úpravy s odsiřováním a stávající komín nemusí 

splňovat podmínky tohoto účelu. 

4.3.4.2 Technologie jednookruhového absorbéru 

Základní blokové schéma mokré odsiřovací technologie je znázorněno na obr. 4. Jedná 

se o mokrou odsiřovací metodu s jednookruhovým absorbérem. 

Mletý vápenec se dopraví z hlavního zásobníku do denního zásobníku vápence. Ze 

kterého se dopraví do míchací nádrţe, kde se za přívodu procesní vody a stálého míchání 

vytvoří vápencová suspenze. Vápencová suspenze se pomocí čerpadla dopraví do absorbéru. 
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V absorbéru se pomocí cirkulačních čerpadel vápencová suspenze dopraví do jednotlivých 

pater sprchového systému. 

Spaliny vstupují do spodní části absorbéru, víří a postupují směrem vzhůru přes 

jednotlivé patra sprchového systému. Sprchování spalin je tak intenzivní, ţe celý objem 

sorbentu recirkuluje přes sprchy během několika minut. 

Před výstupem z absorbéru procházejí spaliny odlučovačem kapek, kde se zachycuje 

podstatná část kapiček sorbentu unášená spalinami. 

Při intenzivním sprchování spalin v absorbéru jejich teplota klesá a relativní vlhkost 

spalin dosahuje hodnoty 100 %. To následně znamená, ţe celá navazující trasa spalin musí 

být konstruována jako "mokrá" a to včetně komínu. 

Při procesu odsiřování se zvyšuje hustota sádrovcové suspenze a při dosaţení 

předepsané hustoty se odvádí do zásobní nádrţe přes hydrocyklon. V hydrocyklonu se oddělí 

hrubá a jemná frakce, která je pak přiváděna zpět do absorbéru. Ze zásobní nádrţe se poté 

sádrovcová suspenze dopravuje do bubnového (resp. pásového) filtru, kde se z větší části 

odvodní. Odvodňovacích zařízení je více druhů a jejich správná volba ovlivňuje kvalitu 

produktu odsíření. Účinnost odsíření v jednookruhovém absorbéru se pohybuje mezi 90 – 

95 %. 

 

 

Obr. 4  Technologické schéma mokré metody odsíření (jednookruhový absorbér) [13] 

Dmychadlo 
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4.3.4.3 Technologie dvouokruhového absorbéru 

Tento systém viz obr. 5 je určen především pro spaliny s vysokým obsahem SO2. Dále 

je v tomto systému odsíření moţné dokonale řídit kvalitu výstupního produktu odsíření  

energosádrovce. U tohoto produktu lze garantovat jeho vlastnosti takovým způsobem, ţe je 

moţné ho systematicky pouţívat pro stavební účely (sádrokartony, apod.). 

 
Obr. 5  Technologické schéma mokré metody odsíření (dvoukruhový absorbér) [13] 

 

Konstrukce absorbéru vychází z jednookruhové metody, absorbér je však doplněn o 

dělící přepáţku. Tato přepáţka vytváří v absorbéru dva téměř samostatné sprchovací okruhy. 

Ve spodní části cirkuluje kyselý sorbent o pH v rozmezí 4,5  5,5, v horní části pak koluje jiţ 

téměř neutrální sorbent o hodnotě pH 6,5  7,0, Tento sorbent je sváděn do recirkulační 

nádoby, po částečném rozpuštění vápence je tento sorbent přepuštěn do spodního okruhu. Ze 

spodního okruhu se odvádí sádrovcová suspenze, která prochází přes hydrocyklon do nádrţe 

vápencové suspenze. V hydrocyklonu se odloučí hrubá frakce od jemné frakce sádrovcové 

suspenze a ta je pak vrácena zpět do spodního okruhu absorbéru [13]. 

Do horního okruhu se přivádí vápencová suspenze z recirkulační nádoby, kdy 

odběrové místo je výše neţ odběrové místo pro čerpadlo do spodního okruhu.  

Spaliny vstupují spodem do absorbéru, intenzivně víří a jsou zkrápěny sorbentem 

spodního okruhu. Dále spaliny procházejí směrem vzhůru přes dělící přepáţku (ta umoţňuje 

volný průchod spalin), procházejí postřikem horního okruhu a následně se odmlţují 

v odlučovači kapek. Účinnost odloučení oxidů síry z proudu spalin se v dolní části absorbéru 

pohybuje v rozmezí 25  30 %, v horní části se pak účinnost odsíření posupně zvyšuje 

 v zástřikové zóně na 80  85 % a je-li pouţita kontaktní zóna, tak na konečných 

95  100 %. 
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5 DÁVKOVÁNÍ ADITIV PRO MOKROU VÁPENCOVOU 

METODU 

Zvýšení účinnosti metody mokré vápencové vypírky, které by vedlo ke sníţení 

provozních, i investičních nákladů (při projekci nových zařízení) nebo k prodlouţení 

ţivotnosti starších zařízení (která nejsou jiţ schopna plnit zpřísňující se emisní limity), je jistě 

minimálně z ekonomického hlediska zajímavou myšlenkou. 

Jedna z cest intenzifikace procesu odsiřování spalin mokrou vápencovou metodou 

spočívá v aplikaci aditiv do vápencových vypíracích suspenzí.  

Aditiva lze podle chemické struktury rozdělit na anorganická a organická. Jako 

anorganická aditiva se pouţívají soli, nejčastěji hořečnaté. Nevýhodou těchto aditiv je jejich 

citlivost na ionty Cl
-
 a F

-
 ve spalinách. V případě pouţití těchto aditiv je nutná předpírka 

chloridů a fluoridů vodou před samotnou absorpcí. 

Při pouţití organických aditiv (organických kyselin) v provozním měřítku neklesá pH 

pod hodnotu 5,0 a k blokování vápence nedochází.  

5.1 Procesní parametry ovlivňující odsiřovací proces 

Mezi procesní parametry ovlivňující odsiřovací proces patří zejména konstrukce 

absorbéru, pH absorpční suspenze, vstupní koncentrace oxidu siřičitého, stupeň přesycení, 

teplota v reaktoru, skrápěcí poměr, ale například i koncentrace chloridových iontů v suspenzi. 

Hlavním faktorem ovlivňujícím účinnost odsiřovacího procesu je konstrukce 

absorbéru, např. počet sprchových pater (v případě sprchového skrubru), výška absorbéru, 

velikost průřezu absorbéru, apod. S rostoucím skrápěcím poměrem L/G (L – mnoţství 

suspenze vyjádřené v litrech, G – mnoţství spalin vyjádřené v m
3
) roste účinnost odsíření, jak 

demonstruje např. Nygaard [2] po měřeních v elektrárně ENERGI E2 A/S v Dánsku na 

absorbéru o průměru 17,5 m a výšce 51 m při spalování nízkosirnatého uhlí viz obr. 6. 
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Obr. 7  Pokles koncentrace SO2 s rostoucím poměrem L/G [2] 
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Stupeň odsíření se zvyšuje i s rostoucím počtem pater umístěných nad sebou. 

Při absorpci SO2 ze spalin dochází vţdy k oxidaci siřičitanu na síran (nucená oxidace 

vháněním vzduchu do absorbéru). Při absorpci oxidu siřičitého vápencovou suspenzí bez 

pouţití aditiv se vţdy pracuje ve stavu přesycenosti vůči rozpustnosti síranu vápenatého 

dihydrátu. Stupeň přesycení suspenze α lze vyjádřit vztahem (23): 

4

2
4

2

CaSO

SOCa

K

.aa
α      (1)         (23) 

kde α je stupeň přesycení  (1) 

  - aktivita iontu  (1) 

  - aktivita iontu  (1) 

  - součin rozpustnosti  (1) 

Stupeň přesycení by neměl být vyšší neţ 1,3 1,4. Je-li přesycenost vyšší, dochází 

k tvorbě velkého počtu zárodečných krystalů, které se usazují na stěnách absorbérů, jejich 

vestavbách a odlučovačích kapek. Proto dosaţení optimální hodnoty α je důleţité z hlediska 

bezporuchového provozu. 

Nespornou předností pouţití aditiv je výrazné sníţení spotřeby elektřiny na pohon 

oběhových čerpadel suspenze v důsledku moţnosti sníţit i skrápěcí poměr L/G. Ten bývá u 

neaditivovaných procesů pracujících ve stavu přesycení 20 – 30 dm
3

m
-3

. 

5.2 Použité suroviny 

Pro odsířování se pouţívají vápence s obsahem CaCO3 nejméně 90 %, rozemletí bývá 

na velikost částic pod 40 μm. Elektrárny a teplárny odebírají buď vápencový štěrk o velikosti 

2 – 6 cm (často odpad z výroby vápna), který si dále drtí a rozemílají ve vlastní reţii, nebo 

nakupují přímo jemně rozemletý vápenec. 

5.2.1 Rozpouštění vápence a absorpce SO2 

Rozpustnost vápence ve vodě je poměrně nízká. Mezi 17 a 25°C činí 14  15 mg dm
-3

. 

Při 100°C dosáhne asi 30  40 mg dm
-3

 [5]. V přítomnosti CO2 se rozpustnost vápence 

zvyšuje se zvyšujícím se parciálním tlakem CO2, jak je vidět na obr. 7. 

Při absorpci SO2 do vápencové suspenze můţeme uvaţovat následující difúzní, 

rozpouštěcí a disociační děje: 

SO2(g) difunduje skrze film plyn-kapalina   (difuze)  (24) 

SO2(g) ↔ SO2(l)      (rozpouštění)  (25) 

SO2(l) + H2O → H2SO3     (asociace)  (26) 

H2SO3 ↔H
+
 + HSO3

-
      (disociace)  (27) 
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HSO3
-
 ↔ H

+
 + SO3

2-
      (disociace)  (28) 

CaCO3(s) ↔ CaCO3(l)      (rozpouštění)  (29) 

CaCO3(l) ↔ Ca
2+

 + CO3
2-

     (disociace)  (30) 

H
+
 + CO3

2-
 ↔ HCO3

-
      (disociace)  (31) 

H
+
 + HCO3

-
 ↔ CO2 + H2O     (disociace)  (32) 

 

Obr. 7  Rozpustnost vápence v závislosti na parciálním tlaku CO2 [13] 

Dále probíhá difúze rozpuštěných chemických látek v kapalném filmu a v neposlední 

řadě také reakce mezi nimi: 

SO2 + HCO3
-
 ↔ HSO3

-
 + CO2       (33) 

SO2 +SO3
2-

 +H2O ↔ 2HSO3
-
        (34) 

CO3
2-

 + HSO3
-
 ↔ HCO3

-
+ SO3

2-
       (35) 

Oxid siřičitý difunduje přes film u mezifázového rozhraní plyn-kapalina, rozpouští se 

v kapalině a disociuje. Současně se rozpouští pevný vápenec, který také disociuje. Poté mezi 

sebou reagují siřičitanové a uhličitanové ionty dle rovnic (33) a (34) [6]. 

Stupeň disociace závisí na pH absorpční kapaliny, jak je patrno z obr. 8. Pod pH 6 je 

podíl CO3
2-

 iontu extrémně malý a s poklesem pH pod 8 se začíná uvolňovat CO2. 
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Obr. 8  Disociace siřičitanových a uhličitanových iontů v závislosti na pH [6] 

Na obr. 9 je vyjádřeno, ţe rozpuštěný oxid siřičitý při postupu do kapalného filmu 

reaguje reakcemi (33), (34) a je spotřebováván za současného vzniku hydrogensiřičitanového 

iontu. Ve vzdálenosti, kde uţ je všechen oxid siřičitý zreagován, začne převládat reakce (35) 

aţ do ustavení rovnováhy v kapalině. Hodnoty X1 a X2 značí koncentrace látek účastnících se 

reakcí. 

 

 

Obr. 9  Koncentrační profil absorpce SO2 na fázovém rozhraní plyn-kapalina [6] 

Na fázovém rozhraní kapalina-pevná látka na obr. 10 je řídícím dějem reakce (31), 

v níţ jsou uvolňující se uhličitanové ionty spotřebovávány reakcí s kyselým vodíkem za 

vzniku hydrogenuhličitanového iontu. Tímto se dá říci, ţe iont H
+
 je hlavním aktérem 

ovlivňujícím rychlost rozpouštění vápence. 
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Obr. 10  Koncentrační profil na fázovém rozhraní kapalina-pevná látka[6] 

Dalším hlavním parametrem ovlivňujícím rychlost rozpouštění vápence je velikost 

plochy mezifázového rozhraní kapalina-pevná látka, s níţ souvisí velikost částic čili jemnost 

mletí vápence. 

Reakční rychlost rozpouštění vápence můţe být vyjádřena rovnicí (36) [4] 

3
3 CaCOS][H][Hk

dt

CaCOd
speq

     (36) 

kde [CaCO3]  je koncentrace uhličitanu vápenatého v suspenzi  (mol dm
-3

) 

  [H
+
]  - koncentrace vodíkových iontů  (mol dm

-3
) 

  [H
+
]eq - rovnováţná koncentrace vodíkových iontů  (mol dm

-3
) 

  Ssp   - měrný povrch uhličitanu vápenatéhov suspenzi  (m
2

g
-1

) 

  k   - rovnováţná konstanta 

 

V první fázi se vápenec rozpouští velmi rychle dle reakce (37): 

CaCO3(l) + H
+
 ↔ Ca

2+
 + HCO3

-
       (37) 

a po vyčerpání H
+
 iontů se začíná uplatňovat mnohem pomalejší reakce (38): 

CaCO3(s)+ CO2(l) + H2O ↔Ca
2+

 + 2 HCO3
-
      (38) 

Fakt, ţe druhá fáze rozpouštění vápence je závislá na intenzitě míchání, vede k závěru 

důleţitosti transportu CO2 přes mezifázové rozhraní plyn-kapalina. 

5.2.2 Primární produkt  energosádrovec 

Jakmile dojde k přesycení kapalné fáze síranem vápenatým, začne se sráţet jako 

dihydrát síranu vápenatého (sádrovec)  (rozpustnost CaSO4 2 H2O je 2,4 g dm
-3

 při 65°C [8]). 

Na obr. 11 jsou znázorněny dva reţimy, ve kterých se sráţení sádrovce můţe vyskytovat: 
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 růst krystalů, 

 tvorba krystalizačních jader. 

Při relativním nasycení (přesycení) nad 1,3  1,4 převaţuje tvorba malých 

krystalizačních jader, které inkrustují na jakémkoli povrchu v absorbéru. Kdyţ je povrch 

krystalizačních zrn velký, je přesycení redukováno a převaţuje růst jiţ existujících krystalů. 

Pokud je v suspenzi udrţováno odpovídající mnoţství sádrovcových částic, dominuje růst 

krystalů a inkrustace se nevyskytují [9]. 

 

Obr. 11  Sráţení sádrovce v závislosti na relativním nasycení [9] 

Hodnotu stupně přesycení suspenze lze řídit skrápěcím poměrem L/G a koncentrací 

CaSO4 2 H2O v absorpční suspenzi. Závislost stupně přesycení na skrápěcím poměru 

znázorňuje obr. 12. Optimální hodnoty stupně zkrápění L/G v neaditivované suspenzi leţí 

mezi 20 – 30 dm
3

m
-3

 [1]. 

 

Obr. 12  Závislost stupně přesycení suspenze na skrápěcím poměru [1] 
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5.3 Působení aditiv 

Pro zvýšení účinnosti mokré vápencové metody se do absorpční suspenze přidávají 

aditiva. Aditivum je látka přidávaná v nízké koncentraci do systému ke zlepšení nebo 

upravení vlastností vypírací suspenze, coţ vede k úspoře investičních a provozních nákladů 

nebo zlepšení účinnosti a výkonu zařízení. 

Při absorpci SO2 v absorpční kapalině, musí být tvořící se kyselina nepřetrţitě 

neutralizována. Rychlost této neutralizace významně ovlivňuje i absorpci SO2 do vypírací 

suspenze. Na
+
 a Ca

2+
 ionty získané z aditiv zvyšují alkalitu vypírací kapaliny ve formě 

sulfitového iontu. Pokud je dostatek tohoto iontu v kapalině, rovnováha reakce sulfid bisulfid 

tlumí pH vypírací kapaliny do té míry, ţe neutralizace absorbovaného SO2 probíhá rychle a 

tím i rychleji můţe být SO2 absorbován z plynu. Proces je limitován odporem proti přestupu 

hmoty na fázovém rozhraní v plynné fázi. Protoţe omezení spočívá v rychlosti, s níţ můţe být 

SO2 absorbován z plynné fáze. Pro odsíření je významný styk povrchu kapaliny s plynem. 

Proto i hodnota L/G v těchto systémech se udrţuje na vysokých hodnotách, např. 

20  30 dm
3

m
-3

. Při aplikaci vápna či vápence pro odsiřování spalin je tedy zásadní 

překáţkou nedostatek alkality v pevné fázi. Rychlost, s jakou se pevná fáze rozpouští, proto 

limituje neutralizaci absorbovaného SO2, a tím se stává v procesu řídícím krokem. Není 

neobvyklé, ţe suspenze vstupující do absorbéru o pH 5,5 ho opouští při pH 3,5. Čím více pH 

klesá, tím více roste parciální tlak SO2 nad suspenzí, a tím se omezuje hnací síla absorpce SO2 

do suspenze. Proto musí být pokles pH potlačen současným účinkem velkého objemu 

kapaliny a tím i potřebného mnoţství iontu Ca
2+

 v absorbéru. 

5.3.1 Anorganická aditiva 

Jako anorganická aditiva se pouţívají hořečnaté soli. Tyto soli způsobují vzrůst 

alkality systému v důsledku zvýšeného podílu SO3
2-

. SO2 absorbující se v suspenzi se 

přeměňuje mnohem rychleji na SO3
2-

, a to bez okamţité nutnosti vazby na rozpuštěný Ca
2+

, 

jako je tomu u neaditivovaných procesů. 

Nevýhodou těchto aditiv je jejich citlivost na ionty Cl
-
 a F

-
 ve spalinách. V jejich 

přítomnosti dochází k narušení chemizmu působení aditiv. 

5.3.2 Organická aditiva 

Účinnost odsiřování spalin mokrou vápencovou metodou lze zvýšit pouţitím 

vhodných organických aditiv. Za organická aditiva se povaţují především organické kyseliny, 

jejichţ disociační konstanty leţí mezi kyselinou uhličitou a siřičitou. Pouţití silnějších kyselin 

či solí však také není neobvyklé, jako např. kyselina mravenčí nebo mravenčan sodný. Jejich 

společným znakem je, ţe tvoří rozpustné soli vápenaté, které zvyšují rozpustnou alkalitu 

suspenze. 

Zvýšení účinnosti odsíření s pouţitím organických kyselin je závislé na řadě faktorů, 

jako jsou např. přenos hmoty v absorbéru bez přítomnosti aditiva, pracovní pH, sirnatost uhlí, 

tlumící kapacita konkrétní organické kyseliny a koncentrace organické kyseliny. 

Organické kyseliny jako účinné tlumiče pH umoţňují řadu rovnováţných reakcí mezi 

jednotlivými ionty. Důleţitost spočívá v tom, ţe odstraňování SO2 není tak závislé na alkalitě 

pevné fáze, proto také L/G nemusí být tak vysoké. Předností organických kyselin je jejich 
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nízká citlivost na obsah chloru a fluoru ve spalinách. To umoţňuje provozovat proces 

absorpce a chlazení spalin v jediném aparátu s jediným cirkulačním okruhem. 

Organické kyseliny 

Karboxylové kyseliny jsou deriváty uhlovodíků, které obsahují funkční karboxylovou 

skupinu-COOH. 

Podle počtu karboxylů se organické kyseliny dělí na monokarboxylové a 

polykarboxylové. Disociace karboxylových kyselin ve vodném roztoku je vyjádřena rovnicí 

pro jednosytnou kyselinu: 

R-COOH + H2O ↔ R-COO
(-)

 + H3O
(+)

      (39) 

Sílu kyseliny, čili aciditu, vystihuje disociační konstanta. Pro tento případ je vyjádřena 

vztahem: 

COOH][R

]O[H]COO[R
K 3

a         (40) 

Disociační konstanty jsou závislé na teplotě a na druhu rozpouštědla. Čím jsou 

hodnoty pKa menší, tím je kyselina silnější. Z praktických důvodů se místo disociačních 

konstant pouţívá jejich záporných dekadických logaritmů: 

a10a KlogpK          (41) 

Slabé elektrolyty disociují ve vodných roztocích jen z části, míru jejich disociace 

charakterizuje disociační konstanta. Faktor pH v roztoku slabé jednosytné kyseliny (R-

COOH) se vypočítá podle následujícího vztahu: 

COOH)c(RlogCOOH)(RpK
2

1
pH a      (42) 

Roztok směsi slabé kyseliny a její konjugované zásady se pro svoji schopnost tlumit 

účinek malého přídavku silné kyseliny nebo zásady na změnu pH tohoto systému nazývá 

tlumivý roztok nebo pufr. Hodnota pH tlumivého roztoku se vypočítá podle vztahu (43) [11]: 

)COOc(RlogCOOH)c(RlogCOOH)(RpKpH a
   (43) 

Karboxylové kyseliny jsou schopné tvořit potřebný tlumivý efekt pH. Míra tlumivých 

vlastností kaţdé z těchto kyselin je závislá na pH, při kterém probíhají reakce do maximální 

přeměny. Čím více je provozované pH blíţe k optimální hodnotě, tím účinnější je tlumící 

kapacita organických kyselin pro odsiřování. 

5.3.3 Mechanismus působení organických kyselin 

Frandsen a kol. [12] se přiklání k mechanismu působení organických kyselin, který je 

znázorněn na obr. 13. Organické kyseliny umoţňují zvýšený přenos vodíkového kationu 

v kapalném filmu mezi plynem a kapalinou a kapalinou a pevnou látkou. Vodíkový kation, 

který se uvolní při rozpouštění oxidu siřičitého ve vodě je přenášen z kapalného filmu do 
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kapaliny ionty AH
-
 nebo A

2-
, kde je po uvolnění vyuţit v reakci s HCO3

-
 za vzniku CO2. 

Tento transport podporuje na jedné straně disociaci SO2 a na druhé straně je rozpouštění 

vápence závislé na difúzi H
+
k povrchu částic. Molekula H2A nebo iont AH

-
 přináší vodíkový 

kation, který je vyuţit pro reakci s CO3
2-

. 

 

Obr. 13  Mechanizmus působení dvojsytných organických kyselin[13] 

5.3.4 Spotřeba a ekonomie aditiv 

Mnoţství aditiva přidaného do procesu mokré vápencové technologie závisí na 

poţadované účinnosti odsíření, jeho ztrátách v systému a do jisté míry i na ceně. Ztráty aditiva 

zahrnují chemickou degradaci (dekarboxylaci) v procesu odsiřování, spolu sráţení 

s odváděným síranem vápenatým, odpařování při teplotách panujících v absorbérech a únos 

v kapkách neodloučených v odlučovači kapek. Ztráty jsou také způsobovány těkavostí aditiva. 

Např. kyselina mravenčí nebo octová mají rozhodně větší těkavost neţ kyseliny s delšími 

řetězci. Další ztráty jsou způsobovány odváděním ve vlhkosti, s níţ je energosádrovec 

odváděn z procesu. 

V USA se investiční náklady na instalaci zařízení pro aplikaci aditiva u velkých 

elektráren odhadují na 100 000 – 300 000 USD. Zahrnují zásobní nádrţ na aditivum (podle 

druhu aditiva můţe obsahovat zařízení na ohřátí, resp.míchací zařízení), dále čerpadla a 

potrubí vedoucí do jímky absorbéru. Investiční cena aditivovaného systému je cca o 1 % vyšší 

neţ u neaditivovaného a provozní náklady se zvýší o cca 1  2 %. [9]. Podle praktických 

zkušeností jsou však celkové náklady na aditivum niţší, neţ by byla zvýšená spotřeba 

vápence potřebné velikosti zrna vyplývající z nutnosti dosáhnout vyšší účinnosti zařízení. 
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5.3.5 Degradace aditiv 

Rychlost degradace aditiva byla zkoumána mnoha autory a bylo zjištěno, ţe u 

organických kyselin závisí mj. na teplotě a pH suspenze. Obecně lze tedy říci, ţe degradace 

organických kyselin klesá s klesající teplotou a klesajícím pH. 

5.3.6 Vliv aditiv na provoz 

Aditiva zvyšují účinnost vypírání SO2 a sniţují provozní náklady. U nových zařízení 

lze při projekci uplatnit menší rozměry absorbéru a tím i niţší pořizovací náklady. U 

stávajících zařízení se účinek projeví v následujících parametrech: 

a) Zvýšení účinnosti zařízení. Při stejné hodnotě L/G se účinnost zvýší. Například 

při spalování uhlí s obsahem síry 2,6 % po přídavku mravenčanu draselného 

v mnoţství 500 ppm se zvýšila účinnost odsíření z 90 % na 96 %, proto by 

v tomto případě bylo moţno sníţit L/G na polovinu při stejné účinnosti 

odsíření. 

b) Změna pH. Organická kyselina působí na suspenzi tlumivým účinkem. 

Pouţitím aditiv můţeme dosáhnout stejné účinnosti odsíření při niţším pH a 

tím při vyšším proreagováním vápence. 

c) Sníţení nákladů na mletí vápence. Rozemílání vápence je energeticky náročný 

proces. Např. hrubším mletím z 95 % na 75 % pod 44 µm se ušetří polovina 

elektrické energie potřebná na mletí. Sníţením pH, které nastane v důsledku 

přidání aditiva, se zlepší vyuţití přidávaného vápence při stejné účinnosti 

odsíření. Proto při pouţití aditiv lze pouţít hruběji mletý vápenec. 

d) Sníţení tvorby úsad v pračkách a odlučovačích kapek. Přídavek organických 

kyselin zvyšuje rozpustnou alkalitu suspenze a sniţuje přesycení. Příznivě se 

uplatňuje tam, kde v důsledku nízkého pH (pod 5) a vysokého obsahu fluoru ve 

spalinách dochází k reakci F
-
 s vyluhovávaným hliníkem z popílku za tvorby 

komplexního iontu AlF6
3-

, jenţ blokuje rozpouštění vápence a vyvolává tvorbu 

úsad. Pokud není k dispozici Al k reakci nedojde. 

e) Schopnost příznivě působit při rostoucí koncentraci SO2. Jelikoţ mají 

dostatečnou tlumící kapacitu, systém je méně citlivý na změnu koncentrace 

SO2 v porovnání se situací, kdy rozpouštění vápence ve skrubru je limitujícím 

krokem. Např. při zvýšení koncentrace SO2 ve spalinách z 2000 na 4000 ppm 

při neaditivovaném procesu poklesla účinnost z 90 % na 84 % a tím vzrostly 

emise z 200 ppm na 640 ppm. S přídavkem mravenčanu sodného v mnoţství 

500 ppm je systém schopen dosáhnout 95 % odsíření tj. 400 ppm. 

f) U organických aditiv sníţení citlivosti procesu na zvýšené koncentrace 

chloridů. Chloridové ionty za normálních podmínek zhoršují rozpouštění 

vápence, kvůli zvýšení hladiny rozpustného vápníku a relativnímu nasycení 

uhličitanu vápenatého. Při pouţití aditiva je potřebná alkalita kapalné fáze 

zajišťována také působením tohoto aditiva, a tudíţ vypírání oxidu siřičitého 

není striktně závislé pouze na rozpouštění vápence. Např. při zvýšení 

koncentrace chloridových iontů z 10 000 ppm na 50 000 ppm poklesla účinnost 

odsíření z 94 % na 79 %. V přítomnosti DBA (dvojsytných organických 

kyselin) o koncentraci 500 ppm poklesla účinnost při stejné změně z 97 % na 

95,5 % a při koncentraci 1000 ppm byla redukce pouze z 98 % na 97 % [9]. 
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5.3.7 Výběr vhodných aditiv 

Důleţitým kritériem pro zvolení vhodného typu aditiva pro proces mokrého odsíření 

spalin, je necitlivost kyselin na obsah Cl
-
 a F

-
 ve spalinách. Toto kritérium zcela vyřazuje 

pouţití anorganických aditiv, proto se volí zcela výhradně organická aditiva. Na základě 

zkušeností různých subjektů je v tabulce 3 uveden přehled nejpouţívanějších organických 

kyselin a jejich fyzikálně-chemických vlastností. Pro větší názornost jsou uvedeny i kyselina 

uhličitá a siřičitá. 

Tabulka 3  Vlastnosti organických kyselin [13] 

Kyselina 
Sumární 

vzorec 

Molární 

hmotnost 

[g.mol
-1

] 

Rozpustnost vápenaté 

soli ve vodě  

[g.l
-1

] 

Hustota 

[g.cm
-3

] 

Konstanta 

stability 

vápenatého 

komplexu 

při 25°C 

[log K] 

Disociační 

konstanta pKa 

(při t = 25°C) 

pKa1 pKa2 

mravenčí CH2O2 46,03 
(20°C)

166 

(50°C)

173 

(90°C)

182 
1,22 --- 3,75 --- 

octová C2H4O2 60,05 
(20°C)

347 

(50°C)

328 

(90°C)

302 
1,266 0,53 4,75 --- 

propionová C3H6O2 74,08    0,99* 0,5 4,87 --- 

jantarová C4H6O4 118,09    1,56 1,9 4,16 5,61 

citrónová C6H8O7 192,13 
(20°C)

<0,1 
  1,665 4,68 3,14 4,77 

šťavelová C2H2O4 90,03 
(18°C)

0,006 

(50°C)

0,0096 

(95°C)

0,0145 
1,77 3,1 1,23 4,19 

adipová C6H10O4 146,14 
(13°C)

40 
 

(99°C)

10 
1,36 2,1 4,43 5,41 

glutarová C5H8O4 132,12    --- 1,06 4,31 5,41 

maleinová C4H4O4 116,1    1,599 2,4 1,92 6,22 

malonová C3H4O4 104,03    1,619 1,2 2,83 5,69 

uhličitá
1)

 H2CO3 62,025    1,0 --- 6,35 10,3 

siřičitá
1)

 H2SO3 82,08     --- 1,76 7,2 

1)
kyseliny jsou uvedeny z důvodu porovnání disociačních konstant 

Aby se dala předpokládat funkčnost kyselin a potřebný tlumivý efekt, musí hodnoty 

jejich disociačních konstant pKa leţet v rozmezí konstant kyseliny uhličité a siřičité (které 

jsou při odsiřování v roztoku přítomny). Dalším předpokladem je rozpustnost jejich 

vápenatých solí, či nízké hodnoty stability komplexních sloučenin pokud je tvoří. Tendence 

vápenatých iontů ke tvorbě komplexů je největší pro trikarboxylové kyseliny a naopak 

nejmenší pro monokarboxylové. Je menší pro aromatické neţ pro alifatické a větší pro 

hydroxykyseliny neţ pro nesubstituované kyseliny [7]. 
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Kyseliny s niţší hodnotou pKa jsou méně účinné ve vztahu k odstraňování oxidu 

siřičitého, a tudíţ nevhodné pro dávkování jako aditivum do procesu mokré vápencové 

vypírky spalin. 
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6 ZÁVĚR 

Existuje celá řada moţností jak omezit emise oxidů síry ze spalovacích procesů. Jedná 

se hlavně o náhradu spalovaného uhlí s vysokým obsahem síry za uhlí nízkosirná, za kapalná 

paliva s nízkým obsahem síry nebo zemní plyn, odsiřování uhlí a spalin. Rozhodujícím 

faktorem pro aplikaci těchto metod jsou poţadavky na úroveň sníţení emisí a náklady, o které 

se podraţí výroba energie. Z tohoto důvodu se největší význam přikládá metodám odsiřování 

spalin, jimiţ se primárně zabývá tato práce. 

V kapitole 3 jsou popsány principy primárních metod odsíření a v kapitole 4 

sekundární metody sniţování emisí oxidu siřičitého. Mezi primárními opatřeními jsou 

zmiňovány mechanická separace pyritické síry, biologické odstraňování síry z uhlí, způsob 

Gravimeltův a Myersův. Sekundární opatření, čili odsíření spalin jsou popisovány metody 

suché, polosuché a mokré. Hlavní pozornost je věnována mokré vápencové metodě, z důvodu 

jejího největšího rozšíření u velkých práškových ohnišť v energetickém průmyslu a její 

primární technologické části, coţ je absorbér. V podkapitole jsou popsány jednookruhový a 

dvouokruhový absorbér. 

Kapitola 5 řeší dávkování aditiv do procesu mokré vápencové vypírky pro zvýšení její 

účinnosti. Popsán je taky chemismus rozpouštění vápence a absorpce SO2. Hlavní pozornost 

je věnována organickým a anorganickým aditivům pouţívaných pro tuto metodu. Dále jejich 

spotřebě, ekonomii provozu, mechanismus působení organických kyselin a v neposlední řadě 

i vhodnému výběru pro stávající provozy energetického průmyslu, hlavně skupiny ČEZ. Zde 

se navazuje na praktické zkušenosti z provozních zkoušek pracovníků firmy ORGREZ a.s. 

Vzhledem k citlivosti získaných údajů nejsou tyto provozní zkoušky v práci uvedeny. 

Vliv koncentrace přidávaných organických kyselin je úměrný účinnosti odsíření. Se 

zvyšující se koncentrací roste účinnost odsíření, nemá však smysl zvyšovat koncentraci nad 

určitou úroveň. Z provozních zkoušek, realizovaných zaměstnanci firmy ORGREZ a.s. 

vyplynulo, ţe nejvhodnějšími aditivy pro zvýšení účinnosti procesu mokré vápencové vypírky 

jsou organické kyseliny [13]. 

Náklady spočívají pouze v nákupu vhodného aditiva, popřípadě investici do dávkovací 

technologie, pokud tato není jiţ instalována. Vzhledem ke zpřísňování legislativy je tato 

metoda díky své jednoduchosti a cenové nenáročnosti velmi vhodným východiskem pro 

stávající energetické provozy. 
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