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Anotace 

V diplomové práci je vypracován rozbor emisí oxidu siřičitého ze zvláště velkých 

spalovacích zdrojů, které se podílejí na znečištění ovzduší na území Ostravska. V teoretické 

části je zpracován vliv oxidů síry a zejména oxidu siřičitého na životní prostředí a zdraví 

člověka. Dále jsou zde uvedeny možnosti snížení emisí oxidu siřičitého, zdroje oxidu síry ze 

zvláště velkých spalovacích zdrojů a vytipování těchto zdrojů na území Ostravska.   

Praktická část práce je zaměřena na zhodnocení produkce emisí vybraných zdrojů, 

vlastní ověřovací měření vedoucí ke snižování vypouštění emisí do ovzduší. Je zde řešena 

možnost snížení emisí vzhledem k připravovaným změnám v legislativě ve vztahu 

k navrhovaným limitům, technickým a ekonomickým možnostem.  

Klíčová slova: zvláště velké spalovací zdroje, oxidy síry, životní prostředí, emise, 

odsíření. 

Sumary 

There is elaborated the analysis of the sulphur dioxide emissions from especially big 

combustion resources that partake in the air pollution in the area of Ostravsko in this 

dissertation. In the theoretical part is worked up the influence of sulphur oxides and especially 

of sulphur dioxide on the environment and the human health. There are said the possibilities 

of emissions reduction, reduction of especially big combustion resources and selection of 

these resources in the area of Ostravsko, too. 

The practical part is intended on evaluation the emissions production of the chosen 

resources and on own verify measurement leading to reduction of the emissions draining into 

the air. There is solved the possibility of the emissions reduction regarding the prepared 

changes in legislature in relation to proposed limits and to technical and economical 

possibilities. 

Key words: especially big combustion resources, sulphur oxides, environment, 

emission, desulphurize. 
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AM Energetika ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. – Závod 4 – Energetika  

Dalkia Dalkia Česká republika, a.s. 

CZT centralizované zásobování teplem 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČR Česká republika 

EO elektrický odlučovač 

EPA Environmental Protection Agency 

ETB Elektrárna Třebovice 

EU European union  

FI-IR Fourier transform infrared  

h.υ        světelná energie 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

KE-DEZ pracoviště pro provoz a diagnostiku tepelně – energetických zařízení  

KO konvertorový plyn 

KP koksárenský plyn 

NPP Národní přírodní památka 

Mittal ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. 

O2  kyslík 

ppb parts per million 

ppm parts per billion 



PR Přírodní rezervace 

SO2 oxid siřičitý 

s.š. severní šířka 

SRN Spolková republika Německo 

TPV Teplárna Přívoz 

TZL tuhé znečišťující látky 

v.d východní délka 

VMH Výtopna Mariánské hory 

VP vysokopecní plyn 

VŠB –TU  Vysoká škola báňská – Technická univerzita  

ZCHÚ zvláště chráněná území 
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1. ÚVOD 

V současné době je věnována velká pozornost vlivu velkých průmyslových zdrojů na 

kvalitu ovzduší Moravskoslezského kraje, a to zejména Ostravska, a dalších krajů České 

republiky. S neustálými nároky společnosti na její moderní rozvoj, zvyšování životního 

standartu a rozvoj ekonomiky dochází k znečišťování životního prostředí nejen v oblasti 

ovzduší, ale také v dalších oblastech jako je půda, voda, biota.  

V minulosti nebyla věnována tak velká pozornost znečišťování životnímu prostředí. 

Účinky znečištěného ovzduší se však projevily velice brzy. V mnohých případech docházelo a 

stále dochází k odumírání flóry, fauny a zhoršení zdravotního stavu obyvatelstva nejen přímo 

postižených oblastí, ale také oblastí, kde koncentrace průmyslu není tak intenzivní.  

Ovšem antropogenní znečišťování ovzduší není spojeno pouze s velkými 

průmyslovými zdroji. Svůj podíl na stavu ovzduší má určitě i lokální topeniště, automobilová 

doprava. Určit přesně do jaké míry se daný typ znečištění podílí na současném stavu není 

zcela jednoduché. V celorepublikovém měřítku lze předpokládat, že největší podíl bude mít 

automobilová doprava následována lokálními topeništi a průmyslem. Ovšem na území 

Ostravska je možné konstatovat, že značný podíl na stavu ovzduší má právě průmysl. I přesto, 

že v devadesátých létech došlo k podstatné restruktualizaci průmyslu a řada průmyslových 

odvětví byla rušena či omezena. Jednoznačně však můžeme říci, že v oblasti průmyslu lze 

získat relativně nejpřesnější údaje o vypouštěných emisích. 

Současná společnost by se měla snažit využívat veškeré nejlepší dostupné  

technologie. Chránit životní prostředí nejen prostřednictvím národních a mezinárodních 

legislativních norem, ale také preventivně předcházet negativním vlivům na životní prostředí. 

Využívat systémy environmentálního managementu a dbát na  udržitelný rozvoj. 

Svým zaměřením diplomová práce z části navazuje na bakalářskou práci.  
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2. CÍL PRÁCE 

Tato práce má přispět k pochopení působení emisí oxidů síry na životní prostředí, 

zjistit  produkci a tvorbu SO2 ze zvláště velkých spalovacích zdrojů na území města Ostravy, 

praktické odzkoušení metody odsíření a teoretické stanovení snížení oxidů síry z těchto 

zdrojů. Cíle práce jsou stanoveny následovně :  

1. Výběr, sestavení a provedení rozboru emisí oxidů síry ze zvláště velkých 

spalovacích  zdrojů na území Ostravska. 

       2.  Teoretický popis snížení emisí oxidu siřičitého. 

3.  Praktické odzkoušení a vyhodnocení odsiřovací metody DE-EMIS. 
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3. OSTRAVSKO Z POHLEDU KRAJINNÉHO A METEOROLOGICKÉHO 

3.1. Vymezení území 

Ostrava leží ve východní části České republiky v Moravskoslezském kraji na hranici 

mezi Moravou a Slezskem. Je jedním z významných sídelních a průmyslových center v České 

republice. Má výhodnou strategickou polohu - nachází se 10 kilometrů jižně od státní hranice 

s Polskem a 50 kilometrů západně od hranice se Slovenskem. Okres Ostrava se nachází na  

49° 50‘ 31‘‘ s. š. a 18° 17‘ 34‘‘ v. d.     

(Weissmannová, et al. 2004,)(http://www.ostravainfo.cz/index.php?option=co_content

&v iew=article&id=1&Itemid=70&lang=cs) 

Je třetí největší město, co se týče počtu obyvatel. K roku 1.1.2012 žilo na území města 

Ostravy 306 128 obyvatel. S rozlohou 214 km2 je druhé největší město. Z uvedených údajů 

vyplývá, že hustota osídlení v Ostravě je 1500 obyvatel na km2 .  

(http://www.ostravainfo.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Item

id=70&lang=cs) 

3.2. Krajina Ostravy 

Ostrava se začala prudce rozrůstat do průmyslové aglomerace od 30. let 19. století.  

Těžba uhlí a rozvoj těžkého průmyslu daly městu nezaměnitelnou podobu s důlními věži, 

odvaly a dělnickými koloniemi a dalšími tvary, které jsou spojeny s těmito činnostmi. 

(Koutecká, 2001) 

Ostrava pronikla do okolí velmi prudce, že i v blízkosti sídlišť a podniků se zachoval 

částečně ráz venkova. Při modelování  krajiny se podstatnou měrou uplatnila činnost vodních 

toků, ledovce. Převládají ploché oblé tvary, případně je rovinatá. (Fencl et al.1998) 

 Značná část města je pokryta lesy, parky a sídlištní zeleni. Na jednoho obyvatele 

města připadá 30 m² zeleně. Největší lesní plochy se nacházejí ve východní a jižní části 

města. Za nejhodnotnější jsou považovány luhy v údolí Oderské nivy, místo výskytu mnoha 
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ohrožených druhů rostlin a živočichů.  Na území Ostravy roste třicet památných stromů. Dále 

se na území nachází více než sto třicet významných krajinných prvků.  

(http://www.ostravainfo.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Item

id=70&lang=cs) 

V Ostravě se zachovaly také lokality, které mají mimořádnou hodnotu, pro níž jsou 

zařazeny mezi ZCHÚ. Jako příklad může být uvedeno CHKO Poodří, NPP Landek, PR 

Rezavka.  (Koutecká, 2001) 

Charakteristickým prvkem reliéfu Ostravské pánve jsou antropogenní tvary. 

Nejnápadnější z nich jsou četné odvaly, např. Halda Ema. (Weissmmannová, et al. 2004) 

3.3. Meteorologické a klimatické podmínky 

Území městy Ostravy spadá do oblasti Ostravské pánve, což je mírně teplá oblast 

s jihozápadními a severovýchodními směry větrů. Na územní města převládají jihozápadní 

větry. Krajina se otevírá k severu a severovýchodu, což způsobuje negativní ovlivnění 

severními větry. Jak již bylo zmíněno, Ostrava se nachází blízko polských hranic, a její 

ovzduší je také ovlivňováno dálkovým přenosem znečišťujících látek z Polska. (Fencl, et al. 

1998) 

Ostravsko je charakterizováno mírně suchým létem, krátkou mírně teplou a velmi 

suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky (průměrně 50-60 dní za rok).Vzhledem 

k terénu se kondenzace a srážky v Ostravě drží poměrně dlouho. (Weissmannová, et al. 2004, 

Fencl, et al. 1998) 

Dle světové mapy klasifikace klimatu podle Köppen-Geiger lze charakterizovat 

Českou republiku a tudíž i Ostravsko do podle barevného kódu Cfb (tmavě zelená). (viz 

příloha č. 1) (http://koeppen-geiger.vu-wien.ac.at/present.htm) 

 Klasifikace spočívá v určení hlavní klimatické oblasti, která je označena prvním 

velkým písmenem, množství dešťových srážek, které označuje druhé malé písmeno a teplotní 

charakteristikou, která je prezentována třetím malým písmenem. V případě kódu Cfb se jedná 
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o oblast s teplým mírným klimatem a suchým létem, resp. suchou zimou.  (http://koeppen-

geiger.vu-wien.ac.at/present.htm) 

Charakteristika oblasti podle Atlasu podnebí Česka se Ostrava nachází v teplé oblasti. 

Tabulka č. 1  Charakteristika oblasti dle Atlasu podnebí Česka 

Parametr Hodnota 

Počet letních dnů 50 až 60 

Počet dnů s prům. teplotou 10°C a více 160 až 170 

Počet dní s mrazem 100 až 110 

Počet ledových dní 30 až40 

Průměrná lednová teplota -2 až -3 

Průměrná červencová teplota 18 až 19 

Průměrná dubnová teplota 8 až 9 

Průměrná říjnová teplota 7 až 9 

Prům. počet dní se srážkami 1mm a více 90 až100 

Suma srážek ve vegetačním období 350 až 400 

Suma srážek v zimním období 200 až 300 

Počet dní se sněhovou pokrývkou 40 až 50 

Počet zatažených dní 120 až140 

Počet jasných dní 40 až 50 

Zdroj: (Tolaz, 2008) 
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4. LEGISLATIVA V ČR A EU A OCHRANA OVZDUŠÍ  

4.1. Legislativa v ČR 

V  Československu byly přijaty v rámci ochrany ovzduší dva zákony. Prvním 

zákonem byl zákon č. 35/1967 Sb., Zákon o opatřeních proti znečišťování ovzduší. Tento 

zákon byl založen na imisním principu. Při povolování rekonstrukcí či staveb zdrojů vycházel 

z výpočtu přízemního znečištění ovzduší, provedené dle metodik rozptylové studie. 

V okamžiku, kdy výpočtem bylo prokázáno překročení nejvyšších přípustných koncentrací, 

(dnešní imisní limity), bylo možné zvýšit výšku komína a tím zajistit lepší rozptyl a dosažení 

přípustných hodnot. (Vejvoda, et al.,2003)  

Tímto postupem ovšem docházelo k znečištění na větší vzdálenosti, vstup 

znečišťujících látek do dálkového přenosu přes hranice státu. Docházelo k poškozování 

lesních porostů (kyselé deště), okyselování jezer a vodních toků, a to i v oblastech, kde 

docházelo k malému znečišťování ovzduší. (Vejvoda, et al., 2003) 

Druhým zákonem je zákon č. 309/1991 Sb. zákon o ochraně ovzduší před 

znečišťujícími látkami. Tímto zákonem byly zavedeny emisní limity a další podmínky pro 

provoz zdrojů. Prováděcí předpisy vycházely především z předpisů SRN. (Vejvoda, et al., 

2003) 

Novinkou tohoto zákona bylo postupné zavádění plateb za znečišťování ovzduší. 

K platbám za vypouštěné emise docházelo po pěti letech od začátku platnosti zákona. Tímto 

bylo umožněno provozovatelům realizovat opatření, která zajišťovala splnění emisních limitů 

a omezení placení poplatků za vypouštěné emise. (Richter,2004) 

Současný zákon o ovzduší byl přijat v roce 2002 zákon č. 86/2002 Sb., ochraně 

ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších 

předpisů. Tímto zákonem došlo k sblížení legislativy ČR a EU. 

Mezi další právní předpisy, které se týkají emisí mohou být uvedeny následující např. 

Nařízení vlády o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích 
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stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 476/2009 Sb. Dále 

Nařízení vlády o Národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých 

spalovacích zdrojů v platném znění. Vyhláška o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o 

provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší v platném znění. 

(http://www.mzp.cz/__c1256e7000424ac6.nsf/Categories?OpenView&Start=1&Count=30&E

xpand=4#4>). 

Nedílnou součástí legislativních předpisů jsou také technické normy. Například pro 

stanovení oxidu siřičitého může být uvedena norma (835723) ČSN EN 14625 Kvalita ovzduší 

- Normovaná metoda stanovení oxidu siřičitého na principu ultrafialové fluorescence.  

4.2. Legislativa EU 

Základní předpisy týkající se ochrany ovzduší v EU jsou stanoveny ve třech 

směrnicích. Nejdůležitější směrnicí je rámcová směrnice č. 96/62/EC o hodnocení a řízení 

kvality ovzduší, která je doplněna čtyřmi směrnicemi. Tyto směrnice stanoví zejména limity 

pro znečištění ovzduší, způsob hodnocení a informování veřejnosti o kvalitě ovzduší. 

(http://www.mzp.cz/cz/legislativa_metodicke_pokyny_ovzdusi) 

Tyto směrnice byly od roku 2010 nahrazeny směrnicí 2008/50/ES o kvalitě vnějšího 

ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Dalším podstatným předpisem je tzv. směrnice o 

národních emisních stropech (č. 2001/81/ES).  

(http://www.mzp.cz/cz/legislativa_metodicke_pokyny_ovzdusi) 

Další důležitou směrnicí je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze 

dne 23. října 2001, o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých 

spalovacích zařízení. V ČR byly tyto limity uvedeny v Nařízení vlády 352/2002 Sb., kterým 

se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů 

znečišťování ovzduší. Zdroje, na které bylo vydáno stavební povolení od 1. července 1987 do 

31. prosince 2002, musí plnit od 1. ledna 2003 emisní limity podle původní úpravy směrnicí 

88/609/EEC omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých zařízení ke 

spalování paliv. Zdroje, na které bylo vydáno stavební povolení po 1. dubnu 2003 musí plnit 



Hana Nadkanská : Vliv oxidů síry ze zvláště velkých spalovacích zdrojů a možnosti jejich snížení. 

Rok 2012  - 8 -  

emisní limity, které jsou přísnější, a to dle směrnice 2001/80/EC. Dosažení emisního limitu 

200 mg·mN
-3 vylučuje používání suchých a některých polosuchých metod odsiřování. (Buryan 

et al., 2006) 

V roce 2016 má vstoupit v platnost nová směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a 

omezování znečištění). Tato směrnice zavádí přísnější emisní limity pro spalovací zdroje. 

V níže uvedené tabulce č. 2 jsou porovnány emisní limity současné a navrhované směrnice 

EU pro uhelné kotle.  

Tabulka č.  2 Porovnání současných a navrhovaných emisních limitů. 

Emisní limit SO2 (mg·mN
-3) 50-100 MW 100-300 MW více než 300 MW 

Směrnice 2001/80/EC 850 200 200 

Směrnice 2010/75/EU 400 250 200 

Zdroj (Dalkia Česká republika, a.s. – Teplárna Přívoz,2010) 
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5. CHARAKTERISTIKA SÍRY A JEJICH OXIDŮ  

Skupina oxidů síry (SOx) je tvořena oxidem siřičitým (SO2) a oxidem sírovým (SO3). 

Oxid siřičitý je bezbarvý štiplavý, nehořlavý, vysoce reaktivní ve vodě rozpustný plyn s 

teplotou varu -10,2 ºC a bodem tání -72,7 °C. Hustota oxidu siřičitého v plynném stavu je 

2,926 kg·m-3. Rozpustnost oxidu siřičitého je závislá na teplotě při 20ºC činí 113 g·l-1, zatímco 

při 0ºC již 228 g·l-1. Oxid siřičitý je rozpustný ve vodě, organických rozpouštědlech a 

v kyselině sírové. Rozpustnost ve vodě se zvyšuje s rostoucím parciálním tlakem. 

(http://www.irz.cz/node/08, Macek, Raab, 1985) 

Oxid sírový je meziproduktem při výrobě kyseliny sírové. Jedná se o tuhou nebo 

kapalnou látku dobře rozpustnou ve vodě za vzniku kyseliny sírové. Oxid sírový je těžší než 

vzduch a je to bezbarvý plyn. Hustota oxidu sírového v tuhé fázi je 1,995 kg·m-3 a bod tání  je 

62,3°C. Kapalná forma má hustotu 1,920 kg·m-3 a bod tání 16,8 °C. Bod varu je 44,8 °C. 

(http://www.irz.cz/node/08, Šiška,1981)  

Mezi ostatní sloučeniny síry, které se dostávají do ovzduší lze zařadit emise sulfanu 

(H2S), sirouhlík (CS2), a merkaptany. (Macek, Raab, 1985) 

 Oxidy síry jsou velmi významné látky znečišťující ovzduší. V této práci je věnována 

pozornost především oxidu siřičitému, protože je mnohem významnější v procesu 

znečišťování ovzduší  než oxid sírový, jehož koncentrace je v ovzduší menší.  

Dle EPA je oxid siřičitý v současné době největším problémem a používá se jako 

základní ukazatel pro skupinu plynných oxidů. Koncentrace oxidu sírového je v atmosféře 

v mnohem nižším množství než oxidu siřičitého. Emise, které vedou k vysoké koncentraci 

oxidu siřičitého vedou také ke vzniku dalších oxidů síry. Použitím určitých opatření, které 

vedou ke snížení koncentrace oxidu siřičitého v ovzduší povedou také ke snížení všech 

ostatních oxidů síry.  (http://epa.gov/airquality/sulfurdioxide/) 
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5.1. Reakce oxidů síry v atmosféře  

V atmosféře jsou chemické reakce oxidu siřičitého ovlivňovány mnoha faktory jako 

jsou například teplota, vlhkost, světelná intenzita, atmosférický transport, specifický povrch 

částic apod. Jako mnoho jiných znečišťujících plynných látek, reaguje oxid siřičitý s 

částicemi vyskytující se v atmosféře, na které se absorbuje. Tyto částice (aerosoly) jsou pak z 

atmosféry odstraňovány pomocí srážek či jinými procesy (depozice mokrá, suchá). Je zřejmé, 

že s větším znečištěním ovzduší se v atmosféře nachází větší množství aerosolových částí. 

(Mannhan,2005) 

Koncentrace oxidu siřičitého v atmosféře rychle klesá následkem jeho oxidace na oxid 

sírový, který za přítomnosti vodní páry ihned hydratuje a vzniká kyselina sírová (H2SO4). 

Tyto reakce lze popsat následujícími rovnicemi :  

SO2 + ½O2 + hυ → SO3 

             SO3 + H2O → H2SO4 

Přímá oxidace oxidu siřičitého na sírový vzdušným kyslíkem za běžných 

atmosférických podmínek se neuskutečňuje. Bývá prováděná pomocí fotooxidace oxidu 

siřičitého v plynné fázi. Tato reakce je pravděpodobně rozhodujícím procesem při oxidaci 

oxidu siřičitého. Výsledná rychlost reakce závisí na teplotě, povrchu tuhých částic apod. 

Během jedné hodiny se z ovzduší odstraní 0,1 až 2 % oxidu siřičitého. (Obroučka, 2003) 

V současné době je známo mnoho oxidačních procesů oxidu siřičitého v ovzduší. 

Reakce, které vedou k tvorbě oxidu sírového a prostřednictvím vzdušné vlhkosti až ke 

kyselině sírové mohou být následující :  

- homogenní v plynné fázi, 

- homogenní v kapalné fázi, 

- heterogenní v kapalné fázi, 
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- heterogenní v absorbované fázi.  

U posledních dvou případů působí atmosférický prach jako katalyzátor. Homogenní 

reakce v plné fázi je ve skutečnosti fotochemickou reakcí a může probíhat dle následující mi 

rovnicemi.  

SO2 + hυ → SO2 

SO2 + O2 → SO4 

        SO4 + O2 → SO3 + O3 

 SO3 + H2O → H2SO4 

Uvedený proces probíhá rychleji v okamžiku přítomnosti určitého množství ozónu 

v přízemní vrstvě atmosféry jako vedlejšího produktu fotochemické reakce. ( Šiška, 1981) 

Jakékoli procesy, které probíhající  v atmosféře způsobují, že oxid siřičitý je nakonec 

oxidován na kyselinu sírovou, částečně na síran amonný a hydrogensíran amonný. 

(Mannhan,2005) 

5.2. Zdroje oxidů síry  

Zdroje oxidů síry v ovzduší lze rozdělit do dvou hlavních skupin, a to přírodní zdroje a 

antropogenní zdroje. Jediným přírodním zdrojem oxidu siřičitého je vulkanická činnost. Z 

vulkanické činnosti se do ovzduší dostává i sirovodík (H2S). (Nannahan, 2005)  

Ten rychle přechází na oxid siřičitý dle rovnice :   

OHSOOSH 2222 2
3 +→+  

Již v historii pocházely emise oxidu siřičitého a další částice znečišťující ovzduší ze 

spalování fosilních paliv a byly hlavní složky znečištění v mnoha částech světa. Obrovské 
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problémy byly zaznamenány především ve velkých městech, kde hlavním zdrojem emisí bylo 

spalování uhlí v domácnostech, ale také v průmyslových zařízeních.  

(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/123086/AQG2ndEd_7_4Sulfurd

ioxide.pdf) 

 Většina oxidu siřičitého se tedy dostává do atmosféry antropogenní činností. Jako 

hlavní zdroj jsou považovány zejména elektrárny a teplárny spalující uhlí s vysokým obsahem 

síry, domácí topeniště a některé další činnosti jako rafinerie ropy, automobilová doprava, 

zpracování kovů. Dále se do ovzduší uvolňuje značné množství oxidu siřičitého při výrobě 

kyseliny siřičité. (Obroučka, 2003, http://www.irz.cz/node/80)  
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6. VLIV OXIDŮ SÍRY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

6.1. Vliv na rostliny  

Oxid siřičitý je jednou z hlavních příčin poškození vegetace v blízkosti velkých zdrojů 

jak v Evropě, tak také v ostatních zemích jako je například Severní Amerika a Asie. 

V některých oblastech v nejbližším okolí zdrojů došlo v důsledku emisí oxidu siřičitého 

takřka k vyhubení vegetace. (Braniš, Hůnová, 2009)  

Oxid siřičitý vstupuje do listů rostlin převážně plynou difúzí přes póry průduchů stejně 

jako ostatní látky znečišťující ovzduší. Počet průduchů a velikost otvoru jsou důležité faktory, 

které ovlivňují příjem oxidu siřičitého. K většímu poškození rostlin dochází v okamžiku, kdy 

jsou průduchy otevřené. Další faktory jako je světlo, vlhkost, teplota a rychlost větru, jsou 

také důležité, protože mají vliv na otvírání a zavírání průduchů. (Yu, 2005) 

Nízké koncentrace oxidu siřičitého mohou poškodit epidermis a svěrací buňky, což 

vede k zvýšení vstupu oxidu siřičitého do rostliny. Působením oxidu siřičitého na rostliny 

dochází k ničení chlorofylu zejména na plochách listu. Při nižších koncentracích může být 

část síry asimilována  a využita. Rostliny, které jsou vystaveny přímému působení snášejí lépe 

dlouhodobé nízké koncentrace než krátkodobé vysoké koncentrace. (Hůnová, Janoušková, 

2004) 

Po přijetí rostlinou je oxid siřičitý rychle transportován celou rostlinou. Poté dochází 

k negativnímu ovlivnění fotosyntézy a transpirace. Vyšší koncentrace oxidu siřičitého může 

vyvolat okamžité snížení těchto procesů (fotosyntéza, transpirace). Na listech rostlin se objeví 

skvrny (žlutohnědé), které jsou projevem odumírání tzv. chloróza. (Yu, 2005) 

Různé rostlinné druhy mají také různou citlivost vůči oxidu siřičitému. Mezi velmi 

citlivé patří například bavlník, špenát. K středně citlivým řadíme obilí, ovoce a jehličnaté 

stromy. Nejméně citlivé jsou pak brambory a kukuřice. Velký vliv má tento plyn na změnu 

pH půdy, vyplavování živin z půdy apod. Snížení pH půdy způsobuje nárůst mobility 

některých toxických kovů. (Hůnová, Janoušková, 2004, Marhold, 1980) 
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Zejména dochází k vyplavování hliníku, který může způsobit u člověka presenilní 

demenci.  

V Číně byl proveden pokus na čajovníkových keřích, kde bylo prokázáno rychlé 

snížení fotosyntézy, úbytek hmotnosti kořene a celkové hmotnosti sazenice při expozici 235 

ppb oxidu siřičitého  po dobu čtyř týdnů. Současně došlo k zaznamenání nárůstu  -SH skupiny 

v listech, a to až o 75 %. Jakmile je oxid siřičitý vstřebán do listu snadno se rozpouští a tvoří  

(HSO3
-), sulfitové (SO3

2-), a další typy iontů. Oba  tyto ionty mají osamocený pár elektronů na 

atom síry, který výrazně podporuje reakci s elektronovým deficitem míst v jiných 

molekulách. Oba ionty jsou fytotoxické, ovlivňují fyziologické a biochemické procesy rostlin. 

(Yu, 2005) 

Jejich fytotoxicita slábne v okamžiku, když jsou tyto druhy iontů převedeny 

chemickou reakcí na méně toxické jako je SO4
2-. Příkladem takovéto reakce může být oxidace 

enzimatického i neenzimatického původu (HSO3
-) na  SO4

2-. (Yu, 2005) 

Bylo také prokázáno že oxid siřičitý různými způsoby stimuluje metabolismus fosforu 

v rostlinách, snižuje koncentraci chlorofylu, zvyšuje nebo snižuje koncentraci sacharidů 

v červených fazolích, které jsou vystaveny nízké či naopak vysoké koncentraci. Dochází také 

k inhibici biosyntézy lipidů v jehličí borovic. (Yu, 2005)  

6.2. Vliv na živočichy 

Oxid siřičitý je známý jako dráždivý plyn pro oči a horní cesty dýchací. Účinky 

koncentrací oxidu siřičitého vyskytující se běžně v životním prostředí mohou být sledovány 

díky dobrovolníkům. Avšak dlouhodobé účinky oxidu siřičitého mohou být pozorovány 

pouze u pokusných zvířat.    

(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/123086/AQG2ndEd_7_4Sulfurd

dioxide.pdf) 

Animálními studiemi nebyly prokázány žádné vážné škody při vystavení jakékoliv 

rozumné koncentrace tohoto plynu.  Dokonce i vystavení čistě plynnému oxidu siřičitého při 
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koncentracích 50 krát nebo vícekrát než je v okolí neprokázalo výraznější změny. Při 

koncentracích, které byly  100 krát vyšší než v okolí docházelo ke smrti malých zvířat. 

Úmrtnost byla spojena především s plicním přetížením a krvácením, edémem a zesílení  

interalveolarní přepážky a další nespecifické změny plic jako je například plicní hemoragie a 

hyperinflace. U myši, které byly vystaveny 10 ppm oxidu siřičitého v průběhu 72 hodin, došlo 

k drolení nosního epitelu. U zvířat, které měly infekci, došlo k vyvinutí lézí. Mezi další 

symptomy patří také snížení hmotnosti, ztráta srsti, degenerace srdečního svalu, urychlení 

stárnutí. (Yu, 2005) 

Při  dlouhodobé expozici v koncentracích vyšších než 28,6 mg·m-3, bylo prokázáno, že 

dochází k poškození produkce epitelu dýchacích cest. Toto může způsobovat epiteliální 

hyperplazii. Tyto změny jsou srovnatelné s chronickým zánětem průdušek lidí. 

(www.euro.who.int/__data/ assets/pdf_ file/002 0/123086/AQG2ndEd_7_4Sulfurdioxide.pdf) 

Kromě výše uvedených morfologických změn dochází i k zpomalení tvorby hlenu, 

které produkuje tělo. I když tento účinek byl  prokázán při vystavení organismu vysokým 

dávkám oxidu siřičitého. Studie prokázaly, že při současném působení oxidu siřičitého a 

velmi jemných částic dojde ke zvýšení účinku. Zejména při působení oxidu zinečnatého  a 

oxidu siřičitého vedlo ke snížení objemu plic morčat. Tato změna byla způsobena otoky a 

poškozením epitelu.  

(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/123086/AQG2ndEd_7_4Sulfurd

ioxide.pdf)   

Negativní odezva organismů byla pozorována také při působení kyselých aerosolů. Při 

akutní expozici dochází k změnám plicní funkce. Kyselina siřičitá ovšem vykazuje větší 

negativní účinky než kterýkoli síran a negativní účinky jsou pozorovány již při mnohem 

nižších koncentracích. Dráždivý účinek kyseliny siřičité závisí na velikosti kapky. Menší 

kapky vykazují větší efektivitu negativního účinku. (Yu, 2005)  
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6.3. Vliv na člověka 

Běžné koncentrace oxidu siřičitého jejichž hodnoty jsou kolem 0,1 mg·m-3 dráždí oči a 

horní cesty dýchací. Koncentrace 0,25 mg·m-3 způsobují zvýšení respiračních nemocí zejména 

u citlivých osob a dětí. Koncentrace 0,5 mg·m-3 vede k zvyšování úmrtnosti u starých 

chronicky nemocných osob. Nejohroženější skupinou jsou osoby trpící astmatem, kteří jsou 

na působení oxidu siřičitého velmi citliví. Při kontaktu s vyššími koncentracemi oxidu 

siřičitého dochází u exponované osoby především k poškození očí, poškození dýchacích 

orgánů či tvorbě tekutiny v plicích (edém). Opakovaná expozice způsobuje ztrátu čichu, 

bolesti hlavy, nevolnost a závratě. (http://www.irz.cz/node/80)  

Názory na chronické účinky oxidu siřičitého jsou nejednotné. Nezávažnějším 

projevem chronického působení oxidu siřičitého je zánět průdušek s následnou rozedmou plic 

a přetržení srdce. Ovšem ne veškeré studie popisují tento účinek. Dle některých názorů vede 

vstřebání oxidu siřičitého k metabolické acidóze se snížením alkalické rezervy a 

s kompenzační eliminací amoniaku močí a alkálií slinami. Ovlivňuje metabolismus cukrů a 

bílkovin a způsobuje nedostatek vitamínu B a C. Pravděpodobně může mít vliv na krvetvorbu 

a může vést až ke tvorbě methemoglobinu. Dále se vyskytují údaje o zvýšení citlivosti jedince 

k tuberkulóze, ale naopak i o příznivém účinku nízkých koncentrací na plicní tuberkulózu. 

(Marhold, 1980) 

Nejpřímější informace o akutním účinku oxidu siřičitého pochází z  řízených 

experimentů na dobrovolnících. Při většině z těchto studií byli dobrovolníci vystaveni oxidu 

siřičitému v období od několika minut do několika hodin. Ovšem přesná doba negativního 

účinku na člověka není známá, protože reakce probíhají velmi rychle. K ovlivnění organismu 

dochází během prvních pár minut od zahájení vdechování a s pokračující expozicí dochází 

k navyšování účinků. Pozorované účinky zahrnují snížení kapacity plic, sípání, dušnost apod. 

K posílení účinku dochází v okamžiku cvičení, které zvyšují objem vdechnutého vzduchu , 

což umožní oxidu siřičitému proniknout hlouběji do dýchacího traktu.  

(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/123086/AQG2ndEd_7_4Sulfurd

ioxide.pdf)  
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Informace o účincích expozice za období 24 hodin jsou odvozeny především 

z epidemiologických studií. K pozorovaní negativních vlivů u citlivých osob došlo 

v okamžiku, kdy koncentrace oxidu siřičitého dosáhla hranice 250 µg·m-3 (0.087 ppm). 

Ovšem v provedených epidemiologických studiích zatím nelze identifikovat žádný zřejmý 

účinek prahové hodnoty. 

(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/123086/AQG2ndEd_7_4Sulfurd

ioxide.pdf) 

6.4. Smog 

Smog byl objeven v roce 1943 v Los Angeles. Pojem smog vychází z anglického 

názvu smoke (kouř) a fog (mlha). Toto označení znečištěného ovzduší bylo původně 

používáno pro ovzduší v Londýně, které bylo charakterizováno vysokou koncentrací tuhých 

částic, oxidu siřičitého a mlhy. (Kašák, 1994) 

V roce 1952 byla část Anglie postižena rozsáhlou inverzí, která trvala týden. Zejména 

údolí Temže a Londýn byl postižen inverzí, spojenou s neobvyklým výskytem nemocí a 

úmrtí. Během dvanácti hodin od objevení mlhy, docházelo ke zvyšování koncentrací 

znečišťujících látek v ovzduší a lidé začali trpět onemocněním dýchacích cest. V průběhu 

události došlo také k velkému počtu úmrtí. (Symon, et al.  1988) 

Obecně smog vzniká při nepříznivých rozptylových podmínkách působením vlhkosti, 

tuhých částic a plynných chemických sloučenin. Rozlišujeme dva typy smogu, a to redukční 

(londýnský) smog a oxidační (fotochemický) smog. Redukční smog vzniká směsicí 

průmyslových a městských kouřů s mlhou v zimě za přítomností inverzí. Oxidační smog 

vzniká v oblastech s vysokou automobilovou dopravou. (Vídeň, 2005) 

6.5. Atmosférická depozice 

Atmosférická depozice je proces transportu (přestupu) znečišťujících látek z atmosféry 

na zemský povrch. Depozice je vyjádřena jako hmotnost sledované látky na jednotku plochy 

za jednotku času. Obvykle se používá jednotka kg·km-2·rok-1. Atmosférická depozice se 

skládá z mokré a suché depozice. Mokrá depozice se uskutečňuje pomocí dešťových či 
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sněhových srážek (vertikální složka) nebo pomocí mlhy a námrazy (horizontální složka). 

Údaje o mokré depozici jsou nejkompaktnější. Suchou depozici představuje usazování tuhých 

částic a absorbce plynných složek vegetací, budovami apod.  (Braniš et al., 2009, Vysoudil, 

2002) 

Pro názornost jsou v příloze č. 2 uvedeny mapy celkové atmosférické depozice pro rok 

1996 a 2010. Z map lze vyčíst, že depozice síry je v roce 2010 výrazně nižší než v roce 1996. 

(http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr10cz/obsah.html, 

http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr96cz/groc96.html) 
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7. METODY ODSÍŘENÍ PŘI SPALOVÁNÍ FOSILNÍCH PALIV V 

ENERGETICE 

V současné době existuje spousta metod odsíření, ovšem pouze některé metody jsou 

schopny dodržovat stávající emisní limity pro oxid siřičitý. Odsiřovací metody můžeme 

rozdělit do dvou hlavních kategorií, a to na primární opatření a sekundární opatření. 

7.1. Primární metody odsíření 

Mezi primární opatření patří používání nízkosirného paliva. Za nízkosirné palivo 

považujeme obsah síry do cca 0,4 až 0,6%. 

Technologie odstraňování síry z uhlí jsou zatím málo vyvinuté a u zvláště velkých 

energetických zdrojů se nevyužívají. Úprava uhlí pro odstranění síry využívá různé druhy 

baktérií. Při bakteriálním loužení dochází k biokatalytickému urychlování oxidačních procesů. 

Těžce rozpustné sulfidy, oxidují na snadno rozpustné sírany. Všechny druhy rodu 

Acidithiobacillus jsou schopny využívat síru jako energetický substrát a redukovat ji na 

anorganické sloučeniny. Elementární síra je oxidována pomocí baktérií za vzniku kyseliny 

sírové. Vzniklá kyselina sírová rozpouští oxidické minerály a současně udržuje kyselé 

prostředí nutné pro růst baktérií.(Závada, Bouchal, 2010; Fečko et.al, 2008)  

Touto metodou je možno snížit obsah síry až o 50 %. Nevýhoda tohoto procesu 

spočívá v dlouhé době trvání až desítky dní a také v nutnosti velkého množství loužicí vody 

(důlní voda nebo čistá voda s živným roztokem).(Pumprla, 2010)  

Další možností může být přechod zařízení na jiná paliva s vysokým potenciálem 

odsíření v důsledku vysokého obsahu vápence nebo jiných aktivních sloučenin v popílku.  

V černém uhlí se vyskytuje okolo 5 % vápence. U hnědého uhlí a rašeliny může být tento 

obsah vyšší. Další možností je spoluspalovat  biomasu. Spalování biomasy ovšem závisí na 

typu použitého paliva a spalovacího zařízení.  (http://www.ippc.cz/obsah/CF0198) 
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Možnou podstatnou součástí primárních metod odsiřování je zvýšení elektrické resp. 

tepelné účinnosti elektráren a tepláren. Při zvýšení účinnosti dojde k menší spotřebě paliva a 

tím logicky i ke snížení emisí oxidů síry.   

7.2. Sekundární metody odsíření 

Do sekundárních opatření lze zařadit velký počet metod. Existují tisíce patentovaných 

metod odsíření spalin ovšem pouze několik stovek jich bylo odzkoušeno a v provozním 

měřítku byly úspěšně realizovány pouze desítky. (Kurfürst et al. 2008) 

Odsiřovací metody lze rozdělit na metody regenerativní, neregenerativní, mokré a 

suché.  

Dle použití aktivní látky rozdělujeme procesy na regenerativní a neregenerativní. Při 

regenerativních metodách se aktivní látka vrací zpět do procesu. Výhodou těchto metod je 

nízká spotřeba aktivní látky, a výhodný produkt odsíření, který je vždy čistý oxid siřičitý. 

Nevýhodou této metody je větší technologická náročnost. Aktivní látka používaná při 

neregenerativních metodách se stává odpadním produktem. Nevýhodou je velká spotřeba 

aktivní látky a problémy s využitím odsířeného produktu. Jako výhoda bývá uvedena menší 

technologická náročnost. (Lapčík, 2011) 

Za suché a polosuché metody pak považujeme sorpční a katalytické procesy, 

probíhající v pevných sorbentech nebo katalyzátorech při teplotách nad 100 °C. Výhodou 

těchto procesů je vysoká teplota spalin po odsíření, které není nutno ohřívat a malé investiční 

náklady. Tato metoda má ovšem malou účinnost do 40% a dle současných emisních limitů 

jsou tyto metody nevyhovující. (Vejvoda et al. 2003, Lapčík, 2011) 

Mokré metody odsířování pracují na principu vypírání oxidu siřičitého vodnými 

roztoky s alkalicky reagujícími látkami. Výhodou je vysoká účinnost odsíření. Mezi 

nevýhody patří nízká teplota spalin, které je nutno z důvodu rozptylu v atmosféře přihřívat a 

vysoké investiční náklady. (Vejvoda et al. 2003, Lapčík, 2011) 
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7.2.1. Suché metody odsíření 

Suchá aditivní vápencová metoda 

Při této metodě dochází k dávkování jemně mletého vápence přímo do spalin v kotli 

nebo přidáním vápence do uhlí před mlýny. Reakce odsíření probíhají dle následující rovnice:  

 CaCO3→CaO+ CO2 

                                    CaO+ SO2+0,5 O2→CaSO4 

Kalcinace vápence (viz první rovnice) probíhá obecně při teplotách 800 - 900 °C. 

Reakce mezi vzniklým CaO a SO2 (viz druhá rovnice) probíhá významnější rychlostí nad 600 

°C ve dvou stupních. Nejprve nastává adsorpce SO2  na povrchu CaO s navazující oxidací 

siřičitanu. (Vejvoda et.al., 2003) 

Produkt odsíření, síran vápenatý s vápnem je bud zachycován na elektrofiltrech nebo 

odchází s popelem. Účinnost této metody se pohybuje okolo 40-70%. Existují ovšem postupy, 

jak zvýšit účinnost například vstřikováním vody a záchyt popílku na látkových filtrech, kde 

dochází k vyšší reakci vápna. Ovšem tímto způsobem se nepodařilo zvýšit účinnost výrazně 

nad 70%.(Kurfürst et al. 2008)  

Reaktivita vápenců závisí zejména na velikosti krystalitů, geologickém původu, 

chemickém složení, struktuře pórů po kalcinaci a na mnoha dalších faktorech. (Buryan et.al, 

2006) 

Aditivní metoda s fluidním spalováním 

Princip metody je shodný s vápencovou aditivní metodou. Pro fluidní spalování je 

ovšem  charakteristická delší doba zadržení paliva, a tím i aditiva v zóně spalování. Delší 

doba zadržení ve spalovací zóně má příznivý vliv na stupeň zreagování vápence. Účinnost 

této metody je pohybuje v rozmezí 80-85 %. (Lapčík, 2011) 

 



Hana Nadkanská : Vliv oxidů síry ze zvláště velkých spalovacích zdrojů a možnosti jejich snížení. 

Rok 2012  - 22 -  

Proces Bergbau – Forschung 

Tato metoda pracuje na principu sorpce oxidu siřičitého na aktivním koksu.  

Katalytickým působením probíhá oxidace kyslíkem, který je přítomen ve spalinách, na oxid 

sírový. Ten  spolu s vlhkostí vytváří kyselinu sírovou. Tato metoda je komplikovaná, náročná. 

(Lapčík, 2011) 

7.2.2. Mokré metody odsíření 

Mokrá vápno- vápencová metoda 

V současné době představuje tato metoda nejrozšířenější způsob odsiřování spalin. 

Poprvé byla tato metoda použita v roce 1972 v Japonsku. (http://www.ippc.cz/obsah/CF0198) 

Metoda je založena na absorpci oxidu siřičitého v suspenzi vápence (CaCO3) nebo 

vápna (CaO). Odpadním produktem je síran vápenatý dihydrát tzv. energosádrovec (CaSO4). 

Účinnost této metody se pohybuje okolo 90%. (Lapčík, 2011) 

Vzniklý energosádrovec využívá stavební průmysl. Používá se jako stabilizátor tuhnutí 

cementu. Dále jej lze využit pro výrobu sádrových stavebních materiálů (sádrokarton, sádrové 

omítky apod). Nevýhodou této metody je nutnost čištění odpadních vod. (Vejvoda et al., 

2003, Libich, Ochrana, 1989) 

Magnezitová metoda 

Magnezitová metoda narozdíl od vápno- vápencové metody představuje regenerační 

proces. Hlavní surovinou této metody je oxid hořečnatý (MgO). Při odsiřování dochází 

k absorpci oxidu siřičitého na suspenzi oxidu hořečnatého. Nevýhodou této metody je vysoká 

energetická náročnost a vysoká spotřeba magnezitu. (Vejvoda et al., 2003, Lapčík, 2011) 
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7.2.3. Polosuché metody odsíření 

Rozprašovací absorpce 

Princip této metody spočívá v dávkování vápenné suspenze (mléka) do horkých spalin. 

Oxid siřičitý reaguje s vápnem za vzniku siřičitanu a síranu vápenatého. Současně dochází 

k odpaření vody a následnému zachycení na elektroodlučovačích či látkových filtrech, čímž 

dochází ke zvýšení odsíření. Běžná účinnost této metody se pohybuje okolo 80 %. Při této 

metodě je nutno dodržet teplotu spalin, která by měla být vyšší než rosný bod spalin, a to asi o 

10 °C (60-65 °C). Při nedodržení těchto podmínek klesá účinnost na 40-70 %. (Lapčík, 2011, 

Kurfürst et al. 2008) 

Čpavková metoda DE-EMIS 

Metoda DE- EMIS je způsob odstraňování oxidu siřičitého z proudu spalin formou 

nástřiku reagentu. Reagent je složen z vodného roztoku amoniaku (koncentrace cca 24 % obj.) 

s obsahem katalytických promotorů ve formě stabilizovaného peroxidu vodíku a sloučenin 

dvojmocného železa, které mají zásadní vliv na reakční rychlost oxidace čtyřmocné síry na 

síru šestimocnou. Dále se využívá kyselina ethylendiamintetraoctová (EDTA) jako látka 

zvyšující aktivitu katalyzátoru. Princip této metody je možno popsat následující rovnicí :   

( ) ( ) 2242324223 5,0 SONHOSONHOHSONH →+→++  

  Vstřikování reagentu je prováděno tryskami do proudu spalin. Umístění trysek 

vstřiku může být před filtrem TZL ( EO, látkové filtry), kdy produkty odsíření jsou v popílku, 

nebo za filtrem TZL, s následnou filtrací spalin před vstupem do komína, s využitím relativně 

čistého produktu odsíření. (Energetika a životní prostředí: Moderní energetické technologie a 

obnovitelné zdroje, 2010) 

Dále je nutné dodržet určitý obsah vlhkosti (10 % obj.) ve spalinách. V případě 

nízkého obsahu vodních par ve spalinách je voda do spalin vstřikována pomocí trysek. 

Rovněž je nutno zabezpečit zbytkovou koncentraci oxidu siřičitého ve spalinách, a to z 

důvodu zamezení čpavkového skluzu. Není doporučováno podkročení výstupní hodnoty 
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koncentrace oxidu siřičitého ve spalinách výrazně pod 200 mg·m-3. Tato metoda pracuje 

v rozmezí teploty od 130°C do 300 °C. Dosahovaná účinnost odsíření použitím této metody je 

až  90%. (Čech, 2010, ústní sdělení)  

Výsledným produktem odsíření je síran amonný (NH4)2SO2, který může být využitý 

při výrobě umělých minerálních hnojiv pro zemědělství. Vzhledem k tomu, že obsahuje  podíl 

síry je vhodný pro hnojení kukuřice, řepky, cibule, brambor, ale také pro hnojení luk, pastvin 

a travnatých porostů. Síran amonný v půdě podléhá postupné nitrifikaci. Nitrifikace je při 

procesu hnojení síranem amonným pomalejší, takže je vhodným hnojivem k základnímu 

hnojení a přihnojování během vegetace. Síran amonný lez také kombinovat s herbicidy a 

insekticidy. Tato metoda je velmi rozpracována v asijských zemích, kde je vysoká spotřeba 

hnojiv pro rýžová pole. (Energetika a životní prostředí: Moderní energetické technologie a 

obnovitelné zdroje, 2010, www.draslovka.cz,) 

  Proto, aby bylo možno využívat výsledný produkt odsíření pro výrobu umělých 

hnojiv pro zemědělství je vhodné vstřikovat reagent za filtr TZL a následně zachytávat 

produkt reakce. Je-li využíván produkt odsíření pro výrobu umělých hnojiv je nutno ověřovat 

obsah těžkých kovů. V okamžiku, kdy obsah těžkých kovů je zvýšený a pro výrobu hnojiva 

používané v zemědělství neakceptovatelný, může být výsledný produkt použit jako hnojivo 

pro rekultivované plochy. V některých případech může být síran amonný využit jako surovina 

pro chemický průmysl. (Energetika a životní prostředí: Moderní energetické technologie a 

obnovitelné zdroje, 2010) 

Oproti jiným  vápencovým metodám vzniká v čpavkové metodě zcela odlišný produkt. 

Trh s produkty jiných vápencových metod odsiřování (energosádrovec) je v současnosti 

přesycený. Investiční náklady této metody jsou poměrně nízké. Odsiřovací zařízení se skládá 

pouze z dávkovacího zařízení, trysek, regulace a bezpečnostních opatření proti vzniku 

amoniaku (vznik čpavkového skluzu). (Energetika a životní prostředí: Moderní energetické 

technologie a obnovitelné zdroje, 2010) 
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8. EMISE SÍRY ZE ZVLÁŠŤ VELKÝCH SPALOVACÍCH ZDROJŮ 

8.1. Emise oxidů síry ze zvláště velkých spalovacích zdrojů 

Emise oxidů síry pocházejí hlavně ze síry, která je přítomná v palivu. Fosilní palivo 

obsahuje síru jako anorganické sirníky nebo organické sloučeniny. Síra se objevuje například 

v uhlí jako síra pyritická (pyrit, markazit), síra organická, síra ve formě solí a také jako síra 

síranová. Během spalování se zdaleka největší množství oxidů síry projevuje jako oxid 

siřičitý. (http://www.ippc.cz/obsah/CF0198)  

Po spálení uhlí zůstává v tuhých zbytcích jen síra síranová (síra nespalitelná). Zbylé 

formy síry hoří a přeměňují se na oxid siřičitý.  Tyto formy bývají často nazývány jako síra 

prchavá, spalitelná, která odchází ve formě spalin z ohniště. Reakce síry, která je obsažená 

v palivu s kyslíkem za vzniku oxidu siřičitého probíhá dle následující rovnice: (Pilař, 2009) 

( ) ( ) ( )spalinySOvzduchOpalivoS 22 →+  

Lze předpokládat , že veškerá spalitelná síra, která je obsažena v uhlí se spálí na oxid 

siřičitý. Tedy z jednoho kilogramu síry vzniknou dva kilogramy oxidu siřičitého a dojde 

k uvolnění tepla o hodnotě 9210 kJ. Ve skutečnosti se při spalování uhlí  část organické síry 

naváže na popeloviny. (Noskievič,1993). 

Celkový obsah síry v palivech kolísá téměř od nuly až do více než 30 g na kg uhlí 

podle lokality a v rozpětí desítek procent v průběhu těžby v jedné lokalitě. Obsah síry se také 

liší v závislosti na geologických vrstvách (v některých případech se vyšší obsah síry 

vyskytuje blíže nadloží, někdy ve spodních vrstvách). Pro jednotlivé doly není 

charakteristický ani výskyt jednotlivých forem síry ani jejich poměr. Pro vyjádření množství 

síry se udává tzv. měrná sirnatost SM (viz rovnice níže). Měrná sirnatost vyjadřuje množství 

síry, které připadá na jednotku energie ve spalovaném palivu: (Pilař, 2009) 

( )1*
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SM .... měrná sirnatost 

St
r .... obsah síry (kg·kg-1) 

Qi
r .... výhřevnost (MJ·kg-1)  

Rozdíl obsahu síry také závisí na jednotlivých palivech, která jsou spalována. Další 

palivo, které se využívá při spalování je zemní plyn, který však obvykle považujeme za 

bezsirný. (http://www.ippc.cz/obsah/CF0198) 

Další možné palivo pro výrobu energie je koksárenský plyn. Koksárenský plyn 

obsahuje sulfan, který jak bylo zmíněno v kapitole 5.2. rychle přechází na oxid siřičitý. Ze 

zvlášť velkých spalovacích zdrojů na území města Ostravy spoluspaluje koksárenský plyn 

AM Energetika a Teplárna Přívoz. Průměrné množství sulfanu v odsířeném koksárenském 

plynu, které spaluje Teplárna Přívoz pro rok 2010 je uvedeno v příloze č.3, v tabulce č.9. 

V neposlední řadě je možno spalovat či spoluspalovat biomasu. Výhodou spalování 

biomasy jsou stopové množství síry. Obsah síry v biomase záleží na typu plodiny. Například 

topolová kůra obsahuje 0,01 % hm. síry, štírovník 0,11 % hm. síry a otruby 0,09 až 0,25 % 

hm.síry (Malaťák, Vaculík, 2008)   

8.2. Zvláště velké spalovací zdroje 

Spalovací zdroje jsou dle zákona 86/2002 Sb., zákon o ochraně ovzduší v platném 

znění, zařízení ve kterých se oxidují paliva za účelem využití volného tepla. Zvláště velkými 

spalovacími zdroji se pak rozumí zdroje znečišťování o jmenovitém tepelném příkonu 50 

MW a vyšší bez přihlédnutí ke jmenovitému tepelnému výkonu.  

Na katastrálním území města Ostravy se do roku 2008 vyskytovalo pět zvláště velkých 

spalovacích zdrojů. Mezi tyto zdroje jsou zařazeny ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. – 

Závod 4 - Energetika, ČEZ, a. s. – Teplárna Vítkovice, Dalkia Česká republika, a.s. – 

Elektrárna Třebovice, Teplárna Přívoz a Výtopna Mariánské hory. V roce 2008 byla Výtopna 

Mariánské hory z důvodu snížení tepelného příkonu pod 50 MW zařazena do velkých 

spalovacích zdrojů. Lokalizace jednotlivých zdrojů je znázorněná na mapě č. 2 viz příloha č.4. 
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8.2.1. ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. – Závod 4 – 

Energetika 

Závod 4 – Energetika je rozsáhlý komplex průmyslové energetiky se speciálním 

zaměřením na potřeby hutního průmyslu. Převážná část dodávek energetických médií směřuje 

z ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. do ostatních závodů této společnosti, část je určena 

externím kupujícím.                                                                                                         

( http://www.arcelormittal.com/ostrava/AM_plant4_s6_cz.html) 

Tento závod využívá při svém provozu jedenáct parních kotlů (K1-K11) s celkovým 

tepelným příkonem 632,51 MW. V níže uvedené tabulce č. 3 jsou uvedeny hodnoty emisních 

limitů SO2 do roku 31.12. 2013 a od roku 1.1.2014. V další tabulce č. 4 jsou uvedeny hodnoty 

emisních stropů. (http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/temata/ippc/files/ameo---zavod-4--

-energetika.pdf)  

Tabulka č.  3 Emisní limity pro jednotlivé kotle AM Energetika 

 Technologické 
jednotky 

Emisní limit do 31.12.2013 
(mg·m-3) 

Emisní limit od 1.1.2014 
(mg·m-3) 

Vztažné 
podmínky 

Kotel 
K1,K2,K4,K11 800 400 KP, KOP a 200 VP  3 % O2 

Kotel K3, K5-K11 1700/400* 200 6 % O2 

Zdroj:( http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/temata/ippc/files/ameo---zavod-4---energetika.pdf) 

Pozn.: Vztažné podmínky znamenají koncentraci oxidu siřičitého v suchém plynu za 

normálních stavových podmínek  a při referenčním obsahu kyslíku 3% resp. 6%.  

* Platí pouze pro kotel K11 

Tabulka č.  4 Hodnoty emisních stropů pro AM Energetika 

Do  31.12.2009  Od 1.1.2010 Od 1.1.2012 Od 1.1 2014 
Emise K1-K10 K11 K1-K11 K1-K11 K1-K11 

SO2 (t·rok-1) 4709 500 4500 4000 2000 

Zdroj:( http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/temata/ippc/files/ameo---zavod-4---energetika.pdf) 
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8.2.2. ČEZ, a. s. – Teplárna Vítkovice 

Tato teplárna využívá tři kotelní agregáty (K9-K11) s celkovým tepelným příkonem 

396,8 MW. Jejich palivem je černé energetické uhlí. Hoření kotlů je stabilizováno zemním a 

koksárenským plynem, to platí u kotle K11, stabilizace pouze koksárenským plynem je na 

kotli číslo 10 a pouze zemním plynem na kotli číslo 9. Z vyrobené páry slouží 45 % pro 

dodávky tepla a zbylých 55 % slouží k  produkci elektrické energie. 

(http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/uhelne-elektrarny/cr/vitkovice.html)  

V níže uvedené tabulce č. 5 jsou uvedeny hodnoty emisního limitu a emisní strop pro 

oxid siřičitý.   

Tabulka č.  5 Emisní limit a emisní strop pro Teplárnu Vítkovice 

 Technologické jednotky Emisní limit (mg·m-3) Vztažné podmínky Emisní strop (t·rok-1) 

Kotelní agregáty K9-K11 1700 6 % O2 3074,4 

Zdroj: (http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/temata/ippc/files/cez---teplarna-vitkovice.pdf) 

Pozn. : Vztažné podmínky znamenají koncentraci oxidu siřičitého v suchém plynu za 

normálních stavových podmínek  a při referenčním obsahu kyslíku 6% 

8.2.3. Dalkia Česká republika, a.s. – Elektrárna Třebovice (ETB) 

Hlavním úkolem ETB je výroba a distribuce tepelné energie pro vytápění lokality 

Ostravy-Poruby a Ostravy-Jižního města a výroba tepelné energie pro vlastní potřebu. 

Elektrárna také dodává technologickou páru pro potřeby smluvních zákazníků. (http://iszp.kr-

moravskoslezsky.cz/assets/temata/ippc/files/dalkia---elektrarna-trebovice.pdf) 

Elektrárna ETB je propojena parovody s parním zdrojem Teplárna Přívoz, která 

pracuje do oblasti CZT Ostrava-střed a oblasti Fifejdy.  Teplovodními potrubími je ETB 

propojena  se zdrojem Mittal-Závod4-Energetika. (Babinec, 2012, ústní sdělení)  

V této elektrárně je používáno zařízení k odstraňování emisí oxidu siřičitého. Toto 

zařízení je umístěno na kotlích K 13 a K 14. Snižování emisí probíhá metodou suché aditivní 
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sorpce hydrogenuhličitanu sodného (NaHCO3). Zařízení na odsiřování suchou aditivní 

metodou v ETB je zobrazeno na fotografii č. 1  viz. příloha č.5   

(http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/temata/ippc/files/dalkia---elektrarna-

trebovice.pdf) 

Elektrárna Třebovice je tvořena dvěmi zvláště velkými zdroji znečišťování ovzduší, a 

to  Kotelnou ETB I a Kotelnou ETB II. Kotelna ETB I je tvořena pěti kotli K1 až K5, z nichž 

K1 a K2 jsou horkovodní s granulační spalovací komorou a zbylé jsou parní s granulační 

spalovací komorou. Celkový jmenovitý  tepelný příkon Kotelny ETB I je 335,89 MW.  

Kotelna ETB II je tvořena třemi parními kotli s parním výtavným ohništěm K12 až 

K14. Celkový jmenovitý  tepelný příkon Kotelny ETB II je 543,93 MW. V níže uvedené 

tabulce č. 6 jsou uvedeny hodnoty emisních limitů a stropů. 

 (http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/temata/ippc/files/dalkia---elektrarna-

trebovice.pdf) 

Tabulka č.  6 Emisní limity a emisní stropy pro ETB 

  Emisní limit (mg·m-3) Vztažné podmínky Emisní stropy (t·rok-1) 

Kotel K1 - K5 (ETB I) 1700 6 % O2 1157,3 
Kotel K12-K14 (ETB 

II) 1700 6 % O2 2914,2 

Zdroj: (http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/temata/ippc/files/dalkia---elektrarna-trebovice.pdf) 

Pozn. : Vztažné podmínky znamenají koncentraci oxidu siřičitého v suchém plynu za 

normálních stavových podmínek  a při referenčním obsahu kyslíku 6% 

8.2.4. Dalkia Česká republika, a.s. – Teplárna Přívoz (TPV) 

Úkolem TPV je výroba tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody jak 

pro vlastní potřebu, tak dodávky pro cizí odběratele. Teplárna Přívoz používá čtyři kotle o 

celkovém jmenovitém tepelném příkonu 228,6 MW. Jako hlavní palivo používá TPV černé 



Hana Nadkanská : Vliv oxidů síry ze zvláště velkých spalovacích zdrojů a možnosti jejich snížení. 

Rok 2012  - 30 -  

uhlí a koksárenský plyn, dále spoluspaluje biomasu. Emisní limity a stropy pro TPV jsou 

uvedeny v tabulce č. 7 viz níže.  

(http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/temata/ippc/files/dalkia---teplarna-

privoz.pdf) 

Tabulka č.  7  Emisní limity a emisní stropy pro TPV 

Emisní limit (mg·m-3) 
Vztažné 

podmínky 
Emisní strop 

(t·rok-1) Technologická 
jednotka Koksárenská plyn Černé uhlí     
K1 - K4 350 1500 * 395 

Zdroj: (http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/assets/temata/ippc/files/dalkia---teplarna-privoz.pdf) 

Pozn. :  Pro kotel K3 platí pouze emisní limity a vztažné podmínky pro spalování 

černého uhlí. 

* Vztažné podmínky pro emisní limit znamenající koncentraci příslušné látky v 

suchém plynu za normálních stavových podmínek. Plyn a referenční obsah kyslíku ve 

spalinách stanovený podle poměru tepelného příkonu paliva (3 % pro koksárenský plyn a 6 % 

pro černé uhlí).  

8.2.5. Dalkia Česká republika, a.s. – Výtopna Mariánské hory 

(VMH) 

Výtopna Mariánské hory (VMH) využívala při svém provozu do roku 2008, kdy byla 

vedena ještě jako zvláště velký spalovací zdroje tři kotle (K4, K6, K8) o celkovém 

jmenovitém tepelném příkonu 56 MW. Jako palivo používala VMH odsířený koksárenský 

plyn, který dodávala Koksovna Jan Šverma.  Emisní limit pro oxid siřičitý je uveden v tabulce 

č. 8 viz níže. (Dalkia Česká Republika, a.s – Teplárna Přívoz, 2011.) 
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Tabulka č.  8 Emisní limit pro VMH 

Technologické 
jednotky 

Emisní limit 
(mg·m-3) Vztažné podmínky 

K4, K6, K8 350 3 % O2 

Zdroj: (Dalkia Česká Republika, a.s – Teplárna Přívoz.) 

Pozn. : Vztažné podmínky znamenají koncentraci oxidu siřičitého v suchém plynu za 

normálních stavových podmínek  a při referenčním obsahu kyslíku 3% 
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9. ROZBOR ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA OSTRAVSKU 

Na katastrálním území se vyskytuje pět zvláště velkých spalovacích zdrojů. Na 

základě obdržených dat z ČHMÚ z období od roku 1994 do roku 2010 byly sestaveny tabulky 

a grafy ukazující produkci emisí oxidu siřičitého z těchto zdrojů. Veškeré vstupní údaje byly 

získány od ČHMÚ Praha –Komořany. Hodnoty v tabulkách jsou uvedeny v tunách za rok.  

Následující rozbor byl proveden na základě číselné hodnoty celkového úletu oxidu 

siřičitého. Do rozboru nebyla pro složitost zahrnuta velikost produkce výroby, kvalita 

technologií nebo kvalita paliva při spalovacích procesech. Vzhledem k tomu, že firma Dalkia 

Česká republika, a.s. provozuje na katastrálním území města tři závody, byl u této firmy 

proveden podrobnější rozbor mezi těmito závody.  

Níže uvedený graf č. 1 zobrazuje součet produkce SO2 zvlášť velkých spalovacích 

zdrojů ve vybraném období. Z grafu je patrné, že největší produkce SO2 byla v roce 1995. 

Množství vypouštěného SO2 bylo v tomto roce 17 369 t·rok-1. V následujících letech až do 

roku 1998 docházelo ke snižování produkce SO2. Po tomto roce docházelo k nárůstům avšak 

hodnoty emisí se ani zdaleka nepřibližovaly hodnotám v roce 1995. Další výraznější vzestup 

produkce SO2 nastal v roce 2003, kdy  množství vypouštěného SO2 bylo 14 109 t·rok-1. Od 

roku 2007 dochází k postupnému klesání produkce emisí SO2 . Obecně lze konstatovat, že 

toto snížení je vlivem snížené spotřeby tepla (zateplení budov, snížení ztrát), použitím 

nízkosirnatých paliv, částečným použitím technologie odsíření. Číselné údaje jsou uvedeny 

v tabulce č.10 viz příloha č. 6. 
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Produkce emisí SO2 v období 1994-2010
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Graf č.  1 Produkce emisí v letech 1994 – 2010  

Graf č.2 viz níže zobrazuje produkci SO2 dle jednotlivých firem. Z grafu je patrné, že 

největší znečištění způsobuje prakticky v celém sledovaném období zdroj AM Energetika. 

Následuje Dalkia a nakonec Energetika Vítkovice.  

Snížení produkce SO2  po roce 2005 u AM Energetika je zřejmě dáno vlivem snížené 

výroby u tohoto zdroje včetně snížení výroby v přidružených provozech. V těchto létech také 

došlo k vyššímu přerozdělení dodávek tepla do oblasti Ostrava Jih mezi AM Energetikou a 

ETB. První provozní zkoušky odsíření suchou aditivní metodou na ETB začaly na kotli K 13 

od roku 2007. (Babinec, 2012, ústní sdělení) 

 Snížení produkce SO2 u Energetiky Vítkovice je dáno restruktualizací výroby a 

v posledních létech spolupráci v dodávkách tepla do CZT Ostrava-střed mezi Energetikou 

Vítkovice a Dalkia. Číselné údaje jsou uvedeny v tabulce č.11 viz příloha č. 7.  
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Produkce emisí SO2 ZVSZ v období 1994-2010
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Graf č.  2 Produkce emisí SO2  ZVSZ  

Z grafu č.3 (viz níže), který zobrazuje zvlášť velké zdroje firmy Dalkia, je patrné, že 

největší produkci SO2 způsobuje ETB. Ze tří posuzovaných zdrojů jde o největší závod pro 

výrobu tepla a elektrické energie. Navíc od roku 2000 byla posílena výroba elektrické energie 

výstavbou nových turbogenerátorů. U TPV je patrný příznivý vliv na produkci SO2 od roku 

1999, kdy došlo k odsiřování koksárenského plynu. VMH od roku 1997 přestala spalovat uhlí 

a spalovala pouze koksárenský plyn. Ten byl od roku 1998 odsiřován. V prosinci 2010 byl 

ukončen provoz VMH spolu s odstávkou Koksovny Jan Šverma. Číselné údaje jsou uvedeny 

v tabulce č. 12 viz příloha č. 8.  
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Produkce emisí SO2 firmy Dalkia v období 1994- 2010
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Graf č.  3 Produkce emisí SO2 firmy Dalkia 
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10. PRAKTICKÉ MĚŘENÍ 

 Měření bylo prováděno dle metodiky navržené VŠB-TU Ostrava, pracovištěm pro 

provoz a diagnostiku tepelně- energetických zařízení (KE-DEZ), které je akreditovaným 

pracovištěm. Měření probíhalo v Teplárně Přerov a AM Energetika.   

10.1. Měření Teplárna Přerov 

První praktické měření čpavkovou metodou DE-EMIS (viz. kapitola 7.2.3.) bylo 

provedeno v Teplárně Přerov (Dalkia Česká republika, a.s). Měření se uskutečnilo ve dnech 

12.7. 2010 a  13.7.2010 a jednalo se o první měření tohoto typu v České republice. Cílem 

tohoto měření  bylo ověřit možnost aplikace této jednoduché metody na energetická spalovací 

zařízení, za dodržení emisního limitu SO2 pod 200 mg·mN
-3. 

Na základě této jednorázové zkoušky bude rozhodnuto o dalším pokračování v těchto 

zkouškách dalších provozech společnosti Dalkia Česká republika,a.s. Dle navrhovaného 

projektu měla být odsiřovací zkouška v Teplárně Přerov provedena v době provozu pouze 

kotle K1. Vzhledem k nedostatku tepla v soustavě CZT v síti Přerova byl v provozu kromě 

kotle K1 i kotel K4. Kotel K4 byl provozován na minimálním výkonu. Tato situace se však 

projevila ve ztížení vyhodnocení výsledků odsiřovací zkoušky. 

10.1.1. Průběh zkoušek 

Dne 12.7. 2010 byl proveden první odsiřovací test. Na základě tohoto testu pak bylo  

optimalizováno vstřikování reagentu do kouřovodu. Druhý den 13. 7. 2010 došlo k testu na 

prokázání účinnosti této metody a ověření maximálního stupně odsíření. Reagent byl 

dávkován do pravé větve kouřovodu kotle K1 pomocí rozprašovacích trysek (viz obr č. 1). 

Zařízení pro dávkování je znázorněno na fotografii (viz příloha č. 9). Při této zkoušce bylo 

zvyšováno množství sorbentu pro ověření účinnosti odsíření.  
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Obrázek č. 1 Schéma dávkování reagentu. (Čech,2010) 

Po dobu trvání zkoušek byl  zajištěn prakticky stálý výkon kotle, který se pohyboval 

okolo  110 t·h-1 páry. Jako palivo při zkoušce byl využit ostravský proplástek s výhřevností 

cca 18 MJ·kg-1, obsah síry v palivu byl 0,31 %, obsah vody 8 až 10%. Jako zapalovací a 

stabilizační palivo byl použit lehký topný olej s výhřevností 32,3 MJ·kg-1,s obsahem síry max. 

2% a obsahem vody max. 0,5 %.  

 Při zkoušce byly sledovány základní  parametry kotle jako množství vyrobené páry, 

tlak a teplota páry na výstupu z kotle, teplota spalin. V  průběhu zkoušky  byly měřeny 

koncentrace plynných složek spalin včetně kyslíku, oxidu dusíku, amoniaku, oxidu 

uhelnatého.Dále teplota spalin před nástřikem vody do kouřovodu. Na výstupu z tkaninového 

filtru byly měřeny koncentrace plynných složek spalin a také teplota spalin. Tyto koncentrace 

však byly ovlivňovány spalinami z provozovaného kotle K4.  

10.1.2. Metodika měření 

Měření plynných složek a vztažného O2 na výstupu z látkového filtru a za kouřovým 

ventilátorem kotle bylo provedeno kontinuálním způsobem měřící skupinou VŠB. Měření 

čpavkového skluzu, provedla firma TESO odběrnou metodou. Koncentrace plynných složek 
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byla měřena kontinuálními analyzátory Uras 10 E od firmy Hartmann  & Braun a měřicím 

přístrojem ULTIMAT 23 od firmy Siemens pracujícím na principu absorpce infračerveného 

záření. Odběr vzorků spalin byl prováděn pomocí vyhřívané sondy s vyhřívaným keramickým 

filtrem pro odloučení tuhých částic. Za tento filtr je připojeno vytápěné vedení (zamezení 

kondenzace). Na konci je instalována chladnice plynu od fy JCT, kde dochází k odloučení 

vlhkosti. Upravený vzorek je zaveden do analyzátoru, který je před měřením kalibrován 

pomocí kalibračních kyvet nebo směsi kalibračních plynů. Výsledky jsou vyjádřeny v 

miligramech SO2 v 1 m3 suchých spalin za normálních podmínek, vztaženy na referenční 

obsah O2 6%.  Během zkoušky byly snímány i údaje provozních měřících přístrojů. (Čech, 

2010, ústní sdělení) . 

Měřící vůz je zobrazen na fotografii (viz příloha č. 10). 

10.1.3. Výsledky měření 

Zkouška byla zahájena dne 13.7. 2010 v 8:53 hodin a ukončena v 13:10 hodin. 

V průběhu zkoušky byly kontinuálně zaznamenávány údaje emisí SO2 v minutových 

intervalech a následně přepočteny na referenční 6% obsah kyslíku. Koncentrace emisí SO2 

byly měřeny jednak před dávkováním sorbentu a jednak za látkovým filtrem. Při této zkoušce 

bylo vypotřebováno zhruba 800 kg sorbentu. V níže přiloženém grafu č. 4 je znázorněn 

průběh odsiřovací zkoušky v Teplárně Přerov.  

Z grafu je patrné, že před místem dávkování sorbentu se pohybovaly koncentrace SO2 

průměrně kolem 1057 mg·mN
-3. Při této zkoušce docházelo k zvyšování dávkování sorbentu 

ze 150 l·h-1 na 350 l·h-1. V první části zkoušky bylo dávkováno množství sorbentu pro 

odsíření jedné, pravé větve kouřovodu K1.Následně bylo zvyšováno množství sorbentu pro 

prokázání možnosti odsíření i ve společné části kouřovodu K1, po spojení obou větví. Bylo 

prokázáno, že reakce při  navýšení sorbentu dávkovaného do kouřovodu probíhala i ve 

společném kouřovodu kotle K1, dále pak při dalším zvýšení množství sorbentu i ve společné 

větvi K1 a K4. S úspěchem byla dosažena hodnota pod 200 mg·mN
-3. Číselné údaje jsou 

uvedeny v tabulce č. 13 (viz příloha č. 11). 
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Minutové přepočtené koncentrace SO2 na ref. 6% O2 

0

200

400

600

800

1000

1200

8:53 9:47 10:41 11:35 12:29 13:23 14:17

čas (h)

K
o

n
ce

n
tr

ac
e 

S
O

2 
(m

g
.m

N
-3

)

SO2 před SO2 za SO2 limit

 

Graf č.  4 Průběh odsiřovací zkoušky 

10.2. Měření v AM Energetika 

Měření na kotli K10 probíhalo ve dnech 10. a 11. 12. 2010. Výsledky měření byly 

použity jako podklad pro rozhodnutí o možném využití technologie odsíření reagentem DE-

EMIS v podmínkách společnosti ArcelorMittal, Závod 4 – Energetika. 

Palivem pro odsiřovací zkoušky byl černouhelný prach doplněn o vysokopecní a 

odsířený koksárenský plyn. Výhřevnost černouhelného prachu byla 19 – 25 MJ·kg-1, obsah 

síry byl v rozmezí 0,37 – 0,42 %. Výhřevnost vysokopecního plynu 3,3 MJ·m -3, výhřevnost 

koksárenského plynu 16,7 MJ·m -3.  

Měření při odsiřovacích zkouškách probíhalo kontinuálně. V kouřovodu před místem 

dávkování sorbentu a za elektroodlučovačem za dávkovacím místem. Schéma dávkovacího a 

měřících míst je zobrazeno na obrázku č. 2. 

Kromě měření základních plynných emisí byl měřen i čpavkový skluz. Dále byl pro 

další informace proveden rozbor paliva, uhelného prášku a vedlejších produktů spalování. 



Hana Nadkanská : Vliv oxidů síry ze zvláště velkých spalovacích zdrojů a možnosti jejich snížení. 

Rok 2012  - 40 -  

Při tomto měření byla použita stejná metodika jako při měření v Teplárně Přerov (viz 

kapitola 10.1.2.). 

 

Obrázek č. 2 Schéma dávkovacích a měřících míst (Čech,2010) 

 

10.3. Výsledky měření 

10.3.1. Zkouška č. 1 

Zkouška byla provedena 10.12.2010. Při této zkoušce bylo jako palivo využito 

černouhelného prachu s vysokopecním plynem. Výkon kotel se pohyboval okolo 200 t·h-1 

páry.  

V 8:50 hodin bylo zahájeno vstřikování reagentu DE-EMIS. Množství dávkovaného 

reagentu bylo 200 l·h-1. Zkouška byla ukončena v 10:30. V průběhu zkoušky byly kontinuálně 

zaznamenávány údaje emisí SO2 v minutových intervalech a následně přepočteny na 

referenční 6% obsah kyslíku. Průběh zkoušky je znázorněn v grafu č. 5. Tak jak v Teplárně 

Přerov bylo i v průběhu této zkoušky prokázáno snížení množství emisí SO2 pod hranici 200 

mg·mN
-3. Číselné údaje jsou uvedeny v tabulce č. 14 (viz příloha č. 12). 
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Minutové přepočtené koncentrace SO2 na ref. O2 6%
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Graf č.  5 Průběh odsiřovací zkoušky č.1 

10.3.2. Zkouška č. 2 

K ověření správnosti výsledků byla provedena další zkouška dne 11.12. 2010. Jako 

palivo byl využit černo uhelný s  koksárenským plynem. Výkon kotle se pohyboval okolo 180 

t·hod-1 páry. 

 Zkouška byla zahájena v 15:15 hodin, kdy množství dávkovaného sorbentu bylo 210 

t·hod-1. V 16:00 hodin došlo ke zvýšení dávkování sorbentu, a to na hodnotu 220 l·h-1. Tato 

odsiřovací zkouška byla ukončena v 16:13 hodin. Průběh odsiřovací zkoušky je znázorněn na 

grafu č. 6 (viz níže). Při dávkování sorbentu došlo opětovně k podstatnému snížení 

koncentrace emisí SO2 pod hodnotu 200 mg·mN
-3. Číselné údaje jsou uvedeny v tabulce č. 15 

(viz příloha č. 13). 
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Graf č.  6 Průběh odsiřovací zkoušky č.2 

10.3.3. Zkouška č. 3 

Zkouška č. 3 byla prováděna dne 11.12.2010 při výkonu kotle 160 t·h-1 páry. Jako 

palivo byl zde využit koksárenský plyn a černouhelný prach. Zkouška byla zahájena v 8:30 

hodin a ukončena v 10:00 hodin.  

V době zahájení zkoušky bylo dávkováno 200 l·h-1 sorbentu. V 9:10 hodin došlo 

k navýšení dávkování sorbentu a to na hodnotu 210 l·h-1 sorbentu. V 9:30 došlo opět 

k navýšení dávky, a to na 220  l·h-1 sorbentu. Průběh odsiřovací zkoušky je znázorněn na 

grafu č. 7 (viz níže). Při dávkování sorbentu došlo opětovně k podstatnému snížení 

koncentrace emisí SO2 pod hodnotu 200 mg·mN
-3. Číselné údaje jsou uvedeny v tabulce č. 16 

(viz příloha č. 14). 
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Graf č.  7 Průběh odsiřovací zkoušky č. 3 
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11.  TEORETICKÉ SNÍŽENÍ 

Technologie odsíření čpavkovou metodou byla poprvé uskutečněna již  v roce 1983 v 

elektrárně Großkraftwerk Mannheim. Od této metody ovšem bylo záhy upuštěno vzhledem 

k provozním problémům. Docházelo ke snížení teploty spalin a úletu amonných solí, které 

zabarvovaly kouřovou vlečku. (Energetika a životní prostředí: Moderní energetické 

technologie a obnovitelné zdroje, 2010) 

V posledních létech prošla metoda různými technologickými úpravami a dnes 

dosahuje hodnot pod 200 mg·mN
-3, což bylo prokázáno i zkouškami v AM Energetika. 

Z průměrných hodnot u zkoušky č.2 v AM Energetika vychází účinnost metody 85,6 %.  

Pouze pro názornost lze teoreticky uvést, že pokud by byla metoda komerčně 

používána již od roku 1994 do roku 2010 došlo by ke snížení emisí ve sledovaném období o 

187 464 tun oproti celkové skutečné produkci ve výši 219 000 tun. Úlet do ovzduší by tedy 

činil pouze 31 536 tun. Teoretické snížení emisí v jednotlivých letech je znázorněn v grafu č. 

8 (viz níže). Číselné hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 17 (viz příloha č. 15). 

Teoretické snížení emisí SO2
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Graf č.  8 Teoretické snížení emisí SO2 
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12.  DISKUZE 

Srovnání emisí oxidu siřičitého ze zvláště velkých spalovacích zdrojů bylo provedeno 

na základě  číselných hodnot celkového úletu. Při srovnání nebyla vzata do úvahy velikost 

produkce výroby, kvalita technologií či použití paliv.  

Bylo prokázáno, že největším producentem oxidu siřičitého ve sledovaném období je 

AM Energetika, následuje Dalkia a Energetika Vítkovice. Dalkia provozuje na katastrálním 

území města tři závody. Při rozboru bylo zjištěno, že největším producentem je ETB dále 

TPV a VMH.  Největším zvlášť velkým spalovacím zdrojem z Dalkia je však právě ETB. 

Provedené zkoušky odsiřovací metodou DE-EMIS prokázaly, že při použití této 

metody je možno dosáhnou hodnot emisí pod hranici 200 mg·mN
-3 i při vyšších vstupních 

koncentracích tak, jak bylo prokázáno při pilotní zkoušce v Teplárně Přerov. Metoda je 

vhodná i z hlediska malých prostorových nároků na zavedení této technologie než při 

výstavbě klasických odsiřovacích jednotek. Zvlášť pro starší typy městských tepláren, které 

nemají dostatečný prostor pro výstavbu. Nezanedbatelnou stránkou jsou i nižší finanční 

nároky na výstavbu, které se u klasických odsiřovacích metod řádově pohybují v desítkách až 

stovkách miliónů korun.  

Výhodou této metody je možnost využití produktu odsíření (síran amonný), který 

může být využíván jako minerální hnojivo. Proto, aby mohl být využit jako hnojivo 

v zemědělství, je vhodné nastříkávat reagent za filtr TZL a poté zachytávat produkt odsíření. 

V případě, kdy obsahuje produkt odsíření vysoký obsah těžkých kovů může být produkt 

využit jako hnojivo pro rekultivované plochy. Někdy může být síran amonný využit 

chemických průmyslem jako surovina.  

Negativním prvkem metody je však čpavkový skluz, který byl při zkouškách 

vyhodnocován. Čpavkový skluz je dle vyhlášky 205 Sb. ze dne 23. června 2009, o zjišťování 

emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení definován jako 

suma volného čpavku a amonných solí. Limit čpavkového skluzu je 50 mg·mN
-3. Odběrnou 

analýzou byly dodrženy limitní hodnoty pod 50 mg·mN
-3. Avšak kontinuálním analyzátorem 



Hana Nadkanská : Vliv oxidů síry ze zvláště velkých spalovacích zdrojů a možnosti jejich snížení. 

Rok 2012  - 46 -  

FT-IR, který měří volný čpavek včetně amonných solí došlo k překročení. Z tohoto důvodu je 

vhodné zachytávat soli v mokrém absorbéru.  

Celkově lze tuto metodu z environmentálního hlediska hodnotit jako vhodnou a 

prospěšnou. Při této metodě dochází nejen ke snížení emisí oxidů siřičitého, ale také k zisku 

nového produktu této metody odsíření. Nový produkt síran amonný se dá snadno využít a na 

rozdíl od jiných produktů, jím trh v současnosti není přesycen.  

Metodu DE-EMIS však musíme zařadit jako sekundární metodu odsíření. To 

znamená, že řeší odsíření spalin. Samozřejmě, že nejvhodnějším řešením by bylo použití  

paliv bez obsahu síry. Tady se nabízí použití jaderné energie, alternativních zdrojů energie či 

budoucích nových technologií.  Otázkou zůstává vhodnost jejich použití. V neposlední řadě je 

vhodné věnovat velkou pozornost neustálému snižování energetické náročnosti.  
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13.  ZÁVĚR  

Cílem diplomové práce bylo přispět k pochopení působení emisí oxidů síry na životní 

prostředí, zjistit produkci SO2 ze zvláště velkých spalovacích zdrojů na území Ostravy, 

provedení odzkoušení a vyhodnocení odsiřovací metody DE-EMIS. 

V diplomové práci je proveden rozbor emisí oxidu siřičitého ze zvláště velkých 

spalovacích zdrojů na území Ostravy. Dále se diplomová práce věnuje vlivům oxidu siřičitého 

na životní prostředí a lidské zdraví, možnosti snížení emisí oxidu síry různými metodami 

odsíření.  

V praktické části diplomové práce je uveden rozbor odsiřovací metody DE-EMIS, 

praktické výsledky z měření na zdrojích. Při praktickém měření odsiřovací metody byla 

prokázána její vhodnost a účelnost pro odsíření zvláště velkých spalovacích zdrojů.  V závěru 

práce je také pro názornost uvedena teoretická hodnota  snížení emisí oxidu siřičitého při 

komerčním využití této metody.  

Cíle diplomové práce tak, jak byly navrženy, byly splněny. 
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