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Anotace 

 Záměrem zpracování této diplomové práce je řešení využití vápence v energetice a 

následných vedlejších produktů v oboru stavebních hmot a nahrazení vápence jinými 

metodami odsíření. Jsou zde popsány v současnosti nejrozšířenější metody odsíření 

používané v podmínkách provozu tepelných (uhelných) elektráren a zdrojů tepla v České 

republice a další metody odsíření jak ve fázi výzkumu, tak i metody odsíření provozované 

především v zahraničí, jako náhrada použití vápence v procesu odsiřování.  Metody jsou 

následně posouzeny podle dostupných údajů a technicko-ekonomicky vyhodnoceny, jestli 

je u nich možnost využití v našich podmínkách jako náhrady vápence.   

 

Klíčová slova: vápenec,odsíření, elektrárna, emise, spalina, metoda, fluidní, granulát,  
  sorbent, popel 

 

Summary 

The purpose of processing this dissertation is solving in power engineering and consequent 

products in branch of building material and replacement of limestone by other methods of 

desulphurization. There are described in these days the widest methods of 

desulphurization, which is used in conditions of operation in thermal (coal) power station 

and source of heat in Czech Republic and others methods desulphurization in case of 

research, or methods of desulphurization, which are operated abroad, as substitution of 

using limestone in process of desulphurization. The methods are then considered according 

to accessible entries and technical- and economical considered, whether the limestone is 

possible to use in our conditions. 

 

Keywords: limestone, desulphurisation, power station, emission, method, fluid, granulate, 

         sorbent, ashes 
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SEZNAM ZKRATEK 
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ČEZ a.s.  České energetické závody akciová společnost 
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DZ   Denní zásobník 
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ÚVOD  

Jednou z možností jak získat tepelnou a elektrickou energii je stále spalováním 

hnědého uhlí, které je získáváno z hnědouhelných lomů v severních a západních Čechách. 

V spojitosti s potřebou snižování emisí je nutné zvolit hospodářsky výhodný způsob 

odsíření a využití odpadů vzniklých při jeho spalování. 

Elektrárna Komořany je jednou z největších a nejdůležitějších částí, společnosti 

United Energy, a.s.. Tento zdroj tepla a elektrické energie byl postaven v 50. letech 

minulého století. Od té doby do současnosti změnila několikrát majitele a stala se součástí 

různých společností. Od svého vzniku je stále významným a nezávislým producentem 

tepla a elektrické energie na Mostecku v Severních Čechách.  

Na konci 90. let minulého století byla realizována modernizace spalování hnědého 

uhlí v roštových kotlích, na kotle s fluidním spalováním s přidáním vápence jako sorbentu 

oxidu siřičitého uvolňovaného při spalování hnědého uhlí. Důvodem této změny bylo 

tehdejší přijetí a vydání zákona číslo 309/1991 Sb. O ochraně ovzduší ve znění pozdějších 

a souvisejících předpisů. Zejména pak Vyhláškou MŽP ČR č. 117/1997 Sb., ve kterém 

byly stanoveny emisní limity pro fluidní kotle a to jak pro tuhé znečišťující látky, tak i pro 

plynné látky (oxid siřičitý, oxid uhelnatý a oxidy dusíku). Jedním z důvodů přechodu 

k fluidnímu spalování byl nedostatek místa pro budování rozsáhlého odsiřovacího zařízení 

v areálu elektrárny.  

Vedlejším produktem fluidního spalování jsou hrubé a jemné části popela 

s příměsí mletého vápence, které jsou v takovém množství, že je nutné, kromě ukládání na 

skládku, řešit i jejich další využití pro stavební účely.   

Kromě toho je však také důležité vyhodnotit, zda jsou i jiné možnosti metod 

odsiřování bez použití mletého vápence a zjistit jestli jsou po technické a ekonomické 

stránce schopny konkurovat vápencovým metodám odsíření spalin. 

Cílem této diplomové práce je na základě používaných a zkoumaných metod 

odsíření posoudit možnosti nahrazení vápence jako sorbentu a produktů z něj  
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v odsiřovacím procesu ve zdrojích elektrické a tepelné energie a případné nahrazení 

sorbetem jiným. 

V práci se pojednává o vápenci jako hornině, jeho dobývání a úpravě pro potřeby 

ve vápencových metodách odsíření v elektrárnách a teplárnách v ČR. Je zde také zmíněna 

legislativa spojená s emisními limity pro tuhé znečišťující látky a pro plynné látky. 

V našem případě se zaměřením na oxid siřičitý a emise síry při spalování hnědého uhlí. 

V další části jsou popsány metody odsiřování spalin z procesů při spalování uhlí a to jak 

nejpoužívanější vápencové metody, tak i metody, které jsou schopny nahradit mletý 

vápenec. Vybrané metody jsou následně posouzeny podle technicko-ekonomických 

parametrů, které vyplývají z jejich používání v praxi nebo v úrovni výzkumu. Výsledkem 

je to, zda metody odsíření bez použití vápence jsou dle technicko-ekonomických kritérií 

nejen použitelné, ale také hospodárné a šetrné k životnímu prostudí. U vybraných 

vápencových metod odsíření  je také kladen důraz na další využití produktů vzniklých při 

procesu odsiřování a jejich dalšího použití jako zdroje suroviny při výrobě stavebních hmot 

a stavebních prvků a dílců a použití na zásypy a zpevňování podloží. V závěru práce jsou 

shrnuty zjištěné skutečnosti získané z  praktického hlediska a z výsledků laboratorních 

zkoušek vzorků. 
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1. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ENERGETIKY A STAVEBNICTVÍ V EKY 

Hlavní výrobní činností elektrárny je kombinovaná výroba a distribuce elektrické 

energie a tepla. Technologie výroby tepla a elektřiny je v principu založena  

na řetězu přeměn chemické energie obsažené v palivu na energii tepelnou, mechanickou  

a také elektrickou.  

Teplo, získané spalováním paliva ve fluidním loži vysokotlakých parních kotlů, je 

ve varných systémech předáváno napájecí vodě, která postupně mění své skupenství  

a v podobě admisní páry je z kotlů vedena parovody přes rozdělovače a parní uzly  

k jednotlivým spotřebičům, zejména na lopatky rotorů parních turbín. Rotory turbín jsou 

pevně spojeny s rotorem generátoru, v jehož statoru pak vzniká elektromagnetickou 

indukcí elektrická energie. K ohřevu oběhové vody horkovodních napáječů je využito teplo 

obsažené v emisní páře protitlakých turbosoustrojí a teplo obsažené v páře dodávané 

redukčními stanicemi pro špičkové ohříváky.  

Vyrobená elektrická energie je dodávána do elektrizační soustavy  

z rozvodny R-110kV nadzemním vedením. Teplo pro výrobu teplé užitkové vody  

a vytápění objektů je ze zdroje dodáváno potrubními rozvody horkovodů do soustav 

centralizovaného zásobování teplem, to je pomocí výměníkových stanic a jejich 

sekundárních rozvodů měst Most, Litvínov a průmyslové aglomerace. Jedním z plynných 

produktů spalovacího procesu probíhajícího v parních kotlích je oxid siřičitý. Oxid siřičitý 

je z hlediska ochrany ovzduší považován za znečišťující látku a jeho emise 

do ovzduší jsou příslušnými právními předpisy kvantitativně omezeny tzv. emisními limity 

a stropy. Ve zdroji tepla a elektřiny je jako prostředek pro omezení jeho emisí do ovzduší 

do spalovacího procesu přidáván současně s uhlím vápenec v množství, které zajišťuje 

dodržování stanovených hodnot emisních limitů. 

 Jako odpadní materiál při spalování hnědého uhlí ve fluidních kotlích vzniká směs 

suchých popelovin s vápencem. Do této směsi je přidávána voda a vzniká produkt nazvaný  

aditivovaný granulát. Toto jsou výrobky, kde jejich výroba, složení, kvalita a systém 

kontroly odpovídá podmínkám příslušných certifikátů vydaných akreditovanou zkušebnou 

a jsou následně používány pro stavební účely jako například pro stavbu zemního tělesa 

pozemních komunikací, násypy a zásypy staveb a do výsypek povrchových lomů.  
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2. VLASTNOSTI POUŽÍVANÉHO VÁPENCE V ELEKRÁRNÁCH A JEHO 

NÁHRADA 

  Vápenec používaný v elektrárnách je monominerální sedimentární hornina, 

obsahující více než 90 % kalcitu - CaCO3. Dolomitické vápence obsahují 10 - 50 % 

dolomitu, horniny s obsahem nekarbonátové příměsi nad 10 % mají v názvu hlavní složky 

této příměsi (vápence jílovité, písčité aj.). 

2.1 Vznik a ložiska vápence 

  Vápenec je na území České republiky zastoupen téměř ve všech 

geologických útvarech. Významnější ložiska jsou v Českém masívu v pestré sérii 

moldanubika (Sušicko), v silesiku (Šumpersko), v lugické oblasti (krkonošsko-jizerské 

krystalinikum), ale především v devonu tepelsko-barrandienské oblasti (Barrandien)  

a brněnské oblasti (Moravský kras, konicko-mladečský devon, hranický devon). (Kraus et 

al. 1987). 

 Vysokoprocentní vápence mají organogenní, popřípadě organodetrický původ. 

Tvořily se v teplých, dobře provzdušněných mořích s čistou vodou v podmínkách pro 

rozvoj organizmů. Kalové vápence biochemického původu mají zvýšený podíl jílovitých 

příměsí. (Kraus et al. 1987) 

 V Českém masivu mají největší ložiskový význam vápence spodního devonu 

tepelsko-barrandienské oblasti a středního a svrchního devonu brněnské oblasti (Obrázek 

č. 1 - Ložiska vápence). Jsou produktem organogenní (útesové) sedimentace za příznivých 

klimatických a paleografických podmínek. Přibližně v témže období siluru a devonu se 

tvořila i nejvýznamnější ložiska vápenců v silesiku a lugické oblasti. Později došlo 

k příznivým podmínkám pro karbonátovou sedimentaci až ve svrchní křídě. V tomto 

období však docházelo k značným faciálním změnám se střídáním organodetrické, kalové 

a pelitické sedimentace. V České křídová pánvi (Obrázek č. 1 - Ložiska vápence) se 

nalézají ložiska co do velikosti, velká až střední. Surovinou jsou jílovité vápence  

a  slínovce s obsahy CaCO3 mezi 80-60 %. (Kraus et al. 1987). 
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 Vápence, které jsou používány v odsiřovacích technologiích by měly mít co 

největší kvalitu a reaktivitu. Vápenec je z hlediska chemického složení zařazen do osmi 

tříd (Tabulka č. 1 - Klasifikace vápenců). Údaje v tabulce platí pro vysušený vzorek 

vápence při 105 – 110 °C. 

Tabulka č. 1 - Klasifikace vápenců 

Chemické složení 
[% hmotnosti] 

Třída jakosti 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

CaCO3 + MgCO3 

Z toho MgCO3 

min. 98,50 97,50 96,00 95,00 93,00 85,01 80,00 75,00 

max. 0,50 0,80 2,00 4,00 6,00 0,00 15,00  

SiO2 max. 0,30 0,80 1,50 3,00 4,50 6,00 8,00 18,00 

Al2O3 + Fe2O3 

Z toho Fe2O3 

min. 0,20 0,40 0,80 2,00 3,50 5,00 6,00 6,00 

max. 0,03 0,10 0,30 1,00 2,00 2,00 2,50  

MnO max. 0,01 0,03 0,03 0,03 Není stanoveno 

SO3 max. 0,08 0,10 0,20 0,20 0,30 0,50 0,50 2,00 

 

 

Obrázek č. 1 - Ložiska vápence 

2.2 Těžba a úprava vápence 

 Pro potřeby odsířování v EKY ve fluidních kotlích, suchou vápencovou metodou, 

probíhá těžba a úprava vápence ve firmě  Lafarge cement a.s. Čížkovice (Obrázek č. 2 – 

Organizace zabývající se těžbou a úpravou vápence). V povrchovém lomu se vápenec se 

těží v etážích povrchovým způsobem pomocí trhacích prací. Jeho prvotní úprava  spočívá 
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v drcení a zrnitostním třídění. Po dosažení požadovaného granulometrického složení se pro 

účely odsíření fluidních kotlů v EKY dále neupravuje, ale musí být splněny kvalitativní 

parametry vápence (Tabulka č. 2 - Kvalitativní parametry vápence v EKY).  

Tabulka č. 2 - Kvalitativní parametry vápence v EKY 

Parametr Jednotka Hodnota 

Chemické vlastnosti: 

CaO % hmot. 36 – 42 

SiO2 % hmot. 13 – 25 

Al2O3 % hmot. 3,5 – 8 

Fe2O3 % hmot. 1,5 – 3 

MgO % hmot. 0,4 – 2 

Fyzikální vlastnosti: 

Sypná hmotnost t·m-3
 1,1 – 1,4 

Vlhkost max. % hmot. >2 

Zrnitost max. Mm <2 

  

 

Obrázek č. 2 – Organizace zabývající se těžbou a úpravou vápence 

 Pro požadavky odsíření, například v elektrárnách firmy ČEZ a.s., kde jednou z 

metod odsiřování je mokrá vápencová vypírka, je vápenec dodáván společnostmi Lomy 

Mořina a.s., Vápenka Čertovy schody a.s., Kotouč Štramberk, spol. s r. o. (Obrázek č. 3 - 

Lom Kotouč Štramberk) jako vápencový štěrk o zrnitosti 30-120 mm, 10-90 mm, 20-40 

mm, ale i o menší zrnitosti 4-80 mm, 8-35 mm. Vápencový štěrk je následně upravován na 
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místě v elektrárnách  kladivovými drtiči a kulovými mlýny a tříděn v hydrocyklonech. 

Konečný produkt pro odíření musí splňovat následující kvalitativní parametry (Tabulka č. 

3 - Parametry vápence, mokrá metoda). 

Tabulka č. 3 - Parametry vápence, mokrá metoda 

 Parametr Jednotka Hodnota 

Chemické vlastnosti: 
CaCO3 % hmot. min. 95 

SiO2 % hmot. 2 

Al2O3 % hmot. 0,5 

Fe2O3 % hmot. 0,2 

MgCO3 % hmot. max. 2 

MnO % hmot 0,03 

SO3 % hmot 0,02 

Fyzikální vlastnosti: 

Zrnitost (granulometrie)  
% hmot. <40 µm 80 

% hmot. <60 µm 20 

 

 

Obrázek č. 3 - Lom Kotouč Štramberk 

2.3 Odsiřování spalin 

 Před rokem 1989 nebyl včas zachycen trend zaváděný ve vyspělých státech v 70.  

a 80. letech, kdy byly zaváděny pomocí legislativy limity nejvyšších povolených 



Jaroslav Solař: Vápenec v energetice a stavebnictví v Elektrárně Komořany, United 
Energy, a.s. 

 2013                                                                                                                            8 

koncentrací emisí škodlivin vypouštěných do ovzduší. Pro dodržování těchto přísných 

emisních limitů byla v zahraničí realizována ekologická příslušná opatření a to zařízení pro 

zachycování tuhých částic, odsíření plynných spalin tepelných (uhelných) elektráren  

a potlačení produkce oxidů dusíku (NOX). Po změně politické situace v tehdejším 

Československu, po vydání zákona o ochraně ovzduší (zákon 309/1991 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů), byly také i u nás stanoveny emisní limity pro tuhé znečišťující látky 

a pro plynné látky (oxid siřičitý, oxid uhelnatý a oxidy dusíku). V současnosti platí nový 

zákon o ochraně ovzduší ze dne 2. května 2012 a s ním související předpisy, na kterém se 

usnesl parlament České republiky číslo 201/2012 Sb. Odsiřování spalin je v současnosti 

významnou a ve velkém měřítku požívanou metodou snižování emisí síry z energetiky. 

Můžeme sem zařadit celou řadu metod , které jsou založeny na nejrůznějších chemických 

nebo fyzikálně-chemických principech. Pokud bychom chtěli všechny tyto metody 

systematicky rozdělit, je možné použít rozdělení na metody regenerační, kdy aktivní látka 

se po reakci s oxidem siřičitým (SO2) regeneruje a vrací opět do procesu a oxid siřičitý se 

dále zpracovává, a neregenerativní – průtočné. Zde aktivní látka reaguje s SO2, na dále 

využitelný nebo nevyužitelný produkt, který se zpět do procesu nevrací. Další možností je 

rozdělení na procesy mokré, kde 1e SO2 zachycován v kapalině nebo vodní suspenzi 

aktivní látky a suché, kdy SO2 reaguje s aktivní látkou v tuhém stavu. Dalším kriteriem 

mohou být také fyzikální nebo chemická charakteristika procesu. Pak rozlišujeme procesy 

absorpční, jako je například mokrá vápencová metoda, dále adsorpční procesy a procesy 

katalytické. 

2.3.1 Suché vápencové metody odsiřování 

 Mezi nejrozšířenější metody patří dvě metody, a to suchá vápencová metoda  

a fluidní spalování s přídavkem vápence. U těchto metod dochází k dávkování mletého 

vápence do spalovacího prostoru.  Výhoda je spatřována v možnosti zachycení síry 

poměrně jednoduchým způsobem a to přímo v ohništi kotle, není tedy nutné stavět složitou 

odsiřovací technologii, další výhodou je možnost použití méněhodnotných paliv s velmi 

nízkou výhřevností nebo použití kombinace různých typů paliv. V United Energy a.s. se 

například spaluje uhlí a štěpka. 



Jaroslav Solař: Vápenec v energetice a stavebnictví v Elektrárně Komořany, United 
Energy, a.s. 

 2013                                                                                                                            9 

2.3.2 Suchá vápencová metoda 

 Metoda je založena na reakci oxidu vápenatého (CaO) a oxidu siřičitého (SO2). 

Technologie této metody spočívá v dávkování mletého vápence, velmi jemně mletého,  

do spalovacího prostoru kotle, kde potom dochází k vázání oxidů síry. Produkty spalování 

odcházejí do elektrofiltru, kde se současně s popílkem odloučí a deponují se. Jako 

nedostatek tohoto procesu se jeví velmi nízká účinnost, která se pohybuje kolem 30 %, 

někdy lze dosáhnout účinnosti až 50 % a také je otázkou další využití ukládaného odpadu. 

2.3.3 Fluidní spalování s přídavkem vápence 

 Tato metoda je používána ve zdroji tepla a elektrické energie v Mostě-  

Komořanech (EKY) provozované firmou United Energy a.s.. Tato technologie využívá 

také dávkování mletého vápence do spalovacího prostoru kotle jako výše uvedená suchá 

vápencová metoda, ale zrnitost použitého vápence ve spalovacím prostoru je však vyšší. 

Velikost zrn mletého vápence musí být menší než 2 mm, tedy maximálně 2 mm. 

Energetické palivo je spalováno ve fluidní spalovací komoře kotle, to je ve fluidním loži 

tvořeném pískem, sorbetem (vápencem) a popelem (ložový materiál). Při fluidním 

spalování je volena velikost částic paliva a rychlost vzduchu taková, aby částice vířily nad 

dnem ohniště, ve kterém jsou umístěny vzduchové trysky, ale nebyly přitom unášeny 

nespálené částice z ohniště. Vysoká relativní rychlost mezi palivem a vzduchem umožňuje 

intenzivnější hoření na povrchu paliva. Celkovou intenzitu hoření však nelze zvyšovat nad 

určitou mez, protože velké kusy paliva mají malý měrný reakční povrch, který je dalším 

faktorem, který určuje intenzitu hoření. Vedle spalování paliva dochází ve fluidním loži  

a nad ním ke kalcinaci sorbetu a vázání síry. Spalovacím procesem vznikají, mimo 

tepelnou energii a plynné zbytky (spaliny), tuhé zbytky (ložový materiál) ze spalovacích 

komor, popel zachycený ze spalin gravitačním odlučováním pevných částic,  

v elektrostatických odlučovačích a látkových filtrech (dále jen souhrnně popel nebo 

popílek, nejsou-li konkrétní tuhé zbytky specifikovány). 

Energetické palivo 

Energetickým palivem je hnědé uhlí. Uhlí je dopravováno z hlavního zásobníku uhlí vně 

EKY soustavou pásových dopravníků (tzv. linkami) do zásobníků jednotlivých kotlů. 
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Systém pásových dopravníků je zálohován (2 linky). Tento systém umožňuje v případě 

potřeby nepřerušit plnění zásobníků jednotlivých kotlů uhlím v případě výpadku jedné  

z linek. Provoz kotlů v době přerušení plnění zásobníků kotlů uhlím není bezprostředně 

ohrožen, protože je v zásobnících kotlů trvale udržována potřebná zásoba uhlí až na 

několik hodin provozu.  

Sorbent  

Sorbentem oxidu siřičitého uvolňovaného při spalování uhlí je vápenec (Tabulka č. 2 - 

Kvalitativní parametry vápence v EKY). Vápenec je do EKY dopravován silničními 

motorovými silovými vozidly (Obrázek č. 9 - UE a.s., Doprava vápence, nákladní 

automobil). Doprava je na trase Lafarge cement a.s. Čížkovice až Elektrárna Komořany 

zajišťována dodavatelským způsobem cisternami. Dodávky vápence jsou uskutečňovány 

podle potřeby doplňování zásoby vápence v silech v závislosti na spotřebě vápence podle 

výkonu a provozu kotlů. Z cisteren je vápenec přečerpáván (Obrázek č. 8 - UE a.s., Plnění 

vápencových sil z nákladního automobilu) za pomocí stlačeného vzduchu do zásobních sil. 

Stáčení vápence z cisteren do jednotlivých sil. Propojení cisterny a sila se provádí pomocí 

vyztužených hadic pro vápenec a vzduchové hadice pro dopravní tlakový vzduch. Po 

propojení je do cisterny vzduchovou hadicí vháněn vzduch, který vytlačuje vápenec z 

cisterny vykládací hadicí a plnicím potrubím do sila. Z cisteren je vápenec čerpán do čtyř 

zásobních sil v technologickém úseku vápencového hospodářství. Zásobní sila jsou 

válcové nádoby z ocelového plechu s mírně kuželovitým plechovým dnem a rovným 

plochým stropem (Obrázek č. 7- UE a.s., Vápencová sila). Sila jsou postavena na osmi 

nosných pilířích ukotvených v betonovém základovém bloku. Těleso sila je vyztuženo na 

vnějším obvodu profilovým materiálem. Uvnitř sila je uklidňovací komora pro předběžné 

zachycování prachu z dopravního vzduchu. Ve středu dna sila je vypouštěcí otvor, nad 

kterým je proveden plechový jehlan chránící vypouštěcí otvor proti rázům vápence a 

zahlcení výstupního otvoru do přepravní nádoby. U výstupního hrdla ze sila jsou 

instalovány odběrná místa vzorků vápence. U každého sila jsou instalovány dvě vykládací 

stanice vápence. Ze zásobních sil je vápenec pneumatickou dopravou dopravován 

potrubními trasami (Obrázek č. 10 - UE a.s., Pneudoprava vápence, trasa AB). Dopravní 

potrubí slouží k dopravě vápence ze zásobních sil do denních zásobníků. Zaústění 

dopravních nádob ze sil je do Trasy AB. ( potrubí ocelové DN350/DN 500). Ta je vedena 
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od transportních nádob až k denním zásobníkům vápence jednotlivých kotlů Podél trasy je 

vedeno potrubí přídavného vzduchu, který slouží ke kypření vápence v dopravním potrubí 

pro zamezení usazování vápence, tedy ucpání potrubí. Vzduch je přiveden z kompresorové 

stanice. 

Zařízení denních zásobníků vápence (DZ) navazuje na dopravu vápence ze zásobních sil 

pomocí dopravního potrubí a slouží k plynulému zásobování kotlů při dávkování vápence 

(Obrázek č. 11 - UE a.s., Denní zásobníky vápence). DZ vápence jsou umístěny v prostoru 

pod uhelnými zásobníky na úrovni podlahy kóty +7,700 m. Jsou uspořádány ve dvojicích 

mezi kotli. Doplňování denních zásobníků je prováděno z potrubí dopravy trasy AB s 

přífuky vápence přes pneumatické solenoidové motýlové ventily a z potrubí trasy bez 

přífuků přes rozbočky dopravního potrubí. Pro snadnější plnění dávkovacího zařízení je u 

všech DZ provedeno provzdušňování. Dávkování do kotlů KYI je prováděno zařízením 

Macawber. Jedná se vždy o jedno provedení pro každý kotel (K1 – K5). Skládá se  

z oddělovací nádoby, transportní nádoby a rotačního dávkovače (Rotofeed), hladinových 

čidel, pneumatických klapek – odvzdušňovacích a přepouštěcích (plnicích). Rotační 

dávkovač je poháněn přes převodovku motorem s měnitelnými otáčkami. Dávkování do 

kotlů KYII je prováděno čtyřmi rotačními podavači. Každý rotační podavač je řízen 

změnou otáček za pomocí frekvenčního měniče. Regulace otáček je řízena regulační 

smyčkou v automatickém režimu kotle, a to od zadané hodnoty SO2 na výstupu z kotle. 

Případné krátkodobé přerušení dodávek vápence neohrožuje bezprostředně provoz kotlů, 

protože v zásobních silech vápence a v jednotlivých denních zásobnících kotlů se udržuje 

potřebná zásoba vápence až na několik hodin provozu.  

Písek 

Jako inertní materiál je ve fluidním loži při uvádění kotle do provozu (není-li k dispozici 

ložový materiál) používán písek. 

Odvádění tuhých zbytků spalovacího procesu 

Ložový materiál a popel, který není vrácen zpět do spalovacích komor kotlů, je odváděn 

systémy pneumatické dopravy (trasami) do sběrných sil aglomerace v počtu dvě, které jsou 

konstruovány jako válcové nádoby z ocelového plechu a instalovány na vnější severní 



Jaroslav Solař: Vápenec v energetice a stavebnictví v Elektrárně Komořany, United 
Energy, a.s. 

 2013                                                                                                                            12 

straně objektu kotelny v sousedství kotle s označením K1. Ze sběrných sil je popel 

primárně přiváděn do míchacího centra s celkem třemi mísiči, ve kterých se jeho 

smícháním s vodou v určitém poměru vyrábí tzv. aglomerát. Aglomerát je následně 

odváděn pásovými dopravníky do nakládací stanice aglomerátu na nákladní vozidla. 

Systém pásové dopravy aglomerátu z míchacího centra je 100 % zálohován (dvě dopravní 

linky) a umožňuje nepřetržitý provoz míchacího centra v případě výpadků jedné  

z dopravních linek. Při vynuceném odstavení míchacího centra nebo obou linek dopravy 

aglomerátu je popel shromažďován v jednom ze sběrných sil. Druhé silo je standardně 

udržováno téměř prázdné a slouží jako havarijní zásobník. Ze sběrných sil může být popel 

v případě potřeby přiváděn i do nakládací stanice suchých popelovin (Obrázek č. 13 - UE 

a.s., Násypka suchého granulátu),ve které je možné popel v suchém stavu nakládat  

na cisternová nákladní vozidla. Suché popeloviny i aglomerát jsou výrobky a jejich výroba, 

složení, kvalita a systém kontroly odpovídá podmínkám příslušných certifikátů vydaných 

akreditovanou zkušebnou. 

2.3.4 Mokré metody odsíření s použitím vápence 

 Podstatou této neregerativní mokré vápencové technologie je propírání ochlazených 

a odprášených kouřových plynů ve vápencové suspenzi, vznikající rozmícháním 

rozemletého vápence ve vodném roztoku. Tento způsob odsíření je jedním 

z nejpoužívanějších v tepelných elektrárnách v České republice, ale i ve velkých 

teplárnách. Hlavní výhodou je velmi vysoká efektivita při odsiřování spalin, která dosahuje 

účinnosti 90 – 97 % , odstranění dalších škodlivin a popílku. 

2.3.5   Mokrá vápencová vypírka 

 Při používání mokré vápencové vypírky se oxid siřičitý (SO2) z procesu spalování 

přeměňuje pomocí vápence (CaCO3) a vody (H2O) na sádrovec. Schéma procesu přeměny 

je na obrázku (Obrázek č. 4 – Schéma mokré vápencové vypírky). Rozpouštěním SO2  

a CO2  se  tvoří kyseliny siřičitá (H2SO3) a uhličitá (H2CO3). Ze spalin jsou kromě SO2  

a CO2  vymývány i ostatní kyselé složky (např. kyselina chlorovodíková a fluorovodíková). 

V procesu dochází k disociaci kyseliny siřičité a uhličité. Při disociaci se uvolňuje vodík, 

jeho ionty, které způsobují snížení hodnoty pH. S tím je spojeno snižování absorpční 

schopnosti prací suspenze plynného SO2 a CO2 . Proto je nutné neutralizací odstranit ionty 
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vodíku. Pro neutralizaci se používá vápenec, který je obsažen v pracím roztoku jako 

suspendovaná, těžko rozpustná substance. Probíhají zde reakce vápence s ionty vodíku, 

kdy v poslední fázi vzniká těžko rozpustný siřičitan vápenatý (CaSO3). Poslední chemiká 

reakce probíhá v horní oblasti absorpční zóny, kde je v důsledku omezené nabídky SO2   

ze spalin vysoká hodnota pH. V dolní oblasti absorpční zóny se hodnota pH snižuje 

v důsledku vysoké nabídky oxidu siřičitého (SO2). Zde probíhá reakce vápence při tvorbě 

rozpuštěného siřičitanu vápenatého. Rychlost reakce na pohlcování SO2 a tvorby siřičitanu 

vápenatého závisí na velikosti reakčního povrchu mezi spalinami a obsorpčím roztokem  

a na koncentraci a rozpustnosti vápence. Rychlost rozpouštění vápence stoupá při poklesu 

pH. Negativní vliv na rychlost štěpení vápence mají ionty vápníku, chloridů a siřičitanů  

a to zejména při hodnotách pH vyšších než 5. S ohledem na příznivý průběh absorpčního 

procesu je nutné dbát na optimální hodnotu pH, která by se měla pohybovat v absorpční 

zóně mezi pH 5 a pH 6 a v oxidační zóně mezi hodnotami pH 4,5 a pH 5,5. 

 

Obrázek č. 4 – Schéma mokré vápencové vypírky 
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  Konečným produktem procesu mokré vápencové vypírky je sádrovec 

(CaSO4·2H2O), který vzniká v oxidační zóně kalového prostoru oxidací kyselého siřičitanu 

vápenatého. Potřebný kyslík pro oxidaci je do kalového prostoru dopravován vháněním 

vzduchu. Sádrovec přitom vykrystalizuje jako pevná látka. Kyselina sírová reaguje 

s přebytečným vápencem na sádrovec a kyselinu uhličitou. Krystalizační zóna je 

v kalovém prostoru pod zónou oxidační. V této zóně narůstají jemné krystalky sádrovce na 

větší, dobře  filtrovatelné. Optimální průběh krystalizace nastává při koncentraci sádrovce 

v prací suspenzi kolem 100 g·l-1
. Do krystalizační zóna se přidává vápenec, aby byla prací 

suspenze schopna další absorpce. U některých typů mokré vápencové vypírky se 

uskutečňuje oxidace uhličitanu vápenatého na sádrovec přímo v absorbéru, což má 

následující výhody: 

- procesy absorpce, oxidace a krystalizace probíhají v jednom zařízení 

(absorbéru) bez dalších vnitřních vestaveb pro separaci plynu a kapaliny 

- snižují se investiční náklady v důsledku zjednodušení technologického 

zařízení 

- provoz je bez vzniku nánosů, protože suspenze obsahuje zcela výhradně 

sádru 

- jsou zde minimální požadavky na okysličovací vzduch 

- vznikají velké, dobře vyvinuté krystaly sádrovce, které se vyznačují 

dobrými dehydratačními vlastnostmi 

- vlastnosti sádrovce jsou vhodné pro další využití 

- není nutné přidávat do procesu další chemikálie, jako například hydroxid 

sodný, kyselina sírová a další … 

- množství nezreagovaných látek v sádrovci je minimální, protože odvod 

sádrovce z dolní oxidační části se uskutečňuje ještě před přidáváním aditiva, 

jako aditiva lze použít například některé organické kyseliny (mravenčí, 

octová, šťavelová, citrónová a další)  

- není potřeba žádného mísícího zařízení v jímce absorbéru 

- při odstavení nenastává žádná ztráta aditiva 
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- během odstavení technologie není třeba přívodu energie 

- trysky rozstřikující absorpční kapalinu mají velký průměr, tedy nejsou 

náchylné k ucpávání 

- prodění kapaliny a spalin je protiproudé 

2.3.6 Regenerační metody odsiřování spalin jako náhrada vápence 

 Z regeneračních procesů největšího rozšíření dosáhl proces natriumsulfitový, jenž 

je známý pod obchodním názvem Wellmann-Lord, a následně proces magnezitový  

a proces dvou alkálií, ten však nepřekročil hranice USA. (Vejvoda et al. 2002). 

2.3.7 Proces natriumsulfitový  (Wellmann-Lord) 

 Vstupní surovinou procesu je hydroxid sodný (NaOH) nebo uhličitan sodný, soda 

(Na2CO3). Při absorpci SO2 vzniká siřičitan sodný, který dále reaguje s SO2. Zjednodušené 

schéma procesu je znázorněno na obrázku (Obrázek č. 5 - Proces Wellmann-Lord). Spaliny 

z kotle při spalování paliva se nejprve zbaví SO3 dávkováním malého množství čpavku 

NH3 a vzniklý síran amonný se odloučí v elektroodlučovači (1). Spaliny vstupují  

do absorbéru (2) a po absorpci se ohřívají přídavkem horkých spalin vzniklých spálením 

nízkosirného topného oleje. Roztok NaHSO3 vytékající z absorbéru se jímá v nádrži (12)  

a potom se čerpá k regeneraci do regenerátoru, který je tvořen výměníkem tepla (4)  

a expanzní nádobou (5). Ve výměníku tepla se nasycený absorpční roztok ohřeje nepřímou 

parou, dojde k uvolnění SO2 (z rozkladu NaHSO3) a vodních par. Vodní páry postupně 

kondenzují v chladičích (6) a (7), z nichž se koncentrovaný SO2 vede přes dělící nádrž (8). 

Zde se odloučí zbývající kyselé kondenzáty a přivádí se i kondenzáty z chladičů (6) a (7). 

(Vejvoda et al. 2002). 

 Plyn obsahující koncentrovaný SO2 po ohřevu v nepřímém výměníku (9) se vede k 

dalšímu zpracování na konečný produkt. Kondenzáty shromážděné v nádrži (8) se vedou 

do nádrže (10), do níž se přidává NaOH a EDTA (trojsodná sůl ethylendiaminotetraoctové 

kyseliny) a doplňuje se voda. Takto připravený roztok se čerpá zpět na hlavu absorbéru (2). 

Malá část zregenerovaného roztoku se odtahuje do odparky (5a), v níž se vytvoří 

přesycený roztok Na2SO4.10H2O, který se oddělí od matečného roztoku na odstředivce 
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(13). Matečný louh z krystalizace se přidává do nádrže na zregenerovaný roztok (10). 

(Vejvoda et al. 2002) 

 Oxid siřičitý (SO2) z regenerace se získává v koncentrované formě a lze jej tlakem 

zkapalnit. Protože spotřeba kapalného SO2 je malá, nejčastěji se zpracovává kontaktním 

způsobem na kyselinu sírovou nebo na síru. Při zpracování na elementární síru se část 

produkce SO2 katalyticky redukuje pomocí zemního plynu na H2S, který reaguje v 

reaktorech naplněných bauxitem s SO2 na síru. (Vejvoda et al. 2002) 

 

 

1 – elektroodlučovač, 2 – absorbér, 3 – ohřev, 4 – výměník tepla, 5 – expanzní nádoba, 6 - chladič,  

7 – chladič, 8 – nádrž kondenzátu, 9 – výměník, 10 – nádrž zregenerovaného roztoku, 11 – krystalizátor,  

12 – nádrž, 13 - odstředivka 

Obrázek č. 5 - Proces Wellmann-Lord 
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2.3.8 Magnezitový proces 

 Vstupní surovinou je oxid hořečnatý (MgO), připravený kalcinací přírodního 

minerálu magnezitu (MgCO3) nebo MgO z mořské vody. Mechanismus reakce je obdobný 

jako u natriumsulfitového procesu, tj. sulfit-hydrogensulfit, přičemž se tvoří krystalický 

siřičitan hořečnatý. Vedlejšími reakcemi (oxidací) se tvoří síran hořečnatý. Trihydrát  

se dále suší při cca 170 °C a MgSO3 kalcinuje při vysoké teplotě. MgO se vrací do cyklu. 

SO2, který se získává z regenerace v koncentracích 16 – 18 %, lze zpracovat na kyselinu 

sírovou kontaktním způsobem. Pro zpracování na elementární síru jsou tyto koncentrace 

nevhodné. Siřičitan hořečnatý tvoří podle podmínek krystalizace buď trihydrát, nebo 

hexahadrát. Oba hydráty se liší velikostí krystalů. Zatím co hexahydrát se tvoří při 

teplotách okolo 50 °C a tvoří velké, dobře odvodnitelné krystaly, trihydrát vzniká při 

teplotách nad 55 °C a tvoří jemné, obtížně se odvodňující krystaly. Hexahydrát lze snadno 

odvodnit na odstředivce, trihydrát se zahušťuje v usazováku na poměr tuhá fáze – voda asi 

1 : 1 a poté se nastřikuje i s vodou do sušení. Z hlediska spotřeby energie na jejich 

vysušení není mezi oběma druhy krystalů podstatný rozdíl. Síran hořečnatý je nežádaným 

vedlejším produktem a je jej nutno ze systému odvádět. To lze realizovat dvěma způsoby: 

buď tepelným rozkladem v regenerační peci při 980 °C, kdy se již částečně rozkládá, nebo 

žíháním  za přídavku uhlíku (koks, saze) při teplotách nad 700 °C. Magnezitový způsob 

byl instalován na několika jednotkách v USA a Japonsku. Magnezitová metoda odsíření je 

na schématu (Obrázek č. 6 - Schéma magnezitové metody). (Vejvoda et al. 2002). 

 

1 - elektrofiltr, 2 - absorbér, 3 - sušení, 4 - rozklad, 5 - separace, 6 -  příprava roztoku 

Obrázek č. 6 - Schéma magnezitové metody 
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2.3.9 Proces dvou alkálií 

 Vstupní surovinou je NaOH nebo Na2CO3. Vypíráním SO2 ze spalin se tvoří 

Na2SO3, který přechází na NaHSO3. Surovina se regeneruje přídavkem Ca(OH)2, přičemž 

se vytváří směs síranu, siřičitanu a NaOH.  Vypírací kapalina obsahuje Na2SO3, NaHSO3, 

NaOH, Na2SO4 a má pH 6 – pH 7. Zregenerovaná kapalina má pH cca 9. Výhodou tohoto 

procesu je, že není nutné odvádět nežádoucí produkt procesu a to Na2SO4.  

Pro absorpci se používají absorbéry bezvýplňového typu, regenerace se provádí v nádrži, 

do které se přidává Ca(OH)2. Vzniklá sraženina se zahustí v usazováku a odvodní se na 

bubnovém vakuovém filtru. Oddělená kapalina se vrací do pračky. Doba prodlení činidla 

ve vápnící nádrži má být cca 8 s, nezbytná doba prodlení v usazováku 8 s. Produkt lze 

zužitkovat na stavební sádrové materiály nebo ve formě stabilizátu, obdobně jako u mokré 

vápencové technologie. (Vejvoda et al. 2002) 

 Výhody procesu dvou alkálií oproti mokré vápencové metodě jsou: 

- vyšší reaktivita vede ke snížení skrápěcího poměru, 

- tvorba síranů nesnižuje absorpční kapacitu roztoku, 

- snadnější je odvodnění filtračního koláče, 

- nižší energetická náročnost. (Vejvoda et al. 2002) 

2.3.10 Odsiřování aktivními uhlíkovými materiály 

 Aktivní uhlíkové materiály pro svůj velký povrch a příznivou strukturu pórů jsou 

vhodnými adsorbenty pro odstraňování oxidu siřičitého ze spalin. Lze je použít  

v průtočných i regeneračních procesech. V regeneračním procesu je však nutno použít 

černouhelný polokoks (aktivní koks), který se připravuje z kvalitních černých uhlí, zatím 

co v průtočných procesech se používá výrazně levnější hnědouhelný polokoks.  

Pod pojmem „aktivní koks“se rozumí černouhelný polokoks připravený z kvalitního 

černého uhlí s nízkým obsahem popela (max. do 8 %). Uhlí se podrobí nízkotepelné 

karbonizaci při 600 °C, poté se rozemílá a formuje se do požadovaného tvaru (např. 

válečky 9x13 mm). Finálně se reaktivuje vodní párou při 900 °C. Takto připravený 

materiál má příznivou strukturu pórů a značnou pevnost a odolnost proti otěru. Při 
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odsiřování probíhá na povrchu aktivních uhlíkových materiálů katalytická reakce, při které 

v pórech adsorbovaný SO2 reaguje s O2 a vodní parou ve spalinách za tvorby kyseliny 

sírové (H2SO4). Reakce probíhají v rozmezí teplot 80–140 °C, nejpříznivěji 100–120 °C. 

Pokud spaliny mají vyšší teplotu, lze je ochladit adiabatickým odpařováním vody. 

Regenerace se provádí při zvýšené teplotě, cca 450 °C, při které probíhá rozklad kyseliny 

sírové uhlíkem. Regenerací vzniká koncentrovaný SO2, který může obsahovat halogeny  

a těžké kovy (Hg - rtuť, As - Arzen, Sb - Antimon , a další…). Pokud je zapotřebí, plyn se 

čistí pomocí aktivního uhlí. Plynný SO2 lze zpracovat jak na elementární síru, tak i na 

kyselinu sírovou. Protože se regenerací spotřebovává část uhlíku, úbytky je nutno 

nahrazovat novým polokoksem. Vedle těchto ztrát chemického původu, nastávají i ztráty 

otěrem v reaktoru. (Vejvoda et al. 2002). 

2.3.11 Aktivní soda 

 Tato metoda má průtočný charakter. Rozkladem hydrogenuhličitanu sodného při 

teplotě 90 °C vzniká vysoce reaktivní Na2CO3, který reaguje snadno s SO2 ve spalinách 

přičemž menší podíl siřičitanu se oxiduje na síran. Oproti suché aditivní vápencové 

technologii, je tento proces při stejném mechanismu reakce „tuhá látka - plyn“ odlišný 

vysokým proreagováním iontu sodíku (Na+). To je způsobeno tím, že kalcinací NaHCO3 

vznikající Na2CO3 se nachází v přechodu od jedné krystalické struktury k druhé, nachází se 

v neuspořádaném stavu, přičemž vykazuje vysokou reaktivitu, nejvyšší ze všech pevných 

sorbentů. Použití jako průtočný odsiřovací proces nepřicházelo v Evropě v úvahu pro 

vysokou spotřebu sodíku Na+ a také jeho vysokou rozpustnost. (Vejvoda et al. 2002). 

 O využití tohoto procesu se pokoušeli v ranných stadiích vývoje suchých 

odsiřovacích procesů v USA, kde jsou rozsáhlá naleziště nerostů Nahcolit (NaHCO3)  

a Trona (Na2CO3 . NaHCO3.2 H2O), která jsou místy kontaminovaná ropou. (Vejvoda et 

al. 2002). 

2.3.12 Proces Walther & Cie 

 Jedná se o vypírání oxidu siřičitého amoniakem, při kterém se tvoří siřičitan 

amonný. Ten se oxiduje vzduchem na síran. Proces vypírání SO2 probíhá ve dvou sériově 

řazených protiproudých pračkách, přičemž za druhý vypírací stupeň je zařazen reaktor,  
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do nějž se vhání oxidační vzduch. Vzniklý roztok se nastřikuje do rozprašovací sušárny,  

v niž se získá krystalický síran amonný. Ten se odloučí v elektrostatickém odlučovači  

a následně se granuluje. Využívá se jako hnojivo. (Vejvoda et al. 2002). 

 Nevýhodou procesu je nutnost hlubokého ochlazení spalin (až na 30 °C) a tvorba 

bílého aerosolu síranu amonného, který zabarvuje kouřovou vlečku. Proces byl instalován 

celkem na třech jednotkách ve SRN, z toho dvě na teplárně v Mannheimu. (Vejvoda et al. 

2002). 

2.3.13 Biologické odsíření spalin (BIO-FGD) 

 Spočívá v kombinaci absorpce SO2 v hydroxidu sodném (NaOH) s následujícími 

dvěma biologickými procesy. Nejprve v anaerobním reaktoru je redukován NaHSO3 na 

NaHS, který v následném aerobním reaktoru skýtá elementární síru. Výsledný chemismus 

reakcí lze popsat souhrnnou reakcí (Vejvoda et al. 2002):     

SO2 + 3 H2 + 0,5 O2 → S + 3 H2O, 

  která se realizuje ve třech následných krocích:  

- Absorpce SO2:  

NaOH + SO2 → NaHSO3 

- Anaerobní proces:  

NaHSO3 + 3 H2 → NaHS + 3 H2O 

- Aerobní proces:  

NaHS + 0,5 O2 → S + NaOH 

Reakce probíhá při pH 7 – pH 8, jako elektronový donor slouží organické sloučeniny 

(ethanol). Vodík (H2) se získá štěpením methanolu nebo zemního plynu. Následuje 

separace vyloučené síry nejprve zahuštěním v usazováku a následně odvodněním ve 

vakuovém filtru. (Vejvoda et al. 2002). 
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3. TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 

 Zařízení pro odsíření je odlišné od ostatních investic v odvětví energetiky  

a dodávek tepla. Je to dosti velká investice, která investorovi nepřináší žádný finanční zisk, 

naopak vyžaduje pravidelnou údržbu a servis technologických zařízení. V současnosti 

existuje mnoho způsobů odsíření na různém stupni vývoje, ať již používaných v praxi nebo 

v úrovni teorie s různými výsledky jejich efektivnosti při odsiřování nebo v počátečních 

investicích. Výsledky, které jsou výzkumem, ale i praktickým ověřováním analyzovány, 

umožní v dalších etapách racionální rozhodování o používání variant odsiřovacích metod, 

které budou v budoucnosti ekonomicky a technicky výhodné. 

 Charakteristiky metod odsíření jsou takového typu, že vyžadují většinou komplexní 

technicko-ekonomické hodnocení, protože hodnotit odsiřovací metody jen podle 

ekonomických nebo technických parametrů může přinést jen dílčí výsledky. To při 

rozhodování o použití dané odsiřovací metody může být zavádějící. Proto je nutné 

jednotlivé metody hodnotit komplexně. To znamená, že je nutné provádět technicko 

ekonomické rozbory. Cílem těchto rozborů je porovnání z co nejširších hledisek použití 

různých typů odsiřovacích metod. Porovnání může být předběžné nebo hrubé, protože 

některá odsiřovací zařízení jsou provozována krátkodobě a není možné jejich provoz 

z hlediska technicko-ekonomického vyhodnotit. Porovnání tak nemusí být prováděno na 

základě ověřených měření, ale pokladem pro hodnocení mohou být většinou pouze 

provozní údaje, které jsou právě k dispozici. Jelikož se může jednat o krátkodobě 

provozovaná zařízení, z časových důvodů není možné při hodnocení zacházet do detailů. 

Některé technické parametry a funkčnost odsíření jako celku nemá tak potřebný záběr 

požadovaného rozsahu hodnocení. Proto je nutné si zvolit kritéria pro hodnocení 

odsiřovacích metod. 

3.1 Hodnotící kritéria 

 Hodnocení metod odsíření může být například následujícím postupem: 

- Jsou známy veškeré vstupní hodnoty pro techniko-ekonomické zhodnocení. 

Tyto hodnoty byly získány z technicko-ekonomických rozborů, které byly 

prováděny ve sledovaném období provozu odsíření jako technologického 
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celku ve vybraném časovém období (měsíc, rok, až několik let nebo desítek 

let). Některé údaje, ale mohu být získány například pouze z testovacího 

provozu zařízení, kdy takové zařízení není zatíženo plným provozem  

a proto hodnoty pro hodnocení mohou být průměrkovány z krátkého období 

a násobeny potřebnou délkou období provozu. 

-  Jsou prováděny pomocné výpočty z průměrných hodnot ve sledovaném 

období. Cílem je získání některých základních provozních hodnot, které lze 

přímo na místě měřit (např. množství síry, množství odpadního produktu) 

- Výpočet technicko-ekonomických ukazatelů je prováděn z cílem porovnání 

technických vlastností zařízení odsíření. Jedná se především o jeho 

účinnost, spotřebu tepelné a elektrické energie, potřebné množství vstupních 

a výstupních materiálů  v procesu odsíření (např. vstup vápenec, výstup 

směs popelovin a vápence) a následné využití odpadního produktu 

- Je provedena kalkulace nákladů na technologii odsíření. Cílem je porovnání 

jednotlivých kalkulačních položek pro jednotlivé způsoby odsiřování. 

- Hodnocení jednotlivých odsiřovacích metod je prováděno na dobu využití 

jeho instalovaného výkonu a dobu životnosti 

3.2  Zhodnocení metod odsíření s náhradou vápence a metod s vápencem 

3.2.1 Fluidní spalování 

 Na základě zjištěných hodnot z provozu a charakteristik fluidních kotlů (Obrázek č. 

12 - UE a.s., Fluidní kotel, kóta +7,700 m) v EKY můžeme prohlásit, že fluidní kotle 

mohou dosáhnout hrubé účinnosti spalování kolem 90 % při běžných provozních 

podmínkách v průměru za rok. Čistá účinnost však bývá menší než hrubá účinnost, je 

ovlivněna komínovou ztrátou, a ta je kolem 84 %. Při optimalizaci provozu fluidních kotlů  

je nutné hledat cesty jak snížit komínovou ztrátu. Odsiřovací schopnost fluidních kotlů je 

také na předpokládané úrovni. Emisní limity jsou plněny. Cílem je dosažení daného stupně 

odsíření s co nejvyšší efektivitou. To je s přiměřenou spotřebou vápence. Pohled spotřeby 

vápence získá postupem času na důležitosti. Důvodem je nejen stoupající cena vápence, ale 

i cena jeho dopravy. Náklady na vápenec mohou činit i 20 % nákladů na palivo. 
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Problémem je však vznik tuhých zbytků spalování s příměsí vápence, které nutné 

ekologicky likvidovat na skládkách nebo je dále použít například pro stavební účely. Cílem 

je snížení nákladů za uložení na skládku a využití možnosti částečného navrácení 

vynaložených nákladů prodejem směsi popele a mletého vápence (granulátu). 

Granulát a jeho využití pro stavební účely 

 Granulát vzniká technologickou úpravou vstupních surovin, kterými jsou vedlejší 

produkty spalování uhlí a odsíření spalin. Teto může být dodáván jako suchá směs a směs 

s přidáním vody (aditivovaný granulát). Ve stavebnictví se v současnosti využívá hlavně 

aditivovaný granulát, a to pro např. pokladní vrstvy pozemních komunikací, obsypy  

a zásypy objektů stabilizace zemní pláně, tělesa násypů, zásypový materiál při zpevňování 

dopravních komunikací v lomech a rekultivaci prostor po těžbě nerostných surovin, sanace 

podzemních dutin (stará důlní díla). Využití suché směsi (Obrázek č. 15) nebylo je možné 

především při výrobě betonových šměsí a prefabrikovaných prvků jako jsou tvárnice, 

překlady. Suchá směs byla zkoušena v laboratoři, kde byly zjištěny následující fyzikální 

vlastnosti, např. sypná hmotnost v závislosti na granulometrii se pohybuje v rozmezí  od 

550 do 690 kg.m
-3, po zhutnění v normovém moždíři se objemová hmotnost pohybuje od 

1346 – 1560 kg.m
-3

. Dále byla suchá směs míchána s vodou a portlandským cementem 

třídy 32,5. Byla posuzována možnost použití granulátu jako přísada do betonu, lehčeného 

betonu, případná možnost použití pro výrobu stavebních prvků (tvárnice). Výsledky 

zkoušky pevnosti v prostém tlaku jesou uvedeny v tabulce (Tabulka č. 4 - Pevnost 

v prostém tlaku).  

Tabulka č. 4 - Pevnost v prostém tlaku 

Vzorek číslo 
Poměr míšení Pevnost v prostém tlaku 

[MPa] Cement 32,5 Granulát 

1. 100% 0%  54,039 

2. 90% 10%  38,883 

3. 80% 20%  34,054 

4. 70% 30%  31,250 

5. 60% 40%  21,612 

6. 50% 50%  19,805 

7. 40% 60%  22,501 

8. 30% 70%  16,799 

9. 20% 80%  11,304 

10. 10% 90%  6,579 

11. 0% 100%  3,311 
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 Grafický průběh pevností v prostém tlaku (Obrázek č. 17 – Zkouška v prostém tlaku) 

zkušebních tělísek (Obrázek č. 16 – Vzorky) podle poměru jednotlivých složek (cement, 

granulát) uvádí (Graf č. 1 - Směs granulátu, cementu a vody, prostý tlak). Jednotlivé 

vzorky zrály po dobu 28 dnů a na povrchu nedošlo k viditelnému narušení (trhlinám) 

vlivem hydratace dvou různých složek (cement, mletý vápenec). Prostředky získané dalším 

možnou aplikací granulátu ve stavební výrobě mohou ovlivnit finanční návratnost investice 

do procesu fluidního spalování. 

Graf č. 1 - Směs granulátu, cementu a vody, prostý tlak 
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3.2.2 Metoda mokré vápencové vypírky 

 Provozy těchto odsiřovacích zařízení jsou bezproblémové, jsou plněny garantované 

hodnoty jak na snižování emisí. Pokud se vyskytují závady na odsiřovacím zařízení jsou 

odstraňovány v rámci běžné údržby. Problémem u těchto zařízení je nalepování vápence  

a také sádrovce v dopravních cestách pneudopravy. Řešením tohoto problému je vyložení 

dopravních tras materiálem na bázi teflonu nebo přidáním kompresoru. Provoz tohoto typu 

odsiřovacích zařízení většinou zvyšuje vlastní náklady na dodanou elektřinu a ostatní fixní 

náklady. Zvyšují se tak celkové výrobní náklady na vyrobenou MWh. Jednou z možností 

pro porovnání metod odsíření je výpočet technicko-ekonomických ukazatelů na  1 tunu 
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odstraněného oxidu siřičitého (SO2), jako jsou měrné spotřeby a produkce produkce  

a měrných nákladů (Tabulka č. 5 - Přehled hlavních ukazatelů odsiřovacího zařízení). Níže 

uvedené hodnoty jsou uvedeny jen jako příklad, nejedná se o data, která vzcházejí 

z celkového průměru veškerých instalovaných zařízení tohoto typu v ČR.  

Tabulka č. 5 - Přehled hlavních ukazatelů odsiřovacího zařízení 

Měrné spotřeby a produkce: Na 1 t odstraněného SO2 Na dodanou MWh 

Elektřina    0,960  MWh.t
-1

   

Vápenec    1,70     t·  t-1
   

Technologická voda  48,70     m
3·  t-1

   

Sádrovec    2,63     t· t-1
   

Účinnost odsíření      96,02% 

Přírustek měrné spotřeby 
v palivu na dodanou elektřinu 

       0,325 GJ.MWh
-1

 

Snížení čisté účinnosti bloku     

Měrné náklady:     

Variabilní      69,50 Kč· MWh
-1

 

Fixní      74,70 Kč· MWh
-1

 

Vlastní    166,10 Kč· MWh
-1

 

Výrobní    383,10 Kč· MWh
-1

 

 

 Odpadním nebo také vedlejším produktem mokré vápencové vipírky je 

energosádrovec, jehož chemické složení je dihydrát síranu vápenatého (CaSO4 · 2H2O), 

který je možný použití jako náhrada přírodního sádrovce pro výrobu stavebních hmot  

a stavebních prvků. Jedná se např. o výrobu cementů, sádry a výrobků na bázi sádry, jako 

jsou sádrokartonové a sádrovláknité desky, omítky, pórobetony, samonivelační podlahové 

směsi, anhydritové podlahové směsi dále i  výrobu hnojiv a sunstrátu. Využití tohoto 

vedlejšího produktu nám může částečně ovlivnit i ekonomickou návratnost instalovaných 

odsiřovacích zařízení na bázi mokré vápencové vypírky.  

3.2.3 Regenerační metody odsíření 

Magnezitový proces 

 Magnezitový způsob byl instalován na několika jednotkách v USA a Japonsku. 

Koncepce s hexahydrátem byla použita převážně na mazutových kotlích, s trihydrátem na 

uhelném kotli elektrárny Eddystone, kterou dodala spol. United Engineers. Koncepce  
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s trihydrátem byla rovněž instalována v bývalém Československu v elektrárně Tušimice II 

na jednom kotli 200 MW. Podklady pro projekt zpracoval ruský výzkumný ústav 

NIIOGAZ. Proces regenerace se nikdy nepodařilo uvést do provozu. (Vejvoda et al. 2002). 

 Velkým omezením pro používání magnezitové metody jsou vysoké kvalitativní 

požadavky na sorbent, vysoké provozní náklady a vedlejším produktem je velké množství 

kyseliny sírové (H2SO4) s jejím dalším využím, nebo likvidací. 

Proces Wellman - Lord 

 Je to nejčastěji realizovaný regenerativní mokrý způsob odsíření spalin. Proces je 

energeticky velmi náročný. Tato náročnost souvisí s nutností regenerace absorpčního 

roztoku a s krystalizací dekahydrátu síranu sodného. Při použití jednostupňové odparky se 

spotřebuje cca 17 % vyprodukovaného tepla kotlem. Při použití trojčinné odparky lze 

energetickou náročnost snížit o cca 50 %. Stupeň odsíření je větší než 97%. Vejvoda et al. 

2002). Tento proces je komerčně nabízen Davy Powergas v Lakeland, Florida, USA. 

Nevýhodou tohoto procesu jsou vysoké investiční náklady do technologie a vysoké 

provozní náklady spojené s energetickou náročností. 

Proces Walther & Cie 

  Tento proces byl nainstalován v roce 1983 na  elektrárně Großkraftwerk Mannheim 

ve Spolkové Republice Německo. Činnost tohoto zařízení byla brzy po uvedení do 

provozu ukončena. Důvodem byly provozní problémy a problémy s peletizací vedlejšího 

produktu odsíření. Ten se skládá z větší části ze síranu amonného, menšího množství 

dusičnanu a dalších amonných solí, který se měl využívat jako hnojivo. Nevýhodou této 

metody je též použití čpavku jako sorbentu a nutnost ochlazení spalin. 
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ZÁVĚR 

 Se zřetelem na nestejnorodost instalací zařízení v kotelnách zdrojů elektřiny a tepla, 

z hlediska co do velikosti technologie, možnosti využití prostoru pro stavbu, druhu 

spalovaného paliva a místních a ekonomických podmínek, je velmi obtížné stanovit 

jedinou universální odsiřovací technologii nebo nahradit mletý vápenec co by surovinu pro 

sorbety odsíření při spalování hnědého uhlí. 

 Odsiřování spalin z energetických zařízení je u nás i ve světě věnována velká 

pozornost již několik desítek let. Základními odsiřovacími metodami jsou mokrá 

vápencová vypírka, která je spolu s využitím vápence v systémech spalování u fluidních 

kotlů jsou jako nejrozšířenější metody odsíření uplatněny zejména v ČR. Ostatní známé 

odsiřovací metody pokrývají méně než cca 15 % instalovaných zařízení ve světě zejména s 

ohledem na celý soubor nevýhod, kterými jsou například: 

- vysoké investiční náklady, 

- velká spotřeba tepelné a elektrické energie, 

- problémy se zajištěním sorbentů,  

- vysoká cena sorbentů, 

- nedostatečná účinnost odsíření  

- problémy s využitím nebo likvidací produktů odsíření,  

- nevyhovující provozní zkušenosti nebo jejich nedostatek v průmyslovém 

měřítku (stádium pokusů a zkoušek). 

K takovým patří například již zmíněné metody: 

- Proces natriumsulfitový  (Wellman-Lord), 

- magnezitový proces, 

- metoda pomocí aktivní sody, 

- metoda čpavková (Walther & Cie). 
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 Z hlediska využití v podmínkách ČR není vhodné ustupovat od vápenných a 

vápencových metod odsíření. K řešení náhrad vápence, při optimalizaci procesu odsíření, 

je však nutno přistupovat individuálně, a to jak z hlediska dalšího využití lokalit, tak i 

s ohledem na používané palivo a palivovou základnu. Podstatné místo musí náležet spíše 

provozním opatřením a zvyšování účinnosti technologie jako je např. zvýšení efektivity 

odsiřování spalin u mokrých vápencových metod přidáváním vhodných aditiv 

(organických kyselin) nebo jemnosti mletí vápence, čím menší částice tím je sorpční 

kapacita větší. Tomu však musí předcházet detailní posouzení stavu jednotlivých 

instalovaných zařízení a vypracování návrhu rozsahu doporučených úprav. 

 U zdrojů elektrické a tepelné energie s fluidní technologií je jednou z možností 

doporučit provedení spalovacích zkoušek s kombinací paliva (hnedé uhlí + štěpka) a dále 

pak ověření zda je dostatečná kapacita dávkování vápence do procesu spalování. Opět 

tomu musí předcházet detailní posouzení stavu jednotlivých instalovaných zařízení a 

vypracování návrhu rozsahu doporučených úprav. Jako se děje např. v EKY  modernizací 

pneudopravy vápence do fluidních kotlů instalací dalších nových kompresorů, čímž se 

dosáhne dávkování většího množství vápence do kotlů. 

 Z návrhů mé diplomové práce vyplývá, že použití vápencových metod odsíření se 

v současnosti jeví jako provozně, technicky a ekonomicky vyhovující a perspektivní řešení 

i do dalších let. Není tedy možné v současných podmínkách v procesu odsíření vápenec  

a produkty z vápence (Sorbacal SP) nahradit jinou technologií s využitím jiných nerostů 

nebo chemických látek. Nové poznatky v oblasti jiných technologií odsíření, by se měly 

dále sledovat, optimalizovat a nejen laboratorně, ale i provozně ověřovat. Stále je zde 

možnost, že zásoby vápence budou vyčerpány nebo bude znemožněno dobývání horniny 

z hlediska velkých zásahů do krajiny. 
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Obrázek č. 11 - UE a.s., Denní zásobníky vápence 

 

Obrázek č. 12 - UE a.s., Fluidní kotel, kóta +7,700 m 
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Obrázek č. 13 - UE a.s., Násypka suchého granulátu  

 

Obrázek č. 14 - UE a.s., UE a.s., Násypka aditivovaného granulátu 
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Obrázek č. 15 - UE a.s., Granulát, suchá směs 

 

Obrázek č. 16 – Vzorky 
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Obrázek č. 17 – Zkouška v prostém tlaku 

 

Obrázek č. 18 – Zkouška v prostém tlaku 


