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Anotace 

Diplomová práce je ve své úvodní části věnována stávajícímu způsobu 

snižování produkce plynných odpadů, které jsou produkovány technologickým 

procesem při kombinované výrobě elektrické energie a tepla v uhelné elektrárně ve 

společnosti United Energy a.s. v Komořanech u Mostu. V obecné části je diplomová 

práce zaměřena na problematiku koncepce selektivní nekatalytické redukce při použití 

v malých, středních a velkých spalovacích zařízeních, dále technickým a provozním 

opatřením při její aplikaci. Experimentální část diplomové práce se věnuje modelovým 

testům na fluidním kotli. 

Klíčová slova: energetika, plynné emise, spalovací proces, selektivní nekatalytická 

redukce 

Annotation 

In its introductory part, diploma thesis deals with current method of decreasing 

gaseous waste which produced by technological process. Related to combined 

production of electricity and heat in coal-fired power plant of United Energy, based in 

Komorany-Most, Czech Republic. In its general part, diploma thesis focuses on 

selective non-catalytic reduction concept used at small, medium, and large-sized 

combustion equipment. Further, thesis also deals with technical and operating provision 

linked to application of the concept. In its experimental part, thesis is dedicated to 

model testing on fluidized bed boiler. 

Key Words: energy, gaseous emissions, combustion process, selective non-catalytic 

reduction  

 

 

 

 

 



    

 

Seznam zkratek 

BAT Best Available Technology - nejlepší dostupná technologie 

ČSN Československá (Česká) státní norma 

ČSÚ Český statistický úřad 

DZ Denní zásobník vápence fluidního kotle 

EN Evropská norma - systémová náhrada českých technických norem novými 

evropskými normami (EN) 

ES Evropská společenství, nebo Evropské společenství 

EU Evropská unie 

KY I Prostor energetické výrobny Komořany jedna 

KY II Prostor energetické výrobny Komořany dva 

LM Ložový materiál 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

POH Plán odpadového hospodářství České republiky 

SCR Selektivní katalytická redukce 

SNCR Selektivní nekatalytická redukce 

SP Set – point, zadaná hodnota 

TKY Teplárna Komořany 

TZL Tuhé znečišťující látky 

UE United Energy a.s. 

VEP Vedlejší energetický produkt 
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1. ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

V České republice je energetická spotřeba uspokojována převážně z energií 

získávaných z fosilních paliv, především hnědého anebo černého uhlí. Veškeré 

technologické procesy dnes běžně průmyslově využívané k přeměně energií, jejichž 

princip je založen na spalování fosilních paliv, zanechávají pozůstatky nespálených 

částic použitého paliva v pevné a plynné formě. Tato diplomová práce je pak zaměřena 

především na ty plynné, zejména pak na technická opatření, která snižují jejich 

nevyhnutelnou produkci.
19

  

Z údajů, které pravidelně každý rok uveřejňuje Český statistický úřad (ČSÚ), 

vyplývá, že v letech 2003 až 2011 bylo při výrobě tepla a elektrické energie průměrně 

spotřebováno více než 40 000 000 tun hnědého a černého uhlí. Následně bylo 

vyprodukováno více než 10 000 000 tun nespálených částic a dalších 464 000 tun 

plynných odpadů.
17

  

V průběhu posledních několika málo let došlo v České republice k zásadnímu 

vývoji legislativních nástrojů určených především ke stanovení jasných a 

transparentních pravidel pro ochranu ovzduší. Nová legislativa se zaměřuje především 

na stanovení podmínek provozu pro znečišťovatele, vyměřuje poplatky za znečišťování 

a vymezuje tak zvané nízkoemisní zóny. Dále jsou v těchto legislativních nástrojích 

zakotveny podmínky provozu, tedy emisní stropy jak pro stávající zdroje znečištění, tak 

i pro případné nové zdroje.
3
 

V souvislosti s postupným vývojem legislativy bylo a je nutné na tento vývoj 

reagovat. Proto je snahou všech producentů plynných odpadů tyto odpady 

neprodukovat, nebo alespoň minimalizovat celkové množství plynných odpadů. 

Nezbytně nutné je zajímat se o možnosti modernizace stávajících technologií určených 

primárně ke snižování produkce plynných emisí, zkoušet nové, moderní technologie, a 

v neposlední řadě tyto nové odzkoušené technologie aplikovat přímo v technické praxi. 

Plánovaná dlouhá životnost spalovacích zařízení vyžaduje při aplikaci přímo u 

znečišťovatelů dodržet postup dle BAT. Tedy v době realizace využít nejlepších 

znalostí a nejlepších dostupných technologií pro potřeby snížení produkce plynných 

emisí na daném konkrétním zdroji znečištění. 
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V diplomové práci je uveden popis stávajícího procesu produkce plynných 

odpadů ve společnosti United Energy a.s. Společnost United Energy a.s. je producentem 

elektrické energie a zároveň producentem a distributorem tepla na Mostecku. 

Společnost United Energy a.s. (dále jen UE) se sídlem v Komořanech u Mostu 

je provozovatelem celkem deseti fluidních kotlů. Stejně jako všechny ostatní 

energetické výrobny reaguje i UE na vývoj legislativních nástrojů s předstihem a se 

zaměřením  na úpravu produkce plynných odpadů, zejména v době po 1. lednu 2016, 

tak aby byla i nadále zachována její konkurenceschopnost. Proto je na místě hledat 

efektivní a účinná opatření ke snižování množství SO2 a NOx v kouřových plynech. 

Dále jsou v diplomové práci uvedeny možné koncepce selektivní nekatalytické 

redukce (SNCR), pro aplikaci v  energetických výrobnách spalujících fosilní paliva za 

účelem výroby energií, ať už v malých, středních nebo velkých spalovacích zařízeních a 

technická a provozní opatření nezbytná pro úspěšnou aplikaci SNCR na technologii 

fluidního spalování. 

V experimentální části diplomové práce jsou popsány podmínky, průběh a 

vyhodnocení provozních testů realizovaných na fluidním kotli ve společnosti United 

Energy a.s., jichž jsem se zúčastnil. V reálných podmínkách v prostředí energetické 

výrobny na provozovaném zařízení byla ve zkušebním režimu aplikována technologie  

selektivní nekatalytické redukce (SNCR) a technologie řízení dopravy vápence do 

spalovací komory.  

Metoda SNCR je jedna z možností jak v období po 1. lednu 2016 technicky 

zabezpečit dodržování legislativně stanovených emisních limitů. Provozní testy byly na 

fluidním kotli realizovány s cílem ověřit skutečné možnosti metody SNCR při eliminaci 

produkce NOx v kouřových plynech.  
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2. POPIS TECHNOLOGIE INSTALOVANÉ V UNITED ENERGY  

V následující kapitole této diplomové práce jsou představeny dílčí 

technologické celky instalované ve Společnosti United Energy a.s. Vedle popisu 

spalovacího procesu, způsobu výroby páry, charakteristiky používaného paliva a 

stávajícího způsobu eliminace emisí je zde uveden postup, kterým probíhala 

modernizace zdroje vedoucí k celkové ekologizaci provozu zdroje. 

 Společnost United Energy a.s. sídlí v ústeckém kraji, mezi městy Most a 

Chomutov na území bývalé obce Komořany. Tato část ústeckého kraje je na první 

pohled velmi zásadním způsobem ovlivněna aktivní přítomností těžebního průmyslu. 

Těžba hnědého uhlí v tomto regionu na sebe velmi logicky váže další průmyslová 

odvětví, jako je energetika a chemický průmysl. Vysokou koncentrací těchto 

průmyslových oborů na relativně malém území je zdejší krajina značně zasažena, a i 

přesto že je veřejností vnímána jako silně industriální, je potřeba vliv průmyslu na 

životní prostředí minimalizovat. 

2.1 POSTUP MODERNIZACE TECHNOLOGICKÝCH CELKŮ 

VEDOUCÍCH K EKOLOGIZACI ZDROJE UE 

Jak je již zmíněno v úvodní kapitole diplomové práce, je United Energy a.s. 

producentem elektrické energie a zároveň producentem a distributorem tepla pro města 

Most a Litvínov. Společnost United Energy a.s. (dále jen UE) dříve označována jako 

Teplárna Komořany prošla v dřívějších letech několika zásadními obnovami.  

V době od roku 1987 do 1993 byla provedena postupná generální oprava 

elektrostatických odlučovačů popílku. Tato generální oprava vedla k podstatnému 

snížení množství tuhých látek uvolňovaných do ovzduší. 

V 90. letech stanovuje nová legislativa požadavky na snížení emisí. Na tyto 

požadavky reagovala 1. Severočeská Teplárenská, tehdejší majitel a provozovatel 

Teplárny Komořany, výměnou starých roštových kotlů za kotle s fluidní technologií. 

Tato ekologizace zdroje byla významným počinem, která jistě zlepšila životní prostředí 

v regionu. V rámci České republiky se jednalo o zcela ojedinělé ekologické řešení. Po 

celou dobu realizace modernizace nedošlo k přerušení provozu zdroje. Součástí 

modernizace byla výměna roštů za fluidní lože a zahrnovala i řadu dalších nutných 
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zásahů do technologie, jako například úprava tlakových celků, osazení kotlů vysoce 

účinnými látkovými filtry tuhých látek, vybavení kotlů kontinuálním měřením emisí 

plynných a tuhých látek a dalšími potřebnými technologickými systémy.
18

 

Nově instalovaná technologie fluidního spalování (spalování ve vznosu) 

umožňuje využívat schopnost mletého vápence vázat na sebe síru, čímž dochází 

k odsíření kouřových plynů. Mletý nebo drcený vápenec je dávkován přímo do 

fluidního lože společně s uhlím. Tato moderní technologie významně přispívá ke 

snížení produkce nejen oxidů síry, ale i oxidů dusíku a tuhých látek jak je uvedeno 

v příloze č.1 Vývoj emisí TKY v letech 1993 - 2012. 

Obě značně nákladné uvedené investiční akce využitím moderních technologií 

prodloužily životnost energetického zdroje přibližně o 25 let. Technologie provozovaná 

společností UE tak dostojí požadavkům směrnic Evropské Unie na provozování 

nejlepších dostupných technologií. Společnosti UE bylo vydáno v r. 2004 Integrované 

povolení,  kde se společnost zavázala k plnění přísnějším emisním limitům oxidů síry, 

než ji ukládaly tehdy platné právní předpisy na ochranu ovzduší, což já osobně považuji 

za zodpovědný a příkladný postup. 

2.2 POPIS TECHNOLOGICKÝCH CELKŮ INSTALOVANÝCH V UE 

Kombinovaná technologie výroby tepla a elektřiny instalovaná v UE je 

založena na principu postupných přeměn energií – chemická energie obsažená v palivu 

se mění na energii tepelnou, mechanickou a elektrickou. Teplo, uvolněné spalováním 

paliva ve fluidním loži vysokotlakých parních kotlů, je ve varných systémech kotlů 

předáváno napájecí vodě, která zde postupně mění své skupenství a nakonec je 

v podobě přehřáté páry z kotlů odvedena parovody k jednotlivým spotřebičům, hlavně 

na lopatky rotorů parních turbín. Rotory parních turbin jsou parou roztáčeny. Rotory 

turbín jsou pevně spojeny s rotory generátorů. Ve statorech generátorů  pak vzniká 

elektromagnetickou indukcí elektrická energie. Kompletní tepelné schéma TKY je 

uvedeno jako Příloha č. 3. 

Vyrobená elektrická energie je dodávána do elektrizační soustavy nadzemním 

vedením z rozvodny R110 kV, z rozvodny R35 kV pro využití na povrchových dolech a 

z rozvoden R6 pro vlastní spotřebu UE. 
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Teplo obsažené v přehřáté páře je, mimo výrobu elektrické energie, využíváno 

pro ohřev oběhové vody do horkovodních napáječů soustavy centralizovaného 

zásobování teplem měst Most, Litvínov a přilehlé průmyslové aglomerace. UE zásobuje 

na Mostecku teplem přibližně 35 000 domácností a mnoho dalších institucí a 

podnikatelských subjektů. Technologické schéma TKY je uvedeno v příloze č. 2. 

2.3 VÝROBA PÁRY VE FLUIDNÍM KOTLI 

Fluidní kotel je technologické zařízení určené k výrobě přehřáté páry pro další 

využití. Tepelná energie uvolněná při spalování uhlí je předávána vodě ve varném 

systému kotle. Voda odebírá tepelnou energii uvolněnou ze spalovacího procesu v 

prostoru spalovací komory kotle, kde dochází působením tepla k částečné skupenské 

přeměně vody na sytou páru. Schéma řezu kotlem je uvedeno v příloze č.4.  

Sytá pára, tedy směs páry a vody, je přivedena do parního válce (bubnu), kde 

dochází k oddělení páry od vody. Voda se vrací zpět do prostoru spalovací komory a 

pára je odváděna  do systému přehříváků. V systému přehříváků dochází k dalšímu 

přenosu tepelné energie. Tentokrát je přenos tepelné energie realizován mezi párou a 

proudem spalin vystupujícím ze spalovací komory do dalších tahů kotle. Výsledná 

teplota páry vystupující z kotle je cca 490 °C a tlak páry je cca 7,5 MPa. Tato přehřátá 

pára je z kotle odváděna do potrubí společné parní sběrny. Odkud je přes rozdělovače a 

parní uzle přivedena ke spotřebičům. Hlavními spotřebiči přehřáté páry vystupující z 

kotlů jsou turbogenerátory instalované ve strojovně energetické výrobny. 

Ve společnosti United Energy je instalováno celkem deset kotelních jednotek 

s fluidní technologií spalování. Tyto kotle jsou podle umístění a výkonových parametrů 

rozděleny na dvě poloviny nazývané KY I a KY II. Použitým principem výroby páry, 

technologicky a konstrukčně, jsou všechny kotle velmi podobné. Fluidní kotle 

instalované v části KY I mají nižší jmenovitý parní výkon. Základní parametry páry 

vystupují z fluidních kotlů KY II a hodnoty účinností jsou uvedeny v tabulce 1. 

Nevyužitá zbytková část tepla uvolněného spalováním je odvedena spalinami do 

komína. Pozornost je dále soustředěna na zařízení, na kterém byla aplikována metoda 

SNCR, tedy na zařízení KY II. 
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Tabulka 1: Základní parametry kotlů KY II  

PARAMETR HODNOTA JEDNOTKA 

Jmenovitý výkon 103,4 MWt 

Jmenovitý parní výkon 154 t/h 

Teplota přehřáté páry 490 °C 

Tlak přehřáté páry 7,5 MPa 

Účinnost při jmenovitém výkonu 91,5 % 

2.4 POPIS REGULACE VÝKONU FLUIDNÍHO KOTLE 

Parní výkon kotle je regulován optimální kombinací výšky ložového materiálu, 

teploty lože, množstvím přiváděného vzduchu a paliva. Plynné emise jsou regulovány 

správnou kombinací ložové teploty, přebytku vzduchu a přidáváním vápence.
9
 

Pro potřebu stabilního parního výkonu kotle jsou neustále automaticky 

prováděny drobné změny v množství podávaného paliva a vzduchu. Při změně parního 

výkonu kotle je rozsah korekcí množství dodávaného paliva, primárního a sekundárního 

vzduchu, prováděn v závislosti na velikosti změny parního výkonu bez překračování 

stanovených maximálních emisních limitů. 

Množství vzduchu, které je přiváděno do spalovací komory tlakovým 

ventilátorem, a množství paliva je úměrné požadovanému parnímu výkonu kotle. 

Teplota lože je udržována v rozmezí 830 až 850 °C. 

Pro účinné dodržování emisních limitů je nutné ve spalovacím procesu 

udržovat přebytek vzduchu (poměr vzduch – palivo) na hodnotě zhruba 3,5 až 5 %. 

Jedná se o hodnotu obsahu kyslíku ve spalinách. 

Při vyšším přebytku spalovacího vzduchu je snižována účinnost kotle a 

zároveň dochází ke zvyšování emisí NOx. 

Naopak k nižším hodnotám přebytku vzduchu by během provozu kotle nemělo 

docházet z důvodu vyšších emisí SO2, CO a uhlovodíků, protože pro redukci oxidu 

siřičitého ve spalinách a k dokonalému spalování je zapotřebí dostatečné množství 

kyslíku, které by nemělo poklesnout pod hodnotu 3 %. 

2.5 PALIVO PRO FLUIDNÍ KOTLE 

Fluidní technologie spalování klade velké nároky na kvalitu použitého paliva. 

Ve fluidních kotlích instalovaných v energetické výrobně UE v Komořanech je 

spalováno hnědé uhlí společně s biomasou. Výrobce kotlů určuje parametry paliva pro 
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zajištění spolehlivého, stabilního a bezpečného provozu fluidních kotlů. Palivo musí 

splňovat jak požadavky granulometrické, tak i chemické. Maximální spolu spalované 

množství biomasy je do 20 % hmotnostního poměru k hnědému uhlí.
9
 

 

Tabulka 2: Kvalitativní parametry hnědého uhlí pro kotle KY II 

PARAMETR HODNOTA JEDNOTKA 

Výhřevnost 9,5 - 15 MJ/kg 

Spalné teplo 13,0 - 28,0 MJ/kg 

Obsah popela 44 %hm. 

Obsah vody 25 - 28,5 %hm. 

Maximální měrná sirnatost 1,07 - 2,02 %hm. 

Zrnitost 0 - 20 mm 

Frakce nad 30 mm 10 % 

 

Tabulka 3: Základní parametry pelet pro kotle KY II  

PARAMETR HODNOTA JEDNOTKA 

Výhřevnost min. 15 MJ/kg 

Obsah popela max. 20 %hm. 

Obsah vody max. 18 %hm. 

Obsah chlóru v sušině max. 0,2 %hm. 

Rozměry pelet 85% v dodávce průměr 6 - 12 mm 

Rozměry pelet 85% v dodávce délka 10 - 30 mm 

Podíl prachové složky pod 1 mm max. 15 %hm. 

 

Tabulka 4: Základní parametry štěpky pro kotle KY II  

PARAMETR HODNOTA JEDNOTKA 

Výhřevnost 7 MJ/kg 

Obsah popela max. 5 %hm. 

Obsah vody max. 50 %hm. 

Obsah chlóru v sušině max. 0,1 %hm. 

Rozměry štěpky 90% v dodávce 40x40x50 mm 

Rozměry štěpky 90% v dodávce > 40x40x50 mm 

 

Každý z deseti fluidních kotlů instalovaných v UE má vlastní zásobník paliva 

s využitelnou kapacitou cca 1000 t. Doprava a distribuce paliva do zásobníků 

jednotlivých kotlů je zajištěna systémem vyhrnovačů paliva, pásových dopravníků a 

přesypů. 

Z uhelného zásobníku kotle je palivo přiváděno svodkami ke třem hřeblovým 

podavačům paliva. Hřeblovými podavači je palivo distribuováno do šesti svodek. Každá 
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ze svodek přivádí palivo na jeden řetězový podavač uhlí. Množství paliva podávaného 

do spalovací komory kotle je regulováno zatížením jednotlivých řetězových podavačů 

podle potřeby výkonu kotle. Řetězovými podavači je uhlí dopravováno na pohazovače 

paliva, které pohazují uhlí po celé ploše fluidního lože spalovací komory kotle.  

2.6 SPALOVACÍ KOMORA 

Prostor spalovací komory je tvořen konstrukcí ocelových nosníků a plechů 

z uhlíkové oceli. Vnitřní prostor spalovací komory je vyložen izolační žáruvzdornou 

vyzdívkou. Izolační vyzdívka chrání vnitřní povrch stěn spalovací komory proti 

působení vysokých teplot spalovacího procesu 820 – 850°C a zároveň proti abrazivním 

účinkům ložového materiálu. 

Dno spalovací komory je tvořeno systémem směrových trysek, přes který je do 

prostoru spalovací komory přiváděn primární vzduch. Ve spodní části spalovací komory 

je umístěno dvacet čtyři termočlánků kontinuálně měřících teplotu přímo ve fluidním 

loži spalovacího procesu.  

Fluidní lože za provozu kotle zakrývá část ložových výparníků tak zvaných 

ložových hadů. Jedná se o vodorovnou část varného systému kotle, kterým je teplo 

odebíráno přímo ze spalovacího procesu. Tato část potrubí varného systému s nucenou 

cirkulací napájecí vody je umístěna ve spodní části spalovací komory a je vystavena 

přímým účinkům fluidizujícího ložového materiálu. 

Spaliny vznikající při spalování paliva ve fluidním kotli jsou ze spalovací 

komory odváděny směrem vzhůru do vrchní části spalovací komory a potom dál do 

dalších tahů kotle. Na stěnách a stropě spalovací komory je instalován potrubní systém 

přehříváků páry. V těchto přehřívácích dochází k dalšímu předávání tepla z proudu 

spalin do přehřáté páry. Přehříváky jsou tepelné výměníky s rozdělovací a sběrací 

komorou, mezi kterými je z důvodu zvětšení teplosměnné plochy propojeno velkým 

počtem slabších trubek. Přehřátá pára na výstupu z kotle má parametry uvedené 

v tabulce 1. 

Součástí spalovací komory je měření tlakové diference na fluidním loži, z této 

hodnoty je určována mocnost vrstvy fluidizujícího ložového materiálu za provozu kotle. 
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Dále jsou na stěnách spalovací komory provedeny čtyři vstupy dávkování 

vápence, několik vstupů dávkování popela, vstup a výstup ložového materiálu, zaústění 

trysek sekundárního vzduchu a vstupy paliva od pohazovačů.  

2.7 SPALOVACÍ PROCES 

Pevné složky fluidního lože se souhrnně nazývají ložový materiál. Tato vrstva 

ložového materiálu, nebo-li tak zvané fluidní lože, se skládá ze třech hlavních materiálů. 

Jedná se o částice paliva, částice vápence, částice popela. Fluidní lože ve spalovací 

komoře za provozu kotle má jmenovitou hloubku 1 200 mm.  

2.7.1 Složky fluidního lože 

Palivo je směs hnědého uhlí a biomasy. Částice vápence jsou použity jako 

sorbční materiál oxidu siřičitého obsaženého uhlí a následně ve spalinách. Částice 

popela vznikají spalováním hnědého uhlí, nebo se jedná o popel vrácený zpět do 

spalovacího procesu z následných tahů kotle. 

Všechny pevné složky ložového materiálu, které vstupují do spalovacího 

procesu, musejí splňovat předem stanovené parametry. Pro zajištění správné 

rovnoměrné fluidizace se jedná především o vhodnou zrnitost. Nadměrný podíl 

nežádoucích hrubých frakcí v ložovém materiálu, zejména velkých kusů paliva, hlušin a 

nebo spečených kusů ložového materiálu, fluidizaci zhoršuje. Hrubé frakce musejí být 

z lože průběžně odebírány. Nahromadění hrubých částic v praxi znamená možné 

komplikace provozu kotle ve formě ucpávání doprav ložového materiálu, poruchy 

doprav ložového materiálu, nebo poruchy měření teplot a tlaků ve spalovacím procesu. 

Plynné složky fluidního lože za provozu kotle jsou v první řadě primární 

vzduch a sekundární spalovací vzduch, vzduch z pneumatických doprav vápence, 

popela a ložového materiálu vraceného do spalovací komory. Dále jsou ve fluidním loži 

přítomny produkty spalování hnědého uhlí a biomasy, jako na příklad CO, CO2, SO2, 

NOx, uhlovodíky, vodní páry a další plyny. 

2.7.2 Funkce spalovacího procesu  

Při běžném standardním stabilizovaném provozu kotle jsou do prostoru 

spalovací komory současně přiváděny: uhlí, biomasa, vzduch, vápenec. Při změnách 

parního výkonu kotle je do prostoru spalovací komory přiváděn, nebo naopak odebírán, 

ložový materiál ze zásobníku ložového materiálu (dále LM). 
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Spalováním paliva, tedy směsí uhlí a biomasy, je do okolí uvolňováno teplo. 

Toto teplo je sáláním, vedením v plynu a vzájemným dotykem pevných částic a potrubí 

předáváno kotelní vodě cirkulující v ložové a stěnové části výparníku kotle. Zde 

dochází působením tepla uvolněného ze spalovacího procesu ke skupenské přeměně 

vody na sytou páru.  

Vápenec ve fluidním loži kalcinuje oxid vápenatý a váže na sebe oxidy síry 

obsažené ve spalinách. 

Vzduch zajišťuje fluidizaci LM, jeho pohyb ve spalovací komoře potřebným 

směrem k zařízení pro odvod ložového materiálu do šnekového dopravníku anebo k 

výstupu do zásobníku LM. 

Bezprostředně v prostoru nad tryskami primárního vzduchu je ve spalovací 

komoře zóna s nejvyšší koncentrací pevných částic LM. S rostoucí výškou nad touto 

zónou se koncentrace pevných částic snižuje. Ze zóny s vysokou koncentrací se 

dostávají částice LM směrem nahoru až do zóny nad fluidním ložem. Větší a těžší 

částice padají zpět do fluidního lože, lehké částice (popel) jsou unášeny spalinami ven 

ze spalovací komory. Spalování probíhá v obou zónách. 

Část popela obsaženého ve spalinách se usazuje ve výsypkách pod třetím 

přehřívákem, ve výsypkách pod II. tahem kotle a zbytek popílku je ze spalin oddělen při 

průchodu látkovým filtrem.  

Veškerý popel, který se za provozu kotle usadí ve výsypkách pod vyústěním 

přehříváku a pod II. Tahem, je automaticky neregulovaně vracen zpět do prostoru 

spalovací komory. 

Část popela zachyceného na látkových filtrech je do spalovací komory 

dávkována řízeně. Popel je do spalovacího procesu vracen z důvodu hospodárného 

využití spalitelných zbytků a nezreagovaného vápence v něm obsažených. Tento 

technologický postup vracení části popela zpět do spalovacího procesu se nazývá 

reinjektáž. Používáním reinjektáže dochází ke zvyšování účinnosti procesu spalování a 

vázání síry a udržení optimální zrnitosti ložového materiálu. Absence dodávky jemné 

frakce má při konstantních podmínkách za následek zvýšení teploty v loži. 

Podáváním všech pevných složek do spalovací komory dochází za provozu 

kotle k nárůstu ložové vrstvy (výšky lože) a k zahušťování lože hrubou frakcí. Tato 

hrubá frakce zabraňuje fluidizaci lože. Přebytek LM a hrubá frakce jsou ze spalovací 
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komory kontinuálně odváděny. První možností odvodu je pomalý kontinuální odvod 

pomocí šnekového dopravníku do aglomeračních sil. Druhou možností odvodu je rychlý 

odvod ze spalovací komory do sila LM, tento popel je vždy vracen zpět do spalovacího 

procesu. 

2.7.3 Obecné principy řízení spalovacího procesu  

K největšímu přenosu tepelné energie dochází v ložové části výparníku, jestliže 

jsou potrubní svazky výparníku maximálně zanořeny v zóně lože s vysokou koncentrací 

pevných částic. Parní výkon, okamžité množství vyrobených tun páry za jednu hodinu, 

odpovídá výšce lože, tedy velikosti styčné teplosměnné plochy mezi potrubním 

systémem ložových výparníků a fluidizujícím ložovým materiálem. 

Pro dosažení minimálního parního výkonu kotle je výška lože nejmenší, při 

maximálním výkonu je výška lože největší. Výška lože odpovídá tlakové diferenci mezi 

tlakem měřeným u trysek primárního vzduchu na dně fluidního lože a tlakem měřeným 

cca 3 m nad tryskami. Při konstantním výkonu kotle je správnou úpravou výšky lože 

docíleno i optimální teploty v loži. 

Při normálním provozu kotle je spalovací proces ovlivněn především 

množstvím podávaného uhlí, teplotou fluidního lože, průtoky spalovacího a přídavného 

vzduchu a přebytkem vzduchu ve spalinovém traktu kotle. 

Stejnoměrných podmínek ve spalovací zóně fluidního lože, včetně teploty a 

koncentrace kyslíku, se dociluje rovnoměrným rozložením pevných složek a plynných 

složek a důkladným promícháním lože fluidizací. Rovnoměrné podmínky v loži 

následně umožňují i efektivní regulaci emisí tuhých a plynných látek. 
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2.8 STÁVAJÍCÍ ZPŮSOB SNIŽOVÁNÍ PRODUKCE PLYNNÝCH EMISÍ V 

UE 

Vzhledem k platné legislativě je v současné době pozornost zaměřena na 

snižování produkce SOX, NOx a TZL. Legislativně stanovené maximální přípustné 

limitní hodnoty těchto znečišťujících emisních látek jsou uvedeny v tabulce č. 5.
14

 

Tabulka 5: Hodnoty emisních limitů znečišťujících látek  

ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKA LIMIT JEDNOTKA 

Oxid siřičitý (SO2) 1500 mg.Nm
-3

 

Oxidy dusíku (NO2 ) 650 mg.Nm
-3

 

Oxid uhelnatý (CO) 250 mg.Nm
-3

 

Tuhé znečišťující látky (TZL) 100 mg.Nm
-3

 

 

2.9 POPIS STÁVAJÍCÍHO ZPŮSOBU SNIŽOVÁNÍ PRODUKCE TZL V 

UE 

Pro odloučení TZL z kouřových plynů jsou v UE využívány látkové filtry. 

Jedná se o filtr složený z osmi samostatných modulů tkaninových rukávů, které jsou 

vertikálně zavěšeny ze stropu modulu a jsou vyztuženy drátěnými koši. Spaliny 

obsahující popel jsou přiváděny do modulů pod zavěšenými hadicemi a jsou čištěny při 

průchodu tkaninovými rukávy. Pročištěné spaliny jsou odváděny vnitřkem nohavice 

tahem sacího ventilátoru. Na vstupu a výstupu z modulů jsou umístěny uzavírací klapky 

pro možnost odpojení jednotlivých modulů v případě jeho poruchy. 

2.10 POPIS STÁVAJÍCÍHO ZPŮSOBU SNIŽOVÁNÍ PRODUKCE SO2 V UE 

Pro eliminaci přítomnosti SOX v kouřových plynech je na kotelních jednotkách 

v UE aplikována metoda dávkování suchého vápence přímo do spalovacího procesu. 

2.10.1 Denní zásobník vápence 

Dodavatelem vápence je pro fluidní kotle instalované v United Energy 

v Komořanech společnost Lafarge Cement a.s. Dodávky vápence jsou do UE 

realizovány ze 41 km vzdálené provozovny společnosti Lafarge Cement a.s. 

v Čížkovicích u Litoměřic pomocí autocisteren na sypké materiály. Vápence vhodné pro 

odsiřování při spalovacím procesu fluidního spalování jsou ve společnosti Lafarge 

Cement a.s. vyráběny na moderní výrobní lince zaručující stálost sledovaných 
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kvalitativních a granulometrických parametrů z vysoce reaktivních vápencových slínů 

těžených společně s další cementářskou surovinou v lomu Úpohlavy. Technické 

parametry a chemické složení vápence pro odsiřování jsou uvedeny v následující 

tabulce č. 6. 

Tabulka 6: Technické a chemické parametry vápence Čížkovice  

PARAMETR HODNOTA JEDNOTKA 

Obsah CaO min 38 % 

Obsah MgO 0,4 - 1,2 % 

Obsah SiO2 13 - 23 % 

Obsah Al2O3 3,5 - 7 % 

Obsah Fe2O3 1,3 - 2,5 % 

Vlhkost 2 % 

Zůstatek na sítě 2 mm max 5 % 

Zůstatek na sítě 0,075 mm min 0,95 % 

Z dovezených autocisteren je vápenec přefukován do čtyř zásobních sil 

vápence, z nichž každé má využitelnou zásobní kapacitu přibližně 1000 tun vápence. 

Odtud je vápenec dopravován do tak zvaných denních zásobníků vápence kotelních 

jednotek. V denních zásobnících vápence (dále jen DZ) je skladována zásoba na dobu 

přibližně 24 hodin provozu jednoho kotle. 

Ve spodní výstupní části DZ jsou provedeny vždy čtyři výsypky pro každý 

kotel. Pod jednotlivými výsypkami jsou ruční deskové uzávěry a pod těmito uzávěry 

komorové dávkovače s elektropohonem. K další výstroji DZ patří aerace, pulsátory, 

oklepy a sondy stavu hladiny vápence v DZ. 

2.10.2 Funkce dopravy a distribuce vápence do spalovací komory kotle 

Z DZ je vápenec do kotle dopravován čtyřmi samostatnými komorovými 

dávkovači s elektromotorem. Otáčky rotoru komorových dávkovačů jsou regulovány 

pomocí frekvenčních měničů. Z dávkovačů je vápenec do kotle dopravován 

pneumatickým dopravním potrubím. Do spalovací komory je dopravní potrubí zaústěno 

v čelní stěně kotle. Před vstupem do kotle jsou na dopravním potrubí přehradní kulové 

ventily. Za ventily je do dopravního potrubí přiveden vzduch sloužící k dopravě 

vápence do kotle a jako chlazení chrániček dopravního potrubí ponořeného do lože 

těsně nad vzduchovými tryskami. 
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2.10.3 Ovládání a regulace dávkovačů vápence 

Pro efektivní provoz je dávkování vápence zahájeno ve chvíli, když je teplota 

lože vyšší než 780 °C. V tomto teplotním pásmu již spolehlivě dochází ke kalcinaci na 

vápno při současném uvolňování CO2 a následně k vázání plynných oxidů síry na pevné 

CaSO4. Dodržování emisního limitu legislativně stanoveného pro oxid síry obsaženého 

ve spalinách je při změnách parního výkonu kotle prováděno změnou množství 

podávaného vápence v závislosti na nastavené požadované hodnotě koncentrace oxidu 

síry ve spalinách.
14

 

Regulace otáček je v automatickém režimu prováděna pro všechny dopravní 

větve současně, v manuálním režimu jednotlivě, pro každou dopravní větev zvlášť. 

V případě poruchy nebo ucpání některé dopravní trasy je možno tuto trasu odstavit a 

množství vápence regulovat vyšší dodávkou na ostatních trasách. Ovládání dávkovačů 

vápence je možno provádět z operátorských stanovišť kotlů centrální dozorny zdroje, 

nebo přímo z místa na kotelně. 

Při normálním provozu je řízení kotle podřízeno požadavkům na množství 

vyrobené páry a požadavkům na regulaci emisí. Řízení provozu kotlů probíhá v 

automatickém režimu při optimálních spalovacích podmínkách na všech hladinách 

parního výkonu kotle. Kotle jsou tedy řízeny dle potřeby produkce páry s ohledem na 

dodržování emisních limitů. 

2.11 POPIS STÁVAJÍCÍHO ZPŮSOBU SNIŽOVÁNÍ PRODUKCE NOX V 

UE 

Technologie fluidního spalování je již svým samotným principem příznivá pro 

efektivní eliminaci NOx v kouřových plynech. Dodržování legislativně stanoveného 

emisního limitu 650 mg.Nm
-3 

pro množství NOx v kouřových plynech je za provozu 

kotle realizováno pomocí regulace přebytku vzduchu. 

Přebytek vzduchu je hodnota obsahu kyslíku přítomného ve spalinách. Při 

provozu kotle je pro dosažení optimální účinnosti eliminace NOx nutno na všech 

výkonových hladinách udržovat na optimální hodnotě 3,5 až 5 %. Při překročení těchto 

limitních hodnot dochází zvýšení množství obsahu NOx v kouřových plynech a ke 

snížení celkové účinnosti kotle. 
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3. POPIS TECHNOLOGIE SELEKTIVNÍ NEKATALYTICKÉ  

REDUKCE 

Selektivní nekatalytická redukce (dále jen SNCR) je technologie vyvinutá 

s cílem snižovat množství oxidů dusíku obsaženého v kouřových plynech různých 

spalovacích zařízení. Technologie SNCR je zaměřena na konvenční spalovací zařízení 

používající jako palivo uhlí, biomasu, odpad nebo kombinaci těchto paliv. 

Jednou z hlavních znečišťujících látek těchto spalovacích zařízení jsou NOx. 

Oxidy dusíku mohou být z kouřových plynů odstraněny selektivní nekatalytickou 

redukcí s vodnými roztoky  amoniaku, nebo močoviny. Při této redukci plynných emisí 

NOx dochází k jejich rozladu na molekulární dusík N2 , oxid uhličitý CO2 a vodní páru 

H2O. 

Důležitou podmínkou pro efektivní průběh chemických reakcí je teplota, při 

které k reakci dochází. Pro optimální průběh SNCR je nutno teplotu udržovat v rozmezí 

760 – 1093°C. Mimo teploty hoření je dalším důležitým faktorem rychlost, kterou 

dochází k uvolňování tepla při spalování paliva. 

3.1 VZNIK A ROZDĚLENÍ NOX 

Do skupiny NOx řadíme nejčastěji zastoupené oxidy dusíku v kouřových 

plynech, oxid dusnatý NO a oxid dusičný NO2, ostatní oxidy dusíku se vyskytují ve 

velmi malém množství. Spalováním běžných paliv vzniká především NO, jeho 

zastoupení v NOx je přibližně 90 – 99 %.
20

 

 Tvorba NOx závisí na mnoha faktorech. K těmto faktorům patří typ spalovací 

komory, její technický stav, použitá konstrukce a s tím související technologie 

spalovacího procesu. 

Nová spalovací zařízení disponující moderními konstrukcemi, mají zpravidla 

vyšší účinnost, což znamená nižší množství emisí vztažené na vyrobenou jednotku 

parního výkonu. 

Podle mechanismu vzniku je možno oxidy dusíku rozdělit na tři základní 

formy. Jedná se o vysokoteplotní NOx, palivové NOx a promptní NOx. 
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3.1.1 Vysokoteplotní NOx 

Tyto NOx vznikají oxidací dusíku přiváděného v primárním spalovacím 

vzduchu za přítomnosti vysoké teploty. Okamžitá teplota spalovacího procesu a doba 

zdržení na této teplotě jsou veličiny, na kterých závisí rychlost tvorby vysokoteplotních 

NOx. V následující tabulce č. 7. je uvedena závislost koncentrace NOx na teplotě, která 

byla naměřena za provozu výtavného ohniště.
20

 

Tabulka 7: Závislost koncentrace vysokoteplotních oxidů dusíku na teplotě 

TEPLOTA SPALOVACÍHO 

PROCESU 
JEDNOTKA KONCENTRACE NOX JEDNOTKA 

700 °C 11 10
-4

 % obj. 

900 °C 68 10
-4

 % obj. 

1200 °C 420 10
-4

 % obj. 

1600 °C 1920 10
-4

 % obj. 

1800 °C 3300 10
-4

 % obj. 

 

Vysokoteplotní NOx vznikají při pomalých radikálových reakcích. Postup a 

mechanismus těchto reakcí závisí na prostředí, ve kterém právě probíhají. Při spalování 

uhlí s přebytkem kyslíku probíhají radikálové reakce následujícím způsobem podle 

rovnic (1) a (2): 

NNONO  2   (1) 

ONOON  2   (2) 

 

Oproti tomu v případě přebytku paliva je probíhá mechanismus radikálové 

reakce podle rovnice (3): 

HNOOHN    (3) 

 

Množství vysokoteplotních NOx závisí na třech základních faktorech: na 

koncentraci kyslíku, který vznikl při disociaci  O2, teplota vyšší než 1200 °C a 

dostatečná doba styku při dané teplotě. Proto je možno tvorbu vysokoteplotních NOx 

účinně eliminovat úpravou některého z výše uvedených faktorů, nebo jejich kombinací. 

Například je možno snížit koncentraci O2 při nejvyšší teplotě spalovacího procesu, 

omezit dobu styku při nejvyšších teplotách a snížit nejvyšší dosahované teploty při 

spalovacím procesu. 
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3.1.2 Palivové NOx 

Původcem palivového NOx je dusík obsažený přímo v palivu. Sloučeniny 

dusíku, které jsou v palivu původně obsaženy (N-X) zreagují do formy aminů (vazby N 

– H a N - C), nebo kyanidů (- C ≡ N) podle rovnice (4). 

 (4) 

Aminy a kyanidy potom vstupují do dalších chemických reakcí, které probíhají 

dvěma základními způsoby, buď reagují s látkami, ve kterých je obsažen O a následně 

dochází ke vzniku NO, nebo reagují s látkami, ve kterých je přítomen N a vzniká N2.  

Přechod dusíku z paliva do spalin, tedy dusíku obsaženého v palivu na NO, 

v kouřových plynech probíhá jen zčásti. Samotná přeměna dusíku obsaženého v palivu 

na NO probíhá ve třech na sebe navazujících krocích, při odplynění uhlí, při hoření 

dusíku obsaženého ve vzniklém plynu a spalováním dusíku v koksu (heterogenní 

proces). 

Přeměna dusíku obsaženého v hořlavé složce paliva na NO probíhá v závislosti 

na zvyšující se teplotě spalovacího procesu rychleji. Množství takto vzniklého NO je 2,5 

krát vyšší než množství dusíku, který vzniká heterogenním spalováním odplyněného 

paliva. 

Protože na produkci NO má zásadní vliv poměr O : N v palivu a koncentrace 

O2 v blízkosti plamene, je velmi důležité omezit množství O2 v poměru ke stechiometrii 

paliva. 

3.1.3 Promptní (rychlé) NOx 

Jedná se o druh palivového NOx, který vzniká na rozhraní plamene při oxidaci 

chemicky vázaného dusíku. Jejich hlavní vlastností je krátká životnost. Tvorba 

promptních NOx je závislá především na přebytku kyslíku, nikoliv na teplotě hoření 

paliva ve spalovací komoře. 

Vzhledem k celkové produkci NOx při spalovacím procesu je množství 

vyprodukovaných rychlých NOx téměř zanedbatelné. 

3.2 OPATŘENÍ PRO SNIŽOVÁNÍ PRODUKCE PLYNNÝCH ODPADŮ 

Pro snižování produkce plynných odpadů existuje celá řada technologických 

metod, technických řešení a provozních opatření. Pro snižování emisí NOx rozlišujeme 
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dvě základní skupiny technických a technologických opatření, a sice opatření primární a 

sekundární.
19,20 

 

3.2.1 Primární opatření pro snižování produkce NOx 

Princip primárních opatření pro snižování produkce NOx je založen na 

předcházení vzniku NOx přímo ve spalovacím procesu.  

Primární opatření je možno rozdělit podle aplikovaného způsobu snižování 

produkce NOx na metody používající snižování teploty ve spalovacím procesu a na 

metody, které zamezují tvorbě NOx pomocí snižování množství kyslíku ve spalovacím 

procesu. 

Spalování při sníženém přebytku vzduchu 

Snížením přebytku vzduchu přiváděného do spalovacího procesu dochází 

k potlačení produkce palivových NOx a nižšímu objemu kouřových plynů. Tato metoda 

nevyžaduje aplikaci žádných technických opatření, neboť je realizována změnou 

nastavení požadované hodnoty množství kyslíku ve spalovací komoře ve stávajícím 

regulátoru kotle. 

Nevýhodou této metody je zvýšená tvorba sazí, tvorba vhodného prostředí pro 

tvorbu koroze a možné zvýšení ztráty nedopalem. 

Snížení teploty předehřátého vzduchu 

Snížením teploty předehřátého vzduchu na vstupu do spalovací komory dojde 

ke snížení teplotního maxima, a tím k omezení tvorby NOx. Bez vynaložení investičních 

nákladů lze tuto metodu aplikovat pouze s akceptací nižší účinnosti kotle. 

Podstechiometrické spalování 

Princip metody je založen na přivádění podstechiometrického množství kyslíku 

přímo do spalovacího procesu a současného přivádění vzduchu do prostoru nad 

probíhající spalovací proces. 

Primární vzduch, přiváděný zespodu přímo k palivu redukuje NO. Sekundární 

vzduch pomáhá spálení nevyhořelého zbytku paliva mimo prostor hlavního spalovacího 

procesu. Toto primární opatření snižuje produkci palivových NOx  a částečně i tvorbu 

termických NOx. 

Recirkulace spalin 
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Tato metoda je založena na odběru spalin odcházejících do komína a jejich 

navracení zpět do proudu primárního vzduch vstupujícího do spalovacího procesu. 

Odběr spalin je proveden ve vhodném místě kouřovodu, tak aby odebírané spaliny měly 

dostatečně sníženou teplotu.  

Ve spalovacím procesu dochází vlivem přítomnosti spalin v primárním 

vzduchu ke snížení obsahu kyslíku a zároveň ke snížení teploty spalovacího procesu, 

tím je potlačena tvorba termických NOx. 

3.2.2 Sekundární opatření pro snižování produkce NOx 

Princip sekundárních opatření pro snižování produkce NOx je založen na 

eliminaci NOx vyprodukovaných při spalovacím procesu pomocí chemických 

denitrifikačních reakcí. Sekundární opatření pro snižování množství NOx tedy 

nepředcházejí vzniku NOx, jak tomu bylo v případě primárních opatření, ale jsou 

aplikovány s cílem odstranit již existující NOx z kouřových plynů. 

Sekundární opatření je možné rozdělit na několik základních skupin: 

 Mokré 

 Suché 

 Selektivní katalytickou redukci 

 Selektivní nekatalytickou redukci 

Suchých a mokrých sekundárních opatření existuje celá řada, jedná se o 

metody, jejichž cílem je eliminovat produkci jak NOx, tak i současně SO2. 

3.2.3 Selektivní katalytická redukce 

Princip této metody eliminace NOx obsažených v kouřových plynech je 

založen na průběhu následující redukční reakce: 

OHNNHNO 223 6444   (6) 

 

Selektivní katalytická redukce (dále jen SCR) je tedy založena na přidávání 

aditiva do proudu spalin v prostoru před katalyzátorem. Jako aditivum je používán 

zpravidla čpavek (NH3). Do tělesa katalyzátoru vstupuje již zcela dokonale 

homogenizovaná směs spalin a čpavku. V katalyzátoru potom dochází k průběhu výše 
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uvedené  redukční reakci. Tato redukční reakce probíhá v rámci teplotního pásma od 

240°C do 480°C. 

Účinnost SCR závisí na mnoha různých faktorech vstupujících do průběhu 

reakce. Těmito faktory jsou doba zdržení homogenní směsi spalin a čpavku v tělese 

katalyzátoru, poměr NH3 / NOx, koncentraci O2 a velikosti a materiálu samotného tělesa 

katalyzátoru. 

Katalyzátor může být vyroben z materiálů na bázi oxidu titaničitého, oxidu 

železnatého, nebo na zeolitové bázi. 

Pro aplikaci metody SCR v reálné technické praxi je vedle účinnosti metody 

velmi důležitým faktorem životnost katalyzátoru. Při navrhované předpokládané 

životnosti technologického celku určeného ke spalování zařízení je tedy nutno zohlednit 

i náklady vynaložené na výměny katalyzátoru, a to vždy po uběhnutí doby jeho 

životnosti. 

3.2.4 Selektivní nekatalytická redukce 

Selektivní nekatalytická redukce spočívá, na rozdíl od již zmiňované SCR, ve 

vstřikování aditiva do proudu spalin ve vhodném místě bez nutnosti použití katalyzátoru 

a dalších velmi nákladných, ale nezbytných součástí technologického celku 

umožňujícího aplikaci metody SCR.
 13

 

Jako redukční činidla, nebo jinak řečeno aditiva, jsou používána buď 

močovina CO(NH2)2 nebo čpavek NH3. 

V případě, že je jako redukční činidlo použit čpavek, probíhá reakce 

následujícím způsobem podle rovnice č. 7. 

OHNNHNO 223 6444   (7) 

Při použití močoviny jsou NOx redukovány dle následující rovnice č. 8, při 

které dochází mimo vzniku dusíku a vody i k produkci oxidu uhličitého. 

  OHCONNHCONO 22222 222    (8) 

Pro dosažení maximální účinnosti metody SNCR je rozhodující použít činidlo 

ve správném teplotním intervalu, ve kterém výše uvedené chemické reakce mohou 

proběhnout. Teplotní interval, ve kterém obě reakce spolehlivě fungují, je od 820°C do 

1150°C. Tento teplotní interval je označován jako tak zvané teplotní okénko. 
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V případě aplikace činidla pod hranicí teploty 820°C, tedy mimo rámec 

teplotního okénka, redukce nemůže úspěšně proběhnout a dochází k úniku čpavku 

společně se spalinami do dalších tahů kotle a následně do atmosféry. V případě použití 

redukčního činidla v pásmu teplot spalovacího procesu vyšším než 1150°C zpravidla 

dochází k oxidaci čpavku. Každé z obou běžně používaných redukčních činidel má svou 

vlastní hranici teplotního okénka. Pro aplikaci čpavku je teplotní okénko v pásmu od 

850°C do 1000°C. V případě použití močoviny je teplotní okénko pro optimální průběh 

redukce v teplotním intervalu od 950°C do 1100°C. 

Pro úspěšnou aplikaci metody SNCR v technické praxi je velmi důležité 

zmapovat teplotní poměry ve spalovací komoře konkrétního spalovacího zařízení, na 

které má být v budoucnu metoda následně aplikována. Zmapování znamená, co možná 

nejpřesněji prostorově vymezit ta místa spalovací komory, ve kterých je za provozu 

dosahováno teplot spadajících do intervalu vymezených teplotním okénkem. 

Zmapování je potřeba provádět na různých výkonových hladinách, neboť teplotní 

okénko se může v závislosti na aktuálním výkonu spalovacího zařízení v prostoru 

posouvat. Toto zmapování je velmi důležité pro volbu místa vstřiku, nebo několika 

vstřiků redukčního činidla do prostoru spalovací komory. 

Redukční činidlo je do vhodně vybraných částí prostoru spalovací komory 

možno přinášet pomocí několika druhů médií. Tato média zpravidla jsou: tlakový 

vzduch, spaliny, pára, nebo tlaková voda. 

Při použití kapalného nosného média je potřeba zajistit optimální velikost 

kapek. Malé kapičky se odpařují brzo a naopak velké kapky jsou příčinou nežádoucího 

jevu, tak zvaného čpavkového skluzu. Pro účinné odloučení NOx ze spalin je velmi 

důležité zajistit minimální čpavkový skluz pomocí dobrého promíchání redukčního 

činidla s nosným médiem a spalinami. Aplikace redukčního činidla v optimálním 

teplotní oblasti.   

Vzhledem k nutnosti zajištění bezpečnosti práce při provozu technologických 

celků se jako vhodnější varianta použití redukčního činidla jeví aplikace močoviny. 

Čpavek, ale i jeho vodný roztok, je nutno skladovat v tlakové nádobě. Oproti tomu 

močovinu, je možno skladovat za běžných podmínek, bez použití zvláštních 

bezpečnostních opatření. 
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3.3 APLIKACE METODY SNCR V MALÝCH SPALOVACÍCH 

ZAŘÍZENÍCH 

Pro malá spalovací zařízení s instalovaným výkonem do 10 MW nebo pro 

spalovací zařízení, u kterých není požadován vysoký stupeň odloučení, jsou výrobci 

nabízeny standardizovaná řešení v podobě předem sestavených jednotek. Tyto 

kompaktní technologické moduly jsou na místech aplikace pouze připojeny ke 

stávajícímu spalovacímu zařízení.
8
 

Čerpadlo pro dopravu redukčního činidla do spalovacího procesu a zásobní 

nádrž redukčního činidla jsou součástí modulu.  

 

Obrázek 1: Míchací a ředící modul redukčního činidla pro malá spalovací zařízení. 

3.4 APLIKACE METODY SNCR VE STŘEDNÍCH SPALOVACÍCH 

ZAŘÍZENÍCH 

Aplikaci odloučení NOx pomocí metody SNCR na středně velkých 

spalovacích zařízeních je vždy nutno přizpůsobovat konkrétním místním podmínkám 

spalovacího procesu s přihlédnutím k instalovanému výkonu a teplotě spalin. Tato 

zařízení jsou obvykle vybavována dvěma nebo třemi vstřikovacími rovinami.
5
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V případě aplikace metody se dvěma vstřikovacími rovinami je regulace 

množství NOx v kouřových plynech řízena dle aktuálního výkonu spalovacího zařízení a 

aktuální teploty spalin přepínáním mezi těmito dvěma vstřikovacími rovinami. Tímto 

způsobem je množství NOx v kouřových plynech udržováno na hodnotách v rozmezí 

120 – 150 mg/Nm
3
 a čpavkového skluzu 10 – 15 mg/Nm

3
. 

 

Obrázek 2: Schéma zařízení SNCR pro středně velká spalovací zařízení. 

Vysvětlivky k obrázku č.2: 1. Zásobní nádrž redukčního činidla 

    2. Míchací a ředící modul 

3. Přívod vody 

4. Přívod tlakového vzduchu 

    5. Vstřikovací trysky 

    6. Měření teploty ve spalovacím prostoru 

3.5 APLIKACE METODY SNCR VE VELKÝCH SPALOVACÍCH 

ZAŘÍZENÍCH 

U velkých spalovacích zařízení záleží způsob realizace metody SNCR na 

použitém palivu. Například ve spalovnách odpadů dochází k velmi rychlým výkyvům 

teplot spalovacího procesu vlivem různé výhřevnosti paliva. U velkých spalovacích 

zařízení spalujících uhlí dochází k podobným teplotním výkyvům vlivem širokého 

výkonového pásma, ve kterém jsou tato spalovací zařízení obvykle provozována.
8
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K úspěšné aplikaci metody SNCR je tedy nutno provést zmapování 

spalovacího procesu s ohledem na teploty spalovacího procesu v celém výkonovém 

rozsahu spalovacího zařízení. 

Stupeň odloučení NOx z kouřových plynů je stanovován například jako 

eliminace NOx o více než 70% z celkové produkce, nebo jako množství NOx v čistém 

plynu < 100 mg/Nm
3 

při čpavkovém skluzu < 10 mg/Nm
3 

. 

 

Obrázek 3: Schéma zařízení SNCR pro velká spalovací zařízení. 

Vysvětlivky k obrázku č.3: 1. Vstřikovací trysky redukčního činidla 

    2. Rozvod redukčního činidla po tělese kotle 

    3. Měření teploty ve spalovacím prostoru 

    4. Spalovací komora 

V závislosti na potřebném stupni odloučení a na základě zmapování teplotních 

poměrů spalovacího procesu je u velkých spalovacích zařízení nutno aplikovat několik 

vstřikovacích kopí, tak aby došlo k pokrytí všech prostorů spalovacího prostoru, ve 

kterých byla zaznamenána přítomnost teplotního okénka. Redukční činidlo je potom do 

spalovacího procesu vstřikováno dle aktuální teploty v daném prostoru. 

Pro aplikaci metody SNCR ve velkých spalovacích zařízeních je tedy nutno 

použít více vstřikovacích kopí a zároveň osadit prostor spalovací komory kontinuálním 

měřením teploty pro potřeby regulace. 
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4. POPIS PROVOZNÍCH TESTŮ APLIKACE TECHNOLOGIE 

SNCR V UNITED ENERGY 

V praktické části této diplomové práce je uveden popis provozních testů 

aplikace metody SNCR realizovaných ve společnosti United Energy a.s. na technologii 

fluidního spalování na fluidním kotli K6. Výsledek provedených testů byl základem pro 

návrh technických řešení k dosažení cílových emisních limitů SO2 a NOx včetně odhadu 

ekonomické náročnosti realizace investiční akce a následných nákladů spojených 

s provozem technologie SNCR. 

Součástí praktické části je popis přípravné části testů, popis průběhu testů na 

fluidním kotli K6, kterých jsem se zúčastnil jako technolog provozních režimů a jako 

směnový inženýr ve směně, dále výsledky a zhodnocení testů, návrh technických řešení 

a stanovení omezení fluidní technologie. 

4.1 STANOVENÍ VÝCHOZÍCH PODMÍNEK TESTŮ 

Provozní testy byly provedeny pod dohledem a se souhlasem Krajského Úřadu 

Ústí nad Labem odboru životního prostředí. Pro realizaci testů byl vyčleněn fluidní 

kotel K6, který je instalován v části energetické výrobny KY II. Regulační rozsah 

parního výkonu kotle K6 byl pro realizaci testů technologie SNCR zvolen od 75 – 140 

t/h. Dynamické změny parního výkonu v automatickém režimu probíhají trendem 1 – 2 

MWt/min. Kotel K6 je projekčně dimenzován na emisní limit SO2 ≤ 500 mg/Nm
3
. 

Kotel K6 je možno dlouhodobě provozovat s limitem do 1500 mg/Nm
3
, reálně 

je provozován na zadané hodnotě požadované (set-point) SP-SO2 = 1400 mg/Nm
3
. 

Regulace SO2 je provozována jako kontinuální nebo jako přerušovaná s připínáním a 

odepínáním turniketů dávkujících suchý vápenec v rozsahu limitních úrovní (L1, H1). 

Úroveň produkce NOx závisí na množství spalovacího vzduchu a teplotě 

fluidního lože. Běžně jsou dosahovány provozní hodnoty v rozmezí od 280 do 370 

mg/Nm
3
. 

Množství produkovaného CO2 se za standardního provozu kotle pohybuje 

v intervalu od 100 do 140 mg/Nm
3
. 

Hodnota množství prachových částic, které projdou látkovými filtry, je pod 

úrovní zákonem stanoveného limitu 50 mg/Nm
3
.  
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4.2 PŘÍPRAVNÁ FÁZE PROVOZNÍCH TESTŮ METODY SNCR 

Cílem realizace provozních testů metody SNCR v United Energy bylo ověřit 

možnosti trvalého dlouhodobého provozu kotle K6 při současném dodržování emisních 

limitů NOx = 200  mg/Nm
3
 a SO2 = 200 mg/Nm

3
. K dosažení těchto emisních limitů 

byla zvolena metoda SNCR s aplikací vstřikování směsi Satamin/voda do proudu spalin 

s co možná nejvyšší teplotou spalin tak, aby byl dodržen předpoklad efektivní reagence 

močoviny ve spalinách k redukci oxidů dusíku. V přípravné fázi bylo použito redukční 

činidlo dodávané pod obchodním názvem Satamin 3711. Jako aditivum pro odsiřování 

byl použit suchý vápenec Čertovy schody náhradou za běžně používaný vápenec 

Čížkovice z důvodu vyššího podílu CaCO3. 

Tabulka 8: Technické a chemické parametry vápence Čertovy schody  

PARAMETR HODNOTA JEDNOTKA 

Obsah CaCO3 96,4 % 

Obsah MgCO3 2 % 

Obsah SiO2 1,5 % 

Obsah Al2O3 0,5 % 

Obsah Fe2O3 0,3 % 

Podsítné < 0,1 mm max 9 % 

Zůstatek na sítě 1 mm max 15 % 

Zůstatek na sítě 0,063 mm max 0,2 % 

 

Hlavním úkolem bylo zmapování spalovacího procesu na různých výkonových 

hladinách kotle s ohledem na jeho teplotu a následné umístění vstřikovacího zařízení. 

V přípravné fázi byla dále věnována pozornost možnosti využití stávajících prostupů do 

prostoru kotle k instalaci provizorní technologie SNCR. Byla stanovena odběrová místa 

pro instalaci certifikačních měření emisí a čpavkového skluzu. V rámci přípravné fáze 

byla provedena instalace provizorního zařízení DENOX a DESOX, instalace měření 

skluzu a instalace certifikovaného měření emisních parametrů O2, SO2, NOx a CO.  

Vzhledem ke skutečnosti že provozní testy byly prováděny při běžném provozu 

výrobny, vyplývalo z mé pracovní pozice technologa provozních režimů nastavit a 

koordinovat provoz všech ostatních momentálně provozovaných hlavních výrobních 

zařízení tak, aby bylo možno testy realizovat bez vlivu na celkový dodávaný výkon 

výrobny.   
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4.3 PRŮBĚH PROVOZNÍCH TESTŮ METODY SNCR NA FLUIDNÍM 

KOTLI K6 

Po provedení nezbytných úprav na kotli K6 a odzkoušení správné funkce všech 

technologických, měřících a vyhodnocovacích zařízeních byl kotel K6 po plánované 

odstávce uveden do provozu. Uvádění do provozu na provozní parametry proběhlo 

zcela standardním způsobem dle potřeb realizačního týmu. Po celou dobu realizace 

všech třiceti třech provozních testů byl postup a podmínky jednotlivých testů 

konzultován jak v rámci realizačního týmu, tak i s provozním personálem ve směně 

zodpovídajícím za celkovou dodávku elektrické a tepelné energie z výrobny, především 

se směnovým inženýrem a směnovým technikem kotelny. 

Jako aditivum byl použit vápenec Čertovy schody z důvodu vyššího obsahu 

CaCO3 s neredukovanými podavači vápence č. 1,2, 3, 4. 

Kotel byl po najetí provozován na výkonové hladině 100 t/h a obvyklé 

provozní hodnotě Set-pointu (dále SP) SP-SO2 = 1400 mg/Nm
3
. V průběhu šesti hodin 

bylo pomocí změny zatížení dávkovacích turniketů snížen SP až na požadovanou 

hodnotu 200 mg/Nm
3
. 

Aktuálně dosahované hodnoty emisí z jednotlivých testů byly získány ze 

systému kontinuálního měření emisí. Kotel K6, stejně jako každý kotel provozovaný 

v UE, má instalováno kontinuální měření emisí. Toto měření se skládá z přístrojů 

URAS 14, ABB-EL 3020, INTRANS a  SICK. Měřící přístroje jsou instalovány 

v kouřovodu před zaústěním do komína.
14

 

Analyzátory URAS 14 a ABB-EL 3020 jsou měřící přístroje stanovující 

koncentrace SO2, NOx, CO a obsah O2 ve spalinách odcházejících z kotle do komína. 

Měřící přístroje INTRANS a  SICK měří koncentraci TZL ve spalinách. 

Pro potřeby vyhodnocování množství emisí a dodržování stanovených 

emisních limitů jsou v UE instalovány vyhodnocovací programy PROMOTIC a ESEP. 

Systém PROMOTIC zajišťuje sběr dat z měřících přístrojů a jejich základní 

zpracování, přepočet koncentrací škodlivin na referenční stav (tj. suchý plyn; 0°C; 101,3 

kPa; 6% O2 ve spalinách), ukládání průměrných hodnot, možnost nepřetržitého 

zobrazování aktuálně naměřených hodnot i zobrazování a tisk starších, již uložených 

dat. Systém ESEP provádí další zpracování již změřených a zprůměrovaných hodnot 
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jako jsou bilanční výpočty a dále zajišťuje tisk výkazů a protokolů pro plnění 

legislativních požadavků a pro potřeby dohledu kontrolních orgánů. 

Data získaná ze systému měření emisí jsou zavedeny do řídícího systému 

konkrétního kotle pro potřebu kontroly spolehlivého řízení a regulace množství aktuálně 

produkovaných emisí. Tato data jsou dostupná každému operátorovi kotle a dále jsou 

zavedena do systému PHD (Process History Data) který je  archivuje. Tento systém 

zpracování dat umožňuje jejich zobrazování ve formě trendů, nebo jejich export do 

běžně používaného programu MS Excel. 

4.3.1 Informativní testy č. 1 - 5 

Po stabilizaci provozu kotle na hodnotě 200 mg/Nm
3
 a výkonové hladině 

přibližně 100 t/h byly provedeny první informativní testy metody SNCR. 

Test č.1 

Čas 15:30 – 16:30 h 

Provedena kontrola systému vstřikování směsi Satamin/voda v prostoru  kóty 

11,7 m v množství 400 kg/h. Výkon kotle na stabilní hodnotě 103 t/h. V 16:30 

ukončeno měření skluzu bez dávkování Sataminu. Hodnoty NOx v referenčním místě 

činí 342 mg/Nm
3
 a statní sledované jsou zobrazeny v grafické podobě na obrázku 4. 

 

Obrázek 4: Test č.1 
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Test č.2 

Čas 17:15 – 17:30 h 

Test č.2 byl proveden bez dávkování. V 17:30 hodin test ukončen při výkonu 

kotle 97 t/h. 

 

Obrázek 5: Test č.2 

Test č.3 

Čas 17:30 – 18:15 h 

Dávkování Satamin/voda třemi dýzami v poměru 150/250. Při parním výkonu 

kotle 98 t/h byly dosaženy emisní parametry: NOx = 155 mg/Nm
3
, CO = 332 mg/Nm

3
, 

SO2 = 169 mg/Nm
3 

(SP = 200). 

 

Obrázek 6: Test č.3 
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Test č.4 

Čas 18:15 - 18:30 h 

Poměr Satamin/voda změněn na hodnotu 100/300. Výkon kotle 95 t/h. 

Dosaženy emisní parametry: NOx = 210 mg/Nm
3
, CO = 250 mg/Nm

3
, SO2 = 139 

mg/Nm
3
. 

 

Obrázek 7: Test č.4 

Test č.5 

Čas 18:30 - 18:45 h 

Test č.5 byl proveden na výkonu kotle 97 t/h bez dávkování. Dosaženy emisní 

parametry: NOx = 305 mg/Nm
3
, CO = 98 mg/Nm

3
, SO2 = 152 mg/Nm

3
. 

 

Obrázek 8: Test č.5 

Informativní testy č. 1 – 5 prokázaly reálnou možnost redukce NOx pod 

požadovanou hodnotu 200 mg/Nm
3
. 
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Tabulka 9: Souhrn dat z informativních testů č.1 - 5  

ČÍSLO TESTU   1 2 3 4 5 

Čas hod 
15:30 

16:30 

17:15 

17:30 

17:30 

18:15 

18:15 

18:30 

18:30 

18:45 

Parní výkon kotle t/h 103 97 98 95 97 

Poloha rozprašovacích dýz - kóta m 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 

Dýzy 1 (∑ 400 směs)     + +  

Dýzy 2 (∑ 200 směs)        

Poměr Satamin/voda kg/kg 0/0 0/0 150/250 100/300 0/0 

Koncentrace NH3 mg/Nm
3
 < 1 < 1    

Koncentrace NOx mg/Nm
3
 342 328 155 210 305 

Zadaná hodnota SP-SO2 mg/Nm
3
 200 200 200 200 200 

Koncentrace SO2  mg/Nm
3
 142 163 169 139 152 

Koncentrace CO mg/Nm
3
 105 102 332 250 98 

Koncentrace O2  % 6,1 6,5 6,4 6,3 6,3 

Volný CaO - ložový popel % hm      

Volný CaO - úletový popel % hm      

Nedopal - ložový popel % hm      

Nedopal - úletový popel % hm      

Použité aditivum   ČSCH ČSCH ČSCH ČSCH ČSCH 

Spotřeba aditiva t/h 0,63 1,08 2,72 2,87 2,55 

Výhřevnost paliva MJ/kg 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 

Obsah síry v palivu % hm 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

Koncentrace O2 za ekonomizerem % 5,4 5,3 6 6,5 5,4 

Zatížení reinjektáže %      

Průměrná teplota fluidního lože °C      

Hmotnostní tok primárního 

vzduchu 
t/h      

Hmotnostní tok sekundárního 

vzduchu 
t/h      

Poznámka k tabulce 9: Důvodem nevyplnění některých polí tabulky je absence odebrání  příslušného 

vzorku. 

4.3.2 Testy DESOX a DENOX č. 6 až 14 

Cílem této skupiny testů bylo v maximální možné míře zajistit úroveň 

koncentrace SO2 v kouřových plynech do hodnoty 200 mg/Nm
3
 proto byla nastavena 
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hodnota SP-SO2 = 200 mg/Nm
3
. Použito bylo vstřikovací zařízení na kótě 11,7 m při 

různých poměrech Satamin/voda. 

Test č.6 

V čase 9:00 - 9:30 h 

Při výkonu kotle 139 t/h, bez vstřikování Sataminu byly dosaženy emisní 

parametry: SO2 = 213 mg/Nm
3
, NOx = 333 mg/Nm

3
, CO = 137 mg/Nm

3
, skluz = 0,89 

mg/Nm
3
. Hmotnostní tok aditiva 6,6 t/h. 

 

Obrázek 9: Test č.6 

Test č.7 

Čas 9:30 - 10:00 h 

Při výkonu kotle 140 t/h, bez vstřikování Sataminu byly dosaženy emisní 

parametry: SO2 = 230 mg/Nm
3
, NOx = 342 mg/Nm

3
, CO = 146 mg/Nm

3
, skluz = 1,02 

mg/Nm
3
. Hmotnostní tok aditiva 6,5 t/h. 

 

Obrázek 10: Test č.7 

 

 



Chodl Jaromír: Úprava spalovacích zařízení s cílem snížení produkce plynných odpadů 

2013   33 

 

Test č.8 

Čas 10:00 - 10:30  h 

Při výkonu kotle 138 t/h, a použitém poměru Satamin/voda 100/100 byly 

dosaženy emisní parametry: SO2 = 135 mg/Nm
3
, NOx = 323 mg/Nm

3
, CO = 149 

mg/Nm
3
, skluz = 0,94 mg/Nm

3
. Hmotnostní tok aditiva 6,7 t/h. 

 

Obrázek 11: Test č.8 

Test č.9 

Čas 10:30 - 11:00 h 

Při výkonu kotle 140 t/h, a použitém poměru Satamin/voda 150/50 byly 

dosaženy emisní parametry: SO2 = 101 mg/Nm
3
, NOx = 260 mg/Nm

3
, CO = 187 

mg/Nm
3
, skluz = 2,47 mg/Nm

3
. Hmotnostní tok aditiva 5,4 t/h. 

 

Obrázek 12: Test č.9 
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Test č.10 

Čas 11:00 - 11:30 h 

Při výkonu kotle 139 t/h, a použitém poměru Satamin/voda 200/0 byly 

dosaženy emisní parametry: SO2 = 215 mg/Nm
3
, NOx = 220 mg/Nm

3
, CO = 185 

mg/Nm
3
, skluz = 12,78 mg/Nm

3
. Hmotnostní tok aditiva 4,9 t/h. 

 

Obrázek 13: Test č.10 
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Tabulka 10: Souhrn dat z  testů č.6 - 10  

ČÍSLO TESTU   6 7 8 9 10 

Čas hod 
9:00 

9:30 

9:30 

10:00 

10:00 

10:30 

10:30 

11:00 

11:00 

11:30 

Parní výkon kotle t/h 139 140 138 140 139 

Poloha rozprašovacích dýz - kóta m 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 

Dýzy 1 (∑ 400 směs)        

Dýzy 2 (∑ 200 směs)   + + + + + 

Poměr Satamin/voda kg/kg 0/0 0/0 100/100 150/50 200/0 

Koncentrace NH3 mg/Nm
3
 0,89 1,02 0,94 2,47 12,78 

Koncentrace NOx mg/Nm
3
 333 342 323 260 220 

Zadaná hodnota SP-SO2 mg/Nm
3
 200 200 200 200 200 

Koncentrace SO2  mg/Nm
3
 213 230 135 101 215 

Koncentrace CO mg/Nm
3
 137 146 149 187 185 

Koncentrace O2  % 6,1 6,3 6,6 6,6 6,2 

Volný CaO - ložový popel % hm 27,15 27,15 27,15 27,15 27,15 

Volný CaO - úletový popel % hm 16,42 16,42 16,42 16,42 16,42 

Nedopal - ložový popel % hm 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 

Nedopal - úletový popel % hm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Použité aditivum   ČSCH ČSCH ČSCH ČSCH ČSCH 

Spotřeba aditiva t/h 6,6 6,46 6,66 5,38 4,87 

Výhřevnost paliva MJ/kg 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 

Obsah síry v palivu % hm 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

Koncentrace O2 za ekonomizerem % 5,1 5,3 5,9 5,9 5,5 

Zatížení reinjektáže % 65 65 80 80 80 

Průměrná teplota fluidního lože °C 850,6 861,5 849,2 845,9 855,3 

Hmotnostní tok primárního 

vzduchu 
t/h 133,5 135,6 138,8 139 133 

Hmotnostní tok sekundárního 

vzduchu 
t/h 21,1 21,07 22,08 23,29 20,81 

Poznámka k tabulce 10: Symbol + je uveden u použité dýzy. 
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Test č.11 

Čas 12:00 - 12:30 h 

Při výkonu kotle 139 t/h, a použitém poměru Satamin/voda 240/60 byly 

dosaženy emisní parametry: SO2 = 201 mg/Nm
3
, NOx = 186 mg/Nm

3
, CO = 193 

mg/Nm
3
, skluz = 20,21 mg/Nm

3
. Hmotnostní tok aditiva 6,1 t/h. 

 

Obrázek 14: Test č.11 

Test č.12 

Čas 12:30 - 13:00 h 

Při výkonu kotle 138 t/h, a použitém poměru Satamin/voda 200/50 byly 

dosaženy emisní parametry: SO2 = 187 mg/Nm
3
, NOx = 210 mg/Nm

3
, CO = 180 

mg/Nm
3
, skluz = 20,98 mg/Nm

3
. Hmotnostní tok aditiva 6,8 t/h. 

 

Obrázek 15: Test č.12 
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Test č.13 

Čas 15:30 - 16:00 h 

V testu č. 13 byla provedena změna podlaží použitých vstřikovací dýz z kóty 

11,7 m na 7,7 m. Při výkonu kotle 143 t/h, a použitém poměru Satamin/voda 240/60 

byly dosaženy emisní parametry: SO2 = 196 mg/Nm
3
, NOx = 196 mg/Nm

3
, CO = 171 

mg/Nm
3
, skluz = 25,46 mg/Nm

3
. Hmotnostní tok aditiva 4,3 t/h. 

 

Obrázek 16: Test č.13 

Test č.14 

Čas 17:10 - 17:40 h 

Při výkonu kotle 110 t/h, a použitém poměru Satamin/voda 200/30 byly 

dosaženy emisní parametry: SO2 = 323 mg/Nm
3
, NOx = 160 mg/Nm

3
, CO = 188 

mg/Nm
3
, skluz = 16,84 mg/Nm

3
. Hmotnostní tok aditiva 0,2 t/h. 

 

Obrázek 17: Test č.14 
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Tabulka 11: Souhrn dat z  testů č.11 – 14 

ČÍSLO TESTU   11 12 13 14 

Čas hod 
12:00 

12:30 

12:30 

13:00 

15:30 

16:00 

17:10 

17:40 

Parní výkon kotle t/h 139 138 143 110 

Poloha rozprašovacích dýz - kóta m 11,7 11,7 7,7 11,7 

Dýzy 1 (∑ 400 směs)   + + + + 

Dýzy 2 (∑ 200 směs)       

Poměr Satamin/voda kg/kg 240/60 200/50 240/60 200/30 

Koncentrace NH3 mg/Nm
3
 20,24 20,98 25,46 16,84 

Koncentrace NOx mg/Nm
3
 186 210 196 160 

Zadaná hodnota SP-SO2 mg/Nm
3
 200 200 200 200 

Koncentrace SO2  mg/Nm
3
 201 187 171 323 

Koncentrace CO mg/Nm
3
 193 180 171 188 

Koncentrace O2  % 5,6 5,6 5,3 6,2 

Volný CaO - ložový popel % hm 27,15 27,15 27,15 27,15 

Volný CaO - úletový popel % hm 16,42 16,42 16,42 16,42 

Nedopal - ložový popel % hm 1,65 1,65 1,65 1,65 

Nedopal - úletový popel % hm 0,5 0,5 0,5 0,5 

Použité aditivum   ČSCH ČSCH ČSCH ČSCH 

Spotřeba aditiva t/h 6,08 6,83 4,3 0,2 

Výhřevnost paliva MJ/kg 13,5 13,5 13,5 13,5 

Obsah síry v palivu % hm 0,82 0,82 0,82 0,82 

Koncentrace O2 za ekonomizerem % 4,5 4,6 4,4 5 

Zatížení reinjektáže % 80 80 80 60 

Průměrná teplota fluidního lože °C 849,48 851,05 848,01 849,5 

Hmotnostní tok primárního 

vzduchu 
t/h 130,14 129,99 129,64 99,51 

Hmotnostní tok sekundárního 

vzduchu 
t/h 21,02 21,09 18,89 15,43 

Poznámka k tabulce 11: Symbol + je uveden u použité dýzy. 
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4.3.3 Testy DESOX a DENOX č. 15 až 22 

V sérii testů č.15 až 22 byly testovány dýzy na kótě 7,7 m  na různých 

výkonových hladinách při nastavení hodnoty SP-SO2 = 1100 mg/Nm
3
. 

Test č.15 

Čas 10:00 - 10:45 h 

Při výkonu kotle 84 t/h, bez dávkování Sataminu, byly dosaženy emisní 

parametry: SO2 = 792 mg/Nm
3
, NOx = 352 mg/Nm

3
, CO = 116 mg/Nm

3
. Hmotnostní 

tok aditiva 0,56 t/h. 

 

Obrázek 18: Test č.15 

Test č.16 

Čas 11:15 - 11:35 h 

Při výkonu kotle 82 t/h, a použitém poměru Satamin/voda 50/150 byly 

dosaženy emisní parametry: SO2 = 1015 mg/Nm
3
, NOx = 204 mg/Nm

3
, CO = 194 

mg/Nm
3
, skluz = 2,08 mg/Nm

3
. Hmotnostní tok aditiva 0,32 t/h. 

 

Obrázek 19: Test č.16 
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Test č.17 

Čas 12:08 - 12:38 h 

Při výkonu kotle 88 t/h, a použitém poměru Satamin/voda 80/120 byly 

dosaženy emisní parametry: SO2 = 1153 mg/Nm
3
, NOx = 184 mg/Nm

3
, CO = 235 

mg/Nm
3
, skluz = 1,62 mg/Nm

3
. Hmotnostní tok aditiva 0,73 t/h. 

 

Obrázek 20: Test č.17 

Test č.18 

Čas 13:05 - 13:35 h 

Při výkonu kotle 130 t/h, a použitém poměru Satamin/voda 150/50 byly 

dosaženy emisní parametry: SO2 = 1170 mg/Nm
3
, NOx = 175 mg/Nm

3
, CO = 116 

mg/Nm
3
, skluz = 2,14 mg/Nm

3
. Hmotnostní tok aditiva 1,88 t/h. 

 

Obrázek 21: Test č.18 
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Test č.19 

Čas 13:40 - 14:10 h 

Při výkonu kotle 137 t/h, a použitém poměru Satamin/voda 80/120 byly 

dosaženy emisní parametry: SO2 = 1153 mg/Nm
3
, NOx = 211 mg/Nm

3
, CO = 194 

mg/Nm
3
, skluz = 3,11 mg/Nm

3
. Hmotnostní tok aditiva 2,01 t/h. 

 

Obrázek 22: Test č.19 
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Tabulka 12: Souhrn dat z  testů č.15 - 19 

ČÍSLO TESTU   15 16 17 18 19 

Čas hod 
10:00 

10:45 

11:15 

11:35 

12:08 

12:38 

13:05 

13:35 

13:40 

14:10 

Parní výkon kotle t/h 86 82 88 130 137 

Poloha rozprašovacích dýz - kóta m 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 

Dýzy 1 (∑ 400 směs)        

Dýzy 2 (∑ 200 směs)   + + + + + 

Poměr Satamin/voda kg/kg 0/0 50/150 80/120 150/50 80/120 

Koncentrace NH3 mg/Nm
3
  2,08 1,62 2,14 3,11 

Koncentrace NOx mg/Nm
3
 352 204 184 175 211 

Zadaná hodnota SP-SO2 mg/Nm
3
 1100 1100 1100 1100 1100 

Koncentrace SO2  mg/Nm
3
 792 1015 1153 1117 1153 

Koncentrace CO mg/Nm
3
 116 194 235 170 160 

Koncentrace O2  % 7,8 7,1 7,3 5,1 5,1 

Volný CaO - ložový popel % hm 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 

Volný CaO - úletový popel % hm 13,62 13,62 13,62 13,62 13,62 

Nedopal - ložový popel % hm 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

Nedopal - úletový popel % hm 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 

Použité aditivum   ČSCH ČSCH ČSCH ČSCH ČSCH 

Spotřeba aditiva t/h 0,56 0,32 0,73 1,88 2,01 

Výhřevnost paliva MJ/kg 13,72 13,72 13,72 13,72 13,72 

Obsah síry v palivu % hm 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 

Koncentrace O2 za ekonomizerem % 7 6,2 6,4 4,4 4,8 

Zatížení reinjektáže % 10 10 10 10 10 

Průměrná teplota fluidního lože °C 840,37 832,8 832,87 843,31 853,35 

Hmotnostní tok primárního 

vzduchu 
t/h 85,12 77,92 82,04 117,98 128,17 

Hmotnostní tok sekundárního 

vzduchu 
t/h 11,33 11,54 13,72 20,01 20,69 

Poznámka k tabulce 12: Symbol + je uveden u použité dýzy. 
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Test č.20 

Čas 14:10 - 14:40 h 

Při výkonu kotle 137 t/h, a použitém poměru Satamin/voda 80/120 byly 

dosaženy emisní parametry: SO2 = 1173 mg/Nm
3
, NOx = 189 mg/Nm

3
, CO = 235 

mg/Nm
3
, skluz = 4,86 mg/Nm

3
. Hmotnostní tok aditiva 2,16 t/h. 

 

Obrázek 23: Test č.20 

Test č.21 

Čas 15:30 - 16:15 h 

Při výkonu kotle 107 t/h, a použitém poměru Satamin/voda 200/0 byly 

dosaženy emisní parametry: SO2 = 1097 mg/Nm
3
, NOx = 210 mg/Nm

3
, CO = 280 

mg/Nm
3
, skluz = 24,1 mg/Nm

3
. Hmotnostní tok aditiva 0,95 t/h. 

 

Obrázek 24: Test č.21 
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Test č.22 

Čas 16:30 - 17:00 h 

Při výkonu kotle 112 t/h, a použitém poměru Satamin/voda 0/0 byly dosaženy 

emisní parametry: SO2 = 1273 mg/Nm
3
, NOx = 363 mg/Nm

3
 a CO = 100 mg/Nm

3
. 

Hmotnostní tok aditiva 1,27 t/h. 

 

Obrázek 25: Test č.22 
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Tabulka 13: Souhrn dat z  testů č.20 – 22 

ČÍSLO TESTU   20 21 22 

Čas hod 
14:10 

14:40 

15:30 

16:15 

16:30 

17:00 

Parní výkon kotle t/h 137 107 112 

Poloha rozprašovacích dýz - kóta m 7,7 7,7 7,7 

Dýzy 1 (∑ 400 směs)      

Dýzy 2 (∑ 200 směs)   + + + 

Poměr Satamin/voda kg/kg 80/120 200/0 0/0 

Koncentrace NH3 mg/Nm
3
 4,86 24,1  

Koncentrace NOx mg/Nm
3
 189 210 363 

Zadaná hodnota SP-SO2 mg/Nm
3
 1100 1100 1100 

Koncentrace SO2  mg/Nm
3
 1175 1197 1273 

Koncentrace CO mg/Nm
3
 172 280 100 

Koncentrace O2  % 5,4 7,6 7,9 

Volný CaO - ložový popel % hm 8,47 8,47 8,47 

Volný CaO - úletový popel % hm 13,62 13,6 13,62 

Nedopal - ložový popel % hm 0,63 0,63 0,63 

Nedopal - úletový popel % hm 0,81 0,81 0,81 

Použité aditivum   ČSCH ČSCH ČSCH 

Spotřeba aditiva t/h 2,16 0,95 1,27 

Výhřevnost paliva MJ/kg 13,7 13,7 13,72 

Obsah síry v palivu % hm 0,71 0,71 0,71 

Koncentrace O2 za ekonomizerem % 4,3 4,7 6,8 

Zatížení reinjektáže % 10 0 0 

Průměrná teplota fluidního lože °C 858,06 847 861,3 

Hmotnostní tok primárního 

vzduchu 
t/h 126,12 108 114,9 

Hmotnostní tok sekundárního 

vzduchu 
t/h 18,81 19,7 23,47 

Poznámka k tabulce 13: Symbol + je uveden u použité dýzy. 
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4.3.4 Testy DESOX a DENOX č. 23 až 33 

V testech č.23 až 27 byla nastavena hodnota SP-SO2 = 1100 mg/Nm
3
. 

V testech č.28 až 33 byla nastavena hodnota SP-SO2 = 600 mg/Nm
3
. Byly testovány 

dýzy na kótě 7,7 m na různých výkonových hladinách.  

Test č.23 

Čas 9:00 - 9:15 h 

Při výkonu kotle 111 t/h, a použitém poměru Satamin/voda 0/0 byly dosaženy 

emisní parametry: SO2 = 1092 mg/Nm
3
, NOx = 256 mg/Nm

3
 a CO = 66 mg/Nm

3
. 

Hmotnostní tok aditiva 1,56 t/h. 

 

Obrázek 26: Test č.23 

Test č.24 

Čas 9:15 - 9:30 h 

Při výkonu kotle 111 t/h, a použitém poměru Satamin/voda 0/0 byly dosaženy 

emisní parametry: SO2 = 983 mg/Nm
3
, NOx = 274 mg/Nm

3
 a CO = 67 mg/Nm

3
. 

Hmotnostní tok aditiva 1,09 t/h. 

 

Obrázek 27: Test č.24 
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Test č.25 

Čas 9:30 - 9:45 h 

Při výkonu kotle 110 t/h, a použitém poměru Satamin/voda 0/100 byly 

dosaženy emisní parametry: SO2 = 1061 mg/Nm
3
, NOx = 242 mg/Nm

3
 a CO = 89 

mg/Nm
3
. Hmotnostní tok aditiva 1,03 t/h. 

 

Obrázek 28: Test č.25 

Test č.26 

Čas 9:45 - 10:15 h 

Při výkonu kotle 111 t/h, a použitém poměru Satamin/voda 100/100 byly 

dosaženy emisní parametry: SO2 = 1096 mg/Nm
3
, NOx = 177 mg/Nm

3
, CO = 110 

mg/Nm
3
 a skluz = 3,07 mg/Nm

3
. Hmotnostní tok aditiva 1,16 t/h. 

 

Obrázek 29: Test č.26 
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Test č.27 

Čas 10:55 - 11:25 h  

Při výkonu kotle 112 t/h, a použitém poměru Satamin/voda 100/100 byly 

dosaženy emisní parametry: SO2 = 1096 mg/Nm
3
, NOx = 178 mg/Nm

3
, CO = 119 

mg/Nm
3
 a skluz = 2,92 mg/Nm

3
. Hmotnostní tok aditiva 0,94 t/h. 

 

Obrázek 30: Test č.27 

Test č.28 

Čas 12:10 - 12:40 h 

Při výkonu kotle 111 t/h, a použitém poměru Satamin/voda 85/120 byly 

dosaženy emisní parametry: SO2 = 581 mg/Nm
3
, NOx = 159 mg/Nm

3
, CO = 135 

mg/Nm
3
 a skluz = 4,6 mg/Nm

3
. Hmotnostní tok aditiva 1,67 t/h. 

 

Obrázek 31: Test č.28 
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Tabulka 14: Souhrn dat z  testů č.23 – 28 

ČÍSLO TESTU   23 24 25 26 27 28 

Čas hod 
9:00 

9:15 

9:15 

9:30 

9:30 

9:45 

9:45 

10:15 

10:55 

11:25 

12:10 

12:40 

Parní výkon kotle t/h 111 111 110 111 112 111 

Poloha rozprašovacích dýz - kóta m 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 

Dýzy 1 (∑ 400 směs)         

Dýzy 2 (∑ 200 směs)   + + + + + + 

Poměr Satamin/voda kg/kg 0/0 0/0 0/100 100/100 100/100 85/120 

Koncentrace NH3 mg/Nm
3
    3,07 2,92 4,6 

Koncentrace NOx mg/Nm
3
 256 274 242 177 168 159 

Zadaná hodnota SP-SO2 mg/Nm
3
 1100 1100 1100 1100 1100 600 

Koncentrace SO2  mg/Nm
3
 1092 983 1061 1096 1096 581 

Koncentrace CO mg/Nm
3
 66 67 89 110 119 135 

Koncentrace O2  % 5,7 5,1 5,3 5 4,9 4,7 

Volný CaO - ložový popel % hm 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 

Volný CaO - úletový popel % hm 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 

Nedopal - ložový popel % hm 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

Nedopal - úletový popel % hm 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Použité aditivum   ČSCH ČSCH ČSCH ČSCH ČSCH ČSCH 

Spotřeba aditiva t/h 1,56 1,09 1,03 1,16 0,94 1,67 

Výhřevnost paliva MJ/kg 13,74 13,74 13,74 13,74 13,74 13,74 

Obsah síry v palivu % hm 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

Koncentrace O2 za ekonomizerem % 3,4 4 4 4 3,7 3,4 

Zatížení reinjektáže % 30 10 10 10 60 60 

Průměrná teplota fluidního lože °C 847,66 847,7 847,2 845,39 839,28 831,72 

Hmotnostní tok primárního 

vzduchu 
t/h 98,68 99,9 100,3 99,77 97,8 97,25 

Hmotnostní tok sekundárního 

vzduchu 
t/h 8,35 8,3 8,6 8,49 9,75 10,11 

Poznámka k tabulce 14: Symbol + je uveden u použité dýzy. 
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Test č.29 

Čas 13:50 - 14:20 h 

Při výkonu kotle 140 t/h, a použitém poměru Satamin/voda 150/50 byly 

dosaženy emisní parametry: SO2 = 592 mg/Nm
3
, NOx = 139 mg/Nm

3
, CO = 156 

mg/Nm
3
 a skluz = 14,29 mg/Nm

3
. Hmotnostní tok aditiva 2,29 t/h. 

 

Obrázek 32: Test č.29 

Test č.30 

Čas 14:45 - 15:15 h 

Při výkonu kotle 108 t/h, a použitém poměru Satamin/voda 140/60 byly 

dosaženy emisní parametry: SO2 = 584 mg/Nm
3
, NOx = 139 mg/Nm

3
 a CO = 156 

mg/Nm
3
. Hmotnostní tok aditiva 1,19 t/h. 

 

Obrázek 33: Test č.30 
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Test č.31 

Čas 15:15 - 15:45 h 

Při výkonu kotle 92 t/h, a použitém poměru Satamin/voda 100/100 byly 

dosaženy emisní parametry: SO2 = 561 mg/Nm
3
, NOx = 198 mg/Nm

3
 a CO = 248 

mg/Nm
3
. Hmotnostní tok aditiva 2,39 t/h. 

 

Obrázek 34: Test č.31 

Test č.32 

Čas 15:45 - 16:15 h 

Při výkonu kotle 91 t/h, a použitém poměru Satamin/voda 70/130 byly 

dosaženy emisní parametry: SO2 = 452 mg/Nm
3
, NOx = 212 mg/Nm

3
 a CO = 227 

mg/Nm
3
. Hmotnostní tok aditiva Čížkovice 0,9 t/h. 

 

Obrázek 35: Test č.32 
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Test č.33 

Čas 16:35 – 17:05 h 

Při výkonu kotle 93 t/h, a použitém poměru Satamin/voda 60/140 byly 

dosaženy emisní parametry: SO2 = 624 mg/Nm
3
, NOx = 191 mg/Nm

3
, CO = 147 

mg/Nm
3
 a skluz = 6,75 mg/Nm

3
. Hmotnostní tok aditiva Čížkovice 1,59 t/h. 

 

Obrázek 36: Test č.33 
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Tabulka 15: Souhrn dat z  testů č.29 - 33 

ČÍSLO TESTU   29 30 31 32 33 

Čas hod 
13:50 

14:20 

14:45 

15:15 

15:15 

15:45 

15:45 

16:15 

16:35 

17:05 

Parní výkon kotle t/h 140 108 92 91 93 

Poloha rozprašovacích dýz - kóta m 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 

Dýzy 1 (∑ 400 směs)        

Dýzy 2 (∑ 200 směs)   + + + + + 

Poměr Satamin/voda kg/kg 150/50 140/60 100/100 70/130 60/140 

Koncentrace NH3 mg/Nm
3
 14,29    6,75 

Koncentrace NOx mg/Nm
3
 139 139 198 212 191 

Zadaná hodnota SP-SO2 mg/Nm
3
 600 600 600 600 600 

Koncentrace SO2  mg/Nm
3
 592 584 561 452 624 

Koncentrace CO mg/Nm
3
 156 156 248 227 147 

Koncentrace O2  % 4,6 4,6 5,7 6,2 4,8 

Volný CaO - ložový popel % hm 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 

Volný CaO - úletový popel % hm 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 

Nedopal - ložový popel % hm 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

Nedopal - úletový popel % hm 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Použité aditivum   ČSCH ČSCH ČSCH Č Č 

Spotřeba aditiva t/h 2,29 1,19 2,39 0,9 1,59 

Výhřevnost paliva MJ/kg 13,74 13,74 13,74 13,74 13,74 

Obsah síry v palivu % hm 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

Koncentrace O2 za ekonomizerem % 3,3 3,3 4,4 4,8 3,9 

Zatížení reinjektáže % 60 60 20 20 20 

Průměrná teplota fluidního lože °C 854,99 843,55 858,53 863,9 861,25 

Hmotnostní tok primárního 

vzduchu 
t/h 128,13 94,53 86,44 83,42 82,48 

Hmotnostní tok sekundárního 

vzduchu 
t/h 8,85 7,39 7,27 7,68 7,66 

Poznámka k tabulce 15: Symbol + je uveden u použité dýzy. 
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4.4 DISKUZE VÝSLEDKŮ PROVOZNÍCH TESTŮ METODY SNCR 

Pro potřeby vyhodnocení provozních testů metody SNCR byla použita 

provozní data získána z řídicího systému fluidního kotle K6, která jsou průběžně 

archivována systémem PHD. Následně byla takto získaná data exportována do 

programu MS Excel k dalšímu vyhodnocení, zpracování a možnosti grafického 

zobrazení průběhu testů. 

Při vyhodnocování byla pozornost zaměřena především na dosažené hodnoty 

koncentrací NOx a SO2 v průběhu jednotlivých testů s ohledem na hodnotu 

momentálního parního výkonu kotle a aktuálně aplikovaného poměru Satamin/voda. 

Další sledovanou hodnotou byla spotřeba aditiva ČSCH pro potřeby odsíření spalin. 

Provozní testy metody SNCR probíhaly na třech hlavních výkonových 

hladinách provozu kotle K6. Při nízkém parním výkonu kotle do 80 t/h  lze dosáhnout 

požadované hodnot koncentrace NOx v kouřových plynech NOx  ≤ 200  mg/Nm
3
 při 

aplikaci poměru Satamin/voda 80/120. Na výkonové hladině 80 – 110 t/h lze dosáhnout 

požadovaných hodnot koncentrace NOx v kouřových plynech aplikací poměru 

Satamin/voda 100/100. Při provozu kotle K6 na výkonové hladině 110 – 140 t/h je pro 

dodržení koncentrace NOx v kouřových plynech NOx  ≤ 200  mg/Nm
3
 vhodné použít 

poměr Satamin/voda 120/80.  

Pro stanovení optimálního prostoru pro umístění vstřikovacích trysek je 

potřeba provést detailní zmapování teplot v celém průřezu spalovacího prostoru v celém 

výkonovém rozsahu provozu kotle. V průběhu testů bylo jako optimální umístění 

použito vstřikování redukčního činidla do kotle na kótě 7,7 m. 

K dosažení požadované koncentrace SO2 v kouřových plynech na hodnotě SO2  

≤ 200  mg/Nm
3
 byl jako aditivum použit vápenec ČSCH. Výsledky testů, které jsem 

uvedl v této diplomové práci prokázaly, že dosažení stanoveného limitu je technicky 

možné, ale s rostoucím parním výkonem kotle narůstá i spotřeba aditiva. 
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5. ZÁVĚR 

Realizace provozních testů na kotli K6 prokázala, že metoda SNCR je i v 

podmínkách provizorní instalace schopna účinně eliminovat produkci NOx. 

Pro dodržení stanovené hodnoty emisního stropu NOx/rok má do budoucna 

společnost UE několik možností. Jednou z nich je příprava a následná realizace 

investiční akce se zaměřením na aplikaci metody SNCR na provozovaných fluidních 

kotlích v UE. Druhou možností je omezit počet provozovaných kotlů, nebo omezit 

maximální parní výkon všech provozovaných kotlů při zachování jejich stávajícího 

počtu. Další možností do budoucna je využití jiné technologie určené pro eliminaci NOx 

v kouřových plynech, jakou je například recirkulace spalin. 

Technologickou koncepci odsiřování není potřeba měnit, jen z důvodu vyššího 

přepravovaného množství vápence je potřeba počítat s rychlejším opotřebením 

dopravních tras vápence. 

Dle mého názoru je metoda SNCR vhodné a účinné technické řešení pro 

eliminaci NOx v kouřových plynech. I přes nutnost vynaložení finančních prostředků 

spojených jak se zavedením metody do technické praxe, tak i s provozem technologie 

SNCR, přináší aplikace této metody únosnou míru ekonomické náročnosti. 

Osobně považuji metodu SNCR, která byla zkušebně aplikována v TKY za 

moderní, technicky proveditelnou a pro provoz fluidní technologie vhodnou metodu při 

řešení problematiky snižování emisí při spalování hnědého uhlí. Tato metoda dle mého 

přesvědčení, může již nyní napomoci snížit celkovou zátěž oblastí postižených 

provozem uhelných elektráren a tím pozitivně ovlivnit narušené životní prostředí. 
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