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1  ÚVOD 
Snižování emisí, vznikajících při spalování různých druhů paliv, se stává 

celospolečenským problémem při ochraně životního prostředí. Stále se zpřísňující 
legislativní požadavky na přípustné koncentrace škodlivin obsažených ve spalinách 
nutí podniky, pracující v oboru procesního průmyslu, energetiky a termického 
zpracování odpadů k modernizaci provozů, s cílem dosáhnout minimálního 
množství nebezpečných produktů spalování, odváděných do okolního prostředí (do 
atmosféry). Průmyslová spalovací zařízení, provozovaná v současné době (různé 
typy pecí, kotle, spalovací komory atd.), využívají ke generování tepelné energie 
různé druhy paliv. Tato paliva je možné rozdělit podle původu na paliva fosilní 
(zemní plyn, uhlí, propan butan, LTO atd.) a na paliva z obnovitelných zdrojů 
energie (např. biomasa, sluneční energie). Je otázkou, zda je možné za obnovitelný 
zdroj energie považovat také odpad. Když budeme uvažovat, že při lidské činnosti je 
odpad produkován neustále, a že dle dosažené úrovně lidského poznání je termické 
využití odpadů, jakožto zdroje tolik potřebné energie, nejlepším způsobem, jak se 
odpadů zbavit. Při současném energetickém zisku je za těchto předpokladů možné 
zařadit odpad mezi obnovitelné zdroje energie. Čištění spalin produkovaných 
spalovacími procesy je provozně i ekonomicky velmi náročné, protože je nutné 
zpracovávat velká průtočná množství, při snaze odstranit nežádoucí složky 
s maximální možnou účinností. Spaliny, generované při termických procesech, 
obsahují celou řadu škodlivých látek, přičemž metody používané pro jejich 
odstraňování jsou různé. Tato práce je zaměřena zejména na možnosti odstraňování 
kyselých složek spalin (SO2, HCl, HF).  

 
2  CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem disertační práce byl výzkum podmínek absorpčního čistění spalin, 
vznikajících zejména při spalování odpadů, probíhajícího ve dvou typech zařízení 
(v aparátu klasické konstrukce VENTURI a v aparátu nové konstrukce dle řešení 
ÚPEI), a také zpracování experimentálně podložené metody výpočtu a návrhu těchto 
zařízení. K dosažení těchto cílů bylo nutné vybudovat v laboratořích ÚPEI, 
experimentální zařízení - technologickou linku pro čištění spalin. Pro simulaci 
reálného provozu bloku mokrého (absorpčního) čištění spalin byla linka navržena, 
tak aby její konfigurace umožnila testování účinnosti absorpce kyselých plynů ze 
spalin u následujících aparátů. 

 
1) Konvenční aparát typu „Venturi scrubber“ – 1. stupeň čištění. 
2) Nově vyvinutý aparát typu „O-element“ – 1. stupeň čištění. 
3) Náplňová kolona – 2. stupeň čištění. 
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Stručný přehled cílů disertační práce: 
• Sledovat průběh tlakových ztrát způsobených aparáty prvního stupně 

čištění spalin, provést testy absorpce SO2.  
• Měření na reálné spalovně průmyslových a nebezpečných odpadů (tlakové 

ztráty, účinnost absorpce kyselých složek ze spalin, obsah těžkých kovů 
v klíčových místech technologie). 

• Vytvořit postupy pro výpočet provozních parametrů absorpčních zařízení 
prvního stupně mokrého čištění spalin (tlaková ztráta, teplota spalin na 
výstupu z aparátu, absorbované množství kyselých plynů). 

 
Jako nově deklarované cíle disertační práce je možné uvést následující. 

• Shrnutí hlavních poznatků z realizace a provozu technologie pro suché 
čištění spalin produkovaných při spalování kalů pomocí vhodných sorbentů 
(hydrogenuhličitan sodný a směs zeolitu s aktivním uhlím). 

• Návrh zkušebního zařízení pro dávkování hydrogenuhličitanu sodného do 
spalin z uhelného elektrárenského kotle. Provedení testů zaměřených na 
sledování účinnosti záchytu kyselých složek spalin (zejména SO2) 
produkovaných spalováním hnědého uhlí. 

 
3  MOKRÝ ZPŮSOB ČIŠTĚNÍ SPALIN ZALOŽENÝ NA 
ABSORPCI 

V disertační práci je věnována pozornost absorpci [1], [2], což je klíčový proces 
používaný pro záchyt kyselých plynů ze spalin. Rychlost přestupu látky v nehybné 
fázi je přímo úměrně závislá na velikosti hnací síly a nepřímo úměrná odporu 
prostředí. Odpor prostředí proti přestupu látky je závislý na: 

• Okolních podmínkách při kterých děj probíhá - zejména na teplotě a na 
tlaku.  

• Fyzikálních vlastnostech látek přítomných v soustavě. 
Pokud se hnací síla přestupu látky vyjádří rozdílem parciálních tlaků 

transportované složky A v plynné fázi, například směrem k mezifázovému rozhraní), 
tak je možné zapsat integrální rychlostní rovnici přestupu látky ve tvaru: 

( )A
gP Ag Af

n k P P
A
= −

&
 (3-1)

  kde kgP je parciální koeficient přestupu látky v plynné fázi (první index g), 
náležící k rychlostní rovnici s hnací silou v podobě rozdílu parciálních 
tlaků (druhý index P) transportované složky A, [mol.m-2.s-1.Pa-1], 

PAg - parciální tlak transportované složky A v hlavním proudu (jádru) plynné 
fáze [Pa], 

   PAf  - parciální tlak transportované složky A na mezifázovém rozhraní [Pa]. 
 A - mezifázová plocha [m2]. 

Z rovnice (3-1) tedy vyplývá, že množství absorpcí převedené látky, je možné 
ovlivnit pomocí velikosti mezifázové plochy A, pomocí velikosti parciálního 
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koeficientu přestupu látky, a pomocí rozdílu parciálních tlaků absorbované složky. 
Při praktické aplikaci přestupu látky, je většinou vstupní i výstupní koncentrace 
absorbované látky zadána. Tím pádem, také rozdíl parciálních tlaků není při 
výpočtech možné měnit. S cílem zjednodušit problém s hledáním dvou neznámých 
(mezifázová plocha, parciální koeficient přestupu látky) do rovnice (3-1), byl 
zaveden pomocný parametr (kg.s), který slučuje neznámou plochu mezifázového 
rozhraní, a parciální koeficient přestupu látky do jednoho sdruženého parametru. 

 
4  SBĚR DAT Z TECHNOLOGIE MOKRÉ VYPÍRKY SPALIN VE 
SPALOVNĚ PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ 

Jedním z prvních kroků, podniknutých na začátku vývoje experimentální 
technologické linky pro čištění spalin, bylo měření technologických parametrů 
mokré vypírky spalin ve spalovně průmyslových odpadů s kapacitou 10 kt/rok. 
Měření bylo provedeno dne 13. 5. 2004, s cílem získat informace o skutečném 
průběhu tlakové ztráty a koncentračního profilu SO2 a HCl ve spalinách na vstupu  
a výstupu z aparátů mokré vypírky spalin (Venturi scrubber, náplňová absorpční 
kolona - obr. 4-1). Na následujícím obr. 4-2 jsou schematicky znázorněna měřicí 
místa pro odběr vzorků spalin (označeny písmeny A, B, C).  

 
Obr. 4-1 „Venturi scrubber“ a náplňová absorpční kolona ve spalovně 
průmyslových odpadů o kapacitě 10 kt/rok 
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Obr. 4-2 Rozmístění odběrných míst na bloku mokré vypírky spalin ve spalovně 
průmyslových odpadů 

 
Výsledky měření koncentrací oxidu siřičitého na vstupu a na výstupu z prvního 

stupně čištění (Venturi scrubber) zobrazuje následující obrázek.   

 
Obr. 4-3 Průběh koncentrace SO2 ve spalinách - spalovna průmyslových odpadů 
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5  TECHNOLOGICKÁ LINKA PRO ČIŠTĚNÍ SPALIN 
Navržená a realizovaná technologická linka pro čištění spalin umožňuje 

experimentální ověřování funkce absorpčních aparátů. Jádro technologické linky pro 
čištění spalin na obr. 5-1 tvoří experimentální spalovací komora. Jedná se o zařízení, 
které slouží pro zneškodňování uhlovodíků v plynných exhalacích. Na tento aparát 
navazuje nově vybudovaný blok pro mokré čištění spalin, umožňující testování 
účinnosti absorpce u následujících aparátů: 

1) Nově vyvinutý aparát typu „O-element“ – 1. stupeň čištění.  
2) Konvenční aparát typu „Venturi scrubber“ – 1. stupeň čištění. 
3) Absorpční náplňová kolona – 2. stupeň čištění. 

Konfigurace jednotlivých zařízení vytváří ucelený systém, který umožňuje 
simulaci provozu zařízení pro mokré čištění spalin v poloprovozním měřítku.  

 
Obr. 5-1 Ilustrační schéma realizované technologické linky pro čištění spalin 

5.1 APARÁT TYPU „VENTURI SCRUBBER“ 
Pro možnost získání experimentálních dat a studium efektu absorpce při různých 

provozních režimech byl, v rámci autorova doktorského studia, na základě měření 
provedených ve spalovně průmyslových odpadů, navržen aparát typu „Venturi 
scrubber“ - viz následující obr. 5-2. Při provedených experimentech byla 
pozorována tlaková ztráta, a úroveň záchytu SO2 ze spalin. V zařízení je dosahováno 
vlivem konstrukce intenzivního promíchání nastřikovaného absorpčního roztoku  
a proudu surových spalin. Zařízení je konstruováno ve tvaru dýzy, v níž po nástřiku 
vypíracího roztoku dochází k zúžení průtočného profilu a dosažení rychlosti 
proudění řádově 50 až 100 m/s.  
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obr. 5-2 Pohled na technologickou linku pro čištění spalin (ÚPEI) s laboratorním  
aparátem typu „Venturi scrubber“ 

 
K nejintenzivnějšímu kontaktu mezi čištěným plynem a vypíracím roztokem 

dochází, v místech maximálního zúžení, kde je dosaženo vysoké intenzity 
turbulence a tak je zajištěno, vlivem atomizace nastřikovaného absorpčního roztoku, 
vytvoření maximální mezifázové (kontaktní) plochy - viz rovnice (3-1). Konstrukční 
provedení aparátu, (zúžení, krček, rozšíření) průtočného průřezu je obdobou dýzy 
typu venturi. Jako absorbentu může být použito buď vápenné mléko, nebo zředěný 
roztok hydroxidu sodného, případně draselného. 

5.1.1  Tlaková ztráta aparátu 
Na následujících obrázcích jsou uvedeny závislosti tlakové ztráty vypočítané 

pomocí modelů uvedených v [4], [5] a [6]. Největší odchylka (332 Pa; 26%) mezi 
výpočtem a naměřenou velikostí tlakové ztráty je při použití modelu uvedeného  
v [4]. Při použití modelu z [6] je velikost tlakové ztráty menší o 102 Pa, což je 8% 
z naměřené velikosti tlakové ztráty aparátu. Pro ilustraci shody mezi provedenými 
experimenty a výpočty tlakové ztráty pomocí různých modelů slouží následující graf 
na obr. 5-3, který zobrazuje průběhy závislosti naměřené a vypočítané tlakové ztráty 
aparátu na rychlosti proudění spalin v krčku aparátu. 
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Obr. 5-3 Porovnání velikosti vypočítané tlakové ztráty s naměřenými hodnotami 
v závislosti na rychlosti proudění v krčku aparátu „Venturi scrubber“; pozn.: 
průtok kapaliny je pro každý režim jiný (0,6 – 2 m3/h) 
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Obr. 5-4 Závislost vypočítané tlakové ztráty na množství vstřikované kapaliny 
 
Na základě grafu na obr. 5-3 je možné konstatovat poměrně dobrou shodu mezi 

výpočtem provedeným podle [5] a [6] – vzdálenost jednotlivých bodů 
představujících vypočítanou tlakovou ztrátu pro konkrétní režim proudění v aparátu 
(průtok plynu, průtok kapaliny) je velice malá. Při analýze grafu na obr. 5-4 je 
možné posoudit charakter chování tlakové ztráty v závislosti na průtoku spalin.  



 12

5.1.2  Výpočet teploty spalin na výstupu z aparátu 
Vytvořený model výpočtu teploty spalin na výstupu Tg,out z aparátu typu „Venturi 

scrubber“ je založen na rovnováze mezi entalpiemi vstupních a výstupních proudů 
z procesu. Model entalpické bilance aparátu mokré vypírky spalin je možné graficky 
vyjádřit pomocí následujícího obr. 5-5. Proudy, vstupující do modelu bilance, jsou 
spaliny (proud číslo 1) a absorpční kapalina (proud číslo 3). Výstupní proudy jsou 
ochlazené spaliny nasycené vodní parou (proud číslo 2) a výstupní kapalina (proud 
číslo 4).  

 
Obr. 5-5 Bilanční schéma pro výpočet výstupní teploty spalin z aparátu typu 
„Venturi scrubber“ 

 
Iteračním výpočtem stanovená výstupní teplota spalin z aparátu typu „Venturi 

scrubber“ je: Tg,out = 47,9 °C. 
 

5.1.3  Výpočet absorpce SO2 
Protože výpočty velikosti látkového toku při absorpci, pomocí integrální 

rychlostní rovnice přestupu látky (3-1), jsou poměrně komplikované a tudíž pro 
praktické výpočty obtížně použitelné, byl navržen zjednodušený výpočet přestupu 
látky. Komplikovanost výpočtu spočívá v problému určení součinitele přestupu 
látky (koeficientu difúze) a velikosti mezifázové plochy. Na základě provedených 
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experimentálních měření průtoku absorpční kapaliny, průtoku spalin, vstupní  
a výstupní koncentrace SO2, byla aproximována závislost (kg.s) – viz obr. 5-6. 

 
Obr. 5-6 Interpolace pomocného parametru kg.s – závislost byla získána  
z experimentálních dat při použití absorpční kapaliny s hodnotou pH 7 

 
Takzvaný pomocný parametr (kg.s) byl na základě provedených experimentů 

určen pro různé režimy provozu aparátu typu „Venturi scrubber“. Pomocí tohoto 
parametru je možné určit dobu zdržení plyno-kapalinové směsi v absorpčním 
zařízení potřebnou pro dosažení požadované úrovně záchytu SO2. Z vypočítané 
zdržné doby je pak možné vypočítat objem a velikost aparátu. 

5.2 APARÁT TYPU „O - ELEMENT“ 
Pro návrh experimentálního potrubního homogenizátoru ve tvaru písmene O bylo 

využito poznatků ze zkoušek s prouděním dvoufázové směsi vzduch–voda, které 
byly provedeny v roce 1975 ve Výzkumném ústavu chemických zařízení Brno [7], 
[8]. Plyn vystupující z termického reaktoru je přiveden ocelovým potrubím,  
o průměru DN 100, do aparátu typu „O–element“ viz obr. 5-7, kde je rozdělen do 
dvou paralelních proudů. Do každého proudu spalin je z cirkulačního potrubního 
okruhu, s čerpadlem, vodoměry, tlakoměry, regulačními ventily a tryskami 
nastřikován absorpční roztok o maximálním tlaku až 15 bar, s objemovým průtokem 
0,6 až 1,2 m3/h. Konfigurace navrženého aparátu typu „O-element“ je zřejmá 
z následujícího obr. 5-7. 
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Obr. 5-7 „O-element“ – znázornění situace 
 

5.2.1  Dosažené výsledky 
Byl proveden konstrukční návrh a realizace aparátu. Následně byly provedeny 

experimenty zaměřené podobným způsobem, jak bylo uvedeno v případě aparátu 
typu „Venturi scrubber“. Pro získání představy o chování aparátu byl navržen model 
výpočtu tlakových ztrát. Výpočet teploty spalin na výstupu z aparátu, je založen na 
entalpické bilanci. Na následujících obrázcích jsou uvedeny některé výsledky 
měření, které byly provedeny na experimentální lince pro čištění spalin. Grafy 
zobrazují pozorovanou závislost záchytu SO2 na čase, a tlakové ztrátě zařízení 
(aparát typu Venturi scrubber, O-element). 

 
Obr. 5-8 měření aparátu typu „Venturi scrubber“ 

 
 



 15

 
Obr. 5-9 měření aparátu typu „O-element“ 

 
6  DISTRIBUCE TĚŽKÝCH KOVŮ VE SPALOVNĚ 
PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ 

Výsledky distribuce těžkých kovů jsou sumarizovány v tab. 6-1. Naměřená data 
jsou v souladu s hodnotami dostupnými z literatury [9] viz tab. 6-1, kde byla 
podobná analýza distribuce těžkých kovů aplikována na zařízení pro termickou 
likvidaci a energetické využití komunálního odpadu. Naměřená data jsou také 
v souladu s výsledky, které uvádí Vehlow v [10]. Vyhodnocení distribuce rtuti, 
v rámci jednotlivých uzlů technologického zařízení pro zhodnocení průmyslových 
odpadů, je provedeno názornou grafickou formou na obr. 6-1.  

 
Odloučení vybraných těžkých kovů [%] 

 ve škváře v popílku z kotle v popílku z filtru 
prvek naměř. 

hodnota 
Cernuschi 

[9] 
naměř. 
hodnota 

Cernuschi
[9] 

naměř. 
hodnota 

Cernuschi 
[9] 

As 38,2 70,1 52,7 0,8 6,2 28,8 
Cd 6,4 5,3 66,8 1,2 26,0 93,3 
Cr 90,0 86,9 6,5 1,2 2,9 11,8 
Cu 91,5 87,8 6,8 0,4 1,5 11,6 
Hg 1,4 - 0,9 1,2 8,6 12,4 
Ni 89,0 75,5 8,2 3,0 2,7 5,6 
Pb 5,5 74,2 67,5 0,4 26,9 25,4 

Tab. 6-1 Porovnání naměřených hodnot distribuce těžkých kovů s hodnotami 
dostupnými z literatury [9] 



 16

 
Obr. 6-1 Diagram dosahované úrovně záchytu rtuti v klíčových aparátech zařízení 
na energetické využití průmyslových a nebezpečných odpadů [%] 
 
7  APLIKACE SUCHÉ METODY PRO ČIŠTĚNÍ SPALIN 
VZNIKAJÍCÍCH PŘI SPALOVÁNÍ KALŮ 

Bikarbonát sodný, chemická sloučenina NaHCO3, hlavní neutralizační činidlo pro 
odstranění kyselých složek ze spalin, je aplikován pro odstraňování kyselých plynů 
ze spalin generovaných při spalování kalů. Dávkování bikarbonátu sodného je řízené 
v závislosti na koncentraci kyselých složek spalin měřených automatickým 
monitorovacím systémem na vstupu do komína. Klíčovým aparátem pro průběh 
reakcí bikarbonátu sodného s kyselými plyny je kontaktor - viz následující obrázek. 

Bikarbonát sodný podléhá prudké kalcinaci (dekompozici = aktivaci = rozkladu) 
[11], [12] na uhličitan sodný, pokud je vystaven působení teploty 140 °C, nebo 
vyšší. Maximální vhodná teplota pro kalcinaci sody je přibližně 310 °C. Proces 
aktivace, vytváří na povrchu částice bikarbonátu sodného, povrchovou vrstvu 
uhličitanu sodného, která má podobný vzhled jako pražená kukuřice – popcorn [13]. 
Aktivací je tedy zásadním způsobem měněna povrchová struktura částice 
bikarbonátu sodného tak, že je vytvářena velká reaktivní plocha, vyplněná 
uhličitanem sodným, který má velký měrný povrch. Dále pak dojde k neutralizační 
reakci s kyselými plyny (HF, HCl, SO2). 
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Obr. 7-1 Kontaktor – 3D model aparátu (vlevo), detail vnitřní šroubovice (vpravo)  

 
7.1 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY 
Pro zadané vstupní hodnoty koncentrací kyselých plynů bylo výpočtem stanoveno 

procentuální snížení obsahu kyselých složek ze zpracovávaných spalin. 
V následující tab. 7-1 je uvedena spotřeba bikarbonátu sodného pro zadané 
podmínky a přebytek sorbentu ve výši 30 %. Z tohoto přebytku vychází celková 
spotřeba bikarbonátu sodného 74,6 kg/h. Pokud uvažujeme zpracovatelskou 
kapacitu spalovny 2,2 t/h kalu, bude spotřeba bikarbonátu sodného na jednu tunu 
zpracovaného kalu 33,9 kg. Při ročním fondu pracovní doby ve výši 7680 h, bude 
roční spotřeba bikarbonátu sodného 572,8 tuny. Při nákupní ceně 7,5 Kč/kg dosahují 
roční náklady na bikarbonát sodný výše přibližně 4,3 mil Kč. 
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NaHCO3 stechiometrické 
množství 57,4 kg/h 
NaHCO3 přebytek 1,3 - 
NaHCO3 celkem 74,6 kg/h 
stechiometrický poměr (SR) 1,55 - 
NaHCO3 nezreagovaný 17,2 kg/h 
spotřeba NaHCO3 na 1 tunu 
kalu 33,9 kg/t 
spotřeba NaHCO3 za 1 den   
provozu 1790,0 kg/den 
spotřeba NaHCO3 za 1 rok 
(7680 h) provozu 572 814 kg/rok 
nákupní cena NaHCO3 7,5 Kč/kg 
cena za jeden rok provozu 4 296 106 Kč/rok 

Tab. 7-1 Spotřeba bikarbonátu sodného  
   
Pro výše popisovanou aplikaci suché technologie pro čištění spalin, vznikajících 

při spalování průmyslových čistírenských kalů z rafinérie, vychází ekonomická 
bilance příznivěji, než použití metody mokré. Investiční i provozní náklady jsou pro 
suchou metodu čištění spalin nižší. Nižší ekonomická náročnost je hlavní důvod, 
proč byla popisovaná suchá metoda čištění spalin, pro tento konkrétní praktický 
případ, aplikována. 

 
8  SUCHÉ ČIŠTĚNÍ SPALIN V ENERGETICKÉ APLIKACI 

V experimentech popisovaných v této kapitole byl zkoumán stupeň odsíření 
spalin vlivem dávkování bikarbonátu sodného, pomocí speciálního zařízení, do 
surových spalin v uhelné elektrárně. Experimenty byly provedeny na uhelné 
elektrárně, kde bylo během testů vyráběno asi 90 tun páry (4 MPa, 400 °C) za 
hodinu. Vyrobená pára pohání turbínu (její tepelná energie je měněna na 
elektrickou), odpadní teplo je dodáváno do sítě pro vytápění města. Při testech 
odsířování spalin bylo ve fluidním kotli spalováno vysoko-sirnaté hnědé uhlí z dolu 
Bílina. Průměrné dosahované koncentrace SO2 ve spalinách z kotle se pohybovaly 
v rozsahu 2 000 až 2 800 mg/mN

3 spalin. Průtok spalin z kotle byl přibližně 100 000 
mN

3/hod. Schéma zařízení je zobrazeno na následujícím obr. 8-1. 
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Obr. 8-1 Schéma zařízení 

8.1 VÝSLEDKY PROVEDENÝCH EXPERIMENTŮ 
Experimenty s dávkováním bikarbonátu sodného za účelem odsíření spalin byly 

prováděny za podmínek uvedených na začátku kapitoly. Přehled hlavních parametrů 
a dosažených výsledků: 

Průtok suchých spalin:      100 000 mN
3/h 

Teplota spalin:        130 °C 
Koncentrace SO2 vstup (v suchých spalinách, 11 % O2): 2 700 mg/mN

3 
Koncentrace SO2 výstup (v suchých spalinách, 11 % O2): 1 700 mg/mN

3 

Množství dávkovaného bikarbonátu sodného:   700 kg/h 
Vstupní hmotnostní tok SO2      270 kg/h 
Odstraněné množství SO2      100 kg/h 
Stechiometrické množství bikarbonátu sodného:  262,5 kg/h 
Stechiometrický poměr (SR):     2,67  
 
Jako celkové hodnocení provedených experimentů s odsířováním spalin v uhelné 

elektrárně je možné konstatovat následující závěry. 
• Teplota spalin (130 °C) je pro rychlý průběh aktivace bikarbonátu sodného 

nízká. 
• Doba kontaktu spalin se sorbentem (1,5 až 2 s) je vlivem absence 

kontaktoru krátká. Nepříznivý vliv na odsířování spalin má také 
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elektrostatický filtr, který pevné částice včetně sorbentu odloučí, ihned 
jakmile tyto do filtru vstoupí. 

• Další negativní vliv by mohl mít fakt, že sorbent nebyl čerstvě namletý 
(skladován byl přibližně dva měsíce), tudíž mohly být jednotlivé mikro 
částice slepeny do větších celků. Tyto aglomeráty již ale nemají původní 
vnitřní objem povrchových pórů, které jsou zalepeny. 

 
9  REKAPITULACE ŘEŠENÝCH PROBLÉMŮ A  
DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ  

Cílem disertační práce byl výzkum podmínek absorpčního čistění spalin, 
vznikajících zejména při spalování odpadů, probíhajícího ve dvou typech 
absorpčních zařízení – v klasickém aparátu typu „Venturi scrubber“ a v zařízení 
nové konstrukce typu „O-element“. Cílem disertační práce bylo, na základě sběru 
provozních dat naměřených na realizovaných aparátech, zpracovat experimentálně 
podloženou metodu výpočtu a návrhu těchto zařízení. K dosažení těchto cílů bylo 
nutné vybudovat experimentální zařízení - technologickou linku pro čištění spalin. 
Dalším vývojovým krokem pak byl návrh a realizace experimentů zaměřených na 
pozorování dějů absorpce SO2 do vody v navržených aparátech. Pro porovnání 
parametrů dosahovaných při testech experimentální linky pro čištění spalin s reálnou 
technologií, bylo jedním z dalších cílů disertační práce, provedení měření parametrů 
aparátů pro mokré čištění kouřových plynů ve spalovně průmyslových 
a nebezpečných odpadů.  

V disertační práci bylo provedeno vyhodnocení distribuce těžkých kovů 
v hlavních technologických proudech spalovny průmyslových a nebezpečných 
odpadů. Bylo zjištěno, že experimenty provedené jinými autory vedly k podobným 
výsledkům. Byl potvrzen předpoklad, že technologie mokrého čištění spalin funguje 
jako spolehlivé zařízení pro odloučení těžkých kovů ze spalin. Zejména je mokrým 
způsobem čištění spalin dosahováno dobré účinnosti záchytu rtuti, která by jinak 
byla odváděna ve spalinách do atmosféry. V tomto směru zůstává mokrá vypírka 
spalin stále nejúčinnějším způsobem.  

V práci je řešena problematika suché metody čištění spalin. V disertační práci je 
proveden popis realizované rekonstrukce spalovny kalů, na které se autor výrazně 
podílel. Hlavní pozornost byla věnována technologii pro suché čištění spalin pomocí 
bikarbonátu sodného. Pro typické provozní podmínky zařízení (provozní výkon  
a obsah škodlivin) je proveden výpočet spotřeby sorbentu. Pro tento případ 
průmyslové aplikace suché metody čištění spalin je možné konstatovat dosažení 
velmi dobrých výsledků záchytu kyselých složek spalin.  

Poslední část práce je zaměřena na výzkum a vývoj v oblasti aplikace suché 
metody čištění spalin z uhelného elektrárenského kotle. Byl sledován vliv dávkování 
bikarbonátu sodného na účinnost odsíření spalin. Při provedených experimentech 
byla zjištěna poměrně velká spotřeba bikarbonátu sodného a malá účinnost. 
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ABSTRAKT 
Disertační práce se zabývá postupy pro čištění spalin používanými v procesním 

průmyslu, zejména aplikacemi zařízení pro odstraňování kyselých složek spalin při 
termickém zpracování odpadu, případně při spalovacích procesech obecně. 
V úvodní části práce jsou popsány a zhodnoceny metody použitelné pro 
odstraňování kyselých složek ze spalin v návaznosti na technologickou linku 
realizovanou během autorova doktorského studia. 

Pro dva vybrané, v praxi používané postupy – suchou a mokrou metodu pro 
čištění spalin – je proveden návrhový výpočet aparátů. V práci je provedeno 
porovnání výsledků získaných ze simulačních výpočtů s výsledky uváděnými 
v literatuře, či s naměřenými provozními daty. 

V práci jsou popsány efekty dosahované při odstraňování kyselých produktů 
spalovacích procesů pomocí absorpce těchto škodlivin do absorpční kapaliny  
v aparátech prvního stupně mokrého čištění spalin (tzv. „Venturi scrubber” a nově 
vyvinutý aparát tzv. „O-element“) s výsledky dosahovanými pomocí suché 
adsorpční metody využívající jako sorbent práškový hydrogenuhličitan sodný 
NaHCO3 (bikarbonát sodný). 

Práce obsahuje také kapitolu zaměřenou na problematiku distribuce těžkých kovů 
v reálném zařízení pro energetické využití průmyslových a nebezpečných odpadů. 

ABSTRACT 
The proposed thesis is focused on flue gas cleaning methods used in waste 

combustion industry. The main topic of the thesis consists in the application of 
equipment for acid gas removal from flue gases produced by thermal treatment of 
waste. In the first part of the thesis there are described methods commonly used for 
capturing acid gas components from flue gases. Technologies described herein are 
closely connected with an experimental technological unit for flue gas cleaning 
which was realized during author’s Ph.D. studies. 

Equipment design calculations are conducted herein for two commonly used flue 
gas cleaning principles – wet and dry method. Furthermore there is a comparison 
between conducted simulation calculations, data available in literature and data 
obtained from measurements. 

The capture effect of acid gases achieved in the first stage of wet scrubbing of 
flue gases is described in details. A common apparatus, so called “Venturi scrubber” 
and a newly developed apparatus, so called “O-element” are used as absorption 
apparatuses. Furthermore, results achieved in dry scrubbing of flue gases by 
NaHCO3 (natrium bicarbonate) used as an absorption agent are described herein. 

 
One chapter of this thesis is dedicated to the distribution of heavy metals at a real 

incineration plant for energy utilization of industrial and hazardous waste. 
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