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Abstrakt 
Dizertační práce se zabývá možnými metodami čištění spalin od znečisťujících látek, 

jako jsou složky kyselé povahy. Pozornost je především věnována mokré metodě čistění 
spalin, a to zejména v odstraňování oxidu siřičitého (SO2). 

 
V úvodu jsou popsány výhody a nevýhody termického zpracování odpadu se 

zaměřením na produkci nežádoucích znečišťujících látek. V navazující části jsou shrnuty 
poznatky o hlavních znečisťujících látkách vznikajících při spalování. Je uvedena 
legislativa platná v ČR, která se týká emisí plynných znečišťujících látek ze spaloven 
odpadů. 

 
Část věnující se způsobům odstraňování škodlivých látek je především zaměřena na 

absorpční postupy (mokrá resp. polosuchá vypírka) a adsorpční postupy. Dále jsou 
diskutovány některé moderní technologické postupy, jež jsou charakteristické 
multifunkčním účinkem, např. odstraňování kyselých složek, těžkých kovů, 
polychlorované dibenzo-p-dioxinů a dibenzofuranů ze spalin jediným nástřikem suspenze. 
Z technologií sloužících k odstraňování těžkých kovů je věnována pozornost zejména 
otázkám odstraňování rtuti ze spalin. 

 
Vlastní část práce se opírá o experimentální činnost na zařízení dvoustupňového 

čištění spalin. Je popsána funkce experimentálního zařízení a metodika měření 
jednotlivých veličin na experimentálním zařízení i podrobný popis všech zařízení a jejich 
dílů. Je proveden popis uskutečněných experimentálních měření a jejich vyhodnocení. 
Souběžně s experimentálními pracemi byl vyvářen simulační model mokrého čištění spalin 
v programu ChemCad. Na tomto modelu byly zkoumány vlivy jednotlivých provozních 
parametrů. Práce obsahuje naměřené výsledky, které jsou podkladem pro ověření 
matematického modelu. Dále je představena bilance těžkých kovů na základě měření na 
spalovně odpadů. 

 
Hlavní přínosy této práce lze shrnout do těchto bodů. Autor navrhl a vytvořil 

experimentální zařízení dvoustupňového čistění spalin. Vytvoření výpočtu tlakové ztráty 
pro prototypové zařízení O-element a pro náplňovou kolonu se strukturovanou náplní 
FLEXIPAC. Vytvoření souboru dat naměřených na experimentální jednotce. Stanovení 
teploty na výstupu z libovolného aparátu, kde je nastřikována kapalina do proudu teplých 
spalin. Navržení simulačního modelu, který je identický s experimentálním zařízením, 
jehož použití umožnilo porovnávat naměřená a vypočtené výsledky a je podkladem pro 
navrhování průmyslových aplikací. Posledním bodem je vytvoření bilance těžkých kovů na 
příkladové průmyslové spalovně odpadů. 
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Abstract 
This doctoral thesis deals with potentials of methods for cleaning of flue gas from 

pollutants such as acidic components. Wet method of flue gas cleaning is analysed in 
detail with special focus on elimination of sulphur dioxide (SO2). 

 
Introduction presents advantages and disadvantages of thermal processing of waste 

and production of undesired pollutants. Following parts comprise facts about main 
pollutants produced from incineration. Legislation providing for emission of gaseous 
pollutants from incinerators is also given. 

 
Chapter concerning methods of pollutants elimination is mostly focused on 

absorption (wet and/or semidry scrubber) and adsorption methods. Several up-to-date 
technological procedures are mentioned; they have a multifunctional effect such as 
elimination of acidic components, heavy metals, polychlorinated dibenzo-p-dioxines and 
dibenzo-furanes from flue gas using single injection of suspense. Elimination of mercury 
(Hg) is among the technologies for heavy metal elimination which is described in detail. 

 
Main part of the thesis is related to experiments at two-stage flue gas cleaning 

equipment. Function of this experimental unit is described along with methods for 
measurement of individual quantities and detailed description of all the equipment and its 
components. Experimental measurements carried out at this equipment are explicated and 
assessed. Along with experimental work, the author has created a simulation model of wet 
flue gas cleaning in ChemCad programme. Particular operational parameters were tested 
on this model. This thesis contains results of the measurement which provide background 
for verification of the mathematical model. Further, the balance of heavy metals 
conducted on the basis of measurements in waste incinerator is displayed.  

 
Main contribution of the thesis may be summed up as follows: 

- Author has designed and constructed experimental equipment for two stage flue 
gas cleaning. 

- He also formed calculation for pressure drop of O-element prototype equipment 
and for packing column with FLEXIPAC structured packing. 

- He created data file with measurements at the experimental unit. 
- He determined temperature at outlet of a random device where liquid is injected 

into stream of hot flue gas. 
- He designed a simulation model which is identical with experimental equipment 

and which usage enabled comparison of measured and calculated data; it also 
serves as a basis for industrial applications. 

- Last part deals with creation off heavy metals balance in a case industrial waste 
incinerator. 
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1 Úvod 
V dnešní době zvýšeného zájmu o problematiku ochrany životního prostředí je nutné 

také řešit problematiku nakládání s odpady. Vyprodukované odpady se obecně rozdělují na 
odpad nebezpečný a ostatní, nebezpečného odpadu bylo v roce 2008 vyprodukováno 
1 518 tis. tun a ostatního odpadu 24 351 tis. tun [1]. Další dělení je podle vzniku odpadu (z 
podniků a obcí) a podle toho jak je s odpady nakládáno. S odpady, které nelze 
bezprostředně materiálově využít, může být nakládáno celou řadou postupů, od pouhého 
skládkování až po procesy termického rozkladu. Ačkoliv se na první pohled může 
skládkování vyprodukovaných odpadů jevit jako nejvýhodnější řešení, je tento způsob 
spojen s: hromaděním, znečišťováním okolí a spodních vod, rozšiřováním infekcí atd. 
V ČR je stále skládkování převládající, komunálního odpadu bylo v roce 2008 termicky 
zlikvidováno pouze 11% [1]. Procesy termického rozkladu jsou nutné nejen z důvodu 
detoxikace, ale i pro zamezení nadměrného zatížení životního prostřední. Současně se 
odpady stávají druhotným energetickým zdrojem.  

 
Ovšem i termické způsoby mají svá úskalí. Patří mezi ně emise do ovzduší, zbytkové 

odpady a znečištění vod. Emise do ovzduší představují znečisťující látky ve spalinách, 
které vznikají procesem spalování odpadu a mají škodlivé až toxické vlastnosti. Spaliny 
obsahují karcinogenní uhlovodíky, oxid uhelnatý, oxid siřičitý, chlorovodíky, jemné 
prachové částice atd. Mezi zbytkové odpady zahrnujeme produkty, které vznikají spálením 
odpadu a patří zde škvára, popel a popílek. Zařízení na čištění spalin mohou produkovat 
sekundární odpad ve formě odpadní vody, která obsahuje celou řadu rozpuštěných 
znečišťujících látek. 

 
Spalovny odpadů obsahují celou řadu technologických zařízení sloužících k čištění 

spalin, které využívají různé fyzikálně-chemické technologické postupy a zařízení 
k dosažení požadovaného účinku čištění. Tyto nejlepší dostupné technologie jsou 
definovány v dokumentu BAT [2]. Nejpoužívanější zařízení pro odstranění tuhých částic 
jsou elektrostatické odlučovače a látkové filtry. K záchytu plynných složek kyselé povahy 
(SO2, HCl) se používají metody suchého, polosuchého a mokrého čištění spalin. Principem 
mokrého čistění spalin se zabývá tato práce. Součástí technologie čistění spalin jsou 
zařízení na odstranění polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a furanů (PCDD/F) 
prostřednictvím katalytické filtrace anebo adsorpcí. 

 
V dnešní průmyslové praxi je obvyklé, že při návrhu nových jednotek pro čištění 

spalin vychází projekční firmy ze zkušeností získaných při realizaci obdobných zařízení 
tak, že jsou aparáty modifikovány podle konkrétních podmínek v daném provozu. Pro 
efektivní návrh aparátů čištění spalin je však zapotřebí používat ověřené výpočtové 
postupy a následnou optimalizaci aparátů tak, aby navržené zařízení pracovalo v reálném 
provozu s maximální efektivitou. Efektivní návrh mokré vypírky spalin je možné provést 
pomocí výpočtových postupů vytvořených na základě dat získaných při experimentech 
provedených na zařízení v poloprovozním měřítku.  
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1.1 Cíle dizertační práce 
Dizertační práce byla zaměřena na problematiku čištění spalin vznikajících 

spalováním odpadů cestou absorpce různých složek (oxidy síry, halogenovodíky, těžké 
kovy atd.) ze spalin. Problematika odstraňování těchto látek má velice široký rozsah. Jedná 
se o záchyt znečišťujících látek nebo jejich reakce s jinými sloučeninami za vzniku pro 
životní prostředí méně škodlivých nebo lépe odstranitelných prvků a sloučenin.  

 
Hlavním cílem dizertační práce bylo vytvoření souhrnu informací pro navrhování 

zařízení absorpčního čištění spalin (mokré vypírky), čím práce výrazně přispěje 
k objasnění celkového návrhu absorpčního zařízení (viz obr. 1). Pozornost byla věnována 
především absorpci SO2 a to v aparátech dvoustupňového čistění spalin. Výpočtové 
postupy byly podloženy a ověřeny experimentálními zkouškami. Výzkum probíhal 
v rozsahu od aplikace matematickým modelů přes sestrojení a zkoumání experimentálního 
zařízení po hodnocení výsledků a provozních poznatků na reálných spalovnách odpadu. 

 
Pro splnění cílů práce byly vytyčeny tyto dílčí úkoly: 
 
I. Provést analýzu součastných technologických postupů používaných k čištění 
spalin vznikajících při spalování odpadů, která bude obsahovat: 

- rešerše procesů čištění spalin 
- popis moderních postupů zneškodňování exhalací při spalování odpadů 

 
II. Posoudit využitelnost aparátu O-element, který je použit jako první stupeň 
absorpčního čištění spalin. 

- rešerše dvoufázového toku „kapalina-plyn“ 
- naměření a vyhodnocení experimentálních dat získaných na zařízení O-element 
- návrh prototypu čtyřramenného O-elementu 
- stanovení tlakové ztráty zařízení pro různé kombinace nastavení provozních 

parametrů 
- porovnání tlakové ztráty dvou- a čtyř-ramenného O-elementu 
- tepelná bilance a stanovení odparu pro zařízení O-element 
 

III. Vypracovat soubor doporučení jak navrhovat náplňovou kolonu se 
strukturovanou náplní a tyto postupy ověřit experimentálním měřením. 

- rešerše návrhu a výpočtu tlakové ztráty pro absorpční kolonu se strukturovanou 
náplní 

- stanovení tlakové ztráty zařízení pro různé kombinace nastavení provozních 
parametrů 

- porovnání experimentálních a analytických výsledků tlakové ztráty 
- naměření a vyhodnocení experimentálních dat získaných na zařízení 

dvoustupňového čištění spalin 
 
IV. Vytvořit simulační model absorpčního zařízení v programu ChemCad na 
kterém budou odzkoušeny základní provozní parametry i shoda s experimentálním 
zařízením.  

- vytvoření výpočtového modelu čištění spalin pro experimentální zařízení 
- studie vlivu jednotlivých provozních parametrů 
- vytvoření souhrnu dat na výpočtovém modelu pro různé kombinace provozních 

parametrů 
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- porovnání dat získaných na simulačním modelu a experimentálním zařízení 
- aplikace simulačního modelu na průmyslové zařízení mokrého čištění spalin 

 
V. Provést analýzu a bilanci znečišťujících látek ve spalinách průmyslové spalovny 
odpadů a následně porovnat naměřené data s již publikovanými výsledky. 

- získání dat a následné vyhodnocení na reálné spalovně průmyslových odpadů, 
zaměřené na účinnost absorpce kyselých složek ze spalin a obsah těžkých kovů 
v klíčových místech technologie 

 
 

 
Obr. 1: Vývojový diagram postupu prací na dizertační práci 
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2 Technologické uspořádání spaloven odpadů 
Jak již bylo zmíněno v úvodu, v ČR bylo v roce 2008 vyprodukováno 25 869 tis. tun 

odpadu. Komunálního odpadu bylo vyprodukováno 3 176 tisíc tun (to odpovídá 12,3 % 
z celkového množství vyprodukovaného odpadu) [1]. Nemalou část odpadu tvoří tzv. 
nebezpečný (škodlivý) odpad. Vlastnosti nebezpečného odpadu jsou stanoveny v příloze 
zákona č. 185/2001 [3] , zde jsou přiděleny jednotlivým vlastnostem kódy H1-H14. Pod 
těmito vlastnostmi je nutné si představit toxicitu, karcinogenitu, žíravost, infekčnost, 
teratogenita, mutagenitu atd. V ČR muselo být řešeno nakládání s 2 048 tis. tuny 
nebezpečného odpadu (7,3% z celkového množství odpadu se kterým bylo nakládáno v ČR 
roce 2008), z toho množství bylo 6 % odstraněno spalováním.   

 
Procesy termického rozkladu jsou nutné nejen z důvodu detoxikace, ale i pro 

zamezení nadměrného zatížení životního prostřední. Současně se odpady stávají 
druhotným energetickým zdrojem. S ohledem na strukturu odpadu se spalovny odpadu 
rozdělují do dvou skupin a to na spalovny komunálního a spalovny nebezpečného odpadu. 
Nebezpečný odpad obsahuje mnoho složek ve velkém rozptylu koncentrací. Například 
toxické složky, které souvisí s velkým množstvím těžkých kovů, organických látek a 
dioxinů, dále pak složky S, Cl, F a Br, které následně vytvářejí ve spalinách sloučeniny 
SO2, HF, HCl HBr. Z těchto důvodů musí spalovny nebezpečného odpadu obsahovat 
dokonalejší postupy a technologie pro odstraňování těchto nebezpečných látek než 
spalovny komunálního odpadu. Na základě těchto poznatků je blíže popsána spalovna 
nebezpečného odpadu, obr. 2. 

 

 
Obr. 2: Typické uspořádání aparátů spalovny nebezpečného odpadu. 

 
Spalování nebezpečného (průmyslového a nemocničního) odpadu probíhá obvykle ve 

dvou stupních oproti spalování komunálního odpadu, kde stačí jeden stupeň, obr. 3. První 
stupeň může být představován stacionární spalovací komorou, častěji rotační pecí a druhý 
stupeň je prezentován dohořívací komorou. Pro spalování nebezpečného musejí být 
dodrženy podmínky ohledně teploty spalování 850 až 1 100 °C dle obsahu Cl ve 
spalovaném materiálu (teplota 850°C je přípustná pro spalování odpadů s obsahem do 1 % 
hm. Cl) a doba zdržení při požadované teplotě minimálně 2 sekundy. V prvním stupni 
spalování dochází ke shoření převážného podílu hořlaviny obsažené ve zpracovávaném 
odpadu a vzniklé tuhé zbytky obsahující převážně nespalitelné podíly, jsou odváděny do 
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výpadové komory. Spaliny z rotační pece vstupují do dohořívací komory, kde dochází 
k dokončení tepelného rozkladu látek, jejichž přeměna v rotační peci neproběhla dokonale. 

Proud spalin vystupující z dohořívací komory obsahuje vedle zplodin spalování 
odpadu i velké množství popílku (2000 až 5000 mg/mN

3). Odloučení tuhých podílů probíhá 
především mechanickým způsobem a to v aparátech kotel, elektrofiltr a na látkovém filtru. 
K odloučení okolo 2/3 z celkového množství tuhých podílů dochází v kotli. K odstranění 
tuhých znečišťujících látek mohou být použity elektrofiltry, které jsou sice investičně 
poměrně náročné, ale dobře odolávají provozním výkyvům. Toto zařízení odstraňuje tuhé 
znečišťující látky na 10 až 50 mg/mN

3. Záchyt kyselých složek (HCl, HF a oxidů síry) i 
oxidů těžkých kovů a zbylých podílů tuhých látek probíhá na základě chemicko-
fyzikálních postupů v technologiemi mokrého, polosuchého nebo suchého čištění spalin. 
Tyto technologické procesy jsou dále popsány v této práci. Pro finální dočištění 
znečišťujících látek jsou využívány adsorpční, resp. katalytické postupy. 

 

 
Obr. 3: Znázornění spalovny nebezpečného odpadu. [4] 

1 – rotační pec,2 – dohořívací komora, 3 – utilizační kotel, 
4 – silo sorbentu, 5 – filtry, 6 – reaktor suchého čištění spalin 

1 

2

3 4

6

5 
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3 HLAVNÍ ZNEČIŠTUJÍCÍ LÁTKY VZNIKAJÍCÍ PŘI 
SPALOVÁNÍ 
Při spalování odpadů vznikají znečišťující látky, které podle současné legislativy o 

ochraně ovzduší patří mezi znečišťující látky. Jedná se o následující látky:  
 • oxid uhelnatý - CO  
 • oxidy síry - SO2 a SO3   
 • oxidy dusíku - NOx (NO, N2O, NO2)  
 • organické látky, persistentní organické polutanty (POP), které zahrnují 

polyaromatické uhlovodíky (PAU), polychlorované bifenyly (PCB), 
polychlorované dobenzodioxiny a polychlorované dibenzofurany (PCDD/F) (dále 
jen dioxiny a furany) 

 • tuhé znečišťující látky (TZL)  
 • těžké kovy  
 • halogenovodíky ( HF, HCl, HBr )  
 

V dizertační práci byla věnována pozornost dvěma skupinám znečišťujících látek, a 
to skupině oxidů síry a skupině těžkých kovů. 

3.1 Oxidy síry – SO2 a SO3 
Pokud je v palivu obsažena síra, může se vyskytovat ve čtyřech hlavních formách. 

Jedná se o síru pyritickou (F2S), síranovou a síru organickou vázanou nebo v případě 
plynných odpadních proudů ve formě H2S (sulfán). Pouze síra ve formě síranů je ve 
stabilní oxidované formě a není zdrojem SO2. Spalováním sirných látek vzniká SO2, jehož 
část může již ve spalovacím prostoru reagovat s anorganickými podíly a vytvářet siřičitany 
a sírany, které přecházejí do tuhých zbytků. Obvykle však vázání SO2 na anorganické 
podíly nepřevažuje a většina vytvořeného SO2 (asi 60 až 95 %) zůstává v proudu spalin. 
Doprovodným jevem souvisejícím s přítomností SO2 je výrazné zvýšení teploty rosného 
bodu spalin oproti hodnotě rosného bodu vztaženého pouze k parciálnímu tlaku vodní páry 
ve spalinách. [5] 

 
V příloze 1 je uveden výpočet rosného bodu vzdušiny s obsahem SO3. Pro výpočet je 

nutné znát tlak systému a koncentraci O2, H2O, SO2 ve spalinách. 
V plynech obsahujících SO2 dochází k částečné oxidaci na SO3 :  
 

322 SOO 21SO ↔+  (3.1) 
 
a následnou reakcí SO3 s vodní parou obsaženou ve vlhkém plynu dochází ke vzniku 
aerosolu H2SO4 v plynu:  

 
4223 SOHOHSO ↔+  (3.2) 

 
Vzniklá kyselina sírová zvyšuje teplotu rosného bodu spalin (první kapičky jsou 

vysoce koncentrovanou kyselinou sírovou). Kyselý kondenzát na chladných výhřevných 
plochách způsobuje jejich rychlou korozi, pokud nejsou ze speciálních antikorozních 
materiálů. [6] 
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3.2 Těžké kovy 
Těžké kovy v ovzduší představují závažnou potenciální zátěž ostatních složek 

životního prostředí. Pojem těžké kovy je v oblasti ochrany životního prostředí používán 
pro skupinu kovů a metaloidů (nekovový prvek, který má některé vlastnosti kovů - např. 
arzen, křemík) se specifickou hmotností prvku větší než 4 g/cm3. Patří sem (podle 
354/2002Sb. Obecně platné emisní limity pro emise ze spaloven [7]) tyto látky rtuť, 
kadmium, thallium, arsen, kobalt, nikl, chrom, olovo, měď, mangan, antimon, vanad. 
Rozdílné stanovisko má legislativa EU a ČR k cínu. Směrnice 2000/76/EC [8] cín zařazuje 
mezi znečišťující látky a nařízení vlády 354/2002Sb. nezařazuje. 

 
 Všechny tyto prvky nebo jejich sloučeniny jsou již ve stopových koncentracích pro 

různé složky životního prostředí prokazatelně toxické. Nositelem těžkých kovů v 
atmosféře jsou částice atmosférického aerosolu. Obecně je tvorba atmosférických emisí 
těžkých kovů spojena s vysokoteplotními procesy vzniku par kovů nebo těkavých 
sloučenin těchto prvků a jejich kondenzace a případně následná chemická transformace. 
Jde většinou o kovy s relativně nízkými teplotami tání i varu a nízkým výparným teplem. 
[9] 

3.3 Legislativa týkající se emisí ze spaloven odpadů  
Zákonodárný systém České republiky postihuje emise škodlivin do ovzduší pomocí 

zákona č. 86/2002 Sb. [10] a pomocí nařízení vlády č. 350/2002 Sb. [11]. Systém kontroly 
ovzduší ovšem zahrnuje i tři další důležité položky: volné prostředí, ovzduší ve vnitřním 
prostředí a ovzduší v pracovním prostředí pomocí nařízení vlády, vyhlášek MŽP a různých 
hygienických norem.  

 
Posuzování emisí ze spaloven v rámci Evropské unie se řídí směrnicí 2000/76/EC 

[8]. Na procesy termického zneškodňování plynných látek pocházejících z chemických 
výrob se vztahují předpisy pro zneškodňování nebezpečných odpadů tedy nařízením vlády 
č. 354/2002 Sb.[7] 

 
Požadavky na kvalitu vyčištěných spalin při spalování odpadů jsou ve srovnání 

s jinými průmyslovými činnostmi na výrobu tepelné a elektrické energii několika násobně 
vyšší. Současné požadavky na kvalitu vyčištěných spalin při spalování odpadu jsou tak 
přísné, že spalovna odpadů nevyprodukuje více tuhých emisí a oxidu uhelnatého než kotle 
na zemní plyn. Emise oxidů síry jsou pak o dva řády nižší než u běžných uhelných kotlů, 
viz. tabulka 1.  
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V ČR platí 354/2002Sb. 

směrnice o spalování odpadů 
Uhelné 
kotle 

Kotle 
na dřevo 

Kotle 
na mazut 

Plynové 
kotle 

Fluidní
kotle 

Tuhé znečišťující látky 10 100 250 55 28 67 

Organický C 10 - 50 - - - 

SOx jako SO2 50 1667 2500 945 19 533 

NO jako NO2 200 435 - - - - 

NH3 - - - - - - 

N2O - - - - - - 

CO 50 267 650 97 55 167 

HCl 10 - - - - - 

HF 1 - - - - - 

PCDD (ng TE/Nm3) 0,1 - - - - - 

Hg 0,05 - - - - - 

Cd+Tl 0,05 - - - - - 

As, Co, Ni, Cr, Pb, 
Cu, Mn, Sb, V 0,5 - - - - - 

Tab. 1: Přehled emisních limitů pro různé energetické zdroje (hodnoty jsou v mg/m3
N, u 

PCDD/F na ng TEQ/m3
N a vztaženy na suché spaliny s 11% obj. O2) [14] 

 
Použití nejlepších dostupných technik (BAT-Best Available Techniques) představuje 

jeden z nejvýznamnějších nástrojů v ochraně životního prostředí při provozu velkých 
průmyslových (kde spadají i spalovny odpadu) zařízení jako celku. Dokument BAT je 
nejdůležitější součástí procesu integrované prevence a omezování znečištění (IPPC).  
 

Nejlepší dostupné techniky jsou definovány zákonem č. 435/2006 Sb. [13] a v 
úplném znění zákona č. 76/2002 Sb. [12], o integrované prevenci a omezování znečištění. 
BAT představují nejpokročilejší stupeň vývoje použitých technologií a způsobu jejich 
provozování, které mohou být zavedeny v příslušném odvětví za ekonomicky a technicky 
přijatelných podmínek a to při dosažení nejúčinnější ochrany životního prostředí jako 
celku.  
 

Údaje získané provozováním jednotlivých zařízení se porovnávají s definovanými 
nejlepšími dostupnými technikami – BAT. A následně jsou začleněny do evropských 
referenčních dokumentů BREF (Reference Document on Best Available Techniques), pro 
dané obory zpracovávané a vydávané odbornými institucemi Evropské komise se 
zastoupením všech členských států na základě výměny informací od národních 
technických pracovních skupin jednotlivých členských zemí. Znění všech je možné získat 
na portálu IPPC. [15] 
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4 ZPŮSOBY ČISTĚNÍ SPALIN 
K čištění spalin vznikajících při termickém zneškodňování odpadů je v praxi 

používána kombinace řady fyzikálních a chemických postupů, jejichž kombinací se 
dosahuje požadované úrovně odstranění nežádoucích složek. Jedná se o separační operace 
(filtrace, adsorpce) i chemické děje využívající chemisorpci nebo redukci oxidů dusíku 
(katalytický rozklad dioxinů apod.). [16] 

 
Přehled použitelných technologických operací pro čistění spalin: 

 
a) Řízení procesu spalování 
b) Mechanické pochody 

- Elektrofiltr, látkový filtr 
c) Chemické a fyzikálně-chemické pochody 

- Absorpce, (mokrá vypírka plynů) 
- Polosuchá vypírka spalin 
- Suché čištění spalin 
- Adsorpce na sorbentech 
- Katalytický rozklad dioxinů 
- Katalytické, resp. nekatalytické odstraňování NOX  

 
Na základě dokumentu BREF [19] byla vytvořena schémata, která znázorňují 

přehled variant kombinovaných systémů čištění spalin. Jednotlivé aparáty systému čištění 
spalin jsou složeny tak, aby vznikl úplný systém k čištění znečišťujících látek 
nacházejících se ve spalinách. Existuje řada operací, které je možno kombinovat mnoha 
způsoby. Diagramy uvedené níže ukazují příklady variant a jejich možných kombinací. Je 
patrné, že podle tohoto hodnocení existuje 408 různě kombinovaných systémů. 
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Obr. 4: Kombinace systému čištění spalin, které vycházejí z předpokladu použití mokrého 

čištění spalin 
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Obr. 5: Kombinace systému čištění 
spalin, které vycházejí z předpokladu 
použití polosuché technologie čištění 

spalin 
 

 

Obr. 6: Kombinace systému čištění 
spalin, které vycházejí z předpokladu 

použití suché technologie čištění spalin 
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4.1 Řízení procesu spalování 
Řízení procesu spalování spočívá v ovládání příslušných prvků spalovny (hořáků 

zemního plynu, dávkování činidel atd.) tak aby bylo zamezeno vzniku znečišťujících látek 
nebo byly tyto látky odstraněny. 

 
V dohořívací komoře spalovny odpadů dochází k termickému odbourání dioxinů. 

Odbourání dioxinů není s teplotou lineární a je účinné při teplotách 1000°C a vyšších. 
Vyžaduje dostatečnou dobu zdržení ve spalovacím prostoru. Jak známo, předpisy pro 
termické zneškodňování odpadů vyžadují, aby v případech zvýšeného množství chloru v 
zpracovávaném odpadu (nad 1% hm.) byla při zneškodňování nebezpečných odpadů v 
dohořívacím stupni (za posledním přívodem kyslíku) dosahována teplota minimálně 
1100°C a doba zdržení spalin za předepsaných podmínek byla minimálně 2s.  

Tato metodika odbourávání dioxinů se nazývá jako 3T pravidlo (Temperature, 
Turbulence, Time). 
- temperature  - při odbourání dioxinů je potřeba dodržet určitou teplotu aby mohly 

proběhnout všechny exotermní reakce k jejich odstranění 
- turbulence  - oxidační reakce probíhají s vyšší efektivitou při dokonalejším promísení 

odpadu se spalovacím vzduchem 
- time – probíhajícím reakcím musí zajištěna dostačující doba, aby tyto reakce mohly 

úplně proběhnout 
- navíc je potřeba, aby reakce měla k dispozici dostatek kyslíku ve spalovací zóně. 

 
V případě dioxinů se musí dbát na sled reakcí vedoucích k vzniku dioxinů v důsledku 

odbourávání uhlíkaté struktury sazí za účinku anorganických chloridů, která se nazývá 
syntéza de-novo. Předpokládá se mechanizmus následných reakcí mezi částicemi uhlíku, 
vytvářenými nedokonalým spalováním materiálu, molekulami kyslíku a chloridů za 
katalytického účinku především mědi. Při zplynění uhlíku dochází vedle tvorby oxidů 
uhlíku k dekompozici uhlíkaté struktury sazí za tvorby aromatických sloučenin, přičemž 
určitá část molekul vytváří dioxinové a furanové struktury. 

Syntéza de-novo má za důsledek, že při průchodu spalin technologickou linkou pro 
utilizaci tepla a čištění spalin dochází v aparátech pracujících nad teplotou 200°C k 
částečné rekombinaci již rozložených dioxinů a jejich koncentrace se zvyšuje. Zvláště 
nezanedbatelný podíl má elektrostatický filtr, kde se zřejmě přidružuje vliv 
elektrostatického působení na průběh rekombinačních reakcí. Obecně největší nárůst 
dioxinů bývá pozorován v rozmezí teplot cca 400°C až 600°C. [20] 

Při dostatečné teplotě, času a turbulenci je vysoká pravděpodobnost dosažení tvorby 
produktů úplné oxidace při nízkém zbytkovém obsahu CO, organických látek a nedopalu 
uhlíku ve škváře a popílku. Uhlovodíky a uhlík přítomný v hořlavině odpadu se oxidují 
nejprve na oxid uhelnatý a spálení až na CO2. Tento proces je závislý na přítomnosti 
kyslíku ve spalované směsi, teplotě a na dostatečném promíchání spalin. Obsah CO je 
tudíž ukazatelem jakosti spalování.  

4.2 Mechanické pochody 
Tuhé znečišťující látky jsou svým původem vzniku součástí paliva nebo 

okysličovadla. Ostatní látky se tvoří teprve při dějích, které probíhají při spalování. Většina 
těchto látek je výsledkem oxidačních dějů a výsledkem rozkladných dějů i kondenzačních 
reakcí. 
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Odloučení tuhých podílů probíhá především mechanickým způsobem a to v kotli pro 
využívání tepla spalin a následně v elektrofiltrech nebo pomocí látkových filtrů. K 
odloučení zhruba 2/3 z celkového množství tuhých podílů dochází v utilizačním kotli. 

4.2.1 Elektrostatické odlučovače (ESP) 
Elektrostatické odlučovače se někdy také nazývají elektrostatické filtry. Pracují na 

principu zachycování nabitých prachových částic (popílku) na uzemněných deskách. 
V odlučovači jsou umístněny vysokonapěťové stejnosměrné elektrody (cca 20 kV). Plyn, 
proudící podél těchto elektrod, se ionizuje a tím nabijí prachové částice, které jsou 
následně přitahovány k uzemněným elektrodám, na kterých ulpívají.  

Měrný elektrický odpor popílku největší míře ovlivňuje účinnost zachycení popílku 
v elektrostatickém filtru. Při dosahovaných hodnotách měrného elektrického odporu vrstvy 
popílku 1011 až 1012 Ωcm dochází k snížení účinnosti odstranění. Měrný elektrický odpor 
vrstvy popílku je ovlivněn složením odpadu a může se tedy rychle měnit v závislosti na 
složení odpadu.  

K zvýšení účinnosti odstranění prachových částic mohou přispět zařízení, která 
udržují působení elektrického pole tvorbou kapek ve spalinách. Na tomto principu pracují 
mokré elektrostatické odlučovače. U tohoto typu návrhu se popel odloučený na sběrných 
deskách propírá kapalinou, obvykle vodou. Jsou možné dva způsoby propírání a to 
nepřetržitě či periodicky. 

 

 
Obr. 7: Elektrostatické odlučovače (ESP) [21] 

4.2.2 Látkový filtr 
Látkové filtry jsou odlučovače určené pro široký rozsah použití jak z hlediska 

výkonu (průtočného množství, mimořádně vysoká účinnost), tak i z hlediska provozních 
podmínek (chemické složení, teplota a ostatní fyzikální vlastnosti nosného plynu i 
odlučovaných příměsí). Regenerace filtrační plochy filtrů může být, jak s pulzní regenerací 
stlačeným vzduchem, tak i s regenerací zpětným proplachem. Různé koncepční řešení, 
adekvátní volba konstrukčních materiálů a povrchových úprav a především široký 
sortiment filtračních látek umožňují látkové filtry použít pro většinu vyskytujících se 
provozních aplikací například v energetice, metalurgii, chemii, apod. V současné době se 
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nejčastěji používají hadicové filtry s pulzní regenerací, u nichž lze ve srovnání s filtry 
regenerovanými zpětným proplachem volit vyšší zatížení filtrační látky a dosáhnout tak 
menšího prostoru potřebného pro instalaci. Zbytkový obsah popílku a tuhých úletů ve 
výstupním proudu spalin z látkového filtru bývá od 1 do 10 mg/m3

N.  
 

 
Obr. 8: Schéma látkového filtru s pulzní regenerací [22] 

4.3 Chemické a fyzikálně-chemické pochody 
Mezi fyzikálně-chemické a chemické postupy spadají tři skupiny čištění spalin, 

mokrého polosuchého a suchého čištění spalin.  
V mokrém procesu čištění spalin je do proudu spalin rozstřikována kapaliny, 

především voda s reakčním činidlem (např. roztok hydroxidu sodného). Reakčním 
produktem je odpadní voda, z které jsou znečišťující látky dále odstraňovány.  

V procesu polosuchého čištění spalin se do proudu spalin přidává sorpční prostředek 
ve vodném roztoku nebo suspenze. Voda se z absorpčního roztoku odpaří a výsledný 
produkt je pevného skupenství a je možné ho znova použít.  

U procesu suchého čištění spalin je do proudu spalin přidáván suchý sorpční 
prostředek (např. vápno, uhličitan sodný), výsledný produkt je taktéž pevného skupenství a 
je zachycován převážně na látkových filtrech. 

4.3.1 Absorpce 
Systémy mokrého čištění spalin (scrubber systems) zahrnují různorodá zařízení, která 

umožňují z proudu spalin odstraňovat plynné nebo pevné částice. V této části je uvedeno 
několik příkladů těchto zařízení. 

 
Systém mokrého čistění spalin se skládá z několika zařízení: 

• Přímé ochlazení plynu (zařízení Quencher) 
• Absorber, jedno nebo vícestupňový 
• Blok čistění odpadních vod 
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Obr. 9: Zařízení mokrého čistění spalin [23] 

 
Absorpce 
Absorpční čistění spalin je založeno na přestupu hmoty (difúzi), jejíž intenzita závisý 

součiniteli přestupu hmoty, velikosti mezifázové plochy a na koncentračním gradientu 
dané složky v plynné fázi a na mezifázovém rozhraní. Pro stejné provozní podmínky 
(vstupní a výstupní koncentrace absorbované složky, vlastnosti absorbentu, atd.) je 
množství absorbované nepřímo úměrné velikosti mezifázové plochy. V této mezifázové 
ploše dochází k přestupu látky (hmoty) jako je SO2, HF a HCl apod. do kapaliny. 

Absorber se skládá z tělesa absorberu a cirkulační nádrže. Těleso absorberu tvoří 
náplň (aktivní část), distributor kapaliny a odlučovač kapek. Jako absorbentem může být 
použita buď čistá voda, nebo voda s absorpčním činidlem. Absorpční činidla mohou být 
vodné alkalické nebo i kyselé roztoky. 

Nejčastěji používaná absorpční činidla jsou hydroxid sodný (NaOH) a hydroxid 
vápenatý, Ca(OH)2. 

Výhodou mokrého čištění spalin je jeho relativně vysoká účinnost odstraňování 
znečišťujících látek i při výrazných výkyvech vstupních koncentrací těchto látek 
v surových spalinách.  

 
Aparáty mokrého čištění spalin 
 
Quencher (přímé ochlazení plynu absorpčním roztokem) 
Toto zařízení, které je umístěné před absorberem, slouží k rychlému ochlazení spalin. 

Při ochlazení spalin dochází k částečnému odpaření dávkované kapaliny. Princip činnosti 
je založen na intenzivním zkrápění plynu absorpčním roztokem, který může být jednotný s 
absorpční kolonu, eventuálně se jeho alkalita (kyselost) v jednotlivých absorpčních 
stupních záměrně upravuje. Při chlazení spalin vstřikem absorpčního roztoku dochází 
součastně k odstranění tuhých látek z proudu čištěných plynů. 
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Obr. 10: Quencher [24] 

 
Venturi scrubber (Venturiho trubice) 
Ve Venturi scrubberu dochází k intenzivnímu kontaktu plynné a kapalné fáze, toho 

jevu se využívá k ochlazení spalin a k čištění spalin vznikající spalováním odpadů. 
V tomto aparátu se zúžením průtočného průřezu urychluje proudění plyno-kapalinové 
směsi natolik, že dojde k vytvoření disperzního (mlhového) toku. Součastně při vysoké 
turbulenci toku plyno-kapalné směsi dochází k intenzivnímu promíchání proudů. Aby 
urychlení proudění nebylo spojeno s nadměrně vysokou tlakovou ztrátou, je vhodné, aby 
zúžení tělesa bylo konstruováno ve tvaru dýzy, nejlépe jako kužel. V praxi může být 
Venturi scrubber realizován např. s obdélníkovým průřezem, avšak v každém případě je 
nutné brát ohled na minimalizaci tlakových ztrát a zamezit vzniku zkratových toků 
zúženým průřezem. Nevýhodou tohoto zařízení může být vytvořený velký hydraulický 
odpor. 
 

 
Obr. 11: Venturi scrubbers [25] 

 
Sprchový absorbér 
V tomto typu absorbéru je mezifázová plocha vytvářena rozprášením kapaliny na 

kapky pomocí sít, trysek nebo jiných rozprašovacím zařízením. Rozprášená kapalina 
vytváří v uvnitř kolony dvoufázový tok, kde kapky padají účinkem gravitační síly 
v protisměru proudícího plynu. Jedná se o zařízení umožňující odstraňování tuhých látek a 
složek schopných absorpce.  Aby byla účinnost odstranění těchto látek co nejvyšší, je 
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žádoucím, aby absorpční kapalina byla do proudu čištěného vstřikována ve formě co 
nejjemnějších kapiček a pokud možno rovnoměrně po celém průřezu kolony. Účinnost 
absorpce závisí značně na dokonalosti rozprášení a správném návrhu hydrauliky kolony. 
Toto zařízení vytváří malou hydraulický odpor na potrubní trase spalin. 

 

 
Obr. 12: Sprchový absorpbér [23] 

 
Probublávací absorbéry 
Tyto kolony jsou založeny na principu, kdy bublina plynu prochází určitý čas vrstvou 

kapaliny na patře absorberu a při tomto je ve styku se stále novými podíly kapaliny. Tato 
kapalina je zároveň dobře promíchávána a může tak přispět k lepšímu přestupu aktivní 
složky z povrchu bubliny do kapaliny. Aktivní složka se u malých bublinek doplňuje 
z jejich nitra skoro výhradně čistou difuzí a u větších za spolupůsobení nepatrného 
proudění. Uvnitř bubliny tedy nedochází k dostatečně intenzivnímu míchání, které by 
vyvolalo intenzivnější převod hmoty prouděním. Na straně kapalné fáze jsou pro výměnu 
vhodnější podmínky, protože kapalina ve styku s bublinkami stále obnovuje a přitom se 
pohybuje. Na straně plynné fáze jsou tyto podmínky nevýhodné. Proto bylo pozorováno, 
že zvětšením hloubky hladiny, kterou plyn probublává, nad určitou hranici (cca několik 
centimetrů) se zpravidla již prostup hmoty výrazněji nezlepší, neboť doplňování povrchu 
bublinek aktivní složkou difúzí z nitra kapky je pomalé. Odpor prostupu hmoty je tedy 
převážně na straně plynu. [17] 

Tento jev lze odstranit pomocí rozptýlení plynu na velmi jemné bublinky, např. 
pomocí různými typy kloboučků nebo pomocí několikastupňového probublávání. Při 
několika stupňovitém probublávání se plyn za každým stupněm promísí. Při určitých 
vlastnostech plynné a kapalné fáze může dojít ke tvorbě pěny na hladině kapaliny a 
k případnému rozstřikování kapaliny, což značně zlepšuje přestup hmoty na plynné straně. 

V probulávacích absorberech mohou být použity tyto typy pater: děrovaná, 
kloboučková, tunelová, sítová, štěrbinová, ventilová a záklopková.  
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Obr. 13: Mokrá vypírka s děrovanými patry [24] 

 
Absorbéry s náplní 
Náplňové kolony jsou nejčastějším typem absorbéru. V aparátech tohoto typu se jak 

plyn, tak i kapalina intenzivně mísí, takže jsou vhodné pro případ, kdy je určujícím 
parametrem difúzní odpor na straně plynu, i pro případ, kdy je má hlavní vliv odpor 
v kapalné fázi. Jedná se tedy o aparát s univerzálním použitím. 

Vždy se však nemůžeme při výběru aparátu řídit hledisky vyplívajícími z teorie 
výměny hmoty. Rozhodují často i jiné okolnosti. Náplňové kolony vyžadují pro dobré 
smáčení velké množství kapaliny. Proto se také často prací kapalina cirkuluje ze spodku do 
hlavy kolony, i když je její spotřeba malá. Mimo to cirkulace kapaliny snižuje hnací sílu 
přestupu látky. 

Z historického hlediska byla náplň zpočátku velmi jednoduchého typu (Raschigovy 
kroužky), postupným vývojem byly navrženy tělíska s co největším měrným povrchem. 
Náplň může být buď orientovaná, nebo volně sypaná. Na náplň absorpční kolony jsou 
kladeny nároky, aby vykazovala velký měrný povrch a současně způsobovala poměrně 
nízké hydraulické odpory. V experimentální absorpční koloně je použita orientovaná 
náplň. 

 

 
Obr. 14: Mokrá vypírka s náplní [24] 
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Turbulentní kontaktní absorbér (turbulent contact 
absorber - TCA) 

Absorbéry s vířivou náplní jsou vysoce efektivním 
prostředkem využívajícím promícháváním proudů plynu a 
kapaliny. Náplň kolony je tvořena dutými kulovitými prvky a 
za provozu je tato náplň vzestupným proudem plynu uvedena 
do fluidizovaného stavu. Díky nepřetržitému pohybu 
zvlhčených fluidizovaných částic je plyn s kapalinou 
v intenzivním kontaktu, a tak jsou zajištěny optimální 
podmínky pro přestup hmoty a zároveň je odstraněno riziko 
zahlcení zařízení. 

Vířivý kontaktní absorbér pracuje pří vyšším průtoku 
plynu a díky tomu má zařízení pro zpracování požadovaného 
objemu plynu menší rozměry. Čisticí systémy TCA, proto 
vyžadují menší kapitálové investice na jednotkový 
zpracovatelský výkon (ve srovnání s náplňovou kolonou). 
TCA jsou schopny pracovat s plynem obsahujícím pevné 
částice bez rizika ucpání a jsou vysoce účinné při odstraňování 
částeček větších než 5 μm. Prakticky nedochází k obtékání ani 
ke kanálovému efektu a změna tlaku při velkých objemech 
proudícího plynu je kvazi-konstantní. [26] 

 
Obr. 15: Turbulentní kontaktní absorbér [26] 

 
Dvoustupňová absorpce 
Pro větší účinnost zařízení se používá vícestupňová absorpce, kde může být použito 

různých absorpčních roztoků kapalin nebo roztoků odlišné alkality, pro odstranění 
několika látek ze spalin. Jednotlivé absorpční stupně mohou být umístěny nad sebou, jak je 
vidět na obr. 16, ale také je možné je umístit za sebou jako dva jednostupňové absorbery. 
Pro vertikální způsob uspořádání absorberů musí být mezi stupni absorpce umístěn sběrač 
kapaliny druhého stupně, aby nedocházelo k promíchávání kapalin.  

 

 
Obr. 16: Absorber pro dvoustupňovou mokrou vypírku s náplní  [23] 
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Provozní zkušenosti ukazují, že pomocí mokrého čištění plynů lze legislativou 
požadované zbytkové koncentrace HCl i SO2 dosáhnout i při zpracování plynů s relativně 
vysokým obsahem těchto látek a to i v případě jejich kolísajících vstupních koncentrací 
v čištěném plynu. Nevýhodou této technologie je vznik odpadních vod a následně kalů, 
které je nutno dále zpracovávat, což zvyšuje investiční a provozní náklady. 

 
Ionizační mokrá vypírka 
Toto zařízení je využitelné pro odstraňování plynných emisí a prachových částic. 

Jednotka kombinuje možnosti odstraňování částic pomocí elektrostatického odlučovače a 
efektivní odstranění plynných emisí pomocí mokré vypírky. Absorpční kolona může být 
v provedení vertikálním s protiproudým tokem nebo horizontální s křížovým tokem. 
Surový plyn prochází podél nabitých vysokonapěťových elektrod před vstupem do náplně 
kolony. Na polarizačních deskách jsou pomocí vysokého napětí ionizovány jemné tuhé 
částice (i menší než 1 μm) nebo kapičky kapaliny vytvářející aerosol. Záporně nabité 
částice vyvolávají opačné náboje k neutrálním povrchu protékající kapaliny a mokré 
náplně. Tento jev se nazývá tzv. Image/Force přitažlivost (IF přitažlivost), tzv. přitažlivost 
daná pohybem elektronů. Plynné emise jsou absorbovány a neutralizovány v sekci 
náplňové kolony. Křížové uspořádání absorpce umožňuje využití více druhů absorpční 
kapaliny. [27]    

 

 
Obr. 17: Princip ionizační mokré vypírky  [27] 

4.3.2 Polosuchá vypírka 
Vzhledem k tomu, že k čištění spalin jsou v řadě případů využívány rovněž adsorpční 

postupy, jsou v této práci stručně popsány i principy polosuchého a suchého čištění spalin 
a některých průmyslových aplikací procesů, jmenovitě se jedná o technologie Neutrec a 
Sordinox, resp. postupy využitelné pro snížení emisí elementární rtuti (MercOx a použití 
činidla TMT15). 

 
Polosuchá vypírka spalin pracuje na principu vstřikování roztoku hydrátu vápenného 

do proudu spalin. Nástřik absorpčního roztoku je volen tak, aby proběhlo úplné odpaření 
vody v nastřikované suspenzi a teplota spalin neklesla pod rosný bod (140-160°C). 
Pracovní roztok se připraví rozplavením vápenného hydrátu, do kterého může být 
přidáváno aktivního uhlí. Sorbent smíchaný s vodou vytvoří suspenzi, jejíž trvalá 
homogenita je zajišťována v rozplavovací nádrži. Připravená suspenze je poté vstřikována 
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tryskami do reaktoru. Druhý možný způsob je dávkování vápenného hydrátu a aktivního 
uhlí do proudu spalin odděleně. Při použití této kombinace činidel dochází v důsledku 
přítomnosti aktivního uhlí k podstatnému zvýšení účinnosti zachytávání dioxinů a 
organických látek s tím, že účinnost záchytu ostatních škodlivin zůstává zachována. 
V důsledku některých vlastností (specifického povrchu, velikosti částic, mechanické 
odolnosti atd.) použitého aktivního uhlí se pro některé složky ještě zvyšuje účinnost 
odstranění látek. Současně dochází k odpaření vody použité pro přípravu pracovního 
roztoku a ochlazení čištěného plynu. V praxi je operace polosuchého čištění spalin 
navrhována a vedena tak, aby teplota výstupních plynů byla nad rosným bodem, obvykle 
v rozmezí cca 140 až 160°C. Po odpaření vody dochází k separaci části sorbetu na spodku 
kolony, převážná část vytvořených tuhých podílů a jemného popílku unášena proudem 
čištěného plynu. Separace tuhých podílů z proudu čištěného plynu je následně 
uskutečňována v látkovém filtru. 

 

 
Obr. 18: Schematické znázornění polosuché vypírka spalin [28] 

 
Výhodou tohoto zařízení je, že při relativně velmi dobré účinnosti odstranění většiny 

znečišťujících látek (SO2, HCl, HF, těžké kovy, dioxiny, furany atd.) vznikajících při 
spalování odpadu vytváří malé množství sekundárního odpadu (popílku). 

4.3.3 Čištění spalin s využitím adsorpčních postupů 
Při adsorpčním čistění spalin se jako sorbenty nejčastěji používají různé druhy 

sorbetů vyznačující se jednak velkým měrným povrchem, eventuálně alkalickým 
charakterem. Adsorbenty s vysokým měrným povrchem, jako jsou např. aktivní uhlí nebo 
hnědouhelný koks, jsou využitelné pro odstranění těžkých kovů a perzistentních 
organických látek. V případě adsorbentů alkalického charakteru se využívá jejich 
schopnost vázat kyselé složky obsažené v čištěném plynu. Pro dosažení širšího spektra 
odstranitelných nežádoucích složek se často oba typy adsorbentů kombinují. 

 
Nejvíce používané jsou dvě metody: 

• dávkování sorbentu do proudu spalin 
• čistění spalin průchodem pevným ložem 

 
Na povrchu adsorpčního činidla (aktivního uhlí) dochází k záchytu nežádoucích 

vysokomolekulárních složek, kterými mohou být polyaromatické sloučeniny, dioxiny, 
furany apod. Dávkování aktivního uhlí do proudu spalin může být prováděno společně 
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s jemně mletým vápencem, vápenným hydrátem apod. Při dávkování této alkalické příměsi 
dochází k reakci příměsi s kyselými složkami (SO2, HCl, HF). 

Rozptýlený sorbent ve spalinách se zachycuje na povrchu tkaninového filtru, kde 
vytváří vrstvičku, na níž se dokončují reakce vedoucí k odstranění nežádoucích složek ze 
spalin. Z povrchu filtrační plochy látkového filtru se zachycený sorbent odstraňuje při 
regeneraci a shromažďuje se ve výsypce filtru. Část použitého sorbentu může být 
recyklována, zbývající část se odvádí jako nebezpečný odpad. Dávkování sorbentu závisí 
na obsahu znečisťujících látek ve spalinách (obvykle se pohybuje v rozmezí 50 až 100 
mg/mN

3 čištěných spalin). Teplota spalin by se měla pohybovat nad rosným bodem spalin 
(tedy nad 150°C) a neměla by překročit 200°C až 220°C. Doporučená doba kontaktu 
sorbentu a spalin by se měla pohybovat mezi 1 až 5 s, což je realizováno instalací aparátu 
označovaného jako „kontaktor“. Adsorpce na aktivní uhlí vhodné textury má příznivý efekt 
rovněž na snížení obsahu těžkých kovů v plynné formě jak ve formě sloučenin, tak i 
v elementární podobě např. Hg. 

 
Adsorpce nežádoucích látek je možná i na pevně uložené vrstvě sorbentu z aktivního 

uhlí nebo hnědouhelného polokoksu. Toto řešení je spojeno se zvýšením hydraulického 
odporu při proudění čištěného plynu sypanou vrstvou adsorbentů, pro snížení velikosti 
tlakové ztráty je v těchto případech vhodné zvolit adsorbery s radiálním tokem plynu 
vrstvou absorbentu. [20] 

 
Porovnání sorbentu Ca(OH)2 versus NaHCO3 bylo publikováno v článku [29]. 

Možnosti použití sorbentů bylo srovnáváno na základě několika kritérií: 
- doporučená oblast použití dle legislativy 
- maximální možná koncentrace vstupních znečišťujících látek (SO2, HCl), výsledné 

maximální koncentrace ve výstupním proudu 
- teplota a vlhkost spalin na výstupu 
- dávkované množství a možnost recirkulace sorbentu 
- dostupnost technologie 
- možnosti redukce NOx 
- energetické náklady 

 
Výsledné stanovisko nedoporučuje jednoznačně jeden typ sorbentu, ale porovnává 

sorbenty na základě vypsaných kritérií. Každý typ má oblast svého použití a své výhody a 
nevýhody. 

Například při dávkování NaHCO3 by teplota spalin neměla být nižší než 150°C, u 
sorbentu Ca(OH)2 může být teplota spalin pouze 110°C. Tento provozní parametr určuje 
různou oblast použití sorbentů. 

Další porovnání bylo provedeno s ohledem na dávkované množství. Při dávkování 
Ca(OH)2 je dávkovaný stechiometrický poměr nižší než u NaHCO3 a tím pádem jsou nižší 
provozní náklady na použití sorbentu Ca(OH)2. Ale při použití technologie se sorbentem 
Ca(OH)2 jsou vyšší pořizovací náklady než u technologie používající sorbent NaHCO3. 
Z těchto a dalších důvodů nelze určit jednoznačnou výhodu jednoho ze sorbentů a každá 
aplikace suchého čištění spalin se musí řešena individuálně. 

4.4 Popis technologie „NEUTREC (BICAR)“ 
Ve skupině adsorpčních procesů používaných pro čištění spalin ze spaloven odpadů 

je dobře propracována a používána například technologie firmy SOLVAY, GmbH, [30], 
pro kterou je užíván komerční název NEUTREC (Neutralization + Recycling). Jako 
adsorpční činilo je užíván hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3)  
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Po zavedení (injektáži) jemně rozemletého hydrogenuhličitan sodného do proudu 
čištěného plynu o teplotě nad 140°C, dochází k rozkladu NaHCO3 na Na2CO3 

OHCOCONaNaHCO2 22323 ++→  (4.1) 
 
Vzniklý Na2CO3 se vyznačuje velkým povrchem, který může reagovat s kyselými 

složkami (zejména HCl a SO2) obsaženými v čištěných spalinách:  
 

2232 COOHNaCl22HClCONa ++→+  (4.2) 

2422232 COSONaO2/1SOCONa +→++  (4.3) 
 

 
Obr. 19: Schematické znázornění technologie NEUTREC 

 
Technologie Neutrec čistění spalin je založena na kontaktu jemně rozemletého 

suchého uhličitanu sodného se složkami spalin. 
 
Je důležité, aby hydrogen uhličitan sodný - NaHCO3 (obchodní název BICAR) byl 

jemně namletý a vstřikován do proudu spalin tak, aby docházelo k dokonalému rozprášení 
do proudu plynu. Použitelnost BICARu je v rozmezí teplot spalin cca 140-400°C. 
Z důvodu větší účinnosti technologie NEUTREC je výhodné před vstupem do této 
technologie odstranit tuhé znečišťující látky ve spalinách např. pomocí elektrostatického 
filtru. 

Vstřikování BICARu probíhá před kontaktní reaktor, který prodlužuje dobu kontaktu 
spalin a BICARu. Po reakci hydrogen uhličitanu sodného s kyselými složkami v plynech 
(HCl, HF, SO2) vzniknou sodné soli (NaCl, NaF, Na2SO4). Aby se dosáhlo požadované 
zbytkové koncentrace všech nežádoucích látek, je současně s hydrogenuhličitanem sodným 
do proudu spalin často dávkováno aktivní uhlí. Tímto se dosahuje zachycení sloučenin a 
par těžkých kovů, eventuálně persistentních organických látek. Proud spalin 
s nadávkovanými sorbenty vstupuje do látkového filtru, kde dochází k odloučení uhličitanu 
sodného a aktivního uhlí. [31] 

 
Mezi výhody této technologie patří nižší provozní náklady oproti mokrému čištění 

spalin. Při použití nenadrceného BICARu je sice počáteční investice vyšší o technologii 
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drcení, ale následně klesají provozní náklady z důvodu nižší ceny nenadrceného BICARu. 
Při dokonalém rozprášení sorbentu do proudu spalin, ukazují provozní zkušenosti na 
vysokou účinnost odstranění kyselých složek, až 90%. Z toho vyplývá vyšší účinnost toho 
sorbentu než při použití suchého vápna. Mezi výhody také patří, že při použití této 
technologie není potřebný zpětný ohřev spalin na provozní teplotu před nadávkování 
sorbentu. 

Technologie NEUTREC je navržena na určitou vstupní koncentraci znečišťujících 
látek, při velkém rozptylu koncentrací těchto látek nemusí docházet k dostačujícímu 
odstranění na požadovanou výstupní koncentraci. Nevýhodou této technologie je, že 
nedokáže odstranit NOx. 

4.5 Popis techn ologie „SORDINOX“ 
Určitou nevýhodou technologie NEUTREC je, že nedokáže odstranit oxidy dusíku 

(NOx). Alternativu k této technologii prezentuje firma Seiler, GmbH, která používá 
technologii SORDINOX [4]. Tato technologie rozšiřuje aplikační možnosti suchého čištění 
spalin tím, že umožňuje, aby procesy jako selektivní katalytická redukce (SCR), 
odstraňování dioxinů a furanů, filtrace, odstranění kyselých složek a rtuti proběhly 
v jednom kroku a to bez použití reaktoru. SORDINOX je jemně rozemletý sorbent, který 
obsahuje oxidy kovů Ti, Va apod., které jsou katalyticky účinné pro odstranění NOx. 
Výhodou této technologie je snadná aplikace sorbentu na spalovnách odpadů s využitím 
stávajícího látkového filtru a systému suchého čištění spalin. 

 
 

 
Obr. 20: Typická účinnost odstranění znečišťujících látek kombinací suché vypírky s 

postupem SORDINOX [4] 
 

Orientační cenovou kalkulací vychází, že při cenových relacích 3 Kč/litr 25% 
čpavkové vody a 19,6 €/kg katalyzátoru budou náklady na jednotkové množství 
odstraněných oxidů dusíku ze spalin asi 2,4 vyšší než v případě použití technologie 
nekatalytické selektivní redukce (SCNR) s použitím čpavkové vody.  

4.6 Popis technologie „MercOx“ 
Rtuť se ve spalinách může vyskytovat ve dvou základních formách. Ve spalinách 

rozlišujeme rtuť v elementární (Hg0), tak v oxidické resp. iontové (Hg2+) formě. Rtuť 
v oxidické formě se dobře odstraňuje pomocí mokré vypírky oproti rtuti v elementární 
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formě. Tento efekt byl potvrzen měřením na spalovně průmyslového odpadu [33]. 
V dnešní době je elementární rtuť odstraňována ze spalin většinou pomocí adsorpce na 
aktivní uhlí. 

V institutu Forschugszentrum Karlsruhe byl vyvinut technologický proces „MercOx“ 
[32], který umožňuje odstranění elementární rtuti v mokré vypírce s absorbentu 
s peroxidem vodíku. 

 

 
Obr. 21: Zjednodušené schéma systému MercOx 

 
Řešení problému odloučení elementární rtuti při minimalizaci nákladů a s malým 

množstvím odpadů dává proces „MercOx¨“. Prvním krokem je ochlazení spalin zkrápěním 
kapaliny v aparátu quencher. Nastřikovaná kapalina v druhém stupni  absorberu obsahuje 
peroxid vodíku, který způsobí oxidaci elementární rtuti na lidickou dvojmocnou rtuť. Rtuť 
v iontové formě lze zachytit kontaktem s kyselým absorpčním roztokem a následným 
převedením na nerozpustné sloučeniny. Peroxid vodíku obsažený v absorbentu reaguje i 
s oxidem siřičitým ve spalinách. Z toho důvodu musí být dávkovaní H2O2

 upraveno tak, 
aby pokrylo potřeby obou reakcí. 

 
++→+ 2

222
0 HgOHOHHg  (4.4) 

42222 SOHOHSO →+  (4.5) 
 
Rtuť absorbovaná v odpadních vodách může být odstraněna několika způsoby. 

Například neutralizací, flokulací a následným odstraněním pevných sloučenin rtuti pomocí 
filtrace. Alternativou je oddělení rtuti z vodní fáze pomocí iontoměničů. Je také možné 
zpětné získání elementární rtuti pomocí extrakce. [32] 

4.7 Odstraňování emisí rtuti činidlem „TMT 15“ 
Jak bylo uvedeno v kapitole 2, při spalování odpadů je ve spalovacím prostoru 

dosahována teplota nad 850°C, eventuálně vyšší. Za těchto teplot řada anorganických 
sloučenin těžkých kovů, event. kovů v elementární formě přechází do plynného stavu, jak 
dokumentuje obr. 22.  Graf je uvádí závislost tlaků par vybraných oxidů, a chloridů 
těžkých kovů, event. elementárních kovových prvků na teplotě. S poklesem teploty spalin 
a souběžně s mechanických čištěním spalin od tuhých úletů klesá množství sloučenin 
těžkých kovů přítomné ve spalinách. Vzhledem k alkalickému charakteru oxidů těžkých 
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kovů je zbytkové množství těchto látek zachycováno s vysokou účinností v bloku mokrého 
chemického čištění spalin, zejména ve stupni pracujícím s kyselým absorpčním roztokem. 

 

 
Obr. 22: Závislost tlaků par vybraných oxidů, a chloridů těžkých kovů, event. 

elementárních kovových prvků na teplotě [35] 
 
Jednou z možností odstranění těžkých kovů, především rtuti, v absorpčním zařízení je 

za pomocí absorbentu s činidlem TMT 15 (obchodní název) [34]. Tato látka je patnácti 
procentní vodný roztok trimercapto-s-triazinu, síranu trisodného a organsulfidu, 
s hodnotou pH 12,5 a hustotou přibližně 1,12 g/cm3 (při teplotě 20°C). Činidlo nevykazuje 
toxické účinky. 

Chemické činidlo TMT 15 reaguje s monovalentními a bivalentními těžkými kovy 
(Cd, Cu, Pb, Hg, Ni, Ag) tak, že vytváří extrémně stabilní a prakticky nerozpustné 
sloučeniny těžkých kovů – TMT. Z produkovaných odpadních vod při mokrém čištění 
spalin jsou tyto sloučeniny snadno odstranitelné. Případovými studiemi byla prokázána 
dobrá účinnost, jak v procesech kyselého, tak zásaditého charakteru.  

 
Při běžných provozních podmínkách absorpčního zařízení se v prvním stupni 

zachycuje především rtuť v lidické formě. Největší účinnost odstranění této látky je při 
nízkých hodnotách pH absorbentu. Při hodnotách pH ≤ 1 se rtuť převádí do stabilního 
chlor-komplexu rtuti. Ale při nízkých hodnotách pH nastává problém s odstraňováním 
SO2, které bude odstraňováno s nižší účinností. Tento jev byl pozorován i při 
experimentálních měření na prvním stupni absorpčního čištění spalin. Druhou nevýhodou 
nízkého pH absorbentu je agresivita tohoto roztoku, která způsobuje značnou korozi. 
Z těchto důvodů, je SO2 odstraňován především v druhém stupni mokrého čištění spalin, 
kde je upravováno pH absorbentu zásaditými činidly např. hydroxidem sodným, 
hydroxidem vápenatým na hodnotu pH cca 5,5. 

 
Pokud v prvním stupni mokrého čištění spalin nedojde k úplnému záchytu sloučenin 

rtuti, dochází v druhém stupni v alkalickém prostřední za přítomnosti SO2 k redukci rtuti 
na elementární formu podle následující rovnice: 

 
2HClSOHHgO2HSOHgCl 42

ClHg
222

22 ++⎯⎯ →⎯++  (4.6) 
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Přidáním TMT15 do cirkulačního okruhu druhého stupně mokrého čištění spalin 
může být tato chemická reakce potlačena. Rtuť z iontové formy nebude přecházet do 
kovové formy, ale do nerozpustné sloučeniny Hg-TMT podle následují chemické rovnice: 

 
2NaClTMTHg2TMTNa3HgCl 2332 +⎯→⎯+  (4.7) 

 
Pro chemické činidlo TMT15 bylo na základě prvotních studií stanoveno doporučené 

dávkované množství činidla na základě maximálního očekávaného množství rtuti. Na 
základě studie výrobce doporučuje dávkovat 8,4 ml TMT15 na 1 m3 absorpční kapaliny 
pro zachycení 1 g rtuti v stupujícím proudu spalin do prvního stupně čištění spalin. 
Množství činidla dávkovaného do absorpční kapaliny je závislé na složení absorpční 
kapaliny a technologických parametrech zařízení. V praxi se osvědčilo dávkování 
desetinásobného přebytku činidla, tato koncentrace je již velice efektivní pro odstraňování 
rtuti. V proudu spalin vstupujících do mokré vypírky je také nezanedbatelné množství 
sloučenin těžkých kovů. V případě dávkování činidla TMT 15 dochází k reakci činidla 
s hydroxidy kovů za vzniku nerozpustných kovů sloučenin těžkých kovů a TMT. Z tohoto 
důvodů by dávkované stechiometrické množství TMT15 na odstranění rtuti nestačilo. 
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5 Teorie absorpčního čištění spalin 
Mezi hlavní cíle této dizertační práce patří popis mokrého čištění spalin. Jednotlivé 

používané průmyslové technologie způsoby čištění spalin neboli mokré vypírky jsou 
popsány v kapitole 5.1. tato kapitola se zabývá základními principy absorpce, které je 
potřebná respektovat při návrhu jednotky mokrého čištění spalin. Informace, uvedené 
v této kapitole, jsou čerpány především z literatury [17] . 

 
Absorpce patří mezi difúzní pochody, pro které je charakteristický kontakt plynné a 

kapalné fáze. Jedná se o proces oddělování složky z plynné fáze, založeným na využití 
absorpčního děje, tj. na pohlcování, rozpouštění, plynné složky v kapalném rozpouštědle 
(absorbentu). 

 
Je patrné, že výsledek absorpce podstatnou mírou ovlivní mimo pracovních podmínek 

i vlastnosti absorbentu. Pokud to je možné, upřednostňují se absorbenty s vysokou 
rozpustností absorbované složky. Čím bude rozpustnost složky vyšší, tím bude menší 
potřebné množství absorpční kapaliny. V ideálním případě by měl být absorbent stálý, 
málo prchavý, nízko viskózní, nekorozivní, netoxický, nehořlavý a nepěnivý. Tyto 
požadavky nejde samozřejmě dodržet všechny, proto používané kapaliny jsou vždy 
kompromisem.  

Surový plyn určení k zpracování pomocí absorpce, bývá v praxi vícesložková směs. 
Pro zjednodušení se při základních výpočtech uvažuje pouze dvousložková směs. Směs 
složená ze složky absorbované a ze složky inertní, která obsahuje všechny ostatní složky, 
které se absorpce neúčastní (inertní).  

 
Nasycením plynné složky do kapaliny vzniká homogenní roztok nazývaný také bohatý 

absorbent. Obsah absorbované složky v kapalině je možné zvyšovat jen do určité meze, tj. 
do nasycení roztoku absorbovanou složkou při daných provozních podmínkách. Při 
posuzování procesu absorpce je důležitá znalost rovnovážné soustavy, která dána 
nasyceným roztokem při provozních podmínkách. 

5.1 Rovnováha při absorpci 
Jestli uvažujeme při absorpci přítomnost pouze dvou fází (plynná, kapalná) a tří 

složek (absorbovaná, inertní a rozpouštědlo) jedná se tedy o soustavu s třemi stupni 
volnosti. Nečastěji známe stavové veličiny procesu tlak a teplotu, z toho vyplývá, že za 
izotermicko-izobarických podmínek je složením jedné fáze přesně dáno rovnovážné 
složení druhé fáze. 

 
( ) PTAA xfy ,=  (5.1) 

yA  látkový zlomek absorbované složky A v plynné fázi; [-] 
xA  látkový zlomek absorbované složky A v kapalné fázi; [-] 

 
Tato rovnice se spíše vyjadřuje pomocí YA,XA relativních látkových zlomků složky 

A v plynné resp. kapalné fázi nebo pomocí PA parciálního tlaku [Pa] absorbované složky 
v plynné fázi.  
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( ) PTAA XfY ,=  (5.2) 
( ) ( ) PTAAPTAA CfPxfP ,,   resp.  ==  (5.3) 

CA  látková koncentrace absorbované složky A v kapalné fázi; [mol.m-3] 
 
Na základě uvedeného vztahu lze sestrojit rovnovážnou čáru, která vyjadřuje 

závislost parciálního tlaku absorbované složky v plynné fázi na látkové koncentraci 
absorbované složky v kapalné fázi. 

Rovnovážný stav mezi plynou složkou a nasyceným roztokem má za izotermicko-
izobarických podmínek charakter dynamický, tj. za stejný časový interval se do roztoku 
absorbuje i desorbuje stejný počet molekul. Proto můžeme usuzovat, že zvýšení 
parciálního tlaku absorbované složky nad roztokem PA vede k (při stejné teplotě a tlaku) 
zvýšení množství pohlcené složky v nasyceném roztoku, tento děj vyjadřuje Henryho 
zákon: 

 

AA xHP ⋅=  (5.4) 
H Henryho konstanta, charakteristická pro danou složku a dané rozpouštědlo; [Pa] 

 
Rozpustnost plynné složky v rozpouštědle je podle Henryho zákona přímo úměrná 

parciálnímu tlaku této složky nad roztokem, což se také vyjadřuje ve tvaru: 
 

AcA PHC ⋅=  (5.5) 
kde Hc je také často rozuměno jako „Henryho konstanta“, ale v tato je vyjádřena v 

jednotkách [mol.m-3.Pa-1]. Mezi jednotlivými konstantami H a Hc je nepřímo úměrná 
vazba, je třeba dbát na rozlišnost těchto fyzikálních konstant, nejen na odlišnost hodnot ale 
i jednotek. 

 
Látkové množství rozpuštěné plynné složky A v objemové jednotce nasycené 

kapaliny CA je (při dané teplotě a tlaku) přímo úměrné parciálnímu tlaku této složky nad 
roztokem. Protože podle Boyleova zákona je objem nepřímo úměrný tlaku, bude za 
izotermických podmínek při různých parciálních tlacích plynné složky nad roztokem 
rovnovážný objem pohlcený složky stejný. Na základě Henryho zákona lze vyjádřit 
rozpustnost složky také prostřednictvím Ostwaldova absorpčního součinitele α: 

 

V
VA=α  (5.6) 

VA objem rozpuštěné plynné složky A za stavu úplného nasycení při dané teplotě; [m3] 
V objem kapaliny, v které je rozpuštěný objem VA plynné složky při stejné teplotě; 

[m3] 
 

Plyn H2 N2 O2 CO2 SO2 NH3 
α [-] 0,0215 0,0239 0,0489 1,713 79,8 1305,0 

H [MPa] 5870 5360 2570 73,7 1,67 0,208 

Tab. 2: Rozpustnost α a Henryho konstanta H vybraných plynů ve vodě při 0°C [17] 
 
Součinitel α nezávisí na tlaku a s rostoucí teplotou jeho hodnota zpravidla rychle 

klesá. Na základě hodnoty rozpustnosti můžeme porovnat absorpční schopnost různých 
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plynů a je patrné že vodík, dusík a kyslík má několika násobně nižší rozpustnost než SO2 a 
tak jsou považovány za inertní plyny oproti SO2.  

 
Důležité je jsi uvědomit, že platnost Henryho zákona je vázaná na absorbovanou 

složku s vlastností ideálního plynu a na existenci nekonečně zředěného kapalného roztoku. 
Proto Henryho konstanta nezávisí na koncentraci absorbované složky v roztoku, ale pouze 
na teplotě a tlaku. Při běžných provozních tlacích se v praxi závislost na tlaku neuvažuje. 
Závislost Henryho konstanty na teplotě vyjadřuje termodynamický vztah: 

 

2

ln
TR
H

T
H rozp

⋅

Δ
−=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

 
(5.7) 

ΔrozpH změna entalpie jednotkového množství složky při přechodu této složky ze 
stavu ideálního plynu do nekonečně zředěného kapalného roztoku; [J.mol-1] 

 
Jestliže, budeme uvažovat v určitém intervalu teplot rozpouštěcí teplo plynné složky 

v nekonečně zředěném kapalném roztoku za přibližně konstantní veličinu tak po integraci 
vznikne vztah: 
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H rozprozp expH  resp.  ,Iln H  
(5.8) 

IH integrační konstanta; [-] 
 
Henryho konstantu H lze považovat za konstantní veličinu pouze při konstantní 

teplotě. Henryho zákon je v technické praxi použitelný pouze v případě málo rozpustných 
plynech a to vzhledem k předpokladu nekonečně malého obsahu absorbované složky 
v kapalném roztoku. 

5.2 Rychlost absorpce 
Pro vysvětlení rychlosti absorpce budeme uvažovat jednoduchou soustavu (např. 

náplňovou kolonu), kde je absorbována složka A, která je ve směsi s inertní složkou I. 
Předpokládáme že, jde o nepřetržitý jednosměrný přestup složky A, a to z proudící plynné 
fáze přes mezifázové rozhraní do proudícího kapalného absorbentu, rozpouštědla L. 
Rychlost absorpce se dá nejvhodněji vyjádřit prostřednictvím rychlostních rovnic přestupu 
látky mezi fázemi. Při známých hodnotách parciálních koeficientů přestupu látky v plynné 
a kapalné fázi kgP, klC je rychlost absorpce dána vztahem: 

 

( ) ( )lflCfggP CCkPPk
A
n

−=−≡
&

 (5.9) 

A
n&

    hustota toku látkového množství absorbované složky z plynné do kapalné fáze; 

[mol.m-2.s-1] 
n&  ustálený tok látkového množství absorbované složky plynné do kapalné fáze; 

[mol.s-1] 
A plocha povrchu mezifázového rozhraní; [m2] 
Pg parciální tlak absorbované složky v jádře proudící plynné fáze; [Pa] 
Pf parciální tlak absorbované složky na mezifázovém rozhraní; [Pa] 
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Cf látková koncentrace absorbované složky na mezifázovém rozhraní; [mol.m-3] 
Cl látková koncentrace absorbované složky v jádře proudící plynné fáze; [mol.m-3] 
kgP parciální koeficient přestupu látky v plynné fázi patřící k integrální rychlostní 

rovnici ustáleného jednosměrného proudění přestupu látky v plynné fázi, s hnací 
silou vyjádřenou rozdílem parciálních tlaků absorbované složky (Pg-Pf);       
[mol.m-2.s-1.Pa-1] 

Parciální koeficient přestupu je při jednosměrné transportu látky v proudící plynné 
fázi dán vztahem: 
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P tlak; [Pa] 
T absolutní teplota; [K] 
R univerzální plynová konstanta; [J.mol-1.K-1] 
PIls střední logaritmická hodnota parciálního tlaku inertní složky I v plynné fázi, určená 

z hodnot PIg a PIf; [Pa]  
Dg difúzní koeficient absorbované složky v plynné fázi; [m2.s-1] 
zgd tloušťka difúzního filmu v proudící plynné fázi; [m] 
klC parciální koeficient přestupu látky v kapalné fázi patřící k integrální rychlostní 

rovnici ustáleného jednosměrného proudění přestupu látky v kapalné fázi, s hnací silou 
vyjádřenou rozdílem látkových koncentrací absorbované složky (Cf-Cl), [m.s-1] 

Parciální koeficient přestupu látky v kapalné fázi je při jednosměrné transportu látky 
v proudící kapalné fázi dán vztahem: 
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( )
∑

i
iC  součet látkových koncentrací složek v kapalině; [m2.s-1] 

CLls střední logaritmická hodnota molové koncentrace rozpouštědla L v kapalné fázi, 
určená z hodnot CLf a CLl; [m2.s-1]  

Dl difúzní koeficient absorbované složky v kapalné fázi; [m2.s-1] 
zld tloušťka difúzního filmu v proudící plynné fázi; [m] 

 
V dalších případech lze rychlost absorpce vyjádřit pomocí úhrnných koeficientů 

přestupu látky mezi fázemi, objemových úhrnných koeficientů přestupu látky mezi fázemi 
a objemových parciálních koeficientů přestupu ve fázích. 

5.3 Látková bilance absorpční kolony 
Při sestavování rovnic látkové bilance je potřebné vycházet ze skutečnosti, že při 

absorpci se během přechodu plynné i kapalné fázi absorpčním zařízením (absorbéru) mění 
nejen složení obou fází, ale i průtoky těchto fází. Avšak průtok inertní složky I v plynné 
fázi a průtok čistého málo prchavého rozpouštědla L v kapalné fázi se v ustáleném stavu 
v absorpčním zařízení prakticky nemění. Při relativně konstantním průtoku nosné plynné 
fáze se obsah absorbované složky v ní postupně zmenšuje v důsledku difúzního úbytku 
absorbované složky, a tudíž i obsah absorbované složky v kapalné fázi se zase naopak 
postupně zvyšuje. V bilančních rovnicích je proto vhodné dát při vyjadřování složení fází 
přednost použití relativních látkových zlomků. To přispěje k zjednodušení tvaru bilanční 
rovnic. U kapalného rozpouštědla, absorbentu, budeme předpokládat, že má při pracovních 
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podmínkách zanedbatelný rovnovážný tlak par tedy, že průběhu absorpce nekontaminuje 
plynou směs. Dále budeme předpokládat fyzikální absorpci (bez chemické reakce) jediné 
složky za ustáleného stavu. 

 
Absorbéry se souvislým i se stupňovitým kontaktem fází jsou převážně v technické 

praxi konstruovány s protiproudým uspořádáním toku plynné a kapalné fáze. Rovnici 
látkové bilance absorbované složky za ustáleného stavu v takovém to absorbéru je možné 
sestavit podle obr. 23: 

 
( ) ( )2121 XXnYYnn LI −=−= &&&  (5.12) 

n&  ustálený tok látkového množství absorbované složky (složky A) absorbérem 
z plynné do kapalné fáze; [mol.s-1] 

In&  ustálený tok látkového množství inertní složky I absorbérem v plynné fázi; [mol.s-1] 

Ln&  ustálený tok látkového množství čistého rozpouštědla L absorbérem v kapalné fázi; 
[mol.s-1] 

Y1,Y2 relativní látkové zlomky absorbované složky v plynné fázi na spodku resp. 
na hlavě absorbéru; [-] 

X1,X2 relativní látkové zlomky absorbované složky v kapalné fázi na spodku resp. 
na hlavě absorbéru; [-] 

 

 
Obr. 23: Schéma protiproudého absorbéru [17] 

 
Součin ( )21 YYnI −& na levé straně rovnice (5.12) ve fyzikálním smyslu vyjadřuje 

ustálený „odtok“ látkového množství absorbované složky v absorbéru z plynné do kapalné 
fáze. Podobně součin ( )21 XXnL −&  ve fyzikálním smyslu vyjadřuje ustálený „přítok“ 
látkového množství absorbované složky v absorbéru z plynné do kapalné fáze. 

 
Bilanční rovnice se jednoduchou úpravou lze napsat ve tvaru: 
 

( )2121 XX
n
nYY

I

L −=−
&

&
 (5.13) 

Kde podíl 
I

L

n
n
&

&
 přestavuje veličinu, která je označována jako specifická spotřeba 

absorbentu.  
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Veličina L představuje bezrozměrnou veličinu, která ve fyzikálním smyslu vyjadřuje 

látkové množství čistého absorpčního činidla, které je potřebné na zpracování takového 
látkového množství surové směsi, v kterém se nachází jednotkové látkové množství inertní 
složky. Minimální (tg β) a pracovní (tg α) množství rozpouštědla je také znázorněno 
v rovnovážném diagramu při protiproudé absorpci, obr. 24. 

 

 
Obr. 24: Rovnovážný izotermicko-izobarický diagram Y-X pro protiproudou absorpci 

[17] 

5.4 Absorpce doprovázená chemickou reakcí 
Při absorpci je výhodný takový absorbent, který velmi dobře pohlcuje žádanou 

složku, tedy když je její rovnovážný parciální tlak v absorpčním roztoku při pracovních 
podmínkách co možno nejnižší. Kdyby se jeho hodnota blížila k nule, získala by se 
nejvyšší možná hnací síla absorpčního procesu. Této podmínce nejlépe vyhovuje soustava, 
v které absorbovaná složka vstupuje do chemické reakce s kapalným absorbentem nebo 
alespoň s jednou jeho složkou v případě, že používáme vícesložkový absorbent. 
Absorbovaná složka se chemickou reakcí v absorpčním roztoku podstatně mění a tím se 
vlastně z roztoku odstraňuje. Všeobecně se dá říci, že doprovodná chemické reakce má 
příznivý účinek na rychlost reakce. Jestliže se absorpcí nevytváří výsledný produkt, tak se 
jako absorbent zpravidla volí takový roztok, který lze po absorpci lehce regenerovat. 

Mezi vlastní fyzikální absorpcí a absorpcí doprovázenou chemickou reakcí není ostrá 
hranice. Například při absorpci čpavku nebo oxidu siřičitého ve vodě se část pohlcených 
molekul mění na ionty v důsledku chemické reakce s rozpouštědlem. Chemická stránka 
tohoto děje má vliv na rychlost absorpce. Protože tento efekt není velmi výrazný, obvykle 
se takový to proces zařazuje do fyzikální absorpce. Ale v jiných případech může mít 
chemická reakce na rychlost absorpčního procesu značný vliv až rozhodující. 
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Rychlost absorpce s chemickou reakcí je ovlivňována současně rychlostí fyzikální 

difuze a rychlostí reakce. Poměr hodnot rychlosti reakce a rychlosti difuze může být také 
charakterizována pomocí Hattova kritéria [18]: 

 
( )

o
c

AA

k
cDr

Ha
⋅

= ;[-] 
(5.15) 

r rychlost reakce vztažená k jednotkovému objemu reakční směsi; [mol.m-3.s-1] 
kc

o koeficient přestupu hmoty bez chemické reakce; [m.s-1] 
DA difúzní koeficient složky A v kapalné fázi; [m2.s-1] 
cA látková koncentrace absorbované složky v plynné fázi; [mol.m-3] 

 
V situaci, když je rychlost reakce značně menší než rychlost difuze (hodnoty Hattova 

kritéria řádu 10-2 a menší), pronikne absorbovaná složka během průchodu absorbérem do 
celého objemu kapaliny, ale její doba prodlení v absorbéru nestačí k tomu, aby významný 
podíl složky zreagoval.  

Při středně velké hodnotě rychlosti reakce a dostatečné rychlosti fyzikální difuze 
(hodnoty Hattova kritéria řádu 10-1až 100) opět složka pronikne do celého objemu 
kapaliny, ale přitom z převážné části zreaguje. Rychlost absorpce je pak úměrná velikosti 
zádrže kapaliny v absorbéru. 

Je-li hodnota rychlosti reakce vysoká (řád hodnot Hattova kritéria 100 
a větší), 

přemění se veškerá absorbovaná složka již v blízkosti fázového rozhraní na produkt 
chemické reakce. Rychlost absorpce je pak úměrná velikosti plochy fázového rozhraní.  

 
Při aplikaci technologie mokrého čištění spalin na spalovnách komunálního i 

nebezpečného odpadu se nejčastěji používá vodný roztok s alkalickým činidlem. V těchto 
případech probíhá absorpce doprovázená chemickou reakcí. 
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6 EXPERIMENTÁLNÍ ZAŘÍZENÍ DVOUSTUPŇOVÉHO 
ČISTĚNÍ SPALIN 
Na základě požadavku navrhnout jednotku mokrého čistění spalin, která by měla 

vysokou účinnost odstranění znečišťujících látek a přitom by způsobovala nízké 
hydraulické odpory, bylo navrženo experimentální zařízení dvoustupňového absorpčního 
čistění plynů (vypírka), obr. 25. Autor navrhl většinu prvků experimentálního zařízení, 
uvedl celé zařízení do provozu, provedl zkušební provoz a následné měření na tomto 
zařízení. 

 
Zařízení se skládá z prvního stupně, tzv. O-elementu, který v praxi nahrazuje běžně 

používaný Venturi scrubber. O-element je zařízení sloužící k homogenizaci plyno-
kapalinové směsi, při kontaktu spalin a kapaliny dochází k ochlazení horkých spalin a 
odstranění znečišťujících látek ze spalin. O-element je vyroben v celoocelovém provedení, 
z důvodu vysoké teploty vstupujících spalin. Druhý stupeň je navržen jako náplňová 
kolona se strukturovanou náplní. Náplňová kolona je vyrobena v celoplastovém provedení 
z materiálu polypropylen, který vyniká velmi dobrou chemickou a mechanickou odolností. 
Výkres sestavy je v příloze 2. 

 

 
Obr. 25: Celkový pohled na experimentální zařízení čistění spalin 
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6.1 Popis a funkce zařízení 
Celé experimentální zařízení se skládá z několika samostatných aparátů. Mezi hlavní 

zařízení patří spalovací komora pro termické odstraňování zbytkového obsahu uhlovodíků 
v odpadních plynech (dále jen spalovací komora) a zmiňované zařízení dvoustupňového 
čištění spalin. K dosažení potřebných průtoků spalin jsou před spalovací komorou a za 
blokem čištění spalin instalovány radiální ventilátory. Další nutnou součástí zařízení je 
systém měření a regulace. 

Spaliny obsahující SO2 byly generovány ve spalovací komoře obr. 26, která primárně 
slouží k odstraňování zbytkových podílů organických sloučenin ve vzdušině. Spaliny 
s obsahem SO2 jsou vytvářeny ve spalovací komoře, kde dochází ke spálení směsi toluenu 
(C7H8) (6.1) a sirouhlíku (CS2) (6.2) pomocí hořáku spalujícího zemní plyn. Takto 
vytvořené surové spaliny pak vstupují do jednotky dvoustupňového čištění spalin. 

 
C7H8 + 9 O2 → 7 CO2 + 4 H2O (6.1) 
CS2 + 3 O2 → CO2 + 2 SO2 (6.2) 

 

 
Obr. 26: Fotografie a 3D model jednotka termického zpracování odpadu [36] 

 
Zařízení experimentálního čištění spalin má klasické uspořádání jako mokrá vypírka 

na spalovně odpadů. Spaliny o teplotě cca 170°C vstupují do prvního stupně čištění O-
elementu, který nahrazuje běžně používaný Venturi scrubber. Zde dojde k částečnému 
záchytu znečišťujících látek a ochlazení spalin. Dále již spaliny vstupují do spodní části 
náplňové kolony. Schéma experimentálního zařízení je uvedeno v příloze 3.  

 
Vstupní potrubí O-elementu je napojeno na trasu DN 200 pro výstup spalin 

z reaktoru R−01 spalovací komory. Spaliny do reaktoru jsou dopravovány vzduchovým 
ventilátorem L−01, jehož výkon může být regulován klapkou KL-01. Původní potrubí pro 
odvod spalin z reaktoru R−01 je opatřeno přepážkou, která v případě samostatného 
provádění zkoušek čištění spalin bude uzavírat tuto část potrubí. 

Přívodní potrubí k „O-elementu“ je opatřeno klapkou KL−02, která v případě 
provozní poruchy umožňuje uzavřít přívodní potrubí a zamezit tak šíření horkých spalin do 
mokré vypírky. O-element O−01 se skládá ze dvou větví o průměru DN 100. Tyto větve 
jsou zhotoveny z uhlíkové oceli. Do každé větve jsou zaústěny v ohybu trysky T−01 a 
T−02 pro vstřik absorpční kapaliny do proudícího plynu. Ke zpětnému sražení proudů 
čištěného plynu a nadávkované kapaliny dochází ve vlastním mísicím kusu 
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homogenizátoru. Vzniklá velmi disperzní směs plynu a kapaliny, která postupuje do nádrže 
D−01, kde dojde k odloučení kapaliny od plynu. Kapalina je dopravována čerpadlem P−01 
k tryskám pro vstřik kapaliny do „O-elementu“. Čerpadlo vyvíjí tlak dopravované kapaliny 
cca 1,0-1,5 MPa. Potrubí DN 15 pro přívod kapaliny k tryskám je opatřeno tlakoměry, 
regulačními ventily RV−01 a RV−02 a impulsními průtokoměry k řízení nastřikovaného 
množství kapaliny. 

Nádrž D−01 pro sběr kapaliny má objem 0,8 m3. Z důvodu sycení čistěného plynu 
vodní parou na stav blízký rovnovážnému stavu je nutné doplňování vody do nádrže. 
Průtok vody je upravován pomocí regulačního ventilu RV−03. Část absorpčního roztoku je  
je odváděna pomocí čerpadla P−04, množství odváděné odpadní vody je regulováno 
ventilem RV−04. Během měření je sledována hodnota pH absorbentu. Z důvodu přesného 
určení pH je nádrž opatřena sondou pH FI-61 a digitálním měření teploty TI-33. pH 
absorbentu je v průběhu experimentu upravováno dávkováním alkalického činidla (roztok 
NaOH). Roztok NaOH je do nádrže dávkován pomocí čerpadla P-05, jehož součástí je i 
měření a regulace průtoku. 

Čištěný plyn z prvního stupně vstupuje do náplňové kolony druhého stupně čištění 
spalin C−01. Absorpční roztok je dopravován čerpadlem P−02 do distributoru kapaliny na 
hlavě kolony. Potrubí DN 15 pro přívod kapaliny do distributoru kolony je opatřeno 
tlakoměrem, regulačním ventilem RV−05 a impulsním průtokoměrem. Vyčištěný plyn je 
veden potrubím přes klapku KL−03 do odtahového trasy, na které je měřen průtok a 
teplota spalin. Dopravu plynu zajišťuje spalinový ventilátor L−02, jehož výkon může být 
regulován frekvenčním měničem. 

6.2 Homogenizátor dvoufázového toku 
Homogenizátor, který je označen O-element, je zařízení sloužící k homogenizaci 

plyno-kapalinové směsi, který byl již dříve navržen k obdobnému účelu [37]. 
V ohybech potrubí dochází v důsledku odlišných hustot plynné a kapalné fáze a 

odstředivé síly k rozdělení proudění těchto fází. Po rozdělení dvoufázového toku do dvou 
proudů lišících se výrazně poměrem kapalina-plyn, byly tyto proudy opětně zavedeny 
„proti sobě“. Místo zpětného smíchání dvou proudů, které se odlišovaly poměrem mezi 
plynem a kapalinou, je vidět na obr. 27. 

 

 
Obr. 27: Detail zpětného sražení proudů [37] 



 Dizertační práce 
Ing. David Jecha 

 

47 

V místě smíchání proudů docházelo k vytvoření mlhového toku s velmi 
dispergovanou kapalinou. Uvedený jev je označován jako „přechodový skok“ projevující 
se za situace, kdy při proudění dvoufázové směsi kapalina-plyn dojde ke vzniku tlakové 
ztráty rovnající se dynamické složce tlaku. Tato podmínka byla splněna „čelním sražením“ 
dvou proudů. V místě zpětného smíchání proudů dvoufázové směsi probíhaly intenzivní 
pulsace a byl tak vytvořen mísič, který nevyžadoval žádnou heterogenní vestavbu. [38] 

Hlavním cílem homogenizátoru O-element (obr. 28) je dokonalé promíchání 
jednotlivých proudů a vytvoření, co největší mezifázové plochy, které je docíleno vznikem 
mlhového toku. Tímto je dosaženo zvýšené intenzity přestupu hmoty při dějích absorpce, 
jak je dokumentováno vztahy v kapitole 4. Dalším cílem je minimalizace hydraulických 
odporů. 

 

 
Obr. 28: Zobrazení aparátu O-element v axiálním pohledu 

6.3 Popis prvního stupně absorpčního čistění spalin 
Jak již bylo výše uvedeno, první stupeň bloku mokrého čištění spalin je navržen jako 

aparát O-element, který nahrazuje aparát sloužící k dosažení intenzivního kontaktu mezi 
plynem a kapalinou, označovaný Venturi scrubber. Tento prototyp byl navržen a 
zkonstruován na Ústavu procesního a ekologického inženýrství.  

Vstupní proud spalin je po vstupu do aparátu rozdělen do dvou proudů (viz. obr. 29). 
Následně je v dolních ohybech potrubí pomocí trysek nastříknuta absorpční kapalina do 
proudu spalin. Tento dvojfázový tok proudů je z jednotlivých ramen zaveden čelně „proti 
sobě“, čímž se vytvoří mlhový tok.  
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Obr. 29: Popis proudění v aparátu O-element 

6.3.1 Návrh prototypu čtyřramenného O-elementu 
Postupným přechodem od rovinného provedení O-elementu (dále jen O-element 2R) 

do prostorového uspořádání vznikl čtyřramenný O-element (dále jen O-element 4R), (viz. 
obr. 30). Důvodem návrhu aparátu pro větší průtok spalin je, že spalovny komunálního i 
nebezpečného odpadu produkují běžně spaliny o průtoku v desítkách tisíc m3/h. Pro tento 
průtok spalin by byl takto navržený původní aparát O-element 2R příliš rozměrný. Nástřik 
kapaliny u čtyřramenného O-elementu může být proveden dvěma způsoby. Za prvé 
stejným způsobem jako u dvojramenného O-elementu, a to pomocí trysek v spodních 
obloucích zařízení, nebo nástřikem kapaliny po obvodu na vstupním potrubí. Druhý 
způsob umožňuje dávkovat kapalinu do potrubí i o velkém průměru. Dávkováním kapaliny 
v horní části aparátu je dosaženo prodloužení doby kontaktu spalin s absorbentem. 
Srovnání alternativy konstrukčního řešení O–elementu se dvěma, resp. 4 rameny, je 
provedeno v tab. 3. 

 

 
Obr. 30: Příklad konstrukce čtyřramenného aparátu O-element 
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charakteristika jednotka
hodnota 

O-element 2R O-element 4R
Průtok surového plynu mN

3/h 700 700
Teplota vstupního plynu °C 170 170
Tlak (abs.) vstupního plynu kPa 103 103
Průtok reálného plynu společnou větví m3/s 0,3094 0,3094

O-element - vstup spalin 
Průměr společného potrubí mm 100 100
Rychlost v přívodní větvi m/s 39,4 39,4

O-element - rozdělení proudů 
Průměr potrubí větve O-elementu mm 100 72,1
Počet proudů po rozdělení - 2 4
Průtok plynů jednou větví mN

3/h 350 175
Teplota proudu °C 170 170
Průtok reálného plynu jednou větví m3/s 0,155 0,077
Rychlost v jedné větvi O-elementu m/s 19,7 18,9

O-element - nástřik absorbentu 
Teplota po nástřiku kapaliny °C 120 120
Průtok reálného plynu společnou větví m3/s 0,14 0,07
Průměr zúženého potrubí mm 100 72
Rychlost v zúženém potrubí m/s 18 18
Poměr plyn/kapalina m3/m3 600 600
Množství abs. kapaliny jednou větví m3/h 0,9 0,5
Celkový průtok absorpční kapaliny m3/h 1,9 1,9

O - element - v místě spojení proudů 
Teplota proudu na výstupu z O-elementu °C 50 50
Průtok reálného plynu společnou výstupní větví m3/s 0,25 0,25
Rozšíření výstupního potrubí na průměr mm 100 100
Rychlost ve výstupním potrubí m/s 32,22 32,22

Tab. 3: Návrhové parametry aparátu O-element v provedení 2R, resp. 4R 
 

Z důvodu ověření účinnosti odstraňování znečišťujících látek a nízkého 
hydraulického odporu byly navrženy a vyrobeny jednotlivé díly čtyřramenného O-
elementu tak, aby bylo možno sestavit tento aparát v šesti různých modifikacích. 
Jednotlivé modifikace jsou vytvořeny ze dvou vrchních dílů, které se liší místem nástřiku 
kapaliny a tří spodních dílů, které se liší místem rozšíření potrubí pro celkový průtok 
spalin.  

 

6.3.2 Výpočet teploty spalin na výstupu z aparátu mokrého čištění spalin 
Jedním z důležitých výstupních parametrů aparátu mokrého čištění spalin je teplota 

spalin vystupujících z tohoto zařízení. Znalost výstupní teploty je důležitá pro návrh 
dalšího stupně absorpčního čištění spalin, protože tyto aparáty jsou často zhotoveny 
z materiálu polypropylen, což je spojeno se snížením maximální přípustné pracovní 
teploty. 

Výpočet teploty spalin na výstupu z aparátu je proveden na základě entalpické 
bilance směšovače, do kterého vstupuje proud plynu a odpařující se kapaliny (vody), čímž 
se na úkor zjevného tepla ochlazovaných spalin zvýší koncentrace vodní páry v plynu na 
úroveň nasycení. Zobrazení vstupních a výstupních proudů pro modelový případ je uveden 
na obr. 31. 
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Obr. 31: Zobrazení vstupních a výstupních proudů pro výpočet výstupní teploty spalin 

 
Na základě výpočtu, který byl zveřejněn v [48], byl zpracován výpočtový model 

umožňující stanovit výstupní teplotu spalin za směšovačem spalin a kapaliny.  
Výpočet výstupní teploty spalin je v této práci demonstrován pro dvě případové 

studie, jednak pro O-element experimentální velikosti, resp. průmyslové velikosti.  
 
Pro výpočet výstupní teploty jsou zapotřebí znát tyto vstupní data: 

- Objemový průtok spalin na vstupu, VMS [m3
N/h] 

- Objemový průtok nastřikované kapaliny, VL [m3/h] 
- Teplota spalin na vstupu, TG,in [°C] 
- Tlak spalin na vstupu, P1 [kPa] 
- Tlak spalin na výstupu, P2 [kPa] nebo tlakovou ztrátu aparátu, ΔP [kPa] 
- Složení spalin vstupující do aparátu – O2, N2, CO2, Ar, SO2, HCl, H2O atd. pro 

výpočet rovnice entalpie spalin 
- Objemový zlomek ve spalinách na vstupu yH2O,in, viz složení spalin 
- Referenční teplota pro výpočet entalpií byla zvolena 0°C 

 
Výpočet entalpie jednotlivých proudů:  
a, Spaliny - vstup 
Pro výpočet měrné entalpie plynné směsi jsou použity vztahy (6.3) až (6.8).  
 
∑ ⋅=

i
jj hyh
 

(6.3) 

yj objemový zlomek složky j ve směsi; [-] 
hj měrná entalpie složky j; [kJ/m3

N], stanovená podle rovnice [39] 
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33 −
=
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(6.7) 

4
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44 −
=

Tt
 

(6.8) 

 
Hodnoty koeficientů polynomického rozvoje pro vybrané plyny uvádí následující 

tabulka. 
 

Složka  aj  bj.10
3  cj.10

6  dj.10
9  ej.10

‐5 
Jednotka  [J.mol‐1.K‐1]  [J.mol‐1.K‐2]  [J.mol‐1.K‐3]  [J.mol‐1.K‐4]  [J.mol‐1.K] 

CO2  31,95636  35,70790  ‐15,29236  2,31290  ‐3,75874 
O2  24,33747  16,61394  ‐7,44740  1,24611  0,67779 
N2  23,63908  12,54614  ‐4,13646  0,48023  1,72470 
Ar  20,80839  0,00000  0,00000  0,00000  0,00000 
SO2  37,00606  28,65911  ‐13,66823  2,19073  ‐3,98063 
HCl  30,312432  ‐7,368768  12,85347  ‐4,18680  0,00000 
H2O  25,36597  19,32883  ‐3,79818  0,17507  2,53811 

Tab. 4: Koeficienty pro výpočet entalpie složek v plynné fázi [39] 
 
Entalpický tok spalin na vstupu se vypočte pomocí rovnice (6.9).  

 
[ ]hkJhVH inGMSinG ;,, ⋅=  (6.9) 

VMS  objemový průtok spalin na vstupu; [m3
N/h]  

hG,in  měrná entalpie spalin na vstupu; [kJ/m3
N]  

 
Hmotnostní tok vody v proudu spalin je dán vztahem (6.10): 
 

[ ]hkg
MWVn
XV

M
OH

inOHSS
inOH ;

2

2

2

,
, ⋅

⋅
=  (6.10) 

VSS  objemový průtok suchých spalin; [m3/h]  
XH2O,in relativní koncentrace vody v stupujícím proudu spalin; [-]  
MWH2O střední molekulová hmotnost vody; [kg/kmol]  
Vn  molární objem plynu n.p. [mN

3/kmol] 
 

 
b, Kapalina - vstup 
Entalpie tok vstupujícího proudu kapaliny, který je nastřikován do zařízení, se 

vypočte podle rovnice (6.11). Teplota vstupující kapaliny odpovídá teplotě kapaliny na 
výstupu, protože absorbent cirkuluje ze sběrné nádrže do aparátu. Pro výpočet měrné 
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entalpie absorpčního ve zjednodušeném případě je bráno měrné teplo pro vodu, což pro 
teplotní interval 0 až 70°C činí 4,1843 [kJ/(kg.K)]. 

 
[ ]hkJhMH inLinLinL ;,,, ⋅=  (6.11) 

ML,in hmotnostní průtok kapaliny na vstupu; [kg/h]  
hL,in  měrná entalpie kapaliny na vstupu; [kJ/kg]  
 

Měrná entalpie je vyjádřena rovnicí: 
 

( ) [ ]kgkJcpTTh LrefinLinL ;,, ⋅−=  (6.12) 
TL,in  teplota kapaliny na vstupu; [K]  
Tref  teplota referenční; [K]  
cpL  střední měrné teplo kapaliny ; [kJ/(kg.K)]  

 
c, Spaliny - výstup 
Měrná entalpie spalin na výstupu se vypočte podle vzorce (6.4) a entalpický tok 

vystupujícího proudu spalin se následně vypočte dle rovnice (6.13).  
 

[ ]hkJhVH outGMSoutG ;,, ⋅=  (6.13) 
VMS  objemový průtok spalin na výstupu; [m3

N/h]  
hG,out měrná entalpie spalin na výstupu; [kJ/m3

N]  
 
Entalpický tok v proudu odpařené části nastřikované kapaliny, je vyjádřen vztahem 

(6.14). Při úplném nasycení spalin kapalinou je rovnovážná koncentrace vodní páry 
v plynu dána vztahem (6.18), neboť platí, že za rovnováhy se parciální tlak vodní páry 
rovná tlaku nasycených par H2O. Tlak nasycených par stanovíme pomocí Antoineovy 
rovnice ve tvaru (6.17). 

 
[ ]hkJhMH odparodparodpar ;⋅=  (6.14) 

 
Měrná entalpie odpařené kapaliny se stanoví podle rovnice (6.15). Kde bylo 

pro teplotní interval 40 až 60°C uvažováno výparné teplo 2357,9 [kJ/kg] a měrné teplo 
vodní páry 1,869 [kJ/(kg.K)]. 

 
( ) [ ]kgkJTTcpHh refisteamvýpodpar ;−⋅+=   (6.15) 

Ti teplota kapaliny na výstupu(vypočtená); [K]  
 

Dle rovnice (6.10) byl vypočte hmotnostní průtok kapaliny ve vystupujícím proudu 
spalin. Následně podle vzorce (6.16) bylo vypočteno množství odpařené kapaliny.  

 
[ ]hkgMMM inOHoutOHodpar ;,, 22

−=  (6.16) 
 

Výpočet tenze par pomocí Antoineovy rovnice: 
 

[ ]kPa
TC

BAp
i

;log
+

−=°  (6.17) 

Ti teplota kapaliny na výstupu(vypočtená); [°C]  
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Hodnoty konstanta A, B, C jsou uvedeny v příloze 4. 
 
Výpočet rovnovážné koncentrace vodní páry v plynu: 

 

[ ]−
°

= ;
2

*
,,2 P

py outrovnOH  (6.18) 

 
d, Kapalina - výstup 
Entalpický tok kapaliny na výstupu aparátu se vypočte podle vzorce (6.19), kde 

množství vystupující kapaliny je stanoveno dle rovnice (6.20). 
 

[ ]hkJhMH inLoutLoutL ;,,, ⋅=  (6.19) 
[ ]hkgMMM odparinLoutL ;,, −=  (6.20) 

 
e, Bilance 
Pomocí iteračního výpočtu bude nalezena taková výstupní teplota Tg,out=Ti při které 

je nulová hodnota rozdílu entalpií (6.23).  
 

[ ]hkJHHH inLinGin ;,, +=  (6.21) 
[ ]hkJQHHHH zodparoutLoutGout ;,, +++=  (6.22) 

[ ]hkJHHH inout ;−=Δ  (6.23) 
 
V tab. 5 jsou uvedena základní výchozí data a výsledky výpočtů pro dvě případové 

studie. 
 
Charakteristika Symbol O-element Průmysl. zař. Jednotka
Zadání:         
Průtok spalin do aparátu VMS 700 17 095  m3

N/h 
Tlak v systému na vstupu P1 103,325 96,300  kPa 
Tlak v systému na výstupu P2 101,325 93,770  kPa 
Konc. H2O na vstupu yH2O,in 2,4 8,3  % obj. 
Teplota na vstupu TG,in 170 168  °C 
Průtok kapaliny do aparátu VL,in 1,36 70  m3/h 
Výsledky:         
Teplota za aparátem Ti=TG,out 45,3 51,7  °C 
Rozdíl entalpie výstup-vstup ΔH 0,00002 0,00004  kJ/h 
Množství odpařené vody Μodpar 44,8 945,2 Kg/h 

Tab. 5: Výstupní teplota spalin, případové studie 
 
V případě O-elementu, který je nainstalován na experimentálním zařízení 

dvoustupňového čištění spalin, byla vypočtená teplota 45,8°C. Tato teplota přibližně 
odpovídá naměřenému údaji 48°C, který byl naměřen během experimentů (viz kap. 7). 
Výstupní teplota pro průmyslovou jednotku byla vypočtena na 51,7°C. Celý výpočet je 
uveden v příloze 4. 
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6.3.3 Dvoufázové proudění kapalina-plyn 
Pro výpočet tlakové ztráty v zařízení O-element je základní podmínkou určení typu 

dvoufázového toku kapalina-plyn, které se v tomto typu zařízení vyskytuje. Znalost režimu 
proudění je stejně důležitá jako u jednofázového toku rozlišení laminárního a turbulentního 
proudění. Pro určení režimu v dvoufázovém toku je důležitá poloha osy potrubí 
(horizontální x vertikální). Určité rozdíly vyplývají z toho, že při toku v horizontálním 
potrubí se více uplatňuje vliv gravitační síly [38].  

Režimy dvoufázového proudění pro horizontální a vertikální potrubí jsou znázorněny 
na obr. 32 a obr. 33. 

 

 
Obr. 32: Režimy dvoufázového proudění v horizontálním potrubí [22] 

 

 
Obr. 33: Režimy dvoufázového proudění ve vertikálním potrubí [22] 

 
Režimy dvoufázového proudění v horizontálním potrubí 
Bublinkový tok (Bubble flow) 
Při tomto typu toku jsou bubliny rozptýlené v celém objemu kapaliny. Většina bublin 

se pohybuje v horní části potrubí a pohybují se přibližně stejnou rychlostí jako kapalina. 
Tento typ proudění lze očekávat v případech, když je objemový průtok plynu menší než 
30%. 
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Zátkový tok (Plug flow) 
Se zvyšujícím průtokem plynu dochází k spojování bublin do větších celků, které 

mají délku větší než průměr potrubí. Tyto „zátky“ se vytvářejí periodicky a jsou spojeny 
s pulzací tlaku.  

Rozdělený, vrstvený tok (Stratified flow) 
Při nízkých rychlostech proudění kapalné a plynné fáze je nejklidnější formou 

proudění dvoufázové směsi forma rozděleného toku. Nad relativně klidnou hladinou 
kapaliny proudí v horní části potrubí plyn. 

Vlnový tok (Wave flow) 
Tato forma toku se podobá rozdělenému toku. Ale při zvyšující se rychlosti plynné 

fáze se vytváří na povrchu hladiny příčné vlny postupující ve směru proudění. 
Peřejový tok (Slug flow) 
Při dalším zvýšení rychlosti proudění plynné fáze se povrch kapaliny silně zčeří a 

vytváří se příčné vlny. Tyto vlny jsou periodicky vrhány ve formě pěnových útvarů ve 
směru toku rychlostí vyšší. Při tomto toku se střídají dlouhé útvary plynu obklopené 
tenkým kapalným filmem při stěnách potrubí s kapalinou obsahující dispergovaný plyn. 
V důsledku tohoto pulzovitého toku dochází i k periodickému kolísání tlaku. V důsledku 
kolísání tlaku dochází časem k porušení funkce různých měřících čidel, a proto je tato 
forma proudění v praxi velice nepříjemná. 

Prstencový tok (Annular flow) 
Při prstencovém toku kapalina proudí po vnitřní stěně potrubí a plyn proudí ve 

vysoké rychlosti v jádru potrubí.  
Disperzní, mlhový tok (Dispersed, mist flow) 
Při vysoké rychlosti plynu je strhávána vrstva kapaliny na stěně potrubí do jádra 

proudu. V celém průřezu jsou tak vytvořeny velmi malé kapičky, které unáší velké 
množství plynu. Tento typ lze očekávat při obsahu plynné fáze větší než 30% z celkového 
objemového toku. 

 
Režimy dvoufázového proudění ve vertikálním potrubí 
Proudění dvoufázového proudění toku kapalina-plyn ve vertikálním potrubí je 

obvykle rozděleno do stejných režimů jako při proudění v horizontálním potrubí. 
Samozřejmě odpadají formy toku rozděleného i vlnového. V zátkovém toku je nutné 
předpokládat rázový postup plyno-kapalinové směsi v celém průřezu potrubí. Následkem 
působení gravitační síly, která působí převážně na kapalnou fázi, dochází u vertikálního 
potrubí k větší zádrži kapaliny než u horizontálního potrubí.  

6.3.4 Stanovení režimu dvoufázového proudění plyn-kapalina 
Pro určení režimu proudění se používají digramy vypracované několika autory. 

V této práci je popsán postup určování režimu proudění pomocí Bakerova diagramu z 
literatury [40]. Bakerův diagram obr. 34 je určen pro horizontální proudění dvoufázové 
směsi (voda-vzduch) v potrubí o průměru 25-100 mm. Baker zavedl korekce pro určování 
charakteru proudění obecných médií, zahrnující hustotu plynné a kapalné fáze, viskozitu 
kapalné fáze a povrchové napětí kapalné fáze viz. uvedený výpočet. 

 
Výpočet souřadnic 
Všechny parametry proudů pro výpočet souřadnic jsou zahrnuty do základních 

rovnic. Výpočet převzatý z literatury [40] byl upraven z US do SI měrného systému. 
Souřadnice ve směru x a y jsou dány rovnicemi: 
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WL hmotnostní průtok kapalné fáze; [kg/h] 
Wg hmotnostní průtok plynné fáze; [kg/h] 
A průtočný průřez potrubí; [m2] 
ρL hustota kapalné fáze; [kg/m3] 
ρg hustota plynné fáze; [kg/m3] 
ηL viskozita kapalné fáze; [Pa.s]  
ηg viskozita plynné fáze; [Pa.s]  
σL povrchové napětí kapalné fáze; [N/m] 

 
 

 
Obr. 34: Bakerův diagram pro stanovení režimů dvoufázového proudění plyn-kapalina 

v horizontálním potrubí [40] 
 

Výpočet a výsledky určení dvoufázového toku pomocí Bakerova diagramu pro 
jednotlivé případy, které byli předpokládány u experimentálního měření, je uveden 
v příloze 3. 

6.3.5 Tlaková ztráta „O-elementu“ 
O-element způsobuje tlakovou ztrátu na trase spalin, kterou je před aplikací aparátu 

nutné stanovit pro předpokládané provozní podmínky. Tlaková ztráta O-elementu se skládá 
z několika položek hydraulických ztrát. Jednotlivé úseky vytvářejí tlakovou ztrátu 
místními odpory, v přímém potrubí, prouděním dvoufázového toku a sražením proudů. 
Tyto úseky jsou znázorněny a popsány na obr. 35. Výpočet bude aplikován na čtyřramenný 
typ O-elementu, ale jednoduchými úpravami jde aplikovat i na dvouramenný O-element. 
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Obr. 35: Schematické znázornění tlakových ztrát na zařízení O-element 

Spaliny vstupují do zařízení O-element vrchní přírubou a jsou v místě 1 rozděleny do 
jednotlivých větví. V tomto případě se jedná o 4 identické potrubní větve. Ve spodním 
kolenu je pomocí trysky vstřikována absorpční kapalina. Po tento úsek se jedná o 
jednofázové proudění, kde hydraulický odpor je vypočten pomocí součinitelů místních 
odporů v jednotlivých dílech: rozdělovací díl, centrická redukce, dvě kolena a tlakovou 
ztrátou v přímém potrubí. Po nástřiku kapaliny v místě 2 se již jedná o dvoufázové 
proudění kapalina-plyn. Zde se uplatňuje tlaková ztráta místními odpory (centrická 
redukce) a tlaková ztráta v přímém potrubí. V místě sloučení jednotlivých větví dochází 
k čelnímu sražení proudů dvoufázového toku, v tomto bodě je tlaková ztráta rovna 
dynamické složce tlaku. 

V následujícím textu je proveden popis výpočtu celkového hydraulického odporu 
aparátu O-element, který je v příloze 6 podrobněji demonstrován pro konkrétní případ. 

 
a, Tlaková ztráta jednofázového toku 
Tlaková ztráta způsobená rozdělením vstupujícího proudu, centrickou redukcí a 

ohybech potrubí je vypočtena pomocí rovnice (6.26) [42], která stanovuje tlakovou ztrátu 
na základě součinitele místního odporu. 

 

[ ]PavnP g
i

iii ;
2

2

ρζ ⋅⋅⋅=Δ  (6.26) 

ΔPi tlaková ztráta způsobená rozdělením vstupujících spalin, centrickou clonou a 
ohybech potrubí; [Pa] 

ζi součinitel místních ztrát pro daný díl potrubí [43]; [-] 
ρg hustota spalin; [kg/m3] 
vi rychlost proudění spalin v daném místě potrubí; [m/s] 
ni počet stejných dílů potrubí; [-] 
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Tlaková ztráta v přímém potrubí se vypočte podle rovnice uvedené v [44]: 
 

[ ]Pav
d
lP g ;

2

2
3

2

1
13 ρλ ⋅⋅⋅=Δ  (6.27) 

λ1 součinitel tření vypočten podle Blasiovy rovnice (6.28); [-] 
l1 délka přímého potrubí; [m] 
di průměr potrubí; [m] 
vi rychlost proudění spalin v daném místě potrubí; [m/s] 
ρg hustota spalin; [kg/m3] 

 
Pro všechny počítané aplikace bylo určeno turbulentní proudění na základě znalosti 

Reynoldsova čísla, které se vypočte podle rovnice (6.29). Součinitel tření λ se pro 
turbulentní proudění vypočte podle vztahu [42]: 

 

[ ]−= ;
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3164,0
25,0

1
1λ  (6.28) 

 

[ ]−
⋅⋅

= ;Re 23
1

g

gdv
η

ρ
 (6.29) 

vi rychlost proudění spalin v daném místě potrubí; [m/s] 
di průměr potrubí; [m] 
ρg hustota spalin; [kg/m3] 
ηg dynamická viskozita spalin; [Pa.s] 

 
b, Tlaková ztráta dvoufázového toku 
Jednou z možností výpočtu tlakové ztráty dvoufázového proudění je výpočet pomocí 

Lockhart-Martinelli korelace [40]. Po nástřiku kapaliny do horkých spalin dojde 
k ochlazení spalin a k vytvoření dvoufázovému toku. Při těchto podmínkách se použije 
zmíněná korelace, která stanoví tlakovou ztrátu ΔPgl (6.30) na základě tlakové ztráty 
plynné a kapalné fáze. Lockhart-Martinelli součinitel XLM (6.34) porovnává tlakové ztráty 
jednotlivých fází, jako kdyby proudila potrubím pouze jedna fáze. Na základě stanovení 
typu proudění dvoufázové směsi pomocí Bakerova diagramu (viz. kap. 6.3.3), jsou 
stanoveny koeficienty a, b (6.32),(6.33) pro výpočet Lockhart-Martinelli modulu φ (6.31). 

 
Celková tlaková ztráta dvoufázového proudění. 

 
[ ]PaPP ggl ;2φ⋅Δ=Δ  (6.30) 

 
Lockhart-Martinelli modul φ je dán funkcí: 

 
[ ]−⋅= ;b

LMXaφ  (6.31) 
 
Pro výpočet modulu φ je nutné stanovit koeficienty a, b, které jsou dány 

následujícími rovnicemi pro prstencový tok, který byl určen u všech případových studií, 
které byly uvažovány na experimentálním zařízení. Rovnice byly upraveny z původního 
tvaru v literatuře  [40] pro měrný systém SI.  
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[ ]mda ;303,128,4 ⋅−=  (6.32) 

[ ]mdb ;82677,0343,0 ⋅−=  (6.33) 
 
Stanovení součinitele XLM je dáno vztahem: 
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Tlakové ztráty při proudění médií (spalin a kapaliny) ΔPG a ΔPL jsou dány součtem 

tlakových ztrát jednotlivých úseků potrubí. 
 

[ ]PaPPPPG ;765 Δ+Δ+Δ=Δ  (6.35) 
[ ]PaPPPP LLLL ;321 Δ+Δ+Δ=Δ  (6.36) 

 
Jednotlivé tlakové ztráty při proudění médií jsou vypočteny pomocí vzorců (6.26) a 

(6.27). V daných místech potrubí je uvažován tok pouze jedné fáze. 
 
c, Tlaková ztráta způsobená sražením proudů 
Tlaková ztráta způsobená sražením proudů odpovídá dynamické složce tlaku 

(součinitel místního odporu je roven jedné). Stejná tlaková ztráta odpovídá i tlakové ztrátě, 
která vznikne urychlením proudící směsi na rychlost ve výstupovém potrubí na úkor 
statického tlaku.  

 

[ ]PavP M
M ;
2

2

8 ρ⋅=Δ  (6.37) 

vM rychlost proudění směsi kapalina-plyn; [m/s] 
ρM hustota směsi kapalina-plyn; [kg/m3] 

 
Rychlost proudění směsi se vypočte podle vzorce: 

[ ]smvvv lgM ;+=  (6.38) 
 
Zdánlivá rychlost proudění plynné fáze vg se vypočítá z objemového průtoku plynu 

zvětšeného o vytvořenou páru po odpaření kapaliny.  
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(6.39) 

VMS  objemový průtok spalin; [m3/s] 
Mopar množství odpařené vody; [kg/s] 
 

Zdánlivá rychlost proudění kapalné fáze vL se vypočítá analogicky podle zdánlivé 
rychlosti plynné fáze vg.  
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Hustota směsi plyn-kapalina je určena podle následujícího rovnice: 
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Kde parametr x, který se stanoví podílem objemového průtoku pouze plynné fáze 

k průtoku kapalné fáze. 
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(6.42) 

 
Do výpočtu tlakové ztráty způsobené sražením proudů je potřebné vypočítat 

množství odpařené vody po nástřiku kapaliny do horkých spalin. Množství odpařené vody 
můžeme převzít z výpočtu výstupní teploty spalin kap. 6.3.2. 

 
d, Celková tlaková ztráta aparátu O-element 
Celková tlaková ztráty aparátu O-element je dána vzorcem:  

 
[ ]kPaPPPPPPP pl ;84321 Δ+Δ+Δ+Δ+Δ+Δ=Δ  (6.43) 

  
V příloze 6 je demonstrován výpočet tlakové ztráty O-elementu 4R pro konkrétní 

případ odpovídající experimentálním měřením. V kapitole 7.4. jsou srovnány výsledky 
výpočtu s experimentálním měřením. 

6.4 Popis druhého stupně absorpčního čistění spalin 
Druhý stupeň experimentálního zařízení tvoří náplňová kolona, která je navržena 

jako protiproudý absorbér s orientovanou náplní.  
Kolona je sestavena z tubusu, uvnitř kterého se nachází podpůrný rošt, na kterém 

jsou naskládány jednotlivé díly orientované náplně (obr. 36) Náplň je typu FLEXIPAC 2Y 
HC od firmy Koch-Glitsch (obr. 37) [45]. V koloně bylo použito osm dílů této náplně, aby 
bylo dosaženo dvou teoretických pater. Náplně jsou navzájem otočeny o 90°, aby 
nedocházelo k lokálnímu hromadění kapaliny v určitých částech kolony. Měrný povrch 
použité náplně FLEXIPAC 2Y HC je 225 m2/m3 . 

Tento typ náplně vychází z typu FLEXIPAC, který je složen z vlnitých plástů 
navzájem otočených o 90°. V tomto typu uspořádání elementů je plyn přinucen k rotaci a 
musí změnit směr mezi základními prvky.  

Náplň typu FLEXIPAC 2Y HC se oproti základnímu typu vyznačuje vlastnostmi:   
- vytváří velký poloměr otáčení plynného toku, který způsobuje relativně nízký pokles 

tlaku mezi plochami elementu 
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- byla odstraněna obtížná obtékatelnost kapalinou z jednoho prvku k vrcholu dalšího 
prvku a hromadění tak kapaliny na rozhraních náplně 
Hromadění kapaliny na rozhraní náplně může vést k zahlcení kolony kapalinou a 

tlakovým výkyvům v koloně.  
 
Obr. 36: Řez druhým stupněm čistění spalin 
1. přívodní potrubí nástřik 
2. distributor kapaliny 
3. vymezovací rošt 
4. výplň 
5. podpůrný rošt 
6. spodní tubus 
7. horní tubus 
8. hlava kolony 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 37: Náplň FLEXIPAC 2Y HC 

6.4.1 Návrh náplňové kolony 
Pro návrh náplňové kolony se strukturovanou náplní mohou být použity různé 

postupy navrhování a hodnocení strukturované náplně. V této práci je uveden postup, který 
byl čerpán z [46]. Návrh kolony se dá rozdělit na dvě fáze. V první fázi se navrhne 
hydraulika kolony a v druhé fázi výška náplně v koloně.   

Tento postup je vhodný pro protiproudou absorpční kolonu se strukturovanou náplní 
např. Flexipac 2Y (FP2Y), která je použita v koloně experimentálního zařízení. Pro 
hydraulický návrh se předpokládá konstantní průtok kapaliny a znalost zahlcení kolony. 
Dané jsou také další provozní podmínky, a to maximální hmotnostní tok plynu i kapaliny a 
hustoty jednotlivých médií. Nejvíce problémovou částí je získání dostatečných informací o 
náplni kolony od výrobce, mezi potřebné informace patří HTU (Height of Transfer Units – 
výška převodového stupně) a koeficienty náplně. 

Další potřebná data k výpočtu výšky náplně jsou vstupní a výstupní koncentrace 
absorbované látky. Informace o teplotě a tlaku, za kterých bude absorpce probíhat. Pro 
výpočet výšky náplně se předpokládá konstantní poměr kapaliny k plynu (L/G). Popřípadě 
znalost procentuálního navýšení minimálního poměru kapalina-plyn.  

 
a, Hydraulický návrh kolony   
Metoda zde uvedená je „Capacity vapor capacity liquid” (CVCL). Model CVCL 

používá při výpočtu průměru kolony kapacitní faktor plynné a kapalné fáze při zahlcení 
kolony. Pro výpočet průměru kolony musí být vyřešena základní rovnice zahlcení kolony, 
které je: 
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cCsC LFVF =⋅+ 2/12/1  (6.44) 
CVF kapacitní faktor plynné fáze při zahlcení; [m/s] 
CLF kapacitní faktor kapalné fáze při zahlcení; [m/s] 
c konstanta strukturované náplně; [(m/s)1/2] 
s  konstanta strukturované náplně; [-] 

 
Kde kapacitní faktor plynné a kapalné fáze při zahlcení jsou dány vztahy (6.45) a 

(6.46). Přičemž při konstantním nátoku kapaliny je zahlcení fL rovno jedné.  
 

VVVF fCC = ;[m/s] (6.45) 
LLLF fCC = ;[m/s] (6.46) 

CV kapacitní faktor plynné fáze; [m/s] 
CL kapacitní faktor kapalné fáze; [m/s] 
fV zahlcení plynnou fází; [-] 
fL zahlcení kapalnou fází; [-] 

 
Kapacitní faktor páry nebo plynu a kapaliny jsou definovány takto: 
 

( )[ ] 21
glggV UC ρρρ −= ;[m/s] (6.47) 

( )[ ]glllL UC ρρρ −= ;[m/s] (6.48) 
ρg hustota plynu; [kg/m3] 
ρl hustota kapaliny; [kg/m3] 
Ug zdánlivá rychlost plynu; [m/s] 
Ul zdánlivá rychlost kapaliny; [m/s] 

 
Zdánlivá rychlost médií je dána vztahy: 
 

AwU ggg ⋅= ρ ;[m/s] (6.49) 
AwU lll ⋅= ρ ;[m/s] (6.50) 

wg hmotnostní průtok plynu; [kg/s] 
wl hmotnostní průtok kapaliny; [kg/s] 
A průřez kolony [m2], který se pro kruhovou kolonu vypočítá: 4/2DA ⋅= π  

 
Na základě substituce rovnic (6.44) až (6.50) je vyjádřen průměr kolony (6.51). 
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(6.51) 

 
Průměr kolony experimentálního zařízení byl stanoven na základě popsaného 

postupu. Při návrhu absorpční kolony byl předpokládán průtok plynu 1200 m3
N/h, průtok 

kapaliny 10 m3/h a zahlcení kolony 70%. Pro tyto podmínky byl stanoven minimální 
průměr absorpční kolony 0,513 m. Na základě znalosti minimálního průměru kolony byl 
stanoven normalizovaný průměr kolony 0,6 m. 
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Hydraulický odpor strukturované náplně určíme na základě znalosti F-faktoru a 
závislosti hydraulického odporu na F-faktoru publikovaného na obr. 38.  

 
F-faktor se vypočte dle vztahu: 

gUgF ρ= ; [(m/s)(kg/m3)1/2] (6.52) 
Ug zdánlivá rychlost plynu; [m/s] 
ρg hustota plynu; [kg/m3] 

 
Tlaková ztráta náplně experimentálního zařízení byla stanovena na základě F-faktoru 

a  grafu (obr. 38). Výsledky hydraulického odporu experimentálního zařízení byly 
porovnány s naměřenými hodnotami. Porovnání výsledků získaných pomocí výpočtu a 
získaných experimentálním měření je uvedeno v kapitole 8.3 a výpočtový model průměru 
kolony a tlakové ztráty je uveden v příloze 7. 

 

 
Obr. 38: Závislost hydraulického odporu náplně Flexipack 2Y na F-faktoru, převzato z 

[46] a [45]. 
 
b, Výpočet výšky náplně v absorpční koloně   
Výpočet výšky náplně kolony zde bude proveden třemi různými metodami a to:  
- pomocí individuální (parciální) převodové jednotky 
- pomocí celkové převodové jednotky 
- pomocí teoretických stupňů  
 
Sestrojení rovnovážné křivky 
Závislost rovnovážné koncentrace složky „i“ v kapalné fázi na jejím parciálním tlaku 

vyjadřuje Henryho zákon, který v uvedeném tvaru (6.53) je platný pro ideální soustavy 
velmi zředěných roztoků absorbované složky „i“ v absorpční kapalině, viz kap. 5.  
Henryho konstantu, lze například získat v  [47]. 
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ii xyPHe /⋅=  (6.53) 
He Henryho konstanta; [kPa] 
P tlak; [kPa] 
yi látkový zlomek absorbované složky v plynné fáze; [-] 
xi látkový zlomek absorbované složky v kapalné fáze; [-] 

 
Sklon „m“ rovnovážné přímky se vypočte na základě vztahu:  
 

PHexym ii ==  (6.54) 
 
Sestrojení pracovní čáry 
Pracovní čára je stanovena na základě materiálová bilance (viz kap. 5) absorpční 

kolony, která je dána vztahem: 
 
( ) ( )

( ) ( )2121

2121

     nebo xxyyGL
yyGxxL

MM

MM

−−=
−=− (6.55) 

LM látkový tok kapaliny; [mol/h] 
GM látkový tok plynu; [mol/h] 

 
LM a GM lze při zjednodušení považovat za konstantní toky. Na základě tohoto 

předpokladu můžeme ze vztahu (6.55) určit minimální sklon pracovní čáry. 
Sklon skutečné pracovní čáry je procentuální násobek minimálního sklonu pracovní 

čáry. ( ) ( )MMMM GLxGL ⋅=´min . 
 
Grafické znázornění rovnovážné křivky a pracovní čáry pro obecný případ absorpce 

je na obr. 39. 
 

 
Obr. 39: Typický rovnovážný izotermicko-izobarický diagram y-x pro protiproudou 

absorpci 
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Určení zatížení kolony kapalinou a plynem. 
Zahlcení kolony, pro konstantní toky kapaliny a plynu, je definováno vztahem: 
 

( ) ( ) cfCsfC LV =+ 2121

 (6.56) 
 
Poměr CV k CL můžeme chápat jako poměr molárních toků, který lze vyjádřit: 
 

( )( )( ) 21
lgwgwlMMVL MMGLCC ρρ= ;[-] (6.57) 

Mwl molární hmotnost kapaliny; [kg/kmo] 
Mwg molární hmotnost plynu; [kg/kmo] 

 
Stanovení koeficientu přestupu hmoty 
Koeficient přestupu látky může být stanoven pro přestup vrstvou plynu nebo pro 

přestup vrstvou kapaliny. Vrstva s větším odporem bude potřebovat větší hnací sílu pro 
přestup stejného množství látky. Látkový tok absorbované látky NAα na straně plynné a 
kapalné fáze je dán rovnicí: 

 
( )( ) ( )xxkyyRTPkN iMlligA −⋅=−= ρααα  (6.58) 

 
R  univerzální plynová konstanta; [J.mol-1.K-1] 
kgα  součinitel přestupu látky v plynné fázi; [J.mol-1.K-1] 
klα  součinitel přestupu látky v kapalné fázi; [mol.s.m-1.kg-1] 
ρMl  molární hustota kapalné fáze; [kg/m3] 
(y-yi) rozdíl látkových koncentrací absorbované složky , hnací síla plynné fáze; [-] 
(x-xi) rozdíl látkových koncentrací absorbované složky, hnací síla kapalné fáze]; 

[-] 
 
Poměr hnacích sil RDF tj. poměr přestupu složky v plynné ke kapalné fázi je dán 

rovnicí: 
 

( )( ) ( )mRTPkkmxxyyR gMlliiDF αρα ⋅=−−= ;[-] (6.59) 
m sklon rovnovážné čáry 

 
Tato rovnice může být převedena do mnohem transparentnějšího vztahu, který 

znázorňuje faktor deflegmace λ. 
 

( )MM GLm=λ ;[-] (6.60) 
 
Propojení součinitelů přestupu látky a výšky náplně na jednotku přestupu hmoty je 

dána těmito vztahy.  
 

αggg kUH = ;[m] (6.61) 
αlll kUH = ;[m] (6.62) 

Hg výška převodové jednotky pro plynou fázi; [m] 
Hl výška převodové jednotky pro kapalnou fázi; [m] 
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Při konstatování, že MlM UlL ρ⋅=  a ( )( )TRPUG gM ⋅=  , můžeme rovnice (6.60), 
(6.61) a (6.62) dosadit do rovnice (6.59) a vyjádřit tak poměr hnacích sil.  

 
lgDF HHR ⋅= λ ;[-] (6.63) 

 
Při hodnotě RDF větší než jedna je odpor přestupu hmoty plynné fáze větší než 

kapalné fáze. Jestliže je tedy hodnota větší než jedna budou použity pro výpočet výšky 
náplně vztahy pro plynnou fázi. 

 
Výpočet výšky strukturované náplně 
Výpočet výšky strukturované náplně za předpokladu většího odporu plynné fáze je 

dán vztahem: 
 

( )( ) dy
yyy

y
yk

U
Z

i

BM
y

y BMg

g

−−⋅
= ∫ 1

1

2 α
 (6.64) 

Z výška náplně; [m] 
yBM střední logaritmická koncentrace absorbované složky v inertním plynu 

 V případech absorpce, kde absorbovaná složka tvoří minimum celkového toku, může 
být provedeno zjednodušení yBM na (1-y).  
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 (6.65) 

Ng počet převodových jednotek; [-] 
 
Na základě těchto informací o výpočtu výšky náplně může být stanovena výška 

náplně pomocí tří metod. Pro následující výpočtové postupy platí za předpokladu, že 
rovnovážná křivka a pracovní čára  je uvažována ve tvaru přímky. 

 
 Výpočet výšky náplně pomocí individuální (parciální) převodové jednotky 

hmoty na straně plynné fáze 
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(6.66) 

 
Použití těchto vztahů je za předpokladu, že se RDF blíží k nekonečnu. 
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Výpočet výšky náplně pomocí celkové převodové jednotky hmoty na straně 
plynné fáze  

Tento výpočet lze použít za podmínky, že většinový odpor k přestupu látky klade 
plynná fáze. Účinek odporu kapalné fáze je zohledněn v přepočtu Hg na Hog. 

( )

MMMM

og
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ogog
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xmy
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(6.67) 

 (5.109) 
Výpočet výšky náplně pomocí celkové převodové jednotky hmoty na straně 

plynné fáze za pomocí střední logaritmické koncentrace hnací síly  
U tohoto výpočtu bylo použito alternativního vyjádření Nog pomocí střední 

logaritmické koncentrace hnací síly celé kolony. Použití střední logaritmické koncentrace 
je použitelný za podmínek, že veškerý odpor přestupu hmoty je v plné fázi a tedy spojnice 
rovnovážné a pracovní čáry je vertikální.  
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(6.68) 

y* rovnovážná objemová koncentrace absorbované složky na mezifázovém rozhraní; 
[-] 

 
Výpočet výšky náplně na základě teoretických pater 
Výpočet výšky náplně pomocí teoretických pater je dán následujícími rovnicemi.  
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(6.69) 

 
Na základě uvedených vztahů byla vypočtena výška strukturované náplně 

experimentální absorpční kolony. Výška náplně byla stanovena pomocí tří uvedených 
metod, jednotlivé výsledky jsou uvedeny v tab. 6.  
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Metoda  Jednotka  Hodnota
Výpočetená výška náplně pomocí celkové převodové jednotky hmoty na 
straně plynné fáze 

m  2,48 

Výpočetená výška náplně pomocí celkové převodové jednotky hmoty na 
straně plynné fáze za pomocí střední logaritmické koncentrace hnací síly 

m  2,48 

Výpočetená výška náplně na základě teoretických pater  m  2,48 

Tab. 6: Výsledky výpočtu výšky strukturované náplně 
 
Z výsledků je patrné, že jednotlivé metody výpočtu výšky náplně při úvaze pouze 

fyzikální absorpce jsou shodné. Ale při zohlednění absorpce s chemickou reakcí, která 
probíhá při absorpci SO2 do alkalického roztoku, je nutné předpokládat, že výška náplně 
bude přibližně o 30% nižší. Výpočet výšky strukturované náplně je uveden v příloze 8. 

6.5 Měření a regulace na experimentálním zařízení 
Nedílnou součástí experimentálního zařízení je systém měření a regulace veličin. Na 

experimentálním zařízení se nachází celá řada měřících prvků od analogových, digitálních 
až po prvky s proudovým výstupem měřené veličiny, které jsou přes převodník napojeny 
na PC. Celý popis rozmístění měřících a regulačních prvků je zakreslen v technologickém 
schématu v příloze 3. 

Pro experimentální zařízení byly vytvořeny dva systémy pro monitorování, řízení a 
záznam provozních dat. 

První systém byl navržen pro jednotku termického zneškodňování odpadního plynu. 
Tento systém byl primárně navrhnut pro experimenty na této jednotce. Proto obsahuje 
velké množství měření teploty a tlaku v jednotlivých místech zařízení. Pro experimentální 
zkoušky čištění spalin byly důležité jen některé údaje z tohoto systému. Spalování toluenu 
a sirouhlíku probíhalo za podmínek při kterých ve spalovací komoře byla dosahována 
teplota , indikovaná čidlem TI 20 (obr. 40), 500 až 700°C. Jelikož se ukázalo, že při této 
teplotě byla dosahována prakticky kompletní oxidace toluenu i sirouhlíku 

Další sledovanou veličinou byl průtok spalin, indikovaný činidlem FI 53 (obr. 40), 
který byl měřen před vyústěním potrubí do okolí. Průtok vystupujících spalin byl měřen 
pomocí centrické clony. Pro možnost provedení korekce dat průtokoměru FI 53 na 
okamžité podmínky na cloně byl měřen tlak a teplota proudícího plynu. 

Dávkování směsi toluenu a sirouhlíku do reaktoru bylo provedeno pomocí 
membránového čerpadla, které umožňovalo stanovení nadávkovaného množství na základě 
počtu zdvihů za minutu a následné plynulé regulace průtoku. 
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Obr. 40: Monitorovací systém experimentálního zařízení termického zneškodňování 

odpadního plynu 
 
Systém pro monitorování, řízení a záznam provozních dat pro jednotku čištění spalin 

je znázorněn na obr. 41. Na základě měření statického tlaku v jednotlivých bodech 
experimentálního zařízení byla stanovena tlaková ztráta prvního a druhého stupně čištění 
spalin. Pomocí impulsních průtokoměrů FI 42 a FI 43 byl měřen průtok v potrubí 
přivádějící kapalinu do O-elementu, průtok kapaliny do absorpční kolony C 01 byl měřen 
čidlem FI 44. Množství přiváděné čisté vody bylo měřeno pomocí čidla FI 45 a množství 
odváděné odpadní vody bylo měřené čidlem FI 46. Informace o množství dávkovaného 
alkalického činidla do cirkulační nádrže byla přebírána z membránového čerpadla 
s proudovým výstupem měřené veličiny. 

Dávkování alkalického činidla bylo řízeno na základě kontinuálního měření pH 
absorpčního roztoku činidlem QI 61. Pro korekci pH absorbentu byla ve sběrné nádrži 
měřena teplota čidlem TI 34. Regulace pH absorbentu probíhala v režimu manuálním nebo 
automatickém. 

Monitorovací systém zaznamenával i měřené údaje analyzátorem spalin QI 12. Tento 
analyzátor měřil koncentraci jednotlivých složek (O2, CO, SO2, CO2, NO) ve spalinách na 
výstupu z druhého stupně čištění spalin. 
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Obr. 41: Monitorovací systém experimentálního zařízení čištění spalin 

 
Koncentrace složek (O2, CO, SO2, CO2, NO) ve vstupních spalinách do bloku mokré 

vypírky byla měřena analyzátorem spalin QI 11. Tyto měřené veličiny nebyly 
zaznamenávány monitorovacím systémem (obr. 41), protože tento typ analyzátoru má 
vlastní systém záznamu měřených veličin. 
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7 EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ A VYHODNOCENÍ DAT 
NA APARÁTU „O-ELEMENT“ 
Výchozí série experimentálních prací byla provedena na zařízení sestávajícím pouze 

z prvního stupně čištění spalin (viz. obr. 42). Tento systém umožňoval sledovat absorpci 
SO2 za proměnných provozních podmínek (průtoku plynu a kapaliny).  

 

    
Obr. 42: Schéma experimentálního zařízení prvního stupně absorpčního čištění spalin [48] 

7.1 Stanovení průtoku kapaliny a spalin 
Na základě provozních zkušeností na spalovnách odpadu, kde je použito mokré 

čištění spalin, byl stanoven poměr mezi plynnou a kapalnou fází v prvním stupni 
absorpčního čištění spalin od 1:400 do 1:1100 [(m3/h)/(m3

N/h)] při přebytku plynné fáze. 
Tyto hodnoty vycházejí z předpokladu, že pro zařízení typu O-element budou použity 
stejné poměry médií jako u typu zařízení Venturi scrubber. 

 
Experimentální zařízení umožňuje změnu průtoku spalin v rozmezí 700 až 

1000 m3
N/h. Maximální průtok kapaliny 2,3 m3/h je dán výkonovou charakteristikou 

čerpadla. Poměr kapalné a plynné fáze byl stanoven pro přebytek plynu v poměrech 1:371, 
1:513, 1:667 a 1:1029 [(m3/h)/(m3

N/h)]. Maximální výkonové parametry čerpadla 
neumožnily provedení zkoušek pro průtok 900 a 1000 m3

N/h při poměru kapalné k plynné 
fázi 1:371. Provozní parametry pro jednotlivá experimentální měření jsou uvedeny v tab. 7. 
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Poměr kapalné a plynné fáze v aparátu O-element 
371:1 513:1 667:1 1029:1 

Průtok 
plynu 

[m3
N/h] 

Průtok
kapaliny 
[m3/h] 

Průtok 
plynu 

[m3
N/h] 

Průtok 
kapaliny 
[m3/h] 

Průtok
plynu 

[m3
N/h]

Průtok
kapaliny
[m3/h] 

Průtok 
plynu 

[m3
N/h] 

Průtok 
kapaliny 
[m3/h] 

- - 1000 1,95 1000 1,50 1000 0,97 
- - 900 1,75 900 1,35 900 0,87 

800 2,15 800 1,56 800 1,20 800 0,78 
700 1,89 700 1,36 700 1,05 700 0,68 

Tab. 7: Provozní parametry jednotlivých experimentálních měření 

7.2 Experimentálně získaná data na aparátu O-element 
V průběhu experimentů byla posuzována účinnost absorpce SO2 v závislosti na čase 

(sycení absorpčního roztoku) při různých průtocích plynné a kapalné fáze. Účinnost 
absorpce byla určována na základě rozdílu vstupní a výstupní koncentrace SO2 ve 
spalinách. Protože do cirkulační nádrže nebyla přiváděna voda a nebyla ani odváděna 
odpadní voda, docházelo k úplnému nasycení kapaliny a zároveň v důsledku chemické 
reakce (7.1) k poklesu pH.   

 
-
322 HSOHOHSO +↔+ +  (7.1) 

 
Na obr. 44 až obr. 57 jsou uvedeny průběhy sledovaných koncentrací SO2 ve 

spalinách, ze kterých byla vypočtena účinnost odstranění SO2 v závislosti na čase (sycení 
absorpčního roztoku) pro různé průtoky kapalné a plynné fáze. V průběhu měření bylo 
měřeno pH absorpčního roztoku. Pro každý zkoumaný stav (průtok plynu a kapaliny) byl 
změřen hydraulický odpor prvního stupně absorpčního čištění spalin (O-elementu). 

 
Popis grafu: 
         1                    4                 

 
         2     3       

Obr. 43: Popis grafu experimentálních dat 
1 – naměřená koncentrace SO2 ppm obj. v potrubí na vstupu O-elementu, analyzátor 

QI 11 
2 – naměřená koncentrace SO2 ppm obj. v potrubí na výstupu O-elementu, analyzátor 

QI 12 
3 – účinnost odstranění SO2 [%] 
4 – pH absorpční kapaliny 
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Obr. 44: Experimentální data pro průtok spalin 700 m3

N/h, průtok kapaliny 0,68 m3/h 
 

 
Obr. 45: Experimentální data pro průtok spalin 700 m3

N/h, průtok kapaliny 1,05 m3/h 
 

 
Obr. 46: Experimentální data pro průtok spalin 700 m3

N/h, průtok kapaliny 1,36 m3/h 
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Obr. 47: Experimentální data pro průtok spalin 700 m3

N/h, průtok kapaliny 1,89 m3/h 
 

 
Obr. 48: Experimentální data pro průtok spalin 800 m3

N/h, průtok kapaliny 0,78 m3/h 
 

 
Obr. 49: Experimentální data pro průtok spalin 800 m3

N/h, průtok kapaliny 1,2 m3/h 
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Obr. 50: Experimentální data pro průtok spalin 800 m3

N/h, průtok kapaliny 1,56 m3/h 
 

 
Obr. 51: Experimentální data pro průtok spalin 800 m3

N/h, průtok kapaliny 2,15 m3/h 
 

 
Obr. 52: Experimentální data pro průtok spalin 900 m3

N/h, průtok kapaliny 0,87 m3/h 
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Obr. 53: Experimentální data pro průtok spalin 900 m3

N/h, průtok kapaliny 1,35 m3/h 
 

 
Obr. 54: Experimentální data pro průtok spalin 900 m3

N/h, průtok kapaliny 1,75 m3/h 
 

 
Obr. 55: Experimentální data pro průtok spalin 1000 m3

N/h, průtok kapaliny 0,97 m3/h 
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Obr. 56: Experimentální data pro průtok spalin 1000 m3

N/h, průtok kapaliny 1,5 m3/h 
 

 
Obr. 57: Experimentální data pro průtok spalin 1000 m3

N/h, průtok kapaliny 1,95 m3/h 
 

7.3  Vliv průtoku kapaliny na účinnost aparátu O-element  
Na základě měření při totožných průtocích spalin, může být sledován vliv průtoku 

kapaliny na účinnost absorpce SO2. Pro ukázku vlivu průtoku absorbentu na účinnost 
absorpce SO2 byl vybrán průtok spalin 700 m3

N/h, protože obsahuje nejméně výkyvů 
dávkování směsi, a tak i výkyvy účinnosti a přibližně stejný časový interval měření. Z obr. 
58 je patrné, že se zvýšením průtoku absorbentu se zvyšuje účinnost zařízení, dochází 
k vytvoření větší mezifázové plochy. Je také zjevné, že účinnost odstranění SO2 klesá 
v závislosti na čase, neboli v účinnost odstranění SO2 je závislá na pH absorbentu. 
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Obr. 58: Účinnost odstranění SO2 v závislosti na průtoku kapaliny pro průtok 700m3

N/h 
spalin 

 

7.4  Tlaková ztráta aparátu O-element 
Tlaková ztráta aparátu O-element 2R byla měřena v průběhu jednotlivých 

experimentů, a to za různých provozních podmínek absorpce (tab. 7). Naměřené hodnoty 
hydraulických odporů jsou uvedeny v tab. 8. Za stejným provozních podmínek byla 
měřena tlaková ztráta na aparátu Venturi scrubber, která je uvedena v [48]. Na základě 
vytvořeného výpočtu hydraulického odporu aparátu O-element v kapitole 6.3.4. byl 
vytvořen výpočtový modul, který je uveden v příloze 4. Za pomocí tohoto výpočtového 
modulu byly vypočteny předpokládané hydraulické odpory aparátu O-element 2R a 4R. 
Porovnání hydraulických odporů experimentálně naměřených na aparátu O-element 2R a 
Venturi scrubber a vypočtených pro aparát O-element 2R a 4R je zobrazeno na obr. 59 a 
obr. 60.  

  
Průtok spalin  
700 [m3

N/h]  
Průtok spalin  
800 [m3

N/h]  
Průtok kapaliny  

[m3/h]  
Tlaková ztráta 

[kPa]  
Průtok kapaliny 

[m3/h] 
Tlaková ztráta  

[kPa]  
0,68  1,3  0,78  1,9  
1,05  1,6  1,2  2,3  
1,36  1,8  1,56  2,4  
1,89  2  2,15  2,9  

Průtok spalin  
900 [m3

N/h] 
Průtok spalin  
1000 [m3

N/h]  
Průtok kapaliny  

[m3/h] 
Tlaková ztráta 

[kPa]  
Průtok kapaliny 

[m3/h] 
Tlaková ztráta  

[kPa]  
0,87  2,25  0,97  2,9  
1,35  2,6  1,50  3,55  
1,75  2,95  1,95  3,8  

Tab. 8: Zjištěná tlaková ztráta aparátu O-element při proměnném průtoku plynu a kapaliny  
 

Průtok kapaliny: 
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Obr. 59: Porovnání tlakových ztrát aparátu O-element a Venturi scrubber získaných 

pomocí měření s vypočtenými hodnotami pro průtok spalin 800 m3
N/h 

 
 

 
Obr. 60: Porovnání tlakových ztrát aparátu O-element a Venturi scrubber získaných 

pomocí měření s vypočtenými hodnotami pro průtok spalin 1000 m3
N/h 

7.5 Zhodnocení výsledků 
Na prvním stupni absorpčního čištění spalin byly provedeny experimentální zkoušky 

za účelem zjištění účinnosti odstranění SO2 ze spalin absorpcí do vody. Účinnost absorpce 
byla sledována při 14-ti různých režimech.  

Na základě naměřených dat byl sledován vliv průtoku kapaliny na účinnost aparátu. 
Z výsledků prezentovaných na obr. 58 je prokazatelná závislost změny průtoku absorbentu 
na účinnost aparátu. Můžeme tedy konstatovat, že při zvýšení průtoku kapaliny se dostaví 
zvýšení účinnosti odstranění SO2, ale toto zvýšení účinnosti aparátu není průběhu měření 
konstantní z důvodu nerovnoměrného dávkování směsi do reaktoru. 
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Z jednotlivých experimentálních zkoušek je patrná závislost účinnosti odstranění SO2 
ze spalin na pH absorbentu. V průběhu měření bylo pozorováno pH absorbentu od hodnoty 
cca pH 7 do hodnoty pH 3, kdy měření bylo ukončeno. Závislost pH absorbentu na čase 
(sycení absorpčního roztoku) byla podobná u všech měření. Z těchto výsledků lze vyjádřit 
závislost mezi účinností absorpce SO2 a pH absorbentu. Můžeme s jistotou říci, že při 
nižších hodnotách pH absorbentu bude nižší účinnost odstranění SO2 ze spalin. 

Dalším sledovaným parametrem byla tlaková ztráta aparátu. Bylo zjištěno, že při 
zvyšujícím průtoku absorbentu a konstantním průtoku spalin dochází k zvýšení tlakové 
ztráty na aparátu. Naměřené hodnoty tlakové ztráty aparátu O-element 2R byly porovnány 
s vypočtenými hodnotami tlakové ztráty O-elementu 2R a 4R i s naměřenými hodnotami 
tlakové ztráty Venturiho scrubberu. Z výsledků prezentovaných na obr. 59 a obr. 60 
vyplývá, že největší tlakovou ztrátu pro dané podmínky způsobuje Venturiho scrubber. Na 
základě porovnání naměřených a vypočtených hodnot pro O-element 2R lze konstatovat, 
že výpočtový model dobře popisuje daný hydraulický odpor O-elementu 2R. Například pro 
průtok spalin 800 m3

N/h byla odchylka mezi naměřenými a vypočtenými hodnotami  
tlakové ztráty 0,14 kPa. Z tohoto závěru lze usuzovat, že i vypočtená tlaková ztráta pro 
aparát O-element 4R bude přibližně odpovídat skutečným hodnotám. 

Jestliže, předpokládáme z naměřených dat u aparátu O-element průměrnou tlakovou 
ztrátu nižší o 0,5 kPa než u aparátu Venturi scrubber, můžeme předpokládat úsporu 
nákladů na provoz ventilátoru řádově v detitisících korunách za rok. Například při 
orientační cenové kalkulaci pro spalovnu odpadů s průtokem spalin 26 000 m3/h je 
úsporana nákladů na provoz ventilátoru cca 63 tisíc Kč za rok, při uvažované ceně 
elektrické energie 2 Kč/kWh [49], účinnosti ventilátoru 80% a provozní době 7500 h/r.  

Problematickou částí experimentálního měření bylo nastavení konstantní vstupní 
koncentrace SO2 ve spalinách. Nerovnoměrnost vstupní koncentrace způsobovalo několik 
vlivů. Především proměnlivé dávkování směsi toluenu a sirouhlíku do spalovacího 
reaktoru. Dále pak použitý typ analyzátoru spalin, který měl dlouhou časovou odezvu 
měřené veličiny a  poměrně velkou chybu měření, která při tomto typu elektrochemických 
čidel SO2 je 20 ppm vol. 
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8 EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ A VYHODNOCENÍ DAT 
NA APARÁTU DVOUSTUPŇOVÉHO ČIŠTĚNÍ SPALIN 

Experimentální zařízení bylo v průběhu výzkumu rozšiřováno a zdokonalováno na 
základě praktických zkušeností a informací z průmyslových aplikací. Z prvotního zařízení 
s jedním stupněm čištění spalin bylo vybudováno zařízení s dvěma stupni čištění spalin 
s plynulou regulací pH absorbentu a systémem pro monitorování, řízení a záznamem 
provozních dat. Po provedení zkoušek v tzv. studeném režimu, kde byla ověřena funkčnost 
všech měřících bodů a schopnost systému řízení konstantního pH v cirkulační nádrži, bylo 
přistoupeno k experimentům na celém zařízení dvoustupňového čištění spalin. 

8.1 Pracovní podmínky při měření 
Experimentální měření na zařízení dvoustupňového čištění spalin probíhalo při 

průtoku spalin 600 a 700 m3
N/h. Provozní podmínky jsou uvedeny v tab. 9. Aby byla shoda 

experimentálního zařízení s průmyslovým zařízením, byla do cirkulační nádrže přiváděna 
čistá voda a odváděna odpadní kapalina v množství 100 l/h, což odpovídá cca 1,6-1,7 % 
z celkového průtoku absorpční kapaliny. Při prvotních zkouškách bylo zjištěno, že vstupní 
koncentrace SO2 ve spalinách musí být minimálně 200 ppm obj., aby na výstupu z druhého 
stupně čištění spalin byly měřitelné koncentrace SO2. Při experimentech byla sledována 
účinnost absorpce SO2 pro vstupní koncentrace SO2 od 315 do 700 ppm obj. V průběhu 
experimentu byla měřena výstupní koncentrace SO2 na hlavě kolony při různých pH 
absorbentu, které bylo měněno v rozsahu pH 6 až pH 3. Pro změnu a udržení konstantního 
pH absorbentu byl do cirkulační nádrže dávkován roztok NaOH. 

 
O-element 

charakteristika  jednotka série č.1  série č.2 
Průtok surového plynu  mN

3/h  600  700 
Teplota vstupního plynu  °C  170  170 
Tlak vstupního plynu  kPa  103  103 
Průtok plynu za reálných podmínek  m3/h  958  1117 
Průtok kapaliny  m3/h  2,5  2,5 

Kolona 
charakteristika  jednotka série č.1  série č.2 

Průtok surového plynu  mN
3/h  600  700 

Teplota vstupního plynu  °C  60  60 
Tlak vstupního plynu  kPa  101  101 
Průtok plynu za reálných podmínek  m3/h  734  857 
Průtok kapaliny  m3/h  3,78  3,4 

Tab. 9: Provozní podmínky jednotlivých měření  

8.2 Výsledky měření 
Byly provedeny dvě série měření účinnosti odstranění SO2 ve spalinách. Během 

měření byla sledována výstupní koncentrace SO2 (za druhým stupněm) při konstantním 
průtoku plynné a kapalné fáze. V průběhu měření bylo měněno pH absorbentu. Pro každé 
nastavení provozních podmínek dle tab. 9 bylo provedeno měření pro dvě různé vstupní 
koncentrace SO2 ve spalinách. 

Pro experimentální měření při průtoku spalin 600 m3
N/h byla koncentrace SO2 ve 

vstupních spalinách 520 a 700 ppm obj. Výsledky jednotlivých měření jsou zobrazeny na 
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obr. 61. Druhá série měření proběhla při průtoku spalin 700 m3
N/h, zde byla zvolena 

koncentrace SO2 ve vstupních spalinách 315 a 600 ppm obj. Naměřené údaje z těchto 
měření jsou zobrazeny v obr. 62. 

 

  
Obr. 61: Pozorovaná výstupní koncentrace SO2 v závislosti na pH absorpčního roztoku 

 

  
Obr. 62: Pozorovaná výstupní koncentrace SO2 v závislosti na pH absorpčního roztoku 
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Obr. 63: Závislost stupně odstranění SO2 na pH absorpčního roztoku pro rozdílné vstupní 

koncentrace SO2 v čištěném plynu 
 

 
Obr. 64: Závislost stupně odstranění SO2 na pH absorpčního roztoku pro rozdílné vstupní 

koncentrace SO2 v čištěném plynu 
 

8.3 Tlaková ztráta náplňové kolony 
Tlaková ztráta byla vypočtena pomocí výpočtového modulu, který byl sestaven na 

základě postupu v kapitole 6.4.1. Výpočtový modul pro výpočet hydraulického odporu 
orientované náplně je uveden v příloze 7. 

Výpočet tlakové ztráty náplně experimentálního zařízení byl proveden 
s následujícími vstupními parametry.: 

- průtok plynu (spalin) 500 až 1170 m3
N/h 

- průtok absorbentu kolonou 3,8 m3/h (tento průtok byl konstantní). Z tohoto 
předpokladu vyplývá konstantní zatížení náplně kapalinou 13,6 [m3/(m2.h)]. 
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- hustota plynu 1,24 kg/m3 
- hustota kapaliny 1006 kg/m3 
- koeficienty strukturované náplně s=0,932 [-] a c=0,414 [(m/s) ½]) převzaty z [46] 
- průměr kolony 600 mm 
- výška náplně 2,456 m 
 

Na základě těchto informací byl vypočítán F-faktor a stanovena tlaková ztráta pro 
jednotkovou výšku strukturované náplně pomocí digramů na obr. 38.  

Vypočtené průběhy velikosti tlakové ztráty náplně uvažované absorpční kolony 
v závislosti na průtoku čištěného plynu jsou uvedeny na obr. 65. Rozdílné hodnoty tlakové 
ztráty pro jednotlivé průtoky plynu jsou způsobeny rozdílnými diagramy pro určení 
jednotkové tlakové ztráty (viz obr. 38). Tyto rozdílné hodnoty vytvářejí oblast, kde by se 
měla nacházet reálná tlaková ztráta kolony. 

Uvedené hodnoty tlakové ztráty náplně pro experimentální zařízení jsou vztaženy 
pouze na náplň kolony a nezahrnují hydraulické odpory způsobené vstupujícím proudem 
spalin do kolony, distributorem kapaliny a zúžením v hlavě kolony. Tyto další položky 
tlakové ztráty v tomto případě představují přibližně 2/3 tlakové ztráty celé absorpční 
kolony.  

 

 
Obr. 65: Závislosti tlakové ztráty vypočtené na průtoku plynu  
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Obr. 66: Porovnání naměřených a vypočtených dat hydraulického odporu náplně 

experimentální absorpční kolony 

8.4 Zhodnocení výsledků experimentálního měření a tlakové ztráty 
absorpční kolony 
V rámci prací orientovaných na aparát dvoustupňového čištění spalin byly 

uskutečněny experimentální zkoušky, při kterých byla sledována účinnost odstranění SO2 
ze spalin při konstantním pH absorbentu. Na základě naměřených dat byla porovnána 
účinnost odstranění SO2 pro různé vstupní koncentrace SO2 ve spalinách při konstantním 
průtoku spalin a kapaliny. Z výsledků prezentovaných na obr. 63 a obr. 64 je prokazatelná 
závislost účinnosti odstranění SO2 na pH absorbentu. Pro hodnoty pH absorbentu vyšší něž 
5 lze konstatovat, že účinnost odstranění SO2 je vyšší než 80%. 

Na absorpční koloně byla provedena měření hydraulického odporu strukturované 
náplně. Tyto výsledky byly porovnány s vypočtenými hodnotami tlakové ztráty, které byly 
získány pomocí výpočtového modulu vytvořeného na základě postupu v kapitole 6.4.1. 
Z těchto výsledků lze potvrdit použitelnost výpočtu pro daný typ náplně, protože naměřené 
údaje tlakové ztráty spadají do předpokládaných mezí tlakové ztráty náplně. Z výsledků 
byla zjištěna výrazná korelace mezi naměřenými hodnotami a výpočtem podle [46], kde se 
nepřesnost výpočtu výrazně odchyluje až u hodnoty 1100 m3

N/h. 
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9 MODELOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ 
V PROGRAMU CHEMCAD 

Souběžně s experimentálním výzkumem probíhalo modelování a simulace procesu 
absorpce. Na modelech bylo možné posouzení vlivu řady provozních parametrů na 
absorpci SO2. Simulace procesu absorpce probíhala na modelech, které obsahovaly na 
začátku pouze absorpční kolonu přecházely na model celého systému bloku mokrého 
čištění spalin. Pro experimentální zařízení byl sestaven simulační model, který odpovídal 
tomuto zařízení, a tak experimentálně získaná data mohla být porovnávána s daty 
získanými na tomto modelu. Simulační model umožňuje studovat libovolné vlivy na 
účinnost zachycení SO2 s nízkou časovou náročností a bez náročných provozních změn, 
které jsou nutné na experimentální jednotce čistění spalin. 

9.1 Studie vlivu jednotlivých provozních parametrů na simulačním 
modelu experimentálního zařízení 
V první fázi byl vytvořen simulační model odstraňování oxidu siřičitého ze spalin 

pomocí mokré vypírky, který se skládal ze dvou stupňů. Na tomto modelu byl pomocí 
simulačních studií posouzen vliv jednotlivých provozních parametrů na proces absorpce. 
Je nutné zdůraznit, že uvedené parametry se vzájemně ovlivňují. Jejich vliv na proces je 
možné zkoumat pouze za situace, kdy se ostatní veličiny nemění. Proto je nutné uvažovat 
vzájemnou kombinaci jednotlivých vlivů na konečný výsledek procesu.  

9.1.1 Popis simulačního modelu 
Modely jednotlivých zařízení pro čištění spalin se mohou sice navrhnout pomocí 

simulačního programu samostatně, ale takto navržené aparáty nezapadají do celkového 
procesu mokrého čistění spalin a některé výsledky mohou být zkreslené. Hlavní rozdíl při 
simulaci samostatných aparátů absorpce spočívá v tom, že není uvažována recirkulace 
absorbentu. Jednoduché modely neumožňují dosáhnout vzájemnou návaznost několika 
stupňové absorpce, a proto byla experimentální jednotka namodelována jako jeden systém 
(viz obr. 67). 

 

 

Obr. 67 Simulační model experimentálního zařízení 
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Vytvořený model znázorněný na obr. 67, popisuje dvoustupňový blok mokrého 
čištění spalin. 

První stupeň absorpčního čistění spalin, zařízení O-element, byl v programu 
ChemCad  nahrazen kolonou Flash. V tomto modelu je uvažován děj směšování a následný 
děj rozdělení na plynnou a kapalnou fázi. Při vzájemném kontaktu proudů dochází 
k absorpci SO2. Náplňová kolona byla simulována jako vícepatrová kolona s teoretickým 
patry, na kterých byla uvažována rovnováha plyn – kapalina. Podle experimentálního 
zařízení má použitý model patrové kolony dvě teoretické patra.  

Absorbent je v reálném případě do každého stupně přiváděn pomocí čerpadel. 
V modelu bylo čerpání absorbentu nahrazeno děličem , který udává výkonnostní poměr 
čerpadel do prvního a druhého stupně. Nasycené absorpční roztoky  13  a  14  z prvního a 
druhého stupně byly v modelu sloučeny v uzlu 8, který představuje sběrnou nádrž 
cirkulačního absorpčního roztoku. V uzlu 6 bylo určeno množství cirkulujícího 
absorbentu  17 . Přebytečné množství absorbentu, které se vypočítá na základě materiálové 
bilance, se odvádí ze systému v proudu  16  . 

Při čistění spalin mokrou metodou je v tomto případě do absorbentu přidáván roztok 
NaOH. V modelu je dávkování roztoku NaOH simulováno vstupním proudem  6  a 
přiváděno v uzlu 5 do cirkulačního okruhu. Při kontaktu teplých spalin s chladnějším 
absorbentem dochází k odpařování vody a sycení spalin kapalinou. Z tohoto důvodu je 
potřebné do cirkulačního okruhu kontinuálně přivádět vodu  9  . Přívod vody představuje 
cca 1,7% z cirkulačního absorbentu.  

 
Na takto vytvořeném simulačním modelu byly zkoumány vlivy následujících 

parametrů na účinnost absorpce SO2 I. a II. stupně: 
- množství dávkovaného NaOH do systému 
- množství čisté vody dávkované do systému 
- množství cirkulované kapaliny 
- množství spalin na vstupu 
- teplota absorbentu před vstupem do aparátů absorpce 
- teplota spalin na vstupu 

 
Pro všechny posuzované případy bylo voleno shodné složení vstupního čištěného 

plynu, jež je uvedeno v tab. 10 a odpovídá typickým podmínkám při spalování odpadů. 
Obsah SO2 byl rovněž ve všech případech uvažován 1000 ppm obj. 

 
Charakteristika Hodnota  Jednotka 
Průtok  1000  m3

N/h 
Teplota  170  °C 
Tlak  101,125  kPa 
Složení: 
SO2  1000  ppm vol. 
N2  77  % obj. 
O2  17,2  % obj. 
CO2  1,6  % obj. 
H2O  4,1  % obj. 

Tab. 10: Složení vstupního čištěného plynu pro simulační výpočty 
 
Vlastnosti ostatních vstupních proudů jsou stejné pro všechny studie, s výjimkou 

měnícího se parametru. Uvažované vlastnosti proudů jsou uvedeny v tab. 11. 
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Charakteristika Hodnota Jednotka 
Množství dávkované čisté vody 200 kg/h 
Množství cirkulované kapaliny 7500 kg/h 
Teplota absorbentu před 
vstupem do aparátů absorpce 34,3 °C 

Tlak v koloně  101 kPa 

Tab. 11: Vlastnosti vstupních proudů 
 

Po provedení úvodních simulačních výpočtů, kde byla jako absorbent použita čistá 
voda, bylo zjištěno, že pro nalezení spolehlivého modelu je důležité určení vhodného 
množství dávkovaného alkalického činidla NaOH. Protože při přidání roztoku NaOH do 
absorbentu probíhá v bloku mokré vypírky chemická reakce:  

 
OHSONaNaOH 2SO 2322 +→+  (9.1) 

 

V důsledku chemické reakce NaOH a SO2 dochází k částečnému nasycení absorbentu. 
Účinek této chemické reakce je patrný na provedené studii obr. 68. Pro tento případ bylo 
dávkované množství NaOH v proudu  6  měněno v rozsahu od 0 do 1,8 kg/h, což 
odpovídalo poměru dávkovaného NaOH k vstupní koncentraci SO2 0 až 1 
[mol NaOH/mol SO2]. Z výsledků provedené studie vyplývá, že vliv dávkovaného 
množství NaOH na účinnost absorpce SO2 prvního a druhého stupně čištění spalin je 
značný. Simulace v takovémto rozsahu citlivosti naráží na problém konvergence 
v některých krocích výpočtu. Problém konvergence spočívá v malém množství 
odváděného absorbentu, který je nasycen zreagovaným NaOH. Nízká produkce odpadních 
vod je ale důležitá z důvodu ekonomické náročnosti likvidace tohoto produktu. 

 

 
Obr. 68: Vliv poměru dávkovaného množství NaOH k koncentraci SO2 ve vstupních 

spalinách na výstupní koncentraci SO2 za prvním a druhým stupněm 

Pro vzorový model bylo zvoleno dávkované množství NaOH 1,4 kg/h (0,7846 
[mol NaOH/mol SO2]. Při dodržení ostatních vlastností proudů (viz.  tab. 11) byla 
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vypočtena koncentrace SO2 na výstupu z prvního stupně 581 ppm vol. a 196 ppm vol. 
z druhého stupně.   

9.1.2 Studie vlivu provozních parametrů na účinnost absorpce 
Pomocí vytvořeného simulačního modelu byly sledovány vlivy ostatních provozních 

parametrů na účinnost absorpce SO2 prvního a druhého stupně čištění spalin. 
 
Vliv množství spalin na vstupu  
Vliv množství spalin na vstupu je sledován v rozmezí 500 až 1100 m3

N/h., což 
odpovídá poměru spalin k cirkulující kapalině 66,6 až 146,6 m3

N/m3. V simulačním 
programu ChemCad při základním zadání kolony se neuvažuje hydraulická stránka kolony, 
ale pouze materiálová bilance kolony. Výsledky studie jsou zobrazeny na obr. 69. Průběh 
křivky účinnosti odstranění SO2 prvního stupně je nelineární, tento jev může částečně 
zapříčinit zvolená kolona flash. Průběh křivky účinnost odstranění druhého stupně 
(náplňové kolony), je částečně lineární, tento jev je dán přesným zadání dvou teoretických 
pater. 

 

 
Obr. 69: Vliv poměru objemových průtoků plynu a cirkulační kapaliny na účinnost 

odstranění SO2 v prvním a druhém stupni 
 
Vliv množství cirkulujícího absorbentu  

Tato série výpočtů sledovala vliv množství cirkulujícího absorbentu (recyklu) na 
účinnost odstranění SO2 v prvním a druhém stupni. V tomto případě nebyl zachován 
konstantní poměr mezi dávkovaným množství čisté vody a cirkulující kapalinou. Změna 
průtoku cirkulované kapaliny byla řízena v rozdělovači 6 a pro tuto studii byl zvolen 
průtok v rozmezí 6000 až 20 000 kg/h (v původním simulaci byl průtok nastaven na 7500 
kg/h), což odpovídá poměru spalin k cirkulující kapalině 50 až 166,6 m3

N/m3. 
Z vypočtených dat (viz. obr. 70) je patrné, že křivky účinnosti odstranění SO2 I. a II. 
stupně mají téměř lineární charakter. Na výstupu z prvního stupně je patrný 10 % pokles 
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účinnosti odstranění SO2. Účinnost odstranění SO2 za druhým stupněm je téměř 
konstantní.  

 
Obr. 70: Vliv poměru objemových průtoků plynu a cirkulační kapaliny na účinnost 

odstranění SO2 v prvním a druhém stupni 
 
Vliv množství dávkované čisté vody 

Dalším posuzovaným parametrem je množství dávkované čisté vody do cirkulujícího 
absorbentu. Přívodem čisté vody nebo roztoku alkalického činidla se udržuje kvalita 
absorpčního roztoku na požadované úrovni, neboť reakcemi absorbujících se složek 
vznikající příslušné soli. Simulace změny dávkovaného množství čisté vody je provedena 
změnou průtoku v proudu  9   od 100 do 2000 kg/h, což odpovídá poměru dávkované vody 
k cirkulující kapalině 0,013 až 0,266 m3/m3. Z výsledků vyplývá, že změna alkality 
roztoku dávkováním čisté vody je další činitel, který má značný vliv na účinnost odstranění 
SO2. Čím větší je množství přivedené čisté vody, tím je vyšší je účinnost odstraní SO2 na 
výstupu, jak z prvního, tak z druhého stupně absorpce. Značnou nevýhodou zvyšování 
průtoku čisté vody pro dosažení lepší účinnosti absorpce je větší produkce odpadních vod. 
Nasycený absorbent je vedlejší produkt při mokrém způsobu čistění spalin, který se musí 
ekologicky likvidovat. Tato likvidace je však ekonomicky náročná, a proto nadměrný 
kontinuální přívod čisté vody nebo častá výměna absorbentu není žádoucí.  
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Obr. 71: Vliv poměru objemových průtoků dávkované vody a cirkulační kapaliny na 

účinnost odstranění SO2 v prvním a druhém stupni 
 
Vliv teploty absorbentu 

V další sérií výpočtů byl sledován vliv teploty absorbentu na účinnost absorpce SO2. 
Pro studii jejího vlivu bylo nutné přidat do proudu  10  ve výše popsaném modelu obr. 67 
tepelný výměník pro možnost řízení teploty tohoto proudu. Účinnost absorpce SO2 byla 
sledována v rozmezí teplot absorbentu 10 až 70°C. V aparátu O-element má teplota 
absorbentu na účinnost absorpce SO2 částečný vliv. Důvodem je vysoká tepelná kapacita 
absorpční kapaliny a velký teplotní rozdíl vstupujících proudů, které ovlivňují výslednou 
teplotu probíhajícího absorpčního procesu. V druhém stupni absorpce již není tento vliv 
tak výrazný, a proto účinnost absorpce SO2 za kolonou vykazuje pouze nepatrné změny.  

 

 
Obr. 72: Vliv teploty absorbentu na účinnost odstranění SO2 v prvním a druhém stupni 
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Vliv teploty vstupujících spalin 
Poslední provedenou studií byl vliv teploty vstupujících spalin na obsah SO2 na 

výstupu z kolon. Teplota spalin na vstupu byla pro jednotlivé simulace měněna v rozmezí 
140-200°C. Změna účinnosti odstranění SO2 prvního i druhého stupně se pohybuje 
v rozmezí do jednoho procenta účinnosti. Tepelná kapacita spalin je totiž na rozdíl od 
absorpční kapaliny řádově nižší, a proto teplotní rozdíl vstupujícího proudů nezapříčinil 
skoro žádnou změnu koncentrace SO2 na výstupu. Proto můžeme vliv tohoto parametru na 
účinnost zachycování SO2 ve spalinách považovat za zanedbatelný.  

 

 
Obr. 73: Vliv teploty spalin na výstupní koncentraci SO2 za prvním a druhým stupněm 

9.1.3 Zhodnocení výsledků 
Vypracovaná softwarová podpora výzkumu absorpčního čištění spalin vychází 

z potřeby ověření vlivu jednotlivých provozních parametrů na procesy probíhající na 
experimentální zařízení. Byl vytvořen model dvoustupňové zařízení na zachycování 
kyselých plynů (v tomto případě SO2) v simulačním  programu ChemCad.  Všechny 
provedené studie vycházejí ze vzorového případu, který vykazuje stabilní výsledky 
simulací vlivu jednotlivých provozních parametrů. Byla analyzována citlivost modelu na 
změny množství dávkovaného NaOH, dávkované čisté vody, cirkulované kapaliny a spalin 
na vstupu. Kromě toho byl studován vliv teploty absorbentu před vstupem do aparátů 
absorpce a teploty spalin na vstupu. 

Z vykonaných analýz vyplývá, že největší vliv na účinnost absorpce SO2 vykazuje 
změna alkality roztoku způsobená přidáním NaOH do absorpční kapaliny. Takto značný 
účinek způsobuje chemická reakce mezi kyselou složkou čištěného plynu a alkalickým 
činidlem. Dalšími důležitými faktory ovlivňující účinnost absorpce SO2 je množství 
vstupujících spalin a alkalita roztoku, která je ovlivněna dávkováním vody při konstantním 
množství cirkulujícího absorbentu. Teplota spalin a množství cirkulující kapaliny ovlivňují 
účinnost absorpce pouze prvního stupně čištění spalin.  
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9.2 Tvorba solí v absorbentu při absorpci doprovázenou chemickou 
reakcí NaOH 
Jako absorbent může být použita voda, ale v tomto případě dochází 

k jejímu rychlému nasycení a poklesu hodnoty pH. Z důvodu zvýšení účinnosti odstranění 
SO2, bývá v průmyslových aplikacích, do spalin vstřikován roztok vody s vhodným 
chemickým činidlem. Mezi nejčastěji používaná chemická činidla patří hydroxid sodný 
NaOH a hydroxid vápenatý Ca(OH)2. Při kontaktu spalin s obsahem kyselých plynů a 
absorpčním roztokem s činidlem (NaOH) dochází v absorpčních zařízeních k absorpci 
s chemickou reakcí.  

 
Reakce kyselých plynů a hydroxidu sodného 

OHNaFNaOHHF 2+→+  (9.2) 
OHNaClNaOHHCl 2+→+  (9.3) 

32 NaHSONaOH SO →+  (9.4) 
OHSONaNaOH 2SO 2322 +→+  (9.5) 

32 NaHCONaOH CO →+  (9.6) 
OHCONaNaOH 2CO 2322 +→+  (9.7) 

 
Vzniklý siřičitan je následně přítomným kyslíkem oxidován na síran: 

4223 SONaO 21NaSO →+  (9.8) 
 
Reakce kyselých plynů a hydroxidu vápenného 

( ) OH2CaFOHCaHF 2 222 +→+  (9.9) 
( ) OH2CaClOHCaHCl 2 222 +→+  (9.10) 

( ) OHSOCaOHCaSO 23222 +→+  (9.11) 
( ) OHCOCaOHCaCO 23222 +→+  (9.12) 

 
Ve spalinách obsahujících SO2 také dochází k částečné oxidaci na SO3:  
 

322 SOO 21SO →+  (9.13) 
 
Následnou reakcí SO3 s vodní parou obsaženou ve vlhkém plynu, dochází ke vzniku 

vysoce korozivního aerosolu H2SO4 ve spalinách: 
 

4223 SOHOHSO →+  (9.14) 
 
Pro stanovení množství solí vznikajících reakcemi mezi kyselými složkami (HCl, 

SO2 a CO2) a alkalickým činidlem (NaOH) byl s použitím ChemCad vypracován model 
uvažující rovnovážný průběh reakcí (9.3) až (9.10). Úbytek kyselých složek (HCl a SO2) 
v závislosti na velikosti dávkování alkalického činidla byl demonstrován na modelováním 
případu uvažujícím s čištěním plynu, jehož složení je uvedeno v  tab. 12. V daném případě 
vstupní látkový tok HCl činil 0,05 kmol/h a vstupní látkový tok SO2 činil 0,1 kmol/h. Obr. 
75 ilustruje, že až do situace, kdy je nadávkováno ekvimolární látkové množství alkálií 
vůči HCl, dle reakce (9.3), v čištěném plynu dochází k absorpci HCl za tvorby NaCl. Tuto 
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mezní situaci znázorňuje na obr. 75 bod „1“. Teprve při dávkování alkalického činidla 
v množství převyšujícím požadovaný stechiometrický poměr vůči HCl dochází k absorpci 
SO2 za tvorby NaHSO3 reakcí (9.4), přičemž maximální množství vzniklého 
hydrogensiřičitanu odpovídá bodu „2“ na uvedeném obrázku. V tomto bodu je z hlediska 
rovnováhy dosažitelné prakticky úplné odstranění HCl a SO2. Při dalším zvyšování 
dávkování alkalického činidla přechází hydrogensiřičitan NaHSO3 do formy normálního 
siřičitanu sodného Na2SO3 reakcí (9.5), maximální tvorba Na2SO3 je dosažena v bodu „3“, 
kde je dávkováno množství alkálií odpovídající potřebě reakcí (9.3) a (9.5), v daném 
případě 0,25 kmol NaOH. Teprve další zvýšení množství dávkování alkálií vede k absorpci 
CO2 a k tvorbě hydrogenuhličitanu sodného reakcí (9.6) a následně k tvorbě normálního 
uhličitanu sodného reakcí (9.7).  

 

 
Obr. 74 Simulační model experimentálního zařízení 

 
Charakteristika Hodnota  Jednotka 
Průtok  1000  m3

N/h 
Teplota  170  °C 
Tlak  101,125  kPa 
Složení: 
SO2  2421  ppm vol. 
HCl  1121  ppm vol. 
N2  51,2  % obj. 
O2  11,4  % obj. 
CO2  1,1  % obj. 
H2O  2,7  % obj. 

Tab. 12: Složení vstupního čištěného plynu pro simulační výpočty 
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Obr. 75: Závislost tvorby solí na nadávkovaném alkalickém činidle 

 

9.3 Simulační výpočty prováděné na modelu experimentálního zařízení 
Pro možnost provádění simulačních výpočtů a jejich srovnání s experimentálními 

výsledky byl výše popsaný simulační model upraven. Výpočtové schéma upraveného 
modelu je zobrazeno na obr. 76.  

 

 
Obr. 76: Simulační model experimentálního zařízení 

 
Na tomto modelu byla sledována výstupní koncentrace SO2 (účinnost odstranění 

SO2) v závislosti na pH absorbentu. Proměnnými veličinami byl průtok spalin a průtok 
kapaliny. Poměr mezi průtokem čištěného plynu a cirkulujícího absorpčního roztoku byl 

1             2              3
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zvolen v prvním stupni 244:1 [m3
N/m3] tak, aby odpovídal praxi při mokrém čištění spalin 

na spalovnách odpadů. Tyto hodnoty vycházejí z předpokladu, že pro zařízení typu O-
element budou použity stejné poměry medií jako u typu zařízení Venturi scrubber, tab. 13. 

 
Charakteristika  jednotka  hodnota 

Průtok surového plynu  mN
3/h  400  500  600 

Průtok kapaliny O‐elementem m3/h  1,64  2,05  2,46 
Průtok kapaliny kolonou  m3/h  1,22  1,53  1,83 

Tab. 13: Výchozí hodnoty průtoku plynné a kapalné fáze použité pro simulační výpočty 
v série I. 

 
V druhém případě bylo předpokládáno, že do prvního stupně (O-elementu) bude 

dávkována kapalina ve stejném poměru plyn/kapalina (327:1 [m3
N/m3])  jako do náplňové 

kolony. Pro tyto případy jsou provozní parametry uvedeny v tab. 14. 
 

Charakteristika  jednotka hodnota 

Průtok surového plynu  mN
3/h  400  600  800 

Průtok kapaliny O‐elementem m3/h  1,22  1,83  2,44 
Průtok kapaliny kolonou  m3/h  1,22  1,83  2,44 

Tab. 14: Výchozí hodnoty průtoku plynné a kapalné fáze použité pro simulační výpočty 
v série II. 

 
Jednotlivé simulace byly prováděné pro koncentraci SO2 300 a 600 ppm vol. 

ve vstupním proudu spalin. Výsledky získané pomocí simulačního modelu jsou zobrazeny 
na obr. 77 a obr. 78. Pro druhý případ provozních parametrů, kdy jsou poměry plyn/ 
kapalina v prvním a druhém stupni stejné jsou zobrazeny na obr. 79 a obr. 80.  

 

 
Obr. 77: Závislost účinnosti odstranění SO2 v bloku mokrého čištění spalin na pH 
absorbentu pro provozní podmínky tab. 13 a vstupní koncentraci SO2 300 ppm vol. 
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Obr. 78: Závislost účinnosti odstranění SO2 v bloku mokrého čištění spalin na pH 

absorbentu pro provozní podmínky tab. 13 a vstupní koncentraci SO2  600 ppm vol. 
 

 
Obr. 79: Závislost účinnosti odstranění SO2 v bloku mokrého čištění spalin na pH 
absorbentu pro provozní podmínky tab. 14 a vstupní koncentraci SO2 300 ppm vol. 
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Obr. 80: Závislost účinnosti odstranění SO2 v bloku mokrého čištění spalin na pH 

absorbentu pro provozní podmínky tab. 14 a vstupní koncentraci SO2  600 ppm vol. 

 

 
Obr. 81: Porovnání výsledků získaných pro průtok spalin 600 m3

N/h pro různé vstupní 
koncentrace SO2 a různé poměry plynné a kapalné fáze v I. a II. stupni 

 
Na základě porovnání výsledků při průtoku spalin 600 m3

N/h lze konstatovat, že při 
zvýšení poměru plynu k kapalině z 244:1 [m3

N/m3] na 327:1 [m3
N/m3]  v I. stupni (v II. 

stupni je poměr plyn/kapalina konstantní 327:1[m3
N/m3]) nedochází  k výraznému snížení 

koncetrace SO2 za II. stupněm absorce. Zvýšení poměru plynné k kapalné fázi, lze také 
interpretovat na základě vztahu dávkované kapaliny na 1000 m3/h spalin. Při tomto zvýšení 
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poměru plyn/kapalina dochází k snížení dávkování kapaliny ze 4 m3/h na 3 m3/h pro 
1000 m3

N/h spalin. 
 
Simulační model byl experimentálně ověřen pomocí dvou sérií zkoušek měření. 
První měření se uskutečnili při těchto provozních podmínkách: 

- průtok spalin      700 m3
N/h 

- koncentrací SO2 ve vstupních spalinách 315 ppm vol. 
- průtok absorbentu v prvním stupni   2,5 m3/h 
- průtok absorbentu ve druhém stupni   3,4 m3/h 

 
Druhé experimentální měření se uskutečnilo při těchto provozních podmínkách: 

- průtok spalin      600 m3
N/h 

- koncentrací SO2 ve vstupních spalinách 520 ppm vol. 
- průtok absorbentu v prvním stupni   2,5 m3/h 
- průtok absorbentu ve druhém stupni   3,78 m3/h 

 
Porovnání jednotlivých výsledků je zobrazeno na obr. 82 a obr. 83. 
 

 
Obr. 82: Porovnání výsledků získaných pomocí simulačního modelu a experimentálně 

naměřené pro vstupní koncentraci SO2 315 ppm vol. a průtok spalin 700 m3
N/h 
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Obr. 83: Porovnání výsledků získaných pomocí simulačního modelu a experimentálně 

naměřené pro vstupní koncentraci SO2 520 ppm vol. a průtok spalin 600 m3
N/h 

 
Největší odchylka mezi naměřenými a vypočtenými údaji vstupní koncentrace SO2 

za druhým stupněm je při hodnotě pH 3. Tento rozdíl byl na základě analýzy měření 
přidělen experimentálnímu měření. Protože měření probíhalo vždy s postupným klesáním 
pH absorbentu, je možné, že nebyla dodržena potřebná doba zdržení na konstantním pH 
absorbentu. Také při hodnotách pH absorbentu 3 selhávala regulace pH absorbentu, 
protože při takto nízkém pH měla i malá změna dávkování alkalického činidla značný vliv 
na pH absorbentu a tím i na účinnost odstranění SO2 ze spalin. Jinak lze konstatovat, že 
naměřené údaje odpovídají vypočteným s přihlédnutím na možnou odchylku měření 
analyzátorů spalin, která při tomto typu elektrochemických čidel SO2 je 20 ppm vol. 

9.4 Aplikace simulačního modelu na průmyslový aparát čistění spalin 
Pro jednotku mokrého čištění spalin, která se nachází na průmyslové spalovně 

odpadu, byl vytvořen simulační model, na kterém byly ověřovány poznatky získané 
experimentálním měřením. Aplikace simulačního modelu také slouží k potvrzení hlavních 
principů modelování čištění spalin a rovněž ověření předpokladu, že základní model lze 
poměrně snadno modifikovat dle aktuální potřeby. 

9.4.1 Popis bloku mokrého čištění spalin 
Na spalovně odpadů je použito třístupňové absorpční čištění spalin, obr. 84. První 

stupeň tvoří Venturi scrubber. Další dva stupně představují dvě oddělené náplňové lože 
v absorpční koloně. Každý ze stupňů čištění má oddělenou nádrž s absorbentem a cirkulaci 
absorbentu a má tak absorbent jiného složení a pH. Průtok absorbentu mezi jednotlivými 
stupni je nicméně umožněn přepady mezi zásobníky. Pouze do zásobníku III. stupně je 
přidávána voda a roztok NaOH. Nasycený absorbent je odváděn ze zásobníku I. a II. 
stupně. 
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Obr. 84: Schéma bloku mokrého čištění spalin 

 
Základní informace o procesu byly získány při technickém měření na průmyslové 

spalovně. Informace o vstupujícím a vystupujícím proudu z bloku mokrého čištění spalin 
jsou zpracovány v tab. 15. Provozní parametry bloku mokrého čištění spalin jsou uvedeny 
v tab. 16. Z výsledků zde publikovaných lze vyjádřit, že účinnost odstranění SO2 je 98,9%. 

 
Data vstupního proudu do Venturi scrubber  Data výstupního proudu z abs. kolony 

Charakteristika  Hodnota  Jednotka Charakteristika  Hodnota  Jednotka 

Střední objemový průtok 
vlhkých spalin 

27 318 m3/h 
Střední objemový průtok 
vlhkých spalin 

25 894  m3/h 

Střední objemový průtok 
vlhkých spalin 

15 428 m3
N/h 

Střední objemový průtok 
vlhkých spalin 

18 017  m3
N/h 

Průtok suchého plynu  14 384 m3
N/h  Průtok suchého plynu  16 191  m3

N/h 
Fiktivní vlhkost  0,0560 kg/m3

N  Fiktivní vlhkost  0,0870  kg/m3
N 

Průměrná teplota plynu  192 oC  Průměrná teplota plynu  90  oC 
Složení spalin:  Složení spalin: 
SO2  89 ppm vol.  SO2  1  ppm vol. 
O2  14,20 % vol.  O2  16,40  % vol. 
CO2  5,30 % vol  CO2  3,50  % vol 

 Tab. 15: Parametry vstupujícího a vystupujícího proudu z mokré vypírky 
 

Charakteristika  Hodnota  Jednotka 

Průtok absorbent I. stupněm  70 m3/h 
Průtok absorbent II. stupněm  60 m3/h 
Průtok absorbent III. stupněm  50 m3/h 
Průměrné pH absorbentu I. stupně  5,12 ‐ 
Průměrné pH absorbentu II. stupně  7,14 ‐ 
Průměrné pH absorbentu III. stupně  7,51 ‐ 
Odváděný nasycený absorbent z I. stupně  4,00 m3/h 
Odváděný nasycený absorbent z II. stupně  0,50 m3/h 

Tab. 16: Provozní parametry bloku mokré vypírky 
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9.4.2 Simulační model bloku mokrého čištění spalin 
Na základě všech informací byl vytvořen simulační model, který odpovídá bloku 

mokré vypírky na průmyslové spalovně odpadů. Tento model je zobrazen na obr. 85. 
Oddělení II. a III. stupně čištění v simulačním modelu (ve skutečnosti fyzicky umístěných 
v jednom aparátu) je zdůrazněno umístěním těchto stupňů vedle sebe. Ve schématu jsou 
rovněž patrné již zmíněné oddělené recirkulující absorbenty. 

 
Obr. 85: Simulační model bloku mokrého čištění spalin  

 
Seznam významů větví a uzlů pro simulační model je uveden v tab. 17. 

Větev 
č.  význam 

uzel 
č.  význam 

1  Vstup spalin 1 I. stupeň čištění (Venturi scrubber) 
2  Spaliny z I. do II. stupně čištění 2 II. stupeň čištění (spodní lože absorpční kolony)
3  Spaliny z II. do III. stupně čištění 3 III. stupeň čištění (horní lože absorpční kolony)
4  Výstup spalin z III. stupně  5 zásobník absorbentu III. stupně 
5  Přidávaná H2O  11 zásobník absorbentu II. stupně 
6  Přidávané NaOH  10 zásobník absorbentu I. stupně 
8  Přidávaný absorbent (H2O+NaOH)
9  Výstup absorbentu z III. stupně
10  Výstup absorbentu z II. stupně
11  Výstup absorbentu z I. stupně
12  Recykl absorbentu do III. stupně
13  Recykl absorbentu do II. stupně
14  Recykl absorbentu do I. stupně
15  Absorbent z III. do II. stupně 
16  Absorbent z II. do I. stupně 
17  Absorbent z II. do I. stupně 
19  Odtah absorbentu z II. stupně
20  Odtah absorbentu z I. stupně 

Tab. 17: Seznam významů důležitých větví a uzlů bloku mokré vypírky 
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O přidávaném množství roztoku NaOH nejsou k dispozici žádné přímé údaje, a je 
možný pouze nepřímý odhad jeho množství na základě pH měřeného v nádržích 
absorbentu jednotlivých stupňů. 

Byla provedena studie, při které bylo měněno množství dávkovaného NaOH a 
sledován vliv této hodnoty na pH v absorbentech jednotlivých stupňů. Výsledky získané 
pomocí simulačního modelu jsou graficky znázorněny na obr. 86. 

 

 
Obr. 86: Vypočtená závislost pH absorbentu v závislosti na dávkovaném množství NaOH 

 
Z vypočtených hodnot pH absorbentu v závislosti na dávkovaném množství NaOH 

lze vyvodit tyto závěry. Při dávkování cca 3 kg/h NaOH byla dosažena shoda naměřeného 
a vypočteného pH absorbentu v I. a II. stupni mokré vypírky. Ale v III. stupni mokré 
vypírky byla shoda pH absorbentu dosažena při dávkování cca 2,6 kg/h NaOH. Obecně lze 
konstatovat, že toto množství činidla je shodná s množství činidla (2,3 až 4,5 kg/h NaOH) 
vypočteného pomocí rovnice (9.4) a (9.5).  

Při sestavování modelu se vychází z předpokladu, že rozhodující jsou informace 
týkající se I. a II. stupně, protože zde je odváděn nasycený absorbent, který je v chemicko-
fyzikální rovnováze s odstraňovaným SO2. Na základě tohoto předpokladu byl proveden 
simulační výpočet s uvažovaným množství dávkovaného NaOH ve výši 3 kg/h.  

Porovnáním výsledků prvního výpočtu s hodnotami v tab. 15 při dávkování 3 kg/h 
NaOH bylo zjištěno, že model vykazuje vyšší obsah vodní páry ve výstupních spalinách. 
Důsledkem toho je jednak vyšší vypočtené množství vody převedené z absorbentu do 
spalin a naopak nižší odtah absorbentu z prvního stupně než je uvedeno v tab. 16. 

Pro dosažení stejného množství odtahovaného absorbentu jako u reálného případu 
byl proveden další výpočet, ve kterém byl zvýšen nástřik přídavné vody. Nástřik vody byl 
vypočten jako součet odpařené vody a odtahovaného absorbentu.  

Výsledky opakovaným výpočtem na simulačním modelu, lze shrnout následovně. 
Výstupní čistota spalin u naměřeného a vypočteného případu se shoduje a obsah SO2 ve 
výstupních spalinách se prakticky blíží nule. Slabinou porovnání je skutečnost, že i když 
jsou k dispozici dvě experimentální měření v průběhu dvou dnů, výsledná čistota spalin se 
v tomto období v podstatě neměnila. Bylo tak možné provést porovnání pouze v jednom 
pracovním bodě. 
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Vypočtené hodnoty pH v I. a II. stupni čištění jsou blízké naměřeným hodnotám. Lze 
proto usoudit, že zvolená hodnota 3 kg/h přídavného NaOH se rovněž blíží skutečnosti. 

9.4.3 Zhodnocení dosažených výsledků  
Provedené výpočty jsou prvním krokem k ověření modelů čištění spalin v prostředí 

ChemCad. Porovnání hodnot měřených na průmyslové spalovně a vypočtených údajů 
vykazuje dobrou shodu v oblasti bilance SO2 a NaOH, což je z hlediska použitelnosti 
modelu rozhodující. Vzhledem k charakteru naměřených dat, však bylo možné porovnání 
pouze v jednom pracovním bodě procesu, a to pouze na počátku a konci čištění (nikoliv 
však mezi jednotlivými stupni). Nelze tedy prohlásit, že model vystihuje proces v jeho 
celém průběhu a v možné pracovní škále. Jisté rozdíly mezi měřenými a vypočtenými údaji 
jsou patrné v oblasti bilance vody a teploty výstupního absorbentu. Větší množství vody, 
které dle výpočtu přechází z absorbentu do spalin, znamená mimo jiné i nižší teplotu 
výstupních spalin, získanou výpočtem. Jedním z možných vysvětlení tohoto rozdílu je to, 
že reálné aparáty (zejména Venturi scrubber, použitý jako I. stupeň čištění) nedosahují 
funkce rovnovážných stupňů, jak je v modelu předpokládáno a skutečné odpaření vody je 
proto nižší než odpovídá vypočtené fyzikální rovnováze. I tuto okolnost je nutné prověřit 
dalšími výpočty na základě provozních měření, obsahujícími i údaje mezi jednotlivými 
stupni čištění.  

Přes uvedené výhrady je vytvoření modelu čištění spalin pro průmyslovou spalovnu 
odpadů a následné porovnání výsledků s provozním měřením významných krokem 
k ověření celkové koncepce modelů v ChemCad. Výhodou pro další výpočty je skutečnost, 
že modifikace základního modelu bloku mokrého čištění je nenáročná. 

9.5 Zhodnocení výsledků získaných simulacemi v programu ChemCad 
Pomocí simulačního programu bylo provedeno několik studií, které se zabývaly 

absorpčním čištěním spalin. Na simulačním modelu byly zkoumán vliv následujících 
parametrů na účinnost odstranění SO2: 

- množství dávkovaného NaOH do systému 
- množství čisté vody dávkované do systému 
- množství cirkulované kapaliny 
- množství spalin na vstupu 
- teplota absorbentu před vstupem do aparátů absorpce 
Speciálně byla věnována pozornost chemickým reakcím v absorbentu při absorpci 

HCl a SO2 do absorbentu s alkalickým činidlem (NaOH). 
Výsledky získané pomocí simulačního modelu byly porovnávány s výsledky 

získanými experimentálním měření. Základní simulační model byl také upraven tak, aby se 
shodoval s průmyslovou aplikací mokrého čištění spalin, na které bylo prováděno měření 
účinnosti odstranění znečišťujících látek a pH absorbentu. Pomocí vytvořeného modelu 
byly získány výsledky, které se porovnávaly s naměřenými údaji. 
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10 BILANCE ZNEČIŠTUJÍCH LÁTEK VE SPALINÁCH 
PRŮMYSLOVÉ SPALOVNY ODPADŮ 
Na spalovně průmyslového odpadu bylo provedeno technické měření, které mělo za 

účel získání potřebných dat od jednotlivých klíčových technologií na spalovně odpadů 
k vytvoření celkové bilance tuhých znečišťujících látek, zejména těžkých kovů. Pro tento 
účel byla jednotlivá měřící místa volen tak, aby mohla být určena účinnost odstranění 
uvedených složek v jednotlivých aparátech technologické linky na trase využití tepla a 
čištění spalin. Rozbory jednotlivých vstupních proudů (odpad) a výstupních proudů 
(škvára, odpadní voda, spaliny, atd.) byly použity pro stanovení distribuce těžkých kovů ze 
surového odpadu do produktů spalování. Souběžně s měřením obsahu těžkých kovů 
proběhlo měření plynných složek na aparátu mokrého čištění spalin. V průběhu 
jednotlivých měření byly zaznamenávány různé provozní parametry spalovny, které byly 
použity pro stanovení distribuce těžkých kovů. 

 
Při termickém zneškodňování komunálního i nebezpečného odpadu vzniká celá řada 

škodlivých látek. Škodlivé látky jsou obsaženy ve zpracovávaném odpadu, vystupují ze 
spalovacího procesu jednak v elementární podobě nebo jsou v produktech spalování 
přítomny ve formě oxidů, síranů, uhličitanů atd., nebo se tvoří teprve při dějích, které 
probíhají při spalování. Většina těchto látek je výsledkem oxidačních dějů a výsledkem 
rozkladných dějů i kondenzačních reakcí. Nehomogenní vstupní směs obsahuje organické i 
anorganické látky a různé příměsi halogenovaných a sirných látek a rovněž proměnlivé 
množství těžkých kovů. Při spalování odpadu přechází sirné a halogenové látky převážně 
do proudu spalin. Převážná část kovů a jejich oxidačních sloučenin je ve formě tuhých 
zbytků oddělena ve výpadové komoře. Určitá část sloučenin těžkých kovů je ve formě 
popílku nebo par unášena ze spalovacího prostoru proudem spalin. 

 
Složení jemného popílku unášeného spalinami závisí na druhu zpracovaného odpadu. 

Mezi sledované těžké kovy při této studii patří sloučeniny prvků As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, 
Mn, Ni, Pb, Sb, Ti, V, Zn. Je patrné z obr. 87, že ve sledovaném spektru kovů připadalo 
více než 36% na Zn, nicméně hodnocení obsahu tohoto prvku legislativa ČR [11] ani EU 
[8] nevyžaduje. Spaliny obsahují přibližně 12 % hm. rtuti, která je však z hlediska 
zdravotního působení považována za nebezpečný kontaminant. Opatření zajišťující 
ochranu životního prostředí a ovzduší striktně vyžadují minimalizaci emise tohoto prvku. 
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Obr. 87: Zastoupení jednotlivých prvků v popílku unášeného spalinami z dohořívací 

komory pro hodnocený případ 
 

Zvýšený obsah látek některých látek ve vstupní surovině se nepříznivě projevuje na 
zvýšených koncentracích znečišťujících látek ve spalinách a klade tak zvýšené nároky na 
procesy čištění spalin, kterými je potřebné zabezpečit úroveň odstranění těžkých kovů, 
kyselých látek, atd. odpovídající platným předpisům. V současné době legislativní 
předpisy v České republice pro ochranu životního prostředí a kvality ovzduší [7] stanoví 
maximální obsah znečišťujících látek ve spalinách a v pevných nebo kapalných produktech 
z tepelného zpracování odpadu. K odstranění většiny těžkých kovů na úroveň stanovených 
emisních limitů je postačující použít účinných separačních metod pro odloučení tuhých 
zbytků pomocí elektrofiltrů nebo látkových filtrů. Některé kovy, především rtuť, kadmium, 
thalium, jsou ve formě tuhé i plynné. K záchytu kovů přítomných ve formě par a jejich 
účinnému odstranění na požadovanou úroveň jsou mechanické pochody využívající filtraci 
nedostačující a k dočištění spalin musí být použity procesy absorpce a adsorpce. Tyto 
procesy jsou také využívány k odstranění dalších škodlivých látek, jako jsou dioxiny, látky 
kyselé povahy atd.  

10.1 Provozní podmínky měření 
Měření bylo provedeno na spalovně nebezpečného odpadu. Schéma spalovny je 

zobrazeno na obr. 88. Spalovací část je tvořena rotační pecí, do které je v čelní straně 
dávkován odpad určený ke spalování. Dokončení termického rozkladu je uskutečněno 
v dohořívací komoře, v jejíž spodní část jsou instalovány hořáky sloužící k úpravě teplotní 
režimu spalování odpadu. Tepelný obsah spalin vystupujících z dohořívací komory je 
v utilizačním kotli využit pro výrobu přehřáté páry o tlaku 4,0 až 4,2 MPa a teplotě 400 až 
420 °C a pro následnou generaci elektrické energie. V utilizačním kotli se také odlučuje 
významný podíl popílku. Další mechanické čištění spalin od úletů jemného popílku se 
uskutečňuje v látkovém fitru. V bloku mokré vypírky dochází k odstranění halogenovodíků 
(HCl, HF), SO2 a k částečnému záchytu těžkých kovů. Blok absorpce se skládá 
z Venturiho srubberu a dvoustupňové náplňové kolony. Zbytkový obsah těžkých kovů je 
odstraněn v aparátu adsorpčního čištění. Adsorpce probíhá na aktivním uhlí. 

 



 Dizertační práce 
Ing. David Jecha 

 

107 

 
Obr. 88: Typické uspořádání aparátů spalovny nebezpečného odpadu. 

 
Měření byla uskutečněna na spalovně, na které bylo prováděno termické 

zneškodňování odpadu s průměrným zpracovatelským výkonem 810 kg/h. Odpad byl 
tvořen z různých dehtovitých látek o pastovité konzistenci znečisťujících vodu a 160 kg/h 
přidávaného kapalného odpadu, jenž představoval hořlavinu III. a IV. třídy. Vlastnosti 
zpracovaného odpadu jsou uvedeny v tab. 18. Tato tabulka uvádí rovněž zjištěný obsah 
těžkých kovů v surovině, jejichž celkový obsah v odpadu byl cca 1600 mg/kg. Režim 
spalování odpadu byl veden při teplotě cca 670 až 730 °C v rotační peci, v dohořívací 
komoře byla činností hořáků spalující zemní plyn dosahována teplota 860 až 880 °C.  

 
Charakteristika  jednotka  hodnota 
Zpracovatelský výkon  kg/h  810 
Obsah popele  % hm  26,4 
Obsah vody  % hm  28 
Obsah těžkých kovů:       

As  mg/kg  6,1 
Cd  mg/kg  0,8 
Co  mg/kg  3,8 
Cr  mg/kg  71 
Cu  mg/kg  81 
Hg  mg/kg  140 
Mn  mg/kg  300 
Ni  mg/kg  63 
Pb  mg/kg  52 
Sb  mg/kg  0 
Ti  mg/kg  880 
V  mg/kg  11 

Celkový obsah těžkých kovů  mg/kg  1608,7 
Vstupní hmotnostní tok těžkých kovů g/h  1303,05 

Tab. 18: Vlastnosti zpracovaného odpadu 
 
Měřící místa pro sledování distribuce těžkých kovů jsou vyznačena na obr. 89. 

Periodickým odběrem zpracovávaného pastovitého odpadu z dopravního pásu (měřící 
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místo G) byly získány vzorky pro hodnocení vstupního obsahu těžkých kovů v surovině. 
Na základě zjištěného obsahu anorganických nespalitelných podílů bylo stanoveno 
množství tuhých zbytků spalování (škvára) oddělených ve výpadové komoře. Periodickým 
vzorkováním popele vynášeného z vodního uzávěru výpadové komory (měřící místo H) 
byly získány vzorky pro vyhodnocení těžkých kovů v tomto proudu. 

 
Vzduchotechnická měření, složení spalin, včetně stanovení obsahu popílku a těžkých 

kovů, bylo provedeno v měřících místech A, B, C, E. Složení popílku odloučeného 
v utilizačním kotli bylo zjištěno na základě pravidelných odběrů vzorků tuhých zbytků 
(popílek) dopravovaných do kontejneru (měřící místo I). Na základě těchto měření byla 
vypočtena materiálová bilance uzlu (rotační pec, dohořívací komora a utilizační kotel). 

 
Množství odloučeného popílku v látkovém filtru bylo stanoveno na základě výsledků 

měření tuhých látek ve spalinách před a za filtrem (měřící místa A a B). Na základě analýz 
popílku z látkového filtru bylo zkontrolováno odloučené množství jednotlivých těžkých 
kovů. Stejným postupem, pomocí vstupního a výstupního proudu, bylo zjištěno i složení a 
množství odloučení tuhých znečišťujících látek v bloku mokré vypírky i adsorberu. 
Výsledky analýzy kalu získaného z kalolisu (měřící místo K) mají pouze informativní 
hodnotu, protože separace vysrážených anorganických podílů z odpadní kapaliny z bloku 
mokré vypírky je prováděna v delších časových intervalech (cca 1 týdně). Přesnější složení 
odtahované vody v jednotlivých stupních bloku mokré vypírky nám dávají výsledky analýz 
těchto vod (měřící místo F). V měřících místech B, C a D byly navíc sledovány obsahy 
HCl a HF. Rozsah prováděných měření v jednotlivých měřících místech je uveden v tab. 
19. 

 

 
Obr. 89: Rozmístění měřících a odběrových míst ve spalovně odpadů 

 
Měření v jednotlivých místech bylo provedeno autorizovanou měřící skupinou a 

výsledky měření jsou uvedeny v [53] a v [54]. Stanovení obsahu těžkých kovů ve 
výstupních proudech (škvára, popílek, kal) bylo provedeno centrální laboratoří 
provozovatele spalovny. 
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Odběrové 
místo  Popis místa  Vzorek  Měřené veličiny 
A  před filtrem  spaliny  O2, SO2, NOx, CO, TZL, TK  
B  před absorberem  spaliny  O2, SO2, NOx, CO, TZL, TK, HCl, HF 
C  před adsorberem  spaliny  O2, SO2, NOx, CO, TZL, TK, HCL, HF 

D 
za Venturiho 
scrubberem  spaliny  O2, SO2, NOx, CO, HCL, HF 

E  před komínem  spaliny  O2, CO, TZL, TK  
F  nádrže mokré vypírky odpadní voda  TK 
G  dávkovací dopravník  surovina  TK 

H 
kontejner dohořívací 

komory  škvára  TK 

I 
dopravník popílku 

filtru  popílek  TK 

J 
dopravník popílku 
utilizačního kotle  popílek  TK 

K  kalolis  kal  TK 

Tab. 19: Odběrová místa s popisem jednotlivých druhů měření 

10.2 Výsledky měření 
Spalovaný odpad obsahuje anorganické nespalitelné látky, které převážně přecházejí 

do popele odděleného ve výpadové komoře a částečně jsou ve formě jemného popílku 
unášeny ze spalovacího prostoru spalinami. Z hlediska hmotnostních toků představuje 
popel převažující položku v materiálové bilanci. V konkrétním případě, kdy byl spalován 
odpad s obsahem cca 26,4 % hm. popelovin, přecházelo zhruba 82 % hm. nespalitelných 
látek do proudu popele odděleného ve výpadové komoře. Pozorované koncentraci TZL ve 
spalinách ve výši 485 mg/m3

N odpovídal hmotnostní tok tuhých látek unášených 
z dohořívací komory 7 kg/h. V popílku unášeném spalinami činil hmotnostní tok těžkých 
kovů cca 64 % z celkového vstupního množství sledovaných kovů, což potvrzuje 
skutečnost, že úlety jemného popílku jsou na těžké kovy bohatší než popel. Přibližně 
14,5 % hm. nespalitelných látek bylo zachyceno v utilizačním kotli ve formě popele.  

 
V tab. 20 jsou uvedeny vlastnosti a složení tuhých zbytků (škváry) oddělených ve 

výpadové komoře. Je patrné, že obsah některých kovů (Hg, Sb, Co, atd.) je v těchto tuhých 
zbytcích velmi nízký, což odpovídá provozním poznatkům, že těžké kovy přecházejí téměř 
kvantitativně do proudu spalin odváděných ze spalovacího prostoru. Zjištěné složení 
popílku získaného po odloučení ze spalin v utilizačním kotli je uvedeno v tab. 20. Zatímco 
ve škváře nebyly téměř přítomny některé těžké kovy, v odloučeném popílku se obsah 
některých látek (Cr, Mn Pb, atd.) se zvýšil více než desetinásobně. Více než 
šedesátinásobně se zvýšil obsah titanu, ale tento jev může být způsoben nerovnoměrným 
odběrem vzorku. V tab. 21 je uvedeno složení těžkých kovů v popílku ve spalinách před 
látkovým filtrem. Tyto hodnoty dokazují markantní zvýšení koncentrace některých látek 
v popílku až stonásobně. 
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Charakteristika  Jednotka 
Škvára oddělená ve 
výpadové komoře 

Popílek odloučený v 
utilizačním kotli  

Sušina při 105°C  %  89  100 
Obsah těžkých kovů:         

As  mg/kg suš. 16  90 
Cd  mg/kg suš. 7,3  16 
Co  mg/kg suš. 12  23 
Cr  mg/kg suš. 85  650 
Cu  mg/kg suš. 260  710 
Hg  mg/kg suš. 0  0,36 
Mn  mg/kg suš. 540  2100 
Ni  mg/kg suš. 130  670 
Pb  mg/kg suš. 32  800 
Sb  mg/kg suš. 0  17 
Ti  mg/kg suš. 100  6300 
V  mg/kg suš. 21  110 

Celkový obsah těžkých kovů  mg/kg suš. 1203,3  11486,4 
Vstupní hmotnostní tok těžkých kovů  g/h  211,6  356,1 

Tab. 20: Vlastnosti škváry odděleného ve výpadové komoře a popílku odloučeného 
v utilizačním kotli 

 

Prvek  Obsah těžkých kovů 
v popílku (mg/kg) 

As  2429,9 
Cd  447,5 
Co  168,6 
Cr  6794,6 
Cu  7412,1 
Hg  14892,3 
Mn  17958,7 
Ni  6348,8 
Pb  18888,2 
Sb  424,5 
Ti  1886,5 
V  0,0 

Celkem  77651,6 

Tab. 21: Zjištěný obsah těžkých kovů v proudu spalin vstupujících z látkového filtru 
 
Zjištěný obsah těžkých kovů pro blok čištění spalin v látkovém filtru je uveden v tab. 

21, 22 a 23. Účinnost látkového filtru pro záchyt jemného popílku obsaženého ve spalinách 
byla 99,6% a zbytková koncentrace tuhých látek ve vyčištěných spalinách byla cca 
1,9 mg/m3

N. Zbytkový hmotnostní tok tuhých látek ve spalinách vystupujících z látkového 
filtru činil přibližně 30 g/h. Přestože obsah rtuti se v popílku markantně zvýšil, převážný 
podíl rtuti ve formě par byl dále unášen proudem spalin přes látkový filtr do bloku mokré 
vypírky. Zjištěný obsah těžkých kovů v tuhých látkách nezachycených v látkovém filtru je 
uveden v tab. 23. Účinnost odstranění většiny sledovaných těžkých kovů na látkovém filtru 
se pohybovala v rozmezí 95 až 99%. Výjimku tvořila měď (Cu), která byla odstraněna 
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filtrací spalin přibližně z 10% a rtuť, která byla odstraněna s účinností nižší než 2%. Do 
bloku mokré vypírky přecházelo cca 15 g/h rtuti ve formě par. 

 
Charakteristika  jednotka  hodnota
Sušina při 105°C  %  99,6 
Obsah těžkých kovů:      

As  mg/kg suš.  350 
Cd  mg/kg suš.  57 
Co  mg/kg suš.  30 
Cr  mg/kg suš.  770 
Cu  mg/kg suš.  650 
Hg  mg/kg suš.  1,3 
Mn  mg/kg suš.  2200 
Ni  mg/kg suš.  860 
Pb  mg/kg suš.  3000 
Sb  mg/kg suš.  37 
Ti  mg/kg suš.  6100 
V  mg/kg suš.  160 

Celkový obsah 
těžkých kovů  mg/kg suš.  14215,3 
Vstupní hmotnostní 
tok těžkých kovů  g/h  102,8 

Tab. 22: Vlastnosti odloučeného popílku 
v látkovém filtru 

 
 

Prvek  Obsah těžkých kovů 
v popílku (mg/kg) 

As  20,5 
Cd  1,7 
Co  4,4 
Cr  245,5 
Cu  768,5 
Hg  14620,1 
Mn  182,5 
Ni  323,1 
Pb  170,3 
Sb  7,1 
Ti  4,5 
V  0,0 

Celkem  16348,3 

Tab. 23: Zjištěný obsah těžkých kovů 
v proudu spalin vstupující do bloku mokré 

vypírky 

 
Blok mokrého čištění spalin je rozdělen na tři části, jak je vidět na obr. 90. Nejdříve 

spaliny vstupují do Venturi scrubber, kde jsou nástřikem kapaliny spaliny ochlazeny 
ze 170 °C na cca 50 °C. Následuje vícestupňová náplňová kolona s oddělenými 
absorpčními kapalinami. Pro lepší účinnost absorpce je do třetího stupně absorpce přidáván 
roztok NaOH, který příznivě ovlivňuje absorpci jednotlivých látek do kapaliny. Systém 
nádrží pod blokem mokré vypírky je kaskádový. Do nádrže třetího stupně je doplňována 
čistá voda a roztok NaOH, přebytek absorpční kapaliny z třetího stupně absorpce přepadá 
do nádrže druhého stupně a následně do prvního stupně absorpce. Z nádrží prvního a 
druhého stupně absorpce je absorbent kontinuálně odváděn do neutralizační stanice. 
Absorbent je do Venturiho srubberu dávkován pomocí čerpadla o výkonu 70 m3/h. Taktéž 
je absorbent přiváděn do druhého a třetího stupně bloku mokré vypírky a to v množství 
60 m3/h a 50 m3/h. 

V tab. 24 je uvedeno pH absorpbentu v jednotlivých stupní absorbentů absorpce. 
V místě mezi prvním stupněm (Venturiho scrubberem) a druhým stupněm (náplňovou 
kolonou) byl proveden pokus o stanovení obsahu O2, SO2, NOx, CO, HCl, HF. Odběrové 
místo nebylo možné upravit tak, aby odběr vzorků plynu mohl být proveden dle patřičných 
náležitostí (nemožnost zasunutí vyhřívané sondy a tím přítomnost kapek absorpční 
kapalině na odběrové trase), tudíž informace o obsahu HCL a HF měly pouze informativní 
charakter. Z údajů v tab. 25 je patrné, že blok mokré vypírky vykazuje vysokou účinnost 
odstranění SO2 až 99% a účinnost odstranění HCl a HF okolo 60%, viz. tab. 26. Uvedená 
data ukazují, že v bloku mokré vypírky bylo pozorováno poměrně významné snížení 
obsahu NOx. Nicméně, jelikož předmětná práce se problematikou odstraňování NOx blíže 
nezabývala, nebyly tyto výsledky podrobněji hodnoceny. Z tab. 27 vyplývá, že v bloku 
mokré vypírky lze dále snížit obsah všech těžkých kovů, včetně Hg, která v posuzovaném 
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případě byla zachycena z 75,3 % vzhledem k množství vstupujícího do vypírky. 
Hmotnostní tok ostatních těžkých kovů byl snížen maximálně o jeden řád. Uvedené 
konstatování potvrzují výsledky analýzy kalu získaného zpracováním odtahované odpadní 
absorpční kapaliny postupy srážení a separace, jakož i rozbory absorbentu. Výsledky 
analýz uvedené v tab. 28, kalu je nutné považovat za ilustrativní, neboť kal je periodicky 
získáván filtrací odpadní kapaliny za delší časové období. Přesnější výsledky vykazuje 
analýza odpadních vod prvního, druhé a třetího stupně bloku mokré vypírky, které jsou 
uvedeny v tab. 29.  I tyto hodnoty potvrzují, že v mokré vypírce byly zachyceny především 
sloučeniny rtuti. 

 

 
Obr. 90: Schéma bloku mokrého čištění spalin 

 

 
pH absorpčních roztoků 
1. 

stupeň 
2. 

stupeň 
3. 

stupeň 
Jednotky  ( ‐ )  ( ‐ )  ( ‐ ) 
Průměrná 
hodnota  4,86  7,44  7,17 

Tab. 24: pH absorbentu v bloku mokrého 
čistění spalin 

 
 
 

Sloučenina Jednotky

Před blokem 
mokré 
vypírky 

Za blokem 
mokré 
vypírky 

SO2  mg/m3  254  2 
NOx  mg/m3  117  67 
TZL  mg/m3  1,9  0,1 
HCl  mg/m3  0,762  0,258 
HF  mg/m3  0,308  0,128 

Tab. 25: Zjištěný obsah znečišťujících 
látek před a za blokem mokré vypírky  
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Sloučenina 

odloučeno v absorpci 
I. stupně 

odloučeno v absorpci II. 
a III. stupně 

nezachyceno 
(pokračuje do 

adsorpce) 
(% ze vstupního množství) 

SO2 67,18 32,01 0,81 
NOx 27,88 12,95 59,18 
HCl 65,01 34,99 
HF 57,05 42,95 

Tab. 26: Účinnost odstranění vybraných látek v bloku mokré vypírky 
 

Prvek 
Hmotnostní průtok 

(mg/h) 

As  0,0 
Cd  0,6 
Co  0,0 
Cr  37,6 
Cu  121,1 
Hg  3397,0 
Mn  8,7 
Ni  196,2 
Pb  38,7 
Sb  1,6 
Ti  1,6 
V  0,0 

Celkem  3803,3 

Tab. 27: Zjištěný obsah těžkých kovů 
v proudu spalin vstupující do adsorpční 

jednotky 
 

 

Charakteristika  jednotka  hodnota
Sušina při 105°C  %  52,6 
Obsah těžkých kovů:       

As  mg/kg suš.  960 
Cd  mg/kg suš.  4,9 
Co  mg/kg suš.  58 
Cr  mg/kg suš.  150 
Cu  mg/kg suš.  100 
Hg  mg/kg suš.  14000 
Mn  mg/kg suš.  2100 
Ni  mg/kg suš.  290 
Pb  mg/kg suš.  470 
Sb  mg/kg suš.  15 
Ti  mg/kg suš.  8700 
V  mg/kg suš.  29 

Celkový obsah 
těžkých kovů  mg/kg suš.  26876,9
Vstupní  hmotnostní 
tok těžkých kovů  g/h  4,3 

Tab. 28: Zjištěný obsah těžkých 
kovů v kalu 

 
odběrové  As  Cd  Co  Cr  Cu  Mn  Mo  Ni 
místo  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l 

1. stupeň  0,0197  0  0  0,0045  0,0705  1,195  0,0042  0,3294 
2. stupeň  0  0  0  0  0,0416  0,0098  0,0152  0,1559 
3. stupeň  0  0  0  0  0,0391  0,0004  0,0099  0,1311 
odběrové  Pb  Ti  Zn  Hg  V  Sb  celkem sledované 
místo  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l   TK (mg/l) 

1. stupeň  0,0583  0,0403  0,3791  3,4367  0  0  5,5377 
2. stupeň  0,0373  0,0015  0,0144  0,0179  0  0  0,2936 
3. stupeň  0,0306  0,0023  0,01  0,0465  0  0  0,2699 

Tab. 29: Zjištěný obsah těžkých kovů v absorpční kapalině bloku mokré vypírky 
 
Zjištěný obsah těžkých kovů v proudu spalin vystupující z adsorpční jednotky (na 

vstupu do komína) je uveden v tab. 30. Získané výsledky ukazují, že procesem adsorpce na 
aktivním uhlí lze dosáhnout účinného odstranění (na úroveň pod emisním limitem) 
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zbytkového obsahu těžkých kovů a jejich sloučenin, jež do bloku mokré vypírky vstupují 
převážně v plynné formě. 

 
Rtuť obsažená ve spalovaném odpadu se v průběhu spalování rozdělí do tří forem, tj. 

na část vázanou na pevné částice (Hg(s)), na část v plynném stavu v oxidační formě (Hg2+, 
která může tvořit HgO, HgCl2, HgSO4 atd.) a na část v elementární formě (Hg0). Pacyna a 
kolektiv spolupracovníků uvádějí přibližný obsah rtuti ve spalinách evropských spaloven 
10% Hg0, 85% Hg2+, 5% Hg (s) [55]. Nejobtížněji je zachytitelná elementární rtuť, proto je 
snaha převést co největší podíl elementární rtuti do iontové formy oxidací na iontové 
sloučeni, které jsou méně těkavé a jsou snadno rozpustitelné ve vodě. Je možné 
předpokládat, že s růstem oxidace rtuti ve spalinách dochází k výraznému snižování emisí 
[35]. Odstraňování iontové i elementární rtuti převážně probíhá v bloku absorpce a 
adsorpce , což potvrzují zde naměřená data. 

 

Prvek 
Hmotnostní 

průtok (mg/h) 
As 0,0 
Cd 2,5 
Co 0,0 
Cr 89,7 
Cu 106,1 
Hg 1070,7 
Mn 22,8 
Ni 2,8 
Pb 43,0 
Sb 0,0 
Ti 0,0 
V 0,0 

Celkem 1337,7 

Tab. 30: Zjištěný obsah těžkých kovů v proudu spalin vystupující z adsorpční 
jednotky (před komínem) 

10.3 Zhodnocení výsledků bilance těžkých kovů ve spalinách průmyslové 
spalovny odpadů 

Na spalovně průmyslového odpadu bylo provedeno posouzení distribuce těžkých 
kovů, které jsou jako znečišťující látky sledovány v exhalacích ze spalovny odpadů (As, 
Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V). Byly sledovány jednotlivé toky tuhých zbytků 
ve formě škváry z dohořívací komory, popílku z utilizačního kotle a látkového filtru. Dále 
byly zpracovány rozbory odpadních vod a koláč z filtrátu odpadních vod z bloku mokré 
vypírky. Jednotlivá měřící místa pro analýzu složení spalin byla volena s ohledem na 
výpočet účinností vybraných bloků spalovny (dohořívací a ulitizační kotel, látkový fitr, 
mokrá vypírka a adsorpce). Na bloku mokré vypírky bylo navíc posouzeno odstranění 
znečišťující látek: SO2, NOx, HCl a HF.  

Zjištěné výsledky jsou sumarizovány v tab. 31, kde jsou zobrazeny procentuální 
odstranění tuhých znečišťujících látek v jednotlivých aparátech. Toto vyjádření je 
převedeno pomocí diagramů na obrázcích v příloze 9. 
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Prvek 
přechod 
do škváry  

úlet  z RP 
v proudu 
spalin 

odloučeno 
v kotli  

odloučeno 
ve filtru  

odloučeno 
v absorpci 

odloučeno 
v adsorpci 

nezachyceno 
(pokračuje 
do komína) 

   (% ze vstupního množství)
As  37,43  62,57  33,44 28,88 0,25 0,00  0,00
Cd  60,12  39,80  20,93 18,81 0,05 0,00  0,11
Co  72,66  27,34  22,12 5,09 0,14 0,00  0,00
Cr  38,07  61,82  46,23 15,02 0,48 0,00  0,21
Cu  63,30  36,70  27,45 8,29 0,81 0,02  0,13
Hg  0,00  100,00  0,07 1,83 75,31 15,61  7,18
Mn  55,93  44,07  34,54 9,43 0,09 0,00  0,01
Ni  48,34  51,66  39,57 11,48 0,24 0,37  0,01
Pb  12,51  87,48  49,66 37,48 0,26 0,00  0,09
Sb  0,00  100,00  55,39 43,87 0,57 0,17  0,00
Tl  9,01  90,99  90,12 0,87 0,00 0,00  0,00
V  54,59  45,41  45,41 0,00 0,00 0,00  0,00

Celkem 
těžkých kovů  35,1  64,9  53,3 9,2 1,9 0,4  0,2

Tab. 31: Zjištěné distribuční koeficienty těžkých kovů podle aparátů 
 
Naměřená data pouze přibližně korespondují s údaji Cernuschiho a spolupracovníků 

[56] získanými při sledování provozu spalovny komunálního odpadu. Odchylky mohou být 
ovlivněny odlišným obsahem sledovaných kovů ve zpracované surovině a režimem 
spalování. Na měřená data byla také porovnána s měřeními, které bylo provedeno na 
spalovně v minulých letech, viz. tab. 32.  

 
Odloučení vybraných těžkých kovů [%]

ve škváře  v popílku z kotle 

prvek 
naměřená 
hodnota 

naměřená 
hodnota [57]  

Cernuschi 
[56] 

prvek 
naměřená 
hodnota 

naměřená 
hodnota [57]  

Cernuschi 
[56] 

As  37,43  38,2  70,1 As 33,4 52,7  0,8
Cd  60,12  6,4  5,3 Cd 20,93 66,8  1,2
Cr  38,07  90  86,9 Cr 46,23 6,5  1,2
Cu  63,3  91,5  87,8 Cu 27,45 6,8  0,4
Hg  0  1,4  ‐ Hg 0,07 0,9  1,2
Ni  48,34  89  75,5 Ni 39,57 8,2  3
Pb  12,51  5,5  74,2 Pb 49,66 67,5  0,4

v popílku z filtru   

prvek 
naměřená 
hodnota 

naměřená 
hodnota [57]  

Cernuschi 
[56] 

 
 

As  28,8  6,2  28,8  
Cd  18,81  26  93,3  
Cr  15,02  2,9  11,8  
Cu  8,29  1,5  11,6  
Hg  1,83  8,6  12,4  
Ni  11,48  2,7  5,6  
Pb  37,48  26,9  25,4  

Tab. 32: Porovnání naměřených hodnot distribuce těžkých kovů s hodnotami dostupnými 
z literatury [56] a s předcházejícím měřením [57] 
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Bylo potvrzeno, že pokud ve spalovaném odpadu je přítomna rtuť, nepostačí 
k záchytu emisí Hg ani velmi účinný tkaninový filtr, neboť převážný podíl rtuti přechází ve 
formě par do bloku absorpčního a adsorpčního čištění. Toto dokazují závěry z měření, 
která jsou převedeny do grafického znázornění v obr. 91.  

 
 

 
Obr. 91: Diagram dosahované úrovně záchytu rtuti v klíčových aparátech zařízení 

spalovny nebezpečného odpadu 
 
Na obr. 92 je znázorněné procentuální dosažení aktuálních emisních limitů 

průmyslové spalovny odpadů. Největším problémem bylo dosažení emisního limitu rtuti, 
která se pohybuje těsně pod zákonem stanovenou hodnotou. 

 

 
Obr. 92: Porovnání koncentrací znečišťujících látek naměřených na spalovně odpadů vůči 

emisním limitům platných v ČR [7] 
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11 ZÁVĚR 
Problematika odstraňování znečišťujících látek ze spalin vznikajících při termickém 

zneškodňování odpadů představuje značně širokou škálu problémů. Tato disertační práce 
se zabývá především podmínkami, za kterých probíhá odstraňování kyselých složek, 
zejména SO2, ze spalin procesy absorpčního čištění a konstrukcí zařízení pro uskutečnění 
těchto operací v laboratorním i provozním měřítku. Hlavním cílem disertační práce bylo 
vytvoření nástrojů sloužících pro navrhování absorpčního zařízení opírajících se o 
experimentální i teoretické poznatky.  

Disertační práce se opírá o vzájemně propojené činnosti vykonávané ve dvou 
rovinách, a to v rovině experimentálního výzkumu a získávání poznatků z reálného 
provozu spalovny nebezpečného odpadu a v rovině teoretického výzkumu.  

Pro uskutečnění experimentálních prací bylo nutné rozšířit stávající jednostupňové 
zařízení o druhý absorpční stupeň, který umožňoval sledovat efekt absorpce SO2 
z modelově vytvořené plynné směsí v množství do 1000 mN

3/h. v prostředí s proměnnou 
alkalitou a měnitelných poměrech mezi průtokem plynné a absorpčního činidla. Pro tento 
druhý stupeň experimentálního zařízení byl proveden hydraulický výpočet k určení 
hlavních rozměrů kolony, na jehož základě byla absorpční kolona realizována. Popsaný 
postup návrhu absorpční kolony v předložené práci je využitelný pro obdobné modelové 
případy absorpčního čištění spalin.  

Experimentální výzkum principiálně nového zařízení (tzv. O-elementu) využitelného 
pro první absorpční stupeň, vycházel z konstrukčního řešení patentovaného školitelským 
pracovištěm. Autor provedl detailní konstrukční rozpracování O-elementu s několika 
zlepšeními oproti předchozímu řešení a navrhl přechod od rovinného provedení původního 
aparátu (2R) do prostorového uspořádání, čímž vznikl čtyřramenný prvek (4R). Autor 
zajistil výrobu a provedl zprovoznění experimentální soustavy i souboru měření a sběru 
dat. Jako srovnávací zařízení z hlediska velikosti tlakových ztrát sloužil aparát v provedení 
typu Venturi scrubber, které je pro čištění spalin v prvním stupni obvykle používáno.  

Na zařízení využívajícím k ochlazení plynů a absorpčnímu čištění modelového plynu 
O-element byla sledována účinnost absorpce SO2 při proměnných provozních podmínkách 
(průtoku plynu a kapaliny). Dále na tomto zařízení byla měřena tlaková ztráta. Zjištěné 
hodnoty vykazovaly velmi dobrou shodu s výsledky získanými pomocí vypracovaného 
výpočtového modelu. Bylo pozorováno, že při použití zařízení typu O-element je za 
stejných podmínek vytvořen nižší hydraulický odpor, než v případě použití aparátu typu 
Venturi scrubber. 

Další experimentální zkoušky proběhly na druhém stupni čištění spalin, který je 
tvořen náplňovou kolonou se strukturovanou náplní. Na tomto zařízení byla sledována 
účinnost absorpce za různých provozních podmínek (průtoků plynu a kapaliny) a při 
proměnném pH absorbentu. Soubor naměřených dat byl následně využit k porovnání 
výsledků ze simulačního modelu. Na absorpční koloně byla měřena tlaková ztráta 
strukturované náplně. Výsledky těchto měření byly porovnávány s výsledky získanými na 
základě výpočtu z odborné literatury, se kterými vykazovaly velmi dobrou kvalitativní 
shodu. Dále byl vypracován na základě odborné literatury návrhový výpočet průměru 
kolony a výšky náplně pro absorpční kolonu se strukturovanou náplní. 

Paralelně bylo provedeno hodnocení aktuálního stavu techniky a teoretického 
poznání v oblasti procesů využívaných pro odstraňování čištění škodlivých látek ze spalin 
vznikajících spalováním odpadů. Součástí těchto činností bylo získávání provozních 
zkušeností z konkrétní spalovny průmyslových odpadů o zpracovatelské kapacitě 10 kt/r 
realizací provozních měření zaměřených na zjištění účinnosti záchytu kyselých složek 
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absorpčními procesy, jakož i na hodnocení distribuce a účinnosti odstraňování těžkých 
kovů při jednotlivých operacích využití tepla a čištění spalin. 

V teoretické části po krátkém úvodu do problematiky termického zneškodňování 
komunálního a nebezpečného odpadu byla stručně popsána teorie absorpce. Byla 
specifikována a popsána jednotlivá zařízení, jež jsou součástí provozních souborů 
absorpčního čištění spalin. Vzhledem k tomu, že k čištění spalin jsou v řadě případů 
využívány rovněž adsorpční postupy, jsou v této práci stručně popsány i principy 
polosuchého a suchého čištění spalin a některých průmyslových aplikací procesů, 
jmenovitě se jedná o technologie Neutrec a Sordinox, resp. postupy využitelné pro snížení 
emisí elementární rtuti (MercOx a použití činidla TMT15). 

Souběžně s experimentálními pracemi probíhal vývoj software simulačního modelu, 
jež umožnil studovat vliv řady provozních podmínek na účinnost zachycení SO2 bez 
náročnějších experimentálních prací. Pro experimentální zařízení byl sestaven simulační 
model a experimentálně získaná data byla porovnána s výsledky získanými tímto modelem 
s dobrou shodou. Při sledování účinku jednotlivých provozních parametrů na účinnost 
absorpce SO2 byl potvrzen značný vliv velikosti dávkování alkalického činidla do 
absorbentu, projevující se změnou pH. Dalšími důležitými faktory ovlivňující účinnost 
absorpce SO2 je množství vstupujících spalin a alkalita roztoku, která je ovlivněna 
dávkováním vody při konstantním množství cirkulujícího absorbentu. 

Tyto tendence vykazoval rovněž simulační model upravený pro případ absorpčního 
čištění spalin na spalovně průmyslové velikosti. Výpočtem byla potvrzena vysoká účinnost 
odstranění SO2 pomocí absorbentu s alkalickým činidlem. Součástí modelu je bilanční 
výpočet tvorby solí vznikajících reakcí SO2, HCl a CO2 s alkalickým činidlem a 
následnosti jejich vzniku při postupném zvyšování množství alkalického čidla v reakčním 
prostředí. 

V práci byla posouzena rovněž distribuce znečišťujících látek vznikajících při 
spalování do jednotlivých proudů produktů vznikajících při spalování odpadů. Tyto práce 
se opírají o provozní měření provedená na reálné spalovně průmyslových odpadů. Byly 
stanoveny distribuční koeficienty a byla konstatována poměrně dobrá shoda 
s publikovanými výsledky jiných autorů. Výsledky ukazují, že těžké kovy a jejich 
sloučeniny přecházejí velmi nerovnoměrně do jednotlivých proudů vznikajících produktů. 
Značné komplikace způsobuje v tomto směru především rtuť v elementární formě (tudíž ve 
formě par), jež je ve bloku mechanického čištění zachytávána s nejnižší účinností (cca 2%) 
a k jejímuž účinnému finálnímu záchytu je potřebné využít postupy absorpce a adsorpce 
(s aktivním uhlím) nebo předení do oxidické formy. 
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Seznam použitých symbolů 
 

Symboly 
Označení Význam Jednotka 
n&  Látkové množství mol 
ΔrozpH Diferenciální látkové rozpouštěcí teplo složky J/mol 

A Plocha m2 
A Konstanta Antoineovy rovnice - 
a Koeficient potrubí pro dvoufázové proudění m 
B Konstanta Antoineovy rovnice - 
b Koeficient potrubí pro dvoufázové proudění m 
c Látková koncentrace složky mol/m3 
C Konstanta Antoineovy rovnice - 
cp Měrná tepelná kapacita za konstantního tlaku J/(kg.K) 
C Kapacitní faktor m/s 
c konstanta strukturované náplně (m/s)1/2 
D Difúzní koeficient m2/s 
d Průměr potrubí m 
D Průměr kolony m 
f Procentuální zahlcení kolony % 
Fs F faktor (m/s)(kg/m3)1/2 
H Henryho konstanta Pa 
h Měrná entalpie kJ/hm3

N 
H Entalpický tok kJ/h 
H Výška převodové jednotky m 
Ha Hattovo kritérium - 
Hc Henryho konstanta mol/(m3.Pa) 
He Henryho konstanta kPa 
kgP Parciální koeficient přestupu látky v plynné fázi 

s hnací silou vyjádřenou rozdílem parciálních tlaků 
absorbované složky 

mol/(m2.s.Pa) 

 

klC Parciální koeficient přestupu látky v kapalné fázi 
s hnací silou vyjádřenou rozdílem látkových 
koncentrací absorbované složky 

m/s 

k Koeficient přestupu látky m/s 
 

kgα Součinitel přestupu látky v plynné fázi J/(mol.K) 
klα Součinitel přestupu látky v kapalné fázi mol.s/(m.kg) 
L Specifická spotřeba absorbentu mol/mol 
l Délka potrubí m 
M Hmotnostní průtok kg/h 
m Sklon rovnovážné přímky - 
MW Střední molekulová hmotnost kg/kmol 
n Počet větví - 
N Počet převodových jednotek - 
pi Parciální tlak složky „i“ Pa 
P Tlak Pa 
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Symboly 
Označení Význam Jednotka 
p° Tenze par Pa 
Q Tepelný tok kJ/h 
R Univerzální plynová konstanta J/(mol.K) 
r Reakční rychlost mol/(m3.s) 
RDF Poměr hnacích sil - 
Re Reynoldsovo číslo - 
s konstanta strukturované náplně - 
T Teplota K 
U Zdánlivá rychlost m/s 
V Objem kapaliny m3 
V Objemový průtok m3/h 
v Rychlost proudění m/s 
Vn Molární objem 1 kmol-u ideálního plynu 22,414 mN

3/kmol 
w Hmotnostní průtok kg/s 
xi Látkový zlomek složky „i“ v kapalné fázi - 
Xi Relativní látkový zlomek složky „i“ v kapalné fázi - 
XLM Lockhart-Martinelli součinitel - 
x Podíl objemového průtoku plynné fáze k průtoku 

kapalné fáze 
- 

yi Látkový zlomek složky „i“ v plynné fázi - 
Yi Relativní látkový zlomek složky „i“ v plynné fázi - 
z Tloušťka filmu m 
Z Výška náplně m 
ΔP Tlaková ztráta Pa 

 
Dolní indexy 

Označení Význam 
0 Normální podmínky 
1 Spodek kolony, resp. vstupní proud 
2 Hlava kolony, resp. výstupní proud 
A Absorbovaná složka 
d Difúze 
f Mezifázové rozhraní 
G, g Plynná fáze 
G Plynná fáze 
gl Dvoufázový tok 
I Inertní složka 
in Vstup 
j, i Složka 
L, l Kapalná fáze 
ls Logaritmická střední hodnota 
M Molární tok 
MS Mokré spaliny 
o Výpočet pomocí celkové převodové jednotky 
odpar Odpaření 
out Výstup 
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Dolní indexy 
Označení Význam 
p Počet pater kolony 
rovn Rovnovážný stav 
SS Suché spaliny 
steam Pára 

 
Horní indexy 

Označení Význam 
* Mezifázové rozhraní 
b Koeficient potrubí pro dvoufázové proudění 
o Bez chemické reakce 

 
Řecké symboly 

Označení Význam Jednotka 
φ Lockhart-Martinelli modul - 
ρ Hustota g/cm3 

α Absorpční součinitel - 
η Dynamická viskozita Pa.s 
λ Součinitel tření - 
λ Deflegmace - 
σ Povrchové napětí N/m 
ζ Součinitel místních ztrát - 

 



 Dizertační práce 
Ing. David Jecha 

 

126 

Seznam zkratek 
 

Zkratky 
Označení Význam 
BAT Best Available Techniques (Nejlepší dostupné techniky) 
BREF Reference Document on Best Available Techniques 

(Referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách) 
ESP Elektrostatický odlučovač 
IPPC Integrated Pollution Prevention and Control 

(Integrovaná prevence a omezování znečištění) 
L-M Lockhart-Martinelli 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
OL Organické látky 
PAU Polycyklické aromatické uhlovodíky 
PCB Polychlorované bifenyly 
PCCD Polychlorované dibenzo-p-dioxiny 
PCCF Polychlorované dibenzofurany 
POP Persistentní organické polutanty 
SCNR Technologie nekatalytické selektivní redukce 
TCA Turbulentní kontaktní absorbér 
TEQ Toxic Equivalent (toxický ekvivalent) 
TZL Tuhé znečišťující látky 
HTU Height of Transfer Units (Výška převodového stupně) 
CVCL Capacity vapor capacity liquid 

(Kapacitní faktor plynné a kapalné fáze) 
HETP Height Equivalent to a Theoretical Plate 

(Výškový ekvivalent teoretického patra) 
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Příloha 1 : Výpočet rosného bodu spalin s obsahem SO3  
 
Pipis  Jednotka Hodnota
Celkový tlak spalin Pcelk             kPa 102,3
Koncentrace H2O   % obj. 10,0
Koncentrace  O2     % obj. 6,0
Koncentrace SO2     (mg/mN

3) 1000
Výpočet pomocných veličin

Koncentrace H2O   obj.zlomek 0,1000
Koncentrace SO2     obj. zlomek 3,50E‐04
Koncentrace  O2     obj. zlomek 0,0600
Parciální tlak vodní páry     Pa 10230
Teplota sytosti vodní páry   °C 45,82
Koncentrace SO3 ve spalinách  obj. zlomek 6,30E‐06
Parciální tlak SO3  Pa 6,44E‐01
lnPSO3/PH2O  ‐ ‐9,67E+00
Přídavek na konc. sirných slouč.�T(SO2,SO3)   °C 91,5

Výsledek
Rosný bod TRB  °C 137,3
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Příloha 4 : Výpočet teploty spalin na výstupu z aparátu mokrého čištění spalin 
 
Charakteristika  Symbol Hodnota Jednotka 
Průtok spalin do aparátu  VMS 17095 mN

3/h 
Tlak v systému na vstupu  P1 96,3 kPa 
Tlak v systému na výtupu  P2 93,77 kPa 
Konc. H2O na vstupu yH2O,in 8,35 % obj. 
Teplota na vstupu  TG,in 168 °C 
Průtok kapaliny do aparátu  VL,in 70 m3/h 
Hustota kapaliny  ρL 1000 kg/m3 
Střední molekulová hmotnost vody  MWH2O 18,016 kg/kmol 
Molární objem 1 kmol‐u ideálního plynu Vn 22,414 mN

3/kmol 
Konstanty Antoineovy rovnice pro H2O (1‐100°C) A 7,19621 ‐
Konstanty Antoineovy rovnice pro H2O (1‐100°C) B 1730,63 ‐
Konstanty Antoineovy rovnice pro H2O (1‐100°C) C 233,426 ‐
Výparné teplo vodní páry (0°C)  Hvýp 2470 kJ/kg 
Měrné teplo vodní páry cpsteam 1,869 kJ/kg.K 
Měrné teplo kapaliny  cpL 4,2 kJ/kg.K 
Rozdíl teplot spalin na výstupu a kapaliny na vstupu  ΔT  1 °C 
Tepelné ztráty  Qz 0,194431692 GJ/h 
Odhad teploty za aprátem  Ti 51,66 °C 
rozdíl entalpie výstup‐vstup  ΔH  0,00003550 kJ/h 

Spaliny ‐ vstup
Relativní konc. H2O ve vstupním plynu  XH2O,in 0,091 mN

3/mN
3
SS 

Objemový průtok na vstupu  VSS 15668 mN
3/h 

Množství H2O (g) na vstupu 
VH2O,in 1427 mN

3/h 
MH2O,in 1147,00 kg/h 

měrná entalpie vstupních spalin  hG,in 227,5 kJ/mN
3 

entalpický tok ve vstupních spalinách  HG,in 3,889 GJ/h 
Kapalina ‐vstup

Hmotnostní tok kapaliny  ML,in 70000 kg/h 
Teplota kapliny na vstupu  TL,in 51 °C 
Měrná entalpie kapaliny  hL,in 212,77 kJ/kg 
Entalpický tok ve vstupní kapalině  HL,in 14,894 GJ/h 
Celkem entalpický tok do aparátu  Hin 18,783 GJ/h 

Spaliny ‐ výtup
Tlak par H2O na výstupu  p° 13,36 kPa 

Rovnovážná konc.H2O na výstupu  yH2O,rovn
0,142

obj. 
zlomek 

Relativní konc. H2O ve výstupním plynu XH2O,out 0,166 mN
3/mN

3
SS 

Množství H2O (g) ve výst.plynu 
VH2O,out 2603,00 mN

3/h 
MH2O,out 2092,24 kg/h 

Množství odpařené vody  Modpar 945,2 kg/h 
Entalpie vzniklé vodní páry   Hsteam 2567 kJ/kg 
Entalpický tok v odpařené H2O  Hopar 2,426 GJ/h 
Entalpie plynu po ochlazení  hG,out 69,0 kJ/mN

3 
Entalpický tok ve výst.plynu  HG,out 1,179 GJ/h 

Kapalina ‐výstup
Výstupní cirkulační kapalina  ML,out 69055 kg/h 
měrná entalpie výstupní kapaliny  hL,out 217,0 kJ/kg 
Entalpický tok ve výstupní kapalině  HL,out 14,983 GJ/h 
Výstupní entalpický tok  Hout 18,783 GJ/h 
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Příloha 5 : Určení typu dvoufázového toku pomocí Bakerova diagramu 
 
Popis  Veličina Jednotka Hodnota 

Spaliny
Průtok spalin  QgN  m3

N/h 100 125 150  175  200
Teplota  T  °C 120 120 120  120  120
Tlak  P  kPa 102,325 102,325 102,325  102,325  102,325
Reálný průtok spalin  Qg  m3/h 142,5 178,2 213,8  249,4  285,1
Hustota spalin  ρg kg/m3  0,929 0,929 0,929  0,929  0,929
Hmotnostní průtok spalin  wg  kg/h 132,4 165,5 198,6  231,7  264,8
Dynamická viskozita spalin  ηg Pa.s 0,000024 0,000024 0,000024  0,000024  0,000024

Kapalina
Průtok kapaliny  Ql  m3/h 0,305 0,3825 0,4575  0,535  0,61
Hustota kapaliny  ρl kg/m3  994 994 994  994  994
Hmotnostní průtok spalin  wl  kg/h 303,2 380,2 454,8  531,8  606,3
Povrchové napětí kapaliny  σl N/m  0,0681 0,0681 0,0681  0,0681  0,0681
Dynamická viskozita kapaliny  ηl Pa.s 0,005946 0,005946 0,005946  0,005946  0,005946

Geometrie
Průměr potrubí  d  m 0,0725 0,0725 0,0725  0,0725  0,0725
Plocha potrubí  A  m2 0,0041 0,0041 0,0041  0,0041  0,0041

Standartní podmínky (0°C, 101,325kPa)
Hustota vzduchu  ρA kg/m3  1,205 1,205 1,205  1,205  1,205
Hustota vody  ρW kg/m3  1000 1000 1000  1000  1000
Dynamická viskozita kapaliny  ηW Pa.s  0,001002 0,001002 0,001002  0,001002  0,001002
Povrchové napětí kapaliny  σW N/m  0,0728 0,0728 0,0728  0,0728  0,0728

Výpočet souřadnic a stanovení typu proudění
Souřadnice x Bakerova d.     4,30 4,31 4,30  4,31  4,30
Souřadnice y Bakerova d.     7479,84 9349,80 11219,76  13089,72  14959,68
Režim toku     prstencový 
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Příloha 6 : Výpočet tlaková ztráty aparátu O-element 
Výpočet tlakové ztráty "O‐elementu ‐ 4 ramenný"

Základní paramentry
Popis  Symbol Jednotka Hodnota 
Teplota za normálních podmínek  T0 K 273,15 
Tlak za normálních podmínek  p0 Pa 101325 
Průtok spalin za normálních podmínek  V0 m3

N/h 1000 

Teplota na vstupu  T1 
°C 170 
K 443,15 

Tlak na vstupu  p1 Pa 103325 

Teplota po nástřiku kapaliny  T2 
°C 120 
K 393,15 

Tlak  po nástřiku kapaliny  p2 Pa 102825 
Tlak  po výstupu  p3 Pa 101825 

Teplota na výstupu  T3 
°C 47,6 
K 320,75 

Hustota spalin  ρg  kg/m3  1,048 
Kinetická viskozita spalin  ηg  Pa.s  2,41E‐05 
Průtok kapaliny za reálných podmínek  VL m3/h 1,95 
Hustota kapaliny  ρL  kg/m3  1004 
Kinetická viskozita kapaliny  ηL  Pa.s  0,001002 
Součinitel místních ztrát, T‐kus z kolen  ζ1 ‐  0,355 
Součinitel místních ztrát, centrická clona ζ2 ‐ 0,2 
Součinitel místních ztrát, koleno  ζ3 ‐  0,4 
Počet ramen  n ‐ 4 
Počet kolen  nk ‐ 2 
Průměr potrubí na vstupu  d1 m 0,1 
Průměr potrubí na vstupu  d2 m 0,0721 
Délka potrubí, horní potrubí  l1 m 0,0525 
Délka potrubí, dolní potrubí  l2 m 0,1305 
Délka potrubí, výstupní potrubí  l3 m 0,89 
Střední molekulová hmotnost vody  MWH2O kg/kmol 18,175905 
molární objem 1 kmol‐u ideálního plynu Vn m3

N/kmol 22,414 
Konstanta do Antoineovy rovnice (1‐100°C) A ‐ 7,19621 
Konstanta do Antoineovy rovnice (1‐100°C) B ‐ 1730,63 
Konstanta do Antoineovy rovnice (1‐100°C) C ‐ 233,426 
Konstanta do Antoineovy rovnice (101‐265°C) A ‐ 7,1426 
Konstanta do Antoineovy rovnice (101‐265°C) B ‐ 1715,7 
Konstanta do Antoineovy rovnice (101‐265°C) C ‐ 234,268 
objemový zlomek vody ve spalinách na vstupu yH2O,in % 6,9 
Hustota páry (102,825 kPa; 120°C)  ρsteam  kg/m3  0,5738 
Hustota vody  ρW  kg/m3  1000 

 
Souhrn jednotlivých výsledků

Popis  Symbol Jednotka Hodnota 
Celková tlaková ztráta  ΔP  Pa  3555,18 
Místní tlaková ztráta ‐ T‐kus z kolen  ΔP1  Pa  589,0 
Místní tlaková ztráta ‐ centrická clona  ΔP2  Pa  20,7 
Tlaková ztráta způsobená prouděním v přímém  ΔP3  Pa  5,2 
Místní tlaková ztráta ‐ koleno 2x  ΔP4  Pa  307,0 
Tlaková ztráta způsobená prouděním dvoufázové 
směsi, Lochart‐Martinelliho korelace:  ΔPgl  Pa  884,87 
Tlaková ztráta způsobená zpětným sražením proudů  ΔP5  Pa  874,2 
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Tlaková ztráta způsobená prouděním dvoufázové směsi
Popis  Symbol Jednotka Hodnota 
Lochart‐Martinelliho korelace:  ΔPgl  Pa  884,87 
Lockhart‐Martinelli modul   f ‐ 2,14 
Koeficienty potrubí  a m 3,570 
Koeficienty potrubí  b m 0,260 
Lockhart‐Martinelli součinitel  XLM ‐ 0,14 

Tlaková ztráta , která by vznikla při proudění samostatného plynu
   ΔPG  Pa  193,6 
Průtok spalin po nástřiku kapaliny  V2 m3/s 0,394 
Tlaková ztráta způsobená prouděním v přímém  ΔP5  Pa  10,2 
Místní tlaková ztráta ‐ centrická clona  ΔP6  Pa  61,0 
Tlaková ztráta způsobená prouděním v přímém  ΔP7  Pa  122,4 
Rychlost spalin po nástřiku kapaliny  v4 m/s 24,12 
Průtok spalin po nástřiku kapaliny  V3 m3/s 0,325 
Rychlost spalin po nástřiku kapaliny, po rozšíření v5 m/s 41,33 
Součinitel tření vypočtený dle Blasiovy rovnice  l2 ‐ 0,0191 
Stanovení Reynoldsova čísla  Re2 ‐ 75637 
Součinitel tření vypočtený dle Blasiovy rovnice  l3 ‐ 0,0154 
Stanovení Reynoldsova čísla  Re3 ‐ 179713 

Tlaková ztráta, která by vznikla prouděním samostatné kapaliny
   ΔPL  Pa  3,8 
Tlaková ztráta způsobená prouděním v přímém  ΔPL1  Pa  0,8 
Rychlost proudění kapaliny  vL1 m/s 0,0332 
Stanovení Reynoldsova čísla  Re4 ‐ 2396 
Výpočet součinitele tření pro turbulentní proudění lL1 ‐ 0,027 
Místní tlaková ztráta ‐ centrická clona  ΔPL2  Pa  0,1 
Tlaková ztráta způsobená prouděním v přímém  ΔPL4  Pa  2,9 
Rychlost proudění kapaliny  m/s vL2 0,0690 
Stanovení Reynoldsova čísla  Re5 ‐ 6910 
Výpočet součinitele tření pro turbulentní proudění lL2 ‐ 0,009 

 
Tlaková ztráta způsobená zpětným sražením proudů 

Popis  Symbol Jednotka Hodnota 

Tato tlaková ztráta odpovídá dynamické složce tlaku   ΔP5  Pa  874,23 

Celková rychlost  proudění plynu a kapaliny  vM  m/s  24,142 

Zdánlivá rychlost proudění plynné fáze   vg  m/s  24,125 

Zdánlivá rychlost proudění kapaliny  vl  m/s  0,017 

Hustota směsi plyn‐kapalina  ρM  kg/m3  3,00 
Parametr x  x  ‐  513 

 
Výpočet odpaření vody z proudu spalin

Popis  Symbol Jednotka Hodnota 
Hmotnostní průtok odparu  Mopar kg/s 0,01 
Objemový průtok odpařené vody  VH2O m3

N/h 42,79 
Objemový průtok vody ve spalinách na výstupu VH2O,out m3

N/h 111,79 
Relativní koncentrace obsahu vody ve spalinách na výstupu XH2O,out ‐ 0,12 
Objemový průtok vody ve spalinách na vstupu VH2O,in m3

N/h 69,00 
Relativní koncentrace obsahu vody ve spalinách na výstupu XH2O,in ‐ 0,07 
Objemový průtok suchých na vstupu  VSS,in m3

N/h 931,00 
Rovnovážná koncetrace vodní páry  yH2O,rovn ‐ 0,11 
Tlak nasycených par vody na vstupu  p° kPa 10,92 
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Příloha 7 : Výpočet průměru kolony a výpočet tlakové ztráty náplňové kolony se 
strukturovanou náplní FLEXIPAC 
 

Zadání 
Popis  Symbol Jednotky  Hodnota  Pozn. 

Hmotnostní průtok kapaliny  wL  kg/s  2,80 

Objemový průtok kapaliny  VL  m3/s  0,00278  zadáno 

Hmotnostní průtok plynu  wg  kg/s  0,44711 

Objemový průtok kapaliny za realných podmínek  Vg  m3/s  0,4262 

Objemový průtok kapaliny za normálních podmínek  VgN  Nm3/s  0,3333  zadáno 
Teplota plynu  T  K  348,15  zadáno 
Tlak plynu  P  Pa  101000  zadáno 

Hustota plynu  ρg  kg/m3  1,049  zadáno 

Hustota kapaliny  ρL  kg/m3  1006,3  zadáno 
Specifická konstanta náplně  s  ‐  0,93217  zadáno 
Specifická konstanta náplně  c  (m/s)^1/2  0,414  zadáno 
Zahlcení plynou fází  f  %  70  zadáno 

1, Výpočet průměru kolony 
Minimální průměr kolony  D  m  0,516 
Normalizovaný průměr kolony  D  m  0,6 

2, Výpočet zdánlivých průtoku , objemových faktorů 

Zdánlivá rychlost kapaliny  UL  m/s  0,0098 

Zdánlivá rychlost plynu  Ug  m/s  1,5075 

Specifický objemový faktor pro kapalnou fázi  CL  m/s  0,00983 

Specifický objemový faktor pro kapalnou fázi  CV  m/s  0,0487 
3, Výpočet F faktoru: 

F faktor  FS  (m/s)(kg/m^3)^1/2  1,5440 

FS  (ft/s)(lbm/ft^3)^1/2  1,265 
3, Stanovaní tlaková ztráty kolony 

Výška náplně v koloně experimentálního zařízení  Z  m  2,456 
Dávkování kapaliny na jednotkovou plochu  Q  m3/m2 ‐ h  35,3689 

Tlaková ztráta na jednotkou výšku náplně podle [45] ΔPi  in wc/ft  0,1000  zadáno 
Pa/m  81,72211 

Tlaková ztráta na jednotkou výšku náplně podle [44] ΔPi  in wc/ft  0,1100  zadáno 
Pa/m  89,89 

Tlaková ztráta náplně podle [45]  ΔP  Pa  200,71 
Tlaková ztráta náplně podle [44]  ΔP  Pa  220,78 
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Příloha 8 : Výpočet výšky strukturované náplně pro případovou studii 
Zadání

Popis  Symbol Jednotka Hodnota  Pozn. 
Absorbovaná složka v plynu na vstupu  yin ppm obj. 1000  zadáno
Absorbovaná složka v plynu na výstupu yout ppm obj. 100  zadáno
Zahlcení kolony  f % 0,7  zadáno
Navýšení poměru G/L x % 25  zadáno
Teplota  T K 333  zadáno
Tlak  P Pa 101325  zadáno
Henryho konstanta pro SO2  He Pa 1670000  zadáno
Molární hmotnost kapaliny  Mwl kg/kmol 18,02  zadáno
Molární hmotnost plynu  Mwg kg/kmol 28,96  zadáno
Hustota plynu  ρg  kg/m3  1,1774  zadáno 
Hustota kapaliny  ρl  kg/m3  997,9  zadáno 
Konstanta náplně  c (m/s)1/2 0,414  zadáno
Konstanta náplně  s ‐ 0,932  zadáno

1, Konstrukce rovnovážné čáry
sklon rovnovážné čáry m ‐ 16,48 

2, Sklon pracovní přímky
Koncentrace v plynu na výstupu  y2 ‐ 0,0001 
Koncentrace v kapal. na vstupu  x2 ‐ 0 
Koncentrace v plynu na vstupu  y1 ‐ 0,001 
Koncentrace v kapal. na výstupu  x1 ‐ 0,00006 
Minimální poměr kapaliny a plynu  (LM/GM)min ‐ 14,833 

3, Sklon pracovní přímky provozní
Pracovní poměr kapaliny a plynu  (LM/GM) ‐ 18,54 
Koncentrace v kapal. na výstupu  x1 ‐ 0,0000 

4, Výpočet zatížení, objemových faktorů a F faktoru
Poměr objemových faktorů plynné a kapalné 
fáze  CL/CV  ‐  0,39630 
Specifický objemový faktor pro kapalnou fázi CV m/s 0,000 
Specifický objemový faktor pro kapalnou fázi CL m/s 0,00019  0,3
F faktor  FS (m/s)(kg/m3)1/2 0,015  0,2
Zdánlivá rychlost kapaliny  Ug m/s 0,014  0,8000
Zdánlivá rychlost plynu Ul m/s 0,00019  0,8000

4, Zadání HTU
Výška převodové jednotky Hg  Hg m 0,2780  zadáno
Výška převodové jednotky Hl  Hl m 0,1341  zadáno

5, Určení koeficientu odporu přestupu hmoty
faktor deflegmace  λ ‐ 0,89 
Poměr hnacích sil  RDF ‐ 2,33 

6, Výpočet výška náplně
Výpočet výšky náplně pomocí individuální (parciální) převodové jednotky hmoty na straně plynné fáze
Výška náplně  Z m 2,478  0,7
Počet převodových jednotek  Ng ‐ 8,9 

Výpočet výšky náplně pomocí celkové převodové jednotky hmoty na straně plynné fáze 
Výška náplně  Z m 2,478 
Výškový ekvivalent převodové jednotky Hog ‐ 0,40 
Počet převodových jednotek  Nog ‐ 6,24 

Výpočet výšky náplně na základě teoretických pater
Výška náplně  Z m 2,478 
Výškový ekvivalent teoretického patra  HETP ‐ 0,4210 
Počet převodových jednotek  Np ‐ 5,8849 
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Příloha 9 : Diagramy dosahované úrovně odstranění jednotlivých složek v klíčových 
aparátech spalovny nebezpečného odpadu 

 
Diagram dosahované úrovně záchytu arsenu v klíčových aparátech zařízení spalovny 
nebezpečného odpadu 

 
Diagram dosahované úrovně záchytu kadmia v klíčových aparátech zařízení spalovny 
nebezpečného odpadu 

 
Diagram dosahované úrovně záchytu kobaltu v klíčových aparátech zařízení spalovny 
nebezpečného odpadu 

 
Diagram dosahované úrovně záchytu chromu v klíčových aparátech zařízení spalovny 
nebezpečného odpadu 
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Diagram dosahované úrovně záchytu mědi v klíčových aparátech zařízení spalovny 
nebezpečného odpadu 

 
Diagram dosahované úrovně záchytu rtuti v klíčových aparátech zařízení spalovny 
nebezpečného odpadu 

 
Diagram dosahované úrovně záchytu manganu v klíčových aparátech zařízení spalovny 
nebezpečného odpadu 

 
Diagram dosahované úrovně záchytu niklu v klíčových aparátech zařízení spalovny 
nebezpečného odpadu 
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Diagram dosahované úrovně záchytu olova v klíčových aparátech zařízení spalovny 
nebezpečného odpadu 

 
Diagram dosahované úrovně záchytu antimonu v klíčových aparátech zařízení spalovny 
nebezpečného odpadu 

 
Diagram dosahované úrovně záchytu thalia v klíčových aparátech zařízení spalovny 
nebezpečného odpadu 

 
Diagram dosahované úrovně záchytu vanadu v klíčových aparátech zařízení spalovny 
nebezpečného odpadu 
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