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Úvodní část shrnuje legislativu týkající se emisí rtuti po spalování 

hnědého uhlí. Dále jsou popisovány dosavadní poznatky 

v distribuci rtuti v procesu spalování, na což navazuje kapitola 
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Seznam zkratek 
 

BAT Best available techniques (Nejlepší dostupné techniky) 

CZT Centrální zásobování teplem 

ČR Česká republika 

ČSA Lom Československé armády 

ČVUT České vysoké učení technické v Praze 

DEMI Deminiralizovaná (voda) 

EDU Elektrárna Dukovany 

EO Elektrostatický odlučovač 

ETE Elektrárna Temelín 

EU Evropsá Unie 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

IGCC Integrovaný zplyňovací kombinovaný cyklus 

ISKO Informační systém kvality ovzduší 

MPO Ministerstvo Průmyslu a obchodu 

MSs Sulfidové nanočástice 

MŽP Ministerstvo Životního prostředí 

OTE Operátor trhu 

OZE Obnovitelné zdroje 

PCDD/F Polychlorované dibenzo-dioxiny/furany 

REZZO Registr emisí a zdrojů znečištění ovzduší 

SCR Selektivní katalytická redukce 

SEK Státní energetická koncepce 

SNCR Selektivní nekatalytická redukce 

TZL Tuhé znečišťující látky 

UV Ultra fialové (světlo) 

WFGD Mokrá metoda odsíření 

XPS Absorpční spektroskopie 
 

Seznam symbolů 
 

Ad Popelovina v palivu (bezvodý stav) [%] 

Cd Uhlík v palivu (bezvodý stav) [%] 

Hdaf Vodík v palivu (bezvodý a bezpopelový stav) [%] 

Nd Dusík v palivu (bezvodý stav) [%] 

Qi
d Výhřevnost paliva (bezvodý stav) [𝑀𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1] 

Qi
r Výhřevnost paliva (původní stav) [𝑀𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1] 

Sd Síra v palivu (bezvodý stav) [%] 

Wr Voda v palivu (původní stav) [%] 

△p Tlaková ztráta [Pa] 

vf Filtrační rychlost [m/s] 

w Hmotnost částic na filtru [kg] 
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1. Úvod 

Předložená diplomová práce zabývající se problematikou plynných emisí HgT je rozdělena 

z důvodu komplexní problematiky na dvě části, teoretickou a experimentální. 

Teoretická část obsahuje důležité informace o legislativě týkající se tohoto tématu a dále další 

souvislosti s energetikou v České republice. V úvodní části uvádím informace o přístupu české 

legislativy k tomuto tématu, přístup EU, stanovené nové emisní limity a podmínky k získání 

výjimky z BAT vztahující se k emisím rtuti. V dalších kapitolách je věnována pozornost 

výskytu rtuti v palivech. Je zde podrobně popsáno složení paliv a obsah rtuti v palivech. Dále 

pak charakterizuji chování rtuti ve spalovacím procesu. Toto téma je rozděleno na podkapitoly, 

kde popisuji chování rtuti v hlavních technologiích spalovacích zařízení. Následují kapitoly 

zabývající se metodami měření koncentrace rtuti. Nedílnou součástí teoretické části této tvoří 

pak rešerše dostupných technologií k záchytu rtuti, zhodnocení a výběr nejlepších technologií 

využitelných v praxi. Pozornost je zde věnována zejména pevným sorbentům a jejich vlivu na 

distribuci Hg. 

Na teoretickou část práce navazuje laboratorní měření vybraných sorbentů pro záchyt rtuti. 

Cílem experimentů je zhodnocení vybraných sorbentů a stanovení jejich účinnosti na záchyt 

rtuti ve spalinách po spalování hnědého uhlí těženého v České republice. 

Diplomová práce je reakcí na vydaný dokument 2017/1442 EU, který zavádí a zpřísňuje emisní 

limity pro koncentrace rtuti, HCl a HF. Na problematiku emisí Hg se dosud žádná legislativa 

v ČR nevztahovala, a proto je v současné době pro český energetických průmysl tato 

problematika více než aktuální. V této práci jsou tedy shrnuty základní informace o výskytu 

sloučenin rtuti ve spalovacích zdrojích. Práce uvádí, jak je možno jejich obsah ve spalinách 

snížit, nebo jejich vzniku předcházet. 

Rtuť je lesklý kov za normálních podmínek kapalný. V zemské kůře se rtuť vyskytuje velmi 

vzácně. Hlavním minerálem používaným pro výrobu rtuti je sulfid rtuťnatý (HgS). Z přírodních 

činitelů má největší vliv na obsah rtuti v životním prostředí sopečná činnost.  

Pro lidský organismu je tento prvek velmi toxický z důvodu akumulace. Rtuť se v organismu 

váže na tuky, a je proto velmi těžce odbouratelná. Nejčastěji se do organismu dostává inhalací, 

nebo spolu s konzumací potravy. Největší obsah rtuti mají obecně ryby a mořské plody. Její 

nadměrná koncentrace v organismu má za následek problémy nervové soustavy, poškození 

ledvin, štítné žlázy a v některých případech poškození plodu. Udává se, že smrtelná dávka 

atomární rtuti je přibližně 1 g. Záleží na hmotnosti organismu. 

2. Legislativa a výjimky 

2.1. Současná legislativa a emisní limity 

V následující podkapitole a v podkapitole 2.3 vycházím především z údajů uvedené v mé 

bakalářské práci (Dvořák 2019). Základními zákony pro Českou republiku jsou v oblasti 

znečišťování životního prostředí a ochrany životního prostředí tyto zákony: Zákon o životním 
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prostředí 17/1992 Sb., Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb., Zákon o posuzování vlivů na 

životní prostředí 100/2001 Sb. 

V zákoně (Zákon č. 17/1992 Sb.) jsou uvedeny a vysvětleny základní pojmy jako Životní 

prostředí, Ekosystém, Ekologická stabilita. Pro tuto práci je podstatný pojem Znečišťování 

životního prostředí. Toto je v zákoně popsáno jako vnášení fyzikálních, chemických nebo 

biologických činitelů do životního prostředí v důsledku lidské činnosti, které jsou svou 

podstatou nebo množstvím cizorodé pro dané prostředí. 

Problematika měření emisí je stanovena zákonem o ochraně ovzduší (Zákon č. 201/2012 Sb.). 

Tento zákon stanovuje jednorázové měření emisí znečišťujících látek, pro které nejsou 

stanoveny specifické emisní limity. Mezi tyto látky patří mimo jiné právě rtuť a její sloučeniny. 

Toto se týká zdrojů o výkonu větším než 50MW. 

Zde uvádím některé základní pojmy ze zákona o ochraně ovzduší (Zákon č. 201/2012 Sb.). 

• Emise je vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší. 

• Emisní limit je nejvýše přípustné množství znečišťující látky nebo skupiny látek 

vnášené do ovzduší ze stacionárního zdroje. Emisní limit se dále dělí na obecný a 

specifický. Obecný emisní limit je stanoven vyhláškou (Vyhláška č. 415/2012 Sb.). Ten 

je stanoven pro znečišťující látky a jejich skupiny. Patří mezi ně mimo jiné tyto látky: 

TZL, CO, NOx, oxidy síry, chlor a jeho plynné anorganické sloučeniny, fluor a jeho 

plynné anorganické sloučeniny. Specifický emisní limit je také stanoven prováděcím 

předpisem 415/2012 a je stanoven pro stacionární zdroj. Důležitým faktorem je, že 

emisní limity jsou uváděny při vztažných podmínkách. To jsou tyto: suchý plyn, 

normální teplota (273,15K), normální tlak (101,325kPa), referenční koncentrace O2 ve 

spalinách (pro tuhá paliva 6 %). 

 

Uvedené referenční podmínky zaručují, že žádný provozovatel energetického zařízení nemůže 

ovlivňovat výsledky měření, například přívodem vzduchu do spalin. 

• Emisní strop je nejvýše přípustné množství znečišťující látky vnesené do ovzduší za 

kalendářní rok. Emisní stropy se stanovují pro stacionární zdroj, skupinu stacionárních 

či mobilních zdrojů, provozovnu nebo vymezené území. 

 

Emisní stropy tedy doplňují emisní limity s uvedenými výjimkami. 

 

Dalším důležitým pojmem z citovaného zákona je stanovení tepelného příkonu zdroje, podle 

kterého se určuje, jaký emisní limit musí tento zdroj plnit. Příkony jednotlivých zdrojů se sčítají, 

pokud jsou umístěny ve stejné provozovně, nebo pokud jsou označeny stejným kódem a mohlo 

by dojít ke znečišťování společným výduchem nebo komínem. A to bez ohledu na počet 

komínových průduchů. Jsou tu ovšem výjimky, aby nedošlo ke kolapsu malých tepláren na 

sídlištích a podobných malých zdrojů.  

Tento zákon má prováděcí předpis, který dále stanovuje emisní limity pro znečišťující látky 

mimo jiné pro rtuť a její sloučeniny. 
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Tyto jsou stanoveny vyhláškou (Vyhláška č. 415/2012 Sb.), novela z roku 2016 jako vyhláška 

č. 452/2017 Sb. Vyhláška pojednává o přípustné úrovni znečišťování a o provedení některých 

dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. 

Vyhláška zpracovává příslušné předpisy Evropské unie a stanovuje: 

• Intervaly, způsob a podmínky zjišťování úrovně znečišťování měřením a 

výpočtem, způsob vyhodnocení výsledků zjišťování úrovně znečišťování a 

způsob zjišťování a vyhodnocení plnění tmavosti kouře. 

• Obecné emisní limity, způsob prokazování jejich plnění, formát a rozsah 

ohlašování splnění těchto požadavků. 

Tyto limity jsou ovšem stanoveny pouze pro spalovny odpadů. Podle této vyhlášky je 

stanoveno, že pro spalovny odpadů je přípustná hranice 0,05 mg/m3
N. Z uvedeného vyplývá, že 

se v současné době emise rtuti pro velké spalovací zdroje jako jsou elektrárny neregulují. Pouze 

se monitorují, a to jenom jednou ročně. 

Orgány, které se starají o dodržování těchto předpisů, jsou Ministerstvo životního prostředí, 

Ministerstvo zdravotnictví a Česká inspekce životního prostředí. Ministerstvo životního 

prostředí je ústřední správní úřad, který zabezpečuje registry ISKO (Informační systém kvality 

ovzduší) a registr REZZO (Registr emisí a zdrojů znečištění ovzduší). 

2.2. Národní energetický mix ČR 

Národní energetický mix je podíl jednotlivých zdrojů energie na území České republiky. 

Zásadní podíl na výrobě energie mají stále uhelné zdroje. Dle dat převzatých ze stránek OTE 

(2018) je v tabulce vidět (Tabulka 1 - Energetický mix ČR), že uhelné zdroje stále zaujímají 

téměř 50 % celkového instalovaného výkonu. Dá se předpokládat, že se v budoucích letech 

výrazně změní tento mix, a to jak z důvodu útlumu uhelné energetiky a rozvoje energetiky 

jaderné, tak i z důvodu rozvoje decentralizované energetiky. Dle Zápisu z jednání národní 

uhelné komise (MPO 2020) je prozatím naplánovaný útlum spalování uhlí kolem roku 2038. Je 

ovšem nutné vyčkat na závěrečné usnesení komise, neboť jednání nejsou zdaleka u konce. 

Státní energetická koncepce (MPO 2014) předpokládá v budoucích letech dostavbu obou 

jaderných elektráren EDU a ETE a podíl jaderné energie by tak mohl přesáhnout i 50 %. Velký 

rozvoj nyní nastává v odvětví využití zemního plynu pro energetiku a teplárenství. Plyn je 

považován za mezikrok mezi uhelnou energetikou a energetikou téměř bezemisní. Velikou 

nevýhodou je však závislost ČR na dovozu plynu ze zahraničí, neboť na území ČR se žádná 

významná ložiska zemního plynu nevyskytují. Řešení se nabízí ve velkokapacitních 

zásobnících. Další variantu případně představuje smluvní odběr plynu od více dodavatelů, který 

zajišťuje dodávku i v případě výpadku, a to jak z důvodu technické závady, tak z důvodů 

politických. 

Z obnovitelných zdrojů tvoří největší podíl elektrárny spalující biomasu. Biomasa je nyní 

používána hlavně v teplárenství. Problém s biomasou je ovšem podobný jako u zemního plynu. 

Česká republika nemá dostatečné kapacity pro zajištění paliva pro všechny své zdroje, a to se 

projevuje dovážením této suroviny ze zahraničí. 
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Tabulka 1 - Energetický mix ČR 

Zdroj energie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Obnovitelné zdroje 5,68 % 10,95 % 11,77 % 10,11 % 7,60 % 6,17 % 3,90 % 

• Sluneční 1,96 % 2,63 % 2,88 % 2,77 % 2,14 % 2,07 % 1,66 % 

• Větrné 0,47 % 0,57 % 0,71 % 0,63 % 0,45 % 0,22 % 0,00 % 

• Vodní 1,93 % 2,56 % 2,67 % 1,15 % 1,43 % 0,77 % 0,44 % 

• Geotermální 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

• Biomasa 1,33 % 2,19 % 2,34 % 5,57 % 3,58 % 3,11 % 1,81 % 

• Ostatní 0,00 % 2,99 % 3,17 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Fosilní zdroje 57,65 % 52,77 % 55,10 % 59,53 % 57,40 % 56,95 % 57,01 % 

• Hnědé uhlí 40,71 % 41,27 % 42,15 % 43,91 % 43,77 % 44,63 % 46,18 % 

• Černé uhlí 6,11 % 5,78 % 6,31 % 6,97 % 5,38 % 4,18 % 2,84 % 

• Zemní plyn 8,30 % 5,52 % 6,41 % 8,40 % 5,45 % 5,80 % 7,74 % 

• Ropa a ropné 

produkty 
0,01 % 0,06 % 0,05 % 0,05 % 0,06 % 0,04 % 0,15 % 

• Druhotné zdroje 2,52 % 0,14 % 0,18 % 0,20 % 2,73 % 2,30 % 0,10 % 

Jaderné zdroje 36,67 % 36,28 % 33,13 % 30,36 % 35,01 % 36,88 % 39,09 % 

 

V následujícím grafu (Graf 1 - Energetický mix ČR) jsou hodnoty z tabulky výše převedeny do 

grafické podoby pro lepší ilustraci energetického mixu ČR. Z grafu je zřejmé, že fosilní 

elektrárny mají prozatím nezastupitelnou funkci. 

 

Graf 1 - Energetický mix ČR 

Hojně zastoupený obnovitelný zdroj na našem území jsou vodní elektrárny. V tomto odvětví se 

neočekává nárůst kapacit, vzhledem k tomu, že všechny velké vodní toky mají již několik 

vodních elektráren. Stavbě dalších vodních děl brání buď nedostatek průtoku vodím korytem, 

nebo samotná lokalita, v níž by bylo možno vodní elektrárnu postavit (např. zástavba, CHKO, 

atd…). Velký rozvoj zažívají tzv. mikroelektrárny. To jsou vodní elektrárny postavené volně 
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na starých jezech. Tyto zdroje jsou schopny dodávat elektřinu několika domům, popřípadě 

malému podniku. Nevyžadují větších stavebních úprav a jejich provoz je bezobslužný. 

Největší rozmach zaznamenaly v poslední době solární elektrárny kvůli státní podpoře ve formě 

garantované výkupní ceny. Díky tomu se podíl OZE v České republice rapidně zvýšil. Solární 

elektrárny jsou prakticky bezúdržbové. Jejich velikou nevýhodou jako u všech OZE je jejich 

nepředvídatelnost dodávaného výkonu do elektrické soustavy, která je závislá na počasí. 

Větrné elektrárny jsou v Česku taktéž zastoupeny. Nepředpokládá se ovšem jejich veliký nárůst, 

neboť v místech, kde by byla jejich stavba vhodná leží většinou národní parky, nebo chráněné 

krajinné oblasti. 

Do budoucna se lze očekávat vývoj OZE v podobě lokální výroby a spotřeby, to znamená 

například umístění solárních panelů na střechu rodinného domu a spotřebu/uložení vyrobené 

energie přímo v místě výroby. 

Co se týče fosilních paliv lze předpokládat, že Česká republika bude mít zájem na ustoupení od 

fosilních zdrojů, a to nejspíše prostřednictvím mezikroku v podobě paroplynových elektráren a 

výstavbě nových jaderných zdrojů. Pravděpodobně půjde buď o dostavbu bloků u již 

existujících jaderných elektráren, nebo intenzivní vývoj malých jaderných bloků jako náhradu 

za CZT, které spalují uhlí. 

2.3. Nové emisní limity 

Nové emisní limity se stanovují novou směrnicí EU 2010/75/EU Best Available Techniques 

(BAT) for large combustion plants, která bude implementována do českého právního systému. 

Tento dokument vlastně sjednocuje emisní limity všech členských států bez ohledu na jejich 

vlastní legislativu, aby nedocházelo ke znečišťování na území jednoho státu státem druhým 

s méně přísným emisními limity. 

V Úředním věstníku L212 2017/1442 (což je prováděcí rozhodnutí pro 2010/75/EU) jsou nové 

emisní limity stanoveny a uvedeny v platnost 4 roky od oznámení. To znamená, že nové emisní 

limity budou uvedeny v platnost od 1.srpna 2021 (Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) č. 

2017/1442 EU). Polsko podalo stížnost k postupu projednávání a je možné, že platnost nových 

limitů bude posunuta. Je také pravděpodobné, že mnoho provozovatelů požádá o výjimku, čímž 

oddálí plnění přísných emisních limitů. Tato výjimka však nezaručuje provozovateli stejné 

limity jako před uvedením zákona v platnost. Klade na provozovatele veliké nároky. Není tedy 

možné požádat o výjimku a problém plnění limitů tím odložit. Provozovatel musí postupně 

plnit stanovené pokyny, čímž se za určitou dobu (stanovenou v žádosti o výjimku) dostane na 

hranici stanovenou zákonem. Je též povinen dokazovat příslušným orgánům, že se aktivně 

podílí na řešení problému a pracuje na splnění limitů ve stanoveném období. 

Tyto závěry o BAT se týkají spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném 

příkonu 50MW nebo více, a to pouze, když k této činnosti dochází ve spalovacích zařízeních o 

celkovém jmenovitém tepleném příkonu 50 MW a vyšším. 

Důležitou změnou je zavedení emisních limitů pro rtuť a její sloučeniny, a to nejen pro spalovny 

odpadů, jak tomu bylo doposud, ale také pro stacionární zdroje od 50 MW tepelného příkonu.  
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Zajímavostí je, že v závěrech o BAT není nijak řešen problém o stanovení emisního limitu při 

spalování směsi paliv. Tedy současné spalování dvou nebo více druhů paliv. V tomto případě 

se postupuje dle národních legislativ, tedy výpočtu dle poměru paliv. Podle dokumentu 

Ministerstva životního prostředí (Studie Ministerstva životního prostředí MZP/2019/710/462) 

se při jeho stanovení bude postupovat způsobem takovým, že každému palivu a znečišťující 

látce bude přiřazena hodnota specifického emisního limitu v závislosti na celkovém tepleném 

příkonu zařízení. Poté se určí vážené hodnoty specifických emisních limitů a vynásobí se 

celkovým tepelným příkonem každého paliva. Tento součin se následně vydělí součtem 

tepelných příkonu všech spalovaných paliv. Nakonec se sečtou vážené hodnoty specifických 

emisních limitů jednotlivých paliv. 

Následující tabulky (Tabulka 2 - Četnost měření emisí podle spalovaného paliva; Tabulka 3 - 

Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) u emisí rtuti ze 

spalování černého a hnědého uhlí do ovzduší) jsou výtažkem z nové Evropské směrnice a 

stanovují četnost měření a emisní limit rozdělený podle tepelného příkonu zdroje (Evropská 

směrnice č. EU 2010/75/EU). 

Tabulka 2 - Četnost měření emisí podle spalovaného paliva 

Látka/Parametr 

Palivo/Proces/Druh 

spalovacího 

zařízení 

Celkový 

jmenovitý 

tepelný 

příkon 

spalovacího 

zařízení 

Norma 

Minimální 

frekvence 

monitorování 

Monitorování 

související s 

Hg 

Černé a/nebo hnědé 

uhlí včetně 

spoluspalování 

odpadu 

>300MWth 

Obecné 

normy 

EN a 

EN14884 

Kontinuálně 

(1)(2) 
BAT 23 

Tuhá biomasa 

a/nebo rašelina 

Všechny 

velikosti 
EN13211 

Jednou ročně 

(3) 
BAT 27 

Spoluspalování 

odpadu s tuhou 

biomasou a/nebo 

rašelinou 

Všechny 

velikosti 
EN13211 

Jednou za tři 

měsíce (4) 
BAT 70 

Zařízení IGCC >100MWth 
EN 

13211 

Jednou ročně 

(5) 
BAT 75 

 

(1) Jestliže se prokáže, že úrovně emisí jsou dostatečně stabilní, mohou se pravidelná měření 

provádět pokaždé, když by změna vlastností paliva a/nebo odpadu mohla mít vliv na emise, ale 

v každém případě nejméně jednou za šest měsíců. 

(2) Jako alternativu ke kontinuálním měřením lze provádět kontinuální odběr vzorků v 

kombinaci s častou analýzou časově integrovaných vzorků, např. pomocí standardizované 

monitorovací metody se sorbent trap. 
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(3) Jestliže se prokáže, že úrovně emisí jsou dostatečně stabilní kvůli nízkému obsahu rtuti v 

palivu, mohou se pravidelná měření provádět pouze pokaždé, když dojde ke změně vlastností 

paliva, která by mohla mít vliv na emise. 

(4) Jestliže se prokáže, že úrovně emisí jsou dostatečně stabilní, mohou se pravidelná měření 

provádět pokaždé, když by změna vlastností paliva a/nebo odpadu mohla mít vliv na emise, ale 

v každém případě nejméně jednou za rok. U spolu spalování odpadů s černým uhlím, hnědým 

uhlím, tuhou biomasou a/nebo rašelinou musí frekvence monitorování vycházet také z části 6 

přílohy VI směrnice o průmyslových emisích. 

(5) Minimální frekvence monitorování se netýká zařízení provozovaných < 1 500 h/rok 

BAT 23 – Výčet nejlepších dostupných technik, aby se zabránilo emisím rtuti ze spalování 

černého a/nebo hnědého uhlí do ovzduší, nebo aby se tyto emise snížily. Patří mezi 

ně filtrace spalin, metody odsíření spalin, SCR, injektáž sorbentů. 

BAT 27 – Výčet nejlepších dostupných technik k tomu, aby se zabránilo emisím rtuti ze 

spalování tuhé biomasy a/nebo rašeliny do ovzduší, nebo aby se tyto emise snížily. 

Zahrnuje injektáž sorbentů filtraci spalin, metody odsíření spalin. 

BAT 70 – Nejlepší dostupné možnosti ke snížení emisí rtuti ze spoluspalování odpadu s 

biomasou, rašelinou, černým a/nebo hnědým uhlím do ovzduší je použití jedné z 

technik uvedených v BAT 23 a BAT 27, nebo jejich kombinace. 

BAT 75 – Výčet nejlepších dostupných technikou k tomu, aby se zabránilo emisím prachu, 

kovů vázaných na tuhé znečišťující látky, amoniaku a halogenů ze zařízení IGCC 

do ovzduší, nebo aby se tyto emise snížily. Výčet zahrnuje filtraci syntézního plynu, 

Recirkulaci dehtů a popela, praní syntézního plynu. 

 

Tabulka 3 - Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) u emisí 

rtuti ze spalování černého a hnědého uhlí do ovzduší 

Celkový 

jmenovitý 

tepelný 

příkon 

spalovacího 

zařízení 

(MW) 

BAT-AEL (µg/m3
N) (1) 

Roční průměr nebo průměr 

vzorků odebraných v průběhu 

jednoho roku 

Nové zařízení Stávající 

zařízení (1) 

Černé 

uhlí 

Hnědé 

uhlí 

Černé 

uhlí 

Hnědé 

uhlí 

<300 <1-3 <1-5 <1-9 <1-10 

>300 < 1-2 < 1-4 < 1-4 < 1-7 

 

(1) Dolní hranice rozsahu BAT-AEL lze dosáhnout pomocí specifických technik ke snížení 

emisí rtuti. 
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V současné době mnoho provozovatelů řeší problém měření emisí rtuti ve spalinách, protože 

se jedná o velmi malou koncentraci ve velikém množství spalin. Část provozovatelů se již 

spokojila s dávkováním aktivního uhlí do spalin jako možným řešením tohoto problému, ale 

jedná se pouze o malé zdroje, kde se cena tohoto sorbentu neprojeví tak závažným způsobem 

jako u velkých zdrojů. 

 

2.4. Výjimky z BAT vztahující se k Hg 

V této části práce je shrnut dokument Ministerstva životního prostředí o aplikaci výjimek 

z BAT. Je nutné v rámci legislativní části práce uvést informace o daných dokumentech, a to 

z důvodu platnosti samotných limitů a uvedení do praxe. 

Výjimkami z emisí rtuti se zabývá Zákon 76/2002 Sb. Zákon o integrované prevenci na velká 

spalovací zařízení. Předně tuto problematiku řeší odstavec 5 - §14 (pro NOx, SO2, prach a Hg). 

Dokument vydaný Ministerstvem životního prostředí o aplikaci zákona o integrované prevenci 

na velkých spalovacích zařízeních podrobněji rozvádí postup při implementaci prováděcího 

rozhodnutí komise EU 2017/1442. 

2.4.1. Významnost celkových emisí bez dosažení limitů uvedených v BAT 

V následujících podkapitolách shrnuji hlavní kapitoly z dokumentu Ministerstva životního 

prostředí o aplikaci zákona o integrované prevenci na velká spalovací zařízení (Č.j. 

MZP/2019/710/7795). 

Jedním z klíčových parametrů pro udělení výjimky z BAT je porovnání celkových vypuštěných 

emisí za rok. Porovnávány jsou emise vypouštěné v tzv. výjimkovém režimu a emise 

vypouštěné v případě okamžité platnosti limitů uvedených v BAT. Výjimkovým režimem 

rozumíme časové období, kdy se zdroj snaží postupně dosáhnout limitů popsaných v BAT. 

S ohledem na posouzení rozdílu mezi navrhovaným scénářem provozovatele a scénářem BAT 

používá MZP pro zhodnocení, zda je rozdíl významný či nikoliv tuto tabulku. 

Tabulka 4 - Významnost emisí v kontextu BAT 

Typ zařízení Nevýznamný rozdíl mezi návrhovým scénářem a scénářem BAT 

(indikativně) 

SO2 NOx TZL 

Ostatní zařízení Méně než 5 % Méně než 5 % Méně než 5 % 

Teplárna Méně než 10 % Méně než 10 % Méně než 10 % 
 

2.4.2. Doba trvání výjimky 

Významnost výjimky se také posuzuje vzhledem k době jejího trvání. Výjimka je vždy časově 

ohraničena a je nutné, aby bylo zařízení po uplynutí této lhůty provozováno v souladu 

s požadavky uvedenými v BAT. Zařízení může být popřípadě nahrazeno zdrojem splňujícím 

BAT, nebo úplně vyřazeno.  

Délka výjimky se hodnotí následovně: 

• Méně než 2 roky – hodnocení je pozitivní 
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• 2 až 4 roky – hodnocení je neutrální (převážná část podaných výjimek) 

• Více než 4 roky – hodnocení je negativní 

 

Dokument se také vyjadřuje k posuzování časové náročnosti redukce emisí Hg, a to z důvodu 

malého množství relevantních technických informací. Proto je nutné zohlednit čas na 

technickou přípravu opatření k dosažení požadovaných limitů u tohoto polutantu. 

2.4.3. Kvalita ovzduší v dotčené lokalitě 

Možnost udělení výjimky je dále ovlivněna kvalitou ovzduší v dotčené lokalitě na základě 

rozptylové studie. Co se týče porovnání scénáře aplikované výjimky a scénáře aplikovaných 

limitů dle BAT je rozhodující, kdy rozdíl mezi maximálními vypočítanými imisními příspěvky 

mezi scénáři přesahuje statistickou významnost tj. 5 %. 

2.4.4. Hodnocení nákladů 

Dalším údajem, který poskytuje kontext udělení výjimky jsou náklady spojené s instalací 

zařízení pro dosažení limitů uvedených v BAT. 

Pokud má návrhový scénář negativní efekty v porovnání se scénářem BAT, hraje vyhodnocení 

nákladů a jejich poměřování s efektem na životní prostředí velmi významnou roli při 

rozhodování povolujícího orgánu. 

Největší vypovídací schopnost mají parametry nákladů vztažené na množství polutantu. 

• Pokud jsou n_ns <  n_BAT tzn. Měrné náklady na redukci emisí v návrhovém scénáři 

nižší než ve scénáři BAT, pak je hodnocení pozitivní (ve prospěch výjimky) 

• Pokud jsou n_ns > n_BAT je hodnocení negativní. Postup provozovatele v tomto 

případě postrádá ekonomický smysl a je nutné tuto skutečnost zdůvodnit. 

 

Poznámka: 

NBAT (Kč/rok) jsou průměrné roční náklady při realizaci opatření ve scénáři BAT. 

NNS (Kč/rok) jsou průměrné roční náklady při realizaci opatření v návrhovém scénáři. 

2.4.4.1. Náklady v oboru 

Nákladovost v oboru je v této metodice považována za nejdůležitější údaj. 

Porovnávaní pracuje se dvěma hodnotami, kdy nákladovost vycházející z opatření jednoznačně 

vymezených regulátorem (bez možnosti výjimky) je označena jako mezní náklad A a náklady 

s ohledem na realizaci limitů BAT označeny písmenem B. 

U Hg je nutné postupovat odlišně než u stanovení mezních nákladových hodnot pro SO2, NOx, 

TZL, protože nelze pracovat s hodnotami nákladovosti vycházejícími z opatření vymezených 

regulátorem. Vychází se tedy z nákladovosti opatření dle dat Evropské komise (2017), jež jsou 

upřesněny odbornými odhady národní technické skupiny. Kvůli této nepřesnosti je vymezeno 

pásmo neutrálního hodnocení kolem předpokládaných nákladů na aplikaci BAT (-12 % až 

+15 %). Mezní náklady jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka 5 - Mezní náklady na snižování emisí 

Znečišťující látka Mezní náklady A n_odv a 

(Kč/kg) 

Mezní náklady B n_odv b 

(Kč/kg) 

Hg 677 000 885 000 

 

Vyhodnocení je poté následující: 

• nNS < nODV A a zároveň nBAT > nODV B 

Hodnocení je kladné. 

• nODV A < nNS < nODV B a zároveň nBAT > nODV B 

Hodnocení je kladné. 

• nNS > nODV B a zároveň nBAT > nODV B 

Hodnocení je kladné. Nákladovost obou scénářů se nachází za mezní hodnotou pro 

aplikaci BAT. Za této situace je nutné preferovat ekonomicky co nejefektivnější způsob 

snížení emisí. 

• nNS < nODV A a zároveň nODV A < nBAT < nODV B 

Hodnocení je neutrální. 

• nODV A < nBAT < nODV B a zároveň nODV A < nNS < nODV B 

Hodnocení je neutrální. 

• nBAT < nODV A a zároveň nNS < nODV A 

Hodnocení je negativní.  

2.4.5. Referenční náklady 

Referenční náklad je další údaj, který poskytuj kontext pro udělení výjimky pro daný zdroj. Zde 

se primárně zjišťuje akceptovatelnost nákladů na snížení emisí z širšího pohledu než 

porovnávání v rámci odvětví. 

U Hg se využívají aktuální údaje z odborné studie. 

Tabulka 6 - Referenční náklady na snížení emisí Hg 

Znečišťující látka Náklady A n_ref a (Kč/kg) Náklady B n_ref b (Kč/kg) 

Hg 605 000 1 368 179 
 

Vyhodnocení je následující: 

• nNS < nREF A a zároveň nBAT > nREF B  

Hodnocení je kladné. 

 

• nREF A < nNS < nREF B a zároveň nBAT > nREF B  

Hodnocení je kladné. 

 

• nNS > nREF B a zároveň nBAT > nREF B  
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Hodnocení je kladné. Nákladovost obou scénářů se nachází za horní hranicí 

referenčních externalit. Za této situace je nutné preferovat ekonomicky co 

nejefektivnější způsob snížení emisí.  

 

• nNS < nREF A a zároveň nREF A < nBAT < nREF B  

Hodnocení je neutrální.  

 

• nREF A < nBAT < nREF B a zároveň nREF A < nNS < nREF B  

Hodnocení je neutrální. 

 

• nBAT < nREF A a zároveň nNS < nREF A  

Hodnocení je negativní. 

 

Poznámka: 

nREF A (Kč/tun) je nižší hodnota, obecně vyčíslující dopady na životní prostředí na tunu daného 

polutantu. 

nREF B (Kč/tun) je vyšší hodnota, obecně vyčíslující dopady na životní prostředí na tunu daného 

polutantu. 

 

Je nutno uvést, že všechny výše uvedené aspekty se porovnávají v kontextu jeden ke druhému, 

a není tedy možné říci, kterému měřítku lze přikládat největší váhu.  

3. Rtuť v palivu a distribuce rtuti ve spalinách 

Rtuť se do spalovacího procesu dostává pouze skrze spalované palivo. Ve spalovacím vzduchu 

není obsažena takovou měrou, aby bylo možné pokládat tuto koncentraci za relevantní. Je tedy 

důležité znát pro každý zdroj hodnotu rtuti ve spalovaném palivu, a díky tomu stanovit účinnost 

přijatých opatření ke snížení emisí rtuti. 

Jak píše Stach et al. (2005, s. 28) základní forma rtuti se v atmosféře rozpadne kolem jednoho 

roku, zatímco zoxidovaná forma Hg2+ se rozpadne za několik dní nebo i méně, a to díky vlhkosti 

v atmosféře. Díky tomu může být základní forma rtuti přenesena na veliké vzdálenosti a 

kontaminovat i vzdálené životní prostředí. Zatímco zoxidovaná forma, nebo rtuť zachycená na 

částicích většinou spadá nedaleko místa zdroje emisí a kontaminuje nejbližší okolí. 

3.1. Rtuť v palivech Chvaletice – vzorek paliva Vršany, ČSA 

Rtuť je vázaná v palivu ve formě anorganických sloučenin, předně na minerály tvořené sulfidy 

(pyrity a markenzity). Rtuť je obsažena v uhlí ve stopovém množství obvykle v rozmezí 0,05 

až 0,5 mg/kg. (Páchová 2016). V uhlí těženém v České republice se tato koncentrace obvykle 

pohybuje v rozmezí 0,15 až 0,35 mg/kg, dle autora Pilař et. al (2021). 

V Následující tabulce (Tabulka 7 – Obsah rtuti v palivech) převzaté od Šafářové a Řehoře 

(2006) jsou rozepsány koncentrace rtuti v jednotlivých vzorcích hnědého uhlí. Tato tabulka 

potvrzuje předchozí tvrzení uvedené v odborném článku. (Pilař. et. al. 2021). 
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Tabulka 7 – Obsah rtuti v palivech 

Hnědé uhlí 
Hg v mg/kgsuš 

průměr 

Hg v mg/kgsuš 

Minimu a 

maximum 

Cl %suš 

Důl Bílina 0,220 0,150 – 0,330 0,0074 

Důl Nástup 

Tušimice 
0,203 0,130 – 0,300 0,0088 

Důl Jiří 0,482 0,300 – 0,600 0,0095 

Důl Vršany 0,262 0,180 – 0,320 0,0061 

 

Zde je vidět, že koncentrace rtuti je ve většině vzorků velmi podobná až na důl Jiří, kde je 

koncentrace až 2krát vyšší než u ostatních dolů. Je nutné ovšem zmínit, že na základě jiných 

měření koncentrace Hg v palivu kolísá a je závislá od místa těžby. Nelze tedy paušalizovat 

obsah rtuti v palivu na Českém území na jednu hodnotu. 

Rtuť zatím lze eliminovat přímo v palivu jen velmi obtížně (Hg v palivu je vázaná ve formě 

anorganických sloučenin, předně na minerály tvořené sulfidy (pyrity a markenzity)). Obsah Hg 

v palivu je možné snížit právě promytím pyrity tedy FeS2, který je snadné odstranit. Tato 

metoda může vést ke snížení celkového obsahu síry o 10 až 50 %, ale nelze říct, o kolik se sníží 

samotný obsah Hg. Při promývání, se produkuje velké množství odpadní vody, ale zejména se 

praním zvyšuje obsah vody v palivu, čímž dochází k fyzikálním změnám vlastnosti uhlí. 

V důsledku toho mohou nastat při spalování velké provozní problémy (například nálepy na 

zásobnících paliva, nebo potíže při pásové dopravě). Další možnou metodou je spoluspalování, 

tj. mix uhlí například s biomasou, nebo s černým uhlím, jež obsahuje nižší koncentrace Hg a 

zároveň vyšší obsah Cl. Tím je možné docílit zvýšení oxidované formy Hg, a v důsledku toho 

zvýšení záchytu. 

Nutno dodat, že se však v praxi neosvědčilo odlučování jakýkoliv prvků z paliv, kromě 

odloučení síry z kapalných a plynných paliv. U tuhých paliv je kterákoli úprava velmi nákladná 

a složitá, pokud je vůbec možná. Je tedy snazší nežádoucí prvky odloučit až v procesu spalování 

jako je tomu nyní například u metody odsíření. 

3.2. Rtuť ve spalovacím zařízení 

Při spalování se veškerá rtuť obsažená v palivu (teplota varu Hg je 357 °C) uvolní v plynném 

skupenství. Rtuť se uvolňuje v elementárním oxidačním stavu tedy Hg0. Při průchodu kolem 

teplosměnných ploch dochází k ochlazování spalin. V intervalu teplot 380 ÷ 650 °C dochází 

k částečné oxidaci Hg0 na oxidovanou formu Hg2+. Tato oxidace je ve velké míře ovlivněna 

rekcí s Cl obsaženým ve spalinách. Dochází k reakci a tvorbě sloučeniny chloridu rtuťnatého 

(HgCl2). V průběhu dalšího ochlazování spalin začínající přibližně v místě ohříváku vzduchu 

dochází k částečnému vázání rtuti na pevné částice (sorpci). Oblast teplot 180 až 380 °C je 

oblastí vzniku tzv. partikulární vázané formy rtuti HgP. HgP je rtuť označována jako rtuť vázaná 

na popílek. Tato rtuť vázaná na popílek je následně zachycena v odlučovačích popíku. 

V popílku je v menší míře zastoupena i rtuť oxidovaná, a to ve formě vylouhovatelného HgCl2. 

Následně z odlučovačů popílku vystupují pouze formy rtuti v plynné fázi, tj. elementární a 
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oxidované. V určité míře můžeme za odlučovači nalézt i rtuť vázanou na popílek, a to 

v závislosti na účinnosti zachycení popílku v odlučovacím zařízení. Oxidovaná forma rtuti, 

která je dobře rozpustná, je z velké části odloučena v jednotkách mokrého odsíření spalin, nebo 

zachycena na filtrační vrstvě látkového odlučovače. 

Více v kapitole 3.5 Rtuť v jednotkách odsíření spalin. 

Zkratkou HgT popisujeme celkovou plynnou formu rtuti. Ta je právě předmětem emisního 

limitu. Zahrnuje jak atomární formu (Hg0), tak oxidovanou formu (Hg2+). 

Dle předchozí kapitoly 3.1 Rtuť v palivech Chvaletice je zřejmé, že obsah rtuti v palivu se 

pohybuje v průměru 0,292mg/kgsuš. Je ovšem otázkou, jak se toto množství rtuti projeví na 

výstupu z kotle. Dle tabulky (Tabulka 8 – Obsah rtuti na výstupu z kotle - dle paliv) převzaté 

od Pilař et. al (Nepublikováno) je vidět koncentrace na výstupu z kotle. Tato data jsou 

vypočtena na základě znalosti složení paliva a na základě práškového spalování (cO2=4 %).  

Tabulka 8 – Obsah rtuti na výstupu z kotle - dle paliv 

Druh paliva Výstup z kotle Hg v µg/m3
N MIN-MAX 

Důl Bílina 18-39 

Důl Nástup Tušimice 24-57 

Důl Jiří 32-62 

Důl Vršany 29-52 
 

3.3. Rtuť ve spalinách před a v odlučovačích popílku 

Hlavní složkou před odlučovači popílku zůstává Hg0 a HgP (dle teploty spalin) a maximálně 20 

až 30 % oxidované formy. Stále dochází k reagování rtuti s nespáleným uhlíkem a oxidaci rtuti 

za pomoci chlóru, nebo obecně s halogenidy. Nespálený uhlík na sebe váže jak oxidovanou 

formu, tak i formu volnou. Přestože obsah chlóru a halogenidů obecně zlepšuje oxidaci rtuti, 

pravděpodobně negativně ovlivňuje adsorpci rtuti na popílek, protože zalepuje mikroskopické 

póry v popílku, na které se rtuť váže. Dle závěrů Pilař et. al. (2021) se nejvíce rtuti vázané na 

popílek zachytí v závislosti na měrném povrchu v třetí či čtvrté sekci. Ale je nutné poznamenat, 

že nejvíce popílku, až 80 %, se zachytí v první sekci. To znamená, že obsahově je nejvíce Hg 

v popílku odvedeném z první sekce EO. V rámci látkových filtrů jde o jeden směsný vzorek. 

Jak již bylo řečeno, koncentrace halogenidů (tj. chloridů) ve spalinách je jeden ze zásadních 

vlivů, protože podporuje oxidaci rtuti. Velice důležitá je taktéž teplota spalin. Nejvíce rtuti se 

však váže na síru a tvoří sloučeninu HgS. Jen minimum se váže s chlórem ve sloučeninu HgCl2, 

což je dáno nízkým obsahem Cl v hnědém uhlí. Sloučenina HgCl2 je rozpustná ve vodě, čímž 

usnadňuje separaci rtuti. Rtuť vázanou na částice popílku je nejsnadnější zachytit v systému 

odlučovačů popílku. Podstatně lepší účinnost než EO mají látkové filtry. Nejenže obecně 

zlepšují separaci popílku ze spalin, ale díky tvorbě tzv. filtračního koláče také dávají dostatečný 

časový prostor elementární formě rtuti adsorbovat se na popílek. Nutno však dodat, že tyto filtry 

mají jednu nevýhodu. Zvyšují tlakovou ztrátu ve spalinovodech. Kladou tak vyšší nároky na 

spalinové ventilátory. Více v kapitole 5. Metody záchytu rtuti. 



23 
 

3.4. SNCR/SCR 

3.4.1. SNCR – dávkování přímo do kotle 

Při použití této metody je vodný roztok močoviny při určité koncentraci přiveden přímo do 

spalin uvnitř kotle, které mají určitou teplotu, při níž může probíhat reakce s roztokem 

močoviny. Snížení obsahu NOx je dosaženo tvorbou volných molekul N2. 

Jednotka SNCR se obvykle skládá z nádrží na močovinu a na DEMI vodu. Nádrže jsou opatřeny 

čerpadly a směšovací komorou pro namíchání směsi o patřičné koncentraci. Dále se na kotli 

nacházejí trysky ke vstřikování roztoku přímo do kotle. Reakce probíhá za teplot 950-1100°C. 

Technologie SNCR nemá přímý vliv na speciaci rtuti, nebo její množství ve spalinách. Jediný 

možný negativní vliv je v zalepení povrchu popílku a nespáleného uhlíku pro adsorpci rtuti na 

povrchu. Musíme podotknout, že pro zvýšení oxidované formy Hg je možné využít nástřik 

chloridu amonného NH4Cl, jenž se v současné době využívá pro snížení obsahu oxidů dusíků. 

Jedná se o systém HITACHI. 

3.4.2. SCR – reakce na katalyzátoru v partii za kotlem 

Princip je shodný s technologií SNCR až na to, že amoniak se nevstřikuje do kotle, nýbrž do 

proudu spalin za kotlem, kde na katalyzátoru probíhá reakce.  

Použití katalyzátoru umožňuje zvýšení oxidované formy Hg. Jeho umístění ovlivňuje teplotu 

spalin. Ideální je použití při teplotách 150 až 450°C. Materiál katalyzátorů je nejčastěji 

sloučenina TiO2 + V2O5-WO3. 

Pozitivní přínos SCR jednotky spočívá ve zvýšení oxidované formy rtuti v celkovém vzorku 

rtuti ve spalinách.  

Katalytická redukce neovlivní v důsledku celkový obsah rtuti ve spalinách (Bing et. al. 2017). 

Tedy neodstraňuje rtuť ze spalin pouze mění Hg0 na Hg2+. Největší vliv na účinnost 

katalyzátoru v přeměně rtuti na zoxidovanou formu má obsah Cl v palivu. Bohužel Cl v palivu 

má nepřiznivý dopad i na jiné polutanty, proto je nyní žádoucí spalovat nízkochlornatá paliva. 

Reakce na katalytické vrstvě by dle výzkumů mohla probíhat dle následujících rovnic (Ran et. 

al. 2021). Tyto rovnice popisují reakce na katalytické vrstvě složené z 4Cu-ZSM-5. 

Rovnice 1 Oxidace Hg0 a Redukce NOx 

 𝐻𝑔0(𝑔) + 𝑁𝑂(𝑔) + 𝑁𝐻3(𝑔)
4𝐶𝑈 − 𝑍𝑆𝑀 − 5

→
𝐻𝑔0(𝑎𝑑𝑠) + 𝑁𝑂(𝑎𝑑𝑠) + 𝑁𝐻3(𝑎𝑑𝑠) (1) 

 

Rovnice 2 Redukce NOx 

 𝐶𝑢2+ + 𝑁𝑂(𝑎𝑑𝑠) + 𝑂2 → 𝑒𝑥𝑐𝑖𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛ý 𝑑𝑢𝑠𝑖č𝑛𝑎𝑛 (2) 

 

Rovnice 3 Redukce NOx 

 𝑒𝑥𝑐𝑖𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛ý 𝑑𝑢𝑠𝑖č𝑛𝑎𝑛 + 𝑁𝐻4
+(𝑎𝑑𝑠) → 𝑁𝐻4𝑁𝑂3 (𝑎𝑑𝑠) (3) 
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Rovnice 4 Redukce NOx 

 𝑁𝐻4𝑁𝑂3(𝑎𝑑𝑠) + 𝑁𝑂 → 𝑁2 + 𝐻2𝑂 (4) 

 

Rovnice 5 Oxidace Hg0 

 𝐻𝑔0(𝑎𝑑𝑠) + 2𝐶𝑢2+ → 2𝐶𝑢+ + 𝐻𝑔2+ (5) 

 

Rovnice 6 Oxidace Hg0 

 𝐻𝑔2+ + 𝐶𝑢+ + 𝑂2 → 𝐶𝑢𝑂 + 𝐻𝑔𝑂 (6) 

 

Teplotou spalin v jednotce SCR se zabývá Čech et al. (2021). I jeho výzkum dospěl k závěru, 

že rtuť na katalytické vrstvě oxiduje. Jeho výzkum se nejvíce zabývá důsledkem teploty spalin 

na účinnost této přeměny. Dochází k závěru, že nejvhodnější teplota je okolo 150-200°C. 

V tomto teplotním okně dochází k zvýšení podílu oxidované formy na více jak 70 %. 

Oxidovanou formu již lze zachytávat například v jednotkách mokrého odsíření spalin, jak je 

uvedeno v následující kapitole. 

Uvádím zde výtažek z výsledků výzkumu Čecha et al. (2021) k dokreslení vlivu teploty na 

přeměnu Hg0 na Hg2+. 

Tabulka 9 – Účinnost SCR na oxidaci rtuti 

Číslo 
Před SCR Za SCR Před SCR Za SCR Teplota 

Hg2+ [%] Hg2+ [%] Hg0 [%] Hg0 [%] [°C] 

1 17,2 23,5 82,8 76,5 330 

2 12,33 28,33 87,7 71,7 285 

3 24,43 75,27 75,6 24,7 205 

4 31,13 77,97 68,9 22,0 170 

5 31,6 81,5 68,4 18,5 150 
 

U jednotek SCR je velmi důležitý vliv použitého materiálu na katalyzátoru. V současné době 

probíhá výzkum ohledně materiálů, které umožňují oxidaci rtuti nejvíce.  

3.5. Rtuť v jednotkách odsíření spalin 

Jak bylo psáno výše je možné mokrou metodou odsíření spalin teoreticky dosáhnout odloučení 

až 90% rtuti vstupující do absorbéru. Rtuť vázaná na popílek a část volné i oxidované formy 

byla již separována na odlučovačích popílku. Mokrá metoda obecně zvyšuje odprášení, 

a jelikož je rtuť vázaná na popílek pevně svázána s popílkem je zákonitě vidět zlepšení i za 

jednotkou mokré metody odsíření. Zoxidovaná forma je dobře rozpustná ve vodě. Díky této 

metodě je Hg2+ s 90% spolehlivostí odloučena. Tento předpoklad však závisí na tom, zda rtuť 
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skutečně zreagovala z elementární formy na zoxidovanou anebo se navázala na popílek (dle 

měření je jen malá část zoxidovaná (20 až 30 %)). Je tedy nutné brát v potaz i množství 

halogenidů v palivu, které pomáhají oxidaci rtuti. Dle Páchové (2016) se chlór v hnědém uhlí 

vyskytuje převážně v množství 50-100 ppm a množství dalších halogenů jako bromu nebo jodu 

řádově nižším. Proto se může stát, že některé jednotky mokrého odsíření dosahují minimální 

účinnosti separace rtuti z prostého důvodu. A sice, že ve spalinách není dost halogenidů pro 

zreagování rtuti na oxidovanou formu Hg2+.V práci Pilaře et. al (2021) je uveden příklad 

elektrárny z České republiky, kde jednotka odsíření odloučila pouze několik procent (max 25 

%) navzdory údajům z jiných pramenů, které uvádějí účinnost odloučení rtuti v jednotkách 

WFGD až 90 %. Autoři docházejí k závěru, že je tento jev způsoben nedostatečným 

zastoupením halogenidů v palivu. 

Při využití této metody mokrého odsíření spalin může docházet k jevu re-emise. Při tomto jevu 

dochází k redukci oxidované formy Hg na volnou formu Hg vlivem redukčních látek 

obsažených ve spalinách a následně v sádrovcové suspenzi. Volná forma Hg je emitovaná do 

atmosféry, jelikož za metodou odsíření už většinou nenásleduje žádná metoda úpravy spalin a 

je velice těžké volnou formu Hg zachytit. Tím pádem je snahou přeměnit elementární rtuť na 

rtuť zoxidovanou nebo vázanou na popílek, kterou můžeme snadněji ze spalin separovat. 

Uvedený jev, re-emise je podrobně zkoumán. Problematických bodem je, že každý absorbér je 

jiný. Existují určité hypotézy, že tento jev způsobuje koncentrace železa ve spalinách, což 

nebylo prozatím prokázáno. 

Suchá ani polosuchá metoda odsíření nepůsobí tolik příznivě na separaci rtuti ze spalin jako 

mokrá metoda kvůli výše uvedeným příčinám. 

Reakce rtuti v jednotkách WFGD probíhá dle následující rovnice. 

Rovnice 7 Reakce Hg v jednotkách WFGD 

 𝐻𝑔𝑆𝑂3 + 𝑂𝐻− → 𝐻𝑔0 + 𝑆𝑂4
2 + 𝐻+ (7) 

 

V práci Pilaře et. al (2021) je také uvedena komplexní tabulka distribuce rtuti v průběhu 

spalování ze třech zdrojů umístěných v České republice. Uvádím zde výtažek z této tabulky 

v Tabulce (Tabulka 10 – Souhrnná bilance rtuti v proudu spalin) pro jeden zdroj. 

Tabulka 10 – Souhrnná bilance rtuti v proudu spalin 

Zdroj Měřící místo HgT 

[μg/m3 N] 

Hgp 

[μg/m3 N] 

Hg2+ 

[μg/m3 N] 

Hg0 

[μg/m3 N] 

1 

Palivo 0,22 [mg/kg] 

Před EO 30,7 5,3 13,0 12,5 

Za EO 20,0 0,3 3,9 15,8 

Za WFGD 19,5 0,3 4,0 15,3 
 

Jak je vidět z této tabulky, jednotka WFGD nepřispěla k redukci Hg ve spalinách významnou 

měrou. Jev je nejspíše způsoben již uvedenou nízkou koncentrací halogenidů ve spalinách. 
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Na obrázku (Obrázek 1 - Průběh rtuti během procesu spalování) je znázorněn průběh rtuti 

procesem spalování. 

 

 

Obrázek 1 - Průběh rtuti během procesu spalování 

3.6. Vlivy na výši koncentrace rtuti ve spalinách 

V rámci teoretické části práce zahrnující problematiku Hg je nutné uvést známe vlivy na 

samotnou emisi HgT a její distribuci v rámci technologií čištění spalin. Zde uvádím hlavní 

prokázané vlivy na koncentraci rtuti ve spalinách a účinnost záchytu rtuti: 

• Složení paliva  

• Obsah halogenidů, tedy Cl, Br a I 

• Typ spalování – tedy teplota spalování a typ ohniště 

• Teplota na výstupu z kotle, nad 170°C - dochází k prudkému snížení účinnosti adsorpce 

a pravděpodobně může dojí i k re-emisi Hg 

• Množství nedopalu 

• Typ odlučovače popílků. Látkové filtry mají vyšší záchyt Hg než elektrostatické 

odlučovače, a to zejména z důvodu filtrační vrstvy a delšího času setrvání částic Hg. 

Záchyt Hg v odlučovačích je vysoce závislý na teplotě spalin. 

• Vlastnosti popílku – měrný povrch, obsah nedopalu 

• Použitá metoda odsíření spalin 

• Provoz celé technologie čištění spalin 

• Podíl Hg0 a Hg2+. Při vyšším podílu Hg2+ se zvyšuje záchyt Hg na popílku 
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Počáteční koncentrace rtuti v palivu samozřejmě ovlivňuje výsledné množství rtuti ve 

spalinách. Podle výzkumu Šafářové a Řehoře (2006, s. 465) se rtuť v palivu vyskytuje nejčastěji 

jako sulfid rtuťnatý, a to potvrzují i analýzy vzorků, které prokázaly, že se rtuť převážně 

v hnědém uhlí váže na minerály tvořené sulfidy (pyrity a markenzity). Analýza byla provedena 

na severočeském hnědém uhlí. Naměřený obsah rtuti je přehledně uveden v tabulce (Tabulka 

11 – Výsledky analýzy na severočeském uhlí).  

Tabulka 11 – Výsledky analýzy na severočeském uhlí 

Prvek Obsah stopových prvků [mg.kg-1] 

Hg 
průměr minimum maximum 

0,26 0,03 1,84 

Po výši koncentrace rtuti v palivu má největší význam obsah chloru a halogenidů v palivu, a to 

na procentuální zastoupení jednotlivých forem Hg. Chlór podporuje oxidaci rtuti a následnou 

kondenzaci a sorpci Hg na popílku. Reakce rtuti s chlórem je popsána rovnicí (3). 

Rovnice 8 Reakce Hg s Cl 

 𝐻𝑔0 + 𝐶𝑙2
0 → 𝐻𝑔𝐼𝐼𝐶𝑙2

−𝐼 (8) 

 

Také bylo prokázáno, že síra je dalším faktorem oxidace elementární rtuti, avšak 

pravděpodobně zabraňuje adsorpci oxidované rtuti na popílek. Další experimentální výsledky 

naznačují, že HCl a SO2 se mohou přímo podílet na oxidaci elementární rtuti. Negativní účinky 

na přeměnu elementární rtuti mohou mít NH3 a SO3 (Zhao et. al. 2017). Při vysokých teplotách 

se mohou některé kovy rozpouštět a ucpávat tak póry v popílku, což negativně ovlivňuje vázání 

rtuti na popílek. Také NO může reagovat s Cl2, a tím zmenšovat koncentraci Cl2 ve spalinách. 

Výsledkem je méně chlóru, se kterým může rtuť reagovat. Tato reakce je popsána rovnicí (4). 

Rovnice 9 Reakce Cl s NO 

 𝑁𝐼𝐼𝑂 + 𝐶𝑙2
0 → 𝑁𝐼𝑉𝑂𝐶𝑙2

−𝐼 (9) 

 

Negativní vliv má také snížení teploty a prodloužení rekční doby spalin. 

Rozsah koncentrací rtuti (Hg0 a Hg2+) ve spalinách ze spalování uhlí se pohybuje od 5 do 30 

µg/m3
N. Díky tomu je zřejmé, že pouhou úpravou paliva není možné dosáhnout nových 

emisních limitů. Pro černé uhlí je charakteristický vyšší obsah chlóru a vyšší obsah vápníku v 

porovnání s hnědým uhlím. Spaliny ze spalování černého uhlí proto obsahují menší poměr Hg0 

oproti spalinám z hnědého uhlí, kde je Hg2+ minoritní složkou rtuti. Dle Stach et al. (2005, s. 

29) lze obecně říci, že rtuť je ve spalinách z uhlí zastoupena z 20-50 % jako Hg0, z 50-80 % 

jako HgCl2 a z 1-5 % ve formě organortuťnatých sloučenin. Obsah jednotlivých forem rtuti ve 

spalinách ovlivňuje následnou účinnost záchytu v technologiích čištění spalin.  
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4. Metody měření rtuti 

Při odběru vzorků rtuti je nutné dodržovat příslušný postup dle zvolené metody. Je také 

nezbytné ověřit výsledky měření nejlépe s použitím jiné metody a následného srovnání 

výsledků. Během operací se vzorky je třeba zabránit kontaminaci a náhodným ztrátám těkáním 

prvků nebo adsorpcí či difuzí. V případě rtuti je každá manipulace se vzorkem kritická a je třeba 

postupovat s největší opatrností. Některé druhy rtuti jsou extrémně těkavé a je snadné dostat 

zkreslené výsledky kvůli difuzi například skrz manipulační nádoby, lidské chyby či rychlé 

změny parametrů zařízení. Sondy pro měření rtuti uvádí na trh například společnost Apex 

Instruments. 

4.1. Měření pevné a tekuté fáze 

Jak uvádí Antonia López-antón et al. (2012) mezi nejběžnější techniky analýzy stopových 

prvků v uhlí, které se dnes používá v laboratořích, je ICP-MS. Tato metoda se používá také pro 

analýzu rtuti, a to hlavně díky své citlivosti (1-10 pg/ml). Avšak při použití této metody 

představuje problém volatilita sloučenin rtuti, která omezuje použití této metody. Z tohoto 

důvodu jsou vhodnější metody měření celkového obsahu rtuti jako CVAAS a atomová 

fluorescenční spektroskopie studených par. Identifikace druhu rtuti v uhlí, popelu a pevných 

produktech, které se zapojují do procesu spalování, je také předmětem zkoumání. Rentgenová 

absorpční spektroskopie (XPS) je technika, která byla použita ke stanovení druhů rtuti 

v různých materiálech jako například sorbenty nebo pevné produkty po odsíření. Použití těchto 

metod však není také snadné, neboť rtuť je v těchto materiálech obsažena ve velmi malé 

koncentraci. Analýza pomocí XPS může mít také nevýhodu v interferenci s křemíkem, který 

může být v těchto vzorcích také obsažen. 

4.2. Měření plynné fáze 

Jednou z mála standardizovaných metod pro určení jednotlivých podílů rtuti ve spalinách ze 

spalování uhlí je metoda Ontario-Hydro, ASTM D6784-02. Avšak i tato metoda má své úskalí, 

a to hlavně v rozdělení podílů elementární, oxidované a rtuti vázané na popílek. Záleží zde na 

podmínkách při odběru vzorků. Může dojít k značné míře odlišnosti naměřených výsledků. 

Tato metoda spočívá v izokinetickém odběru spalin a následném filtrování prachu při teplotách 

nejméně 120°C. Plynný proud bez prachových částic je následně veden do série osmi 

promývaček postupně plněných vodným roztokem chloridu draselného (3 jednotky), směsí 

kyseliny dusičné a peroxidu vodíku (1 jednotka), roztokem manganistanu draselného v kyselině 

sírové (3 jednotky) a silikagelem (1 jednotka). Rtuť nalezená v rozložených podílech na filtru 

je interpretována jako rtuť vázaná na popílek, v promývačkách s roztokem KCl jako oxidovaná 

a suma rtuti z promývaček s HNO3+H2O2 a s roztoky KMnO4+H2SO4 je poté definována jako 

rtuť atomární. 

4.3. Zachycení Hg na sorbentu 

Mezi jednorázové metody patří například metoda US EPA Method 30B. Tato metoda není 

izokinetická, není proto určena k odběru vzorků, kde se očekává vysoké množství částic 

popílku v proudu spalin (Scientific Research Institute for Atmospheric Air Protection 2017). 

Tato metoda spočívá v procházení proudu spalin skleněnou trubicí naplněnou sorbentem (v 

anglickém jazyce Sorbent trap), následně se tato patrona analyzuje v laboratoři. Samotná 
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patrona se skládá ze skleněné trubice, která je rozdělena na několik částí inertním materiálem 

(například skelnou vatou). Počet částí závisí na tom, zda chceme měřit pouze HgT, nebo zda 

nás zajímá i rozdělení např. na Hg0, či Hg2+. První část je vždy určena k primární analýze, 

zatímco druhá část slouží jako záloha v případě, že by došlo k tepelnému poškození první části. 

Skrz tuto patronu proudí spaliny zbavené vlhkosti, přičemž rtuť kondenzuje na pórech sorbentu. 

Tento sorbent je poté analyzován na množství rtuti. Pro analýzu HgT se používá jako sorbent 

aktivní uhlí. Pokud bychom chtěli analyzovat i Hg2+ a Hg0 je nutné patronu rozšířit o další sekce. 

Náplň dalších sekcí pak už netvoří aktivní uhlí. Pro stanovení Hg2+ se další sekce plní chloridem 

draselným (KCl). Opět je použito dvou sekcí oddělených inertním materiálem. Pro analýzu 

množství Hg0 se sekce plní aktivním uhlím obohaceným jodem. Používá se buď patron pro 

analýzu každé speciace zvlášť, nebo jedna společná patrona rozdělena na požadované množství 

sekcí. Případná rtuť, která zkondenzovala na inertním materiálu, se započítává jako HgT. 

Celý systém odběrů se skládá ze sorbentových náplní, odběrové sondy, vyhřívaných trubic, 

separátoru vlhkosti a filtrů. 

Náplně patron se poté analyzují buď termálně tj. odpaříme obsahy náplní a dle toho určujeme 

množství rtuti, nebo mokrou analýzou, kde je obsah náplní napuštěn směsí chemikálií, které 

převedou rtuť do kapalné fáze pro další analýzu. 

Pro ilustraci přikládám obrázek (Obrázek 2 – Patrona pro metodu 30B) skleněné trubice 

naplněné sorbentem. Obrázek je převzat z internetových stránek firmy Clean Air (2020). 

 

Obrázek 2 – Patrona pro metodu 30B 

Další metodou jednorázového měření je již popisovaná metoda Ontario Hydro. Tato metoda 

implementuje izokinetický odběr vzorků, tudíž umožňuje měření i na zařízeních s velkým 

množstvím popílku ve spalinách. 

4.4. Kontinuální metody 

Kontinuální metody měření často fungují na principu již existujících analyzátorů jiných složek 

spalin. Tyto analyzátory se ovšem potýkají s nízkou koncentrací rtuti ve spalinách. Další 

problém pro tyto analyzátory zaznamená obsah jemných prachových částic, sloučeniny HCl, 

SO2 a NOx, což může měření zkreslovat. Často tyto kontinuální metody spolupracují 

s metodami na bázi jednorázových měření pro ověření správnosti naměřených hodnot. 

Kontinuální metody odebírají vzorky ze spalin stejným způsobem jako metody jednorázové. 

Skrze vyhřívanou sondu je proud spalin veden do jednotky, která odloučí ze spalin vlhkost, 

poté spaliny projdu skrze filtr. Spaliny následně procházejí skrze stabilizační komoru, která má 

za úkol stabilizovat proud spalin nehledě na proměnný tlak ve spalinovodu. Poté vzorek 

prochází katalyzátorem, kde jsou různé formy převedeny zpět na atomární formu (Hg0). Takto 

upravený vzorek je veden do detektoru. Na vstupu do detektoru je umístěn velmi jemný filtr 

částic pro zajištění úplné čistoty vzorku. V první části detektoru je umístěna keramická trubice 
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potažená zlatem. Zde se zachytí všechna rtuť ve vzorku (HgT). Tato trubice je následně rychle 

ohřáta a uvolní všechnu zachycenou rtuť. V detektoru je umístěn zdroj UV světla. Část světla 

se absorbuje v proudu spalin vlivem obsahu rtuti a zbytek světla je pohlcen na snímači. Tento 

cyklus absorbování rtuti na zlato následné ohřátí, měření a čištění trubice vzduchem trvá 

v závislosti na typu zařízení okolo 90 sekund. Díky tomuto způsobu měření je možné detekovat 

i velmi malé koncentrace rtuti ve spalinách. Některá zařízení se mohou minimálně odlišovat od 

způsobu kontinuálního měření. V zásadě však všechny pracují na stejném principu. Často tato 

zařízení obsahují automatickou kalibrační jednotku. Pro ilustraci přikládám obrázek (Obrázek 

3 – Zařízení pro kontinuální měření rtuti) měřícího zařízení firmy Envea. Obrázek převzat 

z internetových stránek firmy Envea (2020). 

 

Obrázek 3 – Zařízení pro kontinuální měření rtuti 

5. Metody záchytu rtuti 

Jak je patrné z předešlých kapitol, je nutné snížit obsah Hg ve spalinách. V této kapitole jsou 

blíže popsány dostupné a použitelné technologie. Je podstatné zdůraznit nutnost provedení 

experimentálních měření pro upřesnění účinnosti níže uvedených metod, neboť laboratorní 

měření se může lišit, a také často skutečně liší, od měření na reálných zdrojích.  
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5.1. Látkový filtr 

Látkové filtry jsou vlastně mechanickou zábranou částicím větším než velikost oka filtrační 

tkaniny. Tudíž tkaninou volně prochází plyn, ale nikoliv pevná částice. Filtrační média jsou 

různého druhu jako tkanina, patrony, nebo výplně. 

Na obrázku (Obrázek 4 - Nákres látkového filtru) je schématický diagram látkového filtru. Celá 

jednotka je tvořena několika řadami látkových filtrů. Jednotlivé filtry jsou vyrobeny z tkaniny 

ve tvaru válců. U těchto filtrů je nebezpečí propálení filtru (teplotní omezení cca 230-260°C), 

proto je nutné dodržovat maximální přípustnou teplotu spalin. Další nebezpečí pro látkové filtry 

je přítomnost kapének, což může zapříčinit nevratné zalepení filtru. Obrázek je převzat 

z přednášek Dlouhého (2020). 

 

Obrázek 4 - Nákres látkového filtru 

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 a ostatní fyzikální vlastnosti nosného plynu i odlučovaných příměsí, 

nebezpečí v případě kyselých, zásaditých, abrazivních plynů). Regenerace filtrační plochy filtrů 

může být pulzní regenerací stlačeným vzduchem, nebo regenerací zpětným proplachem. Je však 

vždy periodická. Proto se látkové filtry montují pokaždé v sekcích, kdy jedna sekce regeneruje, 

zatímco ostatní mohou odlučovat částice. Póry filtru jsou obvykle větší než velikost částic, které 

chceme odloučit, proto je po regeneraci filtru nutno tento filtr vždy tzv. zaprášit, aby vznikl 
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filtrační koláč. Možností pro uspořádání filtru je několik. Filtrovaný plyn může přicházet do 

jednotky buď spodem, nebo vrchem a vstupuje buď dovnitř filtrů, nebo se plyn filtruje vně. Od 

tohoto uspořádání se pak odvíjí způsob regenerace filtrů a doprava popílku pryč z filtrů.  

Návrhové parametry látkových filtrů jsou tedy následující: 

• Typ vlákna (maximální teplota, odolnost proti kyselinám nebo zásadám, odolnost proti 

vlhkosti, odolnost proti oxidaci) 

• Plošná hmotnost vlákna  

• Konstrukce vlákna 

• Tloušťka 

• Počet elementů 

• Prodyšnost (vztaženo na vzduch) 

• Síla v tahu 

• Povrchová úprava 

• Filtrační rychlost 

• Tlaková ztráta  

Vyjádřena rovnicí  

Rovnice 10 Tlaková ztráta látkových filtrů  

 △ 𝑝 = 𝐾1. 𝑣𝑓 + 𝐾2. 𝑤. 𝑣𝑓 (10) 

Kde K1,2 jsou koeficienty odporu pro vlákno a vrstvu usazených částic; w je hmotnost částic na 

filtru, vf je filtrační rychlost. 

Pro návrhy filtrů se používají experimentálně ověřené hodnoty. 

Z hlediska záchytu Hg jsou látkové odlučovače vhodnější než elektrostatické odlučovače, a to 

díky tvorbě filtračního koláče, na kterém se Hg adsorbuje a také delšímu času styku se 

spalinami. Zde taktéž dochází k záchytu sorbentu dávkovaného do proudu spalin. Látkový filtr 

je výhodný z hlediska nástřiku sorbentu určeného k záchytu Hg. Sorbent se zachytí na látkovém 

filtru a Hg se dále adsorbuje.  

5.2. EO filtry 

Princip elektrostatických filtrů spočívá v tom, že částice popílku jsou vystaveny působení 

ionizovaného plynu v elektrostatickém poli. Částice prachu se nabijí záporným nábojem a 

přilnou na elektrody nabité nábojem kladným. 

Sršící elektrody (tj záporně nabité elektrody) jsou elektrody o malé ploše, většinou opatřeny 

zuby pro lepší ionizaci plynu. Sršící elektrody jsou od sebe vzdálené obvykle 15-20 cm.  Sběrné 

elektrody mají naopak velkou plochu, na níž se částečky prachu zachytávají a jsou od sebe 

vzdáleny obvykle 30-40 cm. Obě elektrody jak sršící, tak sběrné jsou opatřeny zařízením pro 

sběr popílku. Bez tohoto zařízení by došlo k zahlcení filtru. Sběr popílku z elektrod je nejčastěji 

řešen periodickým oklepáváním elektrod. 

Jak uvádí Hrdlička (2020) elektrostatické filtry mají velmi malou tlakovou ztrátu a jednoduchou 

konstrukci, nejsou náchylné na teplotu spalin, avšak jako látkové filtry jsou náchylné na kyselé 
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a zásadité plyny, proto byly používány dříve jako nejčastější jednotka odprášení. Tlaková ztráta 

EO se obvykle pohybuje okolo 25-50 Pa. Odlučovací účinnost může být až 90 %. V poslední 

době se pro intenzifikaci odloučení TZL v EO používá dávkování SO3 do proudu spalin před 

EO. Dávkování SO3 způsobí snížení rezistivity popílku, a tím lepší ulpívání na sběracích 

elektrodách. Několik firem již toto řešení nabízí ve formě kontejnerového řešení a 

jednoduchých vstřikovacích trysek do proudu spalin. 

Ve vztahu k Hg jsou elektrostatické filtry méně vhodné, a to z důvodu minimálního času pro 

adsorpci Hg na povrchu popílku, případně na povrchu sorbentu, ale také nemožnosti tvořit 

filtrační koláč, který umožňuje reakci Hg s popílkem nebo nespáleným uhlíkem ve spalinách, 

případně sorbentem dávkovaným do spalin. Hlavním vlivem ovlivňující záchyt Hg v EO je 

teplota spalin. Čím vyšší teplota spalin, tím menší obsah Hg2+ a naopak.  

Na obrázku (Obrázek 5 – Elektrostatický odlučovač částic) je ilustrační popis EO. Tento 

obrázek je převzat ze stránek firmy Redecam (2020) 

 

Obrázek 5 – Elektrostatický odlučovač částic 
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5.3. Aplikace pevných sorbentů určených ke snížení Hg obsažené ve spalinách 

V této kapitole popisuji možné metody dávkování sorbentů do procesu spalování a také 

samotné procesy. 

Ve vztahu k této kapitole upřesňuji vlivy záchytu rtuti na sorbentu. 

• Pórovitost (specifický povrch) 

• Teplota v místě dávkování - nad 200 °C dochází k prudkému snížení účinnosti adsorpce 

a pravděpodobně může dojí i k re-emisi Hg, tedy zpětného uvolnění Hg vázané na 

popílek 

• Čas setrvání sorbentu v proudu spalin 

• Geometrie kouřovodu tzn. kvalita rozptylu sorbentu do proudu spalin 

• Poměr C/Hg, s rostoucím poměrem stoupá účinnost záchytu 

• Typu odlučovače popílků. Na látkových odlučovačích dochází ke vzniku filtračního 

koláče a tím k intenzifikaci záchytu 

• Koncentrace Hg v palivu 

• Podíl Hg0 a Hg2+. Při vyšším podílu Hg2+ se zvyšuje záchyt Hg na popílku 

• Koncentrace kyselých složek (HCl, HF) zvyšují záchyt 

• Koncentrace SO3 ve spalinách snižuje záchyt Hg na povrchu, uzavírá póry v aktivním 

uhlí 

• Účinnost záchytu je možno zvýšit přídavkem chloridů, resp. bromidů do aktivního uhlí, 

nebo bromidů přímo do paliva. Zde je pak otázkou adsorpce v pórech částice aktivního 

uhlí a chemisorpce Hg. 

 

Dávkování pevných sorbentů je možné provádět několika způsoby. Průmyslově nejrozšířenější 

je metoda dávkování sorbentu do proudu spalin za kotlem, nebo také lze použít metodu 

dávkování sorbentů spolu s palivem přímo do spalovacího prostoru kotle. 

Přímo do kotle spolu s palivem je nutné dávkovat vysokoteplotní sorbenty, aby nedošlo k jejich 

tepelnému rozkladu. Jak již bylo řečeno tyto sorbenty se mohou dávkovat spolu s palivem, nebo 

se mohou dávkovat samostatně do spalovací komory kotle. 

Dávkování sorbentů do proudu spalin je poté rozděleno podle umístění dávkovací sondy. Pokud 

chceme sorbent dávkovat do proudu spalin, je nutno dle konstrukce konkrétních spalinovodů 

vybrat vhodné místo, které bude dobře dostupné a bude umožňovat případnou další obsluhu, 

nebo revizi dávkovací sondy. Nejdůležitější je, aby v takto vybraném místě byla optimální 

teplota spalin < 200°C. Z tohoto pohledu se nejlepším místem u většiny spalovacích zdrojů jeví 

umístění těsně před odlučovače popílku. Spalinovod je v těchto místech často opatřen klapkou 

pro možnost revize odlučovačů, a proto je v těchto místech umístěna obslužná plošina, což 

usnadňuje montáž a případnou obsluhu. Teplota je v těchto místech kvůli teplotní odolnosti 

například látkových filtrů už pod hranicí 200 °C. Pokud je použito elektrostatického odlučovače 

je vhodné sorbent dávkovat například už před ohřívák vzduchu, aby došlo k dostatečnému 

kontaktu sorbentu se spalinami. Jak bylo napsáno v předešlých kapitolách, u látkových filtrů 

tuto dobu zdržení zajišťuje filtrační koláč. 
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V dalším textu jsou schematicky zakresleny možnosti dávkování sorbentu a použitelné sorbenty 

k dané metodě dávkování. 

5.3.1. Dávkování sorbentu do kotle, paliva (nebo přímo do lože) 

Na obrázku (Obr. 4.) je znázorněn způsob dávkování sorbentu do paliva nebo přímo do kotle. 

 

Obrázek 6 - Schématický nákres dávkování sorbentu 

Jedním možným způsobem dávkování je přidávání pevných sorbentů (vysokoteplotních 

sorbentů) do spalovacího prostoru kotle (Navrátil 2013). V prostředí vysokých teplot se kovové 

částice (např. Hg) přeměňují z pevné fáze na plynnou. Na výstupu ze spalovací komory, kde se 

teplota snižuje, tyto plyny vytvoří aerosol o rozměrech sub-micrometru. Při dávkování sorbentu 

do ohniště se kovové výpary navážou na sorbent, který je svou velikostí koncipován k možnosti 

separace pomocí technologie záchytu TZL. Tuto technologii je možné použít i k záchytu rtuti. 

Například u sorbentu na bázi TiO2 je prokázána vlastnost napomáhání oxidace rtuti. Při testu 

byl prekurzor přidán do ohniště, kde se následně přeměnil na TiO2. Ten má velký měrný povrch, 

což přispívá k záchytu Hg0. Jako sorbenty se při výzkumu této metody používaly také sorbenty 

na bázi vápníku, či na bázi kovů. Celá tato metoda tedy spočívá ve vyšším obsahu částic 

v ohništi s větším měrným povrchem. Díky tomu může dojít i při teplotě spalování k sorpci Hg, 

převážně tedy Hg0.  
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5.3.2. Dávkování sorbentu do spalin 

Na obrázku (Obr. 5.) je schématický nákres dávkování sorbentu do spalin. 

 

Obrázek 7 - Schématický nákres dávkování sorbentu 

Záchyt rtuti při dávkování sorbentů do proudu spalin lze provádět pevnými sorbenty jako jsou 

aktivní uhlí, jejich modifikace, vápenné sorbenty, případně zeolity atd. Systém dávkování 

sorbentu lze zdokonalit přidáním dodatečného látkového filtru pro zvýšení sorpční účinnosti na 

filtračním koláči. Účinnost sorbentů závisí na poměru sorbentu/množství Hg ve spalinách, typu 

sorbentu, měrném povrchu sorbentu, teplotě adsorpce, množství a formě Hg ve spalinách, nebo 

přítomnosti kyselých složek ve spalinách. Nejlépe se osvědčily sorbenty na bázi aktivního uhlí, 

modifikované aktivní uhlí (bromidované), nebo úletové popílky. Některé uvedené sorbenty lze 

též modifikovat příměsí, čímž se zvýší jejich účinnost, ale i cena.  

Ještě je možné dávkovat sorbent do metody odsíření spalin a to buď mezi rektor a látkový filtr 

(polosuchá metoda), a nebo před absorbér (mokrá metoda). Při použití mokré metody je nutná 

modifikace systému odvodnění sádrovce. 

5.3.3. Typy využitelných sorbentů 

5.3.3.1. Sorbenty na bázi vápníku 

Aktivní uhlí je hlavním adsorbérem kyselých složek ve spalinách, sorbenty na bázi vápníku 

pomáhají odstranit tyto kyselé složky a tím pádem pomáhají k celkovému záchytu rtuti. 

Sorbenty na bázi vápníku jsou směsi hydroxidu vápenatého, jílů, aktivního uhlí atd. Tyto 

sorbenty jsou široce používanými sorbenty, které se uplatňují zejména při zachycování rtuti ve 

spalovnách komunálního odpadu. Sorbent na bázi vápníku, který je dávkován ve sloučenině 

chloridu vápenatého je již vyzkoušený sorbent pro záchyt rtuti (Zhuang et al. 2007). Chlorid 

vápenatý zvyšuje záchyt chloridu rtuťnatého, tato reakce je popsána rovnicí 5. 
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 𝐻𝑔𝐶𝑙2 + 𝐶𝑎𝐶𝑙2 → 𝐶𝑎𝐻𝑔𝐶𝑙4 (5) 

Výsledky testů ukazují, že aktivní druhy chlóru reagují se rtutí na pevných površích. Sorbenty 

jsou účinné při zachycování HgCl2 ze spalin při minimálních koncentracích SO2 a při nižších 

teplotách, protože fyzikální sorpce je zde hlavním mechanismem zachycení HgCl2. Naopak 

účinnost zachycení Hg0 je pro většinu sorbentů na bázi vápníku velmi malá (0-10 rel. %). Další 

možné vápenné sorbenty jsou CaCO3 nebo Ca(OH)2. 

5.3.3.2. Sorbenty na bázi aktivního uhlí 

Vstřikování aktivního uhlí je nyní nejpoužívanější technologií záchytu rtuti ze spalin. Avšak i 

tato technologie má nevýhody. Schopnost záchytu rtuti aktivního uhlí je omezena nečistotami 

ve spalinách jako SO2, SO3, NOx atd. Proto je pro větší účinnost záchytu potřeba vysoké 

množství sorbentu, což zvyšuje náklady na provoz čištění spalin. Navzdory tomu je aktivní uhlí 

v současnosti nejúčinnější sorbent pro zachycování Hg0 a HgCl2 ze spalin vzniklých 

spalováním uhlí a komunálního odpadu. Obecně platí, že aktivní uhlí připravená z černého uhlí 

mají větší specifický povrch a vyšší obsah chlóru než aktivní uhlí z hnědého uhlí. Proto jsou 

aktivní uhlí připravená z černého uhlí lepšími sorbenty při zachycování Hg0 a HgCl2, než 

aktivní uhlí připravené z hnědého uhlí. Metoda záchytu Hg pomocí aktivního uhlí spočívá 

v dávkování do proudu spalin a následné zachycení na odlučovači popílku. Část rtuti a 

aktivního uhlí se dostane do metody odsíření spalin. Nejdůležitější v této metodě je tvorba tzv. 

filtračního koláče, který přispívá k intenzifikaci procesu. Další zvýšení účinnosti těchto 

sorbentů se provádí dvěma základními postupy. Prvním je tepelná aktivace aktivního uhlí 

pomocí páry, druhým postupem je nasycení aktivního uhlí pomocí S, Cl nebo I. Druhý postup 

je možno spojit s tepelnou aktivací sorbentu, což přispívá ke zvýšení chemické sorpce rtuti. 

V současné době je k dispozici široká nabídka laboratorně a komerčně vyráběných aktivních 

uhlí. 

5.3.3.3. Sorbenty na bázi úletového popílku 

Vzhledem k finančním nákladům a rostoucímu omezování skládkování úletového popílku s 

vysokým obsahem uhlíku vznikla počátkem 90. let myšlenka spočívající v jeho účinném 

využívání jakožto sorbentu pro zachycování rtuti. Byly proto prováděny zkušební testy 

opětovného vnášení úletového popílku před odlučovací zařízení. Účinnost zachycování rtuti 

touto metodou se v teplotním rozmezí od 135-160 °C pohybuje od 13 % do 80 %. Míra 

zachycování rtuti pomocí úletového popílku obecně roste s rostoucím obsahem nedopalu v 

úletovém popílku, povrchovou plochou, koncentraci rtuti ve spalinách a s poklesem teploty 

spalin. Největší podíl rtuti je sorbován na nejmenších částicích úletového popílku, které 

obsahují největší podíl nedopalu. 

5.3.3.4. Zeolity 

Zeolity jsou minerály s šesterečnou strukturou, které obsahují Na+, Ca2+ a jiné kovové ionty. 

Zeolitů je mnoho druhů z toho nejméně 40 je přírodních a další jsou syntetické. Základní 

stavební struktura zeolitů obsahuje křemík-kyslík a hliník-kyslík tetraedry, které jsou spojeny 

atomy kyslíku. Zeolity mají díky vysoké porozitě dobré katalytické vlastnosti, snadno dochází 

k iontové výměně a adsorpci plynu (Liu et. al. 2020). Zeolity se podobně jako aktivní uhlí 
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dávkují před odlučovač popílku. Dle laboratorních měření mají řádově nižší sorpční kapacitu 

než aktivní uhlí. Je však třeba dalšího reálného testování.  

5.3.3.5. Sorbenty na bázi vzácných kovů 

Sorbenty vzácných kovů zachycují rtuť převážně pomocí amalgamace. Vzorky pórovitého 

stříbra nebo zlata byly úspěšně testovány v laboratorních podmínkách. Jejich širšímu využití v 

provozních jednotkách však brání vysoké finanční náklady nutné k pořízení těchto sorbentů. 

5.3.3.6. Sorbenty na bázi kovových oxidů 

Sorbenty na bázi kovových oxidů jsou zkoumány jako sorbenty pro zachycování rtuti ze spalin 

jen na laboratorní úrovni. Důvodem je skutečnost, že se zatím nepodařilo najít vhodný sorbent 

kovového oxidu, který by svou účinností odstraňování rtuti ze spalin, dostupností a finančními 

náklady konkuroval aktivnímu uhlí nebo sorbentům na bázi vápníku. 

5.3.3.7. Sorbenty na bázi kovových sulfidů 

Sorbenty na bázi kovových sulfidů jsou, až na výjimky, rovněž pouze předmětem laboratorních 

studií. Mechanismus zachycování rtuti těmito sorbenty je založen na chemické reakci rtuti na 

povrchu sorbentu za vzniku HgS. Tyto sorbenty vykazují vyšší kapacitu při nižších teplotách, 

což naznačuje, že rtuť je adsorbována i pomocí fyzikálního mechanismu. 

5.4. Ceny sorbentů 

Pro doplnění informací o použití pevných sorbentů pro záchyt Hg je nutné se zmínit o ceně a 

dodavatelský společnostech. Cena za sorbent je zásadní pro potenciální aplikaci na průmyslové 

zdroje. Ceny aktivního uhlí se pohybují v rozmezí od 1,5 €/kg do 3,5 €/kg. Zeolity se pohybují 

v cenové kategorii 0,5€/kg až 1,5€/kg. Cena sorbentů je všeobecně dost nestálá, neboť se jedná 

o nový produkt, který byl často v minulosti vyhazován jako nepotřebný odpad (např. úletový 

popílek). Cena se také bude odvíjet od objednaného množství. V následující tabulce (Tab.8.) 

jsou uvedeni někteří dodavatelé sorbentů. 

Tabulka 12 – Dodavatelé sorbentů pro záchyt rtuti 

Společnost Sorbent 

Albermarle B-PAC+ 

GE Power Mer-Cure 

ME2C (midwestemmissions) ME2C’s SEA 

United Conveyor Corporation partnered 

with Carbonxt 

Carbonxt’s CXT™ PAC 

NEI Corp. NANOMYTE MerGon FG 

CABOT Corp. 

DARCO Hg 

DARCO Hg-LH 

DARCO Hg-CC EXTRA 

DARCO Hg-LH EXTRA 
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6. Současný výzkum 

V současné době se převážně zkoumá použití nových sorbentů, které by byly cenově 

přijatelnější pro provozovatele a byly také recyklovatelné. Na novém typu sorbentu pracují 

výzkumníci z Univerzity v Huazongu (Chen et. al. 2020). Tento sorbent je na bázi uhlíku a 

železa (Fe-C-x). Experiment ukázal, že schopnost záchytu rtuti Fe-C-3 je velmi dobrá při 

teplotách 100-200°C. Nejvíce bylo zachyceno elementární rtuti Hg0 a úspěšně se také podařilo 

zregenerovat sorbent a opakovaně jej v několika cyklech použít.  

Další zkoumaný sorbent je grafitový uhlíkový nitrid (g-C3N4) (Liu et. al. 2020). Tento sorbent 

je použitelný i při nízkých teplotách a je vhodný k záchytu elementární rtuti, termická a 

chemická stabilita tohoto sorbentu se připisuje výjimečné struktuře. Výkon záchytu g-C3N4 je 

však významně ovlivněn ostatními plyny ve spalinách. 

K dalším zkoumaným sorbentům patří i minerální sulfidy. Nanočástice jsou v podobě sulfidů 

(MSs) slibnou alternativou k současným sorbentům na bázi aktivního uhlí. MSs jsou schopné 

přeměnit Hg0 na HgS, které je velmi stabilní (Yang et al. 2020). Navíc MSs koncentrovaný 

popílek je použitelný jako surovina ve stavebnictví, například pro výrobu betonu. Avšak 

produkce MSs vyžaduje vysoké technické nároky na stabilitu procesu výroby.   
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7. Experimentální část 

Hlavní část diplomové práce se věnuje ověření teoretických vlastností a schopností pevných 

sorbentů odlučovat sloučeniny Hg ze spalin po spalování hnědého uhlí. Cílem diplomové práce 

bylo na malém experimentálním zařízení ověřit, zda vybrané pevné sorbenty skutečně 

napomáhají adsorpci rtuti a nasimulovat tak reálné podmínky ve velkých spalovacích zdrojích. 

8. Popis kotle 

Experimentální testy byly provedeny na fluidním kotli o výkonu 500 kW s bublinkovou fluidní 

vrstvou. Tento kotel je umístěn v experimentálních laboratořích Ústavu Energetiky ČVUT a 

slouží k ověření teoretických poznatků na reálném zdroji pro pozdější přenesení těchto 

poznatků do praxe (Obrázek 8 - Kotel).  

 

Obrázek 8 - Kotel 

Experimentální fluidní kotel lze provozovat jako klasický fluidní kotel v režimu spalování za 

přítomnosti atmosférického vzduchu, nebo v režimu oxyfuel, kde je kyslík zajištěn v kapalné 

podobě a přes výměník je vháněn v plynném skupenství do spalovací komory. Kotel je 

dvoutahový s možností úpravy zadního tahu kotle pro dosažení požadovaných teplot na straně 

spalin (Obrázek 9 – Zadní tah kotle). Této skutečnosti využívá i experiment adsorpce rtuti, 

neboť teplota spalin zde hraje důležitou roli. 



41 
 

 

Obrázek 9 – Zadní tah kotle 

Přívod spalovacího média se dělí na dvě větve. Na větev spalování pomocí vzduchu a na větev 

spalování v oxyfuel režimu. Pokud je kotel provozován v klasickém režimu, je vzduch nasáván 

ventilátorem a vháněn do kotle. Avšak je-li provozován v režimu oxyfuel, je kyslík přiváděn až 

za primárním ventilátorem a samovolně proudí do kotle na základě tlakové diference. Na této 

trase je umístěna regulační armatura, měření a řízení průtoku. Trasa je napojena do trasy 

fluidizačního média pomocí ejektoru. Jak již bylo řečeno, v oxyfuel režimu je jako fluidizační 

médium použito recirkulovaných spalin. 

Fluidační vzduch (atmosférický vzduch, nebo recirkulované spaliny) je nasáván ventilátorem a 

vháněn do kotle. Ventilátor je řízen z centrálního pultu frekvenčním měničem. Sání ventilátoru 

se dělí na dvě větve. První je sání vzduchu opatřená regulační armaturou a měřením průtoku. 

Druhá větev je sání recirkulovaných spalin z cyklonu. Tato trasa je také opatřena regulační 

armaturou a měřením průtoku. Na větvi recirkulovaných spalin je umístěn odvod kondenzátu 

s ruční armaturou. Na trase za ventilátorem po směšovacím ejektoru je taktéž umístěna ruční 

armatura pro odvod kondenzátu.  

Spaliny jsou odvedeny mimo objekt laboratoře pomocí venkovního komínového výduchu na 

střechu. Výduch prochází stěnou budovy ve výšce 2 metrů.  

Palivo je vyhrnováno ze zásobníku šnekovým dopravníkem, kde dále přepadává skrz komorový 

podavač na další šnekový dopravník a znovu přes komorový podavač na šnekový dopravník, 

který palivo dopravuje od kotle (Obrázek 10 – Cesta paliva). V trase dopravy paliva je užito 

dvou komorových podavačů, a to čistě z bezpečnostních důvodů, brání se tak zahoření paliva. 

Toto opatření nemá vliv na provozní hodnoty zařízení a provedená měření. V trase paliva je 
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umístěn ještě menší zásobník opatřený dalším šnekovým dopravníkem, který umožňuje 

dávkovat aditiva. Popřípadě docílit tak spoluspalování různých paliv. 

 

Obrázek 10 – Cesta paliva 

Ložový popel je z kotle odebírán šnekovým dopravníkem. 

Pro snížení koncentrace TZL je instalován mechanický odlučovač částic – cyklon. Snížení 

oxidů dusíku je možné docílit v rámci fluidního kotle nástřikem reagentu, močoviny. Toto 

opatření označujeme jako sekundární opatření metodou selektivní nekatalytické redukce. 

Taktéž můžeme docílit snížení oxidů dusíku pomocí katalyzátoru v rámci metody selektivní 

katalytické redukce. V budoucnu by měl být za mechanický odlučovač instalován látkový filtr. 

9. Popis metody měření 

Podstata ověření daných sorbentů spočívá v dávkování sorbentu do proudu spalin za druhým 

tahem fluidního kotle a měření koncentrací rtuti před a za dávkovacím místem. Podmínkou 

úspěšného měření je rovnoměrný běh kotle na stejné palivo při dávkování. Taktéž je důležité 

rovnoměrné dávkování sorbentu, což je z důvodu dávkovaného množství v g/hod velmi 

komplikované. Hodnoty naměřených koncentrací Hg ve spalinách jsou odečítány v minutových 

intervalech. 

Porovnáním vstupních podmínek můžeme poté porovnat účinnost každého sorbentu v adsorpci 

rtuti. 
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9.1. Měřící aparatura 

9.1.1. Měření koncentrací Hg 

Zařízení použitá k měření koncentrací Hg: 

• Analyzátor - Durag-Group HM 1400 TRX Total Mercury Analyser 

• Odběrová vyhřívaná hlavice a trubka  

• Vytápěné vedení – Winkler 

• Externí generátor nulovacího plynu HgCl2 

• Analyzátor O2 – SICK 

 

Koncentrace HgT v plynné fázi, ve spalinách vystupujících z fluidního kotle, byla měřena 

kontinuálními analyzátory Durag Verewa (analyzátor „a“ model: HM 1400 TRX a analyzátor 

„b“ model TRX II). Oba analyzátory využívají princip tepelného reaktoru s katalyzátorem 

v suchém stavu s následnou atomovou absorpční spektrometrií studených par CV AAS, a to  

absorpcí ultrafialového záření (Obrázek 11 – Analyzátor Hg). 

 

Obrázek 11 – Analyzátor Hg 
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Funkční popis viz obrázek (Obrázek 12 – Schéma analyzátoru). Obrázek převzat 

z propagačních materiálů firmy Lhoist (2020). 

 

Obrázek 12 – Schéma analyzátoru 

Spaliny z kouřovodu jsou odebírány přes vyhřívanou trubku s vyhřívaným keramickým filtrem 

(na obrázku (Obrázek 12 – Schéma analyzátoru) znázorněno jako „probe“). Přes vytápěnou 

hadici je vzorek veden skrz tepelný reaktor s katalytickou náplní (kolem katalyzátoru je 

instalován bypass pro stanovení koncentrace Hg2+), kde dochází ke konverzi Hg2+ na Hg0 a 

redukci složek zkreslujících měření (SO2). Vzorek je následně schlazen v chladící komoře a 

veden trubicí s nástřikem KOH, kde se zachytí případné kyselé složky spalin. Tato trubice 

následně ústí do vlastního detektoru. Detektor porovná signál z měřící a nulovací kyvety. Za 

detektorem je umístěn ventilátor s regulátorem průtoku a měřením tlakového spádu. 

Signál je poté v intervalech předáván do výpočetní techniky. 

Aby analyzátor správně fungoval, je nutno ho před použitím kalibrovat. Kalibrace se provádí 

automatickým kalibračním roztokem vždy před začátkem měření. Kalibrační roztok je HgCl2 o 

koncentraci 0,2 ppm. Tento roztok je dávkován peristaltickým čerpadlem (aby bylo dosaženo 

přesného dávkování) před reaktor do proudu dusíku. V reaktoru se HgCl2 odpaří a do 

analyzátoru vstupuje jen volná forma Hg. Kalibrace nulováním byla prováděna každé dvě 

hodiny. Stabilita reaktoru (životnost) byla kontrolována kontinuálním měřením SO2 na výstupu 

z analyzátoru. Oxidovaná forma Hg2+ se měří tak, že vzorek spalin prochází bypassem, nikoliv 

přes reaktor. Následně detektor zachytí jen volnou formu Hg0. Porovnáním koncentrace Hg0 

přes reaktor a bypassem je vypočtena přibližná koncentrace oxidované formy Hg2+. 

Spaliny v místě A byly odebírány před místem dávkování sorbentu (Obrázek 13 – Odběr vzorků 

před místem dávkování). 
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Obrázek 13 – Odběr vzorků před místem dávkování 

Spaliny v místě B byly odebírány za místem dávkování sorbentu (Obrázek 14 – Odběr vzorků 

za místem dávkování). 

 

Obrázek 14 – Odběr vzorků za místem dávkování 
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9.1.2. Měření koncentrace dalších složek mající vliv na záchyt rtuti 

V rámci měření Hg je nutné pro vyhodnocení znát také další složky ve spalinách. Proto byla 

instalována další měřící aparatura mající za úkol měřit koncentrace sloučenin NOx, SO2, Cl. 

Pro měření těchto složek byla použita měřící aparatura GASMET FT-IR model CX4000 

pracující na základě spektroskopické analýzy. Vzorek je odebírán přes vyhřívanou sondu skrz 

keramický vyhřívaný filtr veden do analyzátoru. 

9.2. Dávkovací zařízení 

Dávkovací zařízení sorbentu je uzpůsobeno k přesnému dávkování sypkých hmot pomocí 

hadice do proudu spalin. Zařízení je plynotěsné, aby nedocházelo ke zkreslování naměřených 

dat (Obrázek 15 – Dávkovací zařízení). 

 

Obrázek 15 – Dávkovací zařízení 

Dávkovací zařízení se skládá z: 

• Uzavřený zásobník sorbentu 10kg 

• Dávkovací ejektor 

• Sací potrubí s provzdušněním 

• Rozdělovač tlakového vzduchu (plynu) 

• Vstřikovací potrubí se zaústěním do kouřovodu 

• Vážená základna 

Celé zařízení je umístěno na společné základně, která je vážená, aby bylo možné odečítat 

množství nadávkovaného sorbentu za určitou časovou jednotku. Přesnost vážení je ±5g. 

Celková hmotnost dávkovacího zařízení včetně sorbentu (10 kg) je 20kg. Maximální vzdálenost 
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dávkovacího zařízení od místa dávkování do kouřovodu může být maximálně 5000 mm pro 

zajištění bezproblémového dávkování. 

Sorbent se do zásobníku plní přes otevíratelné víko, které se následně uzavře pružnými 

sponkami, tak by byla zjištěna těsnost spoje. 

V zásobníku sorbentu je umístěno sací potrubí, které je opatřeno na konci provzdušňovací 

koncovkou. Ta zajišťuje, že je sorbent v nádobě během provozu stále ve vznosu, a je tak snazší 

k pneumatickému transportu (Obrázek 16 – Provzdušňovací a sací tryska). Pro zabránění 

vzniku přetlaku v zásobníku je vybaven odvzdušňovacím filtrem, který umožňuje odfouknutí 

přetlaku a zároveň zabraňuje úniku sorbentu do okolí. 

 

Obrázek 16 – Provzdušňovací a sací tryska 

Sorbent je nasáván přes ejektor, který působí v sacím potrubí podtlak, do dávkovacího potrubí 

a pokračuje k dávkovací sondě přímo do proudu spalin. Dávkovací ejektor je typu CORONA 

PUMP. Tento dávkovací ejektor je náchylný k ucpání, a je proto nutné dbát čistoty ejektoru a 

kontrolovat jej při každé výměně, nebo doplňování sorbentu do zásobníku. 

Tlakový vzduch je distribuován dle potřeby v rozdělovači tlakového vzduchu. Rozdělovač 

obsahuje uzavírací solenoid, dvojici regulačních ventilů pro dopravní vzduch, dávkovací 

vzduch (R07-200-RNEG) a manometry jednotlivých vzduchů. Zařízení je též opatřeno dvěma 

průtokoměry pro dopravní i pro fluidizační vzduch. Do rozdělovače je tlakový vzduch přiveden 

z centrálního rozvodu tlakového vzduchu, nebo při provozních problémech z vlastního 

kompresoru. Tlak plynu do rozvaděče je regulován dle potřeby dávkování od 0,5 bar do 6 bar. 

Rozvod tlakového vzduchu je proveden pomocí pneumatických plastových hadiček (Obrázek 

17 – Regulační aparatura). Vstřikovací potrubí je z hadice odolné proti otěru. Hadice je taktéž 
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opatřena uzemněním proti zamezení tvorby statické elektřiny vlivem tření sorbentu uvnitř 

hadice. 

 

Obrázek 17 – Regulační aparatura 

Vstřikovací potrubí z ejektoru vede do kouřovodu do příruby DN80 PN10. Na přírubu je 

namontována rychlospojka s dávkovací tryskou zaústěnou do proudu spalin (Obrázek 18 – 

Dávkovací sonda). 

 

Obrázek 18 – Dávkovací sonda 

Tlak vzduchu před regulačními ventily je řízen z řídícího systému kotle. Dávkování se řídí 

změnou tlaku dopravního a dávkovacího vzduchu. Řízení samotných regulačních ventilů, a tím 

i množství dávkovaného sorbentu, je manuální přímo u dávkovacího zařízení. K tomuto 
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systému řízení bylo přistoupeno z důvodu nerovnoměrných fyzikálních vlastností jednotlivých 

sorbentů, a tím pádem nutnosti okamžitě reagovat na změněné vlastnosti sorbentů. 

9.3. Způsob záznamu dat; naměřená data 

Všechna data byla zaznamenávána v minutových intervalech. Spolu s naměřenými hodnotami 

byl zaznamenán také stav měřící aparatury (v případě Hg analyzátorů). 

Data byla poté převedena do výpočetního programu MS Excel, kde byla dále zpracována. 

10. Testované sorbenty a použitá paliva 

V následujících kapitolách popisuji vlastnosti použitých paliv při testech. Dále popisuji 

vlastnosti sorbentů. 

10.1. Paliva 

Paliva použitá při testech byla skladována v prostorách laboratoří ve vacích označených jako 

big bag. Před zahájením vlastního testu bylo palivo stopním jeřábem dopraveno do násypky 

paliva. Tudíž během testu bylo spalováno palivo o stejných vlastnostech. Na obrázku (Obrázek 

19 – Palivo) je fotografie uložení paliva. 

 

Obrázek 19 – Palivo 

Paliva použitá při testech 1 a 2 byla Lignit z dolu ČSA. Palivo použité při posledním testu bylo 

z důlního komplexu Sokolov. 

10.1.1. Hnědé uhlí z lomu ČSA 

Toto palivo bylo použito při testech 1 a 2. Lom Československé armády v současnosti vlastní 

skupina Sev.en energy – Severní energetická. Uhlí z tohoto dolu spotřebovávají spalovací 
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zdroje vlastněné touto skupinou. Například elektrárna Chvaletice. Následující tabulka (Tabulka 

13 – Vlastnosti paliva při testu 1) popisuje vlastnosti paliva použitého při testu 1. 

Tabulka 13 – Vlastnosti paliva při testu 1 

Parametr Hodnota Jednotky 

Qi
r 15,21 MJ/kg 

Qi
d 20,96 MJ/kg 

Wt
r 24,56 % 

Ad 28,33 % 

Hdaf 5,89 % 

Cd 52,43 % 

Sd 1,61 % 

Nd 0,86 % 

 

Při vyhodnocování účinností sorbentů na záchyt rtuti je důležité znát obsah rtuti ve spalovaných 

palivech, proto pro úplnost uvádím obsah rtuti ve spalovaném palivu. Tabulka (Tabulka 14 – 

Rtuť v palivu při testu 1) popisuje rtuť obsaženou v palivu použitou při testu 1. 

Tabulka 14 – Rtuť v palivu při testu 1 

Parametr Hodnota Jednotky 

Hg v palivu 0,171 mg/kgsuš 

 

Palivo použité při testu 2 je ze shodného zdroje jako palivo z testu 1. Avšak vlastnosti paliva, 

byť ze stejného ložiska, se mohou mírně lišit, proto byl taktéž proveden rozbor paliva pro test 

2. Tabulka (Tabulka 15 – Vlastnosti paliva při testu 2) ukazuje složení paliva použitého při 

testu 2. 

Tabulka 15 – Vlastnosti paliva při testu 2 

Parametr Hodnota Jednotky 

Qi
r 14,94 MJ/kg 

Qi
d 21,06 MJ/kg 

Wt
r 26,52 % 

Ad 27,97 % 

Hdaf 5,84 % 

Cd 52,82 % 

Sd 1,67 % 

Nd 0,84 % 

 

Rtuť obsažená v palivu použitém při testu 2. 

Tabulka 16 – Rtuť v palivu při testu 2 

Parametr Hodnota Jednotky 

Hg v palivu 0,201 mg/kgsuš 
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10.1.2. Hnědé uhlí ze zpracovny Vřesová 

V následující tabulce jsou výsledky rozboru paliva použitého při třetím testu. 

Tabulka 17 – Vlastnosti paliva při testu 3 

Parametr Hodnota Jednotky 

Qi
r 13,87 MJ/kg 

Qi
d 22,38 MJ/kg 

Wt
r 34,28 % 

Ad 22,97 % 

Hdaf 6,26 % 

Cd 56,57 % 

Sd 0,87 % 

 

Tabulka 18 – Rtuť v palivu při testu 3 

Parametr Hodnota Jednotky 

Hg v palivu 0,259 mg/kgsuš 

Cl spalitelný v sušině < 0,004 % 

 

10.2. Sorbenty 

Sorbenty použité při testech jsou na bázi vápence. 

10.2.1. Sorbacal SP 

Sorbent Sorbacal SP je hydratovaný suchý vápenec určený především k záchytu SO2, HCl a 

HF. Tento sorbent vyvinutý firmou Lhoist je určen k suchému dávkování sorbentu přímo do 

proudu spalin. Sorbent se vyznačuje vysokým specifickým povrchem oproti standartnímu 

hydratovanému Ca(OH)2. V tabulce (Tabulka 19 – Charakteristika Sorbacal SP) uvádím 

základní parametry sorbentu Sorbacal SP. 

Tabulka 19 – Charakteristika Sorbacal SP 

Parametr Hodnota Jednotky 

Obsah Ca(OH)2 > 93 % 

Obsah AC 5 ÷ 7 % 

Specifický povrch > 40 m2/g 

Specifický objem pórů > 0,20 cm3/g 

d50 5 ÷ 8 μm 

pH 12,4  

Bod tání > 450 °C 

Relativní hustota 2,24 g/cm3 

Sypná měrná hmotnost 200 ÷ 800 kg/m3 

Rozpustnost 1 844,9 mg/l (20°C) 
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10.2.2. Dioxorb 

Sorbent Dioxorb je experimentální sorbent společnosti Lhoist, který zatím není uveden na trh. 

Dle dodavatele jeho cena za kg bude nižší než aktivní uhlí, tedy cca pod 2 €/kg. Jelikož jsou 

specifikace a složení tohoto sorbentu chráněny obchodním tajemstvím, nemohu zde uvést jeho 

základní vlastnosti. 

10.2.3. Sorbacal SP AC 25 

Sorbent Sorbacal SP AC je hydratovaný suchý vápenec stejně jako sorbent Sorbacal SP. 

Odlišnost je pouze v procentuálním zastoupení aktivního uhlí. Sorbent je taktéž vyvinutý 

firmou Lhoist. Jako Sorbacal SP je určen k suchému dávkování sorbentu přímo do proudu 

spalin. V tabulce (Tabulka 20 – Charakteristika Sorbacal SP AC 25) uvádím základní parametry 

sorbentu Sorbacal SP AC 25. 

Tabulka 20 – Charakteristika Sorbacal SP AC 25 

Parametr Hodnota Jednotky 

Obsah Ca(OH)2 > 85 % 

Obsah AC 10 ÷ 25 % 

Specifický povrch > 40 m2/g 

Specifický objem pórů > 0,20 cm3/g 

d50 5 ÷ 8 μm 

pH 12,4  

Bod tání > 450 °C 

Relativní hustota 2,24 g/cm3 

Sypná měrná hmotnost 200 ÷ 800 kg/m3 

Rozpustnost 1 844,9 mg/l (20°C) 

11. Vyhodnocení měření 

Následující kapitola obsahuje dosažené výsledky měření a jejich vyhodnocení. Výběr sorbentu 

byl proveden na základě požadavku na nízkou cenu sorbentu. Modifikovaná aktivní uhlí jsou 

finančně náročná, a tedy bylo přistoupeno k testování jiných sorbentů. 

Měřena byla pouze koncentrace Hg před a za místem dávkování. Ložový popel ani popílek se 

během testů neodebíral. 

11.1. Test 1 - Sorbacal SP 

Množství dávkovaného sorbentu bylo 30 mg/m3
N, což je minimální dávka pro určení účinnosti 

sorbentu. Optimální dávkování sorbentu je okolo 200 mg/m3
N. 

Dávkování sorbentu probíhalo v čase 11:30 až 14:30. Na grafech je tato oblast vyznačena 

červeným obdélníkem. 

Palivo použité při tomto testu bylo hnědé uhlí (Lignit ČSA). Výhřevnost paliva činila 15,21 

MJ/kg a obsah rtuti v palivu činil 0,171 mg/kgsuš. Podrobnější parametry paliva použitého 

během měření jsou popsány v kapitole 10.1.1 Hnědé uhlí z lomu ČSA v tabulce (Tabulka 13 – 

Vlastnosti paliva při testu 1). Množství rtuti v palivu je uvedeno v tabulce (Tabulka 14 – Rtuť 

v palivu při testu 1). 
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Parametry kotle během měření jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 21 – Parametry kotle (Test 1)). 

Tabulka 21 – Parametry kotle (Test 1) 

Parametr Hodnota Jednotky 

Tepelný výkon ø 278 kW 

Teplota fluidní vrstvy ø 894 °C 

Teplota spalin za kotlem ø 134 °C 

Tok spalin ø 1311 Nm3/h 

Koncentrace O2 ø 9,9 % 
 

11.1.1. Vyhodnocení testu 1 

V následujících grafech popisuji chování kotle před dávkováním a během dávkování sorbentu. 

Graf (Graf 2 – Teploty spalin a fluidní vrstvy (Test 1)) ukazuje teplotu fluidní vrstvy a teplotu 

spalin na výstupu z kotle. Dané teploty je důležité sledovat, neboť k nejlepší reakci rtuti z formy 

Hg0 na Hg2+ dochází kolem teploty spalin pod 200 °C. Na grafu (Graf 3 – Obsah SO2 ve 

spalinách během dávkování (Test 1)) je vidět obsah SO2 ve spalinách a na grafu (Graf 4 – Obsah 

HCl ve spalinách během dávkování) obsah sloučenin HCl. Tento sorbent by měl pozitivně 

působit i na obsah sloučenin HCl ve spalinách. 

 

Graf 2 – Teploty spalin a fluidní vrstvy (Test 1) 
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Graf 3 – Obsah SO2 ve spalinách během dávkování (Test 1) 

 

Graf 4 – Obsah HCl ve spalinách během dávkování (Test 1) 

Graf (Graf 5 – Teplota vrstvy a obsah O2 ve spalovacím vzduchu (Test 1)) popisuje chování 

kotle ve vztahu k obsahu kyslíku ve spalovacím vzduchu a teplotě fluidní vrstvy. Též graf (Graf 

6 – CO ve spalinách ve vztahu s O2 ve spalovacím vzduchu (Test 1)) popisuje chování kotle ve 

vztahu CO ve spalinách a O2 ve spalovacím vzduchu. 
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Graf 5 – Teplota vrstvy a obsah O2 ve spalovacím vzduchu (Test 1) 

 

Graf 6 – CO ve spalinách ve vztahu s O2 ve spalovacím vzduchu (Test 1) 

Na Grafu (Graf 7 – Korelace mezi obsahem HCl a Hg2+ (Test 1)) je vidět korelace mezi 

množstvím HCl a přeměnou Hg0 na Hg2+. Dle literatury by tato korelace měla být výraznější, 

ovšem nesmíme zapomínat, že testy byly prováděny na menším zařízení než uvádí literatura. 

Je tedy možné, že tato závislost nemusí být tak markantní. 
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Graf 7 – Korelace mezi obsahem HCl a Hg2+ (Test 1) 

Na grafech (Graf 8 – Obsah HgT před místem dávkování a za místem dávkování (Test 1);Graf 

9 – Obsah Hg2+ před místem dávkování a za místem dávkování (Test 1)) je vidět reakce obsahu 

rtuti ve spalinách na dávkování sorbentu. Reakce je vyhodnocená jako mírně pozitivní. Určitě 

větší reakce na dávkování sorbentu lze dosáhnout buď dávkováním většího množství sorbentu, 

anebo při využití látkového filtru. V dané experimentální zařízen je pro Hg jen velice krátký 

čas pro adsorpci. 
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Graf 8 – Obsah HgT před místem dávkování a za místem dávkování (Test 1) 

 

Graf 9 – Obsah Hg2+ před místem dávkování a za místem dávkování (Test 1) 
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11.2. Test 2 - Dioxorb 

Množství dávkovaného sorbentu bylo mezi 102-204 mg/m3
N, což se oproti množství při 

dávkování sorbentu Sorbacal SP blíží optimální teoretické hranici 200 mg/m3
N. 

Dávkování sorbentu probíhalo v čase 11:25 až 14:10. Na grafech je tato oblast vyznačena 

červeným obdélníkem. 

Palivo použité při tomto testu bylo hnědé uhlí (Lignit ČSA) tedy stejně jako při testu 1. 

Výhřevnost paliva činila 14,94 MJ/kg a obsah rtuti v palivu činil 0,201 mg/kgsuš. 

Podrobnější parametry paliva použitého během testu 2 jsou popsány v kapitole 10.1.1 Hnědé 

uhlí z lomu ČSA v tabulce (Tabulka 15 – Vlastnosti paliva při testu 2). Množství rtuti v palivu 

je uvedeno v tabulce (Tabulka 16 – Rtuť v palivu při testu 2). 

Parametry kotle během měření jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 22 – Parametry kotle (Test 2)). 

Tabulka 22 – Parametry kotle (Test 2) 

Parametr Hodnota Jednotky 

Tepelný výkon ø 249 kW 

Teplota ve fluidní vrstvě ø 929 °C 

Teplota spalin za kotlem ø 136 °C 

Tok spalin ø 1121 Nm3/h 

Koncentrace O2 ø 7,2 % 
 

11.2.1. Vyhodnocení testu 2 

V následujících grafech popisuji chování kotle před dávkováním a během dávkování sorbentu. 

Graf (Graf 10 – Teploty spalin a fluidní vrstvy (Test 2)) ukazuje teplotu fluidní vrstvy a teplotu 

spalin na výstupu z kotle. Teplota spalin za kotlem se opět pohybuje v optimální hranici pod 

200 °C. Na grafu (Graf 11 – Obsah SO2 ve spalinách během dávkování (Test 2)) je vidět obsah 

SO2 ve spalinách a na grafu (Graf 12 – Obsah HCl ve spalinách během dávkování (Test 2)) 

obsah sloučenin HCl. Tento sorbent by měl taktéž pozitivně působit i na obsah sloučenin HCl 

ve spalinách. 
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Graf 10 – Teploty spalin a fluidní vrstvy (Test 2) 

 

Graf 11 – Obsah SO2 ve spalinách během dávkování (Test 2) 
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Graf 12 – Obsah HCl ve spalinách během dávkování (Test 2) 

Graf (Graf 13 – Teplota vrstvy a obsah O2 ve spalovacím vzduchu (Test 2)) popisuje chování 

kotle ve vztahu k obsahu kyslíku ve spalovacím vzduchu a teplotě fluidní vrstvy. Též graf (Graf 

14 – CO ve spalinách ve vztahu s O2 ve spalovacím vzduchu (Test 2)) popisuje chování kotle 

ve vztahu CO ve spalinách k obsahu O2 ve spalovacím vzduchu. 

 

Graf 13 – Teplota vrstvy a obsah O2 ve spalovacím vzduchu (Test 2) 
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Graf 14 – CO ve spalinách ve vztahu s O2 ve spalovacím vzduchu (Test 2) 

Na Grafu (Graf 15 – Korelace mezi obsahem HCl a Hg2+ (Test 2)) je vidět korelace mezi 

množstvím HCl a přeměnou Hg0 na Hg2+.  

 

Graf 15 – Korelace mezi obsahem HCl a Hg2+ (Test 2) 
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Na grafech (Graf 16 – Obsah HgT před místem dávkování a za místem dávkování (Test 2); 

Graf 17 – Obsah Hg2+ před místem dávkování a za místem dávkování (Test 2)) je vidět reakce 

obsahu rtuti ve spalinách na dávkování sorbentu. Reakce je vyhodnocená jako vysoce pozitivní 

jak na HgT, tak na Hg2+. Je zde vidět, že odezva na dávkování byla větší, a to díky dávkování 

většího množství sorbentu. 

 

Graf 16 – Obsah HgT před místem dávkování a za místem dávkování (Test 2) 
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Graf 17 – Obsah Hg2+ před místem dávkování a za místem dávkování (Test 2) 

11.3. Test 3 - Sorbacal SP AC 25 

Množství dávkovaného sorbentu bylo v tomto případě 160 mg/m3
N. 

Dávkování sorbentu probíhalo v čase 13:35 až 15:00. Na grafech je tato oblast vyznačena 

červeným obdélníkem. 

Palivo použité při tomto testu bylo hnědé uhlí (Sokolov). Výhřevnost paliva činila 13,87 MJ/kg 

a obsah rtuti v palivu činil 0,259 mg/kgsuš. 

Podrobnější parametry paliva použitého během testu 3 jsou popsány v kapitole 10.1.2 Hnědé 

uhlí ze zpracovny Vřesová v tabulce (Tabulka 17 – Vlastnosti paliva při testu 3). Množství rtuti 

v palivu je uvedeno v tabulce (Tabulka 18 – Rtuť v palivu při testu 3). 

Parametry kotle během měření jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 23 – Parametry kotle (Test 3)). 

Tabulka 23 – Parametry kotle (Test 3) 

Parametr Hodnota Jednotky 

Tepelný výkon ø 262 kW 

Teplota ve fluidní vrstvě ø 879 °C 

Teplota spalin za kotlem ø 166 °C 

Tok spalin ø 1280 Nm3/h 

Koncentrace O2 ø 11,8 % 
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11.3.1. Vyhodnocení testu 3 

V následujících grafech popisuji chování kotle před dávkováním a během dávkování sorbentu. 

Graf (Graf 18 – Teploty spalin a fluidní vrstvy (Test 3)) ukazuje teplotu fluidní vrstvy a teplotu 

spalin na výstupu z kotle. Dané teploty je důležité sledovat, protože k nejlepší reakci rtuti 

z formy Hg0 na Hg2+ dochází kolem teploty spalin pod 200 °C. Na grafu (Graf 19 – Obsah SO2 

ve spalinách během dávkování (Test 3)) je vidět obsah SO2 ve spalinách. 

 

Graf 18 – Teploty spalin a fluidní vrstvy (Test 3) 
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Graf 19 – Obsah SO2 ve spalinách během dávkování (Test 3) 

Graf (Graf 20 – Teplota vrstvy a obsah O2 ve spalovacím vzduchu (Test 3)) popisuje chování 

kotle ve vztahu k obsahu kyslíku ve spalovacím vzduchu a teplotě fluidní vrstvy. Též graf (Graf 

21 – CO ve spalinách ve vztahu s O2 ve spalovacím vzduchu (Test 3)) popisuje chování kotle 

během testu ve vztahu obsahu CO ve spalinách a obsahu O2 ve spalovacím vzduchu. 

 

Graf 20 – Teplota vrstvy a obsah O2 ve spalovacím vzduchu (Test 3) 
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Graf 21 – CO ve spalinách ve vztahu s O2 ve spalovacím vzduchu (Test 3) 

Na grafech (Graf 22 – Obsah HgT před místem dávkování a za místem dávkování (Test 3); Graf 

23 – Obsah Hg2+ před místem dávkování (Test 3)) je vidět reakce obsahu rtuti ve spalinách na 

dávkování sorbentu. Reakce je vyhodnocená jako velmi pozitivní. Data pro Hg2+ za místem 

dávkování nejsou k dispozici z důvodů problémů s kontinuálním analyzátorem Hg. Ke konci 

dávkování je vidět stoupání obsahu rtuti za místem dávkování, to bylo způsobeno zalepením 

dávkovací trysky. Sorbent tedy nebyl již dávkován rovnoměrně, ale nárazově, což se nepříznivě 

projevilo na jeho účinnost. 
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Graf 22 – Obsah HgT před místem dávkování a za místem dávkování (Test 3) 

 

Graf 23 – Obsah Hg2+ před místem dávkování (Test 3) 

 



68 
 

11.4. Diskuse výsledků 

Některé výsledky měření se liší od předpokladů zjištěných z jiných studií na toto téma. Možné 

příčiny těchto rozdílů jsou tyto: 

• Testy byly provedeny na experimentálním fluidním kotli, nižší teplota spalovacího 

procesu 

• Různé nastavení procesu, nelze nastavit stejný stav pro všechny sorbenty z důvodu 

změn paliva 

• Kolísání teploty spalin 

• Ulpívání rtuti na vnitřních stěnách spalinovodu 

• Nerovnoměrné rozložení rtuti ve spalovaném palivu 

• Samotné změny v řízení spalovacího procesu 

 

Nejvíce se od předpokladů odlišil sorbent Sorbacal SP. Malá průkaznost jeho vlivu na záchyt 

rtuti je nejspíše způsobena malým množstvím dávkovaného sorbentu. 

11.4.1. Sorbacal SP 

V případě sorbentu Sorbacal SP by bylo vhodné pro lepší reakci na dávkovaný sorbent dávkovat 

větší množství daného sorbentu. Dávkováno bylo pouze 30 mg/m3
N. Ovšem v inkriminovaném 

čase měření nebylo dávkovací zařízení schopno dávkovat více sorbentu, proto se test provedl 

alespoň se sníženou dávkovací schopností. 

Přes dávkovací problémy je reakce na dávkování hodnocena jako mírně pozitivní. Po dávkování 

se snížil obsah Hg2+ i HgT. 

V tabulce (Tabulka 24 – Vyhodnocení testu 1) uvádím rozdíly mezi spojnicemi trendu v místě 

měření A a B pro koncentrace HgT. Hodnoty jsou vyjádřeny i procentuálně pro lepší ilustraci 

účinnosti sorbentu. 

Tabulka 24 – Vyhodnocení testu 1 

Rozdíl koncentrace HgT 

Na začátku testu 3 μg/m3 

Na začátku testu 30 % 

Při zahájení dávkování 5,5 μg/m3 

Při zahájení dávkování 44 % 

Na konci dávkování 10 μg/m3 

Na konci dávkování 59 % 

 

Rozdíl na konci dávkování oproti začátku měření činil 29 procentních bodů. 

11.4.2. Dioxorb 

V případě sorbentu Dioxorb je reakce hodnocena jako pozitivní. Dávkováno bylo mezi 100 až 

200 mg/m3
N sorbentu, což je dle dostupné literatury ideální hranice. Průkazný je vliv na snížení 

emisí Hg2+ i HgT. 

Prokázal se též mírný vliv na snížení koncentrace SO2 ve spalinách. 
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V tabulce (Tabulka 25 – Vyhodnocení testu 2) uvádím rozdíly mezi spojnicemi trendu v místě 

měření A a B pro koncentrace HgT. Hodnoty jsou vyjádřeny i procentuálně pro lepší ilustraci 

účinnosti sorbentu. 

Tabulka 25 – Vyhodnocení testu 2 

Rozdíl koncentrace HgT 

Na začátku testu 1 μg/m3 

Na začátku testu 13 % 

Při zahájení dávkování 1,5 μg/m3 

Při zahájení dávkování 15 % 

Na konci dávkování 15 μg/m3 

Na konci dávkování 83 % 

 

Rozdíl na konci dávkování oproti začátku měření činil 70 procentních bodů. 

11.4.3. Sorbacal SP AC 25 

V případě sorbentu Sorbacal SP AC 25 byla zaznamenána největší odezva na dávkovaný 

sorbent. Množství dodávané do spalinovou se pohybovalo okolo hodnoty 160 mg/m3
N. 

Průkazný je vliv na snížení emisí HgT. Další data nejsou k dispozici a bude třeba dalšího měření 

k prokázání vlivu na další složky rtuti ve spalinách. Chybí například data pro porovnání s HCl. 

V tabulce (Tabulka 26 – Vyhodnocení testu 3Tabulka 24 – Vyhodnocení testu 1) uvádím rozdíly 

mezi spojnicemi trendu v místě měření A a B pro koncentrace HgT. Hodnoty jsou vyjádřeny i 

procentuálně pro lepší ilustraci účinnosti sorbentu. U tohoto sorbentu je toto hodnocení 

zkreslující, neboť na grafu je patrný velký propad mezi odběrnými místy. Na konci dávkování 

se zalepila dávkovací tryska a sorbent tudíž již nebyl dávkován rovnoměrně. 

Tabulka 26 – Vyhodnocení testu 3 

Rozdíl koncentrace HgT 

Na začátku testu 1 μg/m3 

Na začátku testu 13 % 

Při zahájení dávkování 0 μg/m3 

Při zahájení dávkování 0 % 

Na konci dávkování 2 μg/m3 

Na konci dávkování 24 % 

 

Rozdíl na konci dávkování oproti začátku měření činil 11 procentních bodů. U tohoto testu je 

výsledek zkreslující kvůli příčinám popsaným výše. 
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12. Závěr 

Jak vyplývá z této práce, emise rtuti ze spalovacích zdrojů jsou velký problém, zejména 

z hlediska dopadu na životní prostředí, a současně z hlediska legislativního. Nová legislativa 

ukládá měřit tyto emise kontinuálně a je pravděpodobné, že se emisní limity budou po nějaké 

době znovu zpřísňovat. Řešení emisí se týká většiny spalovacích zdrojů v České republice a 

téměř všech spalovacích zdrojů na hnědé uhlí v konfiguraci s práškovým ohništěm, EO a 

mokrou metodou odsíření spalin. Jak již vyplývá z předešlých kapitol, rtuť je v uhlí pevně 

vázána a je velmi problematické ji z paliva odstranit. Proto tato práce shrnuje dostupné 

možnosti odstranění rtuti ze spalin. Z teoretické části je také patrné, že distribuce rtuti během 

spalovacího procesu ještě není plně prozkoumána a bude zapotřebí dalšího výzkumu. V této 

chvíli se jako nejperspektivnější pro odstranění emisí rtuti ze spalin jeví kombinace látkového 

filtru s dávkováním pevného sorbentu a metodou polosuchého nebo mokrého odsíření spalin. 

Hlavním cílem diplomové práce bylo experimentální ověření vlivu dávkování průmyslově 

dostupných sorbentů na záchyt rtuti vzniklé po spálení různých druhů hnědých uhlí. Všechny 

testy se sorbenty prokázaly pozitivní vliv na množství rtuti ve spalinách při dávkování do 

kouřovodu spalin na výstupu z kotle. 

Účinnost všech sorbentů na záchyt by se dala zvýšit použitím látkového filtru, kde by se tvořil 

filtrační koláč, jež by zajistil potřebnou dobu zdržení k adsorpci rtuti na povrchu sorbentu. 

Taktéž vysoký vliv na záchyt rtuti má celá technologie čištění spalin (tj. včetně metody 

odsíření). Jelikož na experimentálním kotli nejsou umístěny kromě mechanického cyklonového 

odlučovače žádná sekundární opatření k čištění spalin, může se výsledek při použití na velkých 

spalovacích zdrojích lišit. Získaná data je ale možné aplikovat na zdrojích využívající EO. 

Dalším vlivem je množství dávkovaného sorbentu. Je prokázána korelace mezi množstvím 

dávkovaného sorbentu a záchytem rtuti. Zde však narážíme na ekonomickou stránku dávkování 

sorbentů. Tyto sorbenty jsou značně nákladné a pro dávkování na velkých spalovacích zdrojích 

je tedy nutné stanovit ideální hranici pro dosažení požadovaných výstupních hodnot obsahu 

rtuti ve spalinách a množstvím dávkovaného sorbentu. Tento princip lze přirovnat 

k amoniakovému skluzu při dávkování močoviny do jednotek SNCR. 

Pro aplikaci sorbentů v prostředí velkých spalovacích zdrojů na území České republiky je třeba 

další výzkum a optimalizovat dávkované množství. Také je například možné provést testy se 

sorbenty na bázi aluminosilikátů, či popílku modifikovaných o halogenidy, které zlepšují 

oxidaci rtuti. 
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