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Čištění spalin 2 základní přehled 

Polosuchá metoda 

odvod síry v podobě 

síranu vápenatého 

(CaSO4) 

odvod  

vyčištěného plynu 

přívod suspenze  

hašeného vápna 

vstup  plynu 

vstup  plynu 

tryska  

(rozvod hašeného 

vápna) 

rozvod plynu 

(rozviřovač) 

U polosuché metody se do 

proudu spalin přivádí velice 

jemně rozprášená suspenze vody 

a Ca OH 2 do plynu (spaliny), 

kvůli dobrému promíchání. 

Základ úspěchu je, aby suspenze 

a spaliny byly dostatečně dlouho 

v kontaktu na to, aby se vypařila 

vlhkost z hašeného vápna  a to 

pak reagovalo s oxidy síry ve 

plynu.  

Pro delší setrvání plynu v 

reaktoru se plyn přivádí jak z 

vrchu, tak odspoda přes 

rozviřovač. Rozvířený plyn 

neodchází nejkratší možnou 

cestou z reaktoru, ale je nucen 

nějakou dobu vířit.  

 

Reakce jsou: 

Ca OH 2→CaO+H2O 

CaO+SO2+0,5O2→CaSO4 

CaO+SO3→CaSO4 

Suchá  aditivní metoda 
Při suché aditivní metodě se aditivum dávkuje přímo 

do kotle. Jako aditivum se nejčastěji používá vápenec 

(CaCO3 ) a hašené vápno (Ca OH 2 ). Důležitými 

faktory jsou teplota spalování, velikost částic aditiva a 

promíchání spalin a aditiva. Nejlepší je dokonalé 

promíchání jemného prachu aditiva při nižších 

teplotách spalování.  

V dnešní době se suchá aditivní metoda nejvíce 

používá u fluidních kotlů, které odpovídají ideálním 

požadavkům. Jemný prach se tam promíchává s 

palivem a spalinami ve fluidní vrstvě (vrstva částic 

paliva profukovaných spalovacím vzduchem, která se 

chová jako kapalina). Spalování zde probíhá při 

nižších teplotách (700°C÷900°C) a navíc se zde vrací 

pevné částice zpátky do ohniště. Tímto je zajištěno 

účinné odsíření. 

Reakce jsou: 

Ca OH 2→CaO+H2O 

CaO+SO2+0,5O2→CaSO4 

CaO+SO3→CaSO4 

 

CaCO3→CaO+CO2 

CaO+SO2+0,5O2→CaSO4 

CaO+SO3→CaSO4 

Mokrá metoda 

odvod vyčištěného plynu 

odlučovač vlhkosti 

sprcha 

aktivní zóna 

vstup  plynu 

přívod vzduchu 

zóna reakce s kyslíkem  čerpadlo 

recirkulace 

zahuštěný 

energosádrovec 

CaSO4∙2H2O 

  

odvod síry v podobě   

energosádrovce a 

vápenaté vody 

míchadlo 

Mokrá metoda na obrázku funguje na 

principu pračky. Pomocí sprch je zde 

rozstřikována směs jemně namletého 

vápence  s vodou, která v aktivní zóně 

vytváří vodní film, se kterým reaguje plyn. 

Tento roztok pak padá do zóny reakce s 

kyslíkem, který svým probubláváním 

dokončuje chemické reakce – vzniká 

sádrovec. Vyčištěný plyn ještě před 

odvedením prochází odlučovačem vlhkosti 

(viz Scrubber). 

Směs je na dně promíchávána a čerpadlem 

odvedena zpět do sprch  na další zahuštění 

pro efektivnější využití vápence.  Po 

dostatečném zahuštění  je směs odvedena a 

vysušena. Zbytky jsou vápencová voda, 

kterou je možné opět využít v celém 

procesu a energosádrovec, který je možné 

použít jako stavební materiál. 

 

Reakce jdou zjednodušeně napsat: 

CaCO3+SO2→CaSO3+CO2 

CaSO3+0,5O2→CaSO4 

CaSO4+2H2O→CaSO4∙2H2O 

Sekundární opatření Primární opatření 
Protože oxidy dusíky (NOx) vznikají především 

při spalování paliva při vysokých teplotách a 

velkých přebytcích vzduchu, primární opatření 

se zaměřují na omezení vzniku oxidů dusíku 

přímo ovlivněním režimu spalování. 

To je možné mnoha způsoby, např. 

několikanásobným spalováním za nedostatku 

kyslíku, recirkulací spalin, která sníží 

koncentraci kyslíku a celkovým snížením 

přebytku kyslíku při spalování. 

Tyto možnosti jsou však omezeny nedokonalým 

spálením paliva a tvorbou CO, čímž se snižuje 

využití paliva a účinnost spalování. 

Sekundární opatření odstraňují již vzniklé oxidy dusíku ze spalin. Oxidy dusíku se velice špatně rozpouští ve vodě a 

tudíž je není možné jednoduše vyprat. Největší složku NOx tvoří oxid dusičitý NO. 

Oxidační a  

redukční vypírka 

Při těchto složitých metodách se NO buď oxiduje 

na NO2 vypírá za vzniku kyselin a neutralizuje 

nebo kyselinami redukuje na N2.  

Odvod spalin do komína 

Látkový filtr Odsiřování 

Elektroodlučovák 

Denitrifikace 

Spalovací komora 

Tento poster je pokračování posteru: 

 

Čištění spalin 1 

Selektivní katalytická  

redukce 

Tato metoda využívá zintenzivnění redukce NO pomocí čpavku při 

nižších teplotách pomocí katalyzátorů umístěných ve formě mřížek v 

proudu spalin.  

Spaliny mohou pomocí bypassu tuto metodu přeskočit. Pokud je ale 

potřeba spaliny oxidů dusíku zbavit, jsou přivedeny ze spalovací 

komory a smíchány se čpavkem, ovšem zatím žádná reakce 

neproběhne. Následně jsou přivedeny do reaktoru, kde jsou relativně 

nahusto umístěny mřížky s katalyzátory. Jako katalyzátory se 

používají oxidy vanadu, molybdenu nebo wolframu, ale i dalších 

prvků. Za přítomnosti katalyzátoru oxidy dusíku reagují se čpavkem, 

za vzniku molekul dusíku a vody. 

 

 Reakce je: 

4 NO + 4 NH3→ 4 N2+ 6 H2O 

 

Selektivní nekatalytická  

redukce 

Tento způsob používá vstřikování amoniaku nebo 

močoviny rovnou do proudu horkých spalin, kde 

se zredukuje NO na dusík N2 a další doprovodné 

látky. Reakce probíhají přímo v tahu bez dalších 

doprovodných technologií. 

Základní problém této metody je úzké rozmezí 

teplot, ve kterých reakce probíhají správně a 

opravdu snižují objem NO ve spalinách. 

Reakce je: 

 NO +NO2+2 NH3→ 2 N2+ 3 H2O 

 

Dávkování amoniaku 

Vstup spalin Vstřik čpavku (amoniaku) Redukční zóna Výstup vyčištěných spalin 

katalyzátor 

Vrchní část spalovací komory 

Vstřik čpavku (amoniaku) 

Redukční zóna 

Výstup vyčištěných spalin 

Vstup spalin 

Matrice s katalyzátorem 


