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Abstract 

 When fossil fuels are used two main variants as basic coal combustion technologies are 
applied to steam production such as pulverized coal combustion and fluidized-bed combustion. 
Pulverized coal combustion finds application for high output boilers. For boilers operating on 
pulverized coal especially in the field of lower output there is alternative in the form of fluidized-bed 
boilers. 

 The main advantage of the fluidized-bed combustion (FBC) is effective control of NOx and 
SO2 emission during combustion. Relatively undemanding adjustment is needed to set up a system of 
two-stage fluidized combustion for older boilers by fluidized reactor superposing. 

 Analysis of flue gas generating during combustion of sulphur-content fuels showed that 
approximately 99% of whole combustible sulphur creates SO2 and only 0,9 - 1,3% creates SO3 [1]. 

To fix SO2 in fluidized boilers the most frequently limestone and dolomite are used.  

 According to the realised tests of potentially suitable additives from 34 localities of the whole 
Slovak territory practically all Slovak carbonic rocks can be considered as proper additives. The 
experiments showed that the degree of desulphurization is not only dependent on CaO content, how it 
was assumed till now, but it is considerably influenced by sum of basic compounds, i.e. CaO and MgO 
contents. It confirms suitability of dolomite additives, too.  

 In years 1995-97 there was researched problem dealing with the steam boiler of 40t/h output 
with superposed fluidized reactor with aim to design the boiler operating system, which treats 
ecological aspects of sulphur-content fuel combustion. 

 During experiments 8 sorts of limestone based additives were tried. Reached degree of 
desulphurization is given in Table 1. The interesting is knowledge that there is relatively long time of 
SO2 equilibrium concentration setting after adding additives. 

 The researched investigations confirmed suitability of older boilers adjustment by superposing 
of fluidized reactor and this way creation of two-stage combustion, dedicated for combustion of Slovak 



low heat capacity sorts of brown coal. Adding additives of proper granulometry it is possible to fix 
considerable amount of sulphur from fuel directly into the solid residue of combustion.   

Abstrakt 

 S rozvojom nových technológii spaľovania fosílnych palív sa ako základné technológie 
spaľovania uhlia pre výrobu pary uplatňujú dva hlavné varianty a to spaľovanie práškového uhlia a 
spaľovanie vo fluidnej vrstve. Spaľovanie práškového uhlia, aj perspektívne, nachádza uplatnenie pri 
kotloch veľkých výkonov. Alternatívou ku kotlom spaľujúcim práškové uhlie hlavne v oblasti nižších 
výkonov sú kotly s fluidným lôžkom. 

 Hlavnou výhodou spaľovania vo fluidnom lôžku (FBC) je efektívna kontrola emisií NOx a 
SO2 v priebehu spaľovania. Pomerne nenáročnou úpravou je možné k starším kotlom predradením 
fluidného reaktora zaviesť systém dvojstupňového fluidného spaľovania. Príspevok sa zaoberá 
riešením otázky účinného odsírenia pri tomto dvojstupňovom fluidnom spaľovaní. 

 

 

Úvod 

 V celosvetovom meradle dochádza k výraznému zníženiu emisií NOx a SO2 zo zariadení v 
dôsledku zvýšených požiadaviek na ochranu životného prostredia a to zdokonalením techniky 
spaľovania a realizáciou rozsiahlych programov odsírenia a denitrifikácie spalín. 

 Spaľovaním uhlia vo fluidnej vrstve s prídavkom vhodných aditív je možné viazať vznikajúce 
oxidy síry už v samotnom procese spaľovania. 

 Možnosť rozdelenia spaľovania paliva na dva stupne - splyňovanie vo fluidnom reaktore a 
dohorievanie - poskytuje výhodné riešenie pre úpravu starších kotlov na spaľovanie popolnatých 
hnedých uhlí s vyšším obsahom síry zo slovenských baní, pri zachovaní primeranej hospodárnosti 
prevádzky kotlov a výraznom obmedzení  emisií SO2. 

 

 

1. Vhodnosť aditív 

 Výsledky analýz spalín pri spaľovaní sírnatých palív preukázali, že približne 99% všetkej 
spáliteľnej síry prechádza na SO2 a len  0,3 až 1,3 % na SO3 [1]. 

 Na viazanie SO2 vo fluidných kotloch sa najčastejšie používa vápenec alebo dolomit. Na 
určenie vhodnosti aditív sa často uvažuje iba s jedným kritériom a to obsahom CaO v aditíve. 
Pracovníci ÚVP Běchovice vyvinuli metódu určovania vhodnosti aditív - určenie tzv.stupňa sulfatácie 
Ss jednotlivých aditív. Táto metóda spočíva v meraní reaktivity vápencov a dolomitov s SO2 v  
ľubovoľných koncentráciach v procese spaľovania uhlia. 

 Stupeň sulfatácie sa určuje na základe výsledkov laboratórnych skúšok 

 

 

        (1) 

 

 

 Ss - stupeň sulfatácie [%] 

 ms - prírastok hmotnosti vzorky pri sulfatácii [mg] 

 mst - teoretické množstvo (SO2 + 1/2 O2), ktoré môže prijať kalcinát v navážke vzorky 
[mg] 



 Na základe vykonaných testov potencionálne vhodných aditív z 34 lokalít z územia celého 
Slovenska môžeme považovať prakticky všetky slovenské karbonátové horniny za vhodné ako aditíva. 
Skúšky preukázali, že stupeň sulfatácie nie je závislý iba od obsahu CaO, ako sa doposiaľ 
predpokladalo,ale značný vplyv na stupeň sulfatácie má súčet bázických zložiek, t.j. obsahu CaO a 
MgO. Tým sa  potvrdilo, že i dolomity sú vhodným aditívom. 

 

 

2. Fluidné spaľovanie s použitím aditív 

 Pri použití fluidnej technológie spaľovania tuhých palív je nevyhnutné preskúmať vzájomné 
korelácie medzi účinnosťou kotla, dobou pobytu v spaľovacom priestore a rozmermi častíc vápenca a 
uhlia. Kritickým parametrom je teplota fluidného lôžka, ktorá silne koreluje s koróziou na strane plynu. 
Pri prekročení teploty nad 871°C narastá nebezpečenstvo vzniku korózie indukovanej alkáliami [2]. 

 Na parnom kotli s výkonom 34 MW  bol k pôvodnému kotlu predradený fluidný reaktor. Na 
takto upravenom kotli bola  v rokoch 1995 - 1997 riešená výskumná úloha s cieľom navrhnúť systém 
prevádzky kotla, ktorý by s primeranými finančnými nákladmi riešil ekologické aspekty  spaľovania 
sírnatých palív [3], [4]. Práce,vykonané VVZ EVO Vojany, sa sústredili na výber vhodného typu 
aditíva. 

 

 

3. Procesy odsírenia spalín 

  Reakcie prebiehajúce pri viazaní SO2      [5]: 

 

 

termická disociáciaCaCO3 = CaO + CO2     (2) 

 

 

tvorba siričitanu vápenátehoCaO + SO2 = CaSO3       (3) 

 

 

jeho následná oxidáciaCaSO3 + 1/2 O2 = CaSO4    (4) 

 

 

 Ďalšie možné reakcie: 

 SO2 + 1/2 O2 = SO3                  (5) 

 CaO + SO3 = CaSO4                               (6) 

 CaCO3 + SO3 = CaSO4 + CO2                  (7) 

 

 

 Na zachytenie SO2 sú priaznivejšie podmienky pri jednostupňovom fluidnom spaľovaní. 

 Pri dvojstupňovom fluidnom spaľovaní je v prvom stupni horenia redukčná atmosféra, čo 
teoreticky vylučuje priebeh reakcií (4) až (7). Ich priebeh je možný v miestach lokálneho prebytku 
vzduchu, pričom môže prebiehať aj reakcia 

 



 

 CaSO3 + 3CO = CaS + 3CO2                    (8) 

 

 

 Reakcia viazania SO2 oxidom vápenatým z vápenca patrí medzi heterogénne reakcie, 
prebiehajúce na povrchu. 

 

 

4. Dosiahnuté výsledky a ich analýza 

 Úvodné výskumné práce vychádzali z teoretických predpokladov, uvedených v 
predchádzajúcej časti. Pre zabezpečenie dostatočného reakčného povrchu bol zvolený vápenec  o  
priemernej  zrnitosti  40 µm. Granulometrické  zloženie  uhlia  bolo 0 - 10mm. Na základe výsledkov 
predchádzajúcich prác vykonaných Výskumným ústavom energetickým Bratislava bol zvolený 
molárny pomer Ca /S 2.5/1, pričom objemová koncentrácia  SO2 klesla  z  5921 mg.m-3 na 5104 

mg.m-3. Pri pokusoch bol dosiahnutý stupeň odsírenia So = 13,8%. 

 Stupeň odsírenia So je vyjadrený ako percentuálný úbytok koncentrácie SO2 v spalinách 
oproti spaľovaniu  paliva bez pridania aditíva. 

 Táto hodnota bola zanedbateľná oproti požadovanej výstupnej koncentrácii  SO2 2500 mg.m-

3. Ako príčina nízkeho odsírovacieho efektu bolo stanovené práve jemné zrnenie aditíva. To spôsobilo, 
že v dôsledku ťahu kotla dochádzalo k okamžitému úletu častíc aditíva z fluidného lôžka bez 
prebehnutia reakcií odsírenia. 

 Tým bol eliminovaný kladný efekt výhod spaľovania vo fluidnom lôžku na procesy odsírenia 
vyplývajúci zo značnej turbulencie vo vnútri fluidnej vrstvy a tým predĺženia možnej doby vzájomnej 
reakcie SO2 a aditíva. 

 Na základe tejto analýzy bolo počas ďalších experimentálnych prác odskúšaných ďalších 8 
druhov aditív na báze vápenca s rôznou zrnitosťou. Pretože tieto práce mali výskumno-prevádzkový 
charakter, nebol pri jednotlivých aditívach stanovovaný merný povrch. Mimo experimentov s použitím 
aditív na báze vápenca boli odskúšané aditíva na báze dolomitu Remata I a Remata II, ktorých 
granulometria nebola deklarovaná. 

 Dosiahnutý stupeň odsírenia So pri použití rôznych aditív o rôznej zrnitosti je uvedený v 
tab.1. 

  
       Table 1  The fineness of grinding and degree of desulphurization 

 

 
            (1) the fineness of grinding was declared by producers of additives 

 

 

 Z tab.1 vyplýva, že pre kotly s dvojstupňovým fluidnym spaľovaním sú vhodné aditíva o 
hrubšej zrnitosti s minimálnym podielom prachových častíc. Pri použití jemne mletých aditív bol 
odsírovací efekt nízky v dôsledku minimálnej zádrže častíc aditíva vo fluidnej vrstve, čo sa prejavilo 
zvýšeným úletom tuhých látok z kotla. 

Taktiež je zrejmé, že dolomity predstavujú potencionálne vhodnú surovinu na výrobu aditív pre 
odsírovanie. Vhodnosť dolomitov je však nutné overiť experimentálnymi prácami, v rozsahu 
porovnateľnom s prácami vykonanými pri overovaní aditív na báze vápencov. 



 Zaujímavým poznatkom je pomerne dlhá doba od začiatku pridávania aditíva do paliva po 
ustálenie rovnovážnej koncentrácie SO2.Grafické priebehy ustaľovania tejto rovnováhy pri použití 
aditív Varinit 2000 a Nové Mesto n.V.4000 sú uvedené na obr.1 a obr.2. 

 

 
Fig.1 The time course of activity of the additive VARINIT 2000 

 

 

 

 
Fig.2 The time course of activity of additive 4000 from locality Nové mesto nad Váhom 

 

 

Pri použití aditíva o hrubšej granulometrii bola doba do ustálenia rovnováhy približne 1 hodina, pri 
jemnejšom aditíve sa táto doba značne predĺžila. Predpokladanou príčinou je zrejme pomerne nízka 
rýchlosť fluidizačného vzduchu 1,0 až 2,5 m.s-1. Pri týchto rýchlostiach sú z fluidnej vrstvy vynášané 
iba najmenšie častice.V dôsledku značných turbulencií vo vnútri fluidnej vrstvy dochádza k 
intenzívnemu styku aditíva s molekulami SO2 a teda odsírovací proces prebieha rýchlejšie. 

                              

5. Záver 

 Týmito prácami sa po prvykrát na Slovensku vykonalo overenie vhodnosti aditív na 
prevádzkujúcom kotli v takomto širokom rozsahu. Realizované experimentálne práce potvrdili 
vhodnosť úpravy starších kotlov predradením fluidného reaktora a tým vytvorenia systému 
dvojstupňového fluidného spaľovania, určeného pre spaľovanie menej hodnotných slovenských 
hnedých uhlí. Prídavkom aditíva o vhodnej granulometrii je možné viazať značné množstvo síry z 
paliva priamo v tuhých zbytkoch po spaľovaní. 

 Použitím aditív na báze vápenca o granulometrii 4000 µm je možné u tohto typu kotlov splniť 
emisné limity pre SO2 v kategórii jestvujúcich zdrojov, ktoré budú v platnosti od 1.1.1999, bez 
nutnosti budovania nákladných odsírovacích zariadení pre dodatočné odsírenie spalín. 
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