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Abstrakt: 

V předkládané práci se zabývám problematikou řešení staré ekologické zátěže 

v lokalitě lagun Ostramo v Ostravě, městské části Mariánské Hory. Hlavním cílem mé 

práce je mimo řešení bezpečnostní problematiky při sanaci lagun Ostramo z hlediska 

geomechaniky přehledně uvést možné metody nakládání s organickými kaly v lagunách, 

zejména ve smyslu jejich dalšího využívání, a objektivně zhodnotit současnou metodiku 

nakládání s kaly. Vzhledem k současnému negativnímu postoji k celkovému řešení staré 

ekologické zátěže pak na základě shrnutí všech dostupných poznatků navrhnout inovativní 

metodiku řešení, jež by byla efektivní především minimalizací negativního ekologického 

dopadu a maximalizací při jejím druhotném využití. 

Klíčová slova: organické kaly, směs pro výrobu alternativního paliva, zavápněný sludge 

 

Abstract: 

In this work I deal with the issue of handling old environmental pollution on the site of  

Ostramo Lagoons in Ostrava, urban district Mariánské Hory. The main goal of my work, 

beside dealing with safety issues in the sanitation of Ostramo Lagoons from the  

geomechanice  point of view, is to list possible methods of treating organic sludge in the  

Lagoons, namely in terms of its further use, and objectively evaluate the current  

methodology of sludge treatment. Considering the current negative approach to general  

dealing with old environmental pollution, based on a summary of all available knowledge,  

the goal is also to design an innovative treatment methodology, which would be effective  

mainly by minimizing negative environmental impact and maximizing its secondary use. 

 

Keywords: organic sludge, mixture for alternative fuel production, limy sludge 
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Motivace 

Problematikou znečištění vlastního okolí člověkem se zabývám profesionálně již 

více než 25 let a věnuji se jí i mimo svou profesní činnost. V předkládané disertační práci 

se zabývám dlouhodobým problémem, tj. působením průmyslu dob minulých na naše 

současné okolí. Mám za sebou několik realizovaných projektů řešících odstranění tak 

zvaných „škod minulosti“ způsobených průmyslem.  

Od počátku devadesátých let minulého století je řešena problematika šířící se 

kontaminace z lagun Ostramo v Ostravě-Mariánských Horách. Variant řešení se za tuto 

dobu naskytlo mnoho, přesto má samotné odstranění škod způsobených člověkem stále 

řadu úskalí. Pro svou práci jsem si vytyčil několik cílů: shrnout možné poznatky z oblasti 

odstranění škod způsobených člověkem, poté se zaměřit na způsoby použité právě 

v lokalitě Ostramo a v závěru navrhnout řešení dalších problémů, které se vyskytly při 

samotné realizaci projektu. Jelikož se obdobné ložisko znečištění vyskytuje i v jiných 

lokalitách, mám za to, že v práci navržené způsoby se mohou stát vodítkem, jak 

v obdobných případech postupovat. 

Samotná problematika disertační práce si vyžádala úzkou spolupráci s nositeli 

jednotlivých oprávnění k výkonu daných činností, s nositeli průmyslové ochrany 

a užitných vzorů. Bez jejich tvůrčí, mnohdy doslova výzkumné činnosti by realizace 

odstranění staré zátěže v lokalitě lagun Ostramo v Ostravě-Mariánských Horách nikdy 

nebyla zahájena. Dovolím si proto na tomto místě využit příležitosti a poděkovat alespoň 

některým z přímých účastníků realizovaného projektu, a to pánům prof. Vlastimilu 

Hudečkovi, CSc., Ing. Vladimíru Bailovi, Ph.D., Ing. Miroslavu Balcarovi, Ing. Petru 

Cubrovi, Ing. Dušanu Cimalovi a dalším, za spolupráci a poskytování laické i odborné 

pomoci. 

 

 

V Albrechticích 1. března 2013 

   Ing. Andrzej Santarius
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1. Úvod 

Předkládaná práce se zabývá problematikou SEZ lagun Ostramo v Ostravě-

Mariánských Horách. Hlavním cílem je navržení optimální metody nakládání s uloženým 

odpadem formou jeho dalšího využití [11].   

Zájmové území (dále jen ZÚ) se nachází v katastrálním území č. 7138380 Mariánské 

Hory. ZÚ se nachází v průmyslové oblasti města Ostravy. Severozápadním okrajem je 

lemováno železničním koridorem Českých drah, hlavní tah Bohumín–Přerov, 

jihozápadním okrajem je území lemováno dopravní tepnou Mariánskohorská ulice, hlavní 

spojnicí mezi jednotlivými částmi města Ostravy. 

Poloha ZÚ je znázorněna na následujícím obrázku, dále je obsahem přílohy A: 

 

Obrázek č. 1: Poloha zájmového území 

zdroj: www.mapy.cz, 25. 8. 2011 

 

V lokalitě byly předchozími průzkumy ověřeny především tyto druhy odpadů: 

 motorové oleje 

 destilační zbytky 

 kyselé pryskyřice 

 alkalický kal z neutralizace NaOH 

 bělicí hlinka s parafinem 

http://www.mapy.cz/#x=18.252306&y=49.839767&z=14&l=3&c=2-8-3-15-14-x-h
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 vosky 

 technický a lakový benzin 

 stavební suť 

 kal z ČOV 
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2. Cíl práce 

Cíle předkládané práce jsou definovány ve dvou rovinách: 

 zajištění bezpečnostní problematiky při sanaci lagun Ostramo z hlediska 

geomechaniky; posouzení optimálních metod nakládání s uloženým odpadem; 

 navržení nejvýhodnější metody nakládání s uloženým odpadem – jeho další využití. 
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3. Povrchová charakteristika zájmového území 

3.1 Geomorfologie 

Zájmové území řadíme do geomorfologické oblasti Severních vněkarpatských 

sníženin, celku Ostravská pánev a jejímu okrsku Ostravská niva. Dle geomorfologického 

členění [1] je tato oblast charakterizována jako rovina, až plochá pahorkatina, protékaná 

řekou Odrou a jejími přítoky (Ostravice, Opava). Zájmové území se nachází v inundační 

oblasti řeky Odry. 

Úplný výpis geomorfologických vrstev je uveden v následující tabulce. 

Tabulka č. 1: Úplný výpis geomorfologických vrstev 

Systém Alpsko-himálajský 

Provincie Západní Karpaty 

Subprovincie Vněkarpatské sníženiny 

Oblast  Severní Vněkarpatské sníženiny 

Celek  Ostravská pánev 

Okrsek Ostravská niva 

3.2 Klimatologie a hydrologie 

Z klimatologického hlediska se zájmové území nachází v klimatologickém rajónu 

MT 10. Oblast je charakterizována jako mírně teplá, s dlouhým teplým, mírně suchým 

létem, přechodné období je krátké s mírně teplým jarem a podzimem, zima je krátká, velmi 

suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Podrobné klimatologické charakteristiky jsou uvedeny v následující tabulce: 
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Tabulka č. 2: Klimatologické charakteristiky rajonu MT 10 

Počet letních dnů 40– 50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140–160 

Počet mrazových dnů 110–130 

Počet ledových dnů 30–40 

Průměrná teplota v lednu -2 až -3 °C 

Průměrná teplota v červenci 17–18 °C 

Průměrná teplota v dubnu 7–8 °C 

Průměrná teplota v říjnu 7–8 °C 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100–120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 400–450 mm 

Srážkový úhrn v zimním období 120–200mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50–60 

Počet dnů zamračených 120–150 

Počet dnů jasných 40–50 

Průměrný roční srážkový úhrn – Ostrava-Poruba 716 mm 

Průměrný roční potenciální výpar (Tomlain, 1965) 648 mm 

Průměrné teploty a srážkové úhrny z měřící stanice Ostrava-Poruba jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

Tabulka č. 3: Průměrné měsíční teploty vzduchu a srážkové úhrny v posledním desetiletí (1999–2009), 

stanice Ostrava-Poruba; zdroj ČHMÚ: Ostrava-Poruba [9] 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 

teplota (°C) 

-0,2 1,3 4,5 8,8 14,2 18,1 20,2 18,4 14,5 10,3 4,7 0,3 10,6 

srážky (mm) 

34,5 32,5 39,6 40,0 63,9 90,4 104,5 71,2 65,0 45,5 43,3 36,6 52,7 
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Z hydrologického hlediska spadá území do povodí hlavního toku Odry, dílčího 

povodí Odra od Opavy po Ostravici č. 2-02-04, detailní hydrologické plošky  

č. 2-02-04-003/2, Černý potok.  

 

4. Geomechanická problematika při sanaci lagun Ostramo 

Při řešení geomechanické problematiky musíme vycházet z geologické situace, 

hydrogeologie, vlastností hornin i zpracovávaných materiálů a geomechanických aspektů, 

které mohou ovlivňovat bezpečnost provozu. 

4.1 Geologie 

Geologické poměry širšího okolí zájmového území jsou odvozeny z geologické 

mapy ČR v měřítku 1:50 000 (vydáno ČGÚ v roce 1992, viz příloha B). 

Zájmové území je tvořeno v celém svém rozsahu antropogenními navážkami. Tyto 

navážky jsou tvořeny převážně uloženým odpadním materiálem z provozu rafinérie 

minerálních olejů a jsou hlavním nositelem kontaminace v lokalitě.  

Kvartérní pokryv je tvořen vrstvou sprašových hlín a fluviálních písčitých štěrků 

nečleněné hlavní terasy svrchního elsterského až spodního saalského zalednění. Na ně 

nasedá vrstva pokryvná – vrstva fluviálních, převážně písčito-hlinitých sedimentů vyššího 

nivního stupně. 

Podložní jednotkou kvarterního sedimentačního sledu jsou miocenní jíly. Tato 

sedimentární formace, zvaná rovněž pelitická facie, je vyvinuta regionálně na většině 

území Ostravské pánve, v mocnostech často přesahujících 100 m. V povrchu těchto 

nezpevněných jílů se nacházejí hluboké deprese označované jako subglaciální nebo 

přehloubená koryta. Zájmové území je touto erozí významně postiženo. Tato významná 

erozní deprese, označovaná jako zábřežské subglaciální koryto, se přes ZÚ táhne od SV 

k JZ. Přesný průběh přehloubeného koryta však nebyl doposud detailně zmapován. 

Z hlediska cílů zadání představují miocenní jíly podloží kvartérních sedimentů. 
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Nejstarší geologickou jednotkou zájmového území jsou pískovce a prachovce 

uhlonosného karbonu. Povrch karbonu se v ZÚ nachází cca 150 m p.t. 

Situace je znázorněna na následujícím obrázku, výřezu z geologické mapy listu 15–

43 Ostrava v měřítku 1:50 000. 

Podrobnější hydrogeologická stavba ZÚ byla odvozena z geologických profilů 

archivních vrtů zbudovaných v lokalitě v rámci předchozích průzkumů.  

Vrstva navážek v ZÚ dosahuje mocnosti v horizontu 5–10 m a je tvořena převážně 

písčitými hlínami s významnou příměsí antropogenních zbytků ve formě úlomků betonu, 

cihel a strusky.  

Kvarterní sedimenty jsou pak zastoupeny především písčitými až jílovitými hlínami, 

ve zvodněných polohách pak převažuje výskyt štěrkových vrstev v nižších polohách 

o průměru zrna až 8 cm. 

Miocénní jíly byly v zájmovém území zastiženy cca od 13 m pod terénem. 

Karbonské podloží se v ZÚ vyskytuje v hloubkách cca 150 m p.t. 

Ilustrativní geologický profil mocností jednotlivých geologických vrstev znázorňuje 

následující schematický obrázek. 

 

 mocnost hloubka propustnost 

 

 

3–10 m: antropogén až 10 m p.t. kolektor nehomogenní 

 2–4 m: náplavové hlíny až 14 m p.t. poloizolátor až 

izolátor 

 

 

 

3–6 m: písčité štěrky 

údolní terasy, v nižších 

polohách písky a štěrkovité 

písky s vložkami jílů 

až 20 m p.t. kolektor kvarterní 

zvodně 

 1–X m: miocénní jíly 

vápnité 

 

až 150 m p.t. izolátor 

 karbonské podloží  od 150 m p.t. podloží 

Obrázek č. 2: Ilustrativní geologický profil 

 

Polohy jednotlivých lagun zájmového území jsou znázorněny na obrázku číslo 3 

Dílčí laguny, strana 10. 
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4.2 Hydrogeologie 

Prvotní poznatky o hydrogeologických poměrech zájmového území a jeho širšího 

okolí jsou odvozeny z hydrogeologické mapy 1:50 000 (vydáno ČGÚ roce 1992, viz 

příloha C). 

Zájmové území z hydrogeologického hlediska řadíme k rajónu 1510 – Kvartér Odry. 

Hlavní kvartérní zvodeň, vázaná na vrstvy štěrkopísků, je zvodněná v celém svém 

rozsahu. Hladina zvodně je mírně napjatá, její piezometrická úroveň zasahuje až do vrstvy 

soudržných zemin (fluviální jílovité hlíny a jíly). Hydrogeologické poměry ZÚ jsou 

ovlivněny do jisté míry výskytem tzv. přehloubeného, nebo také pohřbeného 

subglaciálního koryta.  

Zvodněné štěrkopísky v údolní nivě Odry jsou obecně charakterizovány jako silně až 

dosti silně propustné, s průměrným koeficientem filtrace kF = 1,28 x 10
-3

 m/s 

a transmisivitou 3,79 x 10
-3 

m
2
/s.  

Generelní směr proudění podzemní vody v hlavním kolektoru širšího okolí 

zájmového území je S směrem k průmyslovému recipientu řeky Odry a sklonem 

k subglaciálnímu zábřežskému korytu – viz příloha C. 

Vlivem čerpání podzemní vody v okolních areálech, a především blízkostí zájmové 

lokality k jímacímu území Nová Ves, vzniká přibližně JZ směrem hydraulické rozvodí 

ovlivňující směry proudění v závislosti na intenzitě čerpání z okolních zdrojů. 

Hydrogeologické poměry v zájmovém území jsou charakteristické výskytem dvou 

zvodní – navážkovou zvodní v antropogenních uloženinách a kvartérní zvodní 

v štěrkopísčitém kolektoru a v sedimentech přehloubeného koryta. 

Zvodeň v antropogenních navážkách je nesouvislá a její mocnost je závislá na 

sezónních intenzitách srážek. 

Tyto dvě zvodně jsou od sebe odděleny vrstvou fluviálních hlín, které zde plní funkci 

izolátoru. 

Kvalita podzemní vody je řazena až do III. kategorie – tedy málo vhodné nebo 

nevhodné, převážně typu CaMg-HCO3-SO4. 
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Dle původního plánování nakládání s obsahem lagun, firma Baltom navrhla způsob 

zpracovávající náplň skládky olejových odpadů na směs pro přípravu paliva metodou 

míchání s oxidem vápenatým. 

Vzhledem k velké rozloze lagun je nutné řešit fyzikálně-mechanickou charakteristiku 

této směsi z hlediska její únosnosti pro pojezd strojů, které náplně lagun na směs pro 

přípravu paliva zpracovávají. 

Uvedená kapitola přejímá informace ze závěrečné zprávy laboratorních zkoušek, 

které jsem v minulosti realizoval v laboratořích VŠB – TUO. 

Pro řešení tohoto úkolu byl odebrán jeden vzorek původní náplně lagun a jeden 

vzorek zpracované směsi pro přípravu paliva. Vzorek původní náplně lagun byl zkoumán 

v laboratořích VŠB – TUO Ostrava pod označením ZL 244. Vzorek směsi pro přípravu 

paliva nese označení ZL 243 a byl zkoumán jednak v laboratořích VŠB – TUO, jednak 

v akreditované laboratoři UNIGEO, a. s., Středisko laboratoře mechaniky zemin Ostrava-

Hrabová. 

4.3 Výsledky naměřených vlastností vzorku původní náplně lagun 

Původní náplně lagun dle analýzy rizik z r. 1999 [6] jsou: 

- zbytky rafinace upotřebených minerálních olejů a odpad z destilačního odvodnění; 

- kyselé pryskyřice; 

- louhové vody a kaly; 

- odpadní bělicí hlinka; 

- kal z úpravy napájecí vody a čištění kotlů; 

- sedimentační kal z chladicích věží; 

- ropné kaly z čistírny odpadních vod; 

- obalový materiál se zbytky olejů; 

- odpadní technický a lakový benzin; 

- piliny a hobliny; 

- stavební suť a stavební odpad; 

- výkopová zemina a další. 

U vzorku původní náplně lagun byly sledovány tyto vlastnosti: 
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- obsah vápníku; 

- obsah vody; 

- výhřevnost. 

4.3.1 Obsah vápníku 

Obsah vápníku byl stanoven chemickým rozborem metodou WD XRF dle ČS EN 

15309 „Charakterizace odpadů a půd – Stanovení elementárního složení metodou 

rentgenové fluorescence“.  

Hmotnostní koncentrace vápníku ve vzorku původní náplně lagun je 1,31 %. 

4.3.2 Obsah vody a výhřevnost 

Mimo obsahu vody a výhřevnosti byly stanovovány základní parametry vzorku 

z hlediska využití jako energetického zdroje. Výsledky jsou patrné z tabulky č. 4. 

Tabulka č. 4: Analýza vzorku původní náplně lagun 

Vzorek původní náplně lagun 

  
Vzorek v dodaném stavu 

Vzorek 

bezvodý 
Hořlavina vzorku 

Voda celková % 41,75   

Popel % 1,15 1,17  

Hořlavina % 57,10 98,83 100,00 

     

Spalné teplo kJ/kg 21 751 37 341 37 783 

Výhřevnost kJ/kg 18 645 33 656 34 055 

     

Vodík % 10,42 17,886 18,10 

Uhlík % 39,00 66,95 67,74 

Dusík % 0,23 0,39 0,39 

Kyslík % 7,64 13,12 13,27 

Síra % 0,28 0,486 0,49 

Obsah vody ve vzorku původní náplně lagun byl 41,75 % a jeho výhřevnost 

činila 18 645 kJ/kg. 
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4.4 Výsledky naměřených vlastností vzorku směsi pro přípravu paliva 

Podstata zpracování původní náplně lagun na směs pro přípravu paliva spočívá 

v tom, že se naplň lagun smíchá s oxidem vápenatým. Dochází tím k chemickému procesu, 

při němž voda z náplně lagun reaguje s oxidem vápenatým. Reakcí oxidu vápenatého 

s původní náplní lagun může vznikat celá řada dalších vápenatých sloučenin, jako např. 

hydroxid vápenatý, chlorid vápenatý, uhličitan vápenatý, hydrogenuhličitan vápenatý, síran 

vápenatý, vápenatá sůl organické kyseliny apod. Odebráním vody dochází ke změně stavu 

původní náplně lagun. Z tekutého, kašovitého až plastického stavu náplně lagun vzniká 

sypká směs pro přípravu paliva. 

U vzorku směsi pro přípravu paliva byly sledovány tyto vlastnosti: 

 obsah vápníku; 

 fyzikálně mechanické vlastnosti vzorku jako zeminy; 

 obsah vody; 

 výhřevnost; 

 mechanické charakteristiky z hlediska namáhání použitými stroji. 

4.4.1 Obsah vápníku 

Obsah vápníku byl stanoven chemickým rozborem metodou WD XRF dle ČSN EN 

15309 „Charakterizace odpadů a půd – Stanovení elementárního složení metodou 

rentgenové fluorescence“. 

Hmotnostní koncentrace vápníku ve vzorku směsi pro přípravu paliva je 

27,21 %. 

4.4.2Fyzikálně mechanické vlastnosti vzorku jako zeminy 

Fyzikálně mechanické vlastnosti byly stanoveny v AZL č. 1412, UNIGEO, a. s., 

Středisko laboratoře mechaniky zemin Ostrava-Hrabová.  

Základní charakteristika fyzikálně mechanických vlastností vzorku směsi pro 

přípravu paliva dle ČSN CEN ISO/TS 17892 a zavedených zkušebních postupů je shrnuta 

v tabulce č. 5 a na obrázcích 3–4. 
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Tabulka č. 5: Fyzikálně mechanické vlastnosti vzorku pro přípravu paliva 

Parametr Rozměr Hodnota 

Objemová hmotnost za mokra (kg.m
-3

) 1,35 

Objemová hmotnost za sucha (kg.m
-3

) 1,17 

Pórovitost  (%) 30,4 

Stupeň nasycení - 0,60 

Zdánlivá hustota částic (kg.m
-3

) 1,68 

Koeficient filtrace (m.s
-1

) 2,84 x 10
-4 

Totální úhel vnitřního tření (
o
) 2,01 

Totální soudržnost (kPa) 13,1 

Úhel smykové pevnosti (
o
) 19,1 

Soudržnost (kPa) 26,9 

 

Pro řešení objemových změn v technologickém procesu skladování a manipulace 

s předmětnou směsí je třeba znát její stlačitelnost. Výsledky stanovení stlačitelnosti 

v edometru jsou graficky zobrazeny na obr. č. 3. 

 
Obrázek č. 3: Výsledky stanovení stlačitelnosti v edometru 

 

Základními podkladovými parametry pro řešení stabilitních úloh jsou úhel vnitřního 

tření a soudržnost. Tyto parametry můžeme získat z triaxiální zkoušky. Výsledky stanovení 

pevnosti nekonsolidovanou neodvodněnou triaxiální zkouškou jsou graficky zobrazeny na 

obr. č. 4. 
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Obrázek č. 4: Výsledky triaxiální zkoušky 

 

Při skladování směsi dochází k její konsolidaci. Stabilita tohoto systému je pak 

ovlivňována jeho smykovou charakteristikou. Výsledky krabicové smykové zkoušky na 

konsolidovaném odvodněném zkušebním vzorku jsou graficky zobrazeny na obr. č. 5. 

 

 
Obrázek č. 5: Výsledky krabicové smykové zkoušky 

 

Pro hodnocení únosnosti zemin se používá Kalifornského poměru únosnosti – CBR. 

Kalifornský poměr únosnosti CBR vyjadřuje poměr síly, kterou je třeba vyvodit k zatlačení 

penetračního trnu (váleček s podstavou o ploše 500 mm
2
) do zkoušeného vzorku danou 

rychlostí, ku síle, kterou je třeba vyvodit k zatlačení téhož trnu do normového materiálu 

(normový materiál má při penetraci 2,5 mm sílu 13,2 kN, při penetraci 5 mm sílu 20 kN). 
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Výsledky laboratorního stanovení poměru únosnosti (CBR) jsou graficky zobrazeny na 

obr. č. 6. 

 
Obrázek č. 6: Výsledky laboratorního stanovení poměru únosnosti (CBR) 

 

Stanovení poměru únosnosti (CBR): 

CBR 2,5 mm: 4 %, 

CBR 5,0 mm: 3 %. 

4.4.3 Obsah vody a výhřevnost 

U vzorku směsi pro přípravu paliva byly mimo obsah vody a výhřevnost stanovovány 

základní parametry z hlediska jeho využití jako energetického zdroje. Výsledky jsou patrné 

z tabulky č. 6. 
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Tabulka č. 6: Základní parametry vzorku z hlediska jeho využití jako energetického zdroje 

Vzorek směsi pro přípravu paliva 

  Vzorek v dodaném stavu 

Vzorek 

bezvodý Hořlavina vzorku 

Voda celková % 9,72   

Popel % 1,15 1,87  

Hořlavina % 89,13 98,13 100,00 

     

Spalné teplo kJ/kg 12 153 13 462 13 719 

Výhřevnost kJ/kg 11 061 12 500 12 738 

     

Vodík % 4,22 4,671 4,76 

Uhlík % 26,79 29,672 30,24 

Dusík % 0,20 0,222 0,23 

Kyslík % 56,95 63,08 64,28 

Síra % 0,44 0,486 0,50 

 

Obsah vody ve vzorku směsi pro přípravu paliva byl 9,72 % a jeho výhřevnost 

činila 11 061 kJ/kg. 

4.4.5 Hodnocení mechanické charakteristiky zpracovaného materiálu 

Pro zkoumání mechanické charakteristiky směsi zatěžované použitým strojním 

zařízením byl vzorek směsi pro přípravu paliva vložen do silnostěnného válce a vibračně 

zatěžován silou, vyvozující napětí okolo 1 MPa – obr. 7, 8. 
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Obrázek č. 7: Silnostěnný válec pro pěchování vzorku, zdroj [5] 

 

 

Obrázek č. 8: Pěchování vzorku pod lisem, zdroj [5] 
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Po ustálení deformace byl stlačený vzorek vyjmut z válce – obr. č. 9. 

 

 

Obrázek č. 9: Vzorek připravený ke zkoušce, zdroj [5] 

 

Takto připravený vzorek byl podroben tlakové zkoušce s časovým záznamem síly 

a přetvoření. Stav zkušebního tělesa po tlakové zkoušce je na obr. č. 10. 

 

 

Obrázek č. 10: Stav zkušebního tělesa po tlakové zkoušce,zdroj [5] 

 

Závislost síly na přetvoření při tlakové zkoušce je na obr. č. 11. 

 



Ing. Andrzej Santarius: SANACE LAGUN OSTRAMO 

2013 32 

 

Obrázek č. 11: Přetvárný diagram tlakové zkoušky,zdroj [5] 

 

Z naměřených hodnot byla stanovena jednoosá tlaková pevnost pd = 0,22 MPa 

a modul přetvárnostiEp= 8,59 MPa. 

4.4.6 Zhodnocení laboratorních zkoušek 

Při zpracování původní náplně lagun se náplň lagun míchá s oxidem vápenatým. 

Dochází tím k silně exotermickému chemickému procesu, při němž voda z náplně lagun 

reaguje s oxidem vápenatým a vzniká řada vápenatých sloučenin. Velký podíl na této 

reakci má voda v původní náplni lagun, která reaguje s oxidem vápenatým na hydroxid 

vápenatý. Odebráním vody dochází ke změně stavu původní náplně lagun. Z tekutého, 

kašovitého, až plastického stavu náplně lagun vzniká sypká směs pro přípravu paliva. 

Původní obsah vody, který přesahoval cca 40 %, se sníží pod 10 % [5]. 

Oxid vápenatý se do původní náplně lagun dávkuje pomocí stlačeného vzduchu. Tím 

zároveň startuje silně exotermický chemický proces, při kterém dochází k odpařování 

hořlavých součástí původní náplně lagun. Tyto hořlavé částice spolu s dodávaným 

vzduchem mohou vytvářet výbušnou směs. Jedním ze způsobů řešení této nebezpečné 

situace je snížení množství přiváděného kyslíku. To by znamenalo nepoužívat při dopravě 

oxidu vápenatého čistý vzduch, ale snížit množství kyslíku přidáním jiného plynu, např. 

dusíku či oxidu uhličitého. Nebezpečí vzniku výbuchu je možné dále omezit použitím 

takových materiálů strojního vybavení, které zamezují vzniku teplé jiskry. 
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Z rozboru sil, které vyvozuje použitý stroj CATERPILLAR, usuzuji, že jeho zatížení 

na podložku může dosahovat hodnot kolem 1 MPa. Porovnáním této hodnoty 

s mechanickými vlastnostmi směsi pro přípravu paliva je zřejmé, že samotná směs toto 

zatížení nemůže unést. 

Řešení problematiky likvidace a rekultivace skládky olejových odpadů Diamo s. p. je 

velmi složité. Řadu geotechnických problémů s tím spojených je možné řešit 

modelováním. Tato zpráva dává podklady pro definování vlastností fyzikálního nebo 

matematického modelu zpracované směsi pro přípravu paliva. 

Z tohoto hodnocení vyplývá, že jedním z geomechanických problémů, které je nutné 

řešit je únosnost pracovní pláně. Dalším problémem je stabilita hrází, které laguny 

vymezují. 

4.5 Posouzení stability hráze 

Tato kapitola je zpracována podle znaleckého posouzení [2]. Rozměrové parametry 

hráze pro výpočet stability jsou uvedeny na obr. 12. 

 

Obrázek č.12: Situace pro výpočet stability hráze 

Šířka koruny hráze je 10,25 m, výška od paty svahu při vytěžené laguně je 5,5 m. 

Sklon svahu je 1:1,5. Těleso hráze je tvořenosměsí navážekrůznorodého charakteru. Jedná 

se o výpěrky z úpravny uhlí, haldovinu a další nesourodý materiál. Pro řešení tohoto 

případu je uvažována mocnost navážek 5,5 m. Vhledem ke stáří násypu a provedených 
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těsnění podzemních stěn je předpokládána částečná konsolidace navážky. Pro výpočet byly 

brány v úvahu tyto mechanické vlastnosti navážky. 

 úhel vnitřního tření  = 25°, 

 soudržnost c = 4,0 kPa.  

Pod navážkou se nachází 2 m mocná vrstva jílovito-písčitých hlín, pod nimiž je 5 m 

mocné souvrství zvodněných štěrkopísků. Neogenní podloží se nachází v hloubce 12,2 m 

pod korunou hráze. Podzemní voda je 7 m pod korunou hráze. Pro výpočet stability hráze 

se uvažovalo s přitížením dvěma vedle sebe stojícími naplněnými auty T 815. Stabilita 

byla posouzenapomocí programu GEO-3, STAB. Stabilita byla posuzována jednak na 

možných polygonálních smykových plochách podle Sarmy, jednak na možných kruhových 

plochách podle metody Petterson,Bishop. Hodnocená stabilita je v rozmezí od 1,10 do 

1,16. 

Podle výpočtu lze předpokládat, že stabilita svahů hráze bude vyhovovat za těchto 

předpokladů: 

1) Bude se jednat pouze o krátkodobý stav. Po vytěžení lagun dojde k zasypání 

hrází, případně úpravě svahů na sklon 1:2. 

2) Povrch hráze bude kryt panelovou vozovkou. Pokud původní panelová 

vozovka vykazuje poruchy, je nutné ji opravit, případně doplnit. 

3) Přitížení na koruně hráze bude odpovídat přitížení, uvažovanému ve výpočtu. 

Výška svahu nepřekročí 5,5 m. v případě, že by bylo nutné tuto hodnotu 

překročit, musí se postupovat individuelně s opětovným posouzením 

vzniklého stavu. Při výšce svahu 6,0 m a výše se svah stává, při požití 

uvedených mechanických parametrů, nestabilní. V tom případě je nutné 

přijmout taková opatření, která by zajistila stabilitu hráze 
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4.6 Zajištění únosnosti pracovní pláně 

Používané strojní zařízení (stroj CATERPILLAR) má hmotnost 47 t a pojíždí na 

dvou pásech o šířkách 0,8 m a délce 7 m. Z těchto parametrů vyplývá průměrný tlak na 

podloží 42 kPa. Zařízení má 17 m dlouhý výložník s frézou a při práci se naklání tak, 

že někdy dosedá na podloží jen ¼ délky pásů, což představuje průměrný tlak na 

podloží 0,17 MPa. Ve skutečnosti bude tlak podstatně vyšší, protože musíme brát 

v úvahu řezné odpory frézy na tak dlouhém rameni a to, že tlak na podloží nebude 

rozdělen rovnoměrně, ale v pření části dosedací plochy bude nejvyšší. Odhadem 

usuzuji, že může dosahovat hodnot kolem 1 MPa. Nejvhodnějším řešením by bylo, 

kdyby mohl použitý stroj pracovat na navážce, kterou tvoří zpracovaná náplň lagun. 

Jak bylo ale výše uvedeno, únosnost tohoto materiálu je nižší než je zatížení použitým 

strojem. Musí se tedy řešit zvýšení únosnosti pracovní pláně.  

4.6.1 Zvýšení únosnosti pracovní pláně pomocí násypu uhlí 

Během těžby z nádrže dochází často k uvolňování části hráze způsobené vibracemi 

pracovních strojů nebo neopatrností obsluhy během těžby (odebrání části hráze). Provozní 

zkušeností z obdobných lokalit jako například těžení odkaliště úhelných dolů počítají 

s trvalým opravováním hráze nebo pláně. 

Na první pohled se zdá, že uhlí je příliš drahý materiál pro použití za účelem 

stabilizace pláně a zvýšení její únosnostipouze za účelemumožnění stability pro činnost 

bagrů a další obslužné techniky. Přesto v této fázi je nezbytné se začít zabývat dalším 

zpracováním samotné hráze jakožto oblastí silně kontaminované v průběhu ukládání 

odpadů do nádrže.  

Úvahu vyřešení stability hrází během manipulací je možno vést dvěma směry. Těleso 

hráze po ukončení plnění své funkce bude rozebráno a následně pomocí desorpce 

dekontaminováno. Výsledkem dekontaminace v desorpční jednotce bude materiál, který 

může byt využit jako materiál sanační v dané lokalitě. Tento proces je již vyzkoušen 

například v nedaleké lokalitě Karolina, jenž je součásti Městského obvodu Ostrava Přívoz. 

Jako sanační materiál (pro doplnění úbytků hráze) je možné využit důlní hlušinu 

(haldovinu) nebo přírodní kamenivo.  
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Dalším směrem úvahy je příprava energetického využití obsahu hrází a jejich 

termické zpracování (de facto dekontaminace). Za této situace není vhodné těleso hráze 

během těžby obsahu lagun energeticky znehodnocovat. Spíše naopak každé zvýšení 

výhřevnosti bude vítáno během následné etapy realizace procesu sanace. Proto také návrh 

provádět opravy hráze uhlím je vhodný. Další kapitoly popisují možnost zpracování 

obsahu lagun a hrází (kap. 9 a kap. 11) 

4.6.2 Zvýšení únosnosti pracovní pláně pomocíkonstrukčních prvků 

Metody vylepšování únosností pláně jsou již známy od starověku. Například během 

výstavby osady jménem Berlín (dnešní hlavní město Německé spolkové republiky) staří 

Slované používali pro zakládání svých příbytků na nedostatečně únosných březích řeky 

Sprévy dřevěné kůly, které nazývali Berlinami. Tyto kůly sloužily po zaražení do 

stabilního podloží jako budoucí základy obydlí (dnes tomu říkáme pilotáž). Obdobný 

způsob krátkodobého trvání ochrany stability hráze během těžby obsahu Lagun, můžeme 

navrhnout i pro náš případ. Do podloží můžeme zasadit buď larzenovou stěnu po celé délce 

hráze a vyplnit vzniklý prostor mezi vrcholem larzenové stěny vhodným únosným 

materiálem (viz. obrázek č. 13) nebo zarazit v odpovídající vzdálenosti dřevěné piloty, 

které nám vytvoří stěnu pro manipulace s technikou (viz. obrázek č. 14).  

Obrázek č. 13:Umístění larzenové stěny v hrázích za účelem zvýšení únosnosti pro pohyb 

mechanizace v koruně, zdroj [3]  
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Obrázek č. 14:Umístění dřevěných pilot v hrázích za účelem zvýšení únosnosti pro pohyb mechanizace 

v koruně zdroj [2] 
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Realizace sanace je vymezená finančními možnostmi dodavatelé stavby. Posouzení 

možného rizika ujetí svahů hráze a následným škodám je potřeba věnovat maximální péči. 

S ohledem na poměrně vysoké náklady zpevnění hrází popsanými způsoby v tomto 

odstavci, domnívám se, že nutnost použit stabilizace hráze dle 4.6.2. nenastane. Nicméně 

došlo-li by k havárii hráze, je možné její odstranění provést jedním z popsaných způsobů 

zpevnění. 

 

4.6.3 Zvýšení únosnosti pracovní pláně zmrazováním 

V průběhu zpracovávání odebraných vzorků z Lagun jsem zjistil změnu v 

uvolňování aromátů v závislosti na poklesu teploty pod bod mrazu. Tento poznatek mi 

umožnil splnění podmínky zamezení uvolňování do ovzduší látek zdraví škodlivých. 

Podrobněji se problematice věnují v kapitole 10.2.1. Protože návrh uvažuje s odtěžením 

obsahu laguny po předchozím zmrazení, můžeme využit tento technologický postup i pro 

stabilizací pláně po dobu manipulací. 
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5. Historie ZÚ 

ZÚ bylo založeno v roce 1888 jako rafinérie minerálních olejů vídeňským 

průmyslníkem dr. Maxem Böhmem a jeho firmou Thorsch a Söhne. Tato firma se později 

stala akciovou společností holandské firmy HolandischeMaatschapij, Amsterdam. Tehdy 

závod sloužil na zpracování ropy. Hlavním produktem byl petrolej na svícení. Rafinérie se 

později orientovala vedle výroby leteckého benzinu převážně na olejářskou výrobu 

lehkých mazacích složek pro motorové a turbínové oleje [11]. 

Po skončení 2. světové války byl obnoven provoz atmosféricko-vakuové destilace 

ropy, a závod tak zajišťoval výrobu pohonných hmot a olejů. Později bylo těžiště 

průmyslové činnosti rafinérie Ostramo přeneseno na kyselinovou regeneraci upotřebených 

mazacích olejů. Zpracování ropy bylo ve státním podniku Ostramo zastaveno ke konci 

roku 1980. 

V roce 1992, v první vlně privatizace, byl podnik privatizován. Vlastník, OSTRAMO 

VLČEK a spol., s. r. o., provozoval trubkovou destilační kolonu, kyselinovou rafinaci 

a horký kontakt. Po povodni v roce 1997 již výroba obnovena nebyla. 

V areálu skládky odpadů z rafinérie jsou rozlišeny tři dílčí prostory, označené jako 

laguny R1, R2, R3. Dále byla průzkumem z r. 1999 zjištěna další, navážkami překrytá 

úložiště odpadů, obsahující pevnou fázi materiálů uložených v lagunách. Zde byly patrně 

odpady ukládány ze všeho nejdříve. Pro tuto plochu byl zaveden název R0. 

V laguně R0 se nachází pouze tuhá fáze odpadů, laguna R1 obsahuje kašovitou a 

tuhou fázi a laguny R2 a R3 obsahují jak kapalnou, tak kašovitou a tuhou fázi. Rozmístění 

je uvedeno na následujícím obrázku: 
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R1

R2

R3

R0

Rafinerie

 

Obrázek č. 15: Dílčí laguny 

 

Postup ukládání odpadů probíhal patrně následujícím způsobem: 

V prvním období provozu rafinérie byly odpady zřejmě ukládány do laguny R0. Po 

druhé světové válce byl odpad z výroby ukládán do nulté laguny a po jejím nasycení 

a překrytí byl ukládán do laguny R1. Po roce 1965, kdy zde byla zahájena regenerace 

upotřebených motorových olejů, byly odpady ukládány do zbylých lagun R2 a R3, a to až 

do roku 1996 [8].  
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6. Současná situace ZÚ 

Odpady z provozu regenerace minerálních olejů uložené v jednotlivých lagunách 

představují jednu z největších starých ekologických zátěží v České republice. 

V roce 1996 vláda České republiky svým usnesením č. 626 ustanovila odpovědným 

řešitelem konečného odstranění odpadů a následků jejich ukládání na životní prostředí 

státní podnik DIAMO. 

Ministerstvo financí České republiky uzavřelo se státním podnikem DIAMO 

smlouvu o úhradě nákladů na vypořádání ekologických závazků s Fondem národního 

majetku České republiky. V rámci této smlouvy bylo dořešeno financování přípravné 

a realizační fáze sanace. 

Přípravná fáze sanace zahrnovala zpracování analýzy rizika, dokončené v roce 1999. 

Jejím cílem bylo charakterizovat existující a potenciální rizika ekologické zátěže pro 

zdraví člověka a pro životní prostředí a navrhnout potřebnou míru vyčištění území 

v souladu s jeho budoucím využitím. Na analýzu rizika navázal v roce 2001 doprůzkum 

tělesa skládky, který sloužil k získání komplexních údajů o skládce a jejím obsahu. V roce 

2001 byla také dokončena studie proveditelnosti sanace staré ekologické zátěže. 

Získaná data z přípravné fáze byla použita státním podnikem DIAMO pro zpracování 

zadávací dokumentace k vyhlášení obchodní veřejné soutěže podle zákona č. 199/1994 Sb. 

na dodavatele veřejné zakázky „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO“. 

Veřejná obchodní soutěž byla vyhlášena státním podnikem DIAMO v listopadu 2003 

a v srpnu 2004 byla podepsána smlouva s vybraným dodavatelem „Sdružení ČISTÁ 

OSTRAVA“. V závěru roku 2005 byl po připomínkovém řízení schválen ze strany MŽP 

a FNM ČR „Realizační projekt Nápravná opatření – laguny Ostramo“. Tím bylo uvolněno 

financování a zahájeno legislativní projednání projektu. [8] 

6.1 Postup sanace 

Průběh řešení staré ekologické zátěže je podmíněn „Stanoviskem MŽP k realizaci 

nápravných opatření vedoucích k odstranění staré ekologické zátěže skládky odpadů 
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s.p.DIAMO – lagun Ostramo v Ostravě-Mariánských Horách“ vydaným dne 5. 9. 2003 

pod č. j. NM 700/2003/03. 

Usnesením vlády ČR č. 1584 ze dne 21. prosince 2009 a následně na základě 

stanoviska MŽP k realizaci nápravných opatření vedoucích k odstranění staré ekologické 

zátěže skládky odpadů s.p. DIAMO – lagun OSTRAMO v Ostravě-Mariánských Horách 

ze dne 7. dubna 2010 byly stanoveny následující závazné termíny sanace: 

 odpady v lagunách R1, R2 a R3 budou odtěženy a následně využity, popř. odstraněny, 

do 31. 1. 2011; 

 odpady v laguně R0 a části R1, dále horninového prostředí v okolí lagun R2 a R3 

budou odtěženy a následně využity, popř. odstraněny, do 31. 12. 2014; 

 znečištění horninového prostředí pod lagunami R0–R3 a v jejich bezprostředním okolí 

bude odstraněno na cílové koncentrace NEL 15 mg/kg do 31. 12. 2016; 

 znečištění NEL v podzemní vodě bude odstraněno na cílový limit 3 mg/l do 31. 12. 

2017; 

 technická rekultivace sanovaného prostoru dle podmínek územního plánu využití 

území bude provedena do 31. 12. 2018. 

Po splnění stanoviska MŽP č.j. NM 700/2003/03 a zadávacích podmínek veřejné 

zakázky budou sanačním zásahem řešena tato základní opatření: 

 odstranění a druhotné využití obsahu lagun přepracováním na náhradní/alternativní 

palivo – jedná se o kapalnou, kašovitou a plastickou část odpadů; 

 odtěžení kontaminovaných materiálů charakteru zemin z výplně lagun 

a kontaminovaných zemin v jejich podloží či okolí a jejich dekontaminaci přímou 

termickou desorpcí (technologie ITD) doplněnou o technologii biodegradace; 

 sanace saturované zóny uvnitř podzemní těsnící stěny bez masivní kontaminace NEL – 

promýváním horninového prostředí; 

 sanace kontaminovaného okolí lagun R1, R2, R3 a R0 ve vymezeném prostoru 

v navážkách technologií promývání roztokem biotenzidu a štěrkového kolektoru 

hydraulickou sanací a technologií biodegradace in situ. [8] 

Pro zajištění těchto činností musí být zbudovány technologické celky v lokalitě lagun 

Ostramo a na sousedním pozemku bývalé skládky stavební suti situované u dopravní 
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komunikace Mariánskohorská. Technologie podléhají zákonu o integrované prevenci. 

Zahájení sanačních prací musí předcházet územní řízení a vydání integrovaného 

a stavebního povolení pro sanační technologie. V předstihu musí být uvedena do provozu 

dekontaminační stanice podzemních vod v hale, jejíž realizace nepodléhá posouzení 

procesu EIA (Vlivy na životní prostředí a zdraví). 

Vlivy na životní prostředí spojené s navrženým záměrem jsou odlišné při vlastní 

realizaci nápravného opatření a po ukončení prací. Zatímco způsob realizace nápravných 

opatření nemůže vyloučit přechodné působení negativních vlivů (zejména pachových vlivů 

v ovzduší), po ukončení sanačních prací budou převažovat stálé a pozitivní důsledky. 

Dosavadní průběh realizace nápravných opatření prokázal ovlivnění okolních lokalit 

hlavně emisemi pachových látek do ovzduší (konkrétně sirovodíku). Z těchto důvodů byla 

navržena řada opatření, mírnících tyto negativní důsledky realizace sanačních prací. 

Hlavním opatřením je regulace provádění sanace v závislosti na aktuální klimatické situaci. 

Za tímto účelem byla instalována v ZÚ vlastní měřicí imisní stanice. S činností stanice se 

počítá po celou dobu homogenizace, vápnění a odtěžby, tedy zhruba 3 roky. 

Odstraňování znečištěné zeminy a podzemní vody nepředstavuje pro obyvatelstvo 

zdravotní riziko. Po celém obvodu areálu lagun byla v sedmdesátých až devadesátých 

letech vybudována podzemní těsnící stěna vetknutá do nepropustného jílového podloží. 

Proti šíření kontaminace do okolí je lokalita chráněna podzemním liniovým drénem. 

6.2 Časový harmonogram prací 

Dle původního plánu sanace měla být odtěžba a následná rekultivace splněna 

v následujících etapách: 

- Odpady v lagunách R1, R2 a R3 budou odtěženy a následně využity (popř. odstraněny) 

do 31. 12. 2011. 

- Odpady v laguně R0 a části R1, dále horninového prostředí v okolí lagun R2 a R3 

budou odtěženy a následně využity (popř. odstraněny) do 31. 12. 2014.  

- Znečištění horninového prostředí pod lagunami R0–R3 a v jejich bezprostředním okolí 

bude odstraněno na cílový limit NEL 15 g/kg do 31. 12. 2016. 

- Znečištění NEL v podzemní vodě bude odstraněno na cílový limit 3 mg/l do 31. 12. 

2017. 
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- Technická rekultivace sanovaného prostoru dle podmínek územního plánu využití 

území bude provedena do 31. 12. 2018. 

Dodržování stanovených termínů je pravidelně monitorováno na kontrolních dnech 

pořádaných s.p. DIAMO a zástupci MŽP ČR, MF ČR a MPO ČR. [8] 
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7. Původní technologie nakládání s odtěženým odpadem 

Z předpokládaných 200 tisíc tun bylo doposud pro výrobu alternativního paliva 

využito zhruba 40 % z celkového obsahu lagun. Vyrobeno bylo více než 120 tisíc tun 

certifikovaných paliv. Na palivo vyrobené společností Baltom s. r. o. měly byt uzavřeny 

smlouvy s polskými odběrateli. Vzhledem k tomu, že nasmlouvané množství odebíraného 

materiálu nebylo dodrženo, byl zbylý materiál protiprávně skladován v meziskladech 

v obci Vratimov a Sedliště. Pro nedodržení postupu a termínů nakládání s druhotně 

zpracovaným materiálem byla spolupráce se subdodavatelem pozastavena.  

Změna subdodavatele pro nakládání s odtěžovaným obsahem lagun 

Počátkem června 2011 byly po předchozích komplikacích spojených 

s neoprávněným nakládáním s odpadem obnoveny sanační práce. Zavápňování lagun, 

následné odtěžování, výrobu paliva a jeho distribuci zajišťuje nyní subdodavatelská firma 

Šamonil s. r. o. a akciová společnost Vodní zdroje. Spolupráce se společností Baltom 

s. r. o. byla z důvodu nedodržení stanovených termínů a porušení pravidel pro nakládání 

s vyrobeným palivem ukončena. Všechny tyto změny byly schváleny dotčenými 

institucemi. 

Mimo zpracování obsahu lagun byla (léto-podzim 2011) dokončována montáž 

technologie čištění odpadních vod z procesu dekontaminace zemin. Průběžně probíhá 

čištění podzemních a lagunových vod a monitoring prací stanovený projektem 

a požadavky orgánů státní správy. 
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8. Popisy nejvíce rozšířených sanačních technologií 

Pro komplexní řešení ekologické zátěže lagun Ostramo byla zpracována rozsáhlá 

studie proveditelnosti [4], která podrobně zpracovala a analyzovala jednotlivé možné 

a efektivní sanační metody pro areál lagun. Jejich obecný přehled uvádím v následujících 

kapitolách. 

8.1 Energetické využití odpadů 

Energetické využití zahrnuje mísení odpadů s vysokou kalorickou hodnotou 

s palivem v kotelnách, teplárnách, cementových pecích, vysokých pecích a v ostatních 

tepelných zařízeních, která používají uhlí nebo ropné produkty jako palivo. 

Energetické využití je používáno např. na severovýchodě Spojených států ke 

zneškodnění odpadů z výroby svítiplynu. Běžným příkladem je odtěžení plynárenských 

dehtů a znečištěných zemin s vysokou výhřevností. Následnou předúpravou nebo 

mícháním odpadů, pokud je to nezbytné, je možné odstranit nebezpečné vlastnosti (např. 

benzen) a spálit odpad s jiným palivem v kotelně. V některých případech je odpad smísen 

s koksárenským nebo uhelným prachem pro zvýšení výhřevnosti a odstranění benzenu 

před vlastním spalováním. Zásadní nevýhodou technologie je významné zvýšení obsahu 

popela, pokud směs obsahuje více než 10 % odpadu. 

8.2 Spalování 

Spalování zneškodňuje kontaminaci hořením. Tato technologie se běžně používá ke 

spalování např. pevných komunálních odpadů. Pokud je objem spalovaných odpadů 

setrvale vysoký a existuje poptávka po energii, pak mohou spalovny využívat paliva 

vyrobeného z lagun pro výrobu nízkotlaké páry. Spaloven je možné využít také ke 

spalování nebezpečných odpadů (ředidla, PCB, organika, atd.) a odpadu z nemocnic. 

Odpad je např. ve Spojených státech dopravován do stacionárních zařízení, která mají 

povolení podle zákona ResourceConservation and RecoveryAct (RCRA) nebo Toxic 

Substance ControlAct (TSCA). Některé společnosti dodávají mobilní spalovny, které 

mohou odpady spalovat přímo v lokalitě. 
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Spalovny běžně sestávají z primárního a sekundárního spalovacího systému. 

Primární jednotka spaluje pevný i kapalný materiál. Sekundární jednotka dokončuje 

spálení nespálených nebo částečně spálených kontaminantů v odpadních plynech 

z primárního okruhu. Provozní teploty a doba zdržení, které jsou požadovány pro úplnou 

destrukci kontaminantů, jsou definovány v povolení k provozu. 

TYPY SPALOVEN 

Spalovny používané ke spalování oleje a pevných látek s obsahem ropných derivátů 

většinou konstrukčně vycházejí z rotačních pecí, pecí s fluidním spalováním nebo 

vícekomorových systémů. Rotační pec je technicky nejflexibilnější, protože může 

zpracovávat větší rozsah substrátů při různých teplotách k zajištění dokonalého 

spalovacího procesu. Většina mobilních jednotek používá rotační pece, některé systémy 

využívají fluidní pece. 

Hlavním rozdílem mezi spalovnami a jednotkami termální desorpce je provozní 

teplota v primárním okruhu. Ve spalovnách se pracuje s podstatně vyššími teplotami 

a prostor pece má žáruvzdornou vyzdívku. To zvyšuje velikost a váhu primárního bloku 

spaloven ve srovnání s termální desorpcí, kde žádná vyzdívka není. Ve spalovně dochází 

k hoření a ničení kontaminantů v primární peci souběžně se spalitelnými látkami, které 

nejsou nebezpečné. Tyto podmínky jsou nutné pro spalování odolných chlorovaných 

uhlovodíků, jako jsou PCB, bez vzniku dioxinů nebo furanů v odcházejících plynech a dále 

ke spalování kalů a kapalin. 

8.3 Nízkoteplotní termická desorpce 

Nízkoteplotní termická desorpce (lowtemperaturethermaldesorption – LTTD) je 

metoda pro odstranění uhlovodíků z kontaminovaných zemin, při které dochází k odpaření 

kontaminantů. Páry jsou buď kondenzovány, aby došlo k jejich nashromáždění, nebo jsou 

oxidovány na oxid uhličitý, vodu a kyselinu chlorovodíkovou (pokud dojde k volatilizaci 

chlorovaných uhlovodíků). Termická úprava za použití uvedené technologie spolehlivě 

dosahuje nízkých reziduálních hodnot uhlovodíků v zeminách. 
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8.3.1 Jednotky s přímým ohřevem 

Průmyslové jednotky jsou vytápěny přímo nebo nepřímo. Přímé vyhřívání je 

nejčastější. Schéma přímo vytápěného systému převzaté ze studie proveditelnosti z r. 2001 

je uvedeno na obrázku níže.  

 

 

Obrázek č. 16: Schéma jednotky s přímým ohřevem  

(zdroj: [3]) 

 

Proces zahrnuje vyhřívání odtěžené zeminy na teplotu mezi 320 °C a 480 °C 

v primární jednotce (PTU), která sestává z rotační pece vyhřívané hořákem. Odpadní plyny 

obsahující částečně spálené uhlovodíky procházejí horkým cyklonem, kde se sbírají hrubé 

prachové částice. Odpadní plyny na výstupu z cyklonu jsou spalovány v sekundární 

jednotce (STU) při teplotách mezi 980 °C a 1 090 °C, které uhlovodíky rozloží. Horké 

plyny jsou prudce zchlazeny na cca 200 °C před odstraněním jemných prachových částic 

v záchytné komoře a následně jsou vypouštěny komínem do ovzduší. Běžně se pro 

legislativní schválení požaduje účinnost 99,99 % destrukce uhlovodíků proti vstupu do 

jednotky. 
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Historicky je použití přímo vytápěné jednotky omezeno na úpravu zemin s obsahem 

nižším než 1,5 % uhlovodíků s ohledem na nižší mez výbušnosti v odpadních plynech. 

Některé nové jednotky mají vylepšené těsnění nebo vnější spalovací komory, které 

rozšiřují jejich použití na koncentrace ropných uhlovodíků při vstupu do jednotky na 3–

4 %. Sanační náklady pro vytěžené zeminy se pohybují v rozmezí 20–50 USD za tunu 

v závislosti na vlhkosti a obsahu uhlovodíků [3]. Výkonnost takové jednotky se pohybuje 

v rozmezí 15–60 tun za hodinu. 

8.3.2 Nepřímo vytápěné jednotky 

Nepřímo vytápěné jednotky obvykle obsahují koncentrické rotační pece, které jsou 

vyhřívány hořáky v meziprostoru dvou pecí a přenosem tepla na zeminu kondukcí. Schéma 

převzaté ze studie proveditelnosti z r. 2001 je uvedeno na následujícím obrázku. 

 

 

Obrázek č. 17: Schéma jednotky s nepřímým ohřevem  

(zdroj: [3]) 

 

Organické látky jsou zplyňovány a shromažďovány v kondenzačním zařízení pro 

recyklaci nebo tepelnou destrukci ve spalovnách. Nekondenzované plyny jsou někdy 
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vedeny do hořáků. Nepřímo vyhřívané jednotky nemají omezení z hlediska obsahu 

ropných uhlovodíků, které je charakteristické pro přímo vytápěné jednotky. Výkon této 

jednotky je 10–30 tun za hodinu.  

8.4 Biodegradace 

Biodegradace je přirozená degradace uhlovodíků biologickými destrukčními 

procesy, které probíhají při kompostování, v bioreaktorech a při přirozené degradaci. 

Proces sestává z mísení odpadů nebo kontaminované zeminy s přídavnými substráty tak, 

aby bylo zabezpečeno provzdušnění a dostatek živin, které podporují bakteriální růst 

a aktivitu. 

Biologická degradace se vyskytuje během celého sledovaného období. Její ukončení 

závisí na matrici, typu kontaminantu a jeho koncentraci v zemině nebo odpadu. Dodavatelé 

těchto technologií provedli velké množství prací ke zlepšení efektivnosti technologie. 

Jedná se především o vývoj specifických bakteriálních kmenů nebo o produkci vysoce 

energetických substrátů, ve kterých se pak reakce uskutečňují [3]. 

BIOSANACE 

Biosanace je rozprostření nebo rozložení kontaminovaných zemin nebo kalů 

v mělkých vrstvách, aby byly zabezpečeny takové přírodní podmínky, které vedou 

k biologické degradaci. Sanační technologie zahrnují: 

- vysvahování, resp. konfiguraci lokality pro obvod dešťových srážek; 

- přídavky hnojiv, resp. živin; 

- periodické kypření (nejméně jednou měsíčně); 

- zavlažování během dlouhých období sucha. 

Čas potřebný k ukončení těchto činností se v závislosti na množství srážek 

a teplotních podmínkách pohybuje v rozmezí od 6 měsíců do jednoho roku. Biosanace na 

místě bez velkého přemísťování může být ekonomicky efektivní s cenou méně než 20 USD 

za kubický metr pro lokalitu se stabilním půdním fondem (např. farma) [3]. Technologie je 

efektivní pro výšku sanované lokality od 0,3 do 0,5 m. Metody s větší mocností zeminy 

mohou být použity, avšak náklady se tím značně zvyšují.  
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Rozsah degradace kontaminantů může být poněkud omezen. Snížení obsahu ropných 

uhlovodíků (NEL) o 35–78 % bylo pozorováno během pilotního programu, který trval 

6,5 měsíce. Typická degradační rychlost pro uhlovodíky o velké molekulární hmotnosti 

(PAU – např. benzo(a)pyren) může být degradována na velmi nízké hodnoty. Celkové 

koncentrace kovů se zásadně nezmění, avšak kovy se stávají vlivem oxidace více mobilní 

(vyluhovatelnost). Tento proces pravděpodobně změní konzistenci kalu na konzistenci 

podobnou zemině, zlepší se jeho pevnost, takže může být použit pro zpětné zásypy nebo 

může být překryt. Tato a další technologie jsou vhodné pro výplňové navážky a pro 

podložní navážky. 

8.5 Solidifikace 

Úprava solidifikací a stabilizací (S/S) redukuje mobilitu kontaminantů v odpadech 

a zvyšuje jejich pevnost. Upravený odpad poskytuje stabilní podloží pro stavební stroje 

a pro krycí vrstvy. S výjimkou speciálních aplikací S/S nerozkládá stanovené 

kontaminanty, ale imobilizuje je. Tato technologie je široce využívána pro snížení 

vyluhovatelnosti kovů a mobility organických látek v zeminách. 

Solidifikační část procesu zahrnuje přídavek pojiv, jako je odpadní prach z vápenek 

a cementáren, popílek nebo portlandský cement, pro adsorpci kapalin a zvýšení pevnosti. 

Stabilizační část procesu zahrnuje přídavek chemikálií, jako jsou karbonáty, fosfáty 

a sulfidy, pro konverzi kontaminantů do méně rozpustných a mobilních forem. 

Technologie může být aplikována in situ nebo ex situ. Obecně je dávána přednost 

technologiím in situ, protože porušení odpadů je minimalizováno. Technologie ex situ 

mohou být použity tam, kde může mít stupeň mísení významný vliv na úspěšnost úpravy. 

Úpravou kontaminovaných odpadů technologií S/S se dosahuje: 

- snížené rozpustnosti kontaminantů tvorbou sorbovaných látek nebo nerozpustných 

sraženin; 

- zlepšené fyzikální charakteristiky odpadu; 

- celkově sníženého reakčního povrchu, který může znamenat úbytek hmotnostního toku 

kontaminantů; 

- menšího styku mezi vodním cyklem a kontaminanty snížením propustnosti materiálu. 
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Primární pro aplikaci S/S je posouzení typu reakčních činidel a jejich dávkování 

určuje efektivnost procesu i jeho náklady. Jako reakční činidla se běžně používají 

portlandský cement, cementářský prach, vápno, vápenný prach, popílek, popel z fluidního 

lože, nebo jejich kombinace. Typické náklady na tato činidla ve Spojených státech (včetně 

dopravy) jsou 85 USD za tunu portlandského cementu, 29 USD za tunu popílku a 42 USD 

za tunu cementářského prachu [3]. Náklady na patentovaná činidla mohou být i vyšší. 

8.6 Promývání zemin 

Promývání zemin je sanační technologií ex situ, která kombinuje promývání 

a fyzikální separaci pro odstranění kontaminantů ze zemin. Je velmi extenzivně používána 

pro úpravu zemin kontaminovaných kovy i organickými látkami. Obecně je proces více 

úspěšný při úpravě písčitých půd kontaminovaných kovy. Odstranění organických látek 

může být někdy podpořeno použitím saponátů. 

8.7 Fytosanace 

Fytosanace se vztahuje k využití rostlin k sanaci kontaminovaných oblastí 

a rozložení odpadu. Tato technologie se obvykle používá v kombinaci s jinými sanačními 

metodami. Spíše slouží ke zefektivnění jiných technologií. Dá se využít pro: 

- snížení těkání u látek z kontaminované půdy či kalů do ovzduší nebo průniku 

srážkových vod mechanickou stabilizací kontaminovaných vrstev; 

- řízení hladiny podzemních vod, infiltraci dešťové vody nebo sanaci průsaků pomocí 

evapotranspirace; 

- zabránění migrace kovů jejich vázáním do kořenové vrstvy (rhizosféry); 

- degradace PAU a jiných organických znečišťujících látek v přípovrchových zeminách 

anebo v odpadech.  

Stabilizace spočívá ve vysazování trav nebo jiných rostlin přímo na odpad nebo na 

zeminu kryjící uložený odpad, aby se zamezilo rozfoukání prachu nebo odplavení pevných 

částic dešťovou vodou. Stabilizovaný odpad stále obsahuje znečišťující látky, ačkoliv 

průsakovou vodou se může změnit stabilizace odpadu a částečné odplavení kontaminantů 
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mohlo mít za následek překročení povolených limitů pro jejich obsah v odpadních 

srážkových vodách. 

Vysazování rostlin na půdní pokryv neodstraňuje znečišťující látky, ledaže by krycí 

vrstva byla částečně tvořena půdou s nízkou úrovní znečištění. Hlavním cílem je zabránit 

erozi povrchové vrstvy a současně snížit nároky na údržbu této vrstvy. 

Evapotranspirace spočívá ve využití rostlin (obvykle topolů nebo jiných stromů) ke 

snížení hladiny podzemních vod. Dále se jedná o snižování infiltrace z povrchových srážek 

půdním pokryvem, kde by mohly vyplavovat kontaminaci. Evapotranspirace může 

regulovat hladinu vody za bariérou vytvořenou podzemní stěnou. Efekt je sezónní a typ 

a hustota vysazených rostlin musí odpovídat místním podmínkám tak, aby byly splněny 

požadavky na ochranu po celý rok [3]. 

Vstřebávání: některé rostliny mají schopnost vstřebávat či pohlcovat kovy 

v kořenové zóně. Běžným využitím fytosanace je sanace průsaků čerpaných ze sběrného 

systému skládek. Ve spojení s evapotranspirací omezuje pohyblivost kovů a chrání zásoby 

podzemních vod [3]. 

Degradace: některé rostliny postupně podněcují přirozený rozklad sloučením 

uhlovodíků tím, že poskytují kořenovou strukturu, enzymy a provzdušnění v kořenové 

zóně. Míra dosaženého rozkladu závisí na znečišťující látce a typu půdy a je dostatečným 

jevem při fytosanaci [3]. 

8.7.1 Stav technologie 

Významná část sanačních prací v lokalitách znečištěných ropnými uhlovodíky se 

nyní provádí za využití fytosanace. Tato metodika je hojně a úspěšně využívána například 

ve Spojených státech: 

- sanace divoké skládky, sanace provzdušňovaných rybníků a biosanace mokřin 

a vegetačního příkryvu v rafinérii Chevron v Richmondu v Kalifornii; 

- degradace oleje na ostrově Virginia; 

- degradace oleje na zařízení Union Carbide v Texasu. 

V praxi je fytosanace nejlépe zavedena v ropném průmyslu při sanaci odpadních vod 

v umělých mokřinách. Využívání této technologie se předpokládá i v budoucnu. 
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8.7.2 Technologická použitelnost na lagunách Ostramo 

Zhodnocení využití fytosanace v lokalitě Ostramo je uvedeno v následující tabulce 

(č. 7). Uvedené výsledky reprezentují fytosanaci jako možnou doplňkovou metodu sanace 

vedle hlavních dekontaminačních prací. 

Je pravděpodobné, že fytosanace se v lokalitě Ostramo již upatňuje. Laguny R0 a R1 

jsou v současnosti silně porostlé trávou, keři a stromy převážně náletového charakteru a je 

pravděpodobné, že půda v této oblasti je výrazně čistější než půda v zónách pod kořenovou 

vrstvou. 

Důležitou roli při fytosanaci v lokalitě Ostramo by mohla sehrát dlouhodobá péče. 

Průsaky z upravených oblastí by mohly být nadále dlouhodobě čerpány za pomoci 

tryskového čerpacího systému a rozprašovány na zalesněné ploše kvůli evapotranspiraci 

a biologickému rozkladu. 

Tabulka č. 7: Hodnocení fytosanace 

Kategorie 
olej nebo 
podzemní 

voda 

měkký a pevný 

kal 

výplňová 

navážka 

podložní 

materiál 

(navážková 

zemina a hlína) 

Dlouhodobá účinnost  

a spolehlivost 
4 2 4 4 

Snížení toxicity, mobility  

a objemu (TMO) 
3 1 3 3 

Krátkodobé vlivy 4 4 4 4 

Proveditelnost 4 3 4 4 

Náklady 5 5 5 5 

Celkem 20 15 20 20 

pozn.: maximální počet bodů = 5, zásadní nedostatek = 0 
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8.7.3 Dlouhodobá účinnost a spolehlivost 

Spolehlivost a efektivita sanací využívajících fytosanaci se pravděpodobně během 

času zvýší tím, jak se rostliny postupně ujmou a znečišťující látky se začnou rozkládat. 

Vegetací porostlé vrchní vrstvy budou lépe odolávat extrémnímu počasí a v případě, že by 

došlo k poškození rostlin, není problém je nahradit novými. Kyselina v kalech by 

zlikvidovala jakoukoliv vegetaci. Je tedy nutné otestovat, jak tyto látky upravit tak, aby 

nebyly toxické pro rostliny. 

Snížení toxicity, mobility a objemu 

Fytosanace bude mít v dlouhodobém výhledu za následek určitý pokles toxicity. 

Nejvýznamnějším přínosem bude nejspíš snížení mobility znečišťujících látek 

vstřebáváním, evapotranspirací a stabilizací. Snížení objemu se očekává spíš menší. 

Krátkodobé vlivy se hodnotí na základě rostlin, které se ujmou buď přímo na odpadu 

nebo na znečištěné půdě. Výsledky by byly umocněny navezením čisté půdy na odpad. 

Rostliny přímo na odpadu by mohly z ekologického pohledu vytvořit vítané 

zpestření, dokud hustota porostu nebude taková, aby zabránila přístupu k odpadu nebo 

snížila úroveň znečištění na přijatelnou míru. 

Doba nezbytná k vytvoření dostačující funkce fytosanace může být značná (několik 

let). 

Proveditelnost 

Vzhledem k tomu, že jde o poměrně novou technologii, může její schvalovací proces 

vyžadovat značné úsilí. Schválení může přijít až po několika letech, kdy se ukáže, že je 

příslušná sanační technologie efektivní. 

Předpoklad pro úspěch na lagunách Ostramo je vysoký, neboť na lagunách R0 a R1 

se již rostliny ujaly (viz. výše). Není ovšem známo, zda nebyl odpad ve výplňové navážce 

zavezen čistou zeminou, na které už předtím začaly růst rostliny. 
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Náklady 

Náklady fytosanace zatím nejsou vyčísleny a závisí na objemu. Lze očekávat nízké 

náklady v případě úspěšné výsadby, a pokud sanace časem sníží čí zabrání zhoršování 

stávajícího stavu. Pro počáteční výsadbu je nutno počítat s náklady asi 250 000 USD/ha 

[3]. 

Metoda fytosanace je považována za jednu z vhodných metod při sanaci lagun 

Ostramo. 
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9. KO–PROCESING: Společné zpracování organických 

odpadů s uhlím 

Hlavním cílem předkládané práce je navrhnout způsob nakládání s materiálem 

uloženým v lagunách takovým způsobem, aby jej bylo možno druhotně využít s co 

nejmenším negativním vlivem na životní prostředí. Následující kapitoly pojednávají 

o možných procesech druhotného zpracování uložených organických kalů ve spojení 

s uhlím. 

9.1 Produkce organických odpadů, jejich složení a obecné možnosti 

použití 

V 90. letech a v časovém horizontu po roce 2000 stojí před průmyslově rozvinutými 

státy závažný problém využití odpadu. Odpad je podle legislativy ČR definován podobně 

jako v EU a v zemích OECD. Odděleně je v ČR definován a evidován nebezpečný odpad. 

Ten splňuje jednu nebo více charakteristik nebezpečnosti, které korespondují se seznamem 

přijatým basilejskou úmluvou a směrnicemi Evropské unie. Česká klasifikace rozlišuje od 

roku 1998 následující 3 kategorie odpadu: 

 odpad nebezpečný; 

 odpad komunální; 

 odpad jiný. 

Stávající český katalog uvádí 668 druhů odpadu. Pro společné zpracování s uhlím 

jsou nejvhodnější ty skupiny komunálního odpadu, které mají vysoký obsah vodíku 

a uhlíku. Objemové zastoupení vybraných skupin a složek komunálního odpadu (uvedené 

na následujícím obrázku) v Praze je v souladu s údaji organizace pro hospodářskou 

spolupráci OECD. Evidovaný objem komunálního odpadu v ČR činil 3,2 Mt, tj. 310 kg na 

obyvatele v roce 1996. Při korektuře na odpad z domácností 60 kg na obyvatele činil 

objem komunálního odpadu v ČR 370 kg/obyv., tj. 3 811 Mt. Ve složení komunálního 

odpadu se v ČR uplatňuje trend poklesu popela (což je důsledek redukce vytápění málo 

kvalitním uhlím) a nárůst podílu obalových materiálů. Z následujících obrázků je zřejmé, 

že produkce komunálního odpadu v ČR (310 kg na obyvatele) je blízká produkci Polska 
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a Maďarska (CEFTA) a že odpovídá dosaženému stupni ekonomického rozvoje (např. 

HDP na obyvatele za rok). 

 

 

Obrázek č. 18: Schéma odpadového hospodářství v ČR a ostatních zemích 

zdroj: [3] 

 

Tabulka č. 8: Produkce odpadu v ČR 1995, 1996 

  

1995 1996 

(kt) % (kt) % 

průmyslový odpad 27 000 37 38 500 43 

odpad při výrobě energie 10 600 14 17 100 19 

odpad z dolů a lomů 2 400 3 5 000 6 

odpad v zemědělství a lesnictví 6 200 8 5 500 6 

komunální odpad 2 000 3 3 200 4 

jiný odpad 25 900 35 19 800 22 

Celkem 74 100 100 89 100 100 

 

V současné době je nejběžnějším způsobem nakládání s odpadem skládkování. 

Koncem roku 1996 bylo v ČR v provozu 380 technicky zajištěných skládek. K dnešku je 
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v provozu celkem 273 technicky zabezpečených skládek. Pevný odpad je možno ukládat 

na cca 150 skládkách. Funkční spalovny komunálního odpadu (tedy spalování odpadu bez 

přidávání uhlí) fungují v Praze, Brně a Liberci. Povinnost evidovat produkovaný odpad má 

za následek snahu obcí (v případě komunálního odpadu) a podniků (v případě 

průmyslového odpadu) snižovat jeho objem. 

V sousedních zemích se taktéž poměrně úspěšně aplikuje metoda separovaného sběru 

komunálního odpadu (sklo, papír, plasty, kovy). Technologie recyklace a využití 

druhotných surovin není však v ČR stále prioritní metodou nakládání s odpadem. Nadále 

převažuje metoda skládkování, na další pozici spalování a nejméně je praktikována 

recyklace.  

V tabulce č. 9 je uvedena produkce odpadu v ČR a v ostatních průmyslově 

rozvinutých zemích. 

Produkce komunálního odpadu na hlavu v ČR (230 kg) a v Polsku (290 kg) je kolem 

roku 1995 oproti průměru zemí OECD (530 kg) dosud relativně nízká. Organické složky 

komunálního odpadu, tj. složky s vysokým podílem uhlíku a vodíku, jsou spalitelné, což 

oproti skládkování umožňuje energetické využití spalitelných složek. Množství energie, 

které se při skládkování odpadů ztrácí, je uvedeno v tabulce č. 10. 
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Tabulka č. 9: Produkce a využití komunálního odpadu ve vybraných zemích 

komunální odpad 

země 

produkovaný 

komunální 

odpad na 

hlavu 

z toho 

odpad 

domácností 

soukromá 

spotřeba na 

hlavu 

procento celkového množství odpadů 

využitých 

kg. / 

hlavu 

% 

změny 
kg/hlavu 

v 1000 

USD 

% 

změny 
recyklováním/ spalováním skládkováním 

1995 
od 

1980 
1990 1995 

od 

1980 
kompostováním 1995 1995 

Kanada 660 24 610 11,8 13,3 19 6 75 

Mexiko 330 - 260 3,5 -7,1 1 - 99 

USA 720 19 - 16,8 31,6 27 16 57 

Japonsko 400 7 - 11 47,5 4 69 27 

Korea 390 - - 6,3 164,9 24 4 72 

Austrálie 590 - 400 10,4 29,3 - - - 

Nový Zéland - - 390 8,9 18,3 - - - 

Rakousko 480 42 310 10,1 32,3 38 14 48 

Belgie 470 - - 11 21,7 14 31 55 

Česká 

republika 230 - 150 5,1 - - - 99 

Dánsko 530 34 500 9,7 27,4 23 54 22 

Finsko 410 - 180 7,5 21,6 33 2 65 

Francie 560 8 410 10,7 23,5 9 32 59 

Německo 400 - 380 10,4 27,5 29 17 51 

Řecko 310 20 - 7,4 28,4 7 - 93 

Maďarsko 420 82 270 4 - - 7 93 

Island 560 - 240 9,7 13 14 17 69 

Irsko 430 129 290 8,3 40,1 8 - 92 

Itálie 470 89 400 11,1 33,5 - 6 94 

Lucembursko 530 51 250 16,5 36,3 28 43 28 

Nizozemsko 580 16 470 10,5 18,6 38 27 35 

Norsko 620 49 300 9,2 30,2 15 16 69 

Polsko 290 10 210 2,9 - 2 - 98 

Portugalsko 350 75 - 6,8 43,9 12 - 88 

Španělsko 370 35 - 7,8 28,8 12 4 83 

Švédsko 440 21 360 8,3 7,5 19 42 39 

Švýcarsko 610 32 430 12 8,2 40 46 14 

Turecko 590 44 - 3,3 12,5 2 2 81 

Velká Británie 490 - 460 10,6 41,5 7 9 83 

OECD 530 25 - 11,4 38,3 - - - 

 

 

Tabulka č. 10: Výhřevnost složek komunálního a průmyslového odpadu 

druh odpadu pryž kůže piliny papír PE PVC PET 

výhřevnost MJ/kg 21–25 19 19 15 46 18–26 23 
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Zejména výroba pryže a plastů (polymerů) je spojena se značnou spotřebou ropy, 

která je v tomto případě výchozí surovinou i zdrojem energie. Energetickou a materiálovou 

náročnost jejich výroby ukazuje následující tabulka. Skládkování jedné tuny odpadní pryže 

či polymerů tak představuje nevratnou ztrátu zhruba 1–3,6 t ropy. 

Tabulka č. 11: Spotřeba surovin a energie na výrobu polymerů vyjádřená ropným ekvivalentem (toe). 

polymer 
ropa jako surovina ropa jako energie celkem 

(t.t
-1

) 

PE 1,12 1,16 2,28 

PP 1,17 1,38 2,55 

PVC 0,55 1,40 1,95 

PS 1,30 1,88 3,18 

KS 1,20 2,40 3,60 

pozn. : toe =44 GJ =1 tmp (ropa) 

Zejména odpadní polymery, pryž a plasty dávají dobré předpoklady z hlediska 

společného zpracování s uhlím. Řada publikovaných prací zaměřených na ko-procesing 

uhlí/odpadní plasty, jmenovitě na jejich ko-pyrolýzu a ko-zkapalnění, dokládá, že při 

vhodné volbě uhlí a režimu termické konverze směsi se uplatní schopnost uhlí jako dárce 

vodíku (h-donoru). To umožňuje žádoucí redistribuci, podílející se zvýšením podílu 

kapalných produktů (olejů, dehtů) a snížením podílu tuhých a plynných produktů. Příznivý 

je vliv přítomnosti uhlí na průběh pyrolýzy polyethylenu. Obdobně se projevuje donorová 

schopnost uhlí při srovnávací pyrolýze polystyrenu ve směsi s uhlím, alternativně 

s pískem. Schematicky jsou procesy pyrolýzy obou případů zachyceny na následujícím 

obrázku. 
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Obrázek č. 19: Možnosti pyrolýzy uhlí 

zdroj: [3] 

Z hlediska společného zpracování organických odpadů s uhlím jsou sledovány 

přednostně odpadní plasty a pryž. Výroba plastů ve světě rychle roste a dosáhla 37 Mt 

v roce 1975, 62 Mt v roce 1985 a okolo 100 Mt v roce 1994. V současné době jsou pro 

světovou výrobu plastů používána cca 4 % veškeré spotřebované ropy. Roční reálnou 

spotřebu plastů, v ČR včetně materiálů importovaných ve formě výrobků, lze odhadnout na 

600–700 kt. Do odpadu přechází ročně 20–25 % uvedené spotřeby [3]. 

Odpadní plasty jsou dominantní složkou komunálního odpadu a jsou tvořeny 

zejména polyetylenem (PE), polystyrenem (PS), polyethylentereftalátem (PET) 

a polypropylenem (PP), které jsou bohaté na uhlík a vodík. Jejich konverze na kapalná 

paliva (syntetickou ropu) je žádoucí alternativou k mechanické recyklaci odpadních plastů. 

Jak v uhlí, tak v odpadních plastech je relativně vysoký podíl uhlíku a vodíku, což dává 

předpoklady pro úspěšný ko-procesing (ko-pyrolýzu, ko-zkapalnění). Na následujícím 
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obrázku je schematicky znázorněn proces zpracování odpadních plastů samotných 

a společně s uhlím [3].  

 

 

Obrázek č. 20: Zpracování odpadních plastů samostatně a společně s uhlím 

zdroj: [3] 

 

Uvedené schéma zjednodušeně charakterizuje postupy zpracování jen odpadních 

plastů a jejich společné zpracování s uhlím. Společné zpracování s uhlím navazuje na 

dobrou znalost tradičních průmyslových procesů spalování uhlí (tepelnou energetiku), 

odplynění uhlí (koksárenství) a zplyňování uhlí (plynárenství). V těchto případech 

navazuje ko–procesing systémů uhlí/odpadní plasty na dobře zvládnuté průmyslové 

technologie se zázemím diverzifikovaných a dobře ověřených postupů. Oproti v ČR 
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převažujícímu skládkování, které je formou likvidace odpadů, představuje ko-procesing 

uhlí ve vazbě na organické odpady a jejich následné využití v energetické, surovinové či 

kombinované metodě další možné způsoby likvidace odpadů. 

U ko-pyrolýzy systému uhlí/odpadní plasty, která na rozdíl od ko-zkapalnění probíhá 

za atmosférického tlaku a bez přídavného vodíku, jsou údajně výtěžky kapalných produktů 

nižší. Příčinou jsou sekundární reakce probíhající za vysokých teplot potřebných pro 

pyrolytické štěpení vazeb C-C, C-O a C-H.  

Odpady jsou v různých zemích odlišně kategorizovány. Kategorizace zohledňuje 

shromažďování, skládkování, přepravu i opětnou využitelnost. Obecně platí, že jako 

sekundární suroviny jsou využívány především papír, sklo a kov a v posledních letech i 

plasty. Jejich zastoupení v odpadu v některých zemích dokládá tabulka č.12: 

Tabulka č. 12: Složení odpadu v některých zemích 

Země 
odpad (%) 

papír Plasty sklo kov ostatní 

Brazílie 25,9 4,3 2,1 4,2 63,5 

Kanada 25,2 12,0 5,0 9,0 48,8 

Francie 32,0 13,7 14,5 5,5 35,5 

Itálie 21,5 9,8 8,0 3,2 57,5 

Polsko 22,0 5,0 12,0 5,0 56,0 

Velká Británie 33,0 7,0 10,0 8,0 42,0 

USA 37,6 9,3 6,6 8,3 38,2 

Západní Evropa 28,0 7,0 9,0 5,0 51,0 

V řadě zemí klesá skládkování odpadů, a to především z důvodu uvolňování 

skládkového plynu (methanu), který přispívá ke skleníkovému efektu. Je uváděno, že ročně 

je anaerobním rozkladem organického odpadu na skládkách emitováno 20–70 Mtmethanu.  

9.2   Spalování organického odpadu a jeho ko-spalování s uhlím 

Zatímco spalování tuhého komunálního odpadu v městských a regionálních 

spalovnách má v Evropě i v ČR dlouhodobou tradici, nejedná se vždy o metodiku prostou 

problémů. Úspěšné spalování odpadu je deklarováno respektováním následujících 

fyzikálních parametrů a jeho složení: 
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kusovost vlhkost 

hustota obsah alkálií, chlóru, síry a popela 

zhutnitelnost výhřevnost 

tvrdost 

Důležitý je také postup mísení směsí uhlí s odpady a způsob transportu odpadu. Při 

společném spalování odpadu a uhlí působí jisté potíže především nehomogenita odpadu. 

Musí být tedy upraven na hrubý spalitelný odpad. 

Ko-spalování černého uhlí s odpadními kaly je úspěšně praktikováno především 

v Německém závodě SaarbergWerke. Proces ko-spalování zde běží od roku 1995. Odpadní 

kaly jsou zde mechanicky sušeny a spalovány ve dvou blocích, z nichž každý má výkon 

150 MW Polétavý prach a spaliny jsou pak vedeny přes elektrofiltry a zachycený popel je 

používán k výrobě cementu. Uvolněná síra je zachycována v pračkách a druhotně 

využívána k výrobě sádry. Oxidy dusíku NOx jsou v tomto procesu odstraňovány 

katalyticky. Proces ko-spalování schematicky zachycuje následující obrázek. 

 

 

 

Obrázek č. 21: Ko-spalování kalů a uhlí 

zdroj: [3] 
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Tabulka č. 13: Charakteristika odpadních kalů a černého uhlí 

parametr 
černé uhlí sušené odpadní kaly 

min. max. min. max. 

technická analýza 

Vlhkost 

% 

12,9 17,4 4,05 5,8 

Popelnatost 17,45 28,09 47,38 52,02 

prchavé látky 27,5 31,9 42,3 46 

spalné teplo MJ.kg
-1 24,15 27,84 10,9 11,77 

prvkové složení 

Uhlík 

% 

59,53 62,29 25,86 27,15 

Vodík 3,779 4,31 4 4,19 

Kyslík 6,2 6,85 14 16,9 

Dusík 0,88 1,06 3 3,32 

Síra 1,11 1,53 1,06 1,15 

Chlor 0,09 0,11 0,05 0,06 

 

9.3 Ko-zplynění uhlí s organickými odpady 

Zplynění uhlí je tradiční průmyslová technologie, jejímž hlavním produktem je 

v současné době syntézní plyn CO+H2 nebo energoplyn sloužící k výrobě elektřiny a tepla 

v kombinovaném paroplynovém cyklu. V Německu a v ČR bylo v posledních 50 letech 

zplyňováno především hnědé uhlí a technologie zplynění uhlí v pevném (sesuvném) loži, 

fluidním loži a v únosu je mnohonásobně prověřena a propracována. 

V Německu je zákonem zakázáno ukládat na skládky od roku 2001 průmyslový 

odpad a od roku 2005 komunální odpad. Zákon vychází ze záměru ukládat v budoucnu jen 

tuhé inertní odpady, z nichž se vodou extrahuje minimální množství kovů. Na rozdíl od 

většiny států, které se orientují na skládkování kombinované se spalováním odpadů, 

spaluje SRN pouze 17 % komunálního odpadu a orientuje se výrazně na jeho zplynění 

s cílem energetického a chemického využití. Zplyňovány jsou především dřevěné odpady, 

směsné odpadní plasty a speciální průmyslový odpad, částečně s vyšším obsahem 

polutantů. Schéma zplyňovacího reaktoru je uvedeno na následujícím obrázku: 
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Obrázek č. 22: Schéma zplyňovacího reaktoru 

zdroj: [3] 

 

Při protiproudém zplynění v sesuvném loži jsou uhlí a odpady vedeny vertikálně 

v sestupném proudu a ve vzestupném proudu jsou vedeny kyslík a vodní pára. Typickým 

reprezentantem tohoto postupu je technologie zplynění v pevném (sesuvném) loži. Toto 

zařízení, které vyrábí firma Lurgi, je v ČR úspěšně provozováno pro výrobu energoplynu 

v závodě Vřesová. Následující schematický obrázek zachycuje proces tlakového zplynění. 

V německém závodě Schwarze Pumpe je ve směsi s uhlím zplyňováno až 50 % odpadu 

(plasty, odpadní kaly, lehké frakce z autošrotu, odpad kontaminovaný oleji). Odpady pro 

zplynění v tlakovém reaktoru musí být vzhledem k použití sesuvného lože briketovány. 

Úprava odpadu před jeho zplyněním zahrnuje zdrobnění, třídění, magnetickou separaci 

železných kovů a jeho energetické krytí plynem ze zplynění. Po následné separaci 

neželezných kovů je směsný odpad smísen s aditivy peletizací. Výhodou tohoto zařízení je 
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především jeho zplynění za vysoké teploty (1 500–1 600 °C), a tím i nižší spotřeba páry 

pro endotermní reakce vedoucí k poklesu provozních nákladů. Získaný plyn může být 

použit k výrobě elektřiny a vysokotlaké páry. Alternativou může být také použití plynu pro 

syntézu metanolu. 

 

 

Obrázek č. 23: Schéma ko-zplynění 

zdroj: [3] 

 

9.4 Ko-pyrolýza uhlí s organickými odpady 

Ko-pyrolýza uhlí s organickými odpady má z postupu ko-procesingu nejdelší tradici. 

Ve své původní podobě společné karbonizace uhlí s přídavnými organickými látkami 

(černouhelnou smolou, dehtem, ropnými destilačními zbytky) neměla ovšem řešit problém 

využití organických odpadů. Cílem přídavků organických látek k uhelné vsázce do 

koksovacích komor bylo v první řadě: 

 zvýšení výtěžku plynu a zejména jeho výhřevných uhlovodíkových složek; 

 zlepšení termoplastických vlastností uhelné vsázky; 

 zlepšení termochemických a termomechanických vlastností vysokopecního koksu. 

Přednostně na zlepšení vlastností vysokopecního koksu jsou zaměřeny postupy ko-

karbonizace granulovaných organických odpadů v uhelných vsázkách pro 
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multikomorovékoksování. Ko-pyrolýza uhlí s organickými odpady může být prováděna i 

ve dvou stupních. 

V prvním stupni je provedena ko-termolýza odpadních plastů s černouhelnou smolou 

při teplotě do 400 °C, jak je uvedeno v následujícím schématu. 

 
 

 

Obrázek č. 24: Ko-termolýza polystyrenu s černouhelnou smolou 

zdroj: [3] 

Konečnými produkty jsou plyn a pyrolýzní oleje. Reakční smola je meziproduktem, 

který je ve druhém stupni ko-pyrolýzy (ko-karbonizace) aditivem, které zlepší koksovací 

vlastnosti hůře koksujícímu uhlí. 

Ko-pyrolýza směsí uhlí/organické odpady je v současné době ve středu zájmu 

průmyslově vyspělých zemí (států OECD). Ty stále řeší problematiku nakládání 

s odpadem obsahujícím zvýšené množství organických látek. 

V procesu pyrolýzy (karbonizace) černého uhlí dochází k výrazným změnám 

chemické struktury organické části uhlí. Při vzestupu teploty asi na 400 °C dochází ke 

štěpení slabších vazeb a simultánně k transferu vodíku. Tento transfer je zajišťován 

z naftenických jader a spotřebováván ke stabilizaci termicky vytvářených radikálů.  

V případě ko-pyrolýzy uhlí s odpadními plasty, pryží aj. je vodík uvolňovaný ze 

štěpené organické hmoty uhlí spotřebováván na konverzi těkavých produktů z pyrolýzy 

odpadních plastů na kapalné produkty. 
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Zejména nízko prouhelněná organická hmota černým uhlím s obsahem prchavých 

látek nad 30 % a vodíku 5,0–5,4 % vytváří při pyrolýze za teploty kolem 450 °C 

paroplynovou směs s maximálním množstvím vodíku. Změny při počátečním stadiu 

karbonizace a srovnání schopností plynového uhlí a některých uhlovodíků jako donoru 

jsou uvedeny na následujícím obrázku: 

 

 

 

Obrázek č. 25: Reakční model karbonizačního procesu a závislost uvolňování uhlíku na teplotě 

zdroj: [3] 

Následující obrázek znázorňuje zřejmý dosažený synergický efekt při ko-pyrolýze 

směsi uhlí a polyolefinu. Zatímco výtěžek koksu klesl o 5–7 %, výtěžek dehtu vzrostl o 

10–12 %, což je dáno poklesem výtěžku inertních a CH složek plynu. Radikály vodíku 

Reakční model počáteční fáze karbonizace

Závislost uvolňování vodíku na teplotě
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generované z polypropylenu byly účinně převáděny k radikálům odštěpeným z uhlí během 

primární pyrolýzy. Radikály tvořené z uhlí také odstraňují atomy vodíku z polypropylenu 

a potlačují vývoj vodíku.  

 

Obrázek č. 26: Srovnání výtěžku ko-pyrolýzy uhlí YL a polypropylenu HPP a samostatné pyrolýzy těchto 

složek. 

zdroj: [3] 

Srovnávací ko-pyrolýza hnědého a černého uhlí s přídavkem variantně 0–15–30–

60 % aditiva byla prováděna v pevném loži v křemenném reaktoru, umístěném vertikálně 

v trubkové peci (obr. č. 27). Pyrolýza byla vedena rychlostí ohřevu 5 °C/min do 900 °C 
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s časovou prodlevou 0,5 hod. na maximální teplotě. Jako organické odpadní látky byly 

použity kopolymer ASBS (akrylonitril/butadien/styren) vyráběný pod označením Forsan 

v podniku Kaučuk Kralupy a.s. a odpadní epoxidová pryskyřice E. Třetím aditivem byly 

směsné odpadní plasty MMW, separované plavením ve vodě, z nichž byla použita těžší 

frakce s hustotou nad 1,0. Technická charakteristika a prvkové složení použitého uhlí 

a odpadních plastů jsou uvedeny v tabulce č. 14. 

 

 

Obrázek č. 27: Schéma laboratorní pyrolýzní jednotky HOR 2 

zdroj: [3] 

 

 

Tabulka č. 14: Charakteristika uhlí a aditiv 

složka 

technická analýza prvková analýza 

W
a A

d S
d
t V

daf C H N SO Od 

hnědé uhlí 18,0 7,7 1,2 50,3 73,2 5,8 1,0 1,0 19,0 

černé uhlí 0,9 1,9 0,7 32,4 86,0 5,2 1,2 0,7 0,7 

ABS 0,8 2,0 0,2 97,8 86,6 8,2 4,6 0,2 0,4 

MMW 0,5 10,9 0,3 90,4 73,9 7,2 0,4 0,0 18,2 

Grafické srovnání výtěžků produktů (koksu, dehtu, reakční vody a plynu) je 

provedeno pro ko-pyrolýzu hnědého a černého uhlí s kopolymerem ABS a se směsnými 

odpadními plasty MMW (viz. obrázek č. 28 a 29). Větší výtěžky dehtu u ko-pyrolýzy 
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uhlí/ABS jsou dány vyšším obsahem vodíku a nízkým obsahem kyslíku v kopolymeru 

ABS. Nebyl však prokázán synergický efekt společné ko-pyrolýzy uhlí s odpadními plasty. 

Výtěžek dehtu se zvyšoval zejména při vysokém podílu 30–60 % plastů 

v kopyrolyzovaných směsích. Typ uhlí vhodný pro ko-pyrolýzu musí být volen s ohledem 

na složení směsi a podmínky procesu. 

V tabulce č. 15 je uvedena charakteristika získaného koksu. Změny sirnatosti koksu 

S
d
t s rostoucím přídavkem aditiv jsou nepodstatné, přídavek směsných plastů však zvýšil 

popelnatost koksu až na 22,3 %. Koks má charakter bezdýmého paliva s nízkou sirnatostí 

(S
d

t < 0,6 %) a s nízkým obsahem prchavých látek (Vdaf < 1,5 %). Vysoká pórovitost 

získaných koksů dává předpoklady pro jejich energetické využití i pro výrobu sorbentů. 

 

 

Obrázek č. 28: Ko-pyrolýza uhlí s kopolymerem ABS výtěžky produktů (% dry) 

zdroj: [3] 
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Tabulka č. 15: Charakteristika koksu z ko-pyrolýzy uhlí/odpadní plasty 

 
Legenda: Vzorek 1 s přídavkem směsných plastů 

Vzorek 2 s přídavkem aditiv 

Charakteristika dehtů dle tabulky č. 16 dokládá jejich nízkou sirnatost. Při použití 

kopolymeru ABS, jehož součástí je akrylonitril, došlo k přesunu převážné části dusíku do 

dehtu. 

 

 

Obrázek č. 29: Ko-pyrolýza uhlí se směsnými plasty MMW výtěžky produktů (% dry). 

zdroj: [3] 

 

 

 

 

 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 Uhlí 0 1,0 0,8 12 3,8 0,76 0,59 1 1,4 95,2 96,7 96,7 1,1 1,1 1,2 0,6 0,4 1,5 0,6

2 ABS 15 1,1 0,7 12,3 4,4 0,69 0,58 1,3 0,9 96 96,7 96,7 1,2 1,1 1,2 0,6 0,4 1,3 0,6

3 ABS 30 1,2 1,0 12,7 4,9 0,71 0,57 1,2 0,8 96,2 96,8 96,8 1,2 1,0 1,2 0,6 0,4 1,1 0,6

4 ABS 60 1,3 1,2 13,9 6,5 0,77 0,51 1,3 1,3 96,1 95,7 95,7 0,9 1,1 1,4 0,6 0,5 1,3 1,3

5 MMW 15 1,0 0,6 12,5 6,6 0,67 0,61 0,9 1,2 96 95,9 95,9 1,1 1,1 1,1 0,6 0,4 1,4 1,5

6 MMW 30 1,3 0,6 16,7 7,2 0,62 0,58 1,5 0,9 96 97,1 97,1 1,2 1,0 1,1 0,5 0,4 1,4 0,4

7 MMW 60 1,7 0,7 22,3 9,8 0,60 0,47 1,4 1,6 95,9 96,2 96,2 0,8 0,9 1,0 0,5 0,5 2,0 1,4

C H N SO Od

technická analýza (%hm.) prvková analýza
v

z
o

re
k aditivum

W
a

A
d

S
d
t V

daf

typ (% hm.)
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Tabulka č. 16: Charakteristika dehtu z ko-pyrolýzy uhlí/odpadní plasty 

V
zo

re
k
 aditivum popel hustota prvková analýza 

typ 
(% 

hm.) 

(% hm.) g.cm
-3 C H N SO Od 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

  Uhlí 0 0,27 0,21 1,05 1,03 82,2 83,3 9,1 8,4 1,0 0,6 0,3 0,4 7,4 7,3 

  ABS 15 0,17 0,26 1,02 1,02 83,1 85,1 8,9 8,3 2,1 1,8 0,4 0,3 5,5 4,5 

  ABS 30 0,08 0,21 1,00 1,02 83,8 85,5 8,8 8,1 3,1 2,1 0,3 0,2 4,0 4,1 

  ABS 60 0,07 0,04 1,00 0,96 86,3 83,9 8,6 9,0 3,6 2,9 0,1 0,1 1,4 4,1 

  MMW 15 0,45 0,28 1,05 1,00 81,5 83,6 9,0 8,5 0,7 0,7 0,3 0,4 8,5 6,7 

  MMW 30 0,15 0,32 1,01 1,00 83,8 83,5 8,4 8,4 0,5 0,8 0,3 0,3 7,0 7,0 

  MMW 60 0,12 0,02 1,01 0,98 82,8 83,9 8,2 8,5 0,8 0,3 0,2 0,1 8,0 7,2 
Legenda: Vzorek 1 s přídavkem směsných plastů 

Vzorek 2 s přídavkem aditiv 

 

Popelnatost dehtu převážně pod 0,2 % je způsobena úletem ultrajemných částí uhlí 

z reaktoru. Využitelnost částí získaných dehtů jako nízkosirných topných olejů je 

nesporná. Možnost jejich využití v chemickém průmyslu ověřuje návazný výzkum. 

Vedle odpadních plastů jsou pro ko-pyrolýzu s uhlím nejvhodnější uhlovodíky 

a destilační zbytky ze zpracování ropy. Tyto materiály mají na rozdíl od uhlí vysoký obsah 

vodíku, který v reakcích ko-procesingu působí jako donor. Interakcemi mezi uhlím 

a ropnými zbytky se při ko-pyrolýze zlepšují výtěžky žádoucích kapalných produktů. Díky 

synergickému efektu je výtěžek vyšší než při individuální pyrolýze uhlí, resp. ropného 

zbytku. V produktech se zvyšuje obsah lehkých olefinů a nízkovroucích aromatických 

sloučenin (frakce BTX), které jsou pro zpracování v chemickém průmyslu hodnotnějším 

materiálem než alifatické a polyaromatické uhlovodíky. Cílem ko-pyrolýzy uhlí 

s organickými odpady je dosáhnout co nejvyšších výnosů žádoucích lehkých produktů 

(dehtu, plynu), popř. i jejich lepších vlastností a chemického složení. 

Předností uhlí jako majoritní složky směsi je schopnost: 

 vytvořit tuhý, kompaktní zbytek (polokoks, koks) s příznivým chemickým složením 

(s nízkým obsahem síry) a vysokou reaktivitou při spalování; 

 vytvořit tuhý porézní zbytek s výhodnějšími vlastnostmi pro přípravu sorbentů než 

samotné výchozí uhlí; 

 být donorem vodíku, tj. předat svůj vodík kapalným produktům (olejům, dehtům) 

a plynným uhlovodíkům; 
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 konvertovat heteroatomy N a S v uhelné hořlavině na snadno separovatelné NH3 a H2S, 

které jsou při větší produkci dobře využitelné. 

Z hlediska průmyslového využití ko-pyrolýzy jsou jako přídavný organický odpad 

nejvhodnější směsné odpadní plasty (část komunálního odpadu). Nejúčelnější je 

zpracování jeho těžší části (hustota nad 1,0), snadno oddělitelné rozplavením ve vodě. 

Těžký komunální odpad obsahuje zejména papír, buničinu, PE, PVC, textil, kůži, hliníkové 

fólie aj. Materiál má však přijatelný obsah nespalitelných látek (popela) a relativně vysoký 

obsah kyslíku v hořlavině kolem 20 %. K pozitivním jevům při ko-pyrolýze směsných 

komunálních plastů s uhlím patří: 

 konverze většiny kyslíku z kopyrolizované směsi na reakční vodu; 

 konverze části kyslíku na oxidy uhlíku CO a CO2 se s rostoucími přídavky směsných 

plastů jen málo zvětšuje, a plyn tak není příliš zatěžován balastními složkami; 

 po separaci balastního CO2 (vyprání vodou) lze získat plyn s většinovým podílem 

vodíku (kolem 60 %) a s asi 20 % metanu. Takový plyn je použitelný pro 

hydrorafinační procesy konverze tuhých paliv, popř. redukční procesy v hutnictví. 

Kromě odpadních plastů jsou nejvhodnějšími organickými odpady pro ko-pyrolýzu 

odpadní autopryž a oleje. Ko-pyrolýza z uhlí odpadními plasty, pryží i ropnými zbytky je 

vhodnějším postupem pro zpracování těchto odpadů než jejich spalování či skládkování. 

Chemické využití kapalných a plynných produktů ko-pyrolýzy směsi uhlí s uvedenými 

odpady šetří omezené světové zásoby ropy a v podmínkách ČR umožňuje snížit její 

import.  

9.5 Ko-zkapalnění uhlí s organickými odpady 

Nízkotepelná karbonizace a zplynění hnědého uhlí byly ve střední Evropě v 30.–

50. letech 20. století významným zdrojem výroby kapalných paliv. Kombinace těchto 

průmyslových procesů a návazné hydrogenace kapalných produktů byly levným a účinným 

postupem výroby syntetického benzinu. Klesající cena ropy, určovaná ve 2. polovině 

20. století zejména geopolitickými faktory, však vedla po 2. světové válce k postupnému 

útlumu těchto procesů v Evropě. Vzhledem k dlouhodobé izolaci Jihoafrické republiky 

a k embargu na dovoz ropy do této země se zde úspěšně rozvinula výroba syntetických 

pohonných paliv a chemikálií z uhlí. Postup zkapalňování uhlí (např. v závodech SASOL 
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v Jihoafrické republice) rozvíjí tradiční procesy zplynění uhlí v pevném (sesuvném) loži 

a nízkoteplotní konverzi plynných produktů na plynné a kapalné uhlovodíky. 

Vysokoteplotní konverzí plynu jsou získávány uhlovodíky C1–C20, které jsou zdrojem 

benzinu, oleje, parafinu a vosků, dále etylenu a propylenu, propanu a butanu. Ty jsou 

výchozími látkami pro výrobu kopolymerů a polymerů. 

Mezi postupy ko-procesingu mají v 90. letech převahu práce zaměřené na  

ko-zkapalnění uhlí se směsnými odpadními plasty a pneupryží. Příčinou tohoto trendu je 

rychlý úbytek světových zásob ropy a zvyšující se ceny její těžby z podmořských 

a z rozptýlených menších ložisek. Trend ke ko-zkapalnění podporují i: 

 zákony omezující skládkování objemného organického odpadu; 

 produkce skleníkových plynů provázejících spalování organického odpadu; 

 snahy o snížení dovozu ropy její substitucí kapalnými produkty ko-zkapalnění 

(rekonstituce ropy). 

Technicko-ekonomická studie kogenerace kapalných paliv a vodíku z uhlí 

a z organických složek komunálního odpadu dokládá schůdnost navrhovaného řešení 

v podmínkách USA. Návrh vychází z ko-zkapalnění 720 t/den odpadních plastů se stejným 

množstvím uhlí. Zařízení vyrábí plynné uhlovodíky, oleje, letecký parafín a diesel oleje. 

Studie vychází ze skutečnosti, že roční produkce tuhého komunálního odpadu činí v USA 

200 Mt. Složkami odpadu jsou agroodpady (17,6 %), papír (40 %), kovy (8,5 %), sklo 

(7,0 %), plasty (8 %), potravinářské odpady (7,4 %) a ostatní materiál (11,6 %). Vzhledem 

ke své nízké měrné hmotnosti tvoří odpadní plasty ze 400 mil. m
3
 odpadu 20 % celkového 

objemu. To je vážnou ekonomickou překážkou skládkování odpadních plastů vzhledem 

k vysoké ceně za skládkování odpadů v USA. [3] 

Přednostní zaměření výzkumu v USA na zkapalnění uhlí je dáno širokým výskytem 

zásob uhlí a jejich dostupností na všech světových kontinentech. Produkty zkapalnění uhlí 

jsou upravitelné na dobře transportovatelné výrobky: letecké parafíny, benzin, diesel olej 

aj. V současné době není ovšem průmyslové zkapalňování samotného uhlí ekonomicky 

průchodné. Spojení procesu zkapalnění uhlí s využitím tuhých organických odpadů, 

například pneupryže, plastů, papíru, celulózy a odpadních olejů, však otvírá novou 

nadějnější cestu novým postupům ko-procesingu. Zejména směsné plasty, pryž a ropné 

zbytky jsou organickými odpady s nízkým podílem minerálních složek a vysokým podílem 
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vodík/uhlík, což značně usnadňuje vedení procesu a snižuje investiční a přetvárné náklady. 

Dosud provedený výzkum prokázal, že společná konverze uhlí a odpadních plastů je 

v laboratorním měřítku zcela schůdná již za teplot 400–450 °C a tlaku vodíku 5,5–13,8 

MPa. Ko-zkapalněním uhlí s odpadními plasty je dosahována konverze 53–93 % a výtěžky 

kapalných produktů 26–83 %. 

Významné postavení specializované vědecko-výzkumné základny USA při výběru 

technologie využití organických odpadů je dáno velikostí problému, před kterým země 

stojí. Z ročních 97 Mt odpadních plastů, papírů, oleje a pneumatik tvoří většinu odpadu 

papír (73 Mt) a plasty (nad 16 Mt). Méně je pneupryže (1,6 Mt) a odpadních olejů 

(4,8 Mt). Tato množství jsou perspektivním zdrojem surovin pro průmyslové  

ko-zkapalnění s uhlím.[3] 

Uvedené odpady mohou být ovšem zpracovávány i samostatně; papír může být 

recyklován, oleje re-rafinovány, nerecyklovatelné plasty mohou být spálením využity 

energeticky a pneupryž může být spálena v cementářských pecích nebo v kotlích na 

výrobu topné páry. Rozhodnutí o postupu zpracování musí vycházet z ohledu na zdraví 

populace a životní prostředí země. Ukázalo se, že mechanická recyklace papíru 

a odpadních plastů je a bude jen dílčím řešením, i když recyklovaný papír a plasty a re-

rafinovaný olej jsou zdánlivě řešením nejschůdnějším, stejně jako použití odpadní pryže 

jako přídavného paliva při výrobě cementu. 

V tabulce č. 17 jsou uvedeny parametry ko-zkapalňovaných směsí uhlí 

s organickými odpady v kombinacích uhlí/plasty, uhlí/plasty/olej, uhlí/plasty/olej/pneupryž 

a samotné uhlí. Na obrázku č. 18 je pak schematicky zachycen proces ko-zkapalnění uhlí 

s organickými odpady. 

 

Tabulka č. 17: Ko-zkapalňované směsi uhlí s organickými odpady 

vsázka (t.den
-1

) řešení 1 řešení 2 řešení 3 řešení 4 

Plasty 866 866 866 - 

uhlí (dry) 872 872 872 1 728 

ropný koks 1 248 1 248 1 225 1 095 

odpadní olej - 210 210 - 

Pneupryž - - 135 - 

celkem C3
+ 

produkty (m
3
.den

-1
) 1403,881 1616,928 1662,240 7360 



Ing. Andrzej Santarius: SANACE LAGUN OSTRAMO 

2013 79 

 

 

 

Obrázek č. 30: Ko-zkapalnění uhlí s odpadními plasty, oleji a pneupryží 

zdroj: [3] 

 

Interakce ko-zkapalnění s ropnou rafinérií dává řadu synergických přínosů: částečný 

prodej vodíku a topných plynů z ko-procesingu rafinérií, využití ropného koksu z rafinérie 

pro výrobu vodíku v ko-zkapalňovací jednotce, zpracování uhlovodíku, zpracování 

kapalných uhlovodíků z ko-procesingu v rafinérii. Na obrázku č. 18 je schematicky 

znázorněno ko-zkapalnění podle řešení č. 3 (tab. 18). Ve dvoustupňové jednotce je použit 

postup vyvinutý Hydrogen Research Inc. a testovaný na zařízení v New Jersey, kde 

výsledky vedly k následujícím závěrům: 

 přítomnost odpadů neovlivňuje konverzi uhlí; 

 plasty s výjimkou PVC konvertují z 98 % na olej a plyny; 

 pneupryž obsahující 33 % inertní uhlíkové černi konvertuje 98 % zbylého materiálu na 

olej a plyny. 

Ko-zkapalnění uhlí s odpadní pneupryží bylo ověřeno na dvoustupňovém modelu. 

V prvním stupni bylo v autoklávu (1galon) pod tlakem dusíku nebo vodíku 7,1 MPa (za 

studena) zahříváno 500 g pryže na teplotu 350–400 °C s časovou výdrží 1 hodina 
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a s následným zchlazením. Tlak v autoklávu dosáhl maxima 16,3 MPa při 400 °C. Plynné 

produkty sestávaly z CO, CO2 a C1–C6 alifatických uhlovodíků. Tuhé a kapalné produkty 

byly extrahovány tetrahydrofuranem po 24 hodin. Použití vodíku či dusíku nemělo 

rozdílný účinek (tabulka č. 19). Symboly HTO-350 (vodík, 350 °C), HTO-400 (vodík, 

400 °C), NTO-350 (dusík, 350 °C) a PTO-650 (dusík, 650 °C) pro olej připravený 

pyrolýzou z pryže za vakua vymezují použitý postup. [3] 

Tabulka č. 18: Vliv podmínek přípravy na výtěžek a aromaticitu oleje 

postup přípravy 
teplota 

(°C) 
použitý 

plyn čas (h) 
výtěžek 

oleje 
poměr aromat./alifat 

(%) 

HTO-350 350 H2 1 49 0,06 

HTO-400 400 H2 1 66 0,13 

NTO-350 350 N2 1 49 0,07 

PTO-650 650 N2 - 43 0,4 

Ve druhém stupni byl ocelový reaktor (27 ml, H2, 7,1 MPa) protřepáván 

500 cykly x min
-1

. Směs uhlí (V
daf

 42–49 %) a „pryžového“ oleje o hmotnosti 3 g byla 

zkapalňována při teplotách 350 °C, 400 °C, 450 °C. Pouze použití dvoustupňového 

zkapalnění s katalyzátorem bylo efektivnější než jednostupňový proces. Katalyzátor na 

bázi FeS výrazně zvyšoval konverzi u všech tří vzorků zkoumaného uhlí. Bez použití 

katalyzátoru ztrácí dvoustupňový proces své přednosti. 

Laboratorní studie ko-zkapalnění českých hnědých uhlí (11 vzorků) s vakuovými 

ropnými zbytky prokázala, že druh uhlí má pouze malý vliv na výtěžek kapalných 

produktů. Zkapalnění bylo prováděno v rotačním tlakovém autoklávu (H2, 20 MPa, 1h). 

Optimální teplota byla v intervalu 410–455 °C. Konverze na plynné a kapalné produkty 

dosahovala 50–64 %. Poměr uhlí/olej v reakční směsi byl konstantní 25:74.  

9.6 Perspektivy průmyslového využití postupu ko-procesingu uhlí 

s organickými odpady 

Nejrozvinutější průmyslové země – USA, Japonsko a Německo – si uvědomují 

rostoucí problémy s technicky, ekonomicky a ekologicky přijatelným využitím 

organických odpadů. Zejména tyto země rozvíjejí výzkum a vývoj ko-procesingu uhlí 

s organickými odpady. 
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Např. v USA se dosud skládkují odpadní polymery (plasty a pryž), které tvoří 12–

14 % skládkované hmoty. Také organické odpady jako papír, buničina, dřevo, biomasa 

a část automobilového šrotu tvoří doposud 50–60 % skládkované hmoty. Úkolem 

budoucího výzkumu a vývoje je vyvíjet procesy konverze těchto odpadních materiálů na 

hodnotná uhlovodíková paliva anebo na chemikálie. Zdá se, že ideálním řešením je spojit 

procesy konverze těchto odpadů s tradičními procesy konverze uhlí. Předmětem zkoumání 

pak musí být pyrolýza, zplynění, syntézní plyn, aktivace, úprava a hydroprocesing. 

Hlavním cílem je dosáhnout účinné konverze organických odpadů na nejžádanější produkt, 

kterým jsou kapalné uhlovodíky. Jedním z možných řešení je i integrace ko-zplynění uhlí 

s organickými odpady s kombinovaným paroplynovým cyklem při výrobě elektřiny. 

V ČR je s rostoucím očekávaným podílem jaderné energetiky na výrobě elektřiny 

k dispozici rostoucí množství hnědého uhlí, které již nelze využít pro výrobu tepla 

a elektřiny. Dovážené množství ropy na úrovni 10 Mt/rok je využíváno především 

k výrobě pohonných hmot v petrochemickém a v chemickém průmyslu. Množství ropy 

vázané při výrobě plastů a pryže roste spolu s růstem výroby automobilů, obalů, 

spotřebních plastů, syntetické kůže a textilu. Na rozdíl od hutního a sklářského průmyslu, 

kde je konverze odpadní oceli a skla obecně přijatým postupem, je konverze organických 

odpadů otázkou dalšího vývoje. Souběžným zpracováním s uhlím by bylo možno současně 

řešit několik problémů ekonomiky ČR: 

 zabránit nenávratné ztrátě odpadů s vysokým obsahem uhlíku a vodíku; 

 společným zpracováním s uhlím ko-pyrolýzou a ko-zkapalněním dojde k příznivému 

synergickému účinku a ke zvýšení výtěžku kapalných uhlovodíků schopných nahradit 

ropné produkty; 

 snížit či alespoň nezvyšovat dovoz ropy; 

 efektivněji využít levného, povrchově těženého hnědého uhlí a zvýšit finalitu výroby. 
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10. Hodnocení parametrů směsi pro přípravu paliva a způsob 

její výroby 

10.1 Technická specifikace 

Následující kapitola pojednává blíže a podrobněji o směsi, která byla schválena jako 

použitelná pro přípravu paliva vyrobeného z odpadů z rafinérie použitých olejů 

a způsobech výroby této směsi. Podkladem pro zpracování této kapitoly bylo především 

patentové posouzení zpracované v rámci navrhování nakládání s vytěženým obsahem 

lagun. 

Navrhovaná směs má sloužit pro přípravu paliva, vyrobeného z odpadů z rafinérie 

použitých olejů. Navrhovaná směs řeší snížení ekologické zátěže způsobené starými 

lagunami naplněnými tímto odpadem, které představují stále větší ekologický problém. 

Postup mísení usnadňuje likvidaci lagun tím, že řeší přeměnu skládkovaného odpadu, který 

je tekuté až pastovité konzistence, na hmotu plastickou až sypkou, která je nelepivé 

konzistence, a to přímo v laguně. To umožní nabírat a odvážet materiál nacházející se 

v laguně pomocí běžných strojů a běžných dopravních prostředků. Neutralizací případných 

volných kyselin přímo v laguně se navíc minimalizují rizika spojená s přepravou 

ekologicky škodlivých látek. 

10.2 Dosavadní stav techniky 

Odpady z rafinérie použitých olejů jsou jako problémový odpad skládkovány. 

Skládkovaný materiál má tekutou až plastickou konzistenci a pro jeho velké množství bývá 

ukládán v lagunách na volném prostranství. Laguna je nekrytou nádrží a je zdrojem 

ekologicky škodlivých látek, které se z volné hladiny odpařují do ovzduší, což je 

nežádoucí. Dalším ekologicky nežádoucím jevem je, že představuje smrtící past pro vodní 

ptactvo. Kromě odpadů z rafinérie použitých olejů obsahuje laguna též granulovaný nebo 

prachový inertní materiál a vodu, která se dostává do skládkovaného materiálu vlivem 

povětrnosti.  
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Je známo, že odpady obsahující organické látky lze spalovat, přičemž kapalné nebo 

pastovité látky se do spalovacího prostoru vstřikují. Nevýhodou odpadů z rafinérie 

použitých olejů, které již byly skládkovány na volném prostranství, je, že obsahují 

proměnlivé množství pevných anorganických částic a proměnlivé množství volné vody. 

Tyto příměsi jsou příčinou toho, že skládkovaný materiál nelze přímo spalovat a jeho 

případná doprava do spalovacího zařízení by byla technicky obtížná, neboť tento materiál 

má proměnlivou konzistenci a nechová se ani jako kapalina, ani jako pevná látka. 

Dosavadní technologie výroby alternativního paliva spočívají v tom, že se 

z odpadních ropných, olejových a dehtových spalitelných kalů, které mají tekutou, 

polotekutou nebo pastovitou konzistenci, vyrábí alternativní palivo tím, že se ke kalu 

dopravenému do mísiče přimíchává petrokoks v takovém množství, aby vznikla suchá, 

sypká a nelepivá hmota [5].  

Nevýhodou tohoto řešení je podle patentového posouzení především to, že se 

popsaným způsobem vyrábí palivo rovnou, tedy bez meziproduktu, který by nebylo nutno 

skladovat déle než do doby, kdy se z něj vyrobí palivo momentálně požadovaných 

vlastností, protože hotové palivo není snadné modifikovat podle okamžitých požadavků 

odběratelů. V případě nedostatečné poptávky po palivu určitých vlastností je nutno již 

vyrobené palivo skladovat až do doby, než se najde vhodný odběratel.  

Další nevýhodou vlastního způsobu popsaného v patentovém posouzení je, že 

vzhledem k použitým zařízením nedochází k přeměně polotekutého nebo pastovitého 

odpadu na suchou, sypkou a nelepivou hmotu přímo v laguně naplněné tímto odpadem. 

Manipulaci s polotekutou nebo pastovitou, ekologicky závadnou hmotou se proto nelze 

vyhnout. Navíc nelze vždy přizpůsobit vlastnosti alternativního paliva technologickým 

možnostem spalovny. Stává se proto, že již vyrobené alternativní palivo se musí po dobu, 

než se podaří najít vhodného odběratele, skládkovat, což zbytečně zvyšuje náklady. 

Harmonogram likvidace skládky může být narušen i odporem místních ekologických 

iniciativ, pokud je již vyrobené alternativní palivo, které je optimalizováno pro místní 

spalovnu, a je tudíž jinému odběrateli neprodejné, skladováno. 



Ing. Andrzej Santarius: SANACE LAGUN OSTRAMO 

2013 84 

10.3 Podstata směsi 

Odpad z rafinérie použitých olejů obsahuje 2 až 65 % volné vody, stopy až 60 % 

směsi pevných anorganických látek, zbytek tvoří směs organických látek. Současně 

obsahuje stopy až 5 % vázaného vápníku a 10 až 95 % organicky vázaného uhlíku. 

Podstatou způsobu výroby směsi pro přípravu paliva je, že se do odpadu z rafinérie 

použitých olejů, který se nachází v laguně, zapravuje práškový CaO, a to až do dosažení 

množství 10 až 40 % CaO na 100 % směsi. Při zapravování práškového CaO do odpadu 

z rafinérie použitých olejů se materiál skládky v místě zapravování promíchává a práškový 

CaO se do materiálu skládky dopravuje pneumaticky (viz obrázek č. 31). Alternativně se 

skládkovaný materiál před zapravováním CaO homogenizuje mícháním nebo prohnětením. 

Následně se směs nechá alespoň 24 hodin v klidu. Poté se prohněte anebo pomele.[5] 

 

 

Obrázek č. 31: Proces zavápňování a homogenizace obsahu lagun 

zdroj: foto Ing. Andrzej Santarius [12]. 

Dle dalších alternativ se ze skládkovaného materiálu odstraňují mechanické příměsi, 

jejichž alespoň jeden rozměr přesahuje 5 cm.[5] 
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Obrázek č. 32: Mechanické odstraňování příměsi v lagunách [7] 

 

Podstatou směsi pro přípravu paliva je, že obsahuje 10 až 70 % uhlíku chemicky 

vázaného v organické látce a 6,5 až 30 % vápníku chemicky vázaného alespoň v jedné 

látce ze skupiny: oxid vápenatý, hydroxid vápenatý, uhličitan vápenatý, hydrogenuhličitan 

vápenatý, síran vápenatý, chlorid vápenatý, vápenatá sůl organické kyseliny, zbytek tvoří 

volná voda a inertní pevné látky, přičemž všechna procenta jsou hmotnostní [12]. 

Výhodou směsi pro přípravu paliva metodou zavápnění je, že se jedná 

o meziprodukt, ze kterého se palivo vyrábí až následně. To umožňuje vyrábět konečné 

palivo i v malých dávkách, a tím přizpůsobit jeho vlastnosti technickým možnostem 

i dalším požadavkům odběratelů. Likvidace starých ekologických zátěží se tím velmi 

urychlí, neboť se do jejich likvidace zapojí i malé spalovny nebo spalovny, které mají 

specifické požadavky. Další výhodou je, že směs pro přípravu paliva vyrobená metodou 

zavápnění je pevná látka, kterou lze granulovat. Doprava granulátu do místa dalšího 

zpracování je možná pomocí běžných dopravních prostředků. Další výhodou směsi 

zpracované podle výrobní technologie je, že ji lze dlouhodobě skladovat, neboť při jejím 

dlouhodobém skladování, např. v době nedostatečného odbytu nebo v době zastavení 

spalování v důsledku činnosti ekologických aktivistů, se nemění její mechanicko-fyzikální 

vlastnosti. 
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Výhodou uvedeného způsobu nakládání s odpadem je, že je vhodný pro postupnou 

likvidaci již existujících skládek. Území, na kterém se původně nacházela laguna, lze 

následně rekultivovat a dříve skládkovaný odpad z rafinérie použitých olejů využít pro 

výrobu energie. Při zpracování odpadu metodou zavápnění nemůže dojít k ekologické 

havárii při dopravě ekologicky škodlivého kalu ani ke kontaminaci okolního prostředí, 

neboť způsob se provádí přímo v laguně a ekologicky závadný materiál se nikam 

nedopravuje. Předností homogenizace skládkovaného materiálu před zapravováním CaO 

je, že vznikne směs rovnoměrně konzistentní po celé hloubce, což se projeví optimálním 

využitím použitého CaO. Za povšimnutí stojí rovněž fakt, že únik volného práškového 

vápna do okolního prostředí je díky jeho pneumatické dopravě do místa mísení s kalem 

minimální. V míchané směsi proto nevznikají nepromíchané hrudky. Důsledkem této 

metody je rovněž to, že vázáním volné vody její reakcí s CaO dochází ke zvýšení 

výhřevnosti paliva vyrobeného ze směsi, a také to, že případná neutralizace kyselých 

příměsí se provádí ve fázi, kdy má surovina ještě pastovitou konzistenci. Předejde se tak 

manipulacím s kyselým materiálem, který způsobuje poškozování pracovních strojů 

korozí.  

Příklad technického řešení 

Směs pro přípravu paliva se vyrábí z obsahu laguny nacházející se na volném 

prostranství [12]. V laguně byly skládkovány zbytky z rafinace upotřebených minerálních 

olejů a odpady z destilačního odvodnění, tvořící olejovitou kapalinu složenou ze směsi 

kapalných uhlovodíků, nečistot a vody. Dále byly ve skládce skládkovány kyselé 

pryskyřice, představující černou viskózní látku tvořenou pryskyřicovými aromatickými 

uhlovodíky se zbytky sulfonačních, oxidačních a kondenzačních reakcí, louhové vody 

a kaly vzniklé při neutralizaci kyselého olejového polotovaru hydroxidem sodným, 

odpadní bělící hlinka, tvořící černou kašovitou hmotu, která je odpadem z filtrace horkého 

kontaktu bělící hlinky se základovým olejem a obsahuje až 40 % olejových podílů, kaly 

z úpravy napájecí vody a z čištění kotlů, tvořené směsí uhličitanu a hydroxidu vápenatého 

s příměsí křemičitanů a úsad z kotlů, sedimentační kaly z chladicích věží, představující 

směs nerozpustných látek, původně obsažených v technické chladicí vodě, a ropné kaly 

z čističky odpadních vod tvořené směsí upotřebených olejů, mechanických nečistot 

a uhličitanu vápenatého. Do laguny byly ukládány i další látky, například odpadní bělicí 

hlinka s obsahem parafínu, odpadní vosky, obalový materiál se zbytky olejů, odpadní 
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technický a lakový benzin, piliny, hobliny, stavební suť a stavební odpad a výkopová 

zemina. Obsah laguny je velmi heterogenní, a to jak z hlediska přítomnosti a obsahu 

jednotlivých složek, tak z hlediska fyzikálních vlastností, neboť je tvořen kapalinou, 

kašovitým nebo plastickým materiálem, i pevnou hmotou. V materiálu ve spodních 

partiích převládají pevné látky, které směrem nahoru přecházejí v kašovitou hmotu. 

V horních vrstvách převládají kapalné uhlovodíky a volná voda. Obsah jednotlivých složek 

v materiálu uloženém v laguně může být v jednotlivých místech následující: volná voda 

dosahuje až 65 %, obsah vázaného vápníku je do 2 %, obsah pevných anorganických látek 

je až 50 % a obsah organických látek může být až 75 %. Průměrný obsah vody v materiálu 

je 27 %, průměrný obsah pevných anorganických látek je 21 % a průměrný obsah 

organických látek je 52 %. [5] 

Směs pro přípravu paliva se vyrábí přímo v laguně. Nejprve se pomocí hrabla, 

kterým je zakončeno pásové rypadlo s dosahem 17 metrů, odstraňují mechanické příměsi, 

jejichž alespoň jeden rozměr přesahuje 5 cm. Jedná se zejména o kusy dřeva, železné 

předměty a zbytky obalů. Následně se obsah laguny v dosahu pásového rypadla 

homogenizuje pomocí frézy osazené na rameně rypadla. Po homogenizaci, při které se 

pevné usazeniny nacházející se u dna laguny mísí s kapalinami u hladiny, má výsledná 

směs pastovitou konzistenci. Do homogenizované směsi se postupně za stálého 

promíchávání dávkuje práškový CaO, a to až do dosažení konzistence plastické látky. CaO 

se do místa mísení s materiálem skládky dopravuje pneumaticky, příkladně hadicí, za 

pomocí stlačeného vzduchu. Dostatečné konzistence materiálu je dosaženo v případě, že 

bylo do skládky vpraveno 10 až 40 kg CaO na 100 kg směsi. Směs je v laguně dále 

ponechána 24 až 80 hodin v klidu. Po uplynutí této doby se zpracovaný obsah odtěží 

a rypadlo se posune na okraj nezpracované části laguny. Odtěžený materiál se prohněte, 

případně pomele, čímž je připraven pro mísení s pevným palivem, například s uhlím. [5] 
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Obrázek č. 33: Zavápněný obsah laguny [7] 

 

Směs byla vyrobena z materiálu, který v průměru obsahoval 27 kg volné vody, 21 kg 

pevných anorganických látek a 52 kg směsi organických látek na 100 kg skládkovaného 

odpadního materiálu. Směs organických látek obsahovala 85 % vázaného uhlíku na 100 % 

směsi organických látek. Materiál měl kašovitou konzistenci. Do tohoto materiálu bylo 

postupně vpraveno 40 kg CaO na 100 kg směsi a po uplynutí 40 hodin dosáhl materiál 

tuhosti, která byla dostatečná k tomu, aby s ním bylo možno manipulovat běžnými 

manipulačními a dopravními prostředky. Směs pro přípravu paliva po prohnětení a pomletí 

v průměru obsahovala 10,2 % volné vody, 52,7 % směsi pevných anorganických látek 

a 37,1 % směsi organických látek. Z hlediska chemického složení obsahovala směs 

31,52 % uhlíku chemicky vázaného v organických látkách a 21 % chemicky vázaného 

vápníku. 97 % vázaného vápníku bylo přítomno ve formě Ca(OH)2, 1,5 % ve formě 

CaSO4, 1 % ve formě CaCl2  a 0,5 % ve formě Ca(HCO3)2[5]. Směs vyrobená podle tohoto 

příkladu se může míchat s pevným palivem s vysokým obsahem spalitelné složky, 

například s uhlím, čímž vznikne alternativní palivo. Spalováním alternativního paliva 

dojde k zužitkování obsahu laguny na ekologicky méně škodlivé látky za současné výroby 

tepla. 

Alternativně lze směs vyrobit tak, aby byla složena z materiálu, který obsahoval 

15 kg volné vody, 30 kg směsi inertních anorganických látek, 55 kg organických látek na 

100 kg skládkovaného homogenizovaného materiálu. Směs organických látek obsahovala 

92 % chemicky vázaného uhlíku na 100 % směsi organických látek. Na 100 kg produktu 



Ing. Andrzej Santarius: SANACE LAGUN OSTRAMO 

2013 89 

bylo spotřebováno 10 kg CaO. Směs podle tohoto příkladu obsahovala 10,7 % volné vody, 

39,3 % pevných anorganických látek a 50 % organických látek. Z hlediska chemického 

složení obsahovala směs 46 % chemicky vázaného uhlíku a 6,5 % chemicky vázaného 

vápníku. Vázaný vápník byl ze 76 % přítomen ve formě Ca(OH)2, z 8 % ve formě CaSO4, 

z 5 % ve formě CaCl2, z 1 % ve formě CaO a z 10 % ve formě vápenatých solí 

organických kyselin. [5] 

Obrazové zachycení postupu při zpracovávání směsi je obsahem přílohy E. 
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11. Inovativní metoda využití palivové směsi 

V období zpracovávání mé práce došlo k několika změnám oproti původním plánům, 

jež jsou nastíněny v úvodních kapitolách. Hlavním retardérem schváleného harmonogramu 

bylo především nedodržení smluv ze strany dodavatele výše uvedené technologie 

nakládání s obsahem lagun, firmy Baltom. Zdržení oproti původnímu plánu pak bylo 

způsobeno hledáním nového subdodavatele. Současně vyráběná směs je po smísení 

s uhelným prachem vhodná ke spalování především v cementárenském provozu. Pokud by 

nebyla poptávka po takto vyrobeném palivu dostačující, bylo by pravděpodobně velmi 

obtížné udat takto zhotovené palivo. Výhodou zavápňování obsahu lagun je především 

fakt, že takto připravená směs je velice variabilní pro přetvoření v palivo vhodnou příměsí. 

 Hlavním motivem pro navržení nového postupu pro přípravu paliva byla myšlenka 

širšího uplatnění na energetickém trhu, přičemž důraz byl kladen především na 

ekologičnost výsledného produktu.  

Na základě poznatků o povaze dosavadně míchané směsi pro přípravu paliva 

a celkově vyhrocené situaci v oblasti nakládání s vytěženým obsahem lagun jsem navrhl 

a analyzoval alternativní způsob řešení nakládání s vytěženým obsahem. 

Níže uváděnou metodu jsem zhodnotil jako optimální pro případ, že by nebylo 

možno spalovat zavápněné kaly (sludge) v dosavadním cementárenském provozu a bylo by 

zapotřebí jejího širšího využití. Dalším motivem pro navržení alternativní směsi byla 

vzrůstající poptávka na trhu s ekologickými palivy. 

Vytěžený materiál z lagun byl smíchán v poměru 1:1 s materiálem zvaným WOOD 

PELETS. Jedná se o vysušené, podrcené a upravené pelety z rýžové slámy, které 

v poslední době zažívají rozmach na trhu s ekologickými palivy. Cílem tohoto smíchání 

mělo být zjištění, zdali se pozitivně změní rozhodující ukazatele původního materiálu (tedy 

kalů) [15]. 

Materiál byl podroben analýze v akreditované laboratoři Ostrava-Radvanice. Jeho 

kopie je přiložena jako příloha D. 

Zde popisovaná směs byla podrobena základnímu chemickému rozboru a prvkové 

analýze. Výsledky zkoušky jsou uvedeny v následujících tabulkách: 
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Tabulka č. 19: Výsledky laboratorní analýzy směsného vzorku 

Ukazatel Hodnota Jednotka Typ Použitá metoda Nejistota 

Hg (rtuť) 0,233 mg/kg A SOP OV 200.03          2 2±20% 

As (arzen) 3,26 mg/kg A SOP OV 201.06          2 - 

Chlor <0,10 % hm. SN QD-VTC.10 CHEM-0012 ±0,03 % 

Cr (chrom) 9,45 mg/kg A SOP OV 201.06          2 2±20% 

Cu (měď) 351 mg/kg A SOP OV 201.06          2 2±20% 

Ni (nikl) 11,5 mg/kg A SOP OV 201.06          2 2±20% 

Pb (olovo) 154 mg/kg A SOP OV 201.06          2 - 

Tl (thallium) <2,00 mg/kg A SOP OV 201.06          2 - 

Zn (zinek) 351 mg/kg A SOP OV 201.06          2 ±20% 

Sušina 87,2 % A SOP OV 040.01          2 ±5% 

Síra původní S
r 0,63 % hm. SA 

SA SOP č.P 07 (ČSN ISO 

195779) ±0,02% 

Obsah vody (veškerá) 12,8 % hm. A SOP OV 040.01           ±5% 

Fluor 0,0009 % hm. SN QD-VTC.10 CHEM-0012 ±0,0009% 

Popel původní A
r 27,75 % hm. SA SOP č.P 6 (ASTM D5142-90) ±0,10% 

Hořlavina prchavá V
daf 93,7 % hm. SA SOP Č.p 03 (ČSN ISO 562) ±0,17% 

Výhřevnost původní Q
r
i 13,74 MJ/kg SA SOP č.P 5 (ČSN ISO 1928) 

±0,65 

MJ/kg 

Spalné teplo Q
r
s 24,47 MJ/kg SA   

±0,12 

MJ/kg 
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Tabulka č. 20: Laboratorní výsledky WOOD PELETS 

Ukazatel Hodnota Jednotka Typ Použitá metoda Nejistota 

Hg (rtuť) 0,005 mg/kg A SOP OV 200.03          2 2±20% 

As (arzen) <0,600 mg/kg A SOP OV 201.06          2 - 

Cd (kadmium) <0,200 mg/kg A SOP OV 201.06          2 - 

Chlor 0,05 % hm. SN QD-VTC.10 CHEM-0012 ±0,03 % 

Cr (chrom) 0,438 mg/kg A SOP OV 201.06          2 2±20% 

Cu (měď) 5,29 mg/kg A SOP OV 201.06          2 2±20% 

Ni (nikl) 2,34 mg/kg A SOP OV 201.06          2 2±20% 

Pb (olovo) <0,800 mg/kg A SOP OV 201.06          2 - 

Tl (thallium) <2,00 mg/kg A SOP OV 201.06          2 - 

Zn (zinek) 15,4 mg/kg A SOP OV 201.06          2 ±20% 

Suma PCB <0,010 mg/kg A SOP OV 333.06          1 - 

Sušina 92,1 % A SOP OV 040.01          2 ±5% 

Síra původní S
r 0,07 % hm. SA 

SA SOP č.P 07 (ČSN ISO 

195779) ±0,02% 

Obsah vody (věškerá) 7,9 % hm. A SOP OV 040.01           ±5% 

Fluor 0,0007 % hm. SN QD-VTC.10 CHEM-0012 ±0,0009% 

Popel původní A
r 1,98 % hm. SA SOP č.P 6 (ASTM D5142-90) ±0,10% 

Hořlavina prchavá V
daf 82,8 % hm. SA SOP Č.p 03 (ČSN ISO 562) ±0,17% 

Výhřevnost původní Q
r
i 16,66 MJ/kg SA SOP č.P 5 (ČSN ISO 1928) 

±0,65 

MJ/kg 

Spalné teplo Q
r
s 19,46 MJ/kg SA   

±0,12 

MJ/kg 

 

Z dřívějšího rozboru materiálu vysoce ekologického WOOD PELETS je zřejmé, že 

smícháním s tzv. neekologickým palivem (zavápněné kaly) z lokality laguny Ostramo 

získáme následující výsledný efekt při spalování (jedná se o srovnání samostatných 

WOOD PELETS a smíchané směsi): 

a) snižuje se výhřevnost ze 16,66 MJ/kg na 13,74 MJ/kg; 

b) zvyšuje se spalné teplo Q
r
s z 19,46 MJ/kg na 24,47 MJ/kg; 

c) zvyšuje se hodnota síry původní S
r
 z 0,07 % hm. na 0,63 % hm.; 

d) zvyšuje se obsah veškeré vody ze 7,9 % hm. na 12,8 % hm.; 

e) zvyšuje se hodnota hořlaviny prchavé V
daf

 z 82,8 % hm. na 93,7 % hm.; 

f) výrazně stoupá popel původní A
r
 z 1,93 % hm. na 27,75 % hm. 
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Z hlediska ekonomického, cena za 1GJ/t je v nyní v ČR stanovena na cca 80 Kč, je 

využití takto vytvořené směsi možné, neboť EU poskytuje na využití ekologických paliv 

výrazné dotace – až 80 % ceny. Hojně je slev využíváno při spalování ekologických paliv 

v Polské republice, např. elektrárna Rybnik. 
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12. Objevený nový zdroj znečištění pod likvidovanou lagunou. 

V době zpracování disertační práce došlo při sanační činnosti na ostravských 

lagunách ke zjištění, že materiálu, který je zapotřebí sanovat, je minimálně o 90 tisíc tun 

více, než bylo původně uváděno. Zajímavé je, že tento další materiál má zcela odlišné 

vlastnosti než materiál zpracovávaný doposud. Jeho charakteristické vlastnosti nejsou 

zatím detailně prozkoumány. Proto jsem se v rámci této práce zabýval také nalezením 

metody jeho odstranění. 

12.1 Získání vzorků a první zkušenosti 

V měsíci červenci 2012, po získání povolení k odběru vzorků od Ministerstva 

průmyslu a obchodu České republiky, si společnost SUBIO EKO objednala pro 

mechanické přiblížení vzorků nově objevené hmoty firmu AWT Rekultivace a.s., viz 

snímek níže. Samotný odběr vzorků za účelem jejich vyhodnocení provedla státem zřízená 

společnost Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Tato společnost se pak ve svých 

laboratořích zabývala vyhodnocením odebrané hmoty.  

Snímek zobrazuje odebíranou hmotu neznámých vlastností [11]. 

 

Obrázek č. 34: Odebírání hmoty neznámých vlastností 
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Během odebíraní vzorku se potvrdilo, že jde o materiál s vysoce nepříjemným 

zápachem, podobným sirovodíku kombinovanému s pachem kalů z čistíren odpadních vod. 

Mechanické vlastnosti materiálu připomínají bez detailního zkoumání lehce pružnou, ale 

tvrdou pryskyřici, která se jeví jako nezpracovatelný materiál. Pro přiblížení ze strany 

laického pohledu mohu materiál přirovnat k zaschlé žvýkačce s intenzivním silně 

dráždivým zápachem. Po přístupu vzduchu tento materiál na povrchu tvrdne – vytvoří 

krunýř cca 2–5 mm. Tato charakteristika nám říká, že se jedná o materiál těžce 

zpracovatelný, nebo spíše nezpracovatelný pro další využití. Jeho mechanické vlastnosti 

neumožňují jeho podrcení na menší kusy a není mi znám ani jiný mechanický způsob jeho 

rozmělnění pro další zpracování. Vlivem změny teploty mění své mechanické vlastnosti. 

Při ochlazování tvrdne, během zvyšování teploty se rozpouští. 

Chemické složení a mechanické vlastnosti materiálu naznačují, že je možné jej 

z lokality lagun Ostramo vymístit. Nabízí se několik variant dalšího zpracování. Tyto 

varianty se od sebe liší způsobem dalšího využití dle volby technologie zpracování. 

Každý zvolený postup vychází z podstaty, že se jedná o materiál vysoce toxický, 

těkavý a s velkým sklonem k vylučování látek do okolí. Je třeba vzít v úvahu i snadné 

šíření kontaminace pomocí jak dešťových, tak spodních vod do okolí [10]. 

Jedna z variant řešení problematiky likvidace materiálu, nazveme ji pracovně 

Varianta č. 1, může spočívat v metodě inkapsulace [14]. Varianta nepočítá s vymístěním 

tohoto materiálu z dané lokality, což je v rozporu se zadáním řešením škod způsobených 

v dané lokalitě. Varianta spočívá v provedení důkladné izolace daného materiálů v místě 

a zabránění přístupu vzduchu i spodních a povrchových vod. Toto řešení jde zrealizovat 

například výstavbou milánských stěn nebo provedením izolace od širšího okolí foliemi 

nebo jílovým těsněním. Stejný postup se často používá při uzavírání skladek komunálního 

odpadu. Vlastnosti izolace musí mít dlouhodobý charakter a v dnešní době se vyžaduje 

i provedení trvalého monitoringu provedených prací s archivací průběžných hodnot. Tuto 

všeobecně známou variantu nebudu dále rozpracovávat, a to z několika důvodů. Prvním 

důvodem je odlišnost se zadáním stavby Sanace lagun Ostramo, jehož cílem je vyčištění 

celé lokality od kontaminace a trvalé zabránění šíření obsahu lagun do okolí. Druhým 

nezanedbatelným důvodem je, že metoda inkapsulace, v našem případě Varianta č. 1, 

pouze přenechá řešení problému dalším generacím.  
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 Jako Varianta č. 2 byla zvažována varianta uložení vytěženého substrátu po 

neutralizaci na skládce tomu určené [14]. V blízkosti se nachází hned několik skládek, ale i 

toto řešení, stejně jako Varianta č. 1, nesplňuje podmínky zadání sanace. 

 Varianta č. 3 a Varianta č. 4. Položme si nejdříve otázku, proč jsem tyto varianty 

uvedl jako jednu kapitolu. 

Mechanicko-fyzikální vlastnosti materiálu v laguně jsme mohli poprvé zmonitorovat 

během odběru vzorků. Samotná společnost SUBIO EKO do té chvíle nedisponovala 

žádnou informací, jak se materiál chová v místě svého uložení, jak se vzorky mohou 

z laguny vyzvednout, a to takovým způsobem, aby co nejvíce odpovídaly skutečné potřebě 

pro jejich vyhodnocení a navržení dalšího postupu pro samotné průmyslové zpracování.  

Pro samotný odběr vzorků byl na základě lokální vize vypracován technologický 

postup, který doporučil odebrat vzorek pomocí pasového rypadla s dlouhým dosahem 

ramene a s uzavřenou lopatou, která neumožní únik tekoucí části vzorku zpět do laguny. 

Postup odběru vzorku: 

Rypadlo musí byt ustavené podélně s lagunou. Minimální vzdálenost od hrany 

laguny musí byt 2,5 metru. Pomocí ramene délky 18,2 m strojník pomalým pohybem 

ramene odebere horní části vrchní vrstvy sedimentovaného substrátu. Následně do hloubky 

cca 1 metru ponoří lopatu a nechá cca 10 minut pozvolně natékat do lopaty sediment 

včetně tekuté části obsahu laguny. Takto odebraný vzorek přiblíží na břeh a dělníci z něj 

úplně nahodile odeberou cca 15 kg substrátu. Následně se rypadlo posune o cca 5 metrů 

a postup zopakuje. Takto se rypadlo přemístí celkem ještě 2x [14]. Celý takto nahodile 

odebraný vzorek se uzavře do za tímto účelem připraveného sudu. Před uzavřením sudu si 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě odebere vzorky pro další vyhodnocení.  

Výše uvedený postup není úplně ideálním řešením odběru vzorku, ale vytváření 

podrobného bodového pole je v této fázi výzkumu nereálné. Složitý odběr vzorků pro 

stanovení dalšího postupu může sice nejlépe nadefinovat řešení uložených sedimentů – 

substrátu, ale je z mého pohledu v této fázi rozpracovanosti úkolu nadstandardní. I tak je 

třeba podotknout, že náklady na odběr vzorku a jeho prvotní vyhodnocení překročily 

částku 100 000 Kč.  
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12.2 Technologie zpracování substrátu 

Po nastudování rozborů odebraného vzorku bylo zvažováno několik způsobů jeho 

odtěžení. Uvažované byly tyto způsoby odtěžení: 

a) těžba rypadlem na hromady, s cílem nechat materiál přirozeně proschnout; 

b) injektování substrátu v laguně horkou párou; 

c) zmrazení substrátu dusíkem;  

d) rozředění materiálu a jeho odčerpání. 

12.2.1 Možnosti způsobu odtěžení s ohledem na geomechanickou charakteristiku 

okolního prostředí 

a) Těžba rypadlem na hromady, s cílem nechat materiál přirozeně proschnout 

a zatvrdnout 

Před zahájením těžby je nutno připravit zabezpečenou plochu pro ukládání těženého 

substrátu. Plocha musí splňovat parametry nepropustnosti a musí být odolná proti pojezdu 

silničními vozidly. Její kapacita musí být dostatečná pro cyklické zpracování materiálu, to 

znamená, že se předpokládá čtyřměsíční cyklus dalšího zpracovávání substrátu. Z propočtu 

vychází kapacita zabezpečené plochy na cca 5 000 tun. Pomocí rypadla s dlouhým 

dosahem (minimálně 15 metrů) strojník provede vybagrování laguny ze všech stran na 

maximální dosah ramene. Těžený substrát bude nakládat na vozidla, která převezou 

substrát na zabezpečenou plochu. Plocha bude odvodněná směrem do těžené laguny. 
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Obrázek č. 35: Schéma technologie těžby substrátu z laguny 

Na ploše proběhne figurace substrátu a následné provětrávání za účelem vytvrdnutí. 

Po odebrání substrátu kolem okrajů laguny je nutno pro rypadlo vytvořit nástupné plošiny 

– žebra, aby se s těžbou mohlo postoupit blíže do středu laguny. Tento způsob odtěžení je 

sice technicky reálný, finančně přijatelný, ale nesplňuje podmínku zadání – odstranění 

nepříjemného zápachu šířeného během manipulace a následného zpracovávání do okolí. 

Analyzovaný způsob likvidace substrátu se stal nepoužitelný. 

b) Injektování substrátu v laguně horkou párou a jeho odčerpání 

Chemické složení substrátu naznačovalo možnost zlepšení manipulace s ním pomocí 

převedení do tekutého stavu za pomoci dočasného zvednutí teploty substrátu a změny 

konzistence z tuhé (spíše vláčné) do kapalné. Při teoretickém sestavování samotného 

pokusu se tato varianta vyřešení manipulace za účelem následného zpracování jevila jako 
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slibná. Při zahřívání vzorku horkou párou však došlo už při změně teploty o cca + 5 stupňů 

Celsia (z teploty 23 stupňů na 28 stupňů) k uvolnění aromatických uhlovodíků a pokus byl 

pro jeho nemožnou aplikaci v terénu zastaven [14]. Opět by nebyla splněna podmínka 

odstranění zápachu při zpracování (likvidaci) substrátu. 

c) Zmrazení substrátu dusíkem 

Pro snadnou manipulaci se substrátem a současně s možností jeho následného 

přepracování byla zvažována varianta zmrazení in situ. Byl rozpracován projekt 

postupného zmrazování pomocí sond tak, aby došlo k následnému odtěžování 

zamrazeného substrátu. Jako ochlazovací médium byl pro injektáž použit kapalný dusík. 

Laboratorní ochlazení vzorku substrátu na teplotu kolem -35 °C sice předpokládalo 

vytvoření pevné struktury materiálu, ale nevedlo k cíli mít možnost materiál dále 

přepracovat v běžných podmínkách. S ohledem na rychlou změnu po ukončení injektáže 

z pevné struktury (tání) na plastickou (doba úplného roztání neupraveného vzorku 

o rozměrech 10 cm x 8 cm x 6 cm nepřesáhla 120 minut), nebylo možné docílit podrcení 

zmrazeného substrátu v prostorách k tomu předurčených na malé, dále zpracovatelné kusy 

nebo pelety [14]. Dalším problémem byla dočasná křehkost materiálu po zmrazení, nebylo 

tedy možné docílit potřebné kusovitosti pro další zpracování. 

Předpokladem zkoušky bylo docílení průmyslové výroby malých kusů pelet 

o rozměrech do 10 mm, které měly být následně obohacené uhlím a připravené ke 

spalování v předem vytypovaných spáleništích. 

Při pokusech vyšlo najevo, že po rozmrazení vytvoří substrát zamíchaný s uhlím 

směs vhodnou k přepravě i k manipulaci před vstupem do topeniště. Nedostatkem tohoto 

navrženého postupu je potřeba vytvořit v blízkosti laguny uzavřené prostory pro 

zpracování na úrovní průmyslové výroby. Připravená hala by musela být vybavená filtrací, 

která by zabránila úniku zápachu z uzavřených prostorů. V této hale by muselo proběhnout 

důsledné odstranění zápachu před transportem materiálu ke konečnému zpracovateli. 

S ohledem na velké množství zpracovávaného substrátu by se muselo jednat o velmi 

výkonné a technicky nákladné zařízení. Závěrem se dá konstatovat, že zmrazení substrátu 

eliminuje značnou část zápachu během těžby a následné manipulace. Po jeho roztání však 

dojde k uvolnění výparů, čímž se opět nedodrží podmínka eliminace zápachu během 

zpracovávání v lokalitě. 
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Obrázek č. 36: Schéma technologie těžby zamrazeného substrátu z laguny 

 

d) Rozředění materiálu a jeho odčerpání 

Další uvažovanou metodou bylo chemické rozpuštění v minulosti naplaveného 

substrátu a jeho přečerpání do cisteren za účelem následného zpracování. Výzkum se 

opíral o chemické složení substrátu a byl prokázán fakt, že substrát se dá rozpustit, a to 

dvěma způsoby: 
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Cesta dalšího zpracování vzorků nebyla pro neznalost vhodných postupů 

v samotném in situ, jak zvládnout chemickou reakci přímo v terénu a neohrozit okolí 
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únikem škodlivin nejen do ovzduší, ale i do už tak kontaminovaného pozadí lagun 

Ostramo, dále zkoumána. 

2) Biologickou cestou likvidace substrátu v laguně 

V úvodu tohoto odstavce uvedu, že metoda likvidace substrátu pomocí enzymů 

a bakteriových klonů vyšla po všech pokusech jako nejúspěšnější a nejlépe aplikovatelná 

pro danou situaci v lokalitě lagun Ostramo. 

Po provedeném odběru vzorků se výzkum zaměřil na jejich opětovné vyhodnocení 

s cílem nastínit další možné cesty zkoumání za účelem rozpuštění substrátu. Přitom byla 

stále ve hře možnost dalšího využití substrátu jako paliva pro energetické zdroje. 

Vzorek byl vyhodnocen ve dvou různých laboratořích, a to ve Zdravotním ústavu se 

sídlem v Ostravě a ve společnosti SARPI v DąmbrowieGórniczej. V obou případech se 

jedná o profesionální organizace zajišťující analýzy různých materiálů. Výsledky rozborů 

přikládám níže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ing. Andrzej Santarius: SANACE LAGUN OSTRAMO 

2013 102 

 

Obrázek č. 37: Rozbor vzorku substrátu 
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Obrázek č. 38: Rozbor vzorku substrátu po působení enzymů 
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Obrázek č. 39: Rozbor substrátu rozpuštěného vzorku - kapalina 
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Obrázek č. 40: Rozbor vytěženého substrátu 
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Obrázek č. 41: Rozbor vzorku substrátu 
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Dalším rozhodujícím faktorem pro splnění vytyčeného cíle Likvidace substrátu 

v lagunách Ostramo bylo navázání spolupráce se společností SUBIO EKO s.r.o. se sídlem 

v Ostravě. Společnost SUBIO EKO s.r.o. se zabývá importem bakterií a enzymů pro různé 

účely. Dodává směsi bakterií pro čištění vod v akváriích, jezírcích, ale rovněž řeší pomocí 

enzymů a bakterií provoz bioplynových stanic a čistíren odpadních vod. 

Společnost SUBIO EKO po seznámení se s problematikou substrátu na lagunách 

importovala z Republiky Jižní Afriky kmeny bakterií obohacené enzymy. Provedené první 

pokusy měly za cíl změnit strukturu substrátu tak, aby se stal manipulovatelný a během 

manipulace nedošlo k úniku zápachu do okolí.  

12.2.2 Průběh pokusu 

Za účelem provedení pokusu rozpustit substrát a odstranit nepříjemný zápach po 

sirovodíku byly provedeny zkoušky s přípravkem Fatcracker likvid, Isopropyl alkohol, 

OdourDigestor, a sice v poměru 1 díl Fatcracker, 1 díl Izopropyl, 1 díl OdourDigestor. 

Všechny přípravky jsou výrobky z enzymů a Izopropyl je látka, která toleruje enzymy. 

[14] 

Do uzavřené 5litrové lahve bylo vloženo cca 100 gramů vzorku substrátu 

zapáchajícího po sirovodících a fenolech. Vzorek tvořil jeden ucelený kus.  V této etapě 

pokusu nebyla brána v úvahu žádná váhová ani množstevní kritéria. Vzorek byl zalit vodou 

a do vody byly vsypány enzymy. Vše se odehrálo v pokojové teplotě. S odstupem 16 hodin 

došlo k téměř úplnému rozpuštění obsahu naplněné lahve. Volná kusovitost substrátu 

zůstala ležet na dně lahve. Odhadem nepřesahovala 40 % původního objemu vzorku, a to 

ve struktuře do 8 mm. Kapalina byla průzračná, lehce zanesená plovoucím světlehnědým 

závěsem. Po otevření lahve bylo možno konstatovat, že nepříjemný zápach po sirovodících 

a fenolech zmizel. Přibližně po dalších 20 hodinách došlo k samovolnému srážení 

usazeniny vzorku v jeden celek s vysoce pórovitou strukturou. (Vzorek vytvořil jeden kus 

o křehkých vlastnostech.) 

Pokus byl zopakován celkem čtyřikrát a vždy došlo ke stejnému efektu. Z toho se dá 

usuzovat, že pomocí enzymů je možné odstranit nepříjemný zápach přímo v laguně 

a následně s materiálem dále pracovat. Z výše uvedených rozborů vyplývá také zachování 

vysoké výhřevnosti přepracovaného substrátu. Můžeme proto říct, že substrát se stal 
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manipulovatelnou a hořlavou látkou způsobilou k dalšímu využití ve 

vybraných energetických zdrojích. 

Nové vlastnosti substrátu – porovnání:  

Tabulka č. 21: Změna vzorku po působení enzymů z bakterií nebo fyzikálních sil  

Původní vlastnosti při pokojové 

teplotě 
Proces změny 

Vlastnosti po působení 

enzymů v pokojové 

teplotě 

Popis    Popis 

Vzorek připomínající ztvrdlou 

žvýkačku 

Působení enzymů a 

bakterií 

Vzorek tvrdý, pórovitý, 

nasákavý, křehký 

Vzorek mění konzistenci, 

připomíná roztékající se asfalt 

Změna teploty směrem 

nahoru 

Vzorek nemění 

konzistenci 

Vzorek tuhne a stává se křehkým 
Změna teploty směrem 

dolů 

Vzorek nemění 

konzistenci 

Vzorek zapáchá po sirovodíku 

a fenolech 

Působení enzymů a 

bakterií 

Vzorek připomíná pach 

koksu 

Vzorek nejde míchat s jiným 

materiálem bez předchozího 

působení fyzikálních sil, je 

plastický, lepivý, táhne se 

Působení enzymů a 

bakterií 

Vzorek tvrdý, pórovitý, 

nasákavý, křehký, dá se 

míchat se sypkými 

materiály (vápno, uhlí) 

Vzorek pro vodní výluh, voda se 

zbarví po protřepaní, následně 

sedimentuje, ve vodě zůstane 

závěs hnědočerné barvy 

Protřepání ve vodě 

Vzorek ve vodě 

nereaguje, působením 

tlaku vody během 

protřepání se uvolní 

pouze křehké části 

a slabě navázané části 

vzorku, které 

sedimentují, nedojde k 

následnému scelení 

odlomených části 

Výhřevnost vzorků se nemění Rozbor vzorku 
Výhřevnost vzorků se 

nemění 

12.2.3 Popis technologie zpracování substrátu in situ 

Laboratorní pokusy prokázaly možnost využít technologii likvidace nepříjemného 

zápachu substrátu pomocí bakterií a enzymů přímo v laguně. Není zatím ověřeno, do jaké 

hloubky v laguně je směs bakterií a enzymů schopná působit. Není rovněž známo, jaké 

bude tempo rozkladu substrátu na tekutou směs.  Tento proces se musí ověřit přímo 

pokusem a následně nastavit technologický popis níže popsaný. Zcela určitě bude tempo 

působení směsi bakterií a enzymů odlišné v závislosti na okolní teplotě a bude jiné 

v deštivých nebo suchých dnech. 
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Za účelem ověření možnosti likvidace substrátu v laguně navrhuji vytvoření 

utěsněné pomocné nádrže v těsné blízkosti laguny obsahující substrát. Pomocná nádrž má 

být způsobilá pro pojezd těžkou mechanizací, která bude zpracovávat sedimentovaný 

substrát po působení enzymů a bakterií. Objem nádrže navrhuji cca 10 000 metrů 

krychlových při hloubce do 80 cm. Vedle nádrže bude postaven reaktor o kapacitě 30 000 

litrů (cisterna), který se naplní vodou a v něm se aktivují (probudí) bakterie a enzymy. 

Z pohledu na plochu je zřejmé, že nádrž není zrcadlovitě hladká a rozložený substrát má 

terénní nerovnosti. Na plochu laguny, kde se nachází substrát, se nalije užitková voda 

(doplní hladina) s hladinou nad nejvyšším bodem substrátu do cca 50 mm. Voda poslouží 

jako nosné médium pro rozprostření enzymů a bakterií. V horkých dnech je potřeba počítat 

s vysokým odpařováním vody, a proto je potřeba neustále hlídat hladinu. Doplňování vody 

pomocí přivedené hadice je třeba řídit tak, aby toto doplňování vody současně 

promíchávalo obsah laguny s bakteriemi a enzymy. 

Na takto připravenou plochu se pomocí hadice rovnoměrně z reaktoru nastříká 

směs enzymů a bakterií. V reaktoru se připraví další postřik. K prvním viditelným 

poznatkům rozpouštění sedimentovaného substrátu by mělo dojít již po 6 hodinách. 

Předpokládám, že dojde k rozpuštění vrstvy substrátu v tloušťce do 60 mm za 48 hodin 

a pokračování procesu biodegradace se samovolně zastaví. Před započetím sedimentace se 

odčerpá voda s rozpuštěným substrátem do připravené pomocné nádrže, kde dojde 

k procesu sedimentace substrátu. Po ukončení sedimentace (cca dalších 24 hodin) se 

přečerpá voda zpět do laguny, doplní se do potřebné úrovně hladiny a hladina se opětovně 

z reaktoru postříká směsí enzymů a bakterií. Tento proces se bude opakovat do doby 

vytěžení obsahu celé nádrže. 

Z pomocné nádrže se po jejím zaplnění pomocí manipulační techniky vytěží již 

nezapáchající substrát a uloží k dosušení na pro tento účel předem připravené ploše. 

Pomocná nádrž se tímto úkonem uvolní pro další proces sedimentace. Na ploše se bude 

nacházet biodegradovaný substrát připravený pro další využití. Chemické a fyzikální 

vlastnosti substrátu po biodegradaci prokazují, že tento substrát bude možno certifikovat 

jako palivo se specifickými vlastnostmi. Jako jeho budoucí název navrhuji „Produkt 

Ostramo“, a to proto, aby při jeho nabízení pro energetické zdroje nedocházelo k záměně 

za jiné směsi obdobného charakteru.  
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12.3 Proces likvidace biodegradovaného substrátu – Produkt Ostramo 

Mechanické i chemické vlastnosti Produktu Ostramo vykazují dobré spalitelné 

vlastnosti a vysokou výhřevnost.  

Máme proto několik možnosti likvidace Produktu Ostramo:  

a) přimíchat do produktu vhodné uhlí tak, aby byl produkt spalitelný v daném 

energetickém zařízení obdobně jako produkt GEOBAL[12].  Tento proces jsem 

popsal v předchozí části práce; 

b) přetvořit na energii a deriváty v zařízení na výrobu briket z odpadních 

černouhelných kalů. Jelikož se jedná o úplně nové zařízení, které je chráněno 

Užitným vzorem registrovaným dne 2. 3. 2012 pod číslem 23982 uvádím stručný 

popis procesu přetvoření. [13]. 

Produkt Ostramo (dále jen palivo) již bez dalších úprav pomocí šnekového 

podavače vložíme do spalovací komory. Změnou tepelných poměrů v komoře (zvýšení 

teploty) navodíme stav vylučování plynů a oleje z paliva (jako v koksárenském procesu). 

Vznikající plyn a oleje budou použity jako médium pro kogenerační jednotky vytvářející 

teplo a elektrickou energii. Po vyhoření vsázky v komoře zůstane uhlík. Podrobný popis 

zařízení je rozveden ve výše zmíněném užitném vzoru.  
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Obrázek č. 42: Vzorek substrátu po působení enzymů 

Obrázek č. 43: Vzorek substrátu po působení enzymů a následném zahuštění uhlím 
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13. Závěr 

Předložená disertační práce se zabývá dvěma tematickými okruhy, které na sebe úzce 

navazují. První tematický okruh se zabývá zajištěním bezpečnostní problematiky při sanaci 

lagun Ostramo z hlediska geomechaniky. Jedná se o problematiku stability hrází, které 

laguny vymezují a dále o řešení únosnosti pracovní pláně pro bezpečný provoz těžkých 

pracovních strojů. Zajištění únosnosti pracovní pláně je řešeno variantně v návaznosti na 

způsob zpracování náplně lagun. 

Druhým tématickým okruhem způsob zpracování náplně lagun tak, aby tento proces 

byl šetrný k živonímu prostředí jak v lokalitě umístění lagun, tak při přepravě 

zpracovaných odpadů a v místě využití zpracovaných odpadů např. spalováním. 

V rámci výzkumu popsaného v disertační prácí byly přehledně zpracovány 

a zhodnoceny jednotlivé metodiky nakládání s odpadními kaly v lokalitě lagun Ostramo. 

Problematika lokality lagun Ostramo v Ostravě-Mariánských Horách je řešena již od 

konce 70. let minulého století. Ze samého počátku byly použity metody mající za cíl 

odstranění šíření kontaminace do okolí. Jednalo se o mechanické zábrany zabudované jako 

milánské stěny a odvedení povrchových vod (především dešťových) do čistírny odpadních 

vod. Následným opatřením bylo na přelomu století vybudování drénu zachycujícího spodní 

vody a jejich svedení do čistírny odpadních vod. Takto vyprojektované řešení omezilo 

šíření kontaminace a umožnilo započetí dalších prací majících za cíl odstranění samotného 

zdroje znečištění v předmětné lokalitě. Moje angažovanost v části projektu odvedení 

spodních a dešťových vod do čistírny odpadních vod spočívala v úloze dodavatele stavby 

první a druhé etapy výstavby drénu. 

Odstranění přímého zdroje znečištění v lokalitě Ostramo 

Na základě mnou provedeného výzkumu bylo hodnocení vlastností směsí olejů 

a různých derivátů nalezených v místě prováděné sanace. Byly posouzeny mechanické 

a chemické vlastnosti a bylo provedeno odborné zhodnocení metodiky a způsobu výroby 

paliva, a to GEOBALU a PRODUKTU OSTRAMO. 

Dále jsem se zabýval analýzami již zavápněné směsi pro přípravu paliva s cílem 

navrhnout potřebné technologie odtěžení kontaminovaného materiálu z laguny [5]. Jako 

návrh pro výrobu paliva předkládám finální produkt s upravenými ekopelety z rýžové 
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slámy. Zavápněná směs z laguny byla smíchána s upravenými peletami z rýžové slámy 

v poměru 1:1. Cílem tohoto smíchání mělo být zjištění, zdali se pozitivně změní 

rozhodující ukazatele původního materiálu – tedy kalů. Výsledky laboratorních analýz 

potvrdily domněnku o zvýšení efektivity při spalování v řadě ukazatelů. Dalším kladným 

ukazatelem je fakt, že Evropská unie poskytuje na využití ekologických paliv výrazné 

dotace – až 80 % z ceny. Hojně je takovýchto slev užíváno při spalování ekologických 

paliv v Polské republice, např. elektrárna Rybnik. 

Cílem úvahy o alternativní příměsi do paliva bylo poukázat na to, že v případě 

nemožnosti spalovat zavápněné sludge nebo substrát v dosavadním cementárenském 

provozu je možnost míchání s ekologickým palivem. Výhodu by mohla představovat 

taktéž nižší cena paliva z lagun. Pro případ nenalezení zájemce o spalování sludge nebo 

Produktu Ostramo byl navržen postup a technologie zpracování přímo v lokalitě lagun 

Ostramo -bod b) na stránce 90.  

Ve své práci jsem se snažil efektivně a přehledně uvést většinu uplatnitelných 

technologií a metod pro nakládání s odtěženým odpadem, včetně jeho energetického 

využití. Popsal jsem nejvíce rozšířené sanační technologie a zabýval jsem se také  

ko-procesingem, včetně zplynění organického odpadu s uhlím. 

Nalezení dalšího odpadu, v předkládané práci pracovně pojmenovaného jako 

SUBSTRÁT, otevřelo potřebu v rozpracované disertační práci pokračovat a vypracovat 

i metodu likvidace tohoto nalezeného neznámého kontaminantu. Zkoumal jsem vhodnou 

technologii s cílem, jak nejspolehlivěji nalézt vhodné vyřešení problematiky likvidace 

SUBSTRÁTU. Prověřoval jsem možnost neutralizace nebo dalšího zpracování 

SUBSTRÁTU s cílem najít optimální řešení. Fyzikální a chemické složení SUBSTRÁTU 

neumožnilo použití jedné metody jeho odstranění z lokality lagun Ostramo. Četné pokusy 

mne přivedly na myšlenku kombinace metod. Navázal jsem spolupráci s firmami SUBIO 

EKO s.r.o. a ARROW LINE a.s. [13]. Aplikací různých enzymů a bakterií jsme nalezli 

vhodnou kombinací ke změně fyzikálních vlastností SUBSTRÁTU a k odstranění 

nepříjemného zápachu. Nalezením způsobu provedení změny fyzikálních vlastností 

SUBSTRÁTU se otevřela cesta k aplikaci podaného průmyslového vzoru, na jehož vývoji 

se podílela společnost ARROW LINE. Mohu tety konstatovat, že na základě laboratorně 

provedených pokusů je reálné SUBSTRÁT bezezbytku, bezpečně a navždy z lagun 
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Ostramo odstranit. Jsem přesvědčen, že mnou v disertační práci popsaná metodika 

odstranění SUBSTRÁTU najde uplatnění i v jiných lokalitách obdobného typu 

kontaminace. Za další nepřímé pozitivum provedeného výzkumu považuji možnost 

zajištění spravovat obdobný odpad v místě prováděné sanace. Výhodou navrženého řešení 

je vyeliminování převozů odpadů, a tím další snížení negativních dopadů plynoucích z 

realizace sanační činnosti na okolí.   

V Ostravsko-Karvinském revíru známe přímé aplikace různých sanačních metod. 

Počínaje sanací území, spočívající ve vyrovnání poklesů terénu způsobených báňskou 

činností (například Bílá kolonie v Orlové, sanace území Nový Jork v Karviné) nebo 

vytváření vodních ploch v poklesových kotlinách (jako příklad uvádím Karvinské moře), 

přes odstranění vlivů působení koksárenské výroby (například sanace čistírny odpadních 

vod ve Lhotce, městská část Ostravy – bývalá štěrkovna) po náročnou dekontaminaci 

a sanaci území po bývalé koksovně Karolina v centru Ostravy, dnešní obchodní 

a kancelářské centrum. Návrh řešení způsobu sanačního zásahu v území lagun Ostramo, 

předložený v disertační práci, nemá obdobu nejen v Ostravsko-Karvinském revíru, ale ani 

v celé České republice. Dovolím si proto tuto práci věnovat dalším řešitelům obdobných 

případů sanace a věřím, že poznatky které jsem zahrnul do těchto řádků, najdou 

v následujících letech uplatnění. 
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