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Anotace: 

V diplomové práci se zabývám charakteristikou komunálního odpadu v Ostravě a 

jeho složením, dále jsou v teoretické části popsány technologie třídění komunálního 

odpadu a možnosti jeho energetického využití. V praktické části se zabývám identifikací 

podmínek na optimální složení vstupní suroviny a přípravou tuhých alternativních paliv ve 

formě pelet. V závěru práce je návrh technologického postupu pro zpracování směsného 

komunálního odpadu pro „závod na zpracování biologicky rozložitelných odpadů v 

Ostravě“ s využitím konečného produktu pro energetické účely. 

 

Klíčová slova: komunální odpad, tuhé alternativní palivo, energetické využití, příprava 

pelet 

 

Abstract: 

In my graduation thesis, I explore the characteristics of municipal solid waste in 

Ostrava and its composition, further in the theoretical part are described technology sorting 

of house hold waste and the possibility of its energy use. In the practical part deals with the 

identification of conditions for optimal feed composition and the preparation of solid 

alternative fuels in the form of pellets. At the conclusion of the workis the proposal of a 

technological process for the treatment of mixed municipal waste for " the plant on the 

processing of biodegradable waste in Ostrava" using the final product for energy purposes. 
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Používané zkratky a vysvětlivky: 

KO………. Komunální odpad 

SKO…….. Směsný komunální odpad 

BRO…….. Biologicky rozložitelný odpad 

ČSÚ…….. Český Statistický Úřad 

BREF….... Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách 

BAT…….. Nejlepší dostupné technologie (best available technology)  

BRKO…… Biologicky rozložitelný komunální odpad  

ČOV…….. Čistírna odpadních vod  

MBÚ……. Mechanicko-biologická úprava 

RDF…….. Palivo vyrobené z odpadu (Refuse derived fuel) 

ZEVO…… Zařízení na energetické využití odpadu 

TAP……… Tuhé alternativní palivo 
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1 Úvod a cíl práce 

V rámci legislativy EU se musí omezit skládkování biologicky rozložitelných 

odpadů, tak se hledají cesty pro jejich využití včetně BRO obsažených v SKO. V Ostravě 

byla podpořena výstavba závodu na zpracování BRO v areálu BorsodChem. 

Kompostováním SKO nelze vyrobit kompost odpovídající kvality a v současné době klesá 

poptávka po jeho využití v rámci sanací a rekultivací ploch po těžbě nerostných surovin. 

Hledá se alternativní využití, možnost jeho využití pro energetické účely a to v teplárenství 

v zařízení ZEVO. 

Pro tyto účely musí mít TAP odpovídající kvalitu, která je jednak dána normou 

 a jednak požadavky na provoz technologických zařízení. Aplikací TAP v technologii se 

musí udržet stávající emisní limity i vlastnosti popílků, aby se nemusela měnit technologie 

jejich nynějšího využití v daných energetických zařízeních. S tím souvisí i požadavky na 

fyzikální vlastnosti TAP – zvýšení výhřevnosti a objemové hmotnosti, kterou lze zajistit 

peletováním a lisováním.  

 

Cílem práce je návrh technologického postupu pro zpracování směsného 

komunálního odpadu pro „závod na zpracování BRO v Ostravě“ s využitím konečného 

produktu pro energetické účely.  Pro dosažení cíle byl zvolen následující postup: 

 Získání informací o zastoupení jednotlivých složek v SKO 

 Identifikace problémových parametrů z hlediska přípravy tuhého alternativního 

paliva (TAP) 

 Získání informací o energetických parametrech a požadovaných vlastnostech TAP 

 Příprava „TAP“ ve formě pelet – identifikace podmínek na optimální složení 

vstupní suroviny (včetně fyzikálně-chemických charakteristik a zrnitosti). 

Diplomová práce vznikla jako součást programu „Podpora podnikání  

v Moravskoslezském kraji 2014 (RRC/03/2014)“ a poskytovatelem dotace je 

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava (HS 7771487 s INGEA Recyklace, s.r.o.).  

V rámci řešení projektu jsem se podílel na výrobě pelet a jejich fyzikálně-mechanických 

testů.  
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2 Charakteristika komunálního odpadu v Ostravě 

Obecně lze do komunálního odpadu zahrnout veškerý domovní odpad a jemu 

podobný odpad. Do domovního odpadu patří bioodpad a BRKO (biologicky rozložitelný 

komunální odpad), mezi které patří kuchyňské zbytky včetně organických zbytků, odpady 

po úklidech, organické obalové odpady a odpady z údržby zeleně. Odpad podobný 

komunálnímu odpadu produkují občané a vzniká na základě činnosti právnických  

a fyzických osob oprávněných k podnikání v obchodech, školách, úřadech, průmyslu  

a firmách.[1] 

V Ostravě každoročně stoupá množství komunálních odpadů produkované jejími 

občany. Avšak i přes stoupající množství KO lze pozorovat pozitivní změny v chování 

občanů města k ochraně životního prostředí. Postupným ubýváním směsného KO 

ukládaného na skládku a zvyšujícím se podílem využitelných odpadů se projevuje zájem 

občanů o třídění a recyklaci odpadů. Svoz a nakládání s KO na území města zajišťuje 

společnost OZO Ostrava, s.r.o.[2],[3] 

 

Obrázek 1 Produkce odpadů z domácností v Ostravě v letech 2006-2013 [3] 



Šafář Michal: Návrh technologické úpravy SKO 

 

3 

2015 

2.1 Systémy sběru, třídění a separace 

V Ostravě je využíván především přesypný systém svozu KO. Za účelem třídění 

SKO poskytuje město svým občanům možnost odevzdávat tento odpad do speciálních, 

velkoobjemových sběrných nádob umístěných na území města. Tyto nádoby jsou barevně 

rozlišeny a jsou označeny nálepkou, která značí, jaký materiál je možné do kontejneru 

vhodit. Nacházejí se v průměrné donáškové vzdálenosti 110 m na sběrných místech 

(hnízdech). Každé sběrné hnízdo obsahuje většinou čtyři až pět kusů sběrných nádob. 

Modrou na papír, žlutou pro PET lahve, směsné plasty a obaly tetrapak, bílou na čiré sklo  

a zelenou na sklo barevné.[2], [3] 

Nejrozšířenějším způsobem sběru využitelných odpadů je tříděný sběr papíru, 

plastů a skla. V Ostravě, byla v roce 2012 zahájena kampaň Třídění začíná v domácnosti, 

do 130 tisíců ostravských domácností byly rozdány sety tří barevných tašek, v nichž 

mohou odnášet vytříděné odpady do některého z 1250 stanovišť separovaného 

sběru.[3],[4],[5] 

Směsný KO z domácností mohou občané Ostravy bezplatně odevzdat v jednom ze 

13 sběrných dvorů na území města Ostravy v množství, které se vejde do přívěsného 

vozíku (cca 4m
3
). Větší množství odpadu mohou občané Ostravy bezplatně odevzdat jen 

ve sběrném dvoře v Ostravě-Kunčicích.[3],[5] 

Ve sběrných dvorech města Ostravy mohou obyvatelé bezplatně odevzdat, 

objemné odpady (nábytek, koberce…), nebezpečné odpady (léky, akumulátory, barvy…), 

elektrospotřebiče (ledničky, televize…), textil (obuv, oblečení …) a zeleň (tráva, listí 

…).[3],[5] 

Stavební odpady jsou přijímány za úplatu ve většině sběrných dvorů v Ostravě, 

mimo Krásné Pole a Proskovice. Cena za likvidaci stavebních odpadů se stanovuje podle 

objemu a typu odpadu. Stavební odpady a sutě nesmí obsahovat nebezpečné odpady (např. 

eternit, azbest …).[4],[5] 

Podle zákona o odpadech č. 185/2001 sb., ve znění pozdějších předpisů ukládá 

fyzickým osobám povinnost třídit odpad, pokud obec má zaveden systém separovaného 

sběru odpadů. V Ostravě je tento systém zaveden na základě obecně závazné vyhlášky  

č. 5/2008, kterou se stanovuje systém nakládání s KO na území města.[7] 
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 Separovaný sběr -  papír, plast, sklo, kovy. 

Ve městě se zvýšil počet nádob na sběr papíru o 250 ks, počet nádob na sběr plastů se 

zvýšil o 318 ks a u sběru skla došlo ke zvýšení objemu nádob, celkově se počet nádob 

zvýšil o 60 ks, při přepočtu objemu na původní velikost nádob se však počet zvýšil o 259 

ks. Dále bylo přistaveno 131 nádob na papír o objemu 240 litrů a 130 nádob na plast  

o objemu 240 litrů a to převážně do centrální části města. V období 2011-2013 bylo 

vybudováno 46 stanovišť v celkovém finančním objemu 1 401 tis. Kč.[16] 

Výtěžnost sebraných plastů z přistavených nádob se v období 2011-2013 zvýšila  

o 609 tun, tedy více než dvojnásobně. Skla bylo sebráno o 274 tun více a ve sběru papíru 

se situace vyvíjela odchylně, přestože se počet nádob zvýšil, celková výtěžnost se o 27 tun 

snížila. Avšak do výkupen sběrných surovin bylo odevzdáno podstatně vyšší množství 

papíru s ohledem na výkupní ceny.  Občané Ostravy odevzdali přes výkupny a sběrny ve 

srovnání let 2010 a 2013 o 2 600 tun papíru více. To je důsledkem zvýšeného 

neoprávněného výběru papíru z nádob na tříděný papír a jeho následný prodej do 

výkupen.[16] 

 Zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení pocházejícího z domácností 

V roce 2013 bylo ve městě Ostrava rozmístěno 93 ks stacionárních kontejnerů 

kolektivního systému Asekol. Vzhledem k nedostatku vhodných míst se s výrazným 

nárůstem počtu stacionárních kontejnerů neuvažuje. K odložení elektra lze vedle sběrných 

dvorů a stacionárních kontejnerů využít i prodejny s elektrem.[16] 

 Separovaný sběr biologicky rozložitelných odpadů 

V roce 2013 bylo přistaveno v Ostravě celkem 3108 nádob na BRO, z toho 2 693 ks  

o objemu 240 litrů. Současně byl zaznamenáván požadavek na zajištění nádob s vyšším 

objemem, tato možnost se do budoucna zvažuje. Produkce BRO prostřednictvím těchto 

nádob byla odhadnuta na 500 tun ročně, v roce 2013 však byl tento odhad překročen a bylo 

svezeno 916 tun.  Počet objednávek na zajištění této služby i počet objednaných svozů 

BRO neustále roste.[16] 
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2.2 Společnost OZO 

Společnost OZO Ostrava s.r.o. vznikla z bývalé rozpočtové organizace TAZSMO 

Ostrava, na základech technických a zahradních služeb a její historie sahá až do roku 1949. 

Technické a zahradní služby města Ostravy zajišťovaly svoz a skládkování odpadu z města 

a okolních obcí a prováděly pro město Ostrava všechny zahradní a sadové úpravy. V roce 

1990 prošla rozpočtová organizace pro nakládání s domovním odpadem transformací na 

příspěvkovou organizaci a poté k 30. 6. 1995 na společnost s ručením omezeným. Zkratka 

OZO v názvu společnosti znamená odvoz a zpracování odpadů. Vlastníkem OZO je 

Statutární město Ostrava. Firma je držitelem certifikátů ISO 9001:2009 o zavedení systému 

managementu kvality a také ISO 14001:2005 o užívání systému environmentálního 

managementu.[8] 

2.2.1 Služby OZO Ostrava 

Hlavní náplní společnostiOZO Ostrava s.r.o. je poskytování komplexních služeb 

v oblasti nakládání s odpady, tedy hlavně: 

 sběr, svoz, separace, využívání a odstraňování komunálních odpadů z měst a obcí 

OZO Ostrava zajišťuje služby pro města a obce ve své svozové oblasti. Svozovou 

oblast společnosti OZO tvoří město Ostrava a dalších 34 měst a obcí v regionu, mezi které 

patří: Albrechtičky, Bílov, Bohuslavice, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Fulnek, Hať, 

Horní Lhota, Hladké Životice, Jistebník, Kateřince, Klimkovice, Kozmice, Krmelín, 

Kujavy, Ludgeřovice, Olbramice, Petřvald (NJ), Píšť, Pustějov, Řepiště, Stará Ves nad 

Ondřejnicí, Studénka, Suchdol nad Odrou, Šenov (FM), Šilheřovice, Tísek, Velká Polom, 

Velké Albrechtice, Vřesina (NJ), Vřesina u Hlučína, Závada, Zbyslavice - to celkem čítá 

na cca 400 tisíc obyvatel Moravskoslezského kraje.[10] 

 sběr, svoz, separaci, využívání a odstraňování průmyslových a nebezpečných 

odpadů 

Služby nabízené společností OZO pro podnikatelské subjekty mají komplexní 

charakter. Pro nakládání s nebezpečným odpadem slouží vlastní sklad nebezpečných 

odpadů, který má zároveň funkci jako havarijní sklad pro příjem nebezpečných odpadů  

z mimořádných událostí, které jsou likvidovány na území města Ostravy Hasičským 

záchranným sborem Moravskoslezského kraje.[10],[8] 
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 výroba náhradního paliva pro cementárny z odpadů 

Společnost OZO také provozuje linku na výrobu náhradního paliva, která zpracovává 

odpady vhodné pro výrobu certifikovaného paliva PALOZO II. Surovinou pro výrobu jsou 

spalitelné odpady obsahující plasty, papír, dřevo a textil dodávané podnikatelskými 

subjekty a také vytříděné spalitelné složky komunálního odpadu (objemný odpad, plasty). 

Výsledný produkt slouží jako náhrada za černé uhlí při výrobě cementu v cementárnách. 

Na kvalitu vyrobeného náhradního paliva dohlíží vlastní laboratoř OZO Ostrava s.r.o.[10] 

 třídění a lisování plastů 

Linka sloužící na dotřídění, na které se ze svezeného separovaného plastového odpadu 

třídí materiály vhodné k materiálové recyklaci (PET lahve, polyetylénové fólie, tvrdé 

plasty, nápojové kartony), je doplněna o lisovací zařízení a napojena na linku na výrobu 

náhradního paliva pro cementárny, díky čemuž jsou svezené separované plastové odpady 

 v maximální možné míře využity.[10],[8] 

 jímání bioplynu a následná výroba elektřiny 

Společnost OZO provozuje vlastní skládku odpadů kategorie O, která sídlí v Ostravě-

Hrušově a je komplexně zabezpečena proti negativním vlivům na životní prostředí. Její 

nedílnou součástí je i systém odplyňovacích vrtů, na který je navázána stanice skládkového 

plynu. Bioplyn odčerpaný ze skládky je využíván k výrobě elektřiny. V roce 2013 bylo 

odčerpáno ze skládky v Ostravě-Hrušově 2 891 327 m
3
 skládkového plynu a vyrobeno 

4 022 020 kWh el. energie [9].[10] 

 ekologická výchova 

Nedílnou součásti společnosti je i centrum odpadové výchovy, která vzdělává 

obyvatele Ostravy v oblasti správného nakládání s odpady. Školám ve svozové oblasti 

společnosti OZO nabízí několik vzdělávacích pořadů přizpůsobených věku návštěvníků, 

pro ostatní obyvatele svozové oblasti organizuje osvětové kampaně.[10],[11] 
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2.3 Závod na zpracování BRO v areálu BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

Závod na zpracování BRO v areálu BorsodChem MCHZ, s.r.o. patří společnosti 

INGEA recyklace s.r.o. Tato společnost sídlí v Ostravě a vznikla v roce 2009. Oborem 

podnikání společnosti INGEA recyklace s.r.o., je úprava odpadů k dalšímu využití.[12] 

Závod na zpracování BRO je zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných 

odpadů (BRO) kompostárenskou (aerobní) technologií v uzavřeném prostoru (aerobní 

fermentory). Využití materiální podstaty BRO probíhá dle zákona č. 185/ 2001 Sb. (zákon 

o odpadech) v režimu R3 – regenerace organických látek, která se nepoužívají jako 

rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických procesů). Závod přijímá 

odpadní a zbytkovou biomasu, jakož i všechny složky biologicky rozložitelného odpadu 

z komunální sféry (BRKO) ze spádové oblasti. Produktem aerobního zpracování ve 

fermentorech je biochemicky stabilizovaná a hygienizovaná směs odpadů  

a biomasy.[13],[14] 

Výstupní produkt zpracování BRO lze, v souladu s platnou legislativou, využít 

jako biopalivo, organominerální hnojivo nebo jako součást rekultivačních 

substrátů. Biopalivo se bude vyrábět bez potřeby další zpracovatelské operace a produkt 

zpracování bude mít znaky certifikovaného paliva. Organominerální hnojiva představují 

komposty různých stupňů vyzrálosti, složení a jakostních znaků. Podle požadovaného 

stupně vyzrálosti, budou komposty dozrávat na předem upravených plochách v blízkosti 

výrobní haly. Rekultivační substráty budou vznikat smícháním zemin spolu s produktem 

zpracování kompostovatelných odpadů.[14],[15] 
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3 Složení komunálního odpadu v Ostravě 

Komunální odpady jsou velmi obsáhlou a různorodou skupinou odpadů, proto 

nelze zcela přesně charakterizovat jejich materiálové složení. Do komunálních odpadů 

spadají jak odpady organického tak anorganického původu.[17]
 

Abychom mohli zcela využívat a odstraňovat komunální odpad, musíme znát jeho 

celkové množství a složení a to jak z hlediska časového tak i plošného rozložení. Důležité 

jsou také fyzikální, chemické a biologické vlastnosti odpadů. Neopomenutelná je také 

stávající a výhledová poptávka pro vytříděný využitelný podíl komunálního odpadu. 

Nezanedbatelné jsou i náklady na sběr tříděného KO a legislativní úpravy.[17] 

Do fyzikálně-chemických vlastností odpadu patří (např. hustota, vlhkost, obsah 

spalitelných látek, spalné teplo, výhřevnost odpadu a také obsah uhlíku, dusíku, fosforu, 

vodíku a obsah vybraných prvků se zaměřením na toxické prvky).[17] 

Množství a složení komunálního odpadu se zjišťuje z evidenčních hlášení státních 

orgánů, nebo z přímého zjišťování: 

 Evidenční hlášení sleduje a zpracovává Centrum pro hospodaření s odpady  

a Český statistický úřad. Sleduje se celkové i měrné množství odpadu, množství 

vytříděných a využitelných složek odpadu (papír, sklo, plasty, kovy, textil), množství 

nebezpečných složek odpadu, kompostovatelné odpady, minerální odpady, směsný 

komunální odpad, objemný odpad a popř. i jiné specifické druhy komunálního odpadu 

(autovraky, elektronický a elektrotechnický odpad apod).[18] 

Přímé zjišťování množství a složení komunálního odpadu je ovlivněno druhem 

zástavby, která rozhoduje o sociálním složení a počtu jeho obyvatel, dále systémem sběru 

komunálního odpadu, druhem a počtem sběrných nádob a také intervalem svozu 

odpadu.[18] 
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Složení směsného komunálního odpadu z materiálového hlediska nabízí graf. č. 1. 

V podstatě se jedná o obsah klasické popelnice, která kromě materiálů přednostně patřících 

do sběrných nádob zahrnuje i odpady, pro které neexistuje jednoduchá možnost třídění 

(např. se jedná o znečištěný papír, plasty z elektrotechniky, keramika, linoleum, obaly 

chemických prostředků a jiné). Téměř polovinu objemu popelnice zaujímá biologicky 

rozložitelný komunální odpad (BRKO), který je zejména v sídlištní zástavbě tvořen 

převážně kuchyňskými zbytky, papírem a částečně i textilními materiály.[17],[18]
 

 

Graf 1 složení směsného komunálního odpadu (OZO Ostrava s.r.o.)[18] 

3.1 Změny ve složení komunálního odpadu v závislosti na ročním období 

V roce 2011 paní Benešová a Kotoulová realizovaly výzkum skladby 

komunálního odpadu v ČR. Vzorky a zjišťování všech stanovených charakteristik 

domovního odpadu prováděli měsíčně po dobu 1 roku. Každý měsíc byly odebrány tyto 

typy hlavních vzorků:  Směsný DO (domovní odpad) ze sídlištní zástavby, Směsný DO ze 

smíšené zástavby a Směsný DO z venkovské zástavby. Nejvyšší produkce KO byla 

zjištěna u venkovské zástavby, a to 5,80kg/obyv. za týden, naopak nejnižší produkce KO 

byla 3,35kg/obyv. za týden, a to u sídlištní zástavby. Stanovení obsahu popelovin v KO 

v průběhu roku ukázala, že nejvyšší obsah popelovin bývá v období zimy a jara, naopak 

nejnižší v létě a na podzim, viz. tab. č. 1.[21],[22]
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Tabulka 1 Sezónní změny obsahu popelovin ve 4 typech zástaveb (%)[21],[22] 

 

 

Z analýzy v sídlištní zástavbě (Graf. č. 2) můžeme pozorovat že nejvíce bioodpadu se 

vyprodukovalo v 1,7 a 8 měsíci roku 2009 a to až 30 % z celkové produkce KO, naopak nejméně 

vyprodukovaného bioodpadu připadá na 4,5,6,9 a 11 měsíc hodnoty se pohybují kolem 13%. 

Množství plastů se pohybuj celoročně kolem 12%, ovšem k výrazné změně došlo v 6 měsíci, kdy 

produkce plastů dosáhla hodnoty 25%. Nejvyšší množství papírů bylo zjištěno taktéž jako plasty 

v 6 měsíci, naopak nejmenší produkce byla v 7 a 11 měsíci a to asi 8 %. Produkce skla se 

celoročně pohybuje kolem 7%. Nebezpečné odpady měly nejvyšší množství v 5 měsíci a to 5 %. 

Nejvyšší množství spalitelných složek bylo přítomno v 11 měsíci a dosáhla výše 24 %. Zastoupení 

ostatních složek odpadů se celoročně výrazně neměnilo. 



Šafář Michal: Návrh technologické úpravy SKO 

 

11 

2015 

 

Graf 2 Souhrn analýz v sídlištní zástavbě (v hmotnostních %)[21]
 

3.2 Srovnání produkce KO 

Český statistický úřad provádí každoročně statistické zjišťování o produkci 

odpadů a nakládání s nimi. V roce 2011 bylo šetření o odpadech dále rozšířeno o sledování 

problematiky druhotných surovin. Údaje v roce 2012 byly získány zpracováním výkazů od 

7 392 podniků a 1 429 obcí. V roce 2013 byly údaje získány zpracováním dat o celkovém 

počtu 17 500 respondentů.[19] 

3.2.1 Srovnání produkceodpadů v ČR 

 Statistickým šetřením s názvem Odp 5-01 bylo zjištěno, že v roce 2013 dosáhla 

celková produkce odpadův ČR 23,7 milionů tun. Na rozdíl od roku 2012, kdy produkce 

odpadů v ČR byla 23,4 milionů tun, se jedná o nárůst o 1,2 % vyprodukovaných odpadů. 

Nebezpečný odpad tvořil 1 222 tisíc tun z celkového množství vyprodukovaných odpadů, 

což znamená, že NO se podílel na produkci odpadů 5 % v roce 2013. Vzhledem 

k předešlému roku se produkce NO snížila o 1%.[19] 

Činností podniků, které jsou hlavními původci odpadů v ČR, vzniklo v roce 2013 

celkem 20,1 milionu tun odpadu. Podniky také vyprodukovaly 1 163 tisíc tun 

nebezpečných odpadů, což je téměř veškerá produkce nebezpečných odpadů v daném roce.  
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Firemní odpad vyprodukovaný v roce 2013 byl podobně jako v minulých letech 

převážně tvořen (59 %) odpady stavebními a demoličními. V roce 2013 byla produkce 

odpadů skupiny 17 celkem 12 milionu tun, přičemž převažovala zemina a kamenivo, dále 

ocel, železo, a beton.[19] 

Obce v roce 2013 vykázaly produkci 3,6 milionu tun odpadů. Vzhledem 

k předešlému roku se produkce odpadů z obcí zvýšila o 2,8 %. Jednalo se téměř výhradně 

o skupinu 20 – komunální odpady, které tvořily 89,8 % (v roce 2012 to bylo 92,4 %). Dále 

byly obcemi vykázány především stavební odpady skupiny 17, odpady z autovraků 

a odpady z elektrického a elektronického zařízení patřící do skupiny 16.[19] 

Celková produkce KO v ČR se dlouhodobě pohybuje kolem hodnoty 3 miliony 

tun za rok. V roce 2013 bylo vyprodukováno 3,2 milionu tun komunálního odpadu viz. tab. 

č. 2, což v přepočtu na jednoho obyvatele činí 307 kg. Z toho největší část 66 % tvořil 

běžný svoz (odpad z popelnic, z kontejnerů nebo svozových pytlů), 14 % činil tříděný 

odpad (sklo, papír, plasty) a 10 % objemný odpad (koberce, nábytek). Podíl odděleně 

sbíraných složek na celkové produkci komunálního odpadu od roku 2002 neustále roste. 

Zatímco v roce 2002 bylo odděleně sebráno (vytříděno) 16 kg plastů, papíru, skla a kovů 

na obyvatele, v roce 2013 to bylo 43 kg/obyvatele.[19] 

Tabulka 2 Produkce KO v ČR v letech 2009-2013 v (t)[19] 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Produkce komunálních  
odpadů celkem (t) 

3 309 667 3 334 240 3 357 877 3 232 643 3 228 232 

z toho:      

běžný svoz 2 374 027 2 390 421 2 446 597 2 195 867 2 139 595 

svoz objemného 
odpadu 

402 899 352 339 361 592 312 708 317 161 

odpady z komunálních 
služeb 

72 438 62 587 66 204 56 574 52 034 

odděleně sbírané 
složky 

460 302 528 893 483 483 448 088 448 428 

z toho:      

papír - - 158 348 147 975 145 012 

sklo - - 120 358 112 872 114 062 

plasty - - 102 772 100 703 105 235 

kovy - - 53 164 40 841 37 461 

z toho:      

biologicky rozložitelný 
odpad 

- - 1 645 704 1 505 699 1 518 784 
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3.2.2 Srovnání produkce KO v Ostravě 

Celková produkce KO v Ostravě se dlouhodobě pohybuje kolem 80 tisíc tun za 

rok. Jeden občan Ostravy vyprodukuje průměrně za rok 281 kg komunálního odpadu.  

I když v roce 2010 kleslo celkové množství domovních odpadů viz. tab. č. 3,  

u separovaných složek byl zaznamenán nárůst. V roce 2010 se vytřídilo 3 133 tun skla 

oproti 2 918 tunám v roce 2009. Množství vytříděných plastů vzrostlo o 6 % na 3 762 tun. 

Také separovaného papíru se svezlo o 15 % více a to 4  713 tun. Celkově tedy meziročně 

vzrostlo množství vytříděných surovin o 10 %, z 10 822 tun v roce 2009 na 11 915 tun pro 

rok 2010. V roce 2010 bylo také svezeno 8 307 tun zeleně na kompostárnu v Ostravě, což 

bylo o 31 % více než v roce předchozím.[20]
 

Tabulka 3 srovnání produkce KO v Ostravě v letech 2005-2010[2] 

Skupina odpadů v (t) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
kg / obyv 
 za rok 

Domovní odpad 58 225 63 943 61 108 60 977 60 702 58 518 188,16 

Objemný odpad 6 087 6 331 6 469 8 531 9 771 10 188 32,76 

papír 5 202 5 154 5 511 4 887 4 107 4 713 15,15 

plasty 1 228 1 644 2 072 2 353 2 819 2 980 9,58 

sklo 1 137 1 424 1 711 2 024 2 204 2 409 7,75 

tetrapack 11 4 1 18   12 0,04 

NO celkem 761 175 112 129 120 132 0,42 

televize 482 35 0 0 0 0 0 

lednice 176 47 0 0 0 0 0 

aku baterie 13 5 2 2 3 1 0 

oleje 19 11 21 20 19 19 0,06 

barvy 54 63 72 89 79 79 0,25 

zbylé složky NO 16 14 18 18 17 33 0,11 

hlušina  150           0 

suť  197 93 1 047 936 1 399 1 525 4,9 

pneu 261 123 287 299 298 302 0,97 

zeleň  528 882 1 127 2 377 3 138 5 192 16,69 

kovy 195 68 193 330 178 164 0,53 

smetky 784 558 494 817 907 1 050 3,38 

bio nekompostovatelný 318 354 338 383 419 425 1,37 

Celkem  KO 75 083 80 754 80 470 84 061 86 061 87 598 281,67 
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4 Technologie třídění komunálního odpadu 

Tuhý komunální odpad (TKO) obsahuje recyklovatelné frakce, jako jsou plasty, 

různé druhy smíšeného papíru, sklo a kovy. Poptávka po těchto materiálech se zvyšuje, ve 

srovnání s poptávkou po primárních zdrojích.[23] 

Tradiční (ruční) nebo částečně automatizované techniky jsou schopny vytřídit 

pouze nízké množství jednotlivých materiálů ze směsného komunálního odpadu, a zbylý 

značný obsah recyklovatelných materiálů jde na skládku. I z těchto důvodů se vyvíjí 

technologie pro lepší třídění směsného komunálního odpadu. [23],[24],[25] 

4.1 Mechanicko-biologická úprava 

V technologii MBÚ se využívá různých druhů fyzikálních, mechanických 

a biologických procesů zpracování odpadů s cílem získání hodnotných materiálů ze 

vstupujícího odpadu, redukce objemu skládkovaného odpadu a minimalizace dopadů na 

životní prostředí vznikajících pří zpracování odpadů.[26] 

Mechanicko-biologicky se upravuje zejména směsný komunální odpad. Jedná se o 

kombinaci mechanických, fyzikálních a biologických postupů, kdy se  

z odpadu nejprve vytřídí velké části biologicky nerozložitelného materiálu (kovy, plasty, 

sklo, apod.) viz.obr. č. 2 a poté se odpad tzv. biologicky stabilizuje.[26] 

Biologická stabilizace vlastně znamená kompostování, kdy se hmota rozkládá za 

přístupu vzduchu. Takto stabilizované odpady již na skládce nepodléhají biologickému 

rozkladu, čímž je snížena tvorba skleníkových plynů, zápachu a nebezpečných výluhů. 

Zjískaný materiál se většinou používá k rekultivaci skládek. Další výhodou této 

technologie je, že se dlouhodobě snižuje celkový objem odpadu, který se ukládá na 

skládky.[26] 

Jedním z výstupů automatizované linky na mechanicko-biologickou úpravu 

odpadů je vysoce výhřevná a k energetickému využití vhodná tzv. lehká frakce což je 

certifikované palivo (RDF), které je v zahraničí používáno v elektrárnách nebo 

cementárnách. Mechanicko-biologická úprava odpadů se provádí zejména v zahraničí.  

V ČR se tato metoda úpravy odpadů využívá minimálně.[26],[27] 
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Obrázek 2 Schéma úpravy odpadů [27] 

 

Podle technologického postupu, lze tyto procesy rozdělit do tří skupin: 

 mechanicko – biologická úprava, 

 mechanicko – biologická stabilizace (biosušení) 

 mechanicko – fyzikální úprava (fyzikální sušení)[27] 

Technologie mechanicko–biologická úprava  

Mechanická předúprava 

 je předřazena biologické úpravě,  

 důležitá je kontrola parametrů vstupujících odpadů (složení, množství…), 

 prvním krokem zpracování je vytřídění nežádoucích odpadů, 

 předdrcení odpadu, mechanické oddělení biologické frakce, kovů a dalších 

materiálově či energeticky využitelných složek.[28] 

Biologická úprava 

 biologicky rozložitelné složky odpadů jsou biologicky stabilizovány 

prostřednictvím aerobních či anaerobních procesů, 

 aerobní stabilizace probíhá formou kompostování v kompostovacích tunelech, 

boxech apod. 
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 anaerobní fermentace (anaerobní digesce) probíhá mokrou či suchou cestou, 

 doba trvání biologické úpravy je různá a závisí na požadavcích na výstup  

(7-16 týdnů u aerobních a do 5 týdnů u anaerobních technologií).[28] 

Mechanická doúprava 

 vyskytuje se u některých typů zařízení a je vložena mezi jednotlivé biologické 

stupně, 

 mohou zde být odděleny např. nevhodné frakce, drobné spalitelné materiály, 

výhřevné frakce apod., 

 výhřevné frakce jsou tříděny dle stupně výhřevnosti (vysoce, středně a nízko 

výhřevné frakce). Mohou být také upraveny na tzv. alternativní RDF palivo - 

drcením, lisováním, peletizací, apod. 

 RDF palivo je použitelné ke spoluspalování v cementárnách či energetických 

zařízeních – např. uhelných elektrárnách (ve formě pelet).[28] 

Technologie mechanicko-biologické stabilizace (biosušení) 

Mechanická předúprava 

 jedná se o mechanickou úpravu odpadů před sušením, 

 vytřídění nevhodných odpadů (velkoobjemový odpad, elektroodpad atd.), 

 separace železných a neželezných kovů.[28] 

Biologické sušení (biosušení) 

 je to technologický stupeň využívající tepla k odpaření vody obsažené v odpadech,  

 odpad je během biosušení provzdušňován a je realizován v uzavřené hale nebo 

oddělených reaktorech, 

 proces trvá 7-20 dnů při teplotách okolo 55°C a odpaří se cca 25 % vody.[28] 

Mechanická doúprava 

 po biosušení jsou vysušené odpady mechanicky dotříděny, 

 zbytek je separován na výhřevné frakce a většinou následuje další úprava produktu 

na RDF palivo.[28] 
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Technologie mechanicko-fyzikální úpravy / stabilizace (fyzikální sušení) 

Mechanická předúprava 

 jedná se o mechanickou úpravu odpadů před fyzikálním sušením, 

 vytřídění nevhodných odpadů (velkoobjemový odpad, elektroodpad atd.),  

 oddělení železných a neželezných kovů, vícenásobné drcení,  

 oddělení biologické frakce, oddělená biologická frakce je dále aerobně nebo 

anaerobně zpracována.[28] 

Fyzikální sušení 

 probíhá v reaktoru za teplot 150 až 300 °C. 

 během sušení se obsah vody v odpadech redukuje na cca 10 %.[28] 

Mechanická doúprava 

 oddělení zbytků železných a neželezných kovů či inertní složky,  

 případně nebezpečných složek odpadů a jejich spalování či skládkování.[28] 

4.2 Technologické možnosti a jejich účinnost 

4.2.1 Technologie BioTech zpracování netříděného komunálního odpadu 

Netříděný komunální odpad se po dopravě do zpracovatelského závodu (Obr. 3) 

dostává na sítovou předtřídičku (velké síto s oky velikosti 80x80 mm), kde se oddělí větší 

kusy anorganického odpadu. Podsítné tvoří asi 85 % přijatého množství odpadu, následně 

putuje po důkladném podrcení do velké nádrže s cirkulující kapalinou. Intenzivním 

mícháním se organické látky obsažené v odpadu postupně rozmělňují a mění v suspenzi. 

Zatímco zbylý podíl, tvořený hlavně plasty, kostmi, kameny atd. se v suspenzi nepromění  

a plavou buďto na povrchu nebo klesnou ke dnu nádrže. Flotací a sběrným sítem nahoře  

a vhodným způsobem odstraňování pevného zbytku dole se neorganický podíl odstraní. 

Materiál, který je nevhodný pro fermentaci, zůstane v suspenzi nejvýše 1 %, (např. 

anorganický kal) což nevadí.[29]
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Takto získaná odseparovaná organická suspenze, jejíž viskozitu je možno 

kontrolovat a podle potřeby upravovat přidáváním vody, nebo procesní kapaliny, se čerpá 

do sterilizátoru, kde za teploty 70°C je zbavena za dobu nejméně jedné hodiny 

choroboplodných zárodků a teplá se přečerpává do fermentoru, kde je podrobena 

anaerobní fermentaci. Zde je zajištěna potřebná teplota (38 – 55°C), která podmiňuje 

rychlý nástup fermentace a přeměnu asi 50 – 60 % organické sušiny na bioplyn s vysokým 

obsahem (50 až 60 %) metanu (CH4) zbytek plynu tvoří CO2 a H2O.Zbylá část, asi 40 % 

původní organické hmoty, představuje po skončení procesu, dobré stabilizované organické 

hnojivo.[37],[38] 

 

Obrázek 3 Zpracovatelský závod zemědělských a komunálních odpadů ALTENO[29] 

 

4.2.2 Technologie třídění TOMRA 

Technologie třídění TOMRA je založeno na plně automatizovaném, state-of-the-

art (nejmodernějším), senzorovém třídění komunálního odpadu. Obecný systém je schopen 

roztřídit složité, rozmanité a dokonce i znečištěné komunální odpady. KO se třídí na 

složky, které jsou recyklovatelné, mají vysokou kvalitu a obchodovatelnou 

produkci. Technologie používá systémy, kde je ruční třídění zbytečné, čímž se sníží 

náklady na pracovní sílu a majetkové újmy, a zároveň sezvýší efektivita.[30] 
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TOMRA je schopna identifikovat a třídit KO o zrnitostí 10-500mm. Technologie 

poskytuje také kompletní budoucí flexibilitu, díky schopnosti rychle a efektivně reagovat 

na změny, jako jsou například nové právní úpravy a změny v materiálových vstupních 

frakcích.TOMRA používá detekčních techniky, jako jsou spektrometrie v blízké 

infračervené oblasti (NIR), Rentgenová fluorescence (XRF), a dále barevné 

řádkové kamery (Color Line) v kombinaci se senzory kovů. Městské třídící systémy 

TOMRA nabízí:[31] 

 Vysoká míra využití 

 Vysoká průchodnost 

 Vysoké hladiny čistoty - až 98% 

 Rychlá návratnost investic 

 Atraktivní provozní náklady 

 Funkce Pokročilého rozpoznávání (materiál, barva, atomová hmotnost atd.)[31] 

Technologie TOMRA pro třídění komunálního odpadu, poskytuje odstranění 

inertního materiálu z KO až v 95 %, a také z KO produkovat materiál pro biomethanizaci. 

Inertní materiály, jako je sklo a kameny, které mohou způsobit závažné problémy při 

procesu zpracování, musí být sníženy na minimum. Senzorové systémy nejprve odstraní z 

KO kovy a plasty, prostřednictvím TOMRA autosortu, který využívá k třídění např. různé 

typy polymerů, a dále TOMRA x-trakt poté identifikuje a vyseparuje sklo a kameny, na 

základě měření atomové hmotnosti.[30] 

4.2.3 Technologie třídění  REWAST s.r.o. Kutná hora 

Technologie třídění REWAST s.r.o. Kutná hora, je založena na technologickém 

procesu třídění a poskytnutých patentech od pana ing. Milana Toboly. Technologie se 

zabývá zpracovánímnejen tuhých komunálních odpadů, ale i průmyslových a 

zemědělských odpadů a je založena na těchto základních principech: [54] 

 

a) ještě před vstupem odpadu na třídicí linku je třeba z něj vytřídit problémové složky 

jako sklo, nebezpečný, objemný odpad a popel. 
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b) plně mechanizovanou třídičkou odpadů REWAST vytřídit jednotlivé látkové 

složky určené k dalšímu zpracování:  

 využitelné složky jako jsou (kovy, plasty apod.) zhodnotit na trhu druhotných 

surovin 

 využitelné organické složky zhodnotit kompostováním nebo výrobou bioplynu 

 nevyužitelné složky vhodné pro energetické využití přeměnit na energii 

 minimalizované množství nevyužitelných složek zneškodnit uložením na skládku 

[54] 

 

Technologický proces: 

Nejprve je KO dopravníkem dávkován do autogenního mlýna. Kvůli prachu  

a z technologických důvodů je materiál skrápěn vodou. Objem odpadu se mletím zmenšuje 

zhruba na čtvrtinu. Dochází ke zdrobnění biogenního materiálu. Materiál se rozděluje 

podle hmotnosti a velikosti. Vypouštění odpadu z mlýna se provádí otevřením zadní části. 

Tento způsob řízeného vypouštění zajišťuje dávkování množství odpadu do následujícího 

bubnového síta s ohledem na účinnost separace a kapacity dalších zařízení. Bubnové síto 

má otvory průměru 40 mm. Podsítná zrnitostní třída obsahuje cca 55% skladby 

komunálního odpadu (papír, bioodpad, zemina, sklo, zrnitostní třída pod 40 mm). 

Z podsítné zrnitostní třídy je magnetem odloučen železný odpad (0-50 mm). [32], [33], 

[34] 

 

Ze zrnitostní třídy 50 – 300mm  jsou nejprve magnetickým separátorem 

zachyceny železné části. Následuje oddělování spalitelného odpadu (textil, obuv, tašky) na 

kombinovaných šikmých pásech. Na zařízení využívajícího principu lineárního motoru 

jsou bezproblémově odlučovány odpady z hliníku a ostatních vodivých nemagnetických 

kovů. Účinnost zachycení hliníkových obalů od nápojů zde je téměř 100%. Nakonec jsou 

zbylé odpady rozděleny na těžké již netříditelné podíly, tvrdé plasty (láhve) a lehké plasty 

(kelímky) a to v balistickém třídiči (obr č. 4). Těžké podíly padají do nožového drtiče a 

jako meziprodukt jsou vraceny na začátek linky do autogenního mlýna. [35],[36] 
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Balistický třídič je určen pro třídění 2D materiálů (plastové fólie, papír, lepenka a 

vlákna) a 3D materiálů (obaly, plastové lahve, plechovky, kámen, dřevo, apod.). Zatímco 

2D materiály cestují po svahu směrem nahoru na pádlech, 3D materiály se valí dolů. Jemné 

částice mohou být shromažďovány odděleně pomocí variabilně volitelných otvorů. 

[50],[52]
 

 

Obrázek 4 Stacionární Balistický Třídič BALLISTOR [51] 
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5 Možnosti energetického využití komunálního odpadu 

Aby zpracování tuhých komunálních odpadů v zařízeních založených na 

termických procesech mohlo být považováno za energetické využívání a ne jen za prosté 

odstraňování odpadů, musí být splněna jistá kritéria. Jedním z kritérií je rozhodnutí 

výrobce společně s uživatelem alternativních paliv, zda tato paliva do budoucna využívat 

ve výrobkovém režimu (nařízení vlády č. 22/1997 Sb., nařízení REACH apod.) nebo  

v odpadovém režimu, především je systém klasifikace nebezpečných látek třeba doplnit 

informace o obsahu vPvB, PBT látky a ED (vPvB - vysoce perzistentní a vysoce 

bioakumulativní látky, PBT - perzistentní, bioakumulativní a toxické látky, ED - 

endokrinní disruptory). Dále je potřeba při klasifikaci TAP a klasifikaci jejich vlastností 

dodržovat normu ČSN EN 15359 (Tuhá alternativní paliva – Specifikace a třídy). Jedním  

z hlavních kritérií pro TAP je dosažení minimální „energetické účinnosti“ která je popsána 

ve směrnici o odpadech 2008/98/ES a označována jako R1 kde její minimální hodnota od 

roku 2009 je 0,65. Omezením R1 však je, že není použitelný pro srovnání s jinými 

energetickými zdroji než spalovnami komunálních odpadů. Kromě energetické účinnosti 

R1, existují další kritéria, která však nejsou právně závazná. U zařízení určených pro 

energetické využívání odpadů by dle dokumentů BREF měly být použity nejlepší dostupné 

technologie (BAT) schopné zajistit export tepelné energie ve výši 1,9 MWh na tunu 

spalovaného odpadu při průměrné výhřevnosti 2,9 MWh/t. To samozřejmě není 

uskutečnitelné v lokalitách, kde není poptávka po tepelné energii. V takovém případě 

produkce elektrické energie musí dosáhnout 0,4 až 0,65 MWh/t. BAT 63 pak dále 

specifikuje požadavek na vlastní měrnou elektrickou spotřebu nižší než 0,15 

MWh/t.[39],[63]
 

Termické procesy 

Energetické využívání odpadů je založeno na technologiích, v nichž je termickými procesy 

doveden odpad do stavu, kdy dochází k překročení meze jeho chemické stability.  

V závislosti na obsahu kyslíku v reakčním prostoru rozdělujeme termické procesy do dvou 

základních kategorií: [40],[41] 

 Oxidační procesy, při nichž je obsah kyslíku stechiometrický nebo vyšší vzhledem 

k obsahu hořlavých látek ve zpracovávaném odpadu. Podle velikosti teploty 
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rozlišujeme nízkoteplotní (do 1000°C) a vysokoteplotní oxidační procesy (nad 

1000°C).[40] 

 Redukční procesy, při nichž je obsah kyslíku v reakčním prostoru 

podstechiometrický až nulový. Řadí se sem pyrolýza a zplyňování.[40] 

Termická likvidace odpadů se vyznačuje výrazným snížením objemu odpadu a to 

na 10 až 15 % původního objemu. Odpovídá to snížení hmotnosti na 20 až 40 %, které 

je neporovnatelně větší než při kompostování či skládkování. Další výhodou je také 

možnost alternativní metody pro odstraňování některých druhů odpadů, jako jsou 

například chemické nebo zdravotní odpady, kdy výsledný produkt je tuhý sterilní 

materiál, který nepodléhá dalšímu rozkladu.[40],[41] 

Za významné slabé stránky spalování lze naopak považovat:  

 vysoká investiční náročnost technologie  

 vysoké provozní náklady  

 potřeba kvalifikovaného personálu  

 nutnost zajištění odběru vyrobeného tepla  

 likvidace potenciálně recyklovatelných materiálů  

 opatření pro snížení emisí znečišťujících látek do vody a ovzduší[40] 

Spalovací zařízení pro energetické využití odpadů 

V současnosti jsou v provozu 3 zařízení pro energetické využívání odpadů 

(ZEVO) a to v: 

 Praze - ZEVO Malešice - 310 000 t/rok,  

 Brno - SAKO Brno – 240 000 t/rok, 

 Liberec - Termizo Liberec – 96 000 t/rok, 

Dále se připravují projekty  v Plzni, Karviné, Komořanech v Chebu a ve Vřesové.[53] 

Spalovací zařízení tvoří termickou část energetického zdroje, ve které dochází k 

tepelnému rozkladu spalovaného odpadu. Děje se tak při přívodu spalovacího vzduchu  

v množství větším než stechiometrickém. Přebytek vzduchu je důležitý provozní parametr, 

který ovlivňuje kvalitu spalovacího procesu, účinnost zařízení a tvorbu emisí.  
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Nízký přebytek má za následek nižší komínovou ztrátu, ale naopak vyšší emise CO a 

riziko koroze ve spalinové cestě.[41] 

Jako minimální teplota spalin se uvádí 180°C, přičemž každé zvýšení o 20 až 

30°C vede k poklesu účinnosti kotle o 1,5 až 2 %. BAT požaduje celkovou účinnost kotle 

pro SKO nejméně 80 %. [41] 

V závislosti na konstrukci ohniště a spalovacího prostoru rozlišujeme tyto 

základní typy spalovacích zařízení pro energetické využití odpadů: 

 Kotle s roštovým ohništěm 

 Rotační pece 

 Kotle s fluidním spalováním[40] 

Pyrolýza 

Pyrolýza je fyzikálně-chemický proces, při kterém působením teploty (nejčastěji  

v rozmezí 300 až 800°C) bez přístupu oxidačního činidla dochází ke štěpení 

makromolekulárních sloučenin na jednodušší těkavé sloučeniny a tuhý uhlíkatý zbytek. 

Konečnými produkty pyrolýzy jsou pyrolytický plyn, pyrolytický olej a pyrolytický koks, 

přičemž vzájemný poměr závisí na vstupním materiálu a teplotě procesu.[42] 

Volbou vyšší teploty a tlaku je možné docílit štěpení silnějších vazeb, a tím 

ovlivnit výtěžky pyrolyzních produktů. To umožňuje zhodnotit směsný odpad štěpením na 

pevné a plynné frakce bez vysoké teploty, která je obvyklá u spalování. To znamená, že je 

snížena tvorba problematických látek (jako jsou sloučeniny chloru, síry a dusíku) a pro 

čištění plynu postačuje menší zařízení, než je tomu v případě spalin vznikajících přímým 

spalováním odpadu. Přes řadu výhod je však energetické využívání odpadů založené na 

pyrolýze za současných ekonomických a legislativních podmínek nejen v ČR, ale i v celé 

Evropě, těžko udržitelné.[42] 

Technologie pro zplyňování tuhých odpadů 

Zplyňování se zároveň s pyrolýzou řadí mezi redukční termické procesy, které se 

od sebe liší tím, že při zplyňování probíhají reakce za zvýšené teploty s přísunem 

oxidačního činidla. Oxidační činidlo je do reakčního prostoru dopravováno ve formě 

zplyňovacího média, kterým nejčastěji bývá vzduch, vzduch obohacený kyslíkem, čistý 

kyslík nebo pára, případně i jejich směsi.[43] 
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Základním požadavkem je, aby množství kyslíku nepřekračovalo 

stechiometrickou hodnotu pro dokonalé spálení všech plynných produktů tvořících tzv. 

syntézní plyn. Ten obsahuje jak spalitelné složky CO, H2, CH4 a vyšší uhlovodíky, tak  

i inertní plyny a nežádoucí příměsi jako jsou dehty, částečky koksu a popílek.[43]
 

 

V závislosti na zařazení sekce čištění rozlišujeme dvě základní koncepce zplyňování: 

 Tou zcela převládající je uspořádání s neupraveným syntézním plynem vstupujícím 

přímo do kotle, v němž je teplo uvolněné spálením plynu využito v rámci 

Rankinova parního oběhu k pohonu turbíny.[42],[43] 

 Alternativou je spalování již vyčištěného plynu, přičemž mechanická práce je 

získávána prostřednictvím Braytonova oběhu v plynové turbíně nebo spalovacím 

motoru.[42],[43] 

Alternativní palivo z odpadů 

Nejsou-li k dispozici dostatečné prostory pro zpracování odpadů ve spalovnách, 

využívá se zařízení, ve kterých je z technického hlediska možné realizovat spoluspalování 

odpadů. K tomuto řešení se také z ekonomických a environmentálních důvodů přistupuje  

v technologických provozech, kde je vhodné energeticky využít odpadní materiály  

z výroby při výrobě procesního tepla. Vedle průmyslových odpadů je možné spalovat  

i upravené komunální odpady označované jako tuhé alternativní palivo (TAP). V 

zahraniční literatuře je tento druh paliva znám pod zkratkou RDF (Refuse Derived Fuel) 

nebo SRF (Solid Recovered Fuel).[43] 

5.1 Požadavky na kvalitativní parametry paliva pro spalování 

Jednotné evropské normy přispívají k vysoké a srovnatelné kvalitě paliv 

vhodných pro spalování, zákazníkům slouží k lepší orientaci na trhu a výrobcům 

spalovacích zařízení umožňují specifikovat požadavky na vhodné palivo.[46],[47] 

Výroba paliva se tedy provádí podle norem ČSN P CEN/TS, DIN, ÖNORM a 

jiných národních norem. V naší republice ještě existují technické směrnice, které 

vydává Ministerstvo životního prostředí ČR, které uvádí požadavky pro propůjčení 

ochranné známky „Ekologicky šetrný výrobek“.[44],[45],[49] 

http://www.env.cz/
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Jedním z nejdůležitějších parametrů je stanovení obsahu vody, která ovlivňuje 

výhřevnost paliva. Je to také důležitý parametr pro výrobu pelet z odpadu a biomasy.  

Z materiálu s vyšším obsahem vody lze jen s problémy vyrobit kvalitní pelety nebo je to  

i zcela nemožné. Obsah vody musí být specifikován v původním stavu podle CEN/TS 

15414-1, CEN/TS 15414-2 a EN 15414-3.[47],[55],[56] 

Dalším důležitým parametrem je obsah popela, podle jehož charakteru lze 

usuzovat na vznik nánosů ve spalovacím prostoru a na charakter popelovin. Dále lze  

v popelu stanovit obsah prvků. Znalost výskytu a množství těžkých kovů a dalších prvků je 

důležitá hlavně z hlediska ochrany životního prostředí. Podstatou pro stanovení obsahu 

popela je spálení vzorku a jeho následné vyžíhání do konstantní hmotnosti, Obsah popela 

musí být specifikován v bezvodém stavu podle EN 15403.[57],[58] 

Kovy a jiné prvky se do tuhých paliv mohou dostat z konzervačních chemikálií 

(kontaminace As, B, Cl, Cr, Cu, F, P, Zn), barev (kontaminace Cd, Pb, Ti), použitých 

minerálních olejů a plastických maziv, zeminy (např. při skladování, transportu nebo 

manipulaci), dopravy (kontaminace solí k úpravě silnic), použitých nástrojů či strojů 

(kontaminace Fe, Cr, Ni), aditiv (např. vápenec – kontaminace Ca), nebo chemických 

přísad (louhy, lepidla, pojiva). Metody stanovení obsahu hlavních prvků se provádí na 

přístrojové technice, např. ICP, AAS apod. Obsah chloru musí být specifikován 

v bezvodém stavu podle EN 15408, Obsah každého těžkého kovu samostatně, stejně jako 

jejich celkový obsah, musí být specifikován v bezvodém stavu podle EN 

15411.[58],[61],[62] 

Důležitým parametrem je také výhřevnost, jejíž vysoký podíl může ovlivnit 

emise. Výhřevnost musí být určena jak ve stavu dodání, tak v bezvodém stavu podle EN 

15400.[58],[59] 

Pro TAP musí být specifikován také tvar částic a jejich velikost. Příklady tvarů 

jsou pelety, brikety, vločky, štěpky, vlákenný prach a prášek. Velikost částic musí být 

v palivu specifikován proséváním nebo ekvivalentní technikou, a musí být vyjádřena jako 

dx, kde d je velikost částice na distribuční křivce a x je procento prošlých částic podle EN 

15415-1.[58],[60] 

Dalším parametrem je stanovení obsahu biomasy v TAP, obsah biomasy by měl 

být specifikován a poté musí být změřen podle EN 15440. Frakce biomasy mohou být 

http://ceska-peleta.cz/
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota
http://ceska-peleta.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzorek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tuh%C3%A9_biopalivo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zemina
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vyjádřeny hmotností, obsahem energie nebo obsahem uhlíku. Obsah biomasy v procentech 

pomocí obsahu uhlíku je nezbytný pro výpočet emisí fosilního oxidu uhličitého nebo 

z biomasy na jednotku TAP.[58],[59] 

V neposlední řadě se stanovuje také fyzikální a chemické vlastnosti. Mezi 

příklady fyzikálních vlastností, které mohou být použity pro specifikaci TAP, patří sypká 

hmotnost, obsah prchavých složek a bod tání popela. Je několik dalších vlastností, které 

mohou být použity pro definování TAP. Mezi takové vlastnosti, které mohou být přidány 

do seznamu informativních parametrů, patří prašnost, zápach a teplota vznícení.[58] 
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6 Návrh technologie pro přípravu paliva z komunálního 

odpadu v závodu na zpracování BRO 

V rámci spolupráce s INGEA Recyklace, s.r.o. (HS 7771487) bylo provedena 

identifikace složek v SKO a stanovení energetických parametrů a chemických ukazatelů 

jakosti. Jelikož jsem se podílel na řešení tohoto projektu, mohu využívat data, která během 

řešení projektu vznikla. Cílem je příprava tuhého alternativního paliva z SKO a návrh 

technologie pro fyzikálně-mechanickou úpravu paliva (peletování) a dosažení co 

nejlepších podmínek pro zajištění kvality paliva specifikovaných v ČSN EN 15359. 

6.1 Složení odpadu a suroviny pro výrobu paliva: 

Pro peletizaci byla použita směs, která se skládala z biologicky rozložitelné 

podsítné frakce odpadů a plastů (tab. č. 4). Tato směs byla připravena tak, že se k SKO 

(tyto vzorky byly získány z INGEA a OZO, a byly analyzovány na Institutu geologického 

inženýrství a v laboratořích ENET), který byl vytříděn na sítě pod 80 mm, přidalo 

certifikované palivo OZOpal v množství 30%. Jednalo se o přidání separované směsi 

plastů (po vyloučení PVC), které se využívají jako palivo pro cementárny. Plasty jako 

polypropylen a polyetylen, které jsou obsažené ve směsi a slouží jako pojivo obsažené 

v materiálu a také zvyšují jeho výhřevnost. Principem je, že při zahřátí tyto plasty změknou 

a vytvoří plastickou hmotu, která se při následném projetí matrice v peletovači ochladí 

a ztuhne, čímž spojí zbylé částice v peletě, díky tomu vzniká pevná peleta. Tento princip se 

používá i při peletizaci biomasy kde jako pojivo slouží lignin obsažený v materiálu. 

Ve směsi určené k peletování by se neměly vyskytovat nepodrtitelné složky, jako 

jsou kovy, kameny a další tvrdé materiály, které by mohly poškodit jak drtič tak 

i peletovač. Při přítomnosti odolných složek v drtiči, může dojít k tvorbě jisker, které 

následně mohou iniciovat explozi zvířeného hořlavého materiálu.  

Peletovaná směs obsahovala více složek s různými vlastnostmi, proto se výsledné 

parametry pelet mírně liší podle aktuálního zastoupení složek ve směsi, procházející 

peletovačem.  
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Tabulka 4 Zastoupení jednotlivých složek obsažených ve směsném komunálním odpadu 

Složky SKO % zastoupení ve směsi 

Suť  5,51  

Keramika  4,31  

Nebezpečný odpad  0,24  

Kov  2,27  

Textil  1,30  

Sklo  19,84  

Plast  4,05  

Papír  8,71  

BRKO  53,76  

 

Pro účely přípravy optimálního paliva je potřebné zajistit lepší vytřídění SKO 

(tab. č. 4) snížit podíl skla, kovů a keramiky a zvýšit podíl BRKO, aby se dosáhlo lepší 

výhřevnosti paliva (tab. č.5). 

Tabulka 5 Výhřevnost paliva (pelet) z SKO 

Složení paliva  

  

Vzorek v dodaném 
stavu 

Vzorek 
bezvodý 

Hořlavina 
vzorku 

Klasifikace 
dle ČSN EN 
15359 

Voda 
celková 

a
% 

12,94    

Popel 
a

% 
19,23 22,09   

Hořlavina 
s

% 
67,82 77,91 100  

Spalné 
teplo 

k
KJ/kg 

17579 20192                25917  

Výhřevnost 
k

KJ/kg 
15342 18067                23190  

Vodík 
s

% 
8,98 10,31 13,24  

Uhlík 
s

% 
41,24 47,37 60,80  

Dusík 
a

% 
0,86 0,98 1,26  

Kyslík 
a

% 
16,75 19,24 24,70  

Síra 
a

% 
˂0,01 ˂0,01 ˂0,01  

Hg 
m

mg/kg 
0,113 0,130  IV. 

Chlor 
a

% 
 2,99  V. 
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Z tabulky č. 5 je zřejmé, že výhřevnost vzorku v dodaném stavu je 15,3 MJ/kg.  

V bezvodém vzorku dosahuje výhřevnost hodnotu cca 18 MJ/kg. V obou případech by 

byla splněna podmínka vyhlášky č. 13/2009 Sb. o stanovení požadavků na kvalitu paliv 

pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší, která požaduje, že výhřevnost v sušině 

musí být větší než 10 MJ/kg. V tabulce č. 6 máme znázorněny energetické parametry pelet. 

Tabulka 6 Energetické parametry pelet 

Vlhkost po vysušení Prchavá hořlavina Popeloviny Fixní uhlík 
(%) 

3,14 73,50 22,09 4,41 

 

Metody, které byly použity pro stanovení potřebných parametrů v Tab. č. 5 a č. 6: 

 Fixní uhlík a Prchavá hořlavina - ČSN ISO 562 Černá uhlí a koks – Stanovení 

prchavé hořlaviny, ČSN ISO 5071-1 Hnědá uhlí a lignity - Stanovení prchavé 

hořlaviny v analytickém vzorku a ČSN EN 15402Tuhá alternativní paliva - 

Stanovení obsahu prchavé hořlaviny. 

 Spalné teplo a Výhřevnost- ČSN ISO 1928 Stanovení spalného tepla 

kalorimetrickou metodou v tlakové nádobě a výpočet výhřevnosti a ČSN EN 15400 

Tuhá alternativní paliva – Stanovení spalného tepla a výhřevnosti. 

 Obsah Popelovin - ČSN ISO 602 Stanovení obsahu popelovin, ČSN EN 15403 

Tuhá alternativní paliva – Stanovení obsahu popela. 

 Vlhkost - ČSN ISO 562 Černá uhlí a koks – Stanovení prchavé hořlaviny 

 Obsah vody a celková voda - ČSN ISO 11722 Tuhá paliva – Černá uhlí – Stanovení 

vody v analytickém vzorku sušením v N2 a ČSN 441377 Tuhá paliva – Stanovení 

obsahu vody. 

 Stanovení C, H a N - ČSN EN 15407 Tuhá alternativní paliva – Metody stanovení 

uhlíku, vodíku a dusíku a ČSN ISO 29541Tuhá paliva - Stanovení obsahu 

veškerého uhlíku, vodíku a dusíku - Instrumentální metoda. 

 

http://www.technicke-normy-csn.cz/838306-csn-en-15402_4_88450.html
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6.2 Zrnitostní složení 

Mechanická charakteristika pelet závisí především na tvaru a velikosti 

individuálních částic. Je lepší použít materiál s proměnlivou velikostí částic, protože je 

takto zvyšována mechanická odolnost pelet díky tvorbě vazeb mezi částicemi a úplném 

vyplnění prostoru mezi částicemi. Se zmenšující se velikostí částic, se zvyšuje celkový 

měrný povrch pelet. Jemné částice mají schopnost přijmout více vody. Použití jemných 

částic má za důsledek tvorbu odolnějších pelet. Mezi nevýhody použití jemných částic 

patří možnost praskání pelet, kterému zabraňují větší částice. Proto se uvádí, že 

nejvýhodnější je použití jemných částic, nebo různorodé zrnitostní složení daného 

materiálu.[63],[64],[65]
 

Zrnitostní složení, řádově v centimetrech, nebylo vhodné pro peletizaci obr č. 5.  

Z tohoto důvodu se musela směs upravit a byla podrcena na kladívkovém drtiči typu 

biomasu Green Energy 9FQ 50. Při drcení odpadu se objevily následující problémy:  

 Části tužších plastů nebyly na kladívkovém drtiči podrtitelné obr č. 8. Jednalo se 

přibližně o 5 % z celkového vzorku. Tyto části rotovaly s kladivy v nadsítné části 

drtiče nebo vylétávaly ven mimo drtič. Podle odhadu se jednalo o tužší části 

polyethylenu a polyprophylenu. Zbytek plastů jako jsou části sáčků, tenké plasty 

apod. byly bez problémů podrceny. 

 Ve vzorku se objevil přibližně 2 cm velký kus mědi obr. č. 6. Z důvodu možného 

poškození drtiče se muselo přerušit drcení. Je nutné separovat nepodrtitelné části, 

jako jsou kovy. Tyto nepodrtitelné části mohou za určitých podmínek, vlivem 

nárazu rotujících kladívek na kov zapříčit explozi. 

Zrnitostní složení vstupního materiálu jak podrtitelné tak i nepodrtitelné části jsou 

uvedeny v tabulce č. 7.(Díky vláknité struktuře nadrceného odpadu a tvorbě sbalků nedošlo 

k přesnému vytřídění částic na sítech – s tímto zkreslením je nutné počítat). Pro peletizaci 

byla také nepodrtitelná část odpadu opětovně přidána do směsi. Pro podrcení odpadů je 

vhodnější použití jiného typu drtiče. Peletovaná směs stlačitelného odpadu do které patří 

např. (biomasa, papír, plasty) by měla mít průměrnou velikost částic přibližně  

1 - 2 mm. Nestlačitelná část odpadů jako jsou (úlomky skla, kamínky apod.) by měly být 

optimálně nadrceny na velikost do 0,5 mm, tak aby jejich velikost nepředstavovala 
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významný odpor vůči běhounům peletovacího lisu a nemohlo tak dojít k jeho následnému 

poškození. 

Tabulka 7 Zrnitostní složení vstupního materiálu -podrtitelná i nepodrtitelná části 

 PODRTITELNÁ ČÁST (95%) NEPODRTITELNÁ ČÁST (5%)  

 

Zrnitostní třída 

[mm]  

Procentuální 

zastoupení [%]  

Kumulativní 

procenta [%]  

Procentuální 

zastoupení [%]  

Kumulativní 

procenta [%]  

> 25 1,3 00,1 

 

1 99,9 

12,5 - 25 25,7 98,8 7,9 98,9 

6,3 - 12,5 13,7 73,1 

 

53,2 91,0 

3,15 - 6,3 5,2 59,4 

 

25,7 37,8 

2,5 - 3,15            5,0 54,2 4,8 12,1 

1,6 - 2,5 3,8 

 

49,2 3,3 7,3 

1,0 - 1,6 6,0 

 

45,4 2,2 4,0 

0,5 - 1,0 6,8 

 

39,4 1,2 1,8 

0,25 - 0,5 10,8 

 

32,6 0,3 0,6 

0,16 - 0,25 8,2 

 

21,8 0,1 0,3 

< 0,16 13,6 

 

13,6 0,2 0,2 

 

Po nadrcení směsi SKO s plasty na kladívkovém drtiči došlo k tvorbě směsi 

vláknitých a malých částic (přibližně 1 – 2 mm), které měli vlastnosti blížící se „vatě“ 

obr č. 7. Tento materiál měl tendenci vytvářet sbalky a zadrhovat se v dopravníkových 

cestách.  
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Z tohoto důvodu je nutné postupovat podle následujících možností:  

 První možností je upravit částice na jiný tvar. 

 Druhou možností je upravit technologii především dopravu v peletovači pro tento 

materiál. Při peletizaci docházelo k zadrhování materiálu v násypce peletovače 

a bylo zapotřebí občasné mechanické rozdružení (uvolnění ocelovou tyčí). Dále 

docházelo k občasnému chvilkovému přetížení a zaseknutí dopravníkové spirály. 

Při vstupu materiálu do peletovače docházelo na ochranné mřížce peletovače také 

k zadrhování a bylo opět zapotřebí mechanicky rozdružovat daný materiál.  

   

Obrázek 7 Podrcená podsítná část Obrázek 8 Nepodrtitelná část 

Obrázek 5 dodaný vzorek Obrázek 6 Měď v dodaném materiálu 
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6.3 Příprava materiálu pro peletizaci 

Počáteční příprava materiálu spočívá v separaci nevhodných částí – kameny, 

kovy, sklo. Následně se provádí drcení pro lepší tokovost materiálu a zvětšení měrného 

povrchu částic což má za následek lepší spojení. 

Vzhledem k tomu že zrnitostní složení nebylo vhodné pro peletizaci, byl materiál 

podrcen v kladívkovém drtiči typu biomasu Green Energy 9FQ 50 obr č. 9 (kladívkový 

drtič na biomasu). Výkon drtiče 800-1200 kg/hod. Výkon motoru 11kW. Velikost ok v sítě 

byla 2 mm. Kladívkový drtič drtí biomasu rotací kladívek připevněných na hřídeli. Rotací 

vzniká proud vzduchu, který nasává materiál do připravených pytlů. 

 

 

Obrázek 9 kladívkový drtiči biomasu Green Energy 9FQ 50, plachta na zachycení vylétávajících plastů 

 

Následně se měřila vlhkost materiálu na laboratorním analyzátoru vlhkosti typu 

MettlerToledo HG 63 – Halogen obr. č. 10. Princip spočívá v zahřátí vzorku, následném 

odpaření vlhkosti, kde se následně měří změna hmotnosti což je obsah vody ve vzorku. 
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Obrázek 10 analyzátoru vlhkosti Mettler Toledo HG 63 - Halogen 

Poté se směs upravila na požadovanou vlhkost přidáním vody a promícháním 

směsi v mixéru robot ALBA RE 22 (obr. č. 11). Který má příkon motoru 2,8 kW, obsah 

kotlíku je 30 l a má tři rychlostní stupně. 

 

Obrázek 11 mixér vzorků robot ALBA 
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Pro vysušení materiálu na požadovanou teplotu byla použita Sušárna Binder FED 

400 obr. č. 12. s nucenou cirkulací vzduchu. Mikroprocesorový multifunkční regulátor 

umožňuje temperování od +5°C nad okolní teplotu do +300°C s definovanou rychlostí 

náběhu. Navíc lze využít čtyř časových funkcí – trvalé vyhřívání, vyhřívání zvolenou 

dobu, vyhřívání s prodlevou, vyhřívání zvolenou dobu od dosažení žádané teploty. Sušárna 

má zabudovaný ventilátor s regulací 0 - 100% k intenzívnímu oběhu vzduchu v komoře, 

čímž se výrazně zkracuje doba náběhu na požadovanou teplotu. 

 

Obrázek 12 Sušárna Binder FED 400 

6.4 Peletizace 

Jelikož je potřeba dopravit palivo do kotle ve formě pelet, které nemohou 

prodražit celý proces, jelikož prodejní cena TAP je velmi nízká bylo cílem peletizace co 

nejvíce snížit vstupní náklady na celý proces, a to i za cenu výroby méně kvalitních pelet. 

Výzkum peletizace byl primárně zaměřen na nalezení optimálních podmínek peletizace 

bez použití komerčně prodávaných pojiv, které by zvýšily náklady na výrobu pelet. Pro 

peletizaci byl použit laboratorní peletovací lis KAHL 14 – 175 (obr. č. 14) s výkonem  

3 kW. Peletizace upraveného materiálu probíhala na ploché matrici s kompresním 

poměrem 7/1 (L/D). Teplota matrice pro peletizaci se pohybovala přibližně okolo 80 °C. 
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Pelety z podsítné části spolu s úlomky nepodrcených plastů, které zabraňují propojení 

materiálu, jsou zobrazeny na obrázku č. 13. 

 

Obrázek 13 Pelety z podsítné části, vpravo nahoře – úlomky nepodrcených plastů 

 

Obrázek 14 Laboratorní peletovací lis KAHL 14 – 175 

 

 



Šafář Michal: Návrh technologické úpravy SKO 

 

38 

2015 

6.4.1 Podmínky peletizace 

optimální vlhkost: 

Vlhkost je důležitý parametr pro výrobu pelet. Vlhkost vstupního materiálu 

ovlivňuje vznik sorpčních vazeb mezi částicemi. Dochází ke změkčení pojiv v biomase, 

jako je lignin a k soudržnosti směsi díky Van der Waalsovým silám.  

Vlhkost ovlivňuje: 

 Teplotu peletované směsi 

 Podporuje tvorbu pevných můstků mezi částicemi 

 Zvyšuje kontaktní plochu mezi částicemi (Van der Waalsovy síly) [67],[68] 

Průměrná hodnota vlhkosti v dodaném materiálu byla 5,5 %. Pro výzkum vlivu 

vlhkosti peletovaného materiálu na výslednou kvalitu pelet byly použity tyto hodnoty 

vlhkosti: 5,5 %; 10 %; 12 %; 14 %; 16 %; 18 %.  

Po peletizaci byla jedna část od každé hodnoty vlhkosti ponechána 

v nevysušeném stavu a druhá část pelet byla vysušena v laboratorní sušárně Binder FED 

400 obr. č. 11. Výsledky stanovení vlhkosti a mechanických vlastností pelet jsou uvedeny 

v tabulce č. 8. Po peletizaci došlo ke snížení vlhkosti vzorků o cca 4 %, s výjimkou vzorku 

Z 17 kde se snížila vlhkost pouze o 1,9 %. Hodnoty výsledné vlhkosti nevysušených pelet 

jsou uvedeny v tabulce č. 7. 

Tabulka 3 Hodnoty výsledné vlhkosti pelet po peletizaci 

Označení vzorku  Vlhkost peletovaného materiálu - vstup [%]  Výsledná vlhkost pelet [%]  

1 (Z 17)  5,5 3,6 

2 (Z 19)  10 7,4 

3 (Z 21)  12 8,3 

4 (Z 23)  14 10,1 

5 (Z 25)  16 12,1 

6 (Z 27)  18 13,5 
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Tabulka 4 Výsledky stanovení vlhkosti a mechanických vlastností pelet 

Číslo vzorku  Vlhkost 
peletované 
směsi  
[%]  

Mechanická 
odolnost 
PDI  
[%]  

Tvrdost  
[kg]  

Odolnost 
proti vlhkosti 
WI  
[%]  

Měrná 
hmotnost  
[kg/m3]  

Nevysušené vzorky pelet  

1 (Z 17)  5,5  92,7  17,4  9,7  1 312  

2 (Z 19)  10  94,2  14,7  8,6  1 244  

3 (Z 21)  12  96,5  18,3  8,2  1 325  

4 (Z 23)  14  95,4  12,8  14,1  1 297  

5 (Z 25)  16  95,7  13,2  15,4  1 326  

6 (Z 27)  18  92,4  8,9  21,5  1 330  

Vysušené vzorky pelet  

7 (Z 16)  5,5  92,6  16,2  6,6  1 285  

8 (Z 18)  10  94,8  16,8  11,1  1 238  

9 (Z 20)  12  97,2  21,3  12,7  1 305  

10 (Z 22)  14  96,7  20,1  21,0  1 272  

11 (Z 24)  16  96,7  20,2  19,8  1 279  

12 (Z 26)  18  95,1  17,5  42,3  1 289  

 Na obrázcích jsou uvedeny závislosti mezi vlhkostí a tvrdostí pelet graf č. 3 a 

odolnosti proti vlhkosti (WI) graf. č. 4. Tvrdost pelet se vzrůstající vlhkostí suroviny klesá. 

Naopak odolnost proti vlhkosti se vzrůstající vlhkostí v peletách vzrůstá. Mezi 

mechanickou odolností (PDI) a vlhkostí nebyl zjištěna žádná statisticky významná 

závislost. 

 

Graf 3 závislost tvrdosti pelet na obsahu vlhkosti 
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Graf 4 závislost mezi vlhkostí pelet a jejich odolnosti proti vlhkosti (WI) 

Optimální teplota při peletizaci: 

Dalším významným faktorem, který ovlivňuje vlastnosti peletovaných materiálů 

je teplota. Při peletování dochází vlivem komprese a třením mezi částicemi a matricí 

k vzniku tepla. Dřevo a bioodpad obsahují lignin, který vlivem teploty plastifikuje a 

funguje jako pojivo. V naší směsi takto jako pojivo fungovaly přidané separované plasty a 

plasty, které již byly obsaženy ve směsi.  Důležité je, aby byla matrice dostatečně zahřátá u 

plastů přibližně na 80°C, aby došlo k plastifikaci pojiva a tudíž i k lepšímu spojení pelet. 

Avšak záleží hlavně na druhu peletovaného materiálu, vysoká teplota by mohla zapříčinit 

spékání materiálů a následnou nutnost pročištění matrice. 

 

Tlak a doba zdržení materiálu v matrici: 

Dostatečný tlak zaručí produkci kvalitních pelet. Pro využití je nutné, aby materiál 

nebyl komprimován příliš, z důvodu následného horšího hoření. Dostatečně speletovaný 

materiál představuje úsporu nákladů na dopravu a skladování materiálu. 

Vhodná matrice pro daný materiál se vybírá podle potřebného tlaku a tvaru 

kanálků. Matrice je vybrána podle kompresního poměru matrice což je poměr mezi délkou 

kanálku k jeho průměru. Dobu zdržení materiálu v matrici ovlivňuje rychlost otáčení válců 
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po matrici obr. č. 15, čím pomaleji se budou válce otáčet, tím déle bude materiál spékán 

v matrici.  

 

Obrázek 15 Detail peletovacího Lisu - válec nasazený na matrici 

6.5 Mechanické vlastnosti pelet 

Mezi mechanické vlastnosti pelet řadíme mechanickou odolnost (PDI), tvrdost, měrnou 

hmotnost a odolnost proti vlhkosti/absorpci vody (Wettability index – WI).  

6.5.1 Mechanická odolnost PDI 

Mechanická odolnost je schopnost pelet odolat nárazům, kterým jsou vystaveny 

v průběhu transportu a manipulace s nimi. Podle ČSN EN 14 588 je mechanická odolnost 

míra odolnosti lisovaného biopaliva (brikety, pelety) zachovat si neporušenost třeba při 

otěru nebo nárazech během manipulace a přepravy, ale jelikož pro TAP není PDI 

momentálně normována tak vycházíme z normy pro biomasu. Je to tedy jen otázkou 

komunikace a požadavků mezi dodavatelem a odběratelem. Uváděno je také že 

mechanická odolnost je množství odrolu z pelet které byly vystaveny pneumatickému nebo 

mechanickému promíchání. [71], [72] 



Šafář Michal: Návrh technologické úpravy SKO 

 

42 

2015 

Mechanická odolnost je důležitý parametr z důvodu přepravy a manipulace  

s peletami, kdy během transportu dochází k tvorbě úlomků a prachových částic, které 

mohou způsobovat ucpání dopravníkových cest, nehomogenitu hoření a při pneumatické 

dopravě mohou iniciovat i explozi. [73] 

V současné době existují normy, které stanovují minimální hodnoty kvality 

nedřevních pelet z biomasy (ČSN EN ISO 17225-6). V této normě je nejnižší hranice 

mechanické odolnosti, označované jako DU a pro pelety vyrobené z nedřevní biomasy 

v rozmezí popelovin 6-10 % připadá na 96% a pro pelety vyrobené z nedřevní biomasy 

s obsahem popelovin do 6 % je to 97,5 %. Podsítná část směsi překračuje obsahem 

popelovin tyto hodnoty, proto je normou stanovená spodní hranice mechanické odolnosti 

jen orientační. [72] 

Při měření mechanické odolnosti pelet byl dodržen postup ČSN EN 15210-1 : 

Tuhá biopaliva – Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket. Měření spočívalo nejprve 

v ručním prosévání přes 3,15 mm síto viz. obr. č. 16, kde se oddělí podsítné části. Poté 

následovalo navážení zkušebního podílu (100g ±0,1g) a následně se mechanická odolnost 

pelet stanovila na přístroji Holmen NHP 100 viz. obr. č. 17. 

 

Obrázek 16 síto 3,15 mm                                               Obrázek 17 PřístrojHolmen NHP 100 

 

Holmen tester NHP 100 

V testeru se testuje mechanická odolnost pelet. Pelety pneumaticky cirkulují v 

komoře ve tvaru obrácené pyramidy. Nárazy pelet, které naráží o sebe a o stěny pyramidy 

vzniká otěr, který propadává sítem. PDI je vyjádřena jako procentuální úbytek hmotnosti 

vzorku po testování. 
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Z grafu č. 5 vyplývá, že nejvhodnější hodnota vlhkosti pro peletizaci daného 

materiálu byla 12 %. Při této vlhkosti byla průměrná hodnota mechanické odolnosti pelet v 

nevysušeném stavu 96,5 % a ve vysušeném stavu ještě vyšší, a to až 97,2 %. Při této 

hodnotě vlhkosti měly nevysušené pelety vlhkost přibližně 8 %. Nejvyšší mezní hodnota 

vlhkosti pelet je 12 - 15 %. Z praktického hlediska je nejvhodnější dodržet hranici vlhkosti 

do 10 %. Peletovaná směs by z tohoto důvodu neměla přesáhnout hodnotu vlhkosti 14 %. 

 

Graf 5 Vliv peletované směsi na mechanickou odolnost pelet 

6.5.2 Tvrdost pelet 

Tvrdost pelet je rovněž důležitý parametr. Tvrdost je definována jako síla 

potřebná k dosažení prasknutí pelety nebo skupiny pelet v čase. Pelety s větší tvrdostí jsou 

kvalitnější a mají větší objemovou hmotnost. Je vyjádřena, jako hmotnostní zatížení na 

určenou plochu pelety v kilogramech. Pro stanovení tvrdosti pelet byl použit tester tvrdosti 

KAHL ak-14viz. obr. č. 18. 

 

 

 

 

Obrázek 18 Tester tvrdosti pelet KAHL ak-14 
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Tester tvrdosti pelet KAHL ak-14 

Tester tvrdosti funguje na postupném stlačování pružiny, která simuluje 

hmotnostní zatížení. S postupným stlačováním pružiny dochází k nárůstu tlaku na peletu, 

až do doby, kdy peleta praskne nebo se rozdrtí. Následně je ze stupnice odečtena 

odpovídající hmotnost, kterou byla peleta zatížena. 

Nejvyšší hodnotu tvrdosti dosahovaly pelety z materiálu o hodnotě vlhkosti 12 %. 

Průměrná hodnota tvrdosti nevysušených pelet byla 18,3 kg, ve vysušeném stavu poté  

21,3 kg. Pro porovnání tvrdost dřevních pelet je uváděná 21 kg [69]. Z naměřených hodnot 

tvrdosti je zřejmé že tvrdost pelet u tohoto materiálu je proměnlivá v závislosti na 

aktuálním složení peletované směsi. Hodnoty tvrdosti se u peletované směsi o vlhkosti  

12 % pohybovaly v rozmezí 14,0 – 21,5 kg. Z grafu č. 6 vyplývá, že odpeletovaného 

materiálu s vlhkostí 12 %, se s rostoucí vlhkostí peletované směsi tvrdost pelet snižuje. Z 

tohoto důvodu a také že měla směs s vlhkostí 12 % nejvyšší hodnotu tvrdosti lze jako 

optimální vlhkost peletované směsi označit právě hodnotu 12 %. 

 

Graf 6 Vliv vlhkostipeletované směsi na tvrdost pelet 
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6.5.3 Odolnost vůči vlhkosti 

Odolnost vůči vlhkosti (WI) je důležitý parametr z hlediska skladování a přepravy 

pelet. Absorpce vlhkosti snižuje také výhřevnost paliva. Vlivem vlhkosti může dojít k 

rozpadu pelet, dále může vlhkost způsobovat bobtnání pelet, kdy pokud jsou umístěny 

např. ve šnekovém podavači (nebo jiném uzavřeném prostoru) může dojít k ucpání nebo 

zaseknutí materiálu. Zvýšená vlhkost při skladování může představovat riziko tvorby plísní 

a tlení pelet. Odolnost vůči vlhkosti představuje odolnost pelet vůči absorpci vody. 

Odolnost vůči vlhkosti je vyjádřena jako tzv. wettability index (WI), který představuje 

procentuálně vyjádřené množství absorbované vody peletou po namočení do destilované 

vody po dobu 30 s [70]. Pelety s nevyšší odolností vůči vlhkosti mají nejnižší hodnoty WI. 

Nejnižších hodnot WI dosahovaly pelety peletované ze směsi s vlhkostí 12 % viz. 

graf č. 7. Průměrná hodnota WI u této směsi byla 8,2 %. Hodnoty WI se u těchto pelet opět 

měnily v závislosti na aktuálním složení peletovaného materiálu. Hodnoty WI se u pelet, v 

nevysušeném stavu, peletovaných ze směsi o hodnotě vlhkosti 12 %, pohybovaly v 

rozmezí 4,0 – 13,9 %. 

 

 

Graf 7 Vliv vlhkosti peletované směsi na odolnost pelet vůči vlhkosti 
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6.5.4 Měrná hmotnost pelet 

Měrná hmotnost pelet představuje míru peletizace materiálu. Měrná hmotnost 

byla stanovena na přístroji Density tester Mettler Toledo JEW-DNY-43. Hodnoty měrné 

hmotnosti pelet se měnily v závislosti na aktuálním složení peletované směsi (zastoupení 

jednotlivých složek v peletě).  

Průměrné hodnoty měrné hmotnosti u pelet v nevysušeném stavu se pohybovaly v 

rozmezí 1 244 – 1 330 kg/m
3
. U pelet peletovaných ze směsi o vlhkosti 12 % se hodnoty 

měrné hmotnosti pohybovaly v rozmezí 1 290 – 1 393 kg/m
3
. Průměrné hodnoty měrné 

hmotnosti jsou uvedeny v tabulce č. 8. 

6.6 Návrh technologické úpravy suroviny pro výrobu TAP 

 

Návrh technologie je do značné míry ovlivněn požadavky na složení spalovaného 

paliva. Čím větší rozsah těchto klíčových vlastností se u spalovaného odpadu vyžaduje, tím 

obtížnější a složitější je návrh technologie i dodatkových zařízení. 

 

Klíčové vlastnosti paliva jsou:  

 chemické složení  

 fyzikální složení 

 tepelně-technické charakteristiky 

 

Zjistili jsme, že námi vyrobené pelety nevyhovují ČSN EN 15359 z hlediska 

vysokého obsahu chloru 2,99 %, rtuti 0,113 mg/kg v dodaném stavu a 0,130 mg/kg 

v bezvodném stavu.  Pelety mají také vysoké množství skla, které vytváří při spalování tzv. 

inkrusty ´´nálepy na roštu´´. Proto je potřeba navrhnout technologii pro optimálnější 

zpracování materiálů. 
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6.6.1 Obsah chloru v SKO: 

V odpadech je chlor přítomen v polyvinylchloridu (PVC) a mnoha dalších 

plastech (obalové materiály, hračky, nábytek, podlahové krytiny a okenní rámy). Je 

součástí anorganických sloučenin a desinfekčních prostředků. V tabulce č. 9 jsou uvedeny 

výsledky obsahu chloru v plastech, který byly vytříděny z SKO, které dodala firma OZO. 

Chlor v plastech byl stanoven metodou RTG-fluorescence analyzátorem Delta X firmy 

Innow X.  Z tabulky je zřejmé, že obsahy chloru se pohybují v rozmezí od 0.63 do 19.37 

%, PVBC obsahuje až 52 % chloru.  Dalším zdrojem chloru v SKO jsou zbytky potravin  

a konzervační látky. Je známo, že v potravinách – pečivo se vyskytuje až 10 % chloridu 

sodného. 

Tabulka 5 množství chloru v plastech obsažených v SKO 

  Jednotka  Chlor Chyba 
stanovení 

Zelená tuba- krém Allga San % 3,29 0,042 

Víčko od krému  % 3,88 0,038 

Bílá lahvička - GS % 3,97 0,037 

Bílé víčko - GS % 3,79 0,032 

Černá lahvička-Test. Proužky % ND   

Černé víčko % 7,72 0,060 

Šedá lahvička-glucosecontrol % ND   

Šedé víčko % 1,43 0,060 

Bílá lahvička se zeleným víčkem % 4,01 0,039 

Zelené víčko % 2,73 0,120 

Bílomodrá lahvička- Cofeecream % 5,26 0,070 

Bílomodrá lahvička- položená % 2,54 0,060 

PET víčko - modré TOMA % 3,67 0,160 

PET víčko - černé Coca-Cola zero % 11,96 0,034 

PET víčko - žluté % 1,72 0,170 

PET víčko - bílé % 0,63 0,210 

PET víčko - červené  Coca-Cola % 2,29 0,160 

PET víčko - tmavě modré % 5,98 0,050 

PET víčko - šedé  Coca-colalight % 14,19 0,035 

PET víčko - tmavě zelené  % 10,78 0,041 

PET víčko - světle zelené TOMA % 19,37 0,043 

PET víčko - oranžové % 7,34 0,043 

PET víčko - modré velké Siti % 7,05 0,050 

PET víčko - šedé od roztoků % 3,53 0,027 

Vysvětlivky: ND – pod mezí detekce 
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6.6.2 Obsah rtuti v SKO: 

Rtuť je jediný kov, který je za normálních podmínek tekutý, je dobrým 

elektrickým vodičem a snadno tvoří slitiny skoro se všemi kovy. Díky svým jedinečným 

chemickým vlastnostem byla rtuť použita v široké škále výrobků v průběhu let. Jedná se 

například o elektrická a elektronická zařízení, přepínače, termostaty, relé, měřící a 

regulační zařízení, energeticky úsporné zářivkové žárovky, baterie, zubní slitinu 

(amalgám) a laboratorních chemikálií. Menší množství rtuti jsou také používány 

v laboratorních zařízeních v kosmetice, lékařství, barvách a ve špercích.[75] 

Rtuť je uvolňována do ŽP prostřednictvím odpadních vod, spalování odpadu, 

případně prostřednictvím průsakových vod ze skládek. Nejvíce odpadu s obsahem rtuti se 

do komunálního odpadu dostane z domácností, zdaleka největší přínos je právě z baterií. 

Tabulka 6 výrobky obsahující rtuť v TKO [76] 

Rtuť obsažená v TKO 

produkt Množství T/rok % zastoupení 

Domácí baterie 176.6 71.99 

El. světla 33.6 13,70 

Zbytky barvy 2.3 0.94 

Teploměry 16.9 6,89 

Termostaty 8.1 3.30 

Barvivo 3 1,22 

Zubní plomby atd. 2,9 1,18 

Vypínače 1,9 0,77 

Celkem 245.3 100.00 

 

6.6.3 Návrh technologické úpravy: 

Obsah Hg v peletách byl stanoven v akreditované laboratoři Zdravotního ústavu 

v Ostravě (s použitím metody AMA). Pro stanovení obsahu chloru byla použita metoda 

RTG – fluorescence.   

Tabulka 7 Stanovená výhřevnost a obsah Hg a Cl v peletach 

Pelety  

Klasifikační 
charakteristika 

 

Vzorek v 
dodaném stavu 

Vzorek 
bezvodý 

Hořlavina 
vzorku 

Klasifikace dle 
ČSN EN 15359 

Výhřevnost kJ/kg 15342 18067 23190 III. 

Hg mg/kg 0,113 0,130 

 

IV. 

Chlor % 

 

2,99 

 

V. 

Pozn. Kód třídy TAP zařazeno podle klasifikace ČSN EN 15359 je NCV 3; Cl 4; Hg 5.  
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Z důvodu vysokého obsahu rtuti a chloru v peletách lze předpokládat, že by palivo 

v energetice nenašlo uplatnění, je potřebná úprava materiálu pro snížení obsahu těchto 

prvků. Proto bylo navrženo řešení pomocí spoluspalování s dřevní štěpkou, která obsahuje 

minimální množství chloru 0,00276 % a rtuti 0.000792 mg/kg [77], což by vedlo ke 

snížení obsahu těchto prvků. 

Pro přípravu suroviny, kterou lze využít pro výrobu TAP jsou možné následující 

postupy:  

 Snížení obsahu Hg vytříděním baterií ze vstupního SKO pomocí magnetického 

separátoru. 

 Odstranění chloridů přítomných v biologicky rozložitelném odpadu (kuchyňské 

odpady) vyloužením ve vodném prostředí.  Odstranění cca 20 % chloru 

z celkového obsahu.  

 

Pro snížení obsahu Cl a Hg na III. Třídu v klasifikaci dle ČSN EN 15359 je 

potřeba snížit obsah Cl na <1 % a obsah Hg na <0,08 mg/kg toho docílíme namícháním 

pelet s dřevní štěpkou v poměru 1:2 (pelety:štěpka): 

100kg (p) + 200kg (š) = 300kg (s)   

Obsah Cl: 2,99% (p) + 0% (š) = 0,996% (s)   

Obsah Hg: 0,130mg/kg (p) + 0 mg/kg (š) = 0,043 mg/kg (s)   

Vysv. (p) = pelety, (š) = štěpka, (s) = směs 

Po smíchání materiálu se štěpkou by se směs vysušila a následovala by peletizace. 

Obsah skla v peletách se pohyboval okolo 12% [74], což vytvářelo při spalování 

problémové nalepování a spékání na roštu, které ucpávalo rošt ve spalovací komoře, který 

se musel následně čistit. Tuto vlastnost způsobuje vysoký obsah alkalických kovů ve skle. 

Požadovaný minimální obsah skla v TAP je 5% pro tento cíl jsem zvolil separaci skla 

pomocí balistického třídiče BALL-SORT WT viz. obr. č. 19.  
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BALL-SORT WT: 

BALL - SORT WT je středně těžký balistický separátor určený pro separaci 

komunálního odpadu. Tento balistická separátor je schopen rozdělit materiál na tři frakce v 

jednom kroku viz. obr. č. 20. Pro separaci v balistickém třídiči se využívá kombinace 

odlišné gradability (schopnost překonat stoupání během přepravy). Drobné předměty, jako 

je sklo propadává pohybem padel přes síto dolů, pevné předměty a duté předměty jsou 

svezeny po pádlech šikmo dolů a na základě balistického principu jsou vyhozeny, nakonec 

flexibilní a ploché položky jako např. papír jsou vedeny vzhůru, kde přepadávají přes 

hranu.  

Balistický separátor má výhody také v tom, že neexistují žádné gumové díly, které 

by byly potřeba vyměnit kvůli opotřebení, což může výrazně snížit náklady a zvýšit 

návratnost investic.  

 

Obrázek 19 balistický separátor BALL - SORT WT[79] 
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Obrázek 20 proces třízení na balistickém třídiči [79] 

 

Na závěr technologie by pro samotnou peletizaci bylo nejlepší použití 

peletovacího lisu s prstencovou matricí viz. obr. č. 21, z důvodu předpokládané častější 

přerušení výroby z důvodu zaseknutí peletovače (kameny, sklo, kovy). Výhoda tohoto 

peletovače je odklopné víko, díky kterému se snadněji dostanete k ucpanému místu což, 

umožní snadnější čištění a ušetří čas, který by se strávil s opětovným seřizováním  

a oddělováním válců.  

 

Obrázek 21 peletovací lis s prstencovou matricí CPM 1100 [78] 
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Ze zkušeností, které jsem získal při kvalitativním hodnocení materiálu  

a požadavků na jeho optimální vlastnosti z hlediska peletování jsem navrhl následující 

technologické schéma výroby TAP na bázi SKO (obr. 22).  

 

Obrázek 22 Schéma návrhu technologické úpravy suroviny pro výrobu TAP 

 

Na obrázku č. 22 je znázorněno schéma návrhu technologické úpravy. 

Po přivezení předdrceného SKO o zrnitosti pod 80 mm z OZO Ostrava, by následovalo 

odloučení železných částí z SKO včetně baterií pro snížení obsahu Hg pomocí separátoru 

železných kovů. Dalším krokem by bylo použití balistického separátoru pro odloučení skla 

a drobných předmětů, zbylá část odpadu by se podrtila na zrnitost < 2 mm a byla by 

přivezena na linku INGEA, kde by proběhla hygienizace po dobu 1 hodiny při teplotě 

70°C spolu s vysušením směsi z cca 55 % na 12 %, která je potřebná pro peletizaci. 

K směsi po hygienizaci a vysušení by se přidala nadrcená dřevní štěpka a následovalo by 

dosušení směsi na 12 %. Dřevní štěpka by měla být přidána až po hygienizaci, protože 

dřevní štěpka obsahuje uhlík, jehož obsah by se při hygienizaci snížil. Po dosušení směsi 

by následovala peletizace.[80] 
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7 Závěr 

Účelem diplomové práce bylo navrhnout technologický postup pro zpracování 

směsného komunálního odpadu pro „závod na zpracování BRO v Ostravě“ s využitím 

konečného produktu pro energetické účely. Návrh technologického postupu jsem navrhl ze 

získaných zkušeností při kvalitativním hodnocení materiálů a požadavků na jeho optimální 

vlastnosti z hlediska peletování. 

V rámci získání informací o zastoupení jednotlivých složek v SKO jsem porovnal 

produkci SKO a jehozměny ve složení v závislosti na ročním období, dále srovnání 

produkce odpadů v ČR a Ostravěse zastoupením jednotlivých složek. Při porovnání 

produkce SKO jsem zjistil že BRO tvoří přibližně 50 % z celkového obsahu SKO, další 

složky obsažené v SKO jsou papír a plast které tvoří přibližně 10-15 % z celkovéhoobsahu 

v SKO a sklo s cca 8 % zastoupením. V menší míře jsou v SKO zastoupeny složky kovu, 

textilu a nebezpečných odpadů. 

Při získání informací o energetických parametrech a požadovaných vlastnostech 

TAP jsme zjistili, že z energetického využití splňují pelety požadavek na výhřevnost 

v sušině, ve všech případech byla hodnota větší než 10 MJ, což je v souladu s požadavky 

legislativy. Z naměřené výhřevnosti 15342 kj/kg vyplývá, že jej lze použít jako tuhé 

alternativní palivo. Podle klasifikace dle ČSN EN 15359 by bylo zařazeno TAP podle 

výhřevnosti do kódu 3. Další energetické parametry TAP ve formě pelet byly obsah 

popelovin 22,09 %, fixní uhlík 4,41 %, prchavá hořlavina 73,50 % a vlhkost po vysušení 

3,14 %.  

Při přípravě TAP ve formě pelet jsme zjistili že, peletizace tohoto materiálu je 

možná i bez pojiv. Je důležité pro peletizaci optimálně připravit peletovanou směs a je 

nutné podrtit všechny plasty na optimální zrnitostní složení. Je nutné se nadále zabývat 

přepravou materiálu v dopravníkových cestách, kdy hrozí ucpání, které způsobuje 

přerušení výroby. Byla ověřena možnost peletování, která vyžadujeoptimální zrnitost 

peletované směsi < 2 mm, optimální hodnota vlhkosti peletované směsi je 12 %, kdy došlo 

k tvorbě pelet s nejlepšími vlastnostmi. Průměrná hodnota mechanické odolnosti pelet byla 

96,5 %.  



Šafář Michal: Návrh technologické úpravy SKO 

 

54 

2015 

Při identifikaci problémových parametrů z hlediska přípravy tuhého alternativního 

paliva (TAP) jsme zjistili, že je před peletizací nutné důkladnější předtřídění  

a to především skla u něho vznikaly problémy při spalování - nálepy na roštěch, dále částí 

obsažené v SKO které obsahují rtuť a chlor pro omezení spalování těchto prvků a s nimi 

spojenou intoxikaci. Také je zapotřebí lepší předtřídění železných materiálů, které můžou 

poškodit drtič nebo peletovač.  

Je potřeba se také zabývat podmínkami úpravy a jejich uskladnění vzorků, aby se 

předešlo možné tvorbě plísní, které může být značným problémem z hlediska obsahu živin 

ve vstupním materiálu. 
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