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1 Úvod 

 V celém světě, a není tomu jinak ani  v České republice, si lidé  začínají uvědomovat 

důležitost zachovaní čistého životního prostředí pro další generace. Podstatou celého 

problému není pouze zavedení nových ekologicky šetrných technologií. Je to také 

likvidace starých ekologických zátěží, které  zůstaly jako odkaz z minulých dob.  

  V historii rozvoje průmyslu vždy technologie předběhla znalosti dopadů, které může 

způsobit. Mnohdy lidská činnost téměř  nevratně poznamenala svět, ve kterém žijeme a 

někdy ohrozila i lidské životy. Ne jinak tomu bylo i v problematice výskytu dioxinů a 

jiných chlorovaných uhlovodíků ve Spolaně a.s. Neratovice. 

 Vzhledem k tomu, že pracuji v tomto podniku od roku 1985, u HZS Spolana a.s. od 

roku 1989, měl jsem možnost účastnit se likvidací úniků nebezpečných látek do ovzduší, 

půdy nebo vody. Podle mého názoru však největší zkušenost pro většinu lidí z řad 

zaměstnanců Spolany nebo obcí v blízkém  okolí byly povodně a jejich následky v roce 

2002.  Většina lidí si bude dlouho pamatovat události léta, které nejen že připravilo spoustu 

lidí o domov a majetek ale mělo také jistý dopad na ekologii. Úsilí, které mnoho z nás 

vynaložilo k zabránění možných ekologicky dramatických následků bylo mnohdy na 

hranici lidských možností. Možná snad proto se konečně začal řešit problém tzv. „starých 

ekologických zátěží“ v Neratovické Spolaně.  

 Bakalářská práce by měla poukázat na důležitost,  náročnost a unikátnost projektu, 

jakým bezpochyby likvidace dioxinů ve Spolaně a.s. Neratovice je. Nebezpečí dioxinů a 

způsob technologie  k účinné  bezpečné  likvidaci dioxinů a chlorovaných uhlovodíků ve 

Spolaně a.s. Neratovice  je ojedinělý nejen v České republice ale i ve světě. Nutno 

podotknout, že je projekt, co do rozsahu kontaminace dioxiny, jediným a největším svého 

druhu na světě. 

Samotný způsob a výběr vhodného kandidáta pro tento úkol byl řešen dlouhodobě. Z 

tohoto důvodu bylo možné čerpat potřebné informace pro zpracování bakalářské práce 

převážně od společnosti BCD CZ a.s., která danou problematiku řeší a byla ochotna 

poskytnout potřebné informace. Společnost BCD CZ a.s. má pobočku firmy přímo v areálu 

podniku Spolana a.s. Neratovice. 

Z pozice profese hasiče HZS Spolana a.s. Neratovice, jsem měl možnost absolvovat 

praktické použití pracovních ochranných oděvů s filtroventilační jednotkou,  prohlédnutí 

veškerých instalovaných technologií při plném provozu a v závěru též kompletní 

dekontaminaci v prostorách dekontaminační stanice osob. Tyto poznatky jsem využil 

zejména pro podrobný popis postupu  dekontaminace osob v dekontaminační stanici a také 

pro celkový pohled postupných prací od rozebírání kontaminovaných objektů a zařízení až 
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po činnosti jednotlivých technologií. Z důvodu specifiky bakalářské práce jsou dále 

vysvětleny použité zkratky a pojmy. 

Použité zkratky  

Zkratky a pojmy uváděné v této práci jsou převzaté z literatury [1, 6, 9]. 

Nejpoužívanější zkratky v této práci, ostatní jsou vysvětleny přímo v textu: 

NAS Podtlakový systém (Negative Air Systém) 
BCD Technologie zásadité katalytické destrukce (Base Catalysed Destruction) 
ITD Technologie nepřímé termické desorpce (Indirect Thermal Desorpction) 
APS Jednotka systému ochrany ovzduší (Air Protection Systém) 
MPF Žíhací pece k dekontaminaci kovového odpadu (Metal Parts Furnace) 
SČOV Speciální čistírna odpadních vod (Special Waste Water Treatment Plant) 
DSO Dekontaminační stanice osob (Decon Station Personel) 
DST Dekontaminační stanice techniky (Decon Station Technic) 
EIA Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact 

Assessment) 
ČOV Čistírna odpadních vod 
OOPP Osobní ochranné pracovní  pomůcky 
PCDD/F  Polychlorované dibenzo-dioxiny a dibenzofurany. 
EPS Elektrická požární signalizace 
TCSR Britská společnost vlastnící práva na likvidaci technologií BCD pro 

Evropu a Rusko 
SITA Francouzská společnost zabývající se likvidací nebezpečných odpadů 
RHP Ruční hasící přístroj 
ČIŽP Česká Inspekce Životního Prostředí 
KHS Krajská hygienická stanice 
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Definice pojmů 

Pro účely této práce je následujícími pojmy míněno: 

Analýza rizika Proces, při kterém se zjišťuje a popisuje povaha rizika určitého 
systému a hodnotí se riziko. 

Stará ekologická 
zátěž 

Pod tímto pojmem  jsou zahrnuta kontaminovaná místa (podzemní 
vody, zeminy, skládky, stavební konstrukce) kde byl závadný stav 
způsoben státními podniky v období před privatizací používáním 
k životnímu prostředí nešetrných, ale ve většině případů 
povolených technologií a chemických látek. 

Dekontaminace Bezpečná likvidace látek nebezpečných pro zdraví člověka, zvířat 
nebo přírody  

Ekologická újma Ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikajících 
poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů 
v důsledku lidské činnosti. 

Dioxiny Obecný název pro skupinu toxických polychlorovaných 
organických heterocyklických sloučenin, odvozených 
dibenzo(b,e)(1,4)dioxinu, obsahujícího šestičlenný 1,4-dioxanový 
cyklus. Většinou se mezi ně řadí i polychlorované deriváty 
dibenzofuranu  

Nebezpečná látka Vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, 
které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností, 
klasifikovaných podle §3 až §5 zákona č. 157/1998 Sb., o 
chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění zákona č. 
353/1999 Sb. a jsou uvedeny v příloze č. 1 k zákonu č. 353/1999 
Sb.  

Riziko závažné 
havárie 

Pravděpodobnost vzniku závažné havárie a jejich možných dopadů, 
které by mohly nastat během určitého období nebo za určitých 
okolností. 

Zařízení Technická nebo technologická jednotka, ve které je nebezpečná 
látka vyráběna, používána, přepravována nebo skladována. 

Závažná havárie Mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná časově a prostorově 
ohraničená událost, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně 
hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je 
nebezpečná látka. 
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2 Historie Spolany a.s. Neratovice 

Přestože se vznik akciové společnosti datuje do devadesátých let minulého století, 

historie chemického průmyslu na území Neratovic a dnešního průmyslového areálu 

Spolana sahá až do 19. století. První záznamy o chemické výrobě jsou datovány již v  roce 

1898. V. B. Goldberg se svým zetěm tady začali vyrábět olej, stearin, mýdlo a svíčky, v 

roce 1905 Gustav Šebor zahájil své podnikání v chemické provozovně na zpracování  

čpavkové vody. Pak byla chemie na několik desetiletí z areálu vytlačena potravinářstvím.  

V roce 1917, tři roky po zániku Šeborovy provozovny, získala prostory rakouská 

společnost GEC, která se zabývala potravinářskou výrobou. V nové továrně se vyráběla 

marmeláda, kávové náhražky, sladkosti, čokoláda. Postupně se začalo s produkcí hořčice, 

polévkového koření, rybích konzerv a octa. Potraviny se v Neratovicích vyráběly do roku 

1939, kdy společnost odkoupil Spolek pro chemickou a hutní výrobu a zahájil výstavbu 

chemického komplexu. Již v roce 1947 začal Spolek vyrábět viskózovou střiž. Ještě za 

okupace byla vypsána soutěž na obchodní ochrannou známku Neratovické viskózové 

střiže. Název měl vyjadřovat příslušnost ke Spolku. S účinností od 1. 1. 1950 se stal závod 

v Neratovicích  samostatným  podnikem s názvem  SPOLANA, národní  podnik  

Neratovice. 

Výroba ve Spolaně se postupně rozšířila o závod elektrolýzy produkující chlor a hydroxid 

sodný, vznikly další provozy na výrobu kostního klihu, tuku, celofánu, kyseliny 

chlorovodíkové. Počátkem června 1968 byl zahájen zkušební provoz na výrobu 

kaprolaktamu. 

Od roku 1972, kdy byla zpracována projektová dokumentace petrochemického 

komplexu, se vytvářely podmínky pro úspěšnou realizaci této stavby. V červnu 1975 byly 

vyrobeny první tuny PVC prášku a objem produkce podniku se více než zdvojnásobil. V 

roce 1977 se začalo s výrobou granulovaného PVC, o deset let později bylo rozhodnuto o 

výstavbě výrobní jednotky lineárních alfa olefinů. S výrobou se začalo v roce 1992. 

Jednotka byla z důvodů nízké efektivity zastavena v červenci 2003 [9]. 

2.1  Historie Spolany a.s. Neratovice v datech  

1898 – V. B. Goldberg zahajuje výrobu oleje, stearinu,mýdla a svíček 

1905 – v Neratovické továrně Gustava Šebora se začal vyrábět čpavek 

1939 – Spolek pro chemickou a hutní výrobu odkoupil potravinářskou továrnu a zahájil 

       výstavbu chemického komplexu, začalo se s výstavbou závodu elektrolýza a          

             viskózová střiž 
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1945 – Spolek pro chemickou a hutní výrobu byl znárodněn včetně továrny v Neratovicích,  

      do 50. let dochází k rozvoji výroby, vznikají další provozy – výroba kostního klihu             

            a  tuku, celofánu a kyseliny chlorovodíkové. 

1947 – zahájena výroba viskozové střiže 

1950 – vzniká samostatný národní podnik Spolana Neratovice 

1954 – do provozu uveden druhý provoz viskozové střiže 

1955 – zahájena výroba kostních želatin vakuovou extrakcí kostí podle vlastní technologie 

1967 – do provozu byla spuštěna biologická čistírna odpadních vod 

1968 – do zkušebního provozu byla uvedena výroba kaprolaktamu a síranu amonného 

1975 – zahájení zkušebního provozu nové elektrolýzy 

      zahájení zkušebního provozu výroby suspenzního polyvinylchloridu (PVC) 

      zahájení zkušebního provozu výroby kyseliny sírové ze síry  

1977 – zahájena výroba granulovaného PVC 

1981 – zahájena zkušební výroba prostagladinového derivátu Oestrophan 

1992 – zahájena výroba lineárních alfa olefinů (LAO) 

      transformací státního podniku byla formou privatizace založena Spolana a. s. 

1997 – do zkušebního provozu je uvedeno termické zpracování plynných a kapalných       

            odpadů (TZO) z výroby PVC 

2000 – zahájeny práce na zavedení systému řízení ochrany životního prostředí podle 

            ČSN EN ISO 14001 

2001 – majoritní podíl akcií ve Spolaně získala skupina Unipetrol 

2002 – ničivá povodeň zaplavila 90% podniku, voda místy dosahovala až tří metrů, škody        

            na  majetku činily 1,5 miliardy Kč 

2003 – ukončena výroba LAO 

2005 – veřejnost byla seznámena se sanačním projektem na likvidaci objektů zasažených 

      dioxiny  

2006 – BCD CZ zahajuje naplno sanační práce dioxinových objektů 

      společnost Unipetrol prodává svůj podíl ve Spolaně polské chemičce ANWIL [9]. 
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3  Stará ekologická zátěž - chemická výroba ve Spolaně – vznik dioxinů 

Vletech 1965 až 1968 se ve Spolaně Neratovice v objektu NE-3 a NE-42 (dnes 

značené jako A-1030 a A-1420)  vyráběly  přípravky  na odstraňování plevelů. Při jejich 

výrobě vznikaly nebezpečné dioxiny a další jedovaté látky. Dioxinové objekty v areálu 

Spolany představují jednu z nejvýznamnějších starých ekologických zátěží nejen na území 

České republiky. Rozsah kontaminace co do množství kontaminovaného území  je vůbec 

největší svého druhu na světě. Tato ekologická zátěž vznikla jako nechtěný důsledek 

během výroby účinných látek pro herbicidní, insekticidní a fungicidní přípravky známé 

pod obchodními názvy Agronal H, Arbiricid E 50, Pentalidol [9]. Když onemocnělo přes 

sedmdesát zaměstnanců, byla výroba prakticky ze dne na den zastavena. Po zjištění 

skutečností, že dochází k tvorbě nežádoucích vedlejších vysoce nebezpečných produktů - 

dioxinů a jiných chlorovaných uhlovodíků, byla výroba přípravků ve Spolaně ukončena. 

Výrobní objekty byly opuštěny, znepřístupněny a bez jakékoliv údržby chátraly. 

Čtyřicet let se s budovami nic nedělalo, dioxiny kontaminovaly veškerou technologii i 

půdu, jejich přítomnost mnohonásobně překročila povolenou normu. Nacházejí se v suti, 

cihlách, betonu, na povrchu kovů, papírech, nábytku, v prachu a po jeho rozvíření i ve 

vzduchu. Tato dlouhá doba udělala z těchto budov bizardní skladiště nebezpečných odpadů 

v měřítku, které nemá konkurenci nikde jinde na světě. Tomu také odpovídá složitost 

technologie, která má  problematiku výskytu dioxinů a jiných chlorovaných uhlovodíků ve 

Spolaně a.s. Neratovice  vyřešit.    

V následujících statích je stručně popsán průběh příprav, proces technologií, postupů a 

systémů určených k úspěšné a bezpečné likvidaci této staré ekologické zátěže. 

3.1  Popis lokality objektů A – 1030 a A - 1420  

 Objekty se nacházejí v jižní části podniku Spolana a.s. Neratovice v tak zvaném 

„starém závodě“ u hranice pozemku se sousední firmou Lach-Ner a v blízkosti vstupu do 

závodu - vrátnice č. 1. Území je protkané zástavbou chemických výrob a skladů – 

funkčních i nefunkčních, je zde poměrně hustá podzemní inženýrská síť, členitá soustava 

komunikací, železniční vlečka a nadzemní sítě – potrubní mosty.  

Objekty byly ponechány v původním stavu bez zásadních změn. Budovy obsahují 

technologické vybavení výroby polychlorovaných organických látek se zbytky odpadních 

produktů reakcí, v některých místnostech jsou také zásobníky a sudy obsahující různé 

chemikálie, především s obsahem organických polychlorovaných látek. 

 Před zahájením celého projektu bylo nutné provést celkovou analýzu inkriminovaných 

budov. Tímto úkolem byla pověřena firma RAI (Resource Application Inc., USA, 
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Feasibility Study – Zpráva leden 2002), která odebrala vzorky ze všech profilů omítek 

(tloušťky  v rozsahu 10 – 25 mm) a vzorky cihel a betonu nacházejících se pod omítkou. 

RAI identifikovala znečištění PCDD/F v omítce budov. Podobně určila RAI hodnotu 

kontaminace PCDD/F v cihelných zdech pod omítkou a vzorky byly odebrány i z betonové 

podlahy po seškrabání betonového povrchu mechanickými nástroji. Vysoká hodnota 

kontaminace PCDD/F byla zjištěna v betonové podlaze budovy A - 1420 po odstranění 

prvních 25 mm betonu. 

3.2  Dekontaminace a demolice kontaminovaných budov A - 1030 a A - 1420 

Proces dekontaminace a demolice je uskutečněn ve dvou stupních [1]:  

 První stupeň, hrubá dekontaminace, je určen k odstranění nejvíce kontaminovaného 

stavebního odpadu. Druhý stupeň zahrnuje vlastní demolici budov a vytěžení okolní 

kontaminované zeminy.  

 Účelem hrubého dekontaminačního procesu je co možná nejvíce zabránit rozšíření 

vysoce kontaminovaného materiálu do ostatních částí procesní budovy na zpracování 

odpadu. Výsledkem je to, že obsluha pracující na zařízení pro předúpravu odpadu je 

vystavena nižší úrovni vzduchem šířené kontaminace. To umožňuje obsluze pracovat v 

nižší úrovni ochrany OOPP, jako je úroveň „B“. Obsluha komplikovaného 

technologického zařízení je dosti obtížná v OOPP v úrovni „A“ a vyžaduje dodatečná 

bezpečnostní opatření vyvolaná omezením pohybu.  

Fáze hrubé dekontaminace budov (A - 1030, A - 1420) zahrnuje následující kroky:   

- Vyklizení 

- Odsátí  prachu vysavačem ze všech podlah, zdí, stropů a z povrchu provozního zařízení 

- Odstranění veškeré volně ležící suti 

- Roztřídění chemikálií a jejich vymístění z podlah objektů. Chemikálie budou v budově   

        pro zpracování odpadu připraveny pro zpracování v technologii BCD přičemž je třeba          

       dbát, aby nedocházelo k následnému nežádoucímu míšení. 

- Demontáž veškerého provozního zařízení včetně potrubí, vzduchotechniky a elektrické     

    instalace 

- Odstranění povrchové vrstvy omítky (1-2 mm) v celém interiéru budov 

- Snesení kontaminovaného střešního materiálu (budova A  - 1420) 

- Demontáž všech vnějších ventilačních potrubí (budova A  - 1420) 

- Tlakové omytí interiéru budovy s použitím vysokého tlaku při malém objemu, aby se   

   minimalizovala produkce odpadní vody. Všechna odpadní voda vzniklá v průběhu     

   procesu bude zachycena a předčištěna na speciální čistírně odpadních vod (SČOV).  
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       Druhý stupeň, demolice budov, je proveden s použitím bagru s dlouhým dosahem 

v budově A - 1420 a s nástavcem - demoliční kladivo. Beton a stavební suť jsou před 

transportem do procesní budovy drceny. Aby se potlačilo šíření prachu vzduchem, používá 

se v průběhu demolice rozprašovače vodní mlhy. Stavební suť se drtí na velikost 

nezbytnou pro transport do prostoru procesní budovy. Dále pak uvnitř procesní budovy 

materiál prochází přes drtiče a síta tak, aby byla umožněna doprava do technologické 

linky. 

Současně s demolicí budov je těžena kontaminovaná zemina a  transportována do 

procesní budovy k vytřídění na sítech. Podsítné se zpracovává v technologické lince. 

Proces těžby kontaminované zeminy je prováděn stejně tak jako všechny ostatní práce pod 

dozorem pracovníka supervize firmy BIJO CZ. 

 V případě budovy A - 1030 je veškerý odpad transportovaný s použitím kontejnerů, 

aby se zajistilo, že nedojde k šíření kontaminace  v průběhu přepravy. Kontejnery s 

odpadem jsou vyváženy z budov nebo zaváženy do budov přes vzduchové uzávěry, aby se 

zabránilo uvolnění kontaminovaného prachu mimo ochranná zakrytí budovy.  

 V případě budovy A - 1420 je procesní budova připojena k zakrytí okolo budovy  

A - 1420. To znamená, že proces přemísťování odpadů  probíhá mezi obálkou okolo 

budovy A - 1420 a procesní budovou vybudovanými vraty přímo, bez možnosti rozšíření 

kontaminantů vně budov. 

 3.3  Přípravné práce  

Před započetím veškerých stavebních prací bylo nutné, na základě provedených analýz 

vzorků půdy, odtěžit a bezpečně uskladnit kontaminovanou zeminu ležící pod nově 

vybudovanými objekty pro pozdější dekontaminaci. Přípravné práce byly provedeny za 

velmi přísných bezpečnostních podmínek. Pracovníci, kteří se pohybovali v daném 

prostoru těžby museli bez výjimky používat  ochranné obleky s ochrannou filtrační 

jednotkou. Materiál se odtěžil ve speciálním stanu  udržovaném v podtlaku, aby se 

zamezilo úniku dioxinů do ovzduší. Podtlak vytvářela filtrační jednotka , která byla 

spojena se stanem filtračním potrubím – mini NAS(viz.obr.1). Zemina byla uložena do 

speciálních žoků a uskladněna k následné dekontaminaci.  
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Obr. 1  Podtlakový mobilní systém – mini [5]. 

4  Přístup k řešení staré ekologické zátěže  
Podle znalostí stavu míry kontaminace nebylo možné očekávat účinné vyčištění budov 

metodami povrchové dekontaminace. Neúčinné nebo nedostatečně účinné by byly rovněž 

případné chemické způsoby dekontaminace. Dekontaminovat se musí veškerý materiál  

(omítky, cihly i beton včetně armovací oceli apod.). Toho lze efektivně docílit pouze po 

demolici budov a po úpravě vytěžených hmot pro proces dekontaminace v technologiích 

ITD, MPF,  BCD a APS. 

 Nespalovací metodu BCD jako alternativu ke spalovacím metodám s cílem likvidovat  

polychlorované látky vyvinul tým amerických vědců pod vedením Dr. Charlese Rogerse. 

Tento patent využívá již od roku 1992  po celém světě firma BCD Group z USA. Pro 

Evropu má patent na používání technologie BCD britská firma TCSR. Pro realizaci 

projektu ve Spolaně vznikla spojením TCSR a SITA nová společnost BCD CZ a.s., která 

provádí samotnou likvidaci kontaminovaných objektů a zeminy ve Spolaně a.s. 

Neratovice. 

4.1  Ochrana ovzduší  

 Pro zajištění dokonalé ochrany ovzduší před možným šířením kontaminace vzduchem 

jsou vybudována ochranná zakrytí obálkou s instalovaným podtlakovým ventilačním 

systémem (NAS), která překrývají kontaminované prostory a prostory pro práci 

s kontaminovanými materiály [1]. Odvětrávaný vzduch je odtahován ventilátory  přes 

 11



čisticí filtry. Po vyčištění se vzduch vypouští komínem  do ovzduší. Na určeném místě  

komína je instalováno odběrné místo vzorků. Monitoring se provádí v souladu s  

rozhodnutím orgánů státní správy. 

Ze zakrytých prostor  nemůže kontaminace ani prach unikat, protože je zde  vytvořen 

podtlak (cca - 20Pa) proti okolí. Regulace podtlaku je zajištěna omezovacími 

klapkami.Vzduch se tedy případnými netěsnostmi nasává dovnitř objektu, do prostor s 

kontaminací , a odvětrává tak příslušné prostory pro snížení koncentrace kontaminantů ve 

vzduchu v prostorech asanačních prací. Stejně při pohybu osob a materiálu dovnitř a ven z 

Procesní budovy je vzduch nasáván dovnitř objektu a kontaminace se tudíž nemůže  

vzduchem šířit do okolí. Vstup a výstup pro prostory chráněné podtlakovou ventilací  jistí 

vzduchové zámky. Vzduch vnikající do objektu netěsnostmi je následně odsáván a 

prochází čisticím zařízením před vypuštěním  zpět do atmosféry.  

 Omezení nežádoucího vstupu vzduchu z okolí do zakrytí komunikačními otvory 

(„dveře“ a „vrata“) pro osoby nebo techniku a materiál je zajištěno tzv. vzduchovými 

zámky, tj. dvojicemi vstupních uzávěrů řazených za sebou, které se při vstupu nebo 

odchodu osob (techniky) nikdy neotevírají současně, ale postupně. Otevření druhého 

uzávěru se provede vždy pouze po dokonalém uzavření uzávěru prvního. Pod tlakem 

uvnitř haly je vzduch procházející netěsnostmi „zámku“ nasáván do objektu. Kontaminace 

tak nemůže  proniknout ven. Podtlak v jednotlivých zónách Procesní haly a v obálkách je 

kontinuálně monitorován. Tlakový spád je nastaven od „čisté zóny“ směrem k nejvíce 

kontaminovaným prostorám tj. zóna „A“ – obálka okolo objektu A – 1420.  

4.2  Odpadní vody  

Práce sanačního projektu jsou řešeny tak, aby množství odpadních vod bylo 

minimální. Vznikají také nekontaminované (technologické) vody, které jsou vypouštěny 

do kanalizace Spolany. Provozní vody (kondenzáty, voda k dekontaminaci osob a 

techniky) jsou kontaminovány a předčistí se v SČOV, zřízené výhradně pro tento účel. 

Předčištěné odpadní vody prochází kontrolními laboratorními rozbory. Četnost a způsob 

laboratorní kontroly předčištěných vod z SČOV stanovují provozní řády. Takto předčištěné 

vody, po splnění limitů, jsou vypouštěny do kanalizace Spolany a posléze před vypuštěním 

do recipientu dočištěny na ČOV Spolany.  

 Vody z dekontaminační stanice - dekontaminace osob a techniky a z konečné 

dekontaminace technologického zařízení, po skončení celého provozu, jsou jímány a 

přečerpávány na SČOV.  
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 Vody z dekontaminační stanice – dekontaminace osob, „čistá“ část (mytí povrchu těla) 

se vypouštějí do kanalizace Spolany a čistí na ČOV Spolany [1]. 

4.3  Obálky okolo kontaminovaných objektů 

Pro zamezení šíření kontaminace do nekontaminovaného okolí je vybudováno kolem 

objektů A - 1420 a A - 1030 zakrytí (viz.obr.2 a obr.3). Rovněž i konstrukce procesní 

budovy vytváří obdobné zakrytí provozu předúpravy a vlastních sanačních 

technologických linek. Zakrytí chrání okolí jednak před šířením kontaminace a jednak 

průběh sanačních prací před přírodními a povětrnostními vlivy (vítr, déšť, slunce apod.). 

4.4  Obálka objektu A - 1420 

 Spodní stavba procesní budovy je řešena stejně jako procesní budova, základy jsou 

pilotové z ocelových prvků HEB, aby se nemusely provádět výkopy pro základy 

v potencionálně kontaminované půdě. 

Nad stávajícím objektem je atypická ocelová konstrukce s rozpětím 60 m  

o maximální světlé výšce 25 m v půdorysné ploše 60 x 40 m. Střešní a obvodový plášť 

tvoří obklad  ze sendvičových panelů namontovaných na vnitřní straně konstrukce, aby 

byla zajištěna kompaktnost vnitřních povrchů a usnadnila se tak jejich finální 

dekontaminace. Nosná střešní konstrukce je příhradová. 

Proti znečištění ocelové konstrukce nebezpečnými kontaminanty mají sendvičové 

panely z výroby oboustranně natavenou PE folii.  Po skončení užívání tohoto objektu se 

fólie sejme a jako odpad se předá k likvidaci [1].  

 
Obr. 2  Konstrukce zakrytí objektu A – 1420 [5]. 
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4.5  Obálka objektu A - 1030 

 Spodní stavba procesní budovy je řešena obdobně jako u objektu A - 1420. Je opět 

použit systém ocelových pilot. 

Konstrukce objektu tvoří  dvě části. Část 1 – jednolodní hala o půdorysném rozměru 

15,3 x 26,4 m se světlou výškou 9 m zakrývá původní objekt A - 1030 včetně dřívějšího 

opatření proti kontaminaci okolí. K podélné stěně části 1 je připojena část 2 - dvoulodní 

hala lichoběžníkového půdorysu se světlou výškou 5 m nad prostorem s kontaminovanou 

zeminou. 

Střešní a obvodový plášť je opět proveden ze sendvičových panelů. S vlastní  střešní 

příhradovou  konstrukcí [1]. 

 
Obr. 3  Konstrukce zakrytí objektu A – 1030 [5]. 

4.6  Dělení haly na „zóny“ 

Směrem od kontaminovaných objektů k procesní hale je v celém prostoru zakrytí jistá 

míra kontaminace.  Proto je hala rozdělena podle velikosti rizika do zón „A“ až 

„D“(viz.obr. 4).  

Zóna „A“ 

 Jedná se o nejrizikovější zónu. V tomto prostoru haly se nacházejí budovy 

kontaminované dioxiny, které se postupně rozeberou. Zemina s okolí budov a podloží je 

odtěžena a transportována do zóny „B“. 
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Zóna „B“ 

 Slouží jako hala předúpravy, odtěžený materiál se zde třídí a mechanicky upravuje k 

dalšímu zpracování. 

Zóna „C“ 

 Procesní budova, ve které jsou umístěny sanační technologie a dekontaminační stanice 

osob a techniky.  

Zóna“D“ 

 Prostor dočasného umístění dekontaminovaného materiálu, ze kterého jsou postupně 

odebírány vzorky k vyhodnocení. 

Zóna „E“ 

 Za Procesní budovou je volná venkovní plocha, sloužící jako shromaždiště 

validovaného stavebního směsného odpadu. Po skončení sanačních prací bude použit pro 

zásyp. 

 
Obr. 4 Dělení haly na zóny [5]. 
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5  Filosofie projektu Procesní budovy a její výstavba 
Provedení a konstrukce Procesní budovy (viz.obr.5) je vzhledem k dané problematice 

odlišná od běžných staveb. Hlavním cílem stavby je co nejjednodušší a nejméně náročná 

dekontaminace po skončení všech likvidačních prací.  

5.1  Konstrukce procesní budovy 

Jedná se o halu s ocelovou nosnou konstrukcí, která je kloubovými spojkami 

přikotvena k ocelové základové konstrukci. Základy jsou navrženy hlubinné, tvořené vždy 

dvěma piloty, z důvodů zajištění stability uložení sloupů a z důvodu minimalizace zemních 

prací na  výkopech v místech kontaminace. Piloty tvoří ocelové HEB profily o délce  7 m. 

Hlavy mají  spřáhlo  pro ukotvení sloupů. V místě, na kterém budova stojí, musely být 

provedeny výkopy sahající do cca 2,5 m pod úroveň terénu. Betonová podlaha procesní 

haly je podepřena zejména v místě zvýšeného statického namáhání. Součástí spodní stavby 

je i zesílení podlah pro technologii BCD, ITD, přípravy materiálu, homogenizace a 

skladování. Dále je zde sklad olejů a jednotka APS. Betonová vrstva je odizolována od 

horninového prostředí PE fólií a geotextilií. 

Pro umístění technologie je postavena trojlodní hala s rozpětím lodi 20 m.  Půdorysně 

je hala přizpůsobena možnostem volného území. K objektu A 1420  je připojena jedna loď 

s deseti poli á 6 m.  Maximální výška haly nad ITD a BCD jednotkou je 16 metrů. Veškeré 

pomocné podpěry jsou řešeny pomocí ocelových  sloupů stojících na pilotách. 

 Střešní a obvodový plášť je proveden ze sendvičových panelů(sendvičové plechové 

panely s mezivrstvou z čedičové vaty nebo polyuretanu) mimo jiné i k utlumení vnitřního 

hluku. Vlastní střešní konstrukce je příhradová, sloupy ocelové z profilů HEB. 

Proti znečištění ocelové konstrukce nebezpečnými kontaminanty je navržena montáž 

obvodových sendvičových panelů na vnitřní stranu ocelové konstrukce. Na tyto panely je z 

výroby natavena oboustranně ochranná fólie z PE. Folie bude stržena po skončení 

veškerých prací a předána k ekologické likvidaci oprávněné osobě [1].  
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Obr. 5  Procesní budova [10]. 

5.2  Požárně bezpečnostní zajištění 

 Jednou ze základních součástí objektu je ochrana pro případný vznik požáru, která je 

řešena polohou zesílení konstrukcí ve smyslu požadavků ČSN a EN na požární odolnost. 

Veškeré prostory jsou jištěny EPS s optickými a kouřovými čidly. Ústředna EPS je 

umístněna na velínu Procesní budovy s návazným  spojením na operační středisko HZSP 

Spolana a.s. Prostory v jednotlivých zónách monitorují kamerové systémy a obsluha 

nepřetržitě 24 hodin až do skončení veškerých prací.  

 Před zahájením veškerých prací byla nedílnou součástí  projektu dohoda o spolupráci 

mezi HZS Spolana a.s. a  BCD CZ a.s. o řešení případné mimořádné události v průběhu 

dekontaminačních prací ( řezání kovového odpadu, bourací práce atd. ), kdy není vyloučen 

možný vznik požáru, zřícení konstrukcí s následným zraněním osob, zdravotní potíže při 

zátěži v ochranném oděvu atd. Byly přesně stanoveny postupy pro případný zásah 

jednotkou HZS Spolana a.s. do kontaminovaných prostor. Všichni zaměstnanci společnosti 

BCD CZ a.s. byly  proškoleni v rámci  výše jmenované dohody. Součástí školení, kterého 

jsem se osobně také účastnil, byla  praktická ukázka a výcvik každého zaměstnance BCD 

CZ a.s. v hašení s RHP na požár cvičné nádoby o rozměrech 2 x 2m s hořlavou kapalinou 

I. třídy.  
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5.3  Tok materiálů procesní budovou 

 Jakmile je materiál odstraněn z budov A - 1420 a A - 1030 a je uložen v přijímací zóně  

procesní budovy ( tzv. Předúprava ), podstoupí další redukci rozměrů (pokud to je třeba) 

lámáním betonu a cihel s použitím hydraulických nůžek, bouracího kladiva nebo drtičky. V 

případě ocelových materiálů je ocel rozstříhaná na příslušnou velikost, případně nařezána 

plazmou [1].  

Po zmenšení rozměrů stavební suti a ocelových konstrukcí je následná  manipulce s 

odpadem takto: 

Zemina: 

Nakládá se přímo z přijímací zóny do oblasti předúpravy. Zemina projde přes síta. 

Nadměrně velké kusy jsou přemístěny zpět do drtiče. Podměrečné kusy se ukládají do 

oblasti u plnicí násypky pro ITD. 

Beton a cihly: 

Prochází přes drtič, rozdrcený materiál potom projde přes síta. Podsítný materiál je 

přemístěn do oblasti u plnicí násypky pro ITD. 

Kovový odpad: 

Kusy odpadu se po rozstříhání dopravují do oblasti technologie žíhací pece (MPF) k 

naložení do košů. 

Dřevo a textilie: 

Předávají se do štěpkovacího zařízení. Rozdružený materiál je umístěn v mísící zóně 

v blízkosti násypky ITD.   

Prach: 

Ukládá se ve velkých pytlích s použitím vysavače (VEC Loader), potom je přemístěn do 

skladovací zóny BCD pro zpracování technologií BCD.  

Chemický odpad:  

Ze stávajících obalů je překládán do menších ocelových kontejnerů a  umístěn do 

skladovací zóny před zpracováním technologií BCD. Pevný chemický odpad se drtí 

v prostoru předúpravy. 

Mísicí oblast: 

Zemina, rozdrcený beton a cihly, textilie a dřevo se smíchají pomocí čelních nakladačů. 

Dále pak malé množství kalů z interních recyklačních toků obsahujících olej a prach z 

odstředivky (část procesu zpětného získávání oleje pro technologii BCD) jsou vmíchány 

do zeminy a stavební suti. Také kaly ze SČOV obsahující PCDD/F, jsou rovněž vmíchány 

do směsi zeminy a stavební suti. Cílem mísicího postupu je vytvořit rovnoměrně 

homogenizovaný vstupní materiál.  
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Plasty a pryž:  

Rozmělňují se a ukládají do sudů. Sudy jsou vyváženy z procesní budovy přes 

dekontaminační stanici techniky. Před opuštěním dekontaminační stanice musí být sudy 

nejprve tlakově omyty a dekontaminovány. Poté se označují v souladu s všeobecnými 

přepravními požadavky. Tento druh odpadu nelze zpracovávat v technologii BCD, proto  

bude předán k likvidaci oprávněné osobě. 

6  Popis jednotlivých technologií  

6.1  Nepřímá termická desorpce  

 Touto nespalovací technologií jsou odpady dekontaminovány v dusíkové atmosféře při 

teplotách okolo 600 °C v nepřímo vytápěné rotační peci. Při teplotě 100 °C se vypaří voda 

vázaná ve stavebním odpadu a vytvoří spolu s dodávaným dusíkem nosný plyn pro 

kontaminanty, které se vypařují při vyšších teplotách. Pec je vytápěná nepřímo, tj. z vnější 

strany pece plamenem. Plamen ani spaliny nepřicházejí do styku s kontaminovaným 

materiálem. Pro zpětné využití tepla procházejí spaliny přes výměník tepla, který 

předehřívá spalovací vzduch. Procesní plyny z termické desorpce proudí do APS (systém 

ochrany ovzduší).  

 Vystupující upravený odpad je přímo chlazen vodou a transportován do prostoru 

meziskládky. Po analýze odpadu (zejména na PCDD/F), kterou se prokáže splnění 

požadovaných limitů, se dekontaminovaný odpad přepraví z meziskládky uvnitř procesní 

budovy na dočasnou skládku vně budovy. Z těchto míst bude znovu transportován 

k využití  (jako zásyp stavebních jam). Nevyhovují-li limitům, vrací se zpět ke zpracování 

[1].  

6.1.1  Stručný technologický popis nepřímé termické desorpce                          

 Kontaminovaná zemina, stavební suť, prach, zbytky skla a dřevo, textil jsou  vhodné 

pro zpracování v jednotce pro termickou desorpci s nepřímým vyhříváním (dále jen ITD). 

Mimo to, může být v ITD (viz.obr.6) zpracovaný i sekundární odpad (meziprodukt), jako 

je aktivní uhlí z filtračního zařízení pro čištění plynů a vody, minerální zbytky ze zařízení 

BCD a kaly ze SČOV.  

 Kontaminovaný materiál – směsný stavební odpad prochází z plnicí násypky přes 

systém zásobníků, dopravníků a komor do nepřímo vyhřívané rotační pece – desorbéru – 

takže do desorbéru přichází spolu s materiálem i malé množství kyslíku. Takto materiál 

vstupuje do uzavřeného ocelového rotačního válce pece. Vyhřívání pracovního prostoru je 
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nepřímé, horkými spalinami vznikajícími spalováním zemního plynu. Využití tepla je 

zvýšené rekuperací tepla. 

 Směsné stavební odpady nejsou v přímém kontaktu s plamenem. Ve vstupní zóně 

rotačního válce se vypaří voda, která může činit 10-15% vstupní hmotnosti upraveného 

kontaminovaného odpadu. Kontaminanty se odpařují především ve střední a výstupní zóně 

válce. Odpařují se z pevných odpadů (zemina, suť atd.) a jsou odsávané spolu 

s transportním plynem (N2) a vodní parou z desorbéru. Organické materiály (dřevo, textil 

atd.) zuhelnatí a pyrolýzní plyn spolu s kontaminanty jsou "odváděné" z reakční zóny pece 

jako součást plynné atmosféry z desorbéru do jednotky APS.  

 Horký odpad upravený nepřímou termickou desorpcí (zemina, suť atd.) je po 

dekontaminaci transportovaný mimo aktivní prostor desorbéru do výstupní sekce. Zde se 

udržuje určité množství materiálu a kontroluje se měřením této vrstvy.  Tato vrstva 

materiálu působí jako těsnění a odděluje prostředí v peci od okolí. Výška vrstvy se udržuje 

na požadované výši šroubovým dopravníkem, který transportuje zeminu do lopatkového 

chladiče. Chlazení zde je navrhováno jako přímé, tj. horký materiál se v chladiči míchá s 

vodou. Voda se ohřívá a částečně se vypařuje a odebírá tak teplo materiálu. Horké vodní 

páry se pak odvádějí do chladiče (plyn - kapalina), kde znovu zkondenzují a voda se znovu 

zchladí. Zchlazený kondenzát cirkuluje, aby ochladil nový dekontaminovaný materiál. 

Voda se přidává v takovém množství, aby chlazený materiál obsahoval přibližně 10% 

vody, což je dostatečné k tomu, aby  se zabránilo prašnosti a materiál se ještě nelepil. Po 

ochlazení se tak s materiálem snadněji manipuluje. Ochlazený dekontaminovaný odpad je 

uložen do skladovací zóny pro dekontaminovaný materiál a po odebrání vzorků se 

vyhodnotí úroveň dekontaminace (sanační limit).  

 Při úspěšném procesu se dekontaminovaný odpad předá k dalšímu nakládání mimo 

procesní budovu. Při neúspěšném průběhu procesu (nálezu překročení sanačních limitů) je 

odpad přepraven zpět do vstupní zóny procesní budovy a proces dekontaminace v ITD 

bude opakován.  

 Cílem realizace tohoto projektu je úprava kontaminovaných odpadů a jejich následné 

využití ponecháním v lokalitě (zpětný zásyp).   
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Obr.  6  Nepřímá termická desorpce [5]. 

6.2  Jednotka systému ochrany ovzduší   

 Jednotka ochrany ovzduší (dále jen APS, viz.obr.7) představuje zařízení, které 

zachycuje a zpracovává všechny tři proudy procesních plynů a to ze zařízení ITD, MPF a 

BCD s koncentrovaným obsahem znečišťujících látek, dusíku a vodní páry, nebo podle 

aplikace s dalšími příměsemi (například uhlovodíky, CO, CO2 ). Výstupní plyny z ITD a 

MPF tvoří vstup do prvního stupně APS. Výstupní plyny z BCD vstupují do APS až před 

jejím posledním stupněm, tj. katalytickou oxidací. Jednotka APS zachytí koncentrované 

znečišťující látky pro jejich následné zpracování v reaktoru BCD. Vodní pára obsažená ve 

výstupních plynech ze zařízení je zachycena v jednotce APS ve zkondenzované formě 

spolu s organickými znečišťujícími látkami, recyklovaným olejem a tuhými částicemi. 

Tento třífázový systém je rozdělený na kaly APS, recyklovaný olej APS a odpadní vodu 

APS. Kaly APS a prach zachycený v cyklonových odlučovačích nebo filtrech jsou 

zpracované v reaktorech BCD. Recyklovaný olej se přečerpává do centrálního olejového 

skladu BCD. Zachycená voda obsahuje relativně velké množství znečišťujících látek.  

Proto se voda po neutralizaci vede z APS do SČOV. Vzduch vyčištěný fyzikálními a 
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chemickými procesy v APS je potom vedený z jednotky APS přes komín do ovzduší. 

Emise jsou kontinuálně 24 hodin monitorovány ve smyslu rozhodnutí příslušných  

správních orgánů. Vzdušina musí být vyčištěna tak, že nepřesáhne předepsané emisní 

limity.  

 Klíčové součásti systému APS jsou dostatečně zálohovány. To umožňuje systému 

APS pracovat nepřetržitě  i v případě, že některá klíčová součást má poruchu nebo je 

odstavena z důvodů údržby. 

 

 

 

 
Obr. 7  Jednotka ochrany ovzduší [5]. 
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6.3  Žíhací pec na kovové odpadní materiály 

 Princip dekontaminace kovových materiálů je podobný jako u ITD. V tomto případu 

jsou pece(dále jen MPF, viz.obr.8) navržené jako nepohyblivé pece s diskontinuálním 

provozem. Hlavní náplní jsou kovové odpady znečištěné chlorovanými uhlovodíky. 

Zbytek odpadu z MPF je předáván oprávněné osobě.  

 Obsah vody v kovových odpadech nebo v solno-olejovém sedimentu je nízký v 

porovnání se stavebním odpadem. Zavedením dusíku se vytvoří inertní atmosféra, resp. 

nosný plyn uvnitř pece. Veškeré kontaminanty nebo olej v případě, že byl přidán solný 

podíl, se vypaří při vysokých teplotách přibližně 700 °C. Ochranný proud dusíku odnáší 

znečišťující látky k jednotce APS. Účelem APS je, aby se znečišťující látky zachytily v 

koncentrované formě pro jejich následující zpracování  technologií zásadité katalytické 

destrukce – BCD.  

 Dekontaminované kovy se po výstupu z MPF chladí vzduchem a jsou uskladněny v 

čistém prostoru,  potom se předají oprávněné osobě.  

Jako další nakládání se předpokládá třídění, kontrola radioaktivity a předání k recyklaci do 

sléváren a hutí. 

6.3.1  Stručný technologický popis dekontaminace kovů 

 Kontaminované kovové odpady jsou uložené odděleně v žáruvzdorných ocelových 

koších a vložené do válcového prostoru jednotky MPF. Pece mají nepřímé elektrické 

vyhřívání odporovými vytápěcími elementy na keramických jednotkách s nejvyšším 

instalovaným příkonem 240 kW s maximální pracovní teplotou až 950 °C a s vnitřní 

nucenou cirkulací ohřívaných plynů, aby se materiál rychleji ohřál a aby se uvolnily 

znečišťující látky. Pec je upevněna na ocelovém nosném rámu a opatřena tepelnou izolací. 

Vstupy a výstupy MPF jsou opatřené automatickými dveřmi pro vkládání 

kontaminovaného a vyjímání dekontaminovaného kovového materiálu. V peci je vytvořena 

ochranná dusíková atmosféra v níž se obsah kyslíku udržuje v koncentraci nižší než 6%. 

Uvnitř aktivní zóny pece je mírný podtlak oproti atmosférickému. 

 Kovové odpady se nejprve v přípravné zóně upraví na vhodnou velikost a uloží se do 

kovových košů. Tyto koše mají rozměr přibližně 1000 mm x 2100 mm x 800 mm (šířka x 

délka x výška). Do pece se vkládá vždy jen  jeden koš, ten je vyzvednut na plnicí stůl pece 

vysokozdvižným vozíkem. Na pokyn obsluhy, je koš zatlačen do prázdného válce 

automatickým nakládacím zařízením. Dveře se automaticky zavřou a začne vyhřívací 

cyklus.  

 23



Kontaminovaný kovový materiál se v peci rychle ohřeje cirkulujícím plynem a přechází na 

dostatečnou dobu do horké zóny (pracovní teplota 700 °C), aby bylo dosaženo úplné 

dekontaminace. Znečišťující látky se odpaří a jsou nosným plynem (dusík) odstraněny z 

aktivního prostoru pece. Plyny jsou potom odvedeny do kondenzačního systému  APS, kde 

jsou dekontaminované spolu s plyny ze zařízení ITD. Kvalita vyčištěných plynů 

vypouštěných do ovzduší nesmí přesáhnout stanovené emisní limity. Další dávka (šarže) 

kontaminovaných kovových odpadů je vložena do žíhací pece po uzavření výstupních 

padacích dveří a otevření vstupních pecních dveří. 

 Dvě pece (MPF) pracují v šaržích současně nebo střídavě. Dveře na jednotce MPF pro 

vložení a vyjmutí kovového odpadu se otvírají pouze na dobu nezbytnou pro vložení nebo 

vyjmutí kovových schránek. Vstupní a výstupní dveře zařízení MPF se při provozu nikdy 

neotvírají současně. 

 Dříve, než se koše odstraní z výstupního stolu, umístí se pod chladicí odtahového 

zařízení („digestoř“). Přes dekontaminované kovové části prochází chladící vzduch, před 

tím, než se dekontaminované kovové části vyjmou ze systému. Potenciálně znečištěný 

chladící vzduch je zaveden do centrálního podtlakového systému v procesní budově.  

 Ochlazený a dekontaminovaný kovový odpad je v kontejnerech transportován 

vysokozdvižným vozíkem do „čistého“ meziskladu, odkud je dekontaminovaný materiál 

po vyhodnocení kvality dekontaminace dále transportovaný do skladu kovů umístěného v 

budově A - 1460. Ze skladu kovů odebírá dekontaminovaný materiál oprávněná osoba 

(předávací bod) a po negativní kontrole radioaktivity jsou odpady transportovány 

oprávněnou osobou k využití – recyklace  ( radioaktivita nebyla v průběhu projektu 

detekována ). 
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Obr. 8  Žíhací pece pro dekontaminaci kovů [5]. 

6.4  Proces chemického zpracování  

 Upravuje odpady obsahující PCDD/F a jiné organické halogenované sloučeniny. 

Zařízení BCD (viz.obr.10) zpracovává více typů odpadu: kontaminovaný suchý prach 

vznikající z ITD, APS a z dekontaminace budov, kontaminované mokré kaly z APS a 

odpadní látky, z nichž jsou všechny kontaminované PCDD/F a dalšími chlorovanými 

organickými sloučeninami.  

6.4.1  Technologie zásadité katalytické destrukce –  princip 

 Zařízení na katalytickou destrukci chlorovaných uhlovodíků v alkalickém prostředí 

(BCD) – zásaditá katalytická destrukce – využívá schopnosti NaOH reagovat při teplotách 

nad jeho tavným bodem (cca 350oC) s atomy chloru vázaných na uhlovodíky za vzniku 

chloridu sodného (kuchyňská sůl) a jednodušších uhlovodíků. K exotermické reakci 

dochází za zvýšeného tlaku, v prostředí minerálního oleje (donor) a za přítomnosti 

katalyzátoru (1-hexadekanol).  
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Obr. 9  Příklad chemické reakce  rozkladu PCB [1]. 
  

 Technologie BCD obsahuje dvě jednotky, jejichž provoz je v šaržích. Reaktory BCD 

o objemu každý 10 m3   jsou vybaveny míchacím zařízením. Nad úrovní reakční hladiny je 

vytvořena inertní atmosféra zavedením dusíku. 

6.4.2  Proces chemické úpravy zásadité katalytické destrukce 

Příprava materiálů: 

 -  kontaminovaný odpad a reakční chemikálie (hydroxid sodný a katalyzátor) jsou 

odděleně míchané s přidávaným procesním olejem (donorem) a mícháním za pomoci 

třecích míchadel vzniká čerpatelná směs pro dávkování do reaktorů. Kontaminované 

odpady ve formě prachu (meziprodukt) z ITD a z dekontaminace budov, kal z APS a 

odpadové chemikálie jsou dopravovány k blízkosti provozu linky BCD v utěsněných 

kontejnerech ke zpracování. 

Předehřátí procesního oleje: 

 - ohřátí procesního oleje v reaktorech je dosaženo cirkulací teplonosné kapaliny v 

trubkách navinutých na vnější straně  stěny reaktoru. 

Dávkování odpadu: 

 -  provádí se  tehdy, když je teplota procesního oleje v reaktoru  mezi 325oC a 350oC. 

Nejprve se do reaktoru přidá směs tvořená z NaOH a oleje s katalyzátorem, následně se 

přidá směs skládající se z odpadního materiálu a oleje. Při přidávání směsi s chemickým 

odpadem se kontroluje průběh reakce, aby se zabránilo příliš prudké exotermické reakci.  
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Reakční doba:  

 - je stanovena na základě zkušeností a v souvislosti s množstvím obsažených 

chlorovaných látek v šarži přidávané do reaktoru.   

Chlazení výsledného produktu: 

 - po uplynutí reakční doby se obsah reaktoru ochladí v reaktoru cirkulací stejné 

teplonosného média přes vodou chlazený výměník tepla a přes reaktor. Obsah se ochladí 

pod teplotu vzplanutí procesního oleje. 

Recyklace procesního oleje: 

 - obsah reaktoru se gravitačně vyprázdní do kalové nádrže BCD, kde se dále chladí až na 

70°C. Suspenze – produkt reakce BCD prochází přes odstředivku, kde se oddělí procesní 

olej od tuhých zbytků reakce. Procesní olej se recykluje, tuhé zbytky se přivádějí do ITD 

nebo MPF k dalšímu zpracování. Zavedení do ITD či MPF závisí na charakteru vstupního 

odpadu (meziproduktu). Tzn., zda se jedná víceméně o podíl s vyšším obsahem oleje, nebo 

zda se jedná o podíl s vyšším minerálním podílem.  

 

 
Obr. 10  Zásaditá katalytická destrukce [5]. 
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6.5  Speciální čistírna odpadních vod  

 Tato speciální čistírna odpadních vod (dále jen SČOV viz.obr. 11) je vybudována pro 

předčištění odpadních vod znečištěných PCDD/F a dalšími organickými halogenovanými 

látkami. Neslouží pouze k dekontaminaci odpadní vody z jednotky APS, ale také k 

dekontaminaci dalších odpadních vod ( z částí dekontaminační stanice pro hrubou 

dekontaminaci osob a techniky, z různých provozních procesů atd ). Technologické 

postupy použité v jednotce SČOV zajišťují předčištění odpadní vody ve smyslu rozhodnutí 

ČIŽP (sanační limity). Takto předčištěná odpadní voda je dále zaústěna do kanalizačního 

sytému Spolany, kterým je vedena na koncový stupeň čištění systému Spolany (ČOV) před 

zaústěním do recipientu. 

 Speciální čistírna odpadních vod je navržena k předčištění odpadních vod z 

dekontaminace. Umístění technologického zařízení SČOV včetně zásobních nádrží pro 

surovou a upravenou vodu je umístěno ve stávající budově A - 1460. K instalaci 

technologického zařízení  se využívají dvě haly. V stávajících prostorech objektu A - 1460 

jsou po rekonstrukci umístěny celé provozní souboru SČOV a rovněž je zde  sklad 

chemikálií. 

 

 

 
Obr. 11  Speciální čistírna odpadních vod [5]. 
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6.6  Tok jiných a pomocných materiálů a médií procesní budovou  

 Technologie dekontaminace je zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady a je 

charakteristická hlavními toky materiálu tak, jak byly výše popsané. Nicméně, aby byla 

technologie schopná zajistit všechny funkce v procesu dekontaminace, a tedy neohrozila 

obsluhu nebo okolí, musí být zajištěna a doplněna toky pomocných materiálu a různých 

médií, především vzduchem pro větrání, přívodem zemního plynu a výstupem zplodin 

spalování, vstupem a výstupem chladicí vody, vstupem a výstupem provozního oleje a 

olejových kalů atd. Tyto toky jsou zajištěny příslušnými stavebními objekty a provozními 

soubory, jak je popsáno níže. 

6.7   Podtlakový systém  

 Zakrytí nemůže být dokonale plynotěsné a uzavřené. Musí umožnit přístup osob, 

průjezd techniky, transport materiálů nekontaminovaných i kontaminovaných. Aby při 

těchto činnostech nemohla kontaminace pronikat vně zakrytí je instalován podtlakový 

systém(dále jen NAS, viz.obr.12). Tento systém zajišťuje odsávání vzdušin 

z kontaminovaných prostor a vytvoření potřebného podtlaku (cca –20 Pa) v dotčených 

prostorech. Podtlak způsobuje přisávání vzduchu všemi netěsnostmi a otvory z venkovního 

prostředí dovnitř chráněných prostor. Tak kontaminace nemůže pronikat do 

nekontaminovaných sousedních prostor. Vzduch odsávaný podtlakovým systémem 

obsahuje kontaminanty (plyny a prach). Proto je dokonale čištěn v instalovaných filtrech a 

monitorován tak, aby při jeho zpětném vypouštění do atmosféry byly dodržovány 

stanovené emisní limity v souladu s rozhodnutími příslušných správních orgánů. 

 NAS se skládá z dvoustupňové filtrace prachu s náplní aktivního uhlí. První stupeň 

filtrace prachu používá provedení se standardní skříní s tkaninovými rukávcovými filtry. 

Po průchodu tímto filtrem prochází proud vzduchu přes druhý stupeň filtrace prachu s 

vložkami (cartridge) - typ filtru HEPA F7. Po průchodu filtrem HEPA prochází vzdušina 

přes vložky s aktivním uhlím.  

 Mezi tkaninovými filtry je instalováno měření (tlaková ztráta) pro kontrolu 

eventuálního protržení tkaninového filtru. V případě protržení filtru se příslušná část 

zařízení ihned odstaví. Systém NAS je pod kontinuálním monitoringem [1]. 
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Obr. 12  Podtlakový ochranný systém [10]. 

6.8  Vodní chladicí systém 

 Termické dekontaminační technologie a rovněž další technologická zařízení vyžadují 

chlazení. Chladicí systém [1] je, s ohledem na požadavky technologie i na možnosti  jejich 

zajištění koncipován jako chladicí okruh s chladicími věžemi. V okruhu cirkuluje chladicí 

voda v množství až 280 m3. h-1. Voda je ochlazována v chladicích věžích, kde dochází 

k odevzdávání tepla vzduchu sdílením a rovněž odpařováním části chladicí vody. Zejména 

odpařováním vody jsou dosahovány příznivější podmínky pro chlazení. Chladicí okruh 

potřebuje přívod čisté vody (může být použita alkalicky čiřená voda nebo dočištěná hrubě 

filtrovaná voda apod.). Při provozu chladicího okruhu je vznikající kal odváděn 

odčerpáváním části cirkulující vody do kanalizace vedoucí na ČOV Spolana a.s.. Vodní 

chladicí systém je řešen tak, že nedochází ke kontaminaci chladicích vod. 
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7  Úrovně ochrany zaměstnanců v jednotlivých zónách  
 Úroveň „A“ (viz.obr. 12 a 13) 

 Na této úrovni probíhají likvidační práce s největším rizikem kontaminace při 

nakládání s nebezpečnými chemikáliemi. Pracovní  doba  je omezena na max. 4 hodiny. 

Zaměstnanci v OOPP s filtroventilací jsou připojeni na dálkový rozvod vzduchu. Spojeni 

s velínem je vysílačkou. 

Úroveň „B“ (viz.obr. 14 a 15) 

 Určeno pro práce v prašném kontaminovaném prostředí v zóně předúpravy materiálu, 

ve které se provádí drcení, třídění a homogenizace stavebních kontaminovaných materiálů. 

Pracovní doba je max. 7,5 hodin. Zaměstnanci v OOPP s filtroventilací mají možnost 

připojení na dálkový rozvod vzduchu. Spojeni s velínem je vysílačkou. 

Úroveň „C“ (viz.obr.16 a 17) 

 Způsob ochrany pro zaměstnance obsluhy technologických jednotek, možnost též 

provádět speciální práce (údržba apod.). Pracovní doba je omezena na max. 7,5 hodin. 

Zaměstnanci v OOPP s filtroventilací mají možnost připojení na dálkový rozvod vzduchu. 

Spojeni s velínem je vysílačkou. 

7.1  Typy ochranných oděvů  

ÚROVEŇ „A“ – RIMBA  Suite 110 EF-N + kápě CONDOR Junior  

 Oděv se skládá z neprodyšné kombinézy, která odděluje nositele od okolního 

prostředí, a je vybavena elastickým obličejovým těsněním, plynotěsným zipem, navařenou 

bezpečnostní obuví a vyměnitelnými rukavicemi [4]. Samostatná  dýchací jednotka 

Compact Air [2] opatřená odpovídajícími filtry se nosí na opasku  na vnější straně obleku. 

Pracovníci se při práci připojují na rozvod filtrační jednotky dýchacího vzduchu (dále jen 

AFU) [7] a tudíž slouží jednotka Compact Air  pouze pro přechod z jednoho pracoviště na 

druhé a také jako záložní zdroj vzduchu pro případ nouze. 

Účel použití: 

 Určen k časově omezenému použití na ochranu pokožky, smyslových a dýchacích 

orgánů proti nebezpečným plynným, kapalným nebo pevným chemikáliím. Doba pracovní 

směny v tomto typu oděvu byla omezena KHS na max. 4 hodiny. Oblek se nehodí k hašení 

požáru nebo k práci při teplotách nad 70°C [4]. 

 

 31



ÚROVEŇ  „B“ –  jednorázové oděvy z netkané textilie odstupňované dle prodyšnosti 

+ kápě CONDOR Junior 

 Jedná se o ochranné oděvy/overaly, které mají dle svého provedení odolnost proti 

prachu a poslední v řadě až proti vodě [8]. Prodyšnost oděvu zvyšuje komfort pracovníka 

při práci a proto se vždy volí typ overalu dle prováděných prací. Kukla do těžkého provozu 

CONDOR s ochrannou přilbou, s těsněním na krku a regulátorem přívodu vzduchu na 

opasku, je stejná jako v úrovni „A“. Dále je možné, dle aktuálních potřeb na daný typ 

prací, použít celoobličejovou masku a ochrannou přilbu (používají převážně řidiči 

mechanizace uvnitř haly). Tento typ ochranných oděvů je opět doplněn dýchací jednotkou 

Compact Air s odpovídajícími filtry a možností připojení na rozvod dýchacího vzduchu, 

který je k dispozici v celé zóně „B“, avšak používají se většinou jen v zónách s vysokou 

prašností (např. okolo drtiče a třídiče).Výstroj je doplněna gumovou obuví a rukavicemi 

(rukavice se používají ve dvou vrstvách – vnitřní vinilové a vnější pracovní) [8]. 

Účel použití:  

 Jako zvýšená ochrana těla a dýchacích cest proti kontaminantům, prachu a vodě. 

Pracovní doba v této úrovni ochranných pomůcek je stanovena na max. 8 hodin (2 x 4 

hod.) za 1 den. 

ÚROVEŇ „C“ - jednorázové oděvy z netkané textilie jako pro úroveň „B“ , kápě 

CONDOR Junior nebo kápě Malina Safety CA - 4  

 Jedná se o obdobné oděvy jako pro zónu „B“ ve spojení s dvěma typy ochranných 

kápí dle typu prací a volby pracovníka [8]. Tyto ochranné pomůcky jsou standardně 

doplněny dýchací jednotkou Compact Air s filtry [2] (nebo Clean Air pro Malina Safety), a 

obě mají možnost připojení na zásobovací systém dýchacího vzduchu. Gumová obuv a 

rukavice jsou jako v zóně „B“.  

Účel použití:  

 Ochrana dýchacích cest a pokožky před kontaminanty, prachem a nečistotami. 

Univerzální pro všeobecné použití v technologické zóně  okolo jednotek ITD, MPF, APS a 

ochrana i proti běžnému znečištění. 
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Obr. 13 a 14  OOPP úroveň „A“ [6]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 a 15  OOPP úroveň „B“ [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 16 a 17  OOPP úroveň „C“ [6]. 
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7.2  Monitoring zdraví zaměstnanců 

 Kontrola zdravotního stavu všech zaměstnanců je v periodických intervalech 

prováděna prostřednictvím fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze na Klinice 

nemocí z povolání. V rámci vstupních, periodických a  výstupních prohlídek je sledována 

také hladina dioxinů v krvi zaměstnanců. Vše probíhá v souladu s rozhodnutím KHS. V 

případě zvýšené hladiny dioxinů v krvi nebo jiných problémů rozhodne Klinika o ukončení 

prací v riziku pro daného zaměstnance. Vysoké nároky na monitoring jsou nezbytnou 

podmínkou úspěšné realizace celého projektu. Po skončení veškerých prací budou všichni 

zaměstnanci sledováni po dobu 10 let [1]. 

8   Dekontaminační stanice osob 
Dekontaminační stanice (viz.obr. 18) umístěná v Procesní budově slouží k očistě 

pracovníků, kteří pracují v Procesní budově a v prostorech zakrytí kontaminovaných 

objektů A1420 a A1030. 

Půdorysný rozměr objektu je 10 x 35 m, světlá výška objektu je 3,0 m [1]. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 18  Schéma DSO v Procesní budově BCD CZ a.s. [6]. 

8.1.1   Systém funkce dekontaminační smyčky 

 DSO je umístněna v severní části Procesní budovy. Výkon systému NAS zaručuje 

dostatečný podtlak, díky kterému se kontaminované prachové částice šíří pouze 

požadovaným směrem do filtrace.Všichni zaměstnanci, kteří vstupují do kontaminovaných 

prostor jsou vybaveni vhodnými ochrannými prostředky a daným typem ochranných oděvů 

s filtrační jednotkou podle zóny, ve které pracují.  
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8.1.2  Vstup do dekontaminační stanice osob  

 Hlavní vstup do DSO je vstupními dveřmi z ulice do prostoru čisté šatny, kde si každý 

zaměstnanec odloží veškeré oblečení do skříňky  a bez oděvů prochází skrz dělící zástěnu 

přes sprchy do skladu výdeje materiálu. Zde každý zaměstnanec dostane komplet vždy 

čistého spodního prádla, který si oblékne  a přes další dělící zástěnu odchází do místnosti 

výdeje ochranných oděvů a filtroventilačních jednotek. V této místnosti je stálá služba, 

jejímž úkolem je výdej a  kontrola správného ustrojení každého zaměstnance do patřičných 

OOPP podle zóny, do které jde pracovat. Po řádné kontrole odchází zaměstnanci na svá  

pracoviště dle určeného zařazení.   

8.1.3   Postup při dekontaminaci 

 Při odchodu z pracoviště vede cesta každého zaměstnance do DSO s následujícím 

postupem: 

 Prostor hrubé dekontaminace – každý, ve spolupráci s obsluhou DSO, nejprve  

provede očistu obuvi  tlakovou vodou, omytí obleku saponátovým přípravkem pomocí 

kartáče a následné osprchování celého pracovníka ve speciální sprchové konstrukci. Pod 

sprchou je sběrná jímka, ze které se kontaminovaná voda přečerpává do SČOV. V tomto 

prostoru DSO je vždy určen zaměstnanec stálé služby pro očistu v obleku stejné úrovně 

ochrany jako je kontaminovaný pracovník.  

 Po hrubé dekontaminaci následují další dvě místnosti, první místnost slouží k odložení 

ochranných oděvů a filtroventilačních jednotek do sběrných nádob. Přes okénko opatřené 

zakrytím se odkládá  veškeré spodní prádlo. Do druhé místnosti se vstupuje bez oblečení a 

každý pracovník provede  omytí těla. Dalšími prostory DSO je tzv. čistá zóna, zde  je 

možnost občerstvení, k dispozici jsou teplé, studené nebo iontové nápoje pro dodržení 

pitného režimu, každý zaměstnanec dostane prostředky pro osobní hygienu a odchází do 

sprchy. Následuje čistá šatna, kde se každý zaměstnanec svléká nebo obléká do svých 

civilních oděvů, podle toho, jestli jde do práce nebo mu skončila směna.  

 Jakmile zaměstnanci opustí kontaminované prostory je zajištěna dekontaminace jejich 

ochranných oděvů pro opětovné použití. Životnost všech OOPP a filtroventilačních 

jednotek je omezena počtem užívání. Proto se vede důsledná evidence počtu použití aby 

byl včas každý OOPP vyřazen a nahrazen novým, opakované použití se týká pouze 

RIMBA Suite (úroveň „A“). 
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8.2  Konstrukce a zařízení dekontaminační stanice osob 

 Nosnou konstrukci dekontaminační stanice tvoří částečně ocelová konstrukce jako 

nosný rám, částečně se jedná o samonosnou konstrukci ze sendvičových panelů. Objekt je 

vybaven osvětlením, vzduchotechnikou, vytápěním, rozvodem užitkové vody.Čistá šatna je 

vytápěna elektrickými topnými panely umístěnými pod stropem společně s čidly EPS a 

filtračními jednotkami s HEPA filtry. Kontaminovaná voda je odváděna sběrným 

systémem v podlaze do SČOV.  

 Součástí dekontaminační stanice osob je úniková rampa, která je umístněna za 

prostorem výdeje materiálu a ústí přímo ven z objektu na volné prostranství. Rampa je 

určena pro případ možné evakuace zraněných osob a jiná nouzová řešení. 

 Pod dekontaminační sprchou je umístěna záchytná jímka (dvouplášťová)  na jímání 

kontaminovaných vod z dekontaminace osob. Voda ze záchytné jímky je přečerpávána do 

SČOV, kde je předčištěna. 

 V celém prostoru procesní haly, mimo prostor dekontaminační stanice kde je mírný 

přetlak vůči vlastní procesní hale,  je trvale udržován  optimální podtlak 20 Pa. Velikost 

přetlaku ve stanici  stoupá  postupně ve směru k čistým šatnám, a tak je zajištěn i  směr 

pohybu odsávaného vzduchu [1]. 

 Je nutné podotknout, že ani nejlepší systém dekontaminace nemůže být účinný, pokud 

nebudou všichni zaměstnanci dodržovat postupy bezpečné dekontaminace. 

Proto je nastaven systém pravidelných školení zaměstnanců, kontroly jejich dovedností a 

dodržování postupů. 

9  Dekontaminační stanice techniky 
 Objekt dekontaminace techniky [1] je umístěn vně procesní budovy na jižní fasádě. 

Ocelový skelet je opláštěn  zevnitř sendvičovými panely. Je zde provedena očista techniky 

vysokotlakovou vodou. Oplachová voda je svedena do záchytné jímky, ze které se 

přečerpává do SČOV. Všechna zařízení poháněná dieselovým motorem (čelní nakladače, 

bagry atd.)  podléhají pravidelné kontrole.  

 Údržba  strojů na servisním pracovišti  pracuje pouze s nezbytnými ochrannými 

pomůckami a oblečením. Technika je před servisem předběžně zbavena kontaminace. Tato 

částečná dekontaminace umožní mechanikům s menším namáháním a  jednodušeji 

používat potřebné nářadí. 
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Objekt údržby techniky je rozdělen na dvě části – část pro techniku a část pro mechaniky 

údržby: 

Část pro techniku: 

Velikost objektu je 6,3 x 12,3 m, světlá výška 6,0 m. Po obou stranách místnosti je ve 

výšce 3,0 m provedena obslužná plošina. Objekt je neprůjezdný a uzavíratelný vraty. 

Část pro mechaniky údržby: 

V části pro mechaniky údržby je řešen prostor umožňující mechanikům údržby převléknutí 

do ochranných oděvů při vstupu a svléknutí těchto oděvů při výstupu.Velikost objektu je 

3,0 x 11,3 m, světlá výška 3,0 m. 

Objekt je vybaven osvětlením, vzduchotechnikou, vytápěním, rozvodem užitkové vody. 

10 Závěr 
 Mým prvním krokem pro zpracování bakalářské práce bylo praktické seznámení 

s danými technologiemi (BCD, ITD, APS, MPF, DSO, DST, SČOV) již při výstavbě a 

následně i při provozu jmenovaných technologií s použitím kompletní ochrany úrovně „B“. 

Tato zkušenost byla využita pro popis dekontaminace zaměstnanců v DSO a pracovní 

činnosti u drtičů, třídičky kontaminovaného odpadu, provozu jednotky ITD, MPF, APS, 

BCD a SČOV.  

 V otázce použití ochranných oděvů s dýchací technikou a dekontaminace osob a 

techniky  se z mého pohledu jednalo o obdobnou praxi, která se provádí při zásahu 

jednotky HZS Spolana a.s. na únik nebezpečné látky nebo při taktických cvičeních v rámci 

akceschopnosti směny. Rovněž byla provedena řada výjezdů jednotky HZS Spolana a.s.  

v rámci cvičení do prostor s možnými variantami mimořádné události  nebo na základě 

signalizace EPS (pouze planý poplach), kterých jsem se jako velitel směny několikrát 

účastnil.    

 Nároky na zajištění bezpečného, nepřetržitého provozu celého projektu počínaje 

odebíráním vzorků za účelem zjištění míry kontaminace půdy a objektů, výstavbou 

procesní budovy včetně montáže technologií a konstrukcí zakrytí kontaminovaných budov 

byly velice vysoké a společnost BCD CZ a.s. je splnila bez problémů. V průběhu všech 

výše jmenovaných činností nedošlo k žádnému vážnému pracovnímu úrazu z řad 

zaměstnanců firem podílejících se na výstavbě procesní budovy, ani z řad zaměstnanců  při 

samotné dekontaminaci. Výjezd jednotky HZS Spolana a.s. byl vždy klasifikován jako 

planý poplach nebo z cvičných důvodů. Celkem bylo dekontaminováno asi 43.000 tun 

zeminy, stavební suti a  přibližně 700 tun  kovů. 
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 Společnost BCD CZ a.s. dokázala, že volba moderní nespalovací metody BCD pro 

likvidace ekologických zátěží je vhodnou a účinnou cestou nejen pro problematiku ve 

Spolaně a.s. Neratovice, ale i pro zlepšení čistoty životního prostředí pro lidstvo a přírodu 

v globálním měřítku. Tato technologie je úspěšně používána po celém světě.  

 Kromě jmenovaných kontaminovaných objektů A-1030 a A-1420 je připravena 

likvidace ještě jedné budovy s označením A-1400 s obdobnou problematikou kontaminace 

jako výše jmenované objekty. Bylo by žádoucí tuto problematiku řešit v rámci mé 

diplomové práce. 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 38



11   Seznam literatury 

[1] KOLEKTIV AUTORŮ. Projekt Spolana - Dioxiny. Cheming a.s., Ústí nad Labem, 

Souhrnná technická zpráva, Dokument č.U1-T-2523. c2004. 

[2] NORTH SAFETY PRODUCTS. Compact Air [online]. c2004 [04–2004]. 

 Dostupné z URL < http:// www.northsafety.com>. 

[3] NORTH SAFETY PRODUCTS.Condor Combi PL, [online]. c2004 [10–2004 ].   
 Dostupné z URL < http:// www.northsafety.com>. 

[4] NORTH SAFETY PRODUCTS. Rimba  Suite, [ online ]. c2004.  

 Dostupné z URL < http://www.northsafety.com>.   

[5] SOUMAR,V. Fotodokumentace. BCD CZ a.s., 2008. 

[6] PLEVA, J. Prezentace – DSO. BCD CZ a.s., ( březen 2008 ).  

[7] KLIŠTINEC, P. ARBIN Personal Protection BV. c2003. Distributor pro ČR.  

 Dostupné z URL < http://www.kliptrend.cz >. 

[8] DISTRIBUTOR. CANIS SAFETY a.s., Ostrava – Krásné Pole,[ online ] 

  Dostupné z URL < http://www.canis.cz >. 

[9] UNIPETROL. Spolana [online]. c2003. Dostupné z URL <http://www.spolana.cz>. 

[10] Fotografické materiály - HZS Spolana a.s.. c2008. HZS Spolana a.s. Neratovice. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 39


	bak1 začátek1.pdf
	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
	Fakulta bezpečnostního inženýrství 
	BAKALÁŘSKÁ  PRÁCE  



	bak2 pracovní 2.pdf
	1 Úvod 
	Použité zkratky  
	Definice pojmů 
	2 Historie Spolany a.s. Neratovice 
	2.1  Historie Spolany a.s. Neratovice v datech  
	 
	3  Stará ekologická zátěž - chemická výroba ve Spolaně – vznik dioxinů 
	3.1  Popis lokality objektů A – 1030 a A - 1420  
	3.2  Dekontaminace a demolice kontaminovaných budov A - 1030 a A - 1420 
	 3.3  Přípravné práce  

	4  Přístup k řešení staré ekologické zátěže  
	4.1  Ochrana ovzduší  
	4.2  Odpadní vody  
	4.3  Obálky okolo kontaminovaných objektů 
	4.4  Obálka objektu A - 1420 
	4.5  Obálka objektu A - 1030 
	4.6  Dělení haly na „zóny“ 

	5  Filosofie projektu Procesní budovy a její výstavba 
	5.1  Konstrukce procesní budovy 
	5.2  Požárně bezpečnostní zajištění 
	5.3  Tok materiálů procesní budovou 

	6  Popis jednotlivých technologií  
	6.1  Nepřímá termická desorpce  
	6.1.1  Stručný technologický popis nepřímé termické desorpce                          

	6.2  Jednotka systému ochrany ovzduší   
	 
	 
	6.3  Žíhací pec na kovové odpadní materiály 
	6.3.1  Stručný technologický popis dekontaminace kovů 

	6.4  Proces chemického zpracování  
	6.4.1  Technologie zásadité katalytické destrukce –  princip 
	6.4.2  Proces chemické úpravy zásadité katalytické destrukce 

	6.5  Speciální čistírna odpadních vod  
	 
	6.6  Tok jiných a pomocných materiálů a médií procesní budovou  
	6.7   Podtlakový systém  
	6.8  Vodní chladicí systém 

	 
	7  Úrovně ochrany zaměstnanců v jednotlivých zónách  
	7.1  Typy ochranných oděvů  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.2  Monitoring zdraví zaměstnanců 

	8   Dekontaminační stanice osob 
	8.1.1   Systém funkce dekontaminační smyčky 
	8.1.2  Vstup do dekontaminační stanice osob  
	8.1.3   Postup při dekontaminaci 
	 
	8.2  Konstrukce a zařízení dekontaminační stanice osob 


	9  Dekontaminační stanice techniky 
	10 Závěr 
	   
	11   Seznam literatury 





