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Anotace 

V předložené práci je zpracován přehled používaných termických metod při 
odstraňování odpadů a zahrnut je i současný stav řešené a také nové a nově se vyvíjející 
metody. V první části jsou popsány termické metody používané při odstraňování odpadů. 
Následná část je věnována současnému stavu řešené problematiky. V další části jsou 
zpracovány nové trendy a perspektivy do budoucnosti v oblasti termického zneškodňování 
odpadů. Závěr práce je věnován zhodnocení.  

Klí čová slova: Termické metody, odpady, současnost, nové trendy, perspektivy 

 

Summary:  
           In the submitted text there is a drawn-up overview of the used thermal methods 
waste removal and even the present state of the examined and newly developing method is 
included. In the first part of the work there is a description of the thermal methods used for 
waste disposal. The following part is devoted to the current state of the given problem.     
In the next part the new trends and future perspectives in the field of thermal waste-
disposal are elaborated. The final part is devoted to an evaluation. 
 
Key words: Thermal methods, waste, present day, new trends, perspectives 
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1. Úvod 

Téma této bakalářské práce jsem si vybral s ohledem na svůj studovaný obor 

Zpracování a zneškodňování odpadů, Hornicko-geologické fakulty, Technické univerzity 

Ostrava. Je to téma nejen zajímavé, ale svým přínosem pro společnost už nyní je, ale 

především do budoucna bude více a více aktuální. 

  Spalování se používá jako metoda zpracování pro velmi široký okruh odpadů. 

Spalování samo o sobě je obecně pouze jednou částí komplexního systému zpracování 

odpadů, který vesměs slouží úhrnnému nakládání se širokým okruhem odpadů 

produkovaných ve společnosti. 

Odvětví spalování odpadů prošlo v průběhu posledních 10 až 15 let rychlým 

technologickým vývojem. Hnací silou u mnohých z těchto změn byla legislativa,              

na základě které se především snížily emise do ovzduší z příslušných zařízení. 

Jednorázový proces vývoje v odvětví pokračuje vyvíjením technologií, které omezují 

náklady při současném udržení nebo zlepšení stávající úrovně odpadů na životní prostředí 

a v neposlední řadě i dochází k energetickému využití. 

Cílem této bakalářské práce bude přiblížit metody zabývající se termickým 

odstraňováním odpadů. V prvním kroku bude provedeno všeobecné seznámení s metodami 

používaných při zneškodňování odpadů, jako je spalování, pyrolýza, zplyňování, termická 

desorpce a další s tím spolu související metody. Tyto běžně používané metody budou dále 

rozčleněny na jednotlivé podkapitoly, jako například u spalování přiblížení, spalovacích 

režimů nebo výhody a nevýhody spalování. Dále zhodnotím rozdílů mezi spalováním a 

pyrolýzou. 

 V dalším kroku bude zmíněn současný stav termického odstraňování odpadů, jako 

je spoluspalovaní různých vzniklých produktů a technologie pro snížení emisí POPs, 

PAMs, a NOx látek vzniklých při termických procesech. 

 V poslední krok bude zaměřen na nové trendy a perspektivy do budoucnosti. 

Především se jedná o technologie, které se snaží co nejdokonaleji zneškodnit odpad, který 

už není možno nebo není zapotřebí nadále využít. Technologie zaměřené na využití zbytků 

spalin. Dále jsou to samozřejmě technologie, které zabraňují znečišťování ovzduší. Jsou to 
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technologie, které se snaží nejen dodržovat emisní limity, ale také se snaží být hluboko pod 

už i tak přísnými normami.          

 

Legislativa: 

Legislativa která je v současnosti aktuální na území české republiky, která se 

vztahuje k této bakalářské prácí, spočívá především   ve dvou níže citovaných zákonech 

s uvedením hlavních témat o kterých pojednává.  

Zákon č. 185/2001 Sb. ,,O odpadech“: 

• Odpady lze spalovat, jsou-li splněny podmínky stanovené právními předpisy           

o ovzduší a o hospodaření energií. 

• Za energetické využití odpadů se spalování považuje pouze tehdy, jestliže: Odpad 

nepotřebuje ke spalování podpůrné palivo a vznikající teplo se použije pro vlastní 

potřebu nebo pro potřebu cizích osob. Odpad se použije jako palivo nebo přídatné 

palivo v zařízeních na výrobu energie nebo materiálů (např. cementárny) 

Zákon č. 86/2002 Sb. ,,O ochraně ovzduší“ 

• Spalovny odpadů – kategorie zvláště velkých nebo velkých stacionárních zdrojů, 

podle druhu spalovaného odpadu, Spalovny nebezpečného odpadu, Spalovny 

komunálního odpadu, Spalovny jiné než nebezpečného a komunálního odpadu. 

• Český hydrometeorologický ústav vede registr emisí a zdrojů znečišťování, jeho 

součástí je evidence spaloven odpadů 
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2. Termické metody 

Mezi termické metody patří především spalování, zplyňování, pyrolýza a termické 

desorpce. Těmito metodami jsou původně nebezpečné látky v hořlavých odpadech 

přeměněny na poměrné neškodné látky. Nutno podotknout, že uvedené metody nejsou 

konečným způsobem odstranění odpadů, neboť vznikají vedlejší produkty. Může jimi být 

popel (struska) a plynné látky obsahující škodlivé pevné i plynné částice. Tyto metody 

bývají kombinované, např. pyrolýza s dopalováním pyrolýzách plynů a bývají doplňovány 

metodami stabilizace produktů. Je možné k nim řadit vitrifikaci a použití plasmového 

oblouku. Při termickém zpracování nebezpečného odpadu se občas používají cementářské 

rotační pece a vysoké pece. Teploty používané u jednotlivých technologií bývají v širokém 

rozmezí, nejčastěji mezi 300 °C až 1 500 °C. Výjimečně mohou být i vyšší, zejména          

u plasmových metod dosahují až několika tisíc stupňů (v rozmezí 6 000 °C až 12 000 °C).

            [1] 

2.1 Spalování 

Je chemický proces rychlé oxidace, kterým se uvolňuje chemická energie vázaná ve 

spalovaném palivu na energii tepelnou. Jedná se o nejjednodušší metodu pro termickou 

přeměnu organických (fosilních i obnovitelných) paliv za dostatečného přístupu (zpravidla 

atmosférického) kyslíku na tepelnou energii. Tato technologie je dokonale zpracovaná a 

pro investory představuje minimální riziko. Tepelná energie získaná spalováním se pak 

využívá pro vytápění a ohřev vody, jiné technologické procesy nebo pro výrobu elektrické 

energie. 

Cílem spalování odpadů je snížit množství organických kontaminantů v odpadech, 

omezit celkové množství odpadů (a tím zaplnění skládek) a zakoncentrovat těžké kovy v 

zachycovaném popílku. Spalovat by se mělo jen minimální množství odpadů, které nelze 

využít jako druhotné suroviny (přednost materiálového zpracování před tepelným). 

Spalováním se snižuje hmotnost odpadů na 25 až 30% a objem na 10% původní hodnoty 

(snižují se nároky a náklady na zábor zemědělské půdy a její rekultivaci). Na skládku se 

pak odváží materiál anorganický inertní s minimem organických zbytků (prodloužení 

životnosti skládky desetinásobně). To je výhodné zejména v hustě obydlených oblastech, 

kde je nedostatek půdy pro skládkování neupravených odpadů. Nevýhodou jsou vysoké 
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investiční a provozní náklady, nezbytnost kvalifikované obsluhy a dokonalé kontrolní a 

měřicí zařízení. Příklad spalovny odpadů na obrázku 1.  

[2][3] 

 

Obrázek 1 Spalovna odpadů ve Wolfsburgu [1]  

2.1.1 Principy spalování 

Spalování tuhých odpadů probíhá poměrně složitým způsobem; je podmíněno 

jejich předchozím vysušením a ohřevem na zápalnou teplotu, k němuž dochází jednak 

sáláním žhavých spalin a zdiva pece, jednak konvekcí spalin nebo předehřátého vzduchu. 

K vysušení odpadu dochází za teplot 50 °C až 150 °C. Za vyšších teplot pak v důsledku 

složitých rozkladných procesů dochází ke vzniku těkavých látek; tyto jsou obecně hořlavé 

a po jejich vznícení dochází ke vzniku plamene. Zbývající tuhý materiál je dále postupně 

odplyňován a po dosažení zápalné teploty je postupně spalován. 

Tato zápalná teplota představuje minimální teplotu, při jejímž dosažení dochází    

ke spontánnímu hoření odpadu v důsledku uvolnění dostatečného množství tepla ke krytí 

ztrát do okolí. K tomu aby další spalování probíhalo požadovaným způsobem za vzniku 
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v podstatě neškodných plynných látek, je nutno zajistit určité základní podmínky, k nimž 

patří: 

• dostatečné množství spalovacího vzduchu, který by měl být přiváděn s přebytkem 

1,5 až 2,5 vůči stechiometrii spalovacích reakcí; 

• dostatečný vývin tepla, nezbytný ke krytí ztrát tepla do okolí a k udržení minimální 

technologické teploty v reakční komoře (závisí na druhu spalovaného materiálu); 

• zajištění zdržení spalin v komoře dodatečného spalování (při dostatečné teplotě 

v rozmezí 1 000 °C až 1 300 °C) po dobu minimálně 2 sekund. 

Lze očekávat, že pokud odpadní materiály obsahují prvky jako Cl, F, S a N           

ve svých hořlavých složkách, dochází při jejich spalování ke tvorbě HCl, HF, SO2 + SO3 a 

NO + NO2. Je zřejmé, že odpadní spaliny sestávají především z dusíku N2, oxidu uhličitého 

CO2, vodní páry H2O a potřebného kyslíku O2. Ostatní uvedené plynné látky lze považovat 

za stopové kontaminanty a ve výpočtech ke stanovení spotřeby spalovacího vzduchu a 

množství vznikajících spalin s nimi obvykle nebývá uvažováno. Na jejich obsahu však 

budou záviset požadavky na technické zabezpečení spalovny zařízením k čištění spalin. 

           [1] 

2.1.2 Pochody probíhající při spalování 

Většina spaloven má ohniště vybavené rošty, na nichž se odpady spalují. Postupně 

probíhají následující pochody:  

• předsoušení: odpady se předsoušejí sáláním plamene z dalších pásem spalování a 

vzduchem přiváděným pod rošt, teplota kolem 100°C, vlhkost odpadu se mění v páru  

• odplyňování odpadů: sáláním plamene nebo klenby spalovacího prostoru se 

odpady ohřívají na teplotu 200 až 600°C a dochází k reakcím mezi kyslíkem a uhlíkatými 

látkami v odpadech, hořlavé látky se přeměňují na těkavé složky.  

• zapálení odpadů: na povrchu odpadového lože vznikají místní ložiska hoření, 

těkavé složky procházejí ohništěm ve formě proudu plynu, lože odpadů prohořívá, teplota 

500 až 800°C  

• hoření: nezbytný je dostatečný přívod vzduchu (přebytek 40%), hoří plyny i 

vzniklý polokoks, teplota 1000 až 1100°C, teplo se odvádí spalinami, v loži vzniká popel a 

škvára  
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• vyhořívání a odvádění tepla: vzniká velké množství tepla, které je nutno odvádět, 

teplota je až 1200°C, musí se udržovat pod bodem tavení popela vysokým přebytkem 

vzduchu, z roštu odcházejí popel, škvára a nespalitelný zbytek odpadů.   

            [2] 

2.1.3 Druhy spalovacích pecí a topenišť 

Roštová ohniště 

Jedná se o klasickou koncepci spaloven odpadů. Která je představována různými 

typy roštových ohnišť a navazujících parních kotlů. Spalovací prostor těchto ohnišť má    

na dně rošt s palivovou výsypkou, škvárovými výsypkami, zařízením pro přívod a regulaci 

vzduchu a hnacím ústrojím roštu. Nevýhodou tohoto typu ohniště je nízká intenzita 

spalování resultující často v nižší teplotu (800 – 900 °C) a nehomogenní prohřívání opadu 

na roštu. Proto bývá roštové ohniště vylepšováno přívodem sekundárního a terciálního 

spalovacího vzduchu na výstupu z ohniště a někdy též podpůrným hořákem. Výhodou 

roštového ohniště je. Že nevyžaduje jemné mletí a homogenizaci paliva. Jedná se o tzv. 

objemové hoření. Moderní způsoby čištění spalin umožňují použití roštových ohnišť        

ke spalování nebezpečných odpadů, problémem však zůstává zpracování neslinuté škváry 

a prachu z čištění spalin. Problém představuje rovněž zanášení spalovacích cest tuhými 

produkty spalování. 

Roštové spalovny jsou rozšířeny pro spalování směsného komunálního odpadu. V Evropě 

se asi 90 % spaloven používají k odstranění TKO roštová topeniště. Ostatní odpady běžně 

upravované v roštových spalovnách, často spolu s TKO, obsahují: živnostenské a 

průmyslové odpady neklasifikované jako nebezpečné, čistírenské kaly a některé klinické 

odpady. Nákres roštové pece na obrázku 3.       

                         [1][4] 

Rotační pece 

Rotační pece, příklad pece na obr. 3, jsou velmi masivní a lze v nich spalovat téměř 

všechny odpady bez ohledu na druh či složení. Rotační pece mají velmi široké uplatnění 

především při spalování nebezpečných odpadů. Technologie je také všeobecně používána 

pro spalování klinických odpadů (většina nebezpečných klinických odpadů spaluje 
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v rotačních pecích spaloven při vysokých teplotách, ale v menší míře pro komunální 

odpady. 

Provozní teploty dosahované v rotačních pecích při spalování odpadů se pohybují 

v rozmezí od 500 °C (např. zplyňování) do 1 450 °C (např. vysokoteplotní tavení popele). 

Někdy se vyskytují vyšší teploty, ale obvykle nikoliv v aplikacích odpadových. 

Při běžném oxidačním spalování jsou obvykle teploty vyšší než 850 °C. Teploty 

v rozpětí 900 až 1 200 °C. 

Všeobecně platí v závislosti na vstupujícím odpadu, že čím vyšší je provozní 

teploty, tím větší je riziko poškození žáruvzdorného obložení pece vlivem usazenin a 

teploty. Některé pece mají tepelně izolační vrstvy (vzduchové nebo vodní), které pomáhají 

prodlužovat životnost vyzdívky a tím dobu mezi odstávkami za účelem údržby. 

          [5][6] 

Výtavná ohniště 

Výtavná ohniště pracují při teplotách přesahujících teplotu točení popelovin a 

zbytky po spálení paliva se shromažďují na dně ohniště ve formě tekuté strusky, která se 

odvádí odtokovým otvorem. Vysokých teplot (nad 1 400 °C) se dosahuje kvalitním 

palivem (výhřevnost nad 18 MJ.kg-1). 

           [7] 

Cyklónová ohniště 

Cyklónová ohniště pracují za ještě větších teplot než výtavná. Většinou je teplota 

větší než 1 600 °C. Vysoké teploty je dosaženo vířivým spalováním v menším válcovém 

prostoru. Spalovat je možné pouze paliva s výhřevností vyšší než 18 MJ.kg-1. 

          [7] 

Fluidní ohniště 

Spalovny s fluidním ložem, příklad fluidní pece na obrázku 2, jsou široce 

používané ke spalování rozptýlených odpadů, např. paliva z odpadů a čistírenských kalů. 

Používají se již celé desítky let, především ke spalování homogenních paliv. Patří k nim 

uhlí, surový lignit, čistírenské kaly a biomasa (např. dřevo). 
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Spalovna s fluidním ložem je izolovaná spalovací komora ve tvaru vertikálního 

válce. Ve spodní sekci je na roštu a rozdělovací desce vzduchem fluidizované lože 

z interního materiálu (např. písek nebo popel). Odpad ke spalování je nepřetržitě přiváděn 

z vrchu nebo ze strany na fluidní pískové lože. 

Ve fluidním loži probíhá sušení, odplynění, vznícení a hoření. Teplota ve volném 

prostoru nad ložem dosahuje běžně 850 až 950 °C. Nad materiálem fluidního lože je 

navržen volný okraj tak, aby bylo umožněno zdržení plynů ve spalovací zóně. V samotném 

loži je teplota nižší, může být asi 650 °C nebo vyšší.     

                  [6][8]  

 

Obrázek 2 Fluidní pec [1] 

Etážové pece 

Etážové pece, nákres pece na obr. 3, mají tvar stojatého válce, rozděleného           

po výšce etáže, jehož osou probíhá masivní hřídel, opatřená rameny, zasahujícími            

do jednotlivých etáží. Na ramena se nasazují lopatky ze žáruvzdorné litiny, nasměrované 

takovým způsobem, aby při otáčení hřídele byl odpad přiváděný do pece shora shrnován 

do otvorů uspořádaných v jednotlivých etážích střídavě na obvodu válce a v jeho středu; 

odpad pak postupuje v etážích od obvodu ke středu, kde propadne na níže ležící etáž,       

na níž je opět hrnut od středu k obvodu. V důsledku spirálovitého postupu pecí je zajištěna 

dlouhá doba průchodu odpadu, což umožňuje zpracování odpadu s vysokou vlhkostí, 
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zejména kalů. Vrchní etáže jsou určeny k sušení odpadu, střední ke spalování a dolní       

ke chlazení zbytku (popela). Spalovací vzduch je přiváděn zespodu, tedy v protiproudu 

vůči směru postupu odpadu, spaliny jsou odváděny v horní části etážové pece. Teploty 

v reakčním prostoru jsou 800 °C až 900 °C. Hřídel musí být chlazena vzduchem nebo 

vodou a stejně je nutno chladit i přehrnovací ramena. V minulosti bylo vyvinuto několik 

různých typů etážových pecí, které pracují s odlišnou technologií a jsou známé podle 

firem, které je uvedly na trh. Mezi nejznámější patří etážové pece systému Lurgi. 

          [1] 

 

 

Obrázek 3 Některé typy spalovacích pecí [2] 

Muflové pece 

Muflové pece jsou pece bezroštové, v nichž je odpad ukládán na nístěj tvaru vany 

nebo na keramickou desku s vaničkovým provedením (jež je zespodu topena) a to buď 

skrze boční vhazovací šachtu, nebo vrchním vhozem. Do spalovacího (rekčního) prostoru 

tvaru kvádru je zaústěn hlavní (stabilizační) hořák, který současně slouží pro spalování 

kapalných odpadů. Spaliny vzniklé spalováním odpadních látek jsou dále vedeny             

do komory dodatečného spalování (z části umístěné pod keramickou nístějí), kde pomocí 

dalšího automatického hořáku jsou nespálené částečky dospáleny se sekundárním 

spalovacím vzduchem. Pec pracuje periodicky; odpad je zavážen do zchladlé prázdné pece, 

po uzavření sázecího otvoru je pec vyhřátá na potřebnou teplotu stabilizačním hořákem.  
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Po dosažení zápalné teploty počíná spalování odpadu za teplot obvykle v rozmezí 800 °C 

až 1 000 °C a počíná rovněž vstřikování kapalných odpadů do hořáku komory dodatečného 

spalování. Po ukončení spalování, zchlazení pece a vyhrabání škváry (popela) je pec 

připravena pro nasazení další vsázky odpadu. Tento typ pece byl vyvinut pro spalování 

různých druhů olejových kalů, vrtacích emulsí, rozpouštědel, zbytků z výroby barev a laků 

apod. 

          [1] 

Komorové pece 

Pece komorové se vyznačují pracovním prostorem tvaru komory s umístěním 

podpůrných hořáku nejčastěji v bočních stěnách, odtahem spalin v zadní stěně a 

manipulačním otvorem (pecními dveřmi) v přední stěně pece. Z hlediska způsobu práce je 

tepelný režim těchto pecí periodický, tuhý odpad (nejčastěji velkorozměrný, který není 

možno bez úpravy sázet do běžných typů spalovacích pecí) nenanesen na pevnou či 

výjezdou nístěj (komorová pec vozová), a po ohřátí na zápalnou teplotu podpůrnými 

hořáky probíhá vlastní režim termického zneškodnění odpadu za teplot 800 °C až 1 000 

°C. Vzniklé plynné zplodiny jsou vedeny do komory dodatečného spalování, vytápěné 

hořákem dodatečného spalování, v níž jsou nespálené částečky spáleny v přebytku kyslíku. 

Po ukončení procesu, zchlazení a vyhrabání (odsátí) tuhých zbytků (škvára, popel), je pec 

připravena pro nasazení dalšího odpadu. Tyto pece se staví jakožto pomocné spalovací 

zařízení vedle hlavní spalovací pece, s níž pak mají obvykle společnou komoru 

dodatečného spalování. 

        [1] 

Prostorové pece 

Prostorové pece jsou vhodné ke spalování kapalných odpadů a používají se 

především v chemickém průmyslu. Z konstrukčního hlediska jsou tvořeny buď ležatou, 

nebo stojatou spalovací komorou o velkém objemu, v níž je rozprašován a následně 

spalován kapalný odpad za teplot 900 °C až 1 200 °C. Pro uvedení pece do provozu je 

reakční (spalovací) komora opatřena zapalovacím, respektive stabilizačním hořákem; 

pokud má odpad dostatečnou výhřevnost, stačí odpad sám hořet, v případě 
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nízkovýhřevných odpadů (směsi s vyšším obsahem vlhkosti), nutno reakční komoru trvale 

přitápět.           [1] 

Kremační pece 

Kremační pece jsou periodicky pracující pece komorového typu, určené speciálně 

ke spalování mrtvých lidských těl, orgánů a ostatků. Vyznačují se pracovním prostorem 

tvaru komory, do níž je na plné dno vkládána rakev s ostatky. Pec je vybavena jedním nebo 

několika podpůrnými hořáky, otápěnými plynným nebo kapalným palivem, jež slouží 

k počátečnímu vyhřátí pece a rozběhu spalovacího procesu. Další spalování těla a rakve již 

probíhá obvykle bez přívodu paliva. Spalovací vzduch je přiváděn vzduchovýma tryskami, 

rovnoměrně rozmístěnými v bočních stěnách komory a namířenými proti rakvi, jež 

zajišťují další spalování rakve i těla po dosažení nezbytné zápalné teploty. Teplota           

ve spalovacím prostoru bývá 800 °C až 900 °C, vzniklé zplodiny hoření jsou                      

u modernějších kremačních pecí vedeny do komory dodatečného spalování, v niž jsou 

nespálené škodlivé látky spáleny, případně rozloženy v přebytku kyslíku při požadované 

teplotě minimálně 850 °C a minimální době zdržení 1 s. 

[1] 

2.1.4 Výhody a nevýhody spalování 

Výhody spalování: 

• Úspora prvotních energetických surovin (při výrobě tepla) 

• Zmenšení objemu odpadu (původní objem je větší, než objem zbylého popela a 

škváry) 

• Získaná energie (obvykle tepelná) 

Je třeba také uvážit nevýhody, než se rozhodneme odpad spálit: 

• Při spalování mohou (a většinou vznikají) škodlivé zplodiny, které unikají             

do ovzduší 

• Spálení změní odpad do jiné formy, která se liší nejen objemem, ale i složeními. 

Právě nevhodné složení vzniklého odpadu může zapříčinit, že spalování není tak 

vhodné jak se zdá (koncentrace těžkých kovů, které ohrožují životní prostředí více 

než původní odpad) 
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• Spálením se nevratně připravujeme o možnost využít tento odpad v budoucnosti 

(třeba lépe) 

To vše je nutné uvážit, než se rozhodneme odpad spálit. Na obr. 4 příklad zařízení    

na energetické využití odpadů. 

          [9] 

 

Obrázek 4 Schéma zařízení energetického využití odpadu Malešice [3] 

2.2 Zplyňování  

Zplyňování je částečné spalování organických látek za vzniku plynů, které lze 

použít jako surovinu (pomocí reformních procesů) nebo jako palivo. 

Existuje nebo se vyvíjí několik různých zplyňovacích procesů, které jsou v zásadě 

vhodné k úpravě komunálních odpadů, určitých nebezpečných odpadů a sušených 

čistírenských kalů. 

Důležité je, aby povaha (velikost, konzistence) vstupujícího odpadu vyhovovala 

určitým předem definovaným limitům. To často znamená např. specifickou předběžnou 

úpravu komunálních odpadů. 

Pro zplyňovací proces platí tyto speciální charakteristiky: 
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• menší objem plynu v porovnání s objemem spalin při spalování  

• převažující tvorba CO nad CO2 

• vysoké provozní tlaky 

• akumulace tuhých zbytků ve formě strusky 

• malé kompaktní agregáty 

• materiálové a energetické zužitkování syntézního plynu 

• menší toky odpadních vod z čištění syntézního plynu 

[4][5]  

2.3 Pyrolýza 

Pyrolýza, příklad na obrázku 5, je odplyňování odpadů za nepřítomnosti kyslíku. 

Během procesu vzniká pyrolýzní plyn a tuhý koks. Výhřevnost pyrolýzního plynu je běžně 

mezi 5 až 15 MJ/m3 pro komunální odpady mezi 15 až 30 MJ/m3 pro palivo z odpadu. 

V širším smyslu je ,,pyrolýza“ všeobecný pojem zahrnující řadu různých kombinací 

technologií, které vcelku sestávají z následujících technologických stupňů: 

• proces odplynění: tvorba plynu z těkavých částic odpadů při teplotách mezi 400 až 

600 °C 

• pyrolýza: tepelný rozklad organických molekul odpadu mezi 500 až 800 °C         

za vzniku plynné a tuhé frakce 

• zplyňování: konverze uhlíkatého podílu zbylého v pyrolýzním koksu při 800 °C až 

1 000 °C s použitím zplyňovacích látek na procesní plyn (CO, H2) 

• spalování: spalování plynu a pyrolýzního koksu ve spalovací komoře. 

   [4] 

V tabulce 1 si ukážeme hlavní rozdíly mezi spalováním odpadů a pyrolýzou. 
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Tabulka 1 Srovnání parametrů spalování a pyrolýzy [1] 

Spalování Pyrolýza 

oxidace, reakce se vzdušným kyslíkem tepelný rozklad, reakce za vyloučení 
kyslíku 

spalovací teplota: pyrolytická teplota: 

800 °C až 1 000 °C 500 °C až 1 000 °C 

produkty: produkty: 

• tuhé: škvára (oxidováná) 

• kapalné (voda) 

• plynné: CO2, H2O, SO3, NOx a jiné 

• tuhé: tuhý zbytek (redukovaný) 

• kapalné: voda, kapalné uhlovodíky 

• plynné: H2S, CO2, CO, CH4, C2H6, 

C3H8, H2S, NH3 aj. 

exoterní reakce endoterní reakce 

citlivá na změněné složení málo citlivá na změněné prostředí 

tuhé odpady tuhé, pastovité odpady 

2.3.1 Pyrolýza plazmovým hořákem 

Za speciální případ pyrolýzního postupu možno považovat pyrolýzu plazmovým 

hořákem, označovanou jako pyroplazmatický postup. V tomto případě, kdy je dosaženo 

teplot v rozmezí 5 000 °C až 10 000 °C, uvolněné pyrolýzní plyny (H2, CO a 

nízkomolekulární uhlovodíky) lze využít k získání energie. Problémy ovšem činí atomy 

halogenů, vznikajících při zpracování plastů a jiných odpadních materiálů, jež nutno 

zachycovat ve zvláštním absorbéru. Nevýhodou tohoto postupu, který je zatím ve stádiu 

vývoje, jsou značné investiční náklady.        [1] 

 

 Obrázek 5 Pyrolýza [4] 
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2.4 Termická desorpce 

Termická desorpce je ex-situ proces sloužící k odstraňování těkavých a středně 

těkavých látek, které jsou sorbovány v odpadu, zahříváním teploty dostatečně vysoké 

(obvykle 170 – 550 °C), aby tyto vytěkaly. Používá se nepřímého ohřevu k odpaření 

organických kontaminantů a jejich separace od tuhé fáze. Doby prodlení při dané teplotě 

závisí na charakteru kontaminace a nosiči kontaminace a pohybují se od minut k hodinám. 

Odpaření se děje v inertní atmosféře, aby se zabránilo oxidaci látek. Termická desorpce 

není metodou samonosnou a musí být doplněna technologií ke zpracování vytěkaných 

kontaminantů v odplynu. Vytěkaná látka je přenášena nosným plynem vně desorpčního 

zařízení a po zchlazení kondenzována a následně zneškodněna. Odplyny mohou být 

vedeny do katalytického spalovacího reaktoru, kde jsou v plynné fázi spolehlivě 

destruovány. Méně vhodnou variantou se jeví adsorpce v adsorberu s aktivním uhlím. 

Termickou desorpci lze, podle zvolené teploty, použít k celé řadě aplokací. 

Nízkoteplotní proces, zhruba 100 – 300 °C, lze aplikovat na halogenované těkavé 

organické sloučeniny. Použití na středně těkavé sloučeniny a pesticidy může být v tomto 

teplotním rozmezí méně účinné. Vysokoteplotní termickou desorpci, teplota v rozmezí 300 

– 550 °C, lze použít k izolaci středně těkavých organických polutantů a pesticidů.  

[10] [11] 

2.5 Vitrifikace 

Tato technika spočívá v tom, že kontaminován zemina (popílek apod.) je podrobena 

vysoké teplotě, roztavena a potom zchlazena za vzniku vitrifikované matrice – skla. 

K odpadu je většinou nutno přidávat tavitelné složky (na způsob sklářského kmene). 

Metodu lze provádět jak na in situ, tak ex situ.  

Základní funkce tohoto procesu jsou: 

• Termicky rozložit organické sloučeniny v odpadu 

• Zbývající část odpadu imobilizovat v geologicky stabilní formě skleného materiálu 

za redukce celkového objemu odpadu 

[12] 

Existují čtyři základní varianty provedení vitrifikačního procesu: 



Jan Zurek: Termické metody odstraňování odpadů:  

2009  16 
 

2.5.1 Využití jouleovského tepla 

Spočívá v aplikaci elektrod (in nebo ex situ). Proud procházející elektrodami 

umístěnými v tavené sklovině vytváří teplo, které roztaví materiál. Tento proces lze 

realizovat také in situ. Tato metoda je primárně používána k enkapsulaci netěkavých 

anorganických sloučenin, resp. radionuklidů. Při teplotách tavení kolem 1 600 °C dochází 

k destrukci organických látek pyrolýzou. Vitrifikovaná hmota odolává vyluhování           

po velmi dlouhou dobu, uvádí se hydratace 1 mm za 10 000 let. Zpracovaná plocha je 

překryta vakuovým krytem, který zachycuje unikající plyn. Vysoké napětí, aplikované     

in situ, představuje riziko postupu. Tento proces je zřejmě využitelný pouze v naprosto 

výjimečných případech. Oproti tomu je tavící proces na bázi elektrod, aplikovaný ex situ 

v tavících pecích, technologií průmyslově využívanou. Tento proces bývá často využíván 

jako koncový stupeň pro zpracování popílku z filtrů, popř. i roštového popele. Vzniklý 

materiál je dokonale inertní a lze ho používat ve stavebnictví. V pokročilých technologiích 

bývají při procesu tavení separovány kovy a struska. V české republice by se tyto 

technologie mohly stát zajímavými v případě nadprodukce elektrické energie, která by šla 

obtížně uplatnit na mezinárodním trhu. 

[10] [13] [14] 

2.5.2 Mikrovlnný ohřev 

Ohřev probíhá prostřednictvím mikrovln, takže dosahuje přednostního ohřevu látek 

s vysokou hodnotou dielektrické konstanty, resp. vhodnými magnetickými vlastnostmi. 

Zařízení se skládá z generátoru energie (magnetronu), vlnovodu, systému pro přívod a 

odvod plynů a z vlastního kontejneru, v němž probíhá tavení. Vlnovod musí být navržen 

tak, aby bylo zabráněno úniku mikrovlnné energie mimo tavící nádobu. Ve většině případů 

je třeba k tavící směsi přidávat speciální aditiva k nastartování vzniku skloviny. Výhodou 

procesu je vysoká energetická účinnost. Problémy mohou vznikat selektivní absorpcí 

mikrovln různými materiály a tím vznikajícími prudkými lokálními přehřátími, které 

mohou mít vliv na homogenitu inertizovaného produktu. Mikrovlnné tavení je nutno 

považovat za proces, který je v současnosti stále ve vývoji. 

[11] 
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2.5.3 Spalování fosilních paliv 

Většinou se jedná o využití cyklónových a výtavných ohnišť nebo rotačních pecí, 

ve kterých se vedle paliva dávkuje i odpad určený ke zneškodnění. Nevýhodou těchto 

systému je, stejně jako u všech spalovacích technologií, určité množství úletu ve formě 

popílku, který je nutno zachycovat a zpracovávat. Obvyklým postupem je opětovné 

dávkování do spalovacího prostoru. 

[11] 

2.6 Plasmové systémy 

Tyto technologie používají k destrukci toxických odpadů plasmového oblouku, 

který dosahuje extrémně vysokých teplot (kolem 10 000 °C). Odpadem z tohoto procesu 

jsou, plynné složky H2, CO, kyselé plyny a ztavené popeloviny v pračce (Gruberu). 

Výhodou tohoto postupu je, že jsou rozloženy i žáruvzdorné sloučeniny, zařízení může být 

konstruováno jako přenosné a trvání procesu je krátké. Plasmové pole je vytvářeno při 

průchodu elektrického výboje plynem. Při průchodu plynem je elektrická energie 

přeměněna v energii tepelnou a ta je následně absorbována molekulami plynu, které se 

aktivizují do ionizovaného stavu. Při tomto ději je dosahováno teplot v rozmezí 5 000 – 

15 000 °C. Materiál vystavený plasmě je postupně atomizován, ionizován, pyrolyzován a 

konečně destruován při interakci s rozpadajícími se produkty rozpadu plasmy. 

Plasmový oblouk může být používán jak k likvidaci kapalných odpadů, tak i 

k rozkladu organických sloučenin v tuhé fázi s následnou vitrifikací. Technologie je 

používána na zvlášť obtížně rozložitelné látky jako PCBs, pesticidy, freony, atd. 

Výhody plasmového systému: 

• Plasmový systém se vyznačuje intenzivní radiací tepla, a proto je přenos tepla       

do odpadu (kapalného i tuhého) mnohem rychlejší než při jiných formách 

termického zpracování. 

• Plasmový systém likvidace odpadu je svojí podstatou pyrolýzní, prakticky 

nevyžaduje kyslík. Z toho důvodu je množství odplynu menší než u konveční 

termické metody. Tudíž i zařízení na čištění odplynu, může být menší. 

• Vysoká teplota spolehlivě rozkládá i jinak obtížně rozložitelné odpady. 

• Účinnost destrukce a odstranění (DRE) je v procentech vyšší než 99,999 
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Nevýhody plasmového systému: 

• Vysoké teploty kladou velké požadavky na konstrukční materiály 

• Plasmový oblouk je velmi citlivý na fluktuace v množství či kvalitě přiváděného 

materiálu. To vyžaduje důkladnou homogenizaci přiváděného odpadu. To je zvláště 

obtížné v případech zpracování odpadu z různých zdrojů. 

• Vysoká spotřeba energie 
[11] [12] [15] 
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3. Současný stav odstraňování odpadů 

3.1 Spoluspalování 

Spoluspalování je současným moderním směrem v kategorii významných 

průmyslových aplikací v energetických zařízeních (fluidní a roštové kotle, cementárny, 

metalurgický průmysl). Tato zařízení s vysokým objemem ať již ředěných nebo 

neředěných spalin jsou z hlediska emisí POPs značně neprobádaným a kontroverzním 

polem. Celkové množství emitovaných POPs vzhledem k vysokým objemovým emisním 

tokům při analyticky obtížně detekovatelných koncentrácích POPs v emisích jsou hlavními 

zdroji POPs, které znečišťují životní prostředí. 

         [11]  

3.1.1 Spoluspalování komunálního odpadu  

Aplikace spoluspalování komunálních odpadů v uhelných energetických zařízeních 

literární rešerše velice vzácná. Tato skutečnost je zřejmě důsledkem poměrně náročné 

úpravy paliva, neboť dosažení rovnoměrného teplotního pole ve spalovacím prostoru 

předpokládá optimální kalorickou homogenitu vstupního paliva. Údaje spaloven 

komunálních odpadů bez účinné homogenizace paliva vedou k závěrům, že nárazové 

změny kalorického odpadu mohou kolísat mezi 9 000 – 17 000 kJ.kg1. Zvláště pak             

u fluidních kotlů se suchým odsířením, kdy je nutno dodržet konstantní teplotu v rozmezí 

850-880 °C, může být tato skutečnost technologickým problémem. 

 Spoluspalování komunálního odpadu v klasických uhelných energetických 

zařízeních prokázalo, že do 10 % obsahu odpadu nebyly překročeny předepsané emisní 

limity. Spoluspalování bylo provázeno zvýšenými koncentracemi HCl a SO2, které byly 

eliminovány nástřikem Ca(OH)2, čímž bylo dosaženo podstatného snížení tvorby 

PCDDs/Fs. 

          [11] 

3.1.2 Spoluspalování biomasy 

Spoluspalování biomasy v roštových energetických zařízeních a ve fluidních 

zařízeních s cirkulací je v současné době intenzivně rozvíjeno a doporučeno jako 
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ekologicky progresivní směr Evropské unie z hlediska komplexních opatření omezování 

plynů porušujících horní vrstvy atmosféry. 

Spoluspalování biomasy ve Schwandorfu (SRN) do obsahu 10 % prokazují.         

Že koncentrace PCDDs/Fs je těsně nad jejím detekčním limitem. Při spoluspalování 

rašeliny ve fluidní spalovně s cirkulací až do obsahu 26 % nebylo pozorováno zvýšení 

hladiny PCDDs/Fs v emisích. 

Při spalování biomasy se nedoporučuje spalovat nad 855 °C, neboť některé 

komponenty mohou tvořit fáze ulpívající na stěnách zařízení, případně narušovat fluidní 

vrstvu. Klasické uhelné elektrárny pracují při 850 - 1 000 °C mají tendenci ke spékání 

popílku. 

        [11] 

3.1.3 Spoluspalování čistírenských kalů z odpadních vod 

V posledním desetiletí se prosazuje v evropských zemích zákaz skládkování a 

kompostování čistírenských kalů, neboť obsahují v řadě případů PCBs v nezanedbatelných 

množstvích, nemluvě o těžkých kovech. V současné době se jeví výrazný trend 

spolužalovat tyto materiály ve velkých uhelných energetických zařízeních. Jejich kalorická 

hodnota je velice nízká vzhledem k relativně nízkému obsahu biomasy. Energetické 

zařízení v Heilbronnu s odsiřovací jednotkou spaluje tyto kaly v rozsahu 2 - 4 % (vztaženo 

na sušinu). Kaly je nutno předsoušet, aby se nezhoršovala kvalita emisí. Velice dobré 

výsledky jsou dosahovány v cirkulačních fluidních kotlích, nárůst emisí CO a N2O byl 

však pozorován při spalování vlhkých kalů. 

          [11] 

3.2 BAT – technologie pro snížení emisí POPs, PAHs a NOx látek 

vznikajících při termických procesech 

3.2.1 Spalovací proces 

Při spalování je nutno volit k bezpečnému rozkladu látek, které jsou potenciálními 

prekurzory de-novo syntetických reakcí, vyšší teploty (1 100 – 1 200 °C) při minimální 
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zádrži spalovaných komponent ve spalovacím procesu ≥ 2 s, přičemž jiné vlivy, kupř. 

snížení obsahu kyslíku na 5 – 7 % vedou k významnému snížení tvorby PCDDs/Fs. 

Předsoušení paliva a předehřívání vcházejícího vzduchu hrají taktéž značnou roli 

v dosažení tzv. homogenního spalného pole. Nerovnoměrné prohřívání, které je důsledkem 

vysoké kalorické nehomogenity spalovacího materiálu, vede v oblastech chlazení spalných 

plynů k vysoké tvorbě POPs a PAHs látek, které pak výrazně zvyšují náklady na následný 

čistící proces. 

Z tohoto důvodu nedílnou součástí BAT technologií je i moderní chemicko-

inženýrské pojetí řešení vlastního spalného procesu, které respektuje v plné míře výše 

uváděné skutečnosti. Aplikace dohořívacích komor pracujících při vyšších teplotách, 

tangenciální injektáž vzduchu či přidávaného kyslíku jsou moderními trendy v této oblasti. 

          [16][17] 

3.2.2 Separace tuhých korpuskulárních částic z plynné fáze sedimentací a filtrací   

Cyklony 

Přítomnost tuhých korpuskulárních částic – popílku ve spalných plynech je 

významným faktorem pro průběh de-novo syntetických reakcí. Z tohoto důvodu jsou 

konstruovány jak nízkoteplotní, tak vysokoteplotní cyklony. V současné době jsou 

v popředí zájmu složitá zařízení s teoreticky zvládnutou technologií proudění plynů i        

ve vícestupňovém uspořádání, mající vysokou separační účinnost (multicyklony – MC). 

Vzhledem k tomu, že cyklony mají spolehlivou účinnost pro větší částice a jsou sice 

významnou složkou BAT technologií, ale nemohou dosáhnout účinků vedoucích ke 

splnění emisních limitů. 

          [11] 

Elektrostatické odlučovače (ESP) 

ESP by měl pracovat při teplotách < 250 °C. ESP pracují při 270 °C má více než 

desetinásobně nižší účinnost pro záchyt PCDDs/Fs v porovnání s rukávovými filtry (FF) 

při teplotě filtrovaných plynů 160 °C. 

V současné době se ESP používají hlavně k odstraňování velkých částic, neboť   

pro submikronové částice mají nízkou účinnost. ESP náleží k finančně náročné položce 
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v systému čištění plynů, ovšem bez aplikací dalších čistících stupňů, kupř. v aplikaci 

s adsorpčními metodami a technologií FF, jeho separační účinnost není dostatečná, aby 

mohlo být docíleno požadovaného emisního limitu. 

         [11] [18][19] 

Keramické filtry 

Keramické filtry umožňují filtrační proces i při teplotách plynů vycházejících        

ze spalného prostoru. Jejich praktická aplikace je doposud omezená, ale jejich funkčnost 

byla již prokázána (KFK filtrační systém). Jejich významnost z hlediska BAT technologie 

odpovídá závěrům uvedeným pro ESP systémy. 

          [20] 

Rukávové filtry (FF) 

Zařízení jednotky FF filtrace spalných plynů do systému BAT technologií má 

v současném pojetí klíčové opodstatnění. Na rozdíl od ESP umožňuje aplikace této 

technologie zachycování i submikronových pevných částic. Vytvářená vrstvička popílku 

na površích rukávových filtrů zvyšuje výrazně velikost mezifázového rozhraní a pozitivně 

ovlivňuje průběh de-novo syntetických reakcí, takže záchyt POPs a PAHs komponent je 

vysoce efektivní. 

Zařízení FF jednotky v procesu čištění spalných plynů je proto neodmyslitelné pro 

zařízení, která zcela spolehlivě splňují emisní limity. Zvláště pak kombinace FF 

s nástřikem adsorpčních činidel je jedním z hlavních principů moderních BAT systémů, 

což lze ilustrovat na následujících příkladech: 

• Kombinace rukávového filtru s nástřikem hydroxidů vápenatého v kombinaci 

s katalytickou destrukcí NOx (systém SCR-Denox) splňuje spolehlivě pro spalovny 

odpadů emisní limit 0,1 ng PCDDs/Fs TEQ.m-3. 

• Injektáž aktivního uhlí před FF při teplotách < 190 °C a vstupní koncentraci 

PCDDs/Fs < 5 ng TEQ.m-3 snižuje obsah PCDDs/Fs o 97 – 99 %, takže je 

splňován emisní limit 0,1 ng PCDDs/Fs TEQ.m-3.  

[21][22][23] 
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3.2.3 Aplikace adsorpčních činidel 

Základní principy 

Optimální využití adsorpčních činidel je závislé na dvou základních předpokladech: 

• Vysoká adsorpční kapacita, která odpovídá velikosti aktivního povrchu dané látky 

• Konstrukční parametry zařízení by měly umožňovat dosažení vysokých hodnot 

mezifázového rozhraní. 

Jako velmi účinné adsopční látky se nejvíce používají: aktivní uhlí, aktivní koks, 

lignitový koks, Wulfrasorp a Sorbalit (směs hydroxidu vápenatého a aktivního uhlí). Je 

popsáno i použití dřevěného uhlí. 

Jako neutralizační, ale adsorpčně méně účinné látky se používají: oxid nebo 

hydroxid vápenatý, oxid hořečnatý, uhličitan vápenatý, při některých nedávných aplikacích 

pak i vysoce povrchově aktivní soda. 

Množství injektovaného aktivního uhlí se pohybuje v rozmezí 1 – 600 mg.m-3, 

přičemž práškovitý materiál by měl obsahovat cca 30 % zrn ≤ 44 µm. V případě použití 

pyrolýzního koksu by měl tento obsahovat > 30 % uhlíku. V současné době jsou 

patentovány sorbenty jako kalcinovaný dolomit nebo sorbenty se zeolickou strukturou: 

bentonity, montmorillonit nebo zeolit v Ca2+ formě. 

Pro kontakt adsorpčních činidel s kapalnou nebo plynnou fází byla na různých 

technických úrovních vyvinuta celá řada zařízení, Které jsou v podstatě skrubry, pracující 

na principech aplikace mokrých nebo suchých adsorpčních metodik, sušky, příp. injektáže 

těchto látek do kapalných i plynných fází. 

         [24][25][26] 

Adsorpční zařízení s pevným ložem 

Některá spalovací zařízení řeší čištění spalných plynů průchodem přes adsorpční 

věže s náplní aktivního uhlí nebo vysokopecního koksu, čímž lze dosáhnout snížení úrovně 

emisí na požadovanou hodnotu. 

Toto řešení není v pravém slova smyslu BAT technologií, neboť dochází pouze 

k zakoncentrování toxických složek, přičemž bezpečnost provozu a stanovení stupně 
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vyčerpání adsorpčních vlastností jsou do jisté míry problematické. Následné spalování 

těchto sorbentů po jejich vyčerpání je pouze dalším vnášením velice účinných prekurzorů 

do spalného procesu. V současné době existují úspěšné recyklační metody 

kontaminovaných sorbentů na bázi uhlíku. V moderních spalovnách není tato metodika 

používána a aplikaci tohoto způsobu je nutno tudíž považovat pouze za jisté řešení 

nevyhovujícího stavu. 

Na druhé straně použití adsorpční jednotky zvané bezpečnostní filtr před odchodem 

plynu do ovzduší je z hlediska BAT technologií plně zdůvodnitelné a vychází 

z dlouhodobých zkušeností provozování spaloven. 

Adsorpční zařízení s pevným ložem (sorbalit, aktivní koks) je prakticky vždy 

umístěno pře odchodem emisí do komína. U většiny spaloven odcházející plyny mají 

teplotu 58 – 62 °C. Spaliny však musí být ohřáty minimálně na 85 °C, aby nedocházelo 

k sorpci vody v sorbentech. Maximální přípustná relativná vlhkost plynů vcházejících      

do absorberu by neměla překročit hodnotu 25 %, přičemž nižší hodnoty jsou výrazně 

pozitivní pro zvýšení adsorpce PCDDs/Fs. Potenciálním nebezpečím této koncové 

jednotky je samovznícení nebo exploze buď nedodržením vstupní teploty vcházejících 

plynů, nebo vysoké koncentrace CO ve spalných plynech. Zařízení musí být proto opatřeno 

kontinuálním měřením koncentrace CO a opatřeno hasícím systémem, v případě 

samovznícení, pokud je adsorpční medium hořlavé. 

          [11][27] 

Použití adsorpčních látek při fluidním spalování 

Fluidní spalování s přídavkem aktivního uhlí nebo koksu pro martinské pece 

v některých případech i v kombinaci s vápencem lze řadit mezi BAT technologie pro tento 

typ spalovacího procesu. Obdobně přídavek síry případně Ca(OH)2, CaO, MgO, NaHCO3, 

Na2CO3, Na2O nebo NaOH do spalovaného materiálu v roštových spalovnách vedl 

v důsledku vzniku SO2 a alkalického prostředí k omezení de-novo syntetických reakcí. 

Podobného efektu je dosaženo při nástřiku komponent do prostoru spalovací komory 

v místech odchodu horkých spalin. Byla popsána kompletující činidla mědí (EDTA, NTA), 

dále sloučeniny vytvářející vysoce stabilní soli chloru snižující obsah Cl2 nebo HCl          

ve spalinách (LiOH, Li2CO3), případně fosfiny mající inertizující vliv na katalytický 

účinek Cu.                 [11][28] 



Jan Zurek: Termické metody odstraňování odpadů:  

2009  25 
 

Aplikace adsorpčních principů v procesu čištění plynů 

Při kombinaci zařízení DI/FF a SD/FF a za použití aktivního uhlí bylo dosaženo 

adsorpce PCDDs/Fs z 96 – 98,6 %. Taktéž byl prokázán až 96 % záchyt rtuti v tomto 

uspořádání. Taktéž kombinace zařízení SDA/FF a DSI/FF za použití adsopčních látek 

převážně na bázi uhlíku vede k emisním hodnotám splňujícím současné požadavky 

Evropské unie. 

V současné době se jeví jako vysoce efektivní princip elektrodynamického Venturi 

systému (zařízení s axiálními elektrodami), který je schopen dosahovat vysokých hodnot 

mezifázového rozhraní a tím umožňuje velmi činná záchyt submikronových částic. 

Aplikace tohoto zařízení s nástřikem aktivního uhlí do reakčního systému je vysoce 

efektivním separačním uzlem BAT. 

         [11][16][29][30] 

3.2.4 Princip šokového zchlazení spalin 

De-novo syntetické reakce probíhají v teplotním okénku 250 – 400 °C. Metody 

založené na principu šokového zchlazení výrazně omezují možnost vzniku toxických látek 

těmito reakcemi tím, že prudce ochlazují spalné plyny tak, aby pokles teploty v tomto 

teplotním rozsahu byl co nejrychlejší. Kinetika vzniku POPs a PAHs ze základních 

prekurzorů na katalytickém loži se totiž pro řadu toxických kongenerů pohybuje v řádu 

desítek sekund. Z těchto důvodů je evidentní technická náročnost na toto zařízení. 

Toto zařízení umožňují přiblížení se k emisnímu limitu 0,1 ng PCDDs/Fs TEQ.m-3 

ve vhodné kombinaci s dalšími prvky čistícího procesu při obsahu 10 % CO2 a při rychlém 

ochlazení na 200 °C. Konstrukčně je významný prvek maximálního kontaktu plynní fáze 

s fází kapalnou a potenciální možnost nástřiku účinných absorbentů. 

Aplikací adiabatického šokového zchlazení plynů z 600 – 1 000 °C na teplotu 250 

°C v účinném skrubru (kupř. Venturi quench) bylo dosaženo I-TEQ PCDDs/Fs vyhovující 

současným požadavkům Evropské unie. Aplikace vysoce účinných rozprašovacích trysek 

(,,atomizérů“) je však předpokladem úspěšné funkce těchto zařízení. 

          [16][31] 
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3.2.5 Použití oxidačních činidel 

Injektáž peroxidu vodíku v různých místech čištění spalných plynů je účinným 

systémem snižování toxických látek, není však dostatečná k splnění požadovaných 

emisních limitů. Nástřik peroxidu vodíku do spalných plynů při teplotě 220 °C, příp.     

před ESP se doporučuje v práci. Použití oxidačních činidel je pokládáno za účinnou ale 

ekonomicky a provozně náročnou složku BAT technologií. 

        [11] 

3.2.6 Metody snižování emisí oxidů dusíku 

Selektivní katalytická redukce (SCR-Denox) 

Katalytická metoda SCR-Denox používá převážně jako katalyzátoru TiO2, příp. 

oxidy vanadu, wolfranu a dalších kovů. Optimální teplotní režim katalyzátoru leží 

v rozmezí teplot 250 – 380 °C. Konverze NOx na dusík probíhá z více než 90 %                

za současného výrazného snížení PCDDs/Fs (≥ 95 %). SCR-Denox proces dosahuje 

snížení emisí NOx zhruba na hranici nižší 70 mg.m-3. Systém je finančně náročný a 

v současné době je aplikovaný ve většině nově instalovaných spaloven. Kombinace SCR-

Denox s dalšími prvky čistícího procesu kupř. s SD s nástřikem 25 % NH3 v Spittelau – 

Vídeň dosahuje emisních limitů na úrovni setin ng PCDDs/Fs TEQ.m-3. Metodiku SCR-

Denox nutno řadit k základním a velmi důležitým uzlům soudobých BAT technologií, 

neboť je efektivní metodou snižování nejen NOx, ale i POPs a PAHs.  

Nedávno byla publikována závažní zjištění při aplikaci metody SCR z hlediska 

tvorby N2O, který lze pokládat za nejškodlivější látku z hlediska porušování ozonové 

vrstvy. V poslední době je aplikována metoda SCR na rukávové filtry. Tkanina filtru má   

na svém povrchu vrstvu katalyzátoru, který velmi účinně destruuje POPs a NOx. Zařízení 

jsou technologicky aplikována v moderních spalovnách, avšak dlouhodobé vyhodnocení a 

porovnávání provozních nákladů této nové technologie s doposud používanou SCR 

technologií nejsou dostupné. 

S úspěchem byl uplatněn nový katalytický systém SDS (Sheel Denox Systém), 

který je označován jako DeNOx/DeDioxin systém pracující na bázi Ti/V katalyzátoru. 

Tento systém byl aplikován na MWI v Roosendaalu. Emise PCDD/F jsou snižovány      
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pod 0,1 ng TEQ.m-3. Destrukční účinnost vyšší než 98 % je zaručena pro pracovní teplotní 

rozmezí 100 – 230 °C, přičemž je závislá na poměru množství detoxifikované plynné fáze 

k množství katalyzátoru. Účinnost katalyzátoru zůstala nezměněna i po 7 000 provozních 

hodinách. 

          [11] 

Selektivní nekatalytická redukce (SNCR-Denox) 

Metodika SNCR-Denox je založena na střiku amoniaku nebo močoviny při 850 - 

1 000 °C do spalného procesu. Tato metoda mí nízké investiční náklady a při realizaci je 

prostorově nenáročná. 

Konverze NOx na N2 z cca 90 % lze dosáhnout při relativně vysokém 

stechiometrickém nadbytku amoniaku, který odpovídá hodnotám 2 – 2,5; kdy je již obtížné 

dávkovat uvedené komponenty tak, aby nedocházelo k únikům nezreagovaného amoniaku 

do spalných plynů. Taktéž přítomnost amonných solí ve spalných plynech nelze hodnotit 

pozitivně. Vliv přídavku amoniaku ne snížení tvorby PCDDs/Fs nebyl prokázán. 

SNCR-Denox proces dosahuje snížení emisí NOx na hodnoty < 200 mg.m-3. I když 

proces SNCR-Denox lze řadit mezi BAT technologie, potenciální nebezpečí úniku 

amoniaku a solí do atmosféry a neúčinnost k omezování vzniku organických toxických 

látek jej řadí mezi méně progresivní metody v moderních technologiích. 

          [11] 

3.2.7 Metody odstraňování rtuti 

Uplatnění BAT technologií, tak jak byly prezentovány výše, jsou efektivním 

prostředkem záchytu rtuti s vysokou účinností. Přesto však v případech, kdy vstupní 

materiál ke spalování obsahuje zvýšená množství rtuti (spalování nemocničních odpadů – 

HWI, spalování léků), je nutno aplikovat metodu použití kompletujících činidel, kupř. 

trimercaptotriazinu (TMT), k dosaženní bezpečného záchytu rtuti. 

          [11] 
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3.2.8 Soubory BAT technologií umožňující špičkové čištění spalin 

Kombinace rukávového filtru s nástřikem aktivního uhlí a s SCR-Denox systémem 

zaručuje emisní limity pro PCDDs/Fs na úrovni setin TEQ.m-3 (spalovna v Heidelbergru-

SRN, Zavinu a v AVR-Chemie-NL). 

Kombinace adsorpčních látek CA(OH)2 a aktivního uhlí pro DS a FF systém 

dosahuje emisních limitů v tisícinách ng PCDDs/Fs TEQ.m-3. 

          [11]  
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4. Nové trendy a perspektivy do budoucnosti 

Nově se objevují technologie, které nebyly dosud zařazeny v žádném průmyslovém 

odvětví. V této kapitole jsou obsaženy takové technologie, které se mohou objevit v blízké 

budoucnosti a které by mohly být uplatnitelné v odvětví spalování odpadů. 

4.1 Aplikace zahrnující opětovné zahřívání páry pro turbínu 

Jinou variantou zvýšení účinnosti produkce elektřiny je opětovné zahřátí páry      

pro turbínu po jejím prvním průchodu turbínou. U této aplikace je teplota páry omezena na 

400 °C, ale tlak páry je zvyšován.  

Po prvním průchodu vysokotlakou sekcí turbíny je výsledná pára opět přehřátá a 

následně použita ve středotlakých a nízkotlakých sekcích turbíny. Pára má obvykle          

po expanzi ve vysokotlaké sekci turbíny nižší tlak (běžně 20 % tlaku na vstupu) a je 

opětovně zahřátá teplem spalin v kotli na původní teplotu. Dosažené přínosy pro životní 

prostředí je zvýšená účinnost produkce elektřiny o přibližně 2 - 3 %. Tato varianta nebyla 

uplatněna při spalování komunálních odpadů. Využitelnost může být dána proveditelností 

z ekonomického hlediska, kterou hlavně určují dodatečné investiční náklady a ceny 

elektřiny. 

[32] 

4.2 Ostatní opatření v prostoru surových spalin pro snižování emisí 

dioxinů 

Snížení dioxinů lze dosáhnout pomocí následujících opatření v prostoru surových 

spalin, které omezí tvorbu dioxinů zabráněním reakcí nebo snížením prašnosti v rozpětí 

teplot 450-200 °C 

• přidáním inhibitorů k odpadu se účinnost omezí a je třeba zohlednit sekundární 

reakce.  

• zařízení k odprašení horkého plynu se použije, jen pokud vyplývá z malých 

zkušeností z pilotních testů: 

o odprašení pomocí keramických filtrů nebo cyklonů při teplotách přibližně 

800 °C 
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o odprašení horkého plynu například pomocí elektrostatických filtrů             

při teplotách nad 450 °C  

• snížení usazování prachu vznikajícího ve spalinovodu pomocí účinného čištění 

ventilačních průduchů, kotle, topných desek – s tím spojená dobře osvědčená 

údržba. 

[4] 

 

4.3 Olejový skrubr ke snížení obsahu polyhalogenových aromatických 

látek a polyaromatických uhlovodíků ve spalinách ze spaloven odpadů 

Dioxiny a furany mají velmi malou rozpustnost ve vodě, a proto nemohou být 

účinně a spolehlivě odstraněny v mokrých skrubrech. Obecně při jakémkoliv odstraňování, 

které se v olejových skrubrech provádí, dochází k odstraňování PCDD/F, které se adsorbují 

na částice opouštějící mokrý skrubr. V mokrém skrubru v nejlepším případě dochází jen 

k určitému odčerpání převážně vysokomolekulárních hexa až okto forem v plynné fázi    

při kondenzaci do poměrně chladné prací kapaliny. Nicméně, dioxiny a furany (a mnoho 

dalších organických látek) jsou velice lipofilní. Vysoký bod varu nenasycených olejů nebo 

emulzí tlakových olejů ve vodě je charakteristikou, která činí z těchto olejů vhodné 

médium pro skrubry. 

Emulze oleje ve vodě a absorbované dioxiny a furany jsou vyměněny a odstraněny, 

jakmile dosáhnou mezní koncentraci 0,1 mg/kg. Dodávané množství je určováno tak, aby 

výměna proběhla třikrát až čtyřikrát v roce. Tím je zajištěna prevence neúměrného stárnutí 

oleje. Kontaminovaná tekutina se spaluje v peci. K tomuto účelu se olej čerpá do vozíku 

s nádrží na zbytky (mobilní cisterna s bezpečnostním zařízením) a odtud se přímo dodává 

k hořáku spalovny. Tento proces zahrnuje protiproudou kolonu jako terciární stupeň čištění 

s uzavřeným oběhem oleje. 

Jako prostředek minimalizace počtu olejonosných složek v závodě se používá jímka 

sloužící jako zásobník média pro skrubr. Rychlost toku při cirkulaci je určena podle profilu 

výplně. Olejová emulze se ohřívá v tepelném výměníku na teplotu přibližně o 15 - 20 °C 

vyšší než teplota spalin, aby se zabránilo kondenzaci vody v plynu nasyceném parami. 

[4] 
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4.4 Použití CO2 ve spalinách k výrobě uhličitanu sodného 

Pokud se spaliny dostanou do styku s roztokem hydroxidu sodného, reaguje oxid 

uhličitý s hydroxidem sodným za vzniku uhličitanu sodného. Je to kapalina bez barvy a 

bez zápachu. Roztok uhličitanu lze použít jako surovinu, například pro chemický a 

papírenský průmysl. 

V tomto procesu je množství spalin odpovídající pro produkci uhličitanu vedeno 

v řízeném toku z koncového stupně čištění a směrováno do absorpční kolony k absorpci 

CO2. Absorpční kolona je vyrobena z materiálu zesíleného skleněnými vlákny a obsahuje 

výplň z plastu. Roztok hydroxidu sodného se přidává do vrcholové části kolony. Hydroxid 

sodný prochází přes výplň a dostává se do kontaktu se spalinami stoupajícími v obráceném 

směru. To způsobuje, že oxid uhličitý a hydroxid sodný reagují za vzniku uhličitanu 

sodného a vody. 

Spaliny opouštějí kolonu a odcházejí do atmosféry přes odlučovač kapek. 

Odlučovač kapek lze čistit pomocí měkké (pitné) vody dodávané na pokyn kontrolora 

toku. Roztok uhličitanu je veden z jímky kolony a čerpán do spotřebitelských zařízení 

pomocí čerpadla přes kontrolní zařízení. Množství, pH, koncentrace NaOH a uhličitanu 

jsou zaznamenávány příslušnými měřicími přístroji. Hodnoty koncentrace slouží              

ke kontrole množství hydroxidu sodného v koloně. Nicméně je nutno upozornit                

na výraznou spotřebu hydroxidu sodného a tím velký únik oxidu uhličitého produkovaného 

při výrobě uhličitanu. 

[4] 

 

4.5 Zvýšená teplota lože, kontrola spalování a přidávání kyslíku na rošt 

spalovny 

Základní koncepcí tohoto procesu (známého jako SYNCOM plus), porovnání 

systému s předchozími systémy je v tabulce 2, je integrované spékání popele v loži odpadu 

vlivem tepelné energie roštu spalovny odpadů. Vyšší teploty lože jsou využity k tavení 

nebo spékání 50 - 80 % ložového popele. Neroztavená frakce chrání rošt před ucpáním. 

Signál infračervené kamery slouží k řízení míry obohacování kyslíkem a ke kontrole 

plamene pod roštem, aby se udrželo potřebné rozpětí teplot v loži odpadu. Pro tuto 
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technologii jsou nejvhodnější rošty s vratným režimem, neboť udržují vrstvu 

neroztaveného popele, která chrání rošt před dosahovanými vyššími teplotami. Nespečená 

frakce se odděluje prosetím a praním a poté recirkuluje ve spalovacím procesu. Kromě 

toho 75 % popílku (kotelní popel a popel z prvního stupně odprašení – nikoliv zbytky 

z čištění spalin od kyselého plynu) lze recirkulovat do spalovacího stupně. Vysoké teploty 

lože a mechanická mokrá zpracování vysypávaného granulovaného popele jsou zárukou, 

že recirkulace popílku nezpůsobí kontaminaci granulovaného produktu. 

Tabulka 2 Kvalita zbytků při použití systémů SYMCOM  [2] 

 Běžné čistírny 

Odpadních vod 

SYNCOM SYNCOM plus 

Ztráta žíháním 2 % 1 % 0,1 % 

Vyluhovatelnost olova mg/l 0,2 0,05 0,01 

Obsah PCDD/F (ng TEQ/kg) 15 8 0,3 

Systém také: 

• snižuje celkové množství dioxinů vypouštěných za zařízení (< 5 µg I-TEQ/t 

vstupujícího odpadu) 

• snižuje objem popílku 

• snižuje objem spalin přibližně o 35 % 

Využitelnost pro spalovny s roštem. 

[33] 

4.6 PECK kombinovaný proces zpracování komunálních tuhých odpadů 

Hlavní rysy tohoto procesu: 

• v prvním stupni použití podstechiometrického poměru, zplyňování na roštu při 950 

°C 

• recyklace upraveného popílku na roštu 

• následné spalování v rotační peci při teplotě 1 400 °C (v loži 1 300 °C) s přebytkem 

vzduchu a stechiometrií 1,1 - 1,3 

• vysoká teplota v rotační peci taví minerální látky 

• šokové chlazení zbytků vodou za vzniku fáze skleněného typu.   [34] 



Jan Zurek: Termické metody odstraňování odpadů:  

2009  33 
 

4.6.1 Předběžná zpracování popílku 

Před recirkulací na roštu se shromažďuje popílek z kotle a elektrostatického 

odlučovače a mísí se s odvodněnými čistírenskými kaly a plní do peletizačního zařízení. 

Výsledné suché palety se upravují v reaktoru s fluidním ložem, kde při teplotě 900 °C 

dochází ke chlorizaci a odpařování kovů. Odpařovací reaktor je zahříván spalinami 

z dohořívací komory. Tento proud plynu má dostatečnou teplotu k provozu reaktoru. 

Použit je pouze malý podíl celkových spalin, tj. přibližně 2 %. 

Odpařené kovy opouštějí fluidní lože reaktoru spolu se spalinami. Částečným 

šokovým zchlazením kondenzují těžké kovy a poté se filtrují. Následně se ve skrubru       

za spalin oddělí přebytek kyseliny chlorovodíkové. Spaliny jsou potom vedeny zpět         

do skrubru spalovny ke konečnému čištění a opouštějí zařízení komínem. Kyselina 

chlorovodíková je vyráběna ve vnitřním uzavřeném okruhu z prací vody skrubru 

v destilačním systému při čištění spalin. Složení kyseliny chlorovodíkové je produktem 

skrubru spalovny. Odcházející prací voda se používá v chladiči k šokovému chlazení. 

Recirkulát zbavený popílku se vypouští z odpařovacího reaktoru a vrací se zpět  

přes vyrovnávací zásobník na rošt. Přefiltrovaný koncentrát těžkých kovů je potom 

dopravován do provozů k zušlechťování zinku a olova. 

[34] 

4.6.2 Zpracování ložového popele 

Okamžitě po vysokoteplotním zpracování se ložový popel šokově zchladí ve vodní 

lázni za vzniku sklovité fáze. Ložový popel se po oddělení šrotu drtí v kladivovém drtiči. 

Drtič má vyprazdňovací rošt s 16 mm mezerami a výpusť pro železný šrot nadměrné 

velikosti. Tento šrot se odstraňuje manuálně k materiálovému využití. 

Následně je dosaženo dalšího rozbití v kulovém mlýně poté, co frakci opustí 

vzduchový třídič, kde se oddělí frakce o rozměrech přibližně 0,5 mm. Mlecí a třídící 

jednotky pracují rovněž jako sušící zařízení, ve kterém se používá přebytečné teplo 

z tepelného procesu. Materiály větších rozměrů jsou po vytřídění vedeny na magnetický 

separátor a do vířivky k oddělení železa od neželezných kovů, například mědi. 

Protože účinnost třídění neželezných kovů ve vířivém proudu ostře klesá              

při velikosti částic pod přibližně 4 mm, shromažďují se rozemleté jemné částice na obvodu 
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kruhu. Proto se malé množství kolujícího materiálu dostane i do procesu zpracování 

popílku. Tato frakce, tzv. přechodná frakce, obsahuje přibližně 1 % z celkového množství 

ložového popele. Podrozměrná frakce ze vzduchového třídiče se recykluje v cyklonech a 

na elektrostatických filtrech a skladuje v zásobnících.  

Klíčové přínosy pro životní prostředí navíc oproti běžným procesům spalování TKO: 

• produkce zbytkového ložového popele částečně vitrifikovaného a s nízkou 

vychovatelností 

• vitrifikace je vnitřní proces – nevyžaduje žádnou vnější energii 

• nižší objem popílku 

• nižší celková koncentrace dioxinů vlivem destrukce ve spalovně 

• malá koncentrace těžkých kovů v tuhém odpadu (možnost recyklace) 

• snížené emise oxidů dusíku do ovzduší vlivem postupného přivádění spalovacího 

vzduchu 

Proces byl vyvinut pro tuhé komunální odpady, ale mohl by být v zásadě uplatněn  

i pro jiné odpady. Je přednostně vybavován běžnou jednotkou čištění spalin mokrou 

cestou. Pro úpravu popílku se používá HCl, která může být recyklována z prací vody. 

Ekonomickou efektivností tohoto procesu jsou provozní náklady na úpravu, které 

jsou nižší a náklady na odstranění zbytků jsou výrazně sníženy, zatímco celkové investiční 

a provozní náklady jsou oproti běžným spalovnám TKO vyšší. 

Hlavní hnací síly pro zavádění této technologie: 

• potřeba zlepšit kvalitu ložového popele 

• potřeba snížit množství popílku 

• vyšší ceny odstraňování zbytků 

[34] 

4.7 Stabilizace zbytků z čištění spalin pomocí FeSO4 

Tento stabilizační proces zahrnuje pět kroků, během kterých jsou zbytky nejprve 

míseny s roztokem FeSO4 v poměru kapalina/tuhá látka 3 l/kg a potom provzdušněny 

atmosférickým vzduchem za účelem oxidace Fe (II) na Fe (III) a vysrážení oxidů Fe. Tento 

krok také zahrnuje extrakci rozpustných solí. Hodnota pH suspenze je potom udržována  
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na 10 - 11 po dobu přibližně 0,5 - 1 hodina, aby se mohly rozpuštěné těžké kovy 

absorbovat na povrch a vázat na sražené oxidy železa. Čtvrtý krok procesu je odvodnění 

upravených zbytků a konečně pátý krok je praní s cílem nahradit zbývající vodu a odstranit 

soli. Konečný produkt stabilizace obsahuje přibližně 50 % vody. 

Dosažené přínosy pro životní prostředí. Hlavní výhodou jsou lepší vyluhovací 

charakteristiky konečného produktu. Vyluhovací charakteristiky upravených zbytků jsou 

prokazatelně dobré a lze očekávat nízkou úroveň uvolňovaných těžkých kovů 

v prodlouženém časovém období, neboť jak známo oxidy železa jsou trvanlivé z hlediska 

geologického času. Potenciál znečištění upravených zbytků je velmi dobře dokumentován 

a očekává se, že upravené odpady budou méně podléhat fyzikálnímu rozkladu                  

od cementem stabilizovaných produktů, neboť většina solí se odstraní. Stabilizované 

zbytky mívají běžně zdaleka lepší průsakové vlastnosti, než zbytky solidifikované pomocí 

cementu. V procesu je menší množství zbytků asi o 10 % hmotnosti v sušině. 

Z hlediska provozních informací lze říci, že proces byl převeden v pilotním měřítku 

k úpravě zbytků v dávkách o přibližné hmotnosti 200 kg v sušině. Parametry jako je 

například spotřeba vody, mísitelnost s vodou a zbytky, oxidační stupeň Fe (II), reakční 

doba, pH a pH kontrolních přídavných látek, byly všechny optimalizovány. Ukázalo se, že 

proces je důkladný s ohledem na vlastnosti vstupujících zbytků, třebaže některé parametry 

více kolísají. Běžné provozní hodnoty na 1 t zbytku jsou, 10-50 kg Fe, 20 - 50 minut 

provzdušňování, 30 - 60 minut reakční doba, H2SO4 nebo FeSO4 jako přídavné látky        

ke kontrole pH, optimální pH 10 - 11 a spotřeba vody 3 - 4 m3. V současných instalacích je 

dosahováno odvodnění upravených zbytků pomocí tlakových filtrů (deskových a 

rámových). 

Z hlediska využitelnosti může být tato jednotka instalována jako integrovaná 

součást spalovny, ale může také existovat jako centrální úpravna zbytků z několika 

spaloven. Technologie byla předvedena při zpracování zbytků z polosuchého čištění spalin, 

jakož i popílku samotného, popílku v kombinaci s kaly z mokrých skrubrů (Bambergův 

produkt), přičemž všechny pokusy měly dobré výsledky. 

[5] 
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4.8 Stabilizace zbytků z čištění spalin pomocí CO2 

Stabilizace v mnoha případech připomíná stabilizační proces s použitím FeSO4, ale 

chemickými prostředky zde použitými zde jsou CO2 nebo H3PO4. Proces zahrnuje 

dvoufázový postup. Zbytky jsou nejprve promyty v poměru kapalina/tuhá látka 3 l/kg 

s cílem extrahovat rozpustné soli, potom odvodněny na deskovém a rámovém tlakovém 

filtru a opět promyty v poměru kapalina/tuhá látka 3 l/kg. Následně se zbytky opět 

převádějí do suspenze a přidává se CO2 nebo H3PO4. Stabilizační reakce probíhají po dobu 

1 – 1,5 hod., přičemž klesá pH a po dobu další jedné hodiny se udržuje pH na hodnotě 

přibližně 7. Nakonec jsou zbytky opět odvodněny a promyty na tlakovém filtru opět 

v poměru 3 l/kg. Konečný produkt obsahuje přibližně 50 % vody. Použití CO2 a H3PO4 

jako stabilizačních činidel umožňuje, že se těžké kovy vážou jako uhličitany nebo fosfáty. 

Dosažené přínosy pro životní prostředí jsou takové, že stabilizace pomocí CO2 

vykazuje velmi dobré vyluhovací charakteristiky, podobně jako u Ferrox stabilizace. 

Kovové uhličitany a fosfáty jsou obecně známy jako nízkorozpustné a vyluhovací 

charakteristiky zbytků stabilizovaných pomocí CO2 jsou považovány za dobré i pro delší 

časové období. Potenciál znečištění upravených zbytků je podrobně dokumentován. 

Fyzikální rozklad upravených zbytků v dlouhodobém horizontu bude podle předpokladu   

u této technologie méně významný než u stabilizace cementem, neboť většina solí je 

odstraněna. Zbytky stabilizované pomocí CO2 mají běžně lepší vyluhovací charakteristiky 

než zbytky stabilizované cementem. Proces stabilizace pomocí CO2 snižuje množství 

zbytků o přibližně 15 % hmotnosti v sušině.   

Z hlediska provozních informací lze říci, že byl proces převeden v pilotním režimu 

při zpracování zbytků v dávkách o hmotnosti přibližně 200 kg v sušině. Parametry, např. 

spotřeba vody, mísení vody se zbytky, přidávání CO2 a H3PO4, reakční doba, pH a způsob 

kontroly pH, byly všechny optimalizovány. Ukázalo se, že proces je důkladný se zřetelem 

na vlastnosti vstupujícího zbytku, i když dochází k vývinům v procesních parametrech. 

V závislosti na složení zbytků se použije buď CO2 nebo H3PO4 nebo obě činidla. Dále bylo 

předvedeno, že spaliny ze spalovny lze použít jako zdroj CO2. 

Z hlediska využitelnosti technologie může stabilizační jednotka být zavedena jako 

integrální součást spalovny, ale může také existovat jako centrální úpravna zbytků          

pro několik spaloven. Technologie byla předvedena při zpracování zbytků z polosuchého 
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čištění spalin, jakož i samotného popílku nebo v kombinaci popílku a kalů z mokrého 

skrubru (Bambergův produkt) a to vždy s dobrými výsledky 

[5] 

4.9 Přehled některých dalších nově se objevujících technologií zpracování 

zbytků z čištění spalin 

4.9.1 Zpracování pro dodávky cementárnám 

Tento způsob upravuje ložový popel, popílku a neutralizačních zbytků na materiály 

použitelné v cementárnách. 

V tomto procesu jsou neutralizační zbytky spolu s popílkem (jak se nacházejí 

v suchých a polosuchých systémech čištění spalin bez předběžného odprášení) nejprve 

promyty vodou, aby se odstranily vysoce vyluhovací chloridy. Nerozpustná frakce se 

dodává do cementárny spolu s ložovým popelem a popílkem jako náhražka (in art) 

vápence. Odpadní vody jsou potom čištěny v čistírně odpadních vod, kde se srážejí těžké 

kovy. Filtrační koláč je následně dodáván do cementárny a to za předpokladu, že je obsah 

těžkých kovů pod stanoveným emisním limitem, případně dále upravován. Vyčištěné 

odpadní vody se vypouštějí do kanalizačního systému. 

Další proces (pouze v pilotním měřítku) je rovněž zaměřen na dodávky materiálu 

do cementáren. V tomto případě jsou zbytky z čištění spalin suchým nebo polosuchým 

způsobem s použitím vápna odděleny ve formě inertní frakce (přibližně 70 % hmot.) 

složené z chloridu sodného a vápenatého a zbývající frakce s obsahem těžkých kovů. 

Proces zahrnuje řadu kroků včetně praní, přidávání sody a filtrace. 

[5] 

4.9.2 Proces odpařování těžkých kovů 

Popílek se zahřívá na teplotu přibližně 900 °C v atmosféře obohacené 

chlorovodíkem. Těžké kovy těkají v podobě chloridů a poté kondenzují na filtru, kde se 

koncentrují do takové míry, aby byla umožněna recyklace. Zbývající popílek se tak vyčistí 

a může být použit ke stavebním účelům. Když je technologie instalována v místě 
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spalování, mohou být vznikající spaliny čištěny v existujícím systému čištění spalin a HCl 

lze odvádět z mokrého skrubru. 

[5] 
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5. Závěr 

Hlavní cíl spalování odpadů je upravovat odpady tak, aby se snížil jejich objem a 

nebezpečnost a současně byly zachyceny (tím i koncentrovány) nebo zneškodněny 

potenciálně škodlivé látky, které uvolňují nebo mohou uvolnit během spalování. 

Prostřednictvím spalovacích procesů dále možnost využití energie, nerostných či 

chemických látek obsažených v odpadu. V zásadě je spalování odpadu oxidací v něm 

obsažených hořlavých materiálů. Odpad je obecně vysoce heterogenní materiál složený     

v podstatě z organických látek, minerálů kovů a vody. Během spalování vznikají spaliny, 

které obsahují převážnou část energie k tepelnému využití. Organické látky odpadu budou 

hořet, pokud dosáhnou nezbytnou teplotu vznícení a dostanou se do kontaktu s kyslíkem. 

Skutečný proces hoření proběhne v plynné fázi ve zlomku sekundy a současně se uvolňuje 

energie. Je-li dostačující výhřevnost odpadu i množství přidávaného kyslíku, může dojít 

k tepelné řetězové reakci a samospalování tzn., že nastane potřeba přídavku jiných paliv. 

Závěrem bych chtěl poděkovat vedoucímu této bakalářské práce Doc. Ing. 

Vladimíru Čáblíkovi Ph.D. za jeho pomoc při vypracování.    
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