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Abstrakt: 

Bakalářská práce je věnována jedné z největších ekologických zátěží, která se 

nachází na území města Ostravy. Hlavním cílem bakalářské práce je poukázat na fakt, že 

odpady z lagun Ostramo mohou být využity k získávání energie spalováním. Předkládaná 

práce neopomíjí problémy, ale přesto dokazuje, že i problematické odpady mohou být 

surovinou pro další využití. 

Klíčové slova: odpad, ropa, spalování, alternativní palivo 

 

 

Abstract: 

Bachelor's thesis is devoted to one of the largest environmental burden, which is 

situated in the city. The main objective of thesis is to highlight the fact that waste from the 

lagoons Ostramo can be used to generate energy by incineration. The present work does 

not fail to problems, but it proves that the waste problem can be the raw material for 

further use. 

Keywords: waste, oil, burning, alternative fuel 
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1 ÚVOD 

Jednou z největších ekologických zátěží v České Republice je skládka 

nebezpečných odpadů v areálu bývalého státního podniku Ostramo, která obsahuje odpady 

z provozu rafinace a regenerace minerálních olejů. Tyto odpady zde byly ukládány již od 

roku 1888. Vnitropodniková skládka s rozlohou cca 7ha je situovaná na hranicích 

městkých obvodů Ostrava – Přívoz a Ostrava – Fifejdy(asi 700m od obytné zástavby). 

Vlastnostmi je možným zdrojem znečištění podzemních vod v údolní nivě řeky Odry a 

vodního zdroje Nová ves, který zásobuje část Ostravy pitnou vodou. Roku 1999 byl 

proveden průzkum společností AQ-test, spol. s. r. o. s názvem Analýza rizik, při které bylo 

zjištěno, že je třeba zneškodnit cca 380 tisíc m3 tekutého odpadu a dále dekontaminovat 

500 tisíc m3 kontaminované zeminy. V rámci výběrového řízení bylo vybráno Sdružení 

ČISTÁ OSTRAVA, které vypracovalo plán prací ke zneškodnění ropných odpadů. Tento 

plán zkontrolovalo a později schválilo Ministerstvo Životního Prostředí. 

V této práci se zabývám možnostmi zneškodnění a využití odpadů z ropných lagun. 

Přesněji řečeno jde o přepracování na alternativní palivo a následné spalování v 

černouhelných elektrárnách a cementárnách.Dále dekontaminací znečištěných vod a 

zeminy.  
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2 Současný stav sanace lagun Ostramo 

2.1 Výběrové řízení na dodavatele prací 

Nápravná opatření vedoucí k odstranění staré ekologické zátěže realizuje zhotovitel 

vybraný v obchodní veřejné soutěži podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek. Obchodní veřejnou soutěž uspořádal správce objektu ropných lagun Ostramo, a to 

státní podnik DIAMO. Veřejnou soutěž vyhlásili inzerátem uveřejněným dne  

26. listopadu 2003 pod zn. 183133 v Obchodním věstníku č. 47/2003. Vyhlášení se 

uskutečnilo dne 24. března. Poté byla veřejná soutěž přezkoumána Úřadem pro ochranu 

hospodářské soutěže ve správním řízení. Realizační smlouva o provedení prací byla 

podepsána 9. srpna 2004 vybraným zhotovitelem s názvem „Sdružení ČISTÁ OSTRAVA“ 

(dále jen SČO), které zastupuje tři společnosti: GEOSAN GROUP a. s., OHL ŽS a. s. a  

AQ-test, spol. s r. o.. Tyto společnosti spolupracují na provádění prací při sanaci 

ekologických škod a další rekultivaci.(zdroj: státní podnik DIAMO) 

2.2 Plánovaný postup prací 

Podle Realizačního projektu Nápravná opatření – laguny Ostramo, který byl 

zpracován SČO a poté schválen Ministerstvem Životního Prostředí (dále jen MŽP) bude 

obsah lagun zpracován realizací prací v několika etapách: 

odstranění a druhotné využití organické části obsahů lagun přepracováním na 

náhradní/alternativní palivo pomocí kontinuální technologie – jedná se o kapalnou, 

kašovitou a plastickou část odpadů – předpokládaný objem odpadů dle Realizačního 

projektu je 200 679 t. Předpokládaný termín dokončení 31. prosince 2010.[2] 

odtěžení kontaminovaných materiálů charakteru zemin z výplně lagun a 

kontaminovaných zemin v jejich podloží či okolí a jejich dekontaminaci nepřímou 

termickou desorpcí (dále jen ITD) – předpokládaný objem odpadů dle Realizačního 

projektu je 474 931 t. Předpokládaný termín dokončení 31. prosince 2010.[2] 
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sanace saturované zóny uvnitř podzemní těsnící stěny bez masivní 

kontaminace NEL – promýváním horninového prostředí. Předpokládaný termín 

dokončení 31.prosince 2013.[2] 

sanace kontaminovaného okolí lagun R-1, R-2, R-3 a R-0 ve vymezeném 

prostoru v navážkách technologií promývání roztokem biotenzidu a štěrkového 

kolektoru hydraulickou sanací a technologií biodegradace in situ. Předpokládaný 

termín dokončení 31. prosince2013.[2] 

Pro realizaci 1. etapy prací, tj. odstranění a druhotné využití organické části 

obsahů lagun přepracováním na náhradní/alternativní palivo, byla provedena 

certifikace tuhé palivové směsi TPS – NOLO 1(45% sludge, 45% černého uhlí a 10% 

vápna) a později pro zlepšení vlastností přepracováno na  TPS – NOLO(35% sludge, 

55% černého uhlí a 10% vápna). Následně byly realizovány spalovací zkoušky na 

vybraných koncových zařízeních v České Republice, ale i Polsku. Výsledky 

spalovacích zkoušek budou využity při schvalování dokumentace EIA akce 

„Nápravná opatření – laguny Ostramo“. Pro realizaci následujících etap prací zatím 

probíhají pilotní testy.(zdroj: GEOSAN GROUP a. s.) 

2.3 Aktuální stav spalování a výroby palivové směsi 

V Únoru 2009 skončil zkušební provoz výroby paliva, během kterého bylo 

vytěženo 17900t neutralizovaných kalů, z nichž bylo vyrobeno 36 500 tun paliva. Po 

zpracování tohoto množství je patrný úbytek sludge, viz obrázek č.1. Od Února 2009 

vyčkává standardní výroba paliva TPS – NOLO 1 na všechna potřebná povolení. Jedny 

z hlavních jsou posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a Integrovaná prevence a 

omezování znečištění (IPPC) která kontroluje používání nejlepších dostupných technik, a 

předcházení vzniku nečištění. Pro samostatné spalování je třeba integrované povolení od 

Krajského Úřadu Moravskoslezského kraje pro jednotlivé subjekty. Pro ENERGETIKU 

TŘINEC a  Elektrárnu Dětmarovice bylo toto povolení již vydáno, čeká se pouze na nabití 

právní moci. Po nabití právní moci integrovaného povolení, schválení posouzení EIA a 

IPPC se rozjede kontinuální výroba a spalovaní TPS – NOLO 1 bude záviset pouze na 
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zájmu odběratelů. Ten se samozřejmě odvíjí od výhodnosti spalování TPS – NOLO 1 tzn. 

od aktuální ceny uhlí.(zdroj: GEOSAN GROUP a. s.) 

 

Obrázek č.1 - Úbytek sludge v lagunách.(zdroj: ceskenoviny.cz) 

3 Charakteristika ropných odpadů lagun Ostramo 

Jak už bylo řečeno dříve, v blízkosti bývalé rafinérie Ostramo – Vlček a spol. se 

nachází několik dílčích vnitropodnikových skládek, pro které se vžil pojem „laguny“, 

s označením R-0, R-1, R-2 a R-3. Složení hlavních odpadů je stanoveno zejména povahou 

výroby a technologií použitých v rafinérii. Podle zprávy společnosti PROKOP INVEST, 

a.s. lze tedy očekávat odpady tohoto typu: 

Zbytky z rafinace upotřebených minerálních olejů a odpad z destilačního 

odvodnění – olejovitá kapalina, směs kapalných uhlovodíků, nečistot a vody. 

 Kyselé pryskyřice – černá viskózní látka s výrazným zápachem SO2, směs 

pryskyřicových aromatických uhlovodíku, obsahujících zbytky sulfonačních, 

oxidačních a kondenzačních reakcí.  

Louhové vody a kaly – směs vznikající při neutralizaci kyselého olejového 

polotovaru hydroxidem sodným.  
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Odpadní bělící hlinka – odpad z filtrace horkého kontaktu bělící hlinky se 

základovým olejem, černá kašovitá hmota s obsahem až 40% olejových podílů. 

Kal z úpravy napájecí vody a čištění kotlů – směs uhličitanu a hydroxidu 

vápenatého s příměsí křemičitanů a úsad z kotlů. 

Sedimentační kal z chladících věží – směs nerozpustných látek cirkulační 

vody.  

Ropné kaly z ČOV – směs upotřebených olejů, mechanických nečistot a 

uhličitanu vápenatého. 

Dále se dají předpokládat tyto látky: mazult, asfalty, ceresíny, parafíny, oleje 

obsahující PCB, těžké kovy, kusy železa, gumy, stavební suti a další odpady, jak je 

patrné na obrázku č.2. 

 

Obrázek č.2 - Pohled do laguny.(zdroj:enviport.cz) 
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3.1 Odpady v jednotlivých lagunách 

První sekce je laguna R-1 s rozlohou cca 12 300 m2. Tato laguny byla postavena, 

aby sloužila k ukládání odpadů z rafinace surových minerálních olejů. Lagunu R-1 se po 

naplnění odpadem snažili zavézt zeminou (stavební sutí) , na kterou se odpad sorboval 

nebo se s ní jinak promísil (část odpadu byla také vytlačena do sousední laguny R-2). 

V současné době je laguna R-1 zcela zaplněna tuhým odpadem, avšak povrch je nepevný a 

kapalné odpady často prosakují až k povrchu. Obsah laguny tvoří již zmíněný stavební 

odpad, haldovina, a zejména odpad z rafinérie ( parafín, kaly, pryskyřice) V celé mocnosti 

laguny byla naměřena značná kontaminace nepolárních extrahovatelných látek (NEL). 

(zdroj: státní podnik DIAMO) 

Druhá sekce je laguna R-2, s rozlohou cca 14 800 m2. Odpady v laguně R2 jsou 

převážně z rafinace upotřebených olejů, ale i hlinky z rafinace a jiné odpady. Vzhledem 

k jejich fyzikálním vlastnostem rozlišujeme dvě hlavní vrstvy, vrstvu kašovité fáze a 

vrstvu tuhé fáze. Vrstva tuhé fáze obsahuje hlavně tuhé, až kašovité zpolymerizované 

kyselé pryskyřice s průměrnou mocností 0,9m. Vzhledem k možnosti chemických reakcí 

s těsnícím materiálem je významný její vysoký obsah kyselé vodní fáze a síranů. Kašovitá 

vrstva obsahuje výrazně více volné a emulgované vody než tuhá fáze. Naopak kyselost této 

fáze je podstatně nižší než u vody z tuhé fáze. (zdroj: státní podnik DIAMO) 

Třetí sekce je laguna R-3, která má rozlohu cca 22 600m2. Odpady v laguně R-3 

jsou rozděleny do 3 základních vrstev. Horní vrstva obsahuje lehké olejové frakce a její 

mocnost je cca 50cm. Horní olejová vrstva přechází v střední vodní vrstvu a mocnosti 30 – 

40cm. Tato vrstva obsahuje kyselou vodu, s obsahem rozpuštěné a zředěné H2SO4 a 

doprovodné soli, převážně sírany Na, Ca a Fe. Rozhraní mezi těmito dvěmi vrstvami není 

skokové a závisí na množství srážek, i charakteru ukládaných odpadů. Přechod mezi 

fázemi závisí hlavně na kyselosti vodní fáze. Čím nižší je pH vodní fáze, tím je ostřejší 

rozhraní. Spodní vrstvu odpadů tvoří jako v laguně R-2 polykondenzované kyselé 

pryskyřice a další alifatické a aromatické uhlovodíky ve směsi s mechanickými 

nečistotami, odpadním CaCO3. Hlavní kontaminanty lagun R-2 a R-3: měkký a pevný kal 
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obsahuje PAU, NEL a PCB, kapalný olej obsahuje PCB a NEL.(zdroj: státní podnik 

DIAMO) 

Sekce laguny R-0 je umístěna směrem od okraje laguny R-1 k areálu Čistírny 

haldových vod(dále jen ČHV) nachází se na ploše cca 1,9ha odpady, které mají podle 

všech informací stejný původ a charakter, jako obsah ostatních lagun. Odpady v tomto 

prostoru byly na místo uloženy jako první. Pro tento prostor byl zaveden název laguna R-0. 

Skládka byla založena v zemníku bývalé cihelny, kde byla zavezena zeminou. Je možné že 

v ploše celého zemníku byla odtěžena velká část, nebo celá vrstva krycích hlín, které mají 

chránit podzemní vody před průnikem kontaminace z povrchu. Prostor R-0 obsahuje různé 

odpady z podniku Ostramo. Obsah skládky R-0 lze charakterizovat jako směs organického 

odpadu s různými stavebními sutěmi (obdobné jako u R-1) dále pak s hlínami a také 

s popílkem. Hlavními odpady jsou, hlinka, parafíny a „goudron“ (tj. těžký ropný kal 

plastické konzistence). Odpady jsou v tenkých vrstvách proloženy zeminou, takže 

konzistence je polotuhá až tuhá. Hlavní kontaminanty: ropné uhlovodíky (NEL) a 

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). (zdroj: státní podnik DIAMO) 

Ve všech lagunách byly dále zjištěny: těžké kovy (uložené ve sloučeninách), olovo, 

zinek, měď a více než 30 dalších kovů včetně rtuti, chlóru, kadmia, dále místa s 

koncentrovanou (znečištěnou) kyselinou sírovou a také polychlorované bifenyly(dále jen 

PCB).(zdroj: AQ-test, spol. s r. o.) 

Vzhledem k volnému, netřízenému ukládání odpadů do lagun vyplývalo, že jejich 

souhrnné vlastnosti nešlo odvodit z vlastností původních odpadů, ale bylo nutné provést 

stanovení vlastností vzorků po delším stání odpadů v lagunách. 

Látky uložené v lagunách vykazují vysokou nehomogenitu a variabilitu, 

odpovídající rozvrstvení odpadů v důsledku gravitační separace (rozdílných hustot, 

rozdílných látek) a v důsledku výrobních a technologických změn v historii chemického 

závodu Ostramo. Tuhé odpady jsou poznamenány ukládáním dalších odpadů, které přímo 

nesouvisí s technologií rafinérie, do lagun (například cihly, kusy betonu, kameny, barely, 

pneumatiky, různé plasty, nebo textilní filtrační plachetky apod.), jak je vidět po úbytku 

sludge na obrázku č.3. .(zdroj: PROKOP INVEST, a.s.) 
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Obrázek č.3 - Obsah lagun viditelný po částečném odstranění sludge.(zdroj: 

aktuálně.cz) 

 Černá, tuhá složka (Sludge) je vysokomolekulární silně kyselý materiál. Kyselost 

je způsobena obsahem volné kyseliny sírové. Chemicky se jedná o polyaromatický skelet 

se sulfonovými a karboxylovými skupinami, který je z části neutralizován kovovými 

kationy s obsahem sulfidických můstků, thiolů, esterů a anhydrydů sirných kyselin. Zápach 

je silný po SO2. V následujících třech tabulkách je rozdělení podle katalogu odpadu a 

uvedeny průměrné hodnoty složek sludge.(zdroj: PROKOP INVEST, a.s.) 
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Tabulka č.1 - Rozdělení odpadů podle katalogového čísla.(zdroj: GEOSAN 

GROUP a. s.) 

katalogové číslo název odpadu kategorie 

05 01 07 kyselé dehty N 

13 05 06 Olej z odlučovače olejů N 

19 02 11 Jiné odpady obsahující nebezpečné látky N 

Tabulka č.2 - Parametry sludge. (zdroj: PROKOP INVEST, a.s.) 

PARAMETR/VLASTNOST OZNAČENÍ JEDNOTKA MNOŽSTVÍ 

Kyselost (z výluhu)  [pH] 1-2 

Výhřevnost Qt [MJ/kg] 15 

Obsah vody Wt [% hm] max. 20 

Obsah popela Ad [% hm] 1 

Teplota tavení sludge Tsl [°C] 30-40 
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Tabulka č.3 - Obsah chemických prvků v odpadech. (zdroj: PROKOP INVEST, 

a.s.)  

CHEMICKÝ PRVEK JEDNOTKA (V SUŠINĚ) MNOŽSTVÍ 

Síra celková [% hm] 8 

Chlor [% hm] 0,5 

Fluor [% hm] 0,2 

PCB [mg/kg] 30 

Měď [mg/kg] 2000 

Zinek [mg/kg] 5000 

Nikl [mg/kg] 500 

Olovo [mg/kg] 2000 

Kadmium [mg/kg] 150 

Chrom [mg/kg] 300 

Arsen [mg/kg] 150 

Rtuť [mg/kg] 2 

Thalium [mg/kg] 10 
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3.2 Způsoby kontaminace jednotlivých složek životního prostředí 

3.2.1 Vzduch  

V současné době z lagun unikají do ovzduší hlavně emise NEL, včetně jejich 

skupin (benzen, toluen, ethylenbenzen, xyleny (BTEX)). Méně se uvolňuje oxid siřičitý 

(SO2), chlorované uhlovodíky a sirouhlík (CS2). V nejbližší obytné zástavbě, Ostrava-

Fifejdy, nejsou překračovány krátkodobé ani roční limity. Ovšem je všeobecně známo, že 

se z lagun uvolňují emise pachových látek, které jsou nejvíce citelné v severním okraji 

bytové zástavby.(zdroj: státní podnik DIAMO) 

3.2.2 Voda 

Podzemní vody v okolí skládky mají výrazně kyselý charakter s masivními průniky 

olejů. V podloží lagun pak obsahují velmi vysoké koncentrace anionaktivních tenzorů, 

některých těžkých kovů a dalších organických kontaminantů. (zdroj: státní podnik 

DIAMO) 

3.2.3 Zeminy 

Hlavními kontaminanty horninového prostředí jsou ropné uhlovodíky(NEL) a 

polycyklické aromatické uhlovodíky(PAU). Vzhledem k lokálním koncentracím obou 

polutantů, nemohou být tyto zeminy dle platných právních předpisů, uloženy ani na 

skládkách, bez jejich úpravy. Průzkumné práce ukázaly, že výskyt těchto kontaminantů se 

v jednotlivých lagunách liší. Dalšími kontaminanty jsou: fenoly, PCB a olovo. (zdroj: 

státní podnik DIAMO) 
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4 Způsob nakládání se specifickými ropnými odpady lagun 

Ostramo. 

4.1 Kontinuální technologie k výrobě TPS – NOLO 1 a TPS – NOLO 

Obsah lagun R-1 (pouze část), R-2 a R-3 bude postupně pročišťován od 

nežádoucích předmětů (stavební suť, dřevo, pneumatiky, železo, zbytky plachetek atd.), 

které by následně mohly způsobit poškození speciálního zařízení ALLU PM 500 (obr. č.4 

). Pro tuto činnost bude použit bagr osazený speciálním přídavným zařízením, tzv. 

hráběmi. (zdroj: GEOSAN GROUP a. s.) 

 

 

Obrázek č.4 Bagr s dlouhým dosahem osazený zařízením ALLU PM 500 a schéma bagru 

osazeného ALLU PM 500 s dávkovacím zařízením.(zdroj:Google.cz) 

Příměsi separované ze sludge(zařazeno pod kat. číslo 05 01 07 kyselé dehty), které 

nebude možno využít při výrobě alternativního paliva nebo jinak využít např.: použít 

k dalšímu zpracování na technologii termické desorpce (odpady stavebního charakteru), 

budou zařazeny pod kat. číslo 19 02 11 Jiné odpady obsahující nebezpečné látky a 

nebudou dále tříděny. (zdroj: GEOSAN GROUP a. s.) 
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Poté bude postupně do předčištěných ropných kalů pro jejich neutralizaci 

zapravováno metodou „in situ“ (viz obrázek č.5)pálené vápno (CaO) pomocí zařízení 

ALLU PM 500 + dávkovač vápna, který bude zajišťovat správný poměr mísení sludge a 

páleného vápna. Tímto bude docházet k neutralizaci sludge a samovolnému tuhnutí směsi. 

Bude docházet k vazbě páleného vápna a sludge. Z takto předupraveného materiálu se 

stává sypká směs s velmi dobrou zpracovatelností pro výrobu paliva. Tato směs také 

splňuje požadavky na propustnost i výluh. (zdroj: GEOSAN GROUP a. s.) 

 

Obrázek č.5 -  Neutralizace sludge in situ.(zdroj: hornicky-klub.info) 

Po ukončení zavápnění lagun a po dokončení chemického procesu 

v předupraveném odpadu bude prováděna těžba materiálu z prostoru lagun pomocí 

speciálně upravených bagrů. Vytěžená a neutralizovaná sludge se na břehu nechá odvodnit. 

Přebytečná voda bude odpuštěna a odčerpána na čističku vod. Následně bude odvodněná 

pevná část dopravována do vstupního zařízení technologie výroby palivové směsi. Bude 

nakládána do příjmového žlabu(obrázek č.6), kde bude sludge kontinuálně mísena pomocí 

dvou šikmo uložených šneků s uhelným prachem a dopravována do výpadu, který je 

umístěn vysoko nad násypkou. Šneky a dávkovače budou obstarávat namíchání obou 
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vstupních látek v požadovaném poměru dle stanovených požadavků pro výstupní tuhou 

palivovou směs. (zdroj: GEOSAN GROUP a. s.) 

Šneky musí být od sebe dostatečně vzdáleny, a musí být s dostatečně velkým 

průměrem aby dokázali vstřebat i cizí příměsi. Konstrukčně musí být šneky uloženy tak, 

aby bylo jednoduché cizí předměty vyjmout. K tomu musí být i konstrukčně uzpůsobena 

víka na pantech, která zakrývají částečně žlab a šneky. Stoupání a sklon šneků musí být 

v souladu tak, aby nedocházelo k rychlé dopravě a zaplnění šneků bylo alespoň 60%. Na 

konci vynášecích šneků se hrubá směs suroviny a příměsí propadá výpadem do separátoru 

kamene, který odlučuje příměsi větších kamenů, cihel, železa apod. Princip stroje je 

takový, že hrubá směs se propadá skrz vibrující rošt a hroudy zatím nerozdrcené sludge se 

protlačují skrz rošt pomocí otáčejícího se rotoru se zuby. Rošt je výkyvný, vhodně 

geometricky umístěn a zavěšen na pružinách, takže případný kámen nebo jiná příměs se po 

roštu sklouzne a vypadne mimo komoru separátoru. Surovina, která propadla skrz rošt 

separátoru kamene dále padá do dvoušnekového míchacího šneku, kde dochází k dalšímu 

rozmělňování sludge a k dopravě na další stroj. Dvoušnekovým míchacím strojem je 

surovina dopravena do jemného drtiče, kde jsou dále rozmělňovány ještě nerozdrobené 

hrudky sludge. Následují další dvoušnekové míchací zařízení, které jsou určeny pro 

zajištění dopravy a časového zdržení pro proběhnutí  reakcí, zchladnutí a pro načechrávání 

suroviny. Surovina, která je směsí sludge, neutralizačního činidla a nosiče, se postupně 

přeměňuje na produkt. Na konci procesu míchání, rozdružování a časového zdržení je již 

produkt, alternativní palivo, tříděn na vibračním sítě. Propad skrz síto je dále už dopraven 

pomocí pásového dopravníku do transportního kontejneru. Granulace produktu je 0 – 10 

mm. Přepad síta sítového třídiče je odveden do samostatného kontejneru. Množství tohoto 

přepadu je odhadováno do 5% výkonu linky. Přepad většinou obsahuje: kameny, cihly, 

beton, železo a všechno, co projde skrz rošt separátoru kamene do velikosti cca 80 mm a 

dále je zde obsaženo menší množství nerozmělněné sludge, plastů, dřeva apod. Tyto 

odpady musí být vytříděny ručně nebo podrceny na drtiči kamene mimo tuto linku a 

melivo pak buď následně vráceno do linky nebo likvidováno jiným způsobem.[3] 

 



Košťál Radomil: Možnosti energetického využití ropných odpadů z lagun Ostramo 

2009  15 

 

 

Obrázek č.6 – Příjmový žlab.(zdroj: PROKOP INVEST a. s.) 

Po dokončení výrobního procesu bude palivo sypáno do kontejnerů, které budou 

nákladními automobily převezeny do prostoru nově vybudované vlečky, situované 

v blízkosti lagun Ostramo (pozemek parc. číslo 736/79 sousedící s areálem laguny 

Ostramo). Kontejnery budou včetně alternativního paliva naloženy do železničních vagónů 

nebo bude obsah kontejnerů přesypán do železničních vagónů. Způsob transportu je dán 

požadavky koncových odběratelů alternativního paliva. Při manipulaci a následné nakládce 

alternativního paliva na železniční vagóny nedojde ke kontaktu paliva s horninovým 

prostředím. Vyrobené palivo po jeho naložení na vlakovou dopravu bude převezeno  přímo 

ke koncovým spotřebitelům.(zdroj: GEOSAN GROUP a. s.) 
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Kvalita  vyrobeného TPS -  NOLO 1 bude monitorována dle podnikový norem 

společnosti GEOSAN GROUP a.s. – voda, popel, hořlavina, výhřevnost, síra veškerá, 

chlor, fluor, PCB, Cu, Zn, Ni, Pb, Cd, Cr, As, Hg, Tl, tavitelnost popela, bod tání – kvalita 

paliva se stanovuje ze směsného vzorku z 15 šarží z ucelené dávky cca 400 t.(zdroj: 

GEOSAN GROUP a. s.) 

4.2 Dekontaminace zemin - Nepřímá termická desorpce 

Nepřímá termická desorpce – NOLO (2 jednotky ITD) s projektovanou 

celkovou vstupní kapacitou kontaminovaných odpadů 474 931 t(viz tabulka č.4 a obrázek 

č.7) s obsahem NEL do 45 % zahrnuje procesy: 

- předúpravy materiálů  a dopravy odpadů 

- nepřímé termické desorpce (ITD) 

 -dočištění materiálů pomocí řízené  biodegradace 

Tabulka č.4 Objemy a hmotnosti předpokládané ke zpracování v zařízení ITD 

z jednotlivých lagun.(státní podnik DIAMO) 

Laguna  Kontaminovaná zemina  do  obsahu 45 % NEL 

 Objem [m3] Hmotnost [t] 

R0 128 824 203 992 

R1 88 333 137 602 

R2 21 446 32 888 

R3 77 588 100 449 

Celkem 316 191 474 931 
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Obrázek č.7 – Rozloha lagun z leteckého pohledu při záplavách(zdroj: archiv úřadu 

mariánské hory) 

4.2.1 Předúprava materiálů 

Materiál bude na základě sanačního monitoringu v místě těžby naložen a odvezen 

na vstupní halu, kde bude soustavou drtičů a třídičů upraven na požadovanou velikost. 

Vytříděný a podrcený materiál bude dopravními pásy vynášen do vstupního zásobníku 

materiálu upraveného pro zpracování v technologií ITD. Kromě předúpravy materiálů 

bude hala sloužit též jako odkladiště natěženého a předupraveného materiálu. Na vstupu do 

technologie bude instalováno skrápěcí zařízení, které poskytne možnost udržovat optimální 

vlhkost materiálu. Doprava upraveného materiálů (zrnitost max 45 mm) z hal předúpravy 

do ITD bude prováděna pomocí krytého pásového dopravníku. (zdroj: GEOSAN GROUP 

a. s.) 
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4.2.2 Nepřímá termická desorpce ITD 

Po předúpravě kontaminovaných materiálů bude pro dekontaminaci využito 

technologie podtlakové ITD. (zdroj: GEOSAN GROUP a. s.) 

Přenášení tepla od plynového hořáku do pláště sušícího resp. desorpčního bubnu 

bude zprostředkováno teplonosným olejem. Při provozu zařízení jsou zeminy určené 

k dekontaminaci dopravovány pásovým dopravníkem do prvního stupně - sušícího bubnu. 

Do sušícího bubnu se podle potřeby přidává s materiálem určeným na dekontaminaci také 

voda, aby obsah sušiny na vstupu byl 80 až 85 %. Zvýšený obsah vody zvyšuje účinnost 

dekontaminace tím, že urychlí prohřátí a rozrušení materiálu. Po naplnění pracovní dávky 

je materiál při mírném podtlaku a za stálého promíchávání zahřát na teplotu kolem 200°C. 

Působením teploty se veškerá voda ze zpracovávaného materiálu odpaří, materiál se 

rozruší a dojde k částečnému odpaření nejtěkavějších kontaminantů. 

Po sušení je materiál, aniž by byl ochlazen, dopraven gravitačně do spodního - 

desorpčního bubnu. V tomto druhém stupni, dochází při tlaku nižším než 50 mbar abs. a 

teplotě cca 350°C k desorpci škodlivin. I zde je materiál trvale promícháván. Čerpání 

vzduchu je zajištěno pomocí vakuové pumpy. Desorpční buben je také vytápěn pomocí 

teplonosného oleje. Po tomto stupni dekontaminace je materiál transportován do 

zásobníku. Odtud postupuje chladícím šnekem dále do menšího kontinuálně pracujícího 

směšovače. Ve směšovači je dekontaminovaný materiál dochlazován a zvlhčován. Takto 

upravený materiál je z výstupu směšovače transportován dalším dopravníkem na výstupní 

odkladiště, kde je před odvozem k dalšímu využití ovzorkován pro účely výstupního 

monitoringu. Plyny vzniklé v obou stupních jsou z bubnů vedeny do nepřímých 

kondenzátorů chlazených vodou. Každý stupeň má samostatný kondenzátor. Kondenzátory 

jsou napojeny na zdroj chladící vody. Pro odstraňování prachových částic, které by mohly 

nadměrně zatěžovat kondenzátory, jsou nad bubny umístěny vyhřívané brýdové filtry, 

které snižují obsah prachových částic v odcházející vzdušině. Zachycený prach je vrácen 

do bubnů. Účinnost filtrů je zajišťována čištěním zpětným profukem pomocí dusíku.[3] 
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Kondenzáty získané z obou stupňů procházejí zásobníky pro odsazení 

kontaminantů, kde jsou odloučené uhlovodíky odlučovány a odesílány do výroby  

TPS – NOLO 1 ke  zpracování.  

Voda odpařená v rámci ITD bude přečerpána do sedimentačních nádrží, 

umístěných v těsné blízkosti ITD v rámci vodohospodářsky zabezpečené plochy. Na 

lokalitě budou umístěny celkem 3 sedimentační nádrže v semimobilním provedení, každá s 

objemem 30 m3. V rámci provozu bude jedna z nádrží plněna znečištěnou technologickou 

vodou, ve druhé bude probíhat proces gravitačního odsazení olejové fáze a ze třetí bude 

odebírána odsazená (přečištěná) voda ke zpětnému využití v technologiích nepřímé 

termické desorpce, biodegradace a výroby alternativního paliva.  

Do sedimentačních nádrží bude odčerpávána i voda z retenční nádrže, do které jsou 

svedeny dešťové vody z vodohospodářsky zabezpečených ploch. 

V případě přebytku technologických vod budou tyto převáženy autocisternami na 

externí Čistírnu Odpadních Vod. Při opaku(nedostatku technologické vody) bude 

doplňována vodou od externích dodavatelů. 

4.3 Biodegradace 

Dekontaminovaná zemina bude po ITD ovzorkována, pro chemické a 

mikrobiotické analýzy, které nám určí stupeň dekontaminace. Podle výsledků koncentrace 

NEL v biodegradované zemině, a potřebě mikrobiologického oživení, budou podle potřeby 

dodány do zeminy minerální látky a mikrobiotické kultury. Minerální látky budou 

aplikovány přednostně ve formě kalů z biologických Čistíren Odpadních Vod, nebo 

kompostů. Poté bude zemina určená k dekontaminaci ukládána do základek. Materiál bude 

v průběhu dekontaminace překopáván a zkrápěn vodou, aby bylo možno udržovat stálé 

podmínky přístupu vzduchu a vlhkosti cca 30%(podle potřeby bude materiál zkrápěn 

vodou). V průběhu biodegradace budou pravidelně odebírány kontrolní vzorky. Pravidelně, 

co dva měsíce, budou stanoveny koncentrace NEL, a mikrobiotické rozbory(stanovení 

hustoty bakterií). (zdroj: GEOSAN GROUP a. s.) 
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4.4 Dekontaminace vod 

Voda z areálu lagun(ať už technologická či dešťová voda) bude čištěna 

v dekontaminační stanici, která byla postavena stavebnicovým způsobem. Tento způsob 

řešení umožňuje jednoduchým způsobem provádět úpravy, nebo doplnění technologického 

postupu. Pro dekontaminaci vod byly použity jednoduché metody, které byly schopny 

zvládnout proměnlivou koncentraci škodlivých látek, i proměnlivý objem čištěných vod. 

Podle vyjádření společnosti GEOSAN GROUP a. s. bude kontaminovaná voda  

čištěna následujícími metodami, které jsou také jako jednotlivé stupně čištění: 

- Gravitační separace – třídění látek podle měrné hmotnosti z vodného roztoku 

(olejová vrstva u hladiny, čistá voda uprostřed, sedimentace mechanických 

nečistot a částečné odstranění hydroxidů železa) 

- Provzdušňování – flotace suspendovaných částic PAU a NEL, částečné 

odstranění hydroxidů železe a těkavých složek kontaminantů 

- Filtrace – odstranění mechanických nečistot a hydroxidů 

- Adsorpce – sorbce zbytkových koncentrací kontaminantů na aktivní uhlí 

4.5 Následné využití TPS – NOLO 1 a TPS - NOLO 

Pro využívání vyrobených alternativních paliv bylo MŽP stanoveno několik 

pravidel, která mají zajistit minimální dopad odstraňování ekologické zátěže „lagun 

Ostramo“ na životní prostředí a zdraví lidí:  

- Alternativní palivo může být spalováno, pokud je opatřeno certifikátem o 

složení.  

- Spalování je podmíněno úspěšným  provedením spalovací zkoušky na daném 

zařízení a dodržováním emisních limitů v průběhu spalování pro černo-uhelné 

elektrárny a pro cementárny. V zahraničí záleží spalování na legislativě dané 

země a legislativě EU. 
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Jak už je řečeno níže alternativnímu palivu byl udělen firmou VVUÚ, a. s., 

Certifikačním orgánem na výrobky vydán: CERTIFIKÁT č. VVUÚ – 053/H/2005 vydaný 

výrobci GEOSAN GROUP a. s., čímž byla první podmínka splněna. 

Ještě před spalovací zkouškou byly zvoleny vhodné zařízení pro spalování tohoto 

paliva a to zařízení typu: granulační kotel, fluidní kotel a rotační cementářská pec. Tento 

způsob zneškodňování se jeví jako nejekonomičtější a nejšetrnější k životnímu prostředí i 

zdraví lidí. Jedná se o bezodpadovou technologii při které dochází k vyhoření všech 

organických látek. Díky teplotě plamene a době spalování paliva dochází k odstranění 

těžkých kovů a dalších škodlivin s účinností vyšší než 95%. Zbylé škodliviny se váží do 

popelovitých zbytků(popílku a energosádrovce). Tyto látky se váží tak pevně že se mohou 

se splněním všech limitů přidávat do směsi při výrobě do betonu. Takto vyrobený beton 

splňuje výluhy i pro pitnou vodu.(zdroj: státní podnik DIAMO) 

4.6 Spalovaní TPS – NOLO 1 

Rozhodnutím Krajského Úřadu Moravskoslezského kraje bylo, kvůli vyřešení 

integrovaného povolení, rozhodnuto ověřit spalování TPS – NOLO 1 spalovací 

zkouškou(Rozhodnutím odboru životního prostředí a zemědělství v rámci změny 

integrovaného povolení pro ČEZ, a. s., EDĚ č. j. MSK 166136/2006 ze dne 24. 10. 2006.). 

Vysoká Škola Báňská Technická Univerzita Ostrava byla pověřena řízením, provedením 

spalovacích zkoušek a vydáním souhrnné správy. Ty se prováděly  na provozních 

energetických zařízeních ČEZ,a.s Elektrárna Dětmarovice (dále jen EDĚ) na granulačních 

kotlích s odsířením mokrou vápencovou vypírkou a dále v ENERGETICE TŘINEC, a.s., 

kde jsou cirkulační fluidní kotle s odsiřováním spalin suchou aditivní metodou. 

Certifikovaná palivová směs s pracovním názvem TPS-NOLO 1. bylo následně míchána 

do směsi(obrázek č.8) s čistým černým uhlím na poměr 3,6 ku 96,4% pro EDĚ a 10% ku 

90% pro kotel K12 v Třinci. (zdroj: státní podnik DIAMO) 
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Obrázek č.8 - Míchání palivové směsi pro ENERGETIKU Třinec v požadovaném 

poměru.(zdroj: správa VŠB – TU Ostrava) 

4.7 Průběh spalovacích zkoušek. 

Spalovací zkouška byla provedena na dvou výrobních blocích EDĚ. Výrobní bloky 

B3 a B4 pracovaly do jedné odsířovací linky č.2. Na základě úspěšného provedení a 

příznivých výsledků zkoušky v EDĚ byla další zkouška provedena na cirkulačním 

fluidním kotli K12 v ENERGETICE TŘINEC,a.s.  
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4.8 Spalovací zkouška TPS – NOLO 1 v EĎE 

Ve dnech 12-15. května 2007 vyly v ČEZ a. s., EĎE na granulačním kotli  

(obrázek č.9) prováděny spalovací zkoušky směsi certifikovaného paliva TPS – NOLO 1 

s černým uhlím z  polského dolu Marcel(KWK Marcel). K základnímu palivu z Polska 

byla přidávána palivová směs TPS – NOLO 1. Celkem bylo pro spalovací zkoušku se 

samostatným černým uhlím dodáno 2600 tun paliva, a pro hlavní spalovací zkoušku pak 

bylo namícháno 8200 tun polského černého uhlí a 308 tun certifikované palivové směsi 

TPS – NOLO 1. (zdroj: státní podnik DIAMO) 

 

Obrázek č.9 – Schéma granulačního kotle.(zdro:j simopt.cz) 

Zkoušky byly prováděny v blocích VB3 a VB4 s vývody do společného 

odsiřovacího absorbéru. Součástí zkoušek byly minimálního a maximálního výkonu bloku 

a také dynamické zkoušky výkonu bloku VB4. Zkouška spalování palivové směs TPS – 

NOLO 1 s černým uhlím trvala 72 hodin, se samotným černým uhlím pak 24 hodin. Hlavní 

cíl zkoušek bylo zjištění emisních škodlivin a zjištění vlivu spalování na vedlejší produkty 

např. energosádrovec, popílky, strusky apod. Pro objektivní srovnání a vyhodnocení 

výsledků jednotlivých provozů bylo měření provedeno ve dvou režimech: 

1. Provoz na samostatné černé uhlí 
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2. Provoz směsi 96,4% černého uhlí a 3,6% TPS – NOLO 1 

Měření složek spalin a emisí bylo v průběhu obou režimů prováděno kontinuálně i 

jednorázově, jak přikazovalo rozhodnutí Krajského Úřadu Moravskoslezského kraje. 

Naměřené výstupy plynných emisí a jejich srovnání s platnými normami jsou patrné 

v tabulce č. , kde zkouška č.1 představuje spalování samostatného černého uhlí, zkouška 

č.2 pak směs 96,4%černého uhlí a 3,6% TPS – NOLO 1 při minimálním výkonu výrobních 

bloků(2x100MW) a zkouška č.3 provoz se směsí 96,4%černého uhlí a 3,6% TPS – NOLO 

1 při maximálním výkonu výrobních bloků(2x150MW). (zdroj: státní podnik DIAMO) 

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že zařízení výrobních bloků VB3 a VB4 

pracujících do odsiřovacího absorbéru č.2 plnilo v průběhu všech zkoušek bezpečně 

veškeré emisní limity, stanovené pro EDĚ. Taktéž u vedlejších produktů(popílku, 

energosádrovce) nedošlo v průběhu spalovacích zkoušek k žádnému zásadnímu ovlivnění, 

které by bránilo jejich dalšímu využití jako výrobku.  Spalovací zkouška v Elektrárně 

Dětmarovice tak jednoznačně potvrdila, že spalováním směsi TPS–NOLO 1 s černým 

polským uhlím nedochází k výraznějšímu zatěžování životního prostředí, než je tomu při 

spalování samotného černého uhlí.[2] 

 

Tabulka č.5 - Výsledky spalovacích zkoušek v EĎE[2] 
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4.9 Spalovací zkouška TPS – NOLO 1 v ENERGETICE TŘINEC a. s. 

Spalovací zkoušky na fluidním kotli K12 (obrázek č.10) v ENERGETICE 

TŘINEC, a. s. proběhly taktéž se směsí TPS – NOLO 1 a černým uhlím, a taktéž se 

stejným cílem jako v EĎE. Spalovací zkoušky proběhly v termínu 26. a 29. června 2007 

v souladu s „Projektem spalovacích zkoušek na kotli K12 v ENERGETICE TŘINEC, a. s.“ 

zpracovaném Vysokou Školou Báňskou – Technickou Univerzitou Ostrava. Spalovací 

zkoušky byly také v souladu s rozhodnutím Krajského Úřadu Moravskoslezského kraje. 

První zkouška byla provedena se samotným černým uhlím(taktéž z polského dolu  

Marcel). Další dvě zkoušky proběhly v poměru 90% černého uhlí a 10% TPS – NOLO 1. 

Zkouška spalování samotného černého uhlí byla provedena kvůli možnosti porovnat 

výsledky se směsí s o obsahem TPS – NOLO 1. Pro zkoušky bylo dovezeno 300tun 

polského černého uhlí a namícháno 120 tun TPS – NOLO 1 s 1080 tunami polského 

černého uhlí pro směsnou zkoušku. Při zkouškách nezávisle na sobě měřilo několik 

firem(akreditovaná měřící skupina ELCOM Ostrava a akreditovaná firma TESO). Celkem 

byly provedeny tři spalovací zkoušky. Zkouška č.1 se samotným černým uhlím(trvala 24 

hodin s průměrným výkonem kotle 135,6t/h páry) zkouška č.2 s minimálním výkonem 

kotle a poměrem paliva TPS – NOLO 1 k černému uhlí 10 ku 90% (trvala 6 hodin 

s průměrným výkonem kotle 102t/h páry) a zkouška č.3 s maximálním výkonem kotle a 

poměrem paliva TPS – NOLO 1 k černému uhlí 10 ku 90%(trvala 24 hodin s průměrným 

výkonem kotle 141t/h páry). Stejně jako při spalovacích zkouškách v EĎE byly během 

zkoušek prováděna kontinuální i jednorázová měření emisí a plynných složek spalin. 

Výsledky spalovacích zkoušek v fluidním kotli K12 a jejich porovnání s emisními limity 

jsou v tabulce č.6. (zdroj: státní podnik DIAMO) 
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Obrázek č.10 – Schéma spalování v cirkulačním fluidním kotli.(zdroj:simopt.cz) 

 

Tabulka č.6 - Výsledky spalovacích zkoušek v ENERGETICE TŘINEC, a. s.[2] 
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Podle správy státního podniku DIAMO vyplynulo z výsledků spalovacích zkoušek 

na ENERGETICE TŘINEC, a.s. že: 

- Spalovací teplota je plně srovnatelná se spalováním samotného černého uhlí 

- Výrazným způsobem se snížila spotřeba vápence pro odsíření, což je způsobeno 

přítomností vápna v TPS-NOLO 1. Emise SO2 byly při obou porovnávaných 

zkouškách cca 420 mg.m-3 N a dosahovaly necelých 50 % stanoveného limitu 

pro ENERGETIKU TŘINEC, a.s. 

- Emise CO a NOx byly na úrovni shodné se spalováním samotného černého uhlí a 

opět hluboko pod limity stanovenými pro ENERGETIKU TŘINEC, a.s. 

- Emise tuhých znečišťujících látek TZL jsou dány stavem elektrofiltru a 

spoluspalování TPS-NOLO 1 je vůbec neovlivňuje. Pohybují se kolem 9 mg.m-3
N 

a bezpečně plní stanovený limit 50 mg.m-3 N 

- Obsah emisí PCDD/F a PCB se oproti spalování samotného černého uhlí 

nezměnil. Z naměřených hodnot vyplývá, že fluidním spalováním lze spolehlivě 

rozložit a zoxidovat chlorované uhlovodíky.[2] 

Spalovací zkoušky v ENERGETICE TŘINEC, a.s. dokázali že ve fluidním kotli je 

možno spalovat i vyšší poměr TPS – NOLO 1 ku černému uhlí, aniž by docházelo 

k většímu zatěžování životního prostředí oproti spalování pouze černého uhlí. Poměr paliv 

však není omezován pouze emisními limity, ale také rychlostí mletí správného poměru 

palivové směsi, aby dodávka paliva do kotle byla kontinuální. V EĎE je maximální poměr 

TPS – NOLO 1 pro splnění všech podmínek 3,6%, v ENERGETICE TŘINEC, a.s., kde se 

palivová směs nemele, ale drtí je možné připravovat palivovou směs o obsahu 10% TPS – 

NOLO 1. (zdroj: státní podnik DIAMO) 

 

(zdroj: GEOSAN GROUP a. s.) 
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4.10 Spalovací zkoušky TPS – NOLO 1 v cementárnách 

Na rozdíl od černo-uhelných elektráren je možné v cementárnách spalovat pouze  

TPS – NOLO 1(bez uhelných příměsí). Zatím byly uskutečněny spalovací zkoušky 

v cementárnách v Čížkovicích, Prachovicích, Radotíně a Mokré. Ve dnech 26. až 27. 

června 2007 proběhla zkouška v cementárně společnosti Lafarge Cement, a. s. v 

Čížkovicích. Spalovací zkouška probíhala s dávkováním paliva 2t/hod. Během zkoušky 

prováděla emisní měření autorizovaná měřící skupina CS Proekos, spol. s. r. o. Ze 

získaných výsledků měření vyplývá, že emisní limity budou při spalování TPS – NOLO 1 

dodržovány. Ročně tak cementárny v Čížkovicích mohou spálit 15 00 t paliva TPS – 

NOLO 1. Dále byly úspěšně provedeny spalovací zkoušky v cementárnách Prachovice, 

Radotín a Mokrá. Kromě toho také došlo ke vstupnímu jednání se společností Atel 

Energetika Zlín, která má zájem o dodávky paliva pro fluidní kotel.Všechny zkoušky 

v cementárnách potvrdili možnosti využití palivové směsi TPS – NOLO 1.(zdroj: 

hornicky-klub.info)  

4.11 Spalování mimo území České Republiky 

Palivovou směs je možné vyvážet i za hranice republiky. Ze zahraničních firem 

projevila zájem, a v této době palivo odebírá, dodavatelská společnost E-Carbo Spólka. 

Podle požadavků odběratelů bylo palivo TPS – NOLO 1 upraveno na TPS – NOLO jak už 

bylo zmíněno výše. Toto palivo je v Polsku spalováno v cementárnách a teplárnách. 

Vzhledem k Polské legislativě a skutečnosti že firmy v Polsku nemusí paliva zvlášť 

certifikovat, stačí pouze dodržovat v průběhu spalování emisní limity, je první dodávka 

paliva spalována a čeká se na kontinuální výrobu. (zdroj: GEOSAN GROUP a. s.) 
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5 Podmínky certifikace výrobků 

Podmínek pro certifikaci a následné využití paliva bylo hned několik, a to 

legislativní podmínky, podmínky pro bezpečnost manipulace a v neposlední řadě 

podmínky únosnosti pro odběratele. 

5.1 Legislativní podmínky certifikace 

Při nakládání s odpady a jejich dalším využívání musí být podle Ministerstva 

Vnitra České Republiky splněny platné legislativní nařízení. V České republice řeší 

nakládání s odpady a využívání odpadů tato legislativa: 

- Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů č. 185/2001 Sb.  

- Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí č 100/2001 Sb.  

- Zákon o technických požadavcích na výrobky č. 22/97 Sb.  

- Vyhláška kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam bezpečných odpadů a 

seznam odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 

udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů(Katalog odpadů) č. 

381/2001 Sb.  

- Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady č. 383/2001 Sb.  

- Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu z hlediska ochrany ovzduší č. 

357/2002 Sb. 

-  Vyhláška  o  stanovení  požadavků  na  kvalitu  paliv  pro  stacionární  zdroje z 

hlediska ochrany ovzduší 13/2009 Sb.  
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5.2 Certifikace alternativního paliva TPS – NOLO 1 

Firma GEOSAN GROUP a. s. vyrobila z kalů z lagun Ostramo, černého uhlí a 

neutralizační přísady palivo TPS – NOLO 1 (tuhá palivová směs – NOLO 1). Pro palivo 

TPS – NOLO 1 byla firmou GEOSAN GROUP a.s. zpracována: 

Vnitropodniková norma „Výrobek TPS – NOLO 1“, číslo PN 1/TPS/2005. 

V souladu s touto normou je palivo vyrobeno ve složení: 45 % sludge : 45 % uhlí : 

10 % neutralizační přísada. Zastoupení jednotlivých podílů směsi se volí podle konzistence 

sludge tak, aby výsledný produkt měl sypký charakter. 

Pro palivo TPS – NOLO 1 byl firmou VVUÚ, a. s., Certifikačním orgánem na 

výrobky, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava – Radvanice, IČ: 45193380 vydán: 

CERTIFIKÁT č. VVUÚ – 053/H/2005 

vydaný výrobci GEOSAN GROUP a. s., U Nemocnice 430, 2800 2 Kolín III, IČ: 

25671464 na výrobek: 

TPS – NOLO 1, tuhá palivová směs 

Výše uvedený certifikační orgán tímto certifikátem potvrzuje, že vzorek 

předmětného výrobku je ve shodě: 

- s vnitropodnikovou normou na výrobek TPS – NOLO 1, číslo PN 1/TPS/2005, 

vydanou dne 2. srpna 2005 

- s technickou dokumentací a návodem k používání.  

Údaje uváděné v návodu k použití a bezpečnostním listu výrobku splňují 

požadavky zákona č. 356/2003 Sb., vyhlášky č. 231/2004 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, pro bezpečnou manipulaci s výrobkem. Používání paliva je 

podmíněno provedením spalovací zkoušky na konkrétním zařízení zvláště velkého, 

velkého a středního zdroje znečišťování a vyhodnocením emisních měření a dodržením 
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podmínek uvedených v souboru technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních 

opatření daného zdroje. 

 Výrobek TPS NOLO 1 nemá nebezpečné vlastnosti dle vyhlášky MŽP č. 357/2002 

Sb. ze dne 11. července 2002 v platném znění kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv 

z hlediska ochrany ovzduší. Expertní zhodnocení o vyloučení nebezpečných vlastností 

alternativního paliva bylo provedeno firmou EMPLA spol. s r. o.[2] 

6 Závěr 

Ropné laguny Ostramo v Ostravě představují jednu z největších ekologických 

zátěží v České Republice. Dlouholeté ukládání olejovitých odpadů zapříčinily značnou 

kontaminaci této lokality. Hlavními kontaminanty jsou NEL olejovitého charakteru a PAU, 

které obsahují těžké kovy a PCB. Podle tohoto druhu kontaminace byla také vybrána 

nejvhodnější technologie dekontaminace a to výroba tuhé palivové směsi za pomoci 

neutralizace vápnem a mísením s černým uhlím. To vše aby bylo zamezeno další 

kontaminaci okolí a byly dodržovány všechny ekologické limity. Dále pak bylo zvoleno 

spalování tohoto paliva ve vhodných zařízeních, a to v granulačním kotli, fluidním kotli a 

rotační cementářské peci. V průběhu zkoušek bylo na požadavek odběratelů palivo 

pozměněno kvůli lepším vlastnostem. Před výrobou, skladováním a spalováním však bylo 

třeba splnit potřebné legislativní podmínky, vyřídit všechny povolení a dodržet všechny 

technologické postupy. Některé legislativní podmínky byly již splněny, některé budou 

v brzké době dořešeny. Poté bude budou podniky mít možnost využívat alternativní palivo 

jako právoplatné, jehož využívání bude pouze otázka poptávky, která je věc marketingu a 

odvíjí se hlavně od ceny uhlí. 
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