
1. Úvod 

1.1 Cíle diplomové práce 

   V Unipetrolu s.r.o., konkrétně na teplárnách T 200 a T 700, vzniká velké množství 

vedlejších energetických produktů jako jsou popílky, škváry a produkty polosuché metody 

odsíření spalin.Cílem této práce je snaha o zajištění co nejefektivnějšího využití těchto 

produktů,  jak na územích patřící Unipetrolu s.s.o., tak v nejbližším okolí, vytěžených důlních 

prostorech a k rekultivaci krajiny.  V současné době se ze zpracované analýzy těchto produktů 

vyhodnocují všechna možná dostupná řešení  jejich využití. . 

1.2 Výroba a historie společnosti Unipetrol s.r.o. 

 Společnost Unipetrol s.r.o. (viz také obr. 1) je největším petrochemickým podnikem v 

České republice a řadí se k nejvýznamnějším výrobním podnikům v zemi. Patří ke klíčovým 

dodavatelům produktů k dalšímu zpracování zejména v chemickém průmyslu (Kaučuk 

Kralupy, Spolana Neratovice, BorsodChem MCHZ Ostrava, Hexion Specialty Chemicals, a.s. 

 a řada dalších), ale také v plastikářském a farmaceutickém průmyslu. V Chemopetrolu, a. 

s. se vyrábí etylen, propylen, polyetylen, polypropylen, benzen, čpavek, močovina a mnoho 

dalších komodit. Více než polovina produkce končí u českých zpracovatelů, zbývající část se 

vyváží do celé Evropy, zejména do Německa, Itálie, Polska a na Slovensko.  Společnost 

Unipetrol s.r.o. vznikla převodem vlastnických práv z akciové společnosti Chemopetrol  

v roce 2006 (podnik však byl založen jako továrna na motorová paliva ze zplyňovaného 

hnědého uhlí v roce 1939). Od roku 1972 se začaly využívat technologie na zpracování ropy. 

Unipetrol s.r.o., je dceřinou společností rafinérsko-petrochemického holdingu Unipetrol. 

Zaměstnává téměř 2 125 zaměstnanců.  Majitelem Unipetrolu je polská firma PKN Orlen. 

Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba, zpracování a prodej chemických látek a 

výroba, zpracování, rozvod a dodávky energií. [1]  

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                               



1.3 Přehled závodů a produktů  

 V současné době, po odčlenění některých výroben nevěnujících se přímo chemické výrobě  

nebo energetice má Chemopetrol a.s. tyto hlavní závody: 

 ZÁVOD PETROCHEMIE (hlavní výrobky: etylen, propylen, C4-C9 frakce, benzen 

a topné oleje, polyetylen, polypropylen), 

 ZÁVOD AGRO (hlavní výrobky: oxoalkoholy, etanol, čpavek, močovina, vodík), 

 ZÁVOD ENERGETIKA (hlavní činnosti: výroba, zpracování, distribuce a dodávky 

energií, vodní a odpadové hospodářství), 

 ZÁVOD SLUŽEB (hlavní činnosti: správa areálu, správa budov, správa komunikací, 

správa dopravních prostředků). 

Použití produktů Unipetrol,s.r.o. [1]: 

 Etylen – v první řadě na výrobu polyetylenu, dále na výrobu lihu a etylbenzenu. 

Etylen slouží v podobě etylenglykolu na výrobu nemrznoucí kapaliny, ale hojně se 

využívá také v potravinářství, například k dozrávání ovoce. Tvoří rovněž základ 

materiálů pro průmyslové odmašťování či čištění oděvů.  

 Propylen – především na výrobu polypropylenu a oxoalkoholů. Na výrobu kyseliny 

akrylové a akrylátů (těsnění, tmely, akrylátová vlákna),  propylenoxidu, kumenu a 

oxoalkoholů (změkčovadla do PVC, rozpouštědla).  

 Polyetylen – plast pro výrobu vstřikovaných, vyfukovaných a vytlačovaných výrobků 

(například potřeby pro domácnost, hračky, uzávěry, kontejnery, kanystry, nádrže, 

kbelíky, přepravky, láhve), dále fólií a v neposlední řadě na výrobu trubek (zejména 

rozvody vody a chráničky kabelů).  

 Polypropylen - plast pro výrobu fólií a vstřikovaných výrobků, textilních pásek (pytle 

a vaky), netkaných textilií (dětské plenkové kalhotky, vložky,  textilie pro stavebnictví 

a zemědělství). Surovina pro výrobu obalů na potraviny (kelímky).  

 Čpavek – zejména pro zemědělství, ale i výrobu kyseliny dusičné – uplatnění od 

hnojiv až po výbušniny.  

 Močovina – používá se zejména v zemědělství a v technickém sektoru (plasty, léčiva 

a lepidla – pro plovoucí podlahy, dřevotřískové desky).  

 Oxoalkoholy – používají se jako změkčovadla pro výrobu PVC, akryláty,  

rozpouštědla.  

 Syntetický líh – výchozí surovina pro rozpouštědla, kosmetický průmysl.  

 C4 frakce – vyrábí se z ní syntetický kaučuk.  



 C5 frakce – složka autobenzinů.  

 Benzen – největší podíl pro výrobu etylbenzenu (styren – polystyren), kumenu, 

cyklohexanu (umělá vlákna - nylon) a barviv.  

 Pyrolýzní oleje – nízkosirnaté palivo, surovina pro výrobu gumárenských sazí.  

 Naftalenový koncentrát - surovina pro výrobu čistého naftalenu a ftalanhydridu.  

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

Obr.1 Letecký snímek závodů Unipetrol s.r.o. a Česká rafinérská a.s. [2] 



2. Teplárna T 200 a její VEP 

2.1 Analýza činností teplárny T 200 

2.1.1 Všeobecně 

Na teplárně T 200 jsou 4 provozuschopné kotle na spalování hnědého uhlí a 3 zadní tahy 

(tkaninový filtr, spalinový ventilátor a měření emisí). Kotle K 9, K 10 a K 12 mají vlastní 

zadní tah. Kotel 11 je kouřovody propojen se zadními tahy sousedních kotlů, takže v případě 

odstávky některého z nich, je možné ho provozovat přes příslušný zadní tah. Současně lze 

provozovat maximálně 3 kotle. 

Kotle K 9 a K 10 byly uvedeny do provozu v letech 1941 a 1943, kotel K 11 v roce 1953 a 

kotel K 12 v roce 1955. 

Výrobce kotlů K 9, K 10 a K 12 firma IBS Brno. 

Výrobce kotle K 11 firma Wolf - Buchou - Magdeburg. 

2.1.2 Základní parametry kotlů 

Jmenovitý výkon kotlů  100 t.h-1 

Jmenovitý tlak přehřáté páry 7,06 MPa 

Jmenovitá teplota přehřáté páry 480°C 

Počet práškových hořáků 8 

Počet plynových stabilizačních hořáků 8 

Počet olejových hořáků 2 

Počet mlýnů 4 

Účinnost kotlů 82 % 
 

2.1.3 Popis kotlů 

Instalované kotle jsou: 

- strmotrubné 

- sálavé s přirozenou cirkulací 

- s práškovým topením a přímým foukáním prášku 

- granulační. 



V každém rohu spalovací komory, která je čtvercového půdorysu, jsou ve výšce stanoviště 

topiče instalovány dva uhelné hořáky a dva hořáky pro spalování topného plynu. 

Na kotlích jsou v západní stěně kotle (u uhelných a plynových hořáků) instalovány dva 

olejové hořáky typu SOH 1150 - IP. Tyto hořáky jsou používány pro snížení emisí SO2 pod 

zákonný emisní limit v případě spalování uhlí o vyšším obsahu síry a nedostatku topného 

plynu. 

Spalovací vzduch dodávají u každého kotle dva vzduchové radiální ventilátory po 20 

m3.sec-1. Množství přiváděného vzduchu je regulováno regulační klapkou, která je umístěna u 

kotle č. 12 před vstupem do ventilátoru a u kotlů č. 9, 10, 12 za vzduchovým ventilátorem. 

Pro vysoušení paliva při mletí v mlýnech se vzduch předehřívá na 300°C v ohřívačích 

vzduchu. 

Potřebný tah pro průtok spalin kotelním agregátem vyvozuje axiální tahový ventilátor, 

zařazený v kouřovodu za tkaninovým odlučovačem popílku před vstupem do komínu. 

Regulace množství spalin je prováděna natáčením regulačních lopatek před oběžným 

kolem ventilátoru. Jmenovitý výkon ventilátoru LF 9 a 12 činí 105,5 m3.sec-1, LF 10 je 86 

m3.sec-1. 

Pro zpracování paliva (na jemný vysoušený prášek) má každý kotel čtyři tlukadlové 

mlýny (současně jsou v provozu tři mlýny při spalování uhlí, čtvrtý mlýn je v záloze). Výkon 

mlýna je 5 až 7,5 t.h-1 uhlí při jemnosti mletí 90 až 150 mikronů. 

Směs odpadních plynů z chemických výrob a zemního plynu (dále jen topný plyn) je z 

míchací stanice plynů (st.3231) vedena potrubím na T 200, kde se toto potrubí napojuje do 

potrubního řádu vedeného na mostě podél východní stěny kotelny. Z tohoto potrubního řádu 

jsou k jednotlivým dvojicím kotlům vyvedeny odbočky. K jednotlivým kotlům je topný plyn 

veden  přes plynovou předlohu s tlakovou pojistkou do hořáků kotlů. 

Pyrolýzní oleje z olejového hospodářství jsou dopravovány do kotelny potrubím ze 

zásobní nádrže olejového hospodářství umístěné v bloku 15. Recirkulační potrubí slouží k 

dopravě nespáleného oleje zpět z kotelny do zásobní nádrže. Olej je z hořáků do spalovací 

komory kotle rozprašován pomocí páry. Jednou ohebnou kovovou hadicí se dopravuje olej, 

druhou hadicí se přivádí do hořáku rezonanční médium - pára. 

Změnou tlaku oleje se vytváří spalovací mlhovina, která je potřebná pro dokonalé 

spalování. K rozvíření spalovacího vzduchu dochází v stabilním lopatkovém vířiči vzduchu, 



na konci difuzoru hořáku. Množství spalovacího vzduchu pro olejové hořáky (z kanálu 

teplého vzduchu kotle) je regulováno klapkou. 

 

2.1.4 Odlučovací zařízení popílku 

Umělé tahy kotlů 

Provozuschopné jsou 4 kotle a 3 tkaninové filtry, tzn. že je možno provozovat najednou 

maximálně 3 kotle. Kouřovody od všech 4 kotlů jsou napojeny do jednoho společného 

komína. 

 

Tkaninový hadicový filtr 

Znečištěné kouřové plyny o provozní teplotě cca 205°C vstupují kanálem znečištěného 

plynu do předodlučovacího prostoru. Proud plynu změní směr a vstupuje do filtračního 

prostoru, ve kterém jsou umístěny hadice, představující filtrační médium. 

Tkaninový filtr je vybaven 6 samostatnými vzdušníky pro čistící vzduch. Od každého 

vzdušníku je vedeno 17 výstupů se solenoidovými ventily a trubkami s tryskami pro ofuk 

rukávců filtru. 

Čisté spaliny oddělené od polétavého prachu opouští filtrační hadice na horním konci 

a odtékají přes čelní vychylovací desku horizontálně. Přes výstupní klapky se plyn dostává do 

sběrného kanálu čistých spalin a odtud k sacímu kanálu daného ventilátoru. 

Technická data 

Typ filtru FTS 3x17-5,5 (20) 

Množství kouřových plynů 378 000m3.h-1 

Maximální teplota kouřových plynů 

na vstupu do filtru 240°C, špičkově 260°C 

Koncentrace TZL  za filtrem do 100 mg.Nm-3 

Systém čištění 2 stupňový - JET proud 

Způsob provozu ON - Line 

Filtrační plocha 5 244 m2 

Počet hadic 2 040 kusů 

Rozměry koše průměr 145 mm, délka 5 500 (5 000) mm 



 

2.2 Zpracovávané suroviny a spalovaná paliva 

 

V kotlích teplárny T 200 jsou spalována následující paliva: 

 

2.2.1 Hnědé uhlí 

Jako základní palivo je u všech kotlů používáno  hnědé uhlí z dolů Mostecké uhelné 

společnosti „CENTRUM“ a  o následujících základních kvalitativních parametrech: 

Tabulka č.1  – kvalitativní znaky uhlí pro T 200 

Kvalitativní znaky paliva 

Parametr Symbol Jednotka Hodnota 

Správná zrnitost - (mm) 40 - 80 

Výhřevnost Qi
r (MJ.kg-1) prům. 15,6 

Obsah popela v původním stavu Ar (%) prům. 12,0 

Obsah síry v původním stavu Sr (%) prům.  0,6 

Obsah veškeré vody v původním stavu Wr
t (%) prům. 32,0 

Spalné teplo hořlaviny Qs
daf (MJ.kg-1) prům. 31,0 

Podíl prchavé hořlaviny v hořlavině Vdaf (%) prům. 53,0 

 

2.2.1.1 Druhy nakupovaného uhlí 

Drobné 1 
Výrobce / dodavatel  MUS,a.s./Czech Coal a.s. 
Výhřevnost Qi

r 14,0 MJ/kg 
Obsah popela Ad 19 % 
Obsah síry Sd 0,36% 
Obsah vody Wt

r 38% 
Spalné teplo Qdaf 31,02 MJ/kg 
Prchavá hořlavina Vdaf 52% 
 
 
 
Těžní 1 



Dodavatel MUS,a.s./Czech Coal a.s. 
Charakteristika druh z dolu Centrum 
Výhřevnost Qi

r 17,5 MJ/kg 
Obsah popela Ad 9% 
Obsah síry Sd 0,54%  
Obsah vody Wt

r 32,2% 
Spalné teplo Qdaf 30,8 MJ/kg 
Prchavá hořlavina Vdaf 53% 
Obsah vodíku Hdaf 5,8% 
 
Těžní 2 
Dodavatel MUS,a.s./Czech Coal a.s. 
Charakteristika druh z dolu Centrum 
Výhřevnost Qi

r 15,5 MJ/kg 
Obsah popela Ad 19% 
Obsah síry Sd 0,63%  
Obsah vody Wt

r 30,2% 
Spalné teplo Qdaf 30,8 MJ/kg 
Prchavá hořlavina Vdaf 53% 
Obsah vodíku Hdaf 5,6% 
Obsah vodíku Hdaf 5,6% 

2.2.2 Topný plyn 

Při sjíždění a najíždění kotle, při vysoušení vyzdívky kotle a stabilizaci plamene v kotli je 

používán topný plyn o následující průměrné výhřevnosti a složení:  

 
Tabulka č.2  – kvalitativní složení topného plynu pro T 200 

Parametr Jednotka Množství 

CO2 % mol. 0,8 ÷ 22,4 

O2 % mol. 0,0 ÷ 1,4 

CO % mol. 0,5 ÷ 4,0 

H2 % mol. 36,6 ÷ 67,7 

CH4 % mol. 8,0 ÷ 27,4 

N2 % mol. 7,3 ÷ 32,4 

Výhřevnost MJ . Nm-3 11,0 ÷ 23,0 
 

V případě nedostatku odpadních plynů z provozu chemických výrob jsou tyto odplyny 

nahrazovány směsí zemního plynu a dusíku. 



2.2.3 Pyrolýzní topný olej 

Pyrolýzní topný olej narušuje vyzdívku kotle a proto není spalován při základním provozu 

kotle. Je spalován jen v případech kdy má uhlí vyšší sirnatost za účelem snížení koncentrací 

emisí SO2. 

Pyrolýzní topný olej je směs výše vroucích aromatických uhlovodíků, které vznikají při 

pyrolytickém štěpení směsí benzínu, plynového oleje a kapalných plynů. Vzhledem k bodu 

tuhnutí, který je cca +15oC, je nutno zabezpečit při manipulaci s ním (čerpání, stáčení, 

dopravě a podob.) jeho předehřívání. 

 
Tabulka č.3  – kvalitativní složení pyrolýzního topného oleje pro T 200 

 

Ukazatel jakosti Limitní hodnoty 
Měrná hmotnost při 20oC v kg.m-3 max. 1 150 

Viskozita při 100oC v mm2.s-1 max. 70 

Bod vzplanutí v oC min. 80 

Obsah síry v % max. 0,1 

Obsah vody v % max. 0,1 

Obsah popela v % max. 0,1 

Výhřevnost v MJ.kg-1 40,36 

 

2.2.4 Ostatní suroviny 

 
Sorbacal®SP (vzdušné bílé hašené vápno) 

Sorbacal®SP, (popřípadě jiný typ hydroxidu vápenatého) je přidáván v suchém stavu do 

spalin před tkaninový filtr v případech, kdy má uhlí vyšší sirnatost za účelem snížení 

koncentrací emisí SO2  na stanovený limit.  

Složení Sorbacalu SP: 

vysoký obsah aktivní složky:    > 92,5 % Ca(OH)2  

velký měrný  povrch :     40 - 46 m²/g (BET)  

objem porů o průměru 0-1000 Ä :               > 0,20 cm³/g (BJH) 

objem porů o průměru 100-300 Ä :               > 0,10 cm³/g (BJH) 

vlhkost :                    < 0,5  %  

měrný povrch BET :                                                  40-46 m2/g 

 



2.3 Stávající využití VEP z T 200 

 
V současné době se veškeré VEP ( škvára, popílek se Sorbacalem) dopravují hydraulickou 

cestou na „Novou popelovou skládku“ dále jen NPS. Tento materiál by měl být v budoucnu 

použit na rekultivaci této lokality. Směs popílku, škváry a Sorbacalu je plavena spolu 

s popelovinami z T 700 a rovnoměrně ukládána v prostoru jezera NPS. 

 

2.3.1 Princip hydraulické dopravy z T 200 

 
Na kótě 0,0 m jsou v kotelně 3 sběrné bagrovací jímky. Bagrovací jímky č. 1 a 2 jsou 

trvale mimo provoz. Do bagrovací jímky č. 3 se splavuje popel a struska od 4 kotlů tj. kotlů č. 

9, 10, 11 a 12. Struska ze spalovací komory kotle padá do litinových van, umístěných ve 

škvárovníku kotle. Z něho se struska dopravuje přes drtič strusky splavovací vodou 

odpopelňovacími kanály do bagrovací jímky. Do ní se také splavuje popel z výsypek pod 

dodatkovými plochami kotle a popílek z výsypek látkového filtru kotle. Ze sběrné bagrovací 

jímky se popelová směs čerpá střídavě dvěma bagrovacími čerpadly na popelovou skládku. 

Zařízení pro odpopelnění a hydraulickou dopravu popele a škváry je složeno z 

následujících částí: 

Drtič strusky 

Slouží k mechanickému rozrušení (drcení) napadané škváry pomocí drtičových nožů 

upevněných na hřídeli drtiče. 

      Každý kotel má 3 drtiče navzájem spojené kloubovou hřídelí. 

Splavovací kanálový rozvod 

Slouží pro splavování popele a škváry od škvárovníků kotlů a popílkových výpustí 

(látkového filtru kotle, EKO, PV-výsypky) do třech sběrných bagrovacích jímek. 

Bagrovací čerpadla 

Bagrovací čerpadlo je konstruované jako spirální, odstředivé, jednostupňové, kozlíkového 

provedení. Skládá se z hydraulické a mechanické části. 

             Hydraulická část 

   Tvoří ji kruhová čerpadlová skříň, dělená ve vertikální rovině, výměnná spirálová duše, 

sací víko a oběžné kolo. Čerpadlo má měkkou ucpávku, zavodněnou čistou vodou. 



Hydraulická část, přicházející do styku s čerpanou hydrosměsí, je z chrommolybdenové 

slitiny. Čerpadlová skříň je ocelová. 

Oběžné kolo je trojlopatkové, uzavřené s axiálním jednostranným vstupem a je letmo 

uchycené na kuželovou část hřídele. Proti otáčení na hřídeli je zajištěné perem. Hřídel je 

utěsněná lojovým provazem a má dělený zahlcovací kroužek. Těsnící provaz je přitlačovaný 

do ucpávkového prostoru přírubou. Hydraulická část je z části mechanickou, spojená pomocí 

spojovacího tělesa v jeden celek. 

  Mechanická část 

   Tvoří ji ložiskový kozlík s chlazenou olejovou vanou, opatřenou otvory pro nalévání 

a vypouštění oleje, a otvorem pro olejoznak. V kozlíkovém tělese jsou uložená valivá ložiska 

pro uložení hřídele čerpadla. Ložiskový kozlík má dvě ložisková víčka. Víčko na straně 

ucpávky je těsněné guferem a odstřikovacím kroužkem. Na hřídeli je nasazena spojka. 

Bagrovací čerpadla jsou umístěna vždy po dvou v každé bagrovací stanici. 

 

 

3. Teplárna T 700 a její VEP 

3.1 Analýza činností teplárny T 700 

3.1.1 Všeobecně 

Instalovaný výkon celé kotelny teplárny T 700 tvoří 8 kotelních jednotek. 

Granulační parní kotle výrobce ABB-PBS Brno s parametry 135 t.h-1; 9,41 MPa; 540°C je 

jednobubnový s přirozenou cirkulací, granulační, se čtyřmi práškovými hořáky v rozích 

spalovací komory a čtyřmi zapalovacími a stabilizačními plynovými hořáky, umístěnými v 

bočních stěnách spalovací komory. Stěny spalovací komory jsou membránového provedení. 

Přehřívák páry je čtyřstupňový, teplota přehřáté páry je regulována vstřikem napájecí vody 

před třetí a čtvrtý stupeň přehříváku.  

Čištění stěn spalovací komory zajišťují 4 výsuvné rotační ostřikovače. Přehříváky je 

možno za provozu ofukovat šesti dlouhovýsuvnými parními ofukovači, ohřívák Ljungström 

se čistí dvěma kombinovanými kyvnými ofukovači. Těmito ofukovači lze u odstaveného 

kotle provést promytí ohříváku teplou alkalickou vodou. 

Jmenovitý výkon kotle zajišťují tři tlukadlové mlýny, jeden je záložní. Tuhé zbytky po 

spalování (škvára) padají z výsypky spal. komory do řetězového vynašeče, který je vynáší do 



dvourotorového drtiče a odtud padají do splavovacího kanálu. Nízké tvorby NOx je dosaženo 

snížením teploty plamene vhodným rozdělením sekundárního a terciálního vzduchu pro 

spalování. Spalovací vzduch zajišťují dva vzduchové ventilátory. Vzduch je předehříván ve 

dvou parních ohřívácích a jednom regenerativním ohříváku typu Ljungström. 

Odtah spalin je zajištěn jedním spalinovým ventilátorem. K odloučení popílku z 

kouřových plynů slouží dvousekcový elektrický odlučovač.  

Kouřové plyny vstupují z kotle obsahují popílek o koncentraci cca 64 g.Nm-3 plynu, který 

je třeba odloučit. Jako první stupeň odprašování slouží dvousekcový elektrostatický 

odlučovač. Popílek unášený kouřovými plyny se elektricky nabíjí a působením elektrického 

pole se podle polarity usazuje buď na elektrodách usazovacích nebo vysokonapěťových.  

Čištění elektrod je od usazeného popílku je zabezpečeno oklepáváním. Spadlý popílek je 

odváděn z elektrostatických odlučovačů pomocí výsypek s turnikety do čajníků a splavován 

do bagrovací stanice nebo pneumaticky dopravován na odsíření k dalšímu využití. Vyčištěný 

plyn je z elektrostatického odlučovače zaveden do směšovací komory a dále pak do odsíření, 

za kterým jsou tkaninové filtry jako druhý stupeň odprášení.  

Elektrostatické odlučovače jsou vybaveny  systémem řízení odlučovacího procesu.  

K hydraulické dopravě škváry a popílku, jež jsou odpadem při provozu parních kotlů, na 

popelovou skládku slouží dvě bagrovací stanice. Jedna stanice pro čtyři kotle.  

Škvára, popílek z dodatkových ploch a popílek z elektroodlučovačů jsou plavícími žlaby 

splavovány do sběrných jímek. Odtud je hydrosměs čerpána bagrovacími čerpadly na NPS. 

3.1.2 Základní parametry kotlů 

Tepelný výkon 95,8 MW 

Odpovídající parní výkon kotle 135  t.hod-1 

Jmenovitý tlak přehřáté páry 9,41 MPa 

Jmenovitá teplota 540°C 

Množství spalin 186 000 Nm3. hod.-1 

Počet práškových hořáků 4 

Počet plynových hořáků 4 

Počet mlýnů 4 

Garantovaná hodnota O2 5,37 % obj. 

Garantovaná hodnota NOx 400 mg.Nm-3 R 

Garantovaná hodnota CO 250 mg.Nm-3 R 

Jmenovitá teplota napájecí vody 215°C 



 

3.1.3. Základní parametry EO 

Výrobce ZVVZ Milevsko 

Typ EKH - 1-17-10,5-2-5-200- 4-1 

Počet sekcí 2 

Počet napájecích zdrojů 2 

Projektovaná účinnost 99 % 

Vstupní koncentrace cca 64 g.Nm-3 R 

Výstupní garantovaná koncentrace 650 mg.Nm-3 R 

 

3.1.4 Základní popis a parametry odsíření spalin T 700 

 

Účelem této jednotky je omezení negativních vlivů teplárny 700 na životní prostředí. 

Snížení obsahu škodlivin ve spalinách kotlů se provádí pomocí vápenného mléka a suspenze 

reproduktu nastřikovaných do spalin v absorberu a následným zachycením vzniklých pevných 

reakčních produktů v tkaninovém filtru. Pro případ provozu s vysokou vstupní koncentrací 

SO2 a nízkou teplotou spalin na vstupu je každá linka vybavena t.zv. intenzifikací (suchá 

injektáž reproduktu do absorberu ). Zařízení pracuje dle procesu NOELL/NIRO-ATOMIZER. 

Do provozu bylo odsíření spalin T 700 najížděno ve dvou etapách v závislosti na rekonstrukci 

kotlů. Linka 1 spolu se 4-mi kotli po rekonstrukci byla uvedena do provozu 17.září 1996, 

linka 2 pak spolu s dalšími 4-mi kotli 16. září 1997. 

       Kapacita každé z obou linek odsiřování je definována (hodnoty platí pro jednu linku): 

 Normální podmínky Maximální podmínky  

 Množství spalin na vstupu 600.000 Nm3.h-1 vlh. 660.000 Nm3.h-1 vlh. 
 Koncentrace SO2 na vstupu 3.930 mg.Nm-3 vlh 5.240 mg.Nm-3 vlh 
 Teplota spalin na vstupu 150°C - 180°C 
 Koncentrace SO2 na výstupu 360 mg.m-3 such. *) 360 mg.Nm-3 such. *) 
 Koncentrace HCl na výstupu 0,53 mg.Nm-3 such. *) 5,3 mg.Nm-3 such. *) 
 Koncentrace HF na výstupu 0,202 mg.Nm-3 such. *) 5,3 mg.Nm-3 such. *) 
 Koncentrace TZL na výstupu 20,5 mg.Nm-3 such. *) 26,5 mg.Nm-3 such. *) 
 

*)...hodnoty přepočteny pro obsah kyslíku 6%. 
 

Fond pracovní doby každé linky odsiřování je 8 497 hod/rok. U výroby aditivovaného 

granulátu je fond pracovní doby max. 5 dní v týdnu po 14 hodinách denně, tj. 3 400 hod/rok. 



Základní funkce provozu odsiřování jsou řízeny řídícím systémem TDC 3000, který 

umožňuje regulaci požadovaných procesních parametrů a základní řízení spalinových cest, a 

sice: 

 regulaci tlaku spalin za ventilátory kotlů (na vstupu odsíření) 

 regulaci teploty spalin za absorberem 

 regulaci výstupní koncentrace SO2 

 automatické otevření by-passu při přechodu z podtlaku do přetlaku ve směšovací 

komoře. 

 

Základní rovnice odsíření spalin: 

SO2 + Ca(OH)2 = CaSO3 + H2O 

SO3 + Ca(OH)2 = CaSO4 + H2O 

CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 + H2O 

2 HCl + Ca(OH)2 = CaCl2 + 2 H2O 

2 HF + Ca(OH)2 = CaF2 + 2 H2O 

3.2 Zpracovávané suroviny a spalovaná paliva 

3.2.1 Topný plyn 

Při sjíždění a najíždění kotle, při vysoušení vyzdívky kotle a stabilizaci plamene v kotli je 

používán topný plyn o následující průměrné výhřevnosti a složení:  

 
Tabulka č.4  – kvalitativní složení topného plynu pro T 700 

Parametr Jednotka Množství 

CO2 % mol. 0,8 ÷ 22,4 

O2 % mol. 0,0 ÷ 1,4 

CO % mol. 0,5 ÷ 4,0 

H2 % mol. 36,6 ÷ 67,7 

CH4 % mol. 8,0 ÷ 27,4 

N2 % mol. 7,3 ÷ 32,4 

Výhřevnost MJ . Nm-3 11,0 ÷ 23,0 

V případě nedostatku odpadních plynů z provozu chemických výrob jsou tyto odplyny 

nahrazovány směsí zemního plynu a dusíku. 

 



3.2.2. Hnědé uhlí 

Průmyslová směs Ps3 – 153 

 

Výrobce                    Litvínovská uhelná, a.s. 

Dodavatel                    Czech Coal a.s. 

Charakteristika        druh z Úpravny uhlí Komořany 

Výhřevnost Qi
r        11,1 MJ/kg 

Obsah popela Ad           42 % 

Obsah síry Sd                    1,6 % 

Obsah vody Wt
r        27 % 

Spalné teplo Qdaf        29,1 MJ/kg 

Prchavá hořlavina Vdaf      54 % 

Obsah vodíku Hdaf       6,0 % 

 

Průmyslová směs Ps3 – 163 

Výrobce                   Vršanská uhelná, a.s. 

Dodavatel                   Czech Coal a.s. 

Charakteristika       druh ze závodu Hrabák 

Výhřevnost Qi
r       11,0 MJ/kg 

Obsah popela Ad         40 % 

Obsah síry Sd                  1,6 % 

Obsah vody Wt
r      28 % 

Spalné teplo Qdaf      28,4 MJ/kg 

Prchavá hořlavina Vdaf     54 % 

Obsah vodíku Hdaf     6,0 % 

3.2.3. Pálené vápno 

Vápno nehašené pálené s malým obsahem uhličitanu vápenatého, hydroxidu vápenatého a 

oxidů hořčíku, křemíku, hliníku a železa. 

Chemický název           CaO 

Obsah (v%)                   94 - 97 

  

 



3.3 Stávající využití VEP z T 700 

V současné době se VEP ( škvára, popílek, produkt z odsíření ) využívají k přípravě 

aditivovaného granulátu, prodeji v suchém stavu nebo se dopravují hydraulickou cestou na 

NPS. Využití pro prodej v suchém stavu a přípravu aditivovaného granulátu je v současné 

době nejjednodušším a ekonomicky výhodným způsobem využití těchto produktů. 

 

3.3.1 Prodej suchého popílku jako příměs do betonů 

Popílek zachycený elektroodlučovačem padá ze čtyř  výsypek přes rotační podavače a 

rozbočky. Pomocí rozbočky lze volit pneumatickou nebo hydraulickou dopravu popílku. 

Hydraulická doprava popílku je řešena přes čajník do plavícího kanálu, pneumatickou 

dopravu popílku do skladovacího zásobníku zajišťuje komorový podavač nebo pneumatická 

doprava.. 

Odvzdušnění skladovacího zásobníku je zajištěno přes filtr s pulsní regenerací filtračních 

hadic. Ze skladovacího zásobníku je popílek pomocí nakládacího zařízení plněn do 

autocisteren o objemu 25 nebo 30 m3.  

       Nakládací zařízení je připevněno v místě kruhové příruby základové desky NZ na přírubu 

svodu, jenž je připojen pod deskový uzávěr zásobníku popílku. Výsyp expedovaného 

materiálu je zakončený přechodovou přírubou DN250. 

Základová deska NZ je přišroubována na přírubu přechodového hrdla výsypného místa. 

Na hrdlo odsávání základové desky je přes přírubu přišroubován přechodový díl pod filtrační 

jednotkou, která je umístěna naležato nad touto výsypkou a nakládacím zařízením.  

Přechodovým dílem propadává prach zachycený na filtračních lamelách zpět do dopravního 

prostředku. 

Na vrchní straně základové desky je uchycen třílanový vrátek poháněný 

elektropřevodovkou. V převodovce jsou integrovány nastavitelné kontakty horní a dolní 

pracovní polohy a kontakty horní a dolní havarijní polohy (zařízení spuštěno na Lmax, nebo 

staženo na Lmin). 

Vrátek je dále vybaven zařízením snímače vyvěšení lan, jež reaguje na uvolnění a 

prověšení prostředního lana vrátku. Lana jsou navinuta na lanové kotouče, jež jsou uloženy na 

společné hřídeli vrátku.  

Spodní strana základové desky je opatřena plechovým límcem pro uchycení vnitřního a 

vnějšího měchu. Pod základovou deskou je navařen vstupní – nátokový díl. Dále jsou pod 



základovou deskou umístěny ocelové kónické misky propojené s vnitřním měchem DN 500 

mm. Vnitřní svod je zakryt vnějším měchem DN 700 mm. Oba měchy jsou navlečeny na 

límce základové desky a přechodové segmenty spodního dílu a jsou zajištěny kovovými 

sponami. 

Spodní ocelový výsypný díl NZ se skládá z vnějšího kónického tělesa, těsnícího na hrdlo 

přepravního prostředku a kónického středního tělesa s uzavíracím kuželem. 

Vnitřní svod slouží k dopravě a usměrnění sypkého materiálu. Vnější a vnitřní ochranný 

měch, který kryje vnitřní svod, brání úletu prachových částic z prostoru spodního výsypného 

dílu a prostoru mezi vnitřním svodem a vnějším ochranným měchem během plnění materiálu. 

Tento prostor je odsáván pomocí ventilátoru filtrační jednotky, což umožňuje také odtah 

vzdušiny z vnitřního prostoru cisterny jejím následným vyčištěním. 

Spodní výsypný díl je zavěšen na třech lanech (vedenými mezi vnitřním a vnějším 

měchem) a zároveň propojen sponami k vnějšímu a vnitřnímu měchu. Jeho dolní část je 

kuželovitého tvaru s navulkanizovanou vrstvou pryže. Je opatřen ocelovým madlem. Na  

úchyty madla je namontován vibrátor s protizávažím, který napomáhá k odstranění prachu po 

skončení cyklu nakládky. 

             Součástí spodního dílu je 1 ks vibračního čidla namontovaný tak, aby snímací část sondy 

umožňovala signalizaci naplnění cisterny přepravního prostředku. K automatickému zastavení 

dopravy materiálu je zespoda připevněna ochranná klec z ocelových prutů, která usnadňuje 

navedení spodního dílu na plnící otvor cisterny. Zároveň chrání činnou – pracovní část 

vibračního čidla plnění před poškozením. 

3.3.2 Příprava a transport aditivovaného granulátu  

Je to směs reakčního produktu odsiřování vápnem, popílku a vody. Tato směs po 

namíchání tvrdne na hmotu s vlastnostmi obdobnými hubenému betonu. Za tvrdnutí granulátu 

jsou odpovědné t.zv. puzolanické reakce. Různé druhy popílku vykazují různé puzolanické 

vlastnosti a proto při použití popílku z elektroodlučovačů  kotlů teplárny T 700 je určen 

nejnižší obsah popílku v granulátu na 54,5% (v suché směsi produktu a popílku). 

Pro složení granulátu t.j poměr produktu, popílku a vody při použití produktu z odsíření 

spalin teplárny T 700 a popílku z elektroodlučovačů od kotlů 13 - 20 teplárny T 700 jsou 

určeny následující hranice: 

(údaje jsou přepočteny na suchou směs produktu a popílku) 

- dolní hranice množství popílku 54,5% 

- horní hranice množství popílku 85,7% 



- dolní hranice množství produktu 14,3% 

- horní hranice množství produktu 45,0%. 

 

Potřebný přídavek vody, který má rovněž vliv na vlastnosti granulátu závisí na 

vlastnostech a poměru obou výchozích suchých surovin. Povolené množství vody se pohybuje 

v rozmezí 15 ÷25% (přepočteno na celkový objem dávky) a zároveň doba míchání suchých 

složek s vodou při 25% vody by neměla přesáhnout  30 sec, aby nedošlo díky vysoké 

homogenitě směsi k poškození vybavení mixeru (lopatky, krycí víka, výpusti). 

       Pod každým silem produktu je umístěna míchací jednotka, jejíž hlavní součástí je mixer 

vybavený pomocným zařízením pro dávkování produktu, popílku a vody, vyprazdňovacím 

zařízením granulátu, vyprazdňovacím zařízením oplachové vody, zařízením na zamezení 

prašnosti a čistícím systémem. 

             Obě míchací jednotky jsou totožné a mohou pracovat nezávisle na sobě. Míchací proces je 

plně automatický a každá jednotka je řízena svým řídícím systémem. 

              Mixery mají funkci vážících míchajících nádob. Přesné dávkování produktu, popílku a 

vody je kontrolováno váhovým systémem, který se skládá ze tří elementů umístěných pod 

mixerem. 

Poměr složek dávkovaných do mixeru lze měnit zadáním do řídícího sytému. Vlastní 

promíchání směsi probíhá v tomto časovém sledu: 

- 30 sec  dávkování produktu 

- 30 sec  dávkování popílku 

- 30 sec  dávkování vody 

- 30 sec  závěrečné míchání 

       - 30 sec  vyprazdňování mixeru. 

Základní parametry míchací jednotky 

Počet kusů 2 

Dodavatel Nordstrom konstructionsbyra Sweden 

Výkon 90 t.h-1 

2x motor 500V, 90kW, 740 min-1 

 

Popis výrobku : 

Výrobek: „Granulát aditivovaný do výsypek povrchových dolů“ (dále jen výrobek) 



Kód SKP: 14.50.23 

Typy výrobku: DE-G1-EP 

 DE-G2-EP 

 DE-G3-EP 

 DE-G4-EP 

Charakteristika výrobku a receptura výroby: 

Výrobek z technologicky definovaného procesu dávkového míchání směsí produktu 

z odsíření kouřových plynů (E) a pevných produktů po spalování z elektrostatických filtrů (P) 

teplárny T 700 s analyticky ověřenou záměsovou vodou (V) v míchacím centru výrobce, 

certifikovaný na základě posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů. 

Průměrný hmotnostní přídavek V = 20,7% hmot. při dvoustupňovém míchání automaticky 

dávkovaných komponent E a P v tolerančních mezích vážících jednotek ± 3% hmot pro typ 

DE-G1-EP, V = 18% hmot. při dvoustupňovém míchání automaticky dávkovaných 

komponent E a P v tolerančních mezích vážících jednotek ± 3% hmot pro typ DE-G2-EP, V = 

17% při dvoustupňovém míchání automaticky dávkovaných komponent E a P v tolerančních 

mezích vážících jednotek ± 2% hmot pro typ DE-G3-EP a V = 22% hmot. při dvoustupňovém 

míchání automaticky dávkovaných komponent E a P v tolerančních mezích vážících jednotek 

± 3% hmot pro typ DE-G4-EP. 

dávkování E                                                                                  30 s/20 ot.min-1 

dávkování P při současné homogenizaci                                       30 s/20 ot.min-1 

dávkování V při max. 10 %přídavku VTV a 1. stupeň míchání G  30 s/20 ot.min-1 

2. stupeň míchání G                                                                                 30 s/20 ot.min-1 

vyprazdňování mísiče při současném otáčení rotoru                        30 s/20 ot.min-1 

Vzhledem k technickému vybavení míchacího centra - plně automatizovaný proces výroby - 

se pro jednotlivé poměry vstupních komponent E : P mění pouze dávkování V. 

 

Základní receptura výroby  

Typ : DE – G1 – EP 

Receptura pro poměr E : P = 1 : 1,2 

dávkování V = 22 % hmot. ± 3 % hmot. 



Receptura pro poměr E : P = 1 : 2 

dávkování V = 21 % hmot. ± 3 % hmot. 

Receptura pro poměr E : P = 1 : 3 

dávkování V = 19 % hmot. ± 3 % hmot. 

Typ : DE – G2 – EP 

Receptura pro poměr E : P = 1 : 3,5 

dávkování V = 18,5 % hmot. ± 3% hmot. 

Receptura pro poměr E : P = 1 : 4 

 dávkování V = 18 % hmot. ± 3 % hmot. 

Receptura pro poměr E : P = 1 : 5 

dávkování V = 17,5 % hmot. ± 3 % hmot. 

Typ : DE – G3 – EP 

Receptura pro poměr E : P = 1 : 6 

dávkování V = 17 % hmot. ± 2 % hmot. 

Typ : DE – G4 – EP 

Receptura pro poměr E : P =  2 : 1 

dávkování V = 22 % hmot. ± 3 % hmot. 

 

Vymezené použití výrobku 

    Separátní nebo směsné zakládání do vnitřních výsypek odběratelů podle schválených 

technologických postupů a stabilitních geomechanických ověření podle vyhlášky ČBÚ č. 

26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické 

činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů. 

Technické sanace formou násypů a zásypů prováděných v působnosti odběratelů při 

zahlazování důsledků po hornické činnosti a po činnosti prováděné hornickým způsobem na 

povrchu podle konkrétních projektů, schválených podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších  předpisů. 

 



3.3.3 Princip hydraulické dopravy z T 700 

 

Granulovaná škvára padá z granulační výsypky spalovací komory ocelovou svodkou do 

řetězového vynašeče.Z vynašeče odchází škvára přes drtič do splavovacího kanálu.Výsypka je 

částečně chlazena vodou a je zaústěna do řetězového vynašeče s vodním uzávěrem,který 

zamezuje přisávání falešného vzduchu do spalovací komory.Škvára je plavící vodou 

splavována do jímky bagrovacích čerpadel. Odtud je směs vody škváry a popílku čerpána na 

úložiště popílku. 

Popílek je unášen v kouřových plynech a postupně se odlučuje v dodatkových plochách. 

Pro odvod uvolněného popílku do splavovacího kanálu a dále do jímky bagrovacích čerpadel 

slouží výsypky pod dodatkovými plochami. 

Voda je přiváděna dvěma potrubními řády DN 400, umístěnými na potrubním mostě řady 

69. Pro plavení popele je používána voda, která se čerpá z popelových skládek po usazení 

dopravovaných hrubých částic. Tlak plavící vody se udržuje 0,4 MPa. Při poruše v dodávce 

zpětné vody z provozu 710 (čerpací stanice v Kopistech) je možné odebírat chemickou 

chladící vodu ze závodního rozvodu. Potrubí závodního rozvodu chemické vody je uloženo v 

zemí a propojení do potrubí zpětné vody je provedeno na ulici „G“. Manipulace při 

přepojování provádí pouze provoz vodáren – součinnost Výrobny odpadních vod a odpady 

(VOVO) a Výrobny zásobování vody (VZV) závodu Energetika. Jednotlivé odbočky z obou 

plavících řádů, uložených na mostě 69, jsou pro kotle a filtry ovládány šoupaty, s možností 

odebírat vodu z obou řádů plavící vody. 

Splavovací kanály sou umístěny pod podlahou kóty 0 m u kotů a u filtrů. Jsou vytvořeny 

železobetonovou konstrukcí a dno kanálů je vyloženo čedičem. V prostoru kotelny jsou 

plavící kanály zakryty betonovými deskami, v prostoru odlučovačů popílku jsou zakryty 

rošty. Plavící kanály slouží k dopravě hydrosměsi od drtičů škváry a od komůrkových 

směšovačů do popelových jímek bagrovacích čerpadel. 

Hydrosměs je odváděna třemi potrubními řády DN350,s čedičovou vložkou,umístěnými 

na potrubním mostě na NPS. 

 
 

4 Bilance VEP na obou teplárnách Unipetrolu RPA 
Pro přehledné bilancování VEP na teplárnách T 200 a T 700 jsou použita data z let 2001 

až 2009, kde je patrné jakým způsobem se s produkty v těchto letech nakládalo. 



 
Tabulka č.5   – množství popelovin z T 200 

rok jednotky množství popelovin množství přidaného Sorbacalu  
2001 t 33 798,71 0 
2002 t 43 121,35 0 
2003 t 47 853,37 0 
2004 t 49 106,69 0 
2005 t 57 358,09 0 
2006 t 62 404,57 0 
2007 t 58368,11 0 
2008 t 31 715,37 0 
2009 t 43 579,41 3 527,96 

 
 

Tabulka č.6  – množství popelovin z T 700 

rok jednotky 
 Celkové množství 

popelovin 
 prodej (do 

betonu) 
příprava 
granulátu Na plavení 

2001 t 531 055,27 0,00 165 045,01 366 010,26

2002 t 551 517,78 4692,04 170310,75 376 514,99

2003 t 543 809,93 3677,40 261 940,33 278 192,20

2004 t 541 551,84 7 210,00 324 468,64 209 873,20

2005 t 524 938,91 7940,00 354 544,44 162 454,47

2006 t 527 815,77 28 495,76 351 684,49 147 635,52

2007 t 477 459,71 43 273,53 300 143,31 134 042,87

2008 t 521 232,37 65 869,30 272 564,16 182 798,91

2009 t 480 580,51 134 424,02 199 698,51 146 457,98
 
 

Tabulka č.7  – množství produktu odsíření z T 700 

rok jednotky  Celkové množství produktu z odsíření T 700 
2001 t 68 998,21 

2002 t 69 875,25 

2003 t 71 395,53 

2004 t 72 825,38 

2005 t 76 796,26 

2006 t 82 014,97 

2007 t 72 768,57 

2008 t 95 454,58 

2009 t 83 728,82 
 
 



Z výše uvedeného produktu a popílku se vyrábí již zmiňovaný aditivovaný granulát jehož 

produkce je uvedena níže. 

 
Tabulka č.8  – množství vyrobeného aditivovaného granulátu  z T 700 

rok jednotky  Celkové množství aditivovaného granulátu z T 700 
2001 t 325 311,25 

2002 t 341 861,16 

2003 t 427 566,51 

2004 t 485 044,81 

2005 t 513 517,85 

2006 t 514 209,82 

2007 t 441 549,24 

2008 t 438 252,09 

2009 t 334 411,91 
 

Jak je vidět u teplárny T 700 z výše uvedených tabulek, čím vyšší je produkce popílku do 

betonu a jeho prodej, tím je nižší výroba granulátu při zpracování produktu z odsíření T 700. 

Prodej popílku do betonu je pro Unipetrol RPA finančně výhodnější než prodej vyrobeného 

aditivovaného granulátu z hlediska nákladů na dopravu.  

5 Popis Nové popelové skládky (NPS) 

5.1 Účel NPS   

 
Účelem skládky je umístění hydrosměsi, za účelem vyrovnání terénní nerovnosti vzniklé 

důlní činností a pro trvalé začlenění lokality NPS do okolního terénu. Dále pak naplavování 

sedimentů do terénní deprese bude napomáhat stabilizaci svahů v bezprostřední blízkosti 

NPS. Usazená hydrosměs vytváří jednotlivé konstrukční vrstvy technické rekultivace 

vyuhleného povrchového dolu Ležáky, resp. NPS řízenou technologií dopravy a sedimentace 

pevných částic. 

 

5.2 Umístění a popis zařízení NPS 

 
NPS je umístěna ve vyuhleném povrchovém dolu Ležáky (katastrální území Pařidla, 

Konobrže a Střimice), těsnění uhelné sloje bylo provedeno zajílováním. Okolní terén tvoří 



jednak výsypky a jednak přirozený svah Červeného vrchu jihovýchodně NPS. Vzhledem 

k charakteru založení vodního díla, stékají do NPS veškeré povrchové vody z okolí. 

V prostoru NPS nebyly vybudovány hráze. 

V rámci výstavby 1. etapy rekultivace NPS bude provedeno rozšíření a navýšení 

stávajícího zemního tělesa podél východní strany NPS. Styk stávajícího zemního tělesa (je 

zde vedena místní komunikace) a nového rozšíření bude zatěsněn pod úroveň maximální 

hladiny v odkališti. Dále bude provedeno v rámci této etapy rekultivace NPS zatěsnění 

stávajících svahů v severozápadní části odkaliště. 

Nově nasypané rozšíření tělesa bude sloužit pro nové rozvody plavícího potrubí 

hydrosměsi a pro rozvod potrubí postřikové vody.  

NPS byla vybudována na základě projektové dokumentace „Popelová skládka Ležáky – 

Nové pole“, kterou v letech 1970 až 1974 zpracovaly Báňské projekty Teplice. V roce 1983 

zpracovaly Báňské projekty Teplice „Studii skládky Nové pole“. Dle této dokumentace je 

možné odkaliště používat až do kóty 255 m n.m. bez jakýchkoliv stavebních úprav, neboť 

prostor je až do této kóty zahlouben pod úrovní okolního terénu. V období 04/2004 bylo na 

NPS firmou BOHEMIAPLAN, spol. s r.o., provedeno kontrolní zaměření úrovně naplavené 

hydrosměsi (i pod hladinou vody) pro určení objemu volné kapacity vodního díla. Dle 

výpočtu volného prostoru na úroveň max. hladiny byla v době měření stanovena zbývající 

kapacita NPS  4 010 000 m3.   

 

Kapacitní údaje dle PD: 

Celkový obsah složiště:   20 944 000 m3  

Plocha:    685 000 m2 na kótě 255,0 m n.m. 

 

Do Nové popelové skládky (NPS) je prostřednictvím čerpací stanice č. st. 0314 

hydraulicky dopravován nestanovený výrobek – Hydrosměs pro technickou rekultivaci (dále 

hydrosměs), který byl certifikován rezortní zkušebnou MPO ČR Výzkumným ústavem pro 

hnědé uhlí, a.s., vydáním stavebně technického osvědčení č. STO –011/06 s platností do 

2011-06-30. Hydrosměs je směs popele a škváry z tepláren společnosti T 200 a T 700  

v poměru stanoveném výše uvedeným stavebně technickým osvědčením. Složení hydrosměsi 

je na základě stavebně technického osvědčení řízeno tak, aby jejím plavením byly vytvořeny 

podmínky pro dotvarování vyuhleného prostoru a následnou biologickou rekultivaci.  

 



V NPS se hydrosměs usadí a oddělená voda se jako tzv. zpětná voda čerpá PČS zpět do 

závodu (na T 200 a T 700) k další hydraulické dopravě. 

Přebytečná voda z hydraulického okruhu tzv. „odluh“, vč.povrchových vod z okolí, je 

dále odváděna na BČ II a BČ III, k čištění odpadních vod, alternativně – havarijně 

do stabilizační nádrže a přes Parshallův žlab II do Mračného potoka a do řeky Bíliny.  

 

5.3. Povolení k nakládání s vodami 

 
Vzhledem k charakteru vodního díla není vydáno žádné povolení k nakládání 

s povrchovými a podzemními vodami. Krajským úřadem Ústeckého kraje bylo vydáno 

rozhodnutí (  integrované povolení), kterým se povoluje vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových, jehož součástí je i nadbilanční voda z plavení hydrosměsi tzv.odluh. Toto 

rozhodnutí bylo vydáno dne 11.10. 2007 pod zn.: 1751/ŽPZ/06/IP-102/Rc. Směsný vzorek 

odpadní vody vypouštěné do recipientu (Bílina) z výpusti č.2, který obsahuje i „odluh“, nesmí 

překročit následující přípustné koncentrace „p“ pro rozbory směsných vzorků více jak 3 x za 

posledních 12 měsíců do výše hodnot maximální koncentrace „m“.   

 

 Hodnoty „p“ platné do 31.12.2010 Hodnoty „p“ platné po 31.12.2010 
 [Hodnoty „m“ platné do 31.12.2010] [Hodnoty „m“ platné po 31.12.2010] 
pH 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5 
 [6,5 – 8,5] [6,5 – 8,5] 
CHSKCr  130 mg/l 80 mg/l 
 [200  mg/l] 130  mg/l] 
BSK5  30 mg/l 15 mg/l 
 [60  mg/l] [30  mg/l] 
NL 50 mg/l 40 mg/l 
 [80  mg/l] [80  mg/l] 
RAS          2000 mg/l 1 500 mg/l 
 [2500  mg/l] [2000  mg/l] 
 
N-NH4

+ 20 (40)1 mg/l  10 (20)1 mg/l 
 [50  mg/l] [40  mg/l] 
N celk. 30 (45) 1 mg/l 18 (30)1 mg/l 
 [70  mg/l] [50  mg/l] 
C10 – C40 1 mg/l 0,6 mg/l 
 [2  mg/l] [1,5  mg/l] 
AOX 0,2 mg/l 0,1 mg/l 
 [0,3  mg/l] [0,15  mg/l] 
 



 Hodnoty platné do 31.12.2009 Hodnoty platné po 31.12.2009 
 [Hodnoty „m“ platné do 31.12.2009] [Hodnoty „m“ platné po 31.12.2009] 
Arzén a jeho  
sloučeniny  0,4 mg/l 0,2 mg/l 
vyj. jako As [1,0  mg/l] [0,3  mg/l] 
V  4,0 mg/l 1,0 mg/l 
 [6,0  mg/l] [2,0  mg/l] 
 
1) Hodnoty platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně nižší než 12°C. 
Teplota odpadní vody se pro tento účel považuje za vyšší než 12°C, pokud z pěti měření provedených v průběhu 
dne byly tři měření vyšší než 12°C.  
 

− Kontrola jakosti vypouštěných odpadních vod (24-hodinové směsné vzorky odebírané na 

odtoku z měrného objektu souproudu BČ II a III za tenkostěnným přelivem) je prováděna 

oprávněnou laboratoří s minimální četností 2x měsíčně.  

 

− Jakost „odluhů“ z NPS vypouštěných na biologickou čistírnu odpadních vod je ověřována 

s minimální četností 1x měsíčně interní podnikovou laboratoří prostřednictvím relevantních 

vzorků v intervalu 2 hodin v relevantních ukazatelích.  

 

− Nadbilanční vratné vody s vysokými obsahy As a V jsou čištěny tak, aby bylo zajištěno min. 

50% snížení roční látkové bilance vypouštěného As a V (t/rok). Nejpozději od 31. 12. 2009 

bude zajištěno čištění nadbilančních vratných vod s minimálně 80% účinností odstraňování 

látkové bilance arsenu a vanadu. S minimálně stejnou účinností budou čištěny vypouštěné 

odluhové vody s vysokými obsahy As a V čerpané po ukončení plavení.  

 

5.4 Kategorie díla NPS 

 
Na NPS se dle stanoviska č.j. 40/24-112-84 ze dne 17. 12. 1984 vydaného 

Vodohospodářským rozvojem a výstavbou, Inženýrskou výstavbou Praha, pokud nebude 

zaplněna do úrovně terénu a nebude mít hráze, vyhláška o TBD nevztahuje.  

 

 

5.5 Základní hydrologické údaje 

 
NPS nemá stálý přítok ani odtok vodoteče, hlavní vodotečí širšího zájmového území je 

řeka Bílina (č. povodí 1-14-01-001). NPS leží v dílčím povodí levostranného přítoku Bíliny, 



Mračného potoka. Vlastní území NPS je bezodtokové, povrchová voda z okolního prostoru (z 

jižní části Růžodolské výsypky a z odvodnění části komunikace Braňany-Mariánské Radčice) 

stéká do úložiště. Voda z NPS je odčerpávána se 100% zálohou dostatečně výkonných 

čerpadel, částečně se vrací zpět na plavení (zpětná, vratná voda) hydrosměsi a nadbilanční 

voda – odluh je odváděna na BČ II a BČ III, odkud je po vyčištění výpustí č. 2 vypouštěna do 

Bíliny, v případě mimořádné události (havárie) na potrubních rozvodech bude na nezbytně 

nutnou dobu čerpání odluhu z NPS na BČOV odstaveno, nebo bude odluh na nezbytně 

dlouhou dobu alternativně odváděn přes Stabilizační nádrž a Parshallův žlab II do Mračného 

potoka a do řeky Bíliny. V takových případech bude vodoprávní úřad, Krajský úřad  a správce 

toku neprodleně informován. 

 

Vodní plocha NPS zachytí a akumuluje případné přívalové deště. 

 

Vodní bilance území je pro značné vodohospodářské narušení důlní činností velmi 

komplikovaná a není ji možné prakticky vysledovat. Klimatický výpar se v pánvi pohybuje 

kolem 80 %, povrchový odtok z pánve je minimální.  

 

6 Návrh a postup řešení problematiky NPS a její kapacity  

6.1 Tvorba finanční rezervy na rekultivaci 

Unipetrol RPA s.r.o. vytvářel od 1.1.1996 v souladu s platným zákonem o odpadech 

rezervu na sanaci NPS. Výše zákonné rezervy vycházela z množství odpadů plavených na 

NPS a zároveň jsme byli povinni ukládat ve stejné výši peněžní prostředky na vázaný 

bankovní účet. Čerpání těchto prostředků je podmíněno prováděním rekultivačních prací a 

schválením Krajského úřadu. Celkové rekultivační náklady odhadnuté v roce 1996 ( 185 mil. 

Kč diskontovaných do roku 2026) nebyly touto daňovou rezervou pokryty a z tohoto důvodu 

byla na doporučení auditora dotvářena ještě účetní rezerva ( daňově neuznatelná) na rozdíl 

mezi celkovými sanačními náklady a již vytvořenou zákonnou rezervou. 

Po certifikaci výrobku v roce 2003 nebylo možné dále vytvářet zákonnou rezervu tzn. 

bylo nutné navýšit tvorbu účetní rezervy na takovou výši, aby pokrývala veškeré očekávané 

náklady spojené s rekultivací. Na základě studie pro rekultivaci NPS byl aktualizován 

ekonomický model tvorby a průběžného čerpání rezervy, vlastní přepočet modelu je  



aktualizován. Výše celkových rekultivačních nákladů uvažovaných v tomto modelu je závislá 

na odhadnutých budoucích nákladech sanace. Základním principem je vždy tento model 

aktualizovat pokud jsou známy nové skutečnosti či zpřesnění očekávaných sanačních nákladů.  

Náklady na I. etapu rekultivace byly hrazeny z vytvořené rezervy. Pro tyto účely bylo 

vytvořeno nákladové středisko CEV 11107 – Rekultivace NPS v působnosti výrobny odpadní 

vody a odpady, na které budou účtovány náklady spojené s prováděním rekultivace, které jsou 

přesně specifikovány v dokumentaci pro územní rozhodnutí a navazujících dokumentů. 

Zároveň na tomto nákladovém středisku je rozpouštěna rezerva, která kryje výše uvedené 

náklady. Oprávnění k čerpání rezervy je delegováno na vedoucího projektu.  

Ostatní náklady tzn. doprava hydrosměsi resp. popelovin na NPS, včetně souvisejících 

nákladů  a  nové tvorby rezervy bude i nadále hrazena z rozpočtu nákladového střediska CEV 

11104 – NPS. 

 Návrh rekultivace po etapách 

Problematika rekultivace NPS byla původně rozvržena do 9-ti etap řešení. Systém celkové 

rekultivace je spojen s prodloužením životnosti NPS navýšením současné hranice 

plavitelnosti z 255,0 m.n.m. Navýšení by mělo být prováděno systémem redeponizačních 

kazet ukládané směsi.  

.  

1.etapa  - již dokončena  

– Provedeno zatěsnění návodního svahu odkaliště předělu do lomu Ležáky 

v délce 400 m (na ploše 8 000 m2)  a severního svahu v SZ cípu odkaliště 

v délce 210 m  (na ploše 5 250  m2)  – rok 2006 .  

– Provedena výstavba obvodové hrázky v SZ cípu odkaliště s korunou ve výšce 

260,00 m n.m. , objem násypu 30 000 m3 – do 12/2006.  

– Zrealizováno obnovení a zčásti  položení nového plavícího potrubí jižním 

směrem, potrubí 2 x DN 500 v délce 460 m. Z této nové potrubní trasy bude 

naplavena základní pracovní plošina na kótě cca 256,0 m n.m. 

– Proběhla příprava na naplavení pracovní plošiny v SZ cípu odkaliště, plavení 

do jižní části odkaliště plovoucím potrubím do kóty 255,0 – objem popelů 600 

tis.m3 » plavení od 10/2005 do 03/2007 



– Dokončeno naplavení základní pracovní plošiny v SZ cípu odkaliště na kótě 

cca 256,0 m n.m. – potřebný objem popelů 970 tis.m3 , 26 měsíců » plavení od 

04/2007 do 06/2009 

- výstavba stabilního potrubí postřiku DN 150 v dl. 1.490 bm a zřízení ČS 

postřiku na pontonech ČS vratné vody- rok 2007  

– Souběžné zaplavování jižní část odkaliště plovoucím potrubím do kóty 255,0 – 

potřebný objem popelů 850 tis.m3 , plavení od 06/2009 do 05/2015 

– Posouzení pojízdnosti a manipulovatelnosti uloženého materiálu na SZ 

popelové pláži. 

 

2.etapa  

– Bude provedena na základní pracovní plošině na SZ naplavení popelové pláž o 

kótě 257,50 – 259,0 m n.m. – potřebný objem popelů 600 tis.m3 » 2,0 roku (24 

měsíců) » plavení od 06/2009 do 06/2012 

– Souběžné zaplavování jižní části odkaliště plovoucím potrubím do kóty 255,0 

– potřebný objem popelů 1 150 tis.m3 » 3,9 roku (47 měsíců) » plavení od 

05/2015 do 04/2019 

Předpokládaný termín průběhu realizace 2. etapy 2010 - 2019 

 

3.etapa  

– Výstavba 2 redeponizačních kazet – 10/2012 

– Dotvarování okolí redeponizačních kazet, protiprašná opatření na konečném 

povrchu a zatravnění – 10/2014 

– Výstavba pracovní pláže pro budování obvodové hráze s kótou cca 256,0 m 

n.m. z odvodněných popelů – potřebný objem popelů 150 tis.m3  zakládání od 

04/2019 do 10/2019 

– Souběžné zaplavování jižní části odkaliště plovoucím potrubím do kóty 255,0 

– potřebný objem popelů 300 tis.m3 plavení od 10/2019 do 09/2020 

Předpokládaný termín průběhu realizace 3. etapy 2013 - 2020 

 

4.etapa  

– Výstavba obvodové hráze s korunou 259,0 – potřebný objem popelů 65 tis.m3 , 

zakládání od 09/2020 do 12/2020 



– Plavení hydrosměsi k novým obvodovým hrázím do výšky 259 – potřebný 

objem popelů 1 700 tis.m3 , plavení od 12/2020 do 10/2025 

Předpokládaný termín průběhu realizace 4. etapy 2020 - 2025 

5.etapa  

– Výstavba obvodové hráze a dělící hráze s korunou 262,0 – potřebný objem 

popelů 86 tis.m3 , zakládání od 10/2025 do 02/2026 

– Úprava a dotvarování svahů v úrovni 255,0 – 262,0, převrstvení zeminou a 

zatravnění – 12/2026 

– Plavení hydrosměsi k novým obvodovým hrázím do výšky 262,0 – potřebný 

objem popelů 940 tis.m3 , plavení od 02/2026 do 09/2028 

Předpokládaný termín průběhu realizace 5. etapy 2025 – 2028 

6.etapa  

– Výstavba obvodové hráze a dělící hráze s korunou 265,0 – potřebný objem 

popelů 40 tis.m3 , zakládání od 09/2028 do 10/2028  

– Plavení hydrosměsi k nové obvodové hrázi do výšky 265 – potřebný objem 

popelů 400 tis.,  plavení od 10/2028 do 01/2030 

Předpokládaný termín průběhu realizace 6. etapy 2028 - 2030 

7.etapa  

– Doplavení popelů na co nejvyšší úroveň a konečné dotvarování odkaliště – 

potřebný objem popelů 310 tis.m3 , plavení od 01/2023 do 12/2030 

– Úprava a dotvarování svahů od úrovně 262,0 výše a na horní pláni – 06/2031 

– Převrstvení zeminou, výstavba záchytných a odvodňovacích příkopů a 

obslužných cest – 09/2032 

– Konečné ozelenění – zatravnění a výsadba dřevin – 05/2033 

Předpokládaný termín průběhu realizace 7. etapy 2023 - 2033 

8.etapa  

– likvidace redeponizačních kazet, zaplavení a zahrnutí okolními popeli – 

12/2031 

– Úprava v okolí kazet, převrstvení zeminou – 12/2031 

– a konečné ozelenění – zatravnění a výsadba dřevin – 10/2033 

Předpokládaný termín průběhu realizace 8. etapy 2031 - 2033 

9.etapa  

– následná pěstební péče o vysázené dřeviny – 10ti letá – do r. 2043 

Předpokládaný termín průběhu realizace 9. etapy 2033 - 2043 



6.3. Posouzení manipulovatelnosti a pojízdnosti uloženého materiálu 

Z dílčí prohlídky staveniště na SZ pláži NPS vznikla otázka manipulovatelnosti 

s uloženým materiálem. Otázka výstavby redeponizačních kazet byla tak podmíněna 

posouzením tohoto materiálu z hlediska pojízdnosti těžkou stavební technikou, gravitačního 

odvodnění materiálu a možností manipulovatelnosti (viz obr 2 a 3) 

  
Obr.2 Snímek SZ popílkové pláže NPS 

 



 
Obr.3 Pohled na břehovou linii odkaliště ze SZ popílkové pláže 

 
Rekognoskační prohlídka prostoru odkaliště Nová popelová skládka byla provedena dne 

9. 12. 2009. Specialisté VÚHU ve spolupráci se zástupcem technického odboru závodu 

Energetika prověřili terénní poměry odkaliště a sondáží prověřovali stav odhalených 

popelových pláží zejména v severozápadní části odkaliště. Povrch popílkových pláží byl 

poměrně výrazně provlhlý, blátovitého až řídkého charakteru, pohyb po plážích byl poměrně 

obtížný, místy nebylo možno vzhledem k silnému boření do téměř tekutého materiálu projít.  

S ohledem na požadovaný účel posouzení únosnostních parametrů popelových pláží byla ve 

vytipovaném místě popelové pláže - cca 30 metrů od břehové linie odkaliště a cca 5 metrů od 

vodní hladiny – provedena hlavní odběrná sonda speciálním odběrným zařízením 

s uchováním jádra sondy. Sonda byla postupně protlačena až na pevné podloží 

štěrkozeminového charakteru, celková hloubka sondy byla 1,2 m. Zjištěna byla skutečnost, že 

směrem do hloubky se vlhkost naplaveného materiálu dále zvyšuje až k bodu naprostého 

ztekucení, nebyla tak zjištěna žádná soudržnost sedimentu. S posuzovaného profilu odebrané 

sondy lze konstatovat, že statigraficky převažují v profilu popílková zrna, místně jsou 

zaznamenatelé horizonty hrubších zrn písčitého charakteru (škváry) do maximální tloušťky 3 

– 5 mm. Celkově lze hodnotit, že i přes zjištěné statigraficky odlišitelné linie je sediment 

víceméně homogenní materiál a z geotechnického hlediska je ho možno charakterizovat jako 



celek bez nutnosti definice separátně odlišných vlastností. Největší roli v popisu 

geotechnických vlastností pak bude hrát jednoznačně obsah vody v materiálu.  

Provedeny byly základní popisné laboratorní zkoušky v rozsahu stanovení vlhkosti 

přirozené hmotnostní, objemové hmotnosti a zrnitosti. Vlhkost sedimentu byla vztažena 

k hloubkovému horizontu 15 a 30 cm, objemová hmotnost vlhká (a přepočtená na suchou 

objemovou hmotnost) byla vztažena k hloubkovému horizontu 20 a 100 cm, zrnitost byla 

provedena jako průměrná pro celý sondou odebraný horizont. 

6.3.1  Vyhodnocení  testování sedimentu z odběrné sondy 

Na základě zjištěných výsledků laboratorních zkoušek lze hodnotit, že parametr vlhkost 

hmotnostní z hloubkového horizontu 30 cm (49,5%) reprezentuje již stav plného nasycení a 

prakticky ztekucení vzorku sedimentu. Objemové hmotnosti reprezentují  zjištěný stav 

ulehlosti materiálu sedimentu in situ v mokrém i suchém stavu. Zjištěná zrnitost sedimentu 

zachycuje hlavním podílem s největší pravděpodobností popílková zrna o rozměrech < 0,2 

mm. Výskyt zrn do velikosti 2 mm nepřevyšuje podíl 1,5% hmotnostních a jedná se zejména 

o zrna nedopalu a škváry. 

V současné době tak lze jednoznačně charakterizovat, že vlivem působení depresní čáry 

vodní hladiny v odkališti je celé těleso naplavených popelovin silně podmáčené 

v polotekutém až tekutém stavu včetně odhalených popelových pláží a s určitostí lze vyloučit 

v tomto prostoru bezproblémovou stavební činnost za použití těžké kolové i pásové techniky 

(viz tabulka č.9)  

 
Tabulka č.9  – Výsledky testování sedimentu z odběrné sondy 

Parametr Vzorek sedimentu  - hodnota parametru 

Vlhkost přirozená hmotnostní [%] 
- hl. horizont 15 cm 
- hl. horizont 30 cm 

 
44,5 
49,5 

Obj. hmotnost vlhká [kg.m-3] 
- hl. horizont 20 cm 
- hl. horizont 100 cm 

 
1483 
1508 

Obj. hmotnost suchá [kg.m-3] 
- hl. horizont 20 cm 
- hl. horizont 100 cm 

 
1026 
999 



Zrnitost – velikost zrna [mm]  
 pořadnice podílu zrn 10% 
 pořadnice podílu zrn 50% 
 pořadnice podílu zrn 90% 
 maximální zrno 

 
0,004 
0,025 
0,077 
< 2 

 
Z výše uvedených posouzení je vidět, že je nutné najít pomocí laboratorního výzkumu, 

vhodnou směs pro plavení, tak aby byla zajištěna odvodnitelnost, manipulovatelnost a 

pojízdnost ukládaného materiálu. Byla připravena sada vzorků s různými  

6.3.2 Laboratorní testování možných ukládaných materiálů 

Plánem bylo prověřit kvalitativní parametry 7 variantních typů hydrosměsí. Realizace 

přípravy vzorků byla zajišťována pracovníky Unipetrolu RPA a typové složení hydrosměsí 

bylo připravováno dle předpokládané skladby jednotlivých vstupních komponent, které lze 

odhadovat pro období realizace rekultivačního projektu odkaliště Nová popelová skládka. 

Jako vstupní komponenty pro výrobu hydrosměsí tak byly použity popeloviny (P) z provozů 

tepláren T700 a T200. Jednotlivé komponenty byly smíchány v poměrech odpovídajících 

předpokládané procesní produkci v dalších letech technologického provozu Unipetrolu RPA, 

vztaženy byly k hodnotám hmotnosti materiálů v sušině. Celkem bylo připraveno 7 

variantních vzorků hydrosměsí podle následujícího klíče složení směsí: 
Tabulka č.10 – vzorky pro laboratorní testování 

Označení vzorku Poznámka 

Vzorek 1 P pouze T700 (50% škváry, 50 % popílku) 

Vzorek 2 P pouze T700 (80% škváry, 20 % popílku) 

Vzorek 3 P pouze T700 (65% škváry, 35 % popílku) 

Vzorek 4 P pouze T700 (25% škváry, 75 % popílku) 

Vzorek 5 P pouze T700 (60% škváry, 40 % popílku) 

Vzorek 6 P T700 : P T200 (2/3 : 1/3)  - P z T200 s obsahem sorbacalu 

Vzorek 7 P T700 : P T200 (2/3 : 1/3)  - P z T200 s obsahem sorbacalu 

 
Pro interní identifikaci ve zkušební laboratoři VÚHU byly předané vzorky hydrosměsí 

označeny následovně : 

 



Tabulka č.11 – označení vzorků 

Označení vzorku UNIPETROL Interní označení vzorku VÚHU ve zkušební 
laboratoři 

Vzorek 1 vz. č. 62086 

Vzorek 2 vz. č. 62087 

Vzorek 3 vz. č. 62088 

Vzorek 4 vz. č. 62089 

Vzorek 5 vz. č. 62090 

Vzorek 6 vz. č. 62113 

Vzorek 7 vz. č. 62114 

 
Rozsah laboratorního testování byl navržen a schválen s ohledem na následné 

geotechnické hodnocení plaveného materiálu do odkaliště a jeho použití pro stavebně 

rekultivační práce dle navrženého projektového řešení. Navrženy byly následující laboratorní 

zkoušky: 

• vlhkost přirozená  

• ztráta žíháním  

• objemová hmotnost – sedimentu, příp. sypná 

• zdánlivá hustota 

• plasticitní charakeristiky – v případě možnosti provedení  

• objemová hmotnost po zhutnění PS 50%, 100%  

• úplná granulometrická analýza  

• propustnost – koeficient filtrace  

• smyková zkouška – efektivní parametry  

• poměr únosnosti CBR …. v případě dostatečného množství vzorku 

• nasákavost  

 

Pro účely laboratorního testování bylo požadováno cca 20 – 30 kg částečně odvodněné 

hydrosměsi. Na pracovní schůzce s objednatelem však bylo prezentováno, že takové množství 

vzorku je velmi obtížné připravit. Hmotnosti dodaných vzorků částečně odvodněných 

hydrosměsí se tak pohybovaly v rozmezí cca 7 – 10 kg.  

Pro laboratorní zkoušky proto bylo nutno zvolit určitý sled prací tak, aby nebyly 

jednotlivé vzorky znehodnoceny pro následný průběh testování.  

Nakonec bylo upuštěno od analýzy objemových hmotností po zhutnění PS 50% a 100% 

z důvodu nemožnosti provedení vlastního testu vlivem vysoké vlhkosti vzorků a vytlačování 



směsí ze zkušební nádoby. Stejně tak i zkouška pro stanovení poměru únosnosti CBR 

nemohla být provedena ze stejného důvodu. Tyto laboratorní zkoušky mohou být provedeny 

až po stanovení optimální vlhkosti z hlediska zhutnitelnosti, při tak malém množství vzorku 

však nelze použít standardní normovou metodu zkoušení (lze použít pouze modifikovanou 

zkoušku v malém moždíři, která může být po dohodě s objednatelem dopracována). 

 

Ostatní laboratorní zkoušky byly provedeny podle standardních normových postupů a 

schválených metodik testování ve zkušební laboratoři VÚHU.  

 

Přirozená vlhkost hmotnostní w byla stanovena vysušením vzorku do konstantní 

hmotnosti při teplotě t = 45°C. Objemová hmotnost sypná vlhká ρsv byla stanovena vážkovou 

metodou volným sypáním do odměrné nádoby.  Zdánlivá hustota pevných částic (měrná 

hmotnost) ρs byla stanovena pyknometricky. Ztráta žíháním ZŽ byla stanovena rovněž 

vážkovou metodou žíháním vzorku v peci při teplotě 1000°C. 

Zkoušky nasákavosti byly provedeny podle postupu stanovení pro škvárové vzorky 

s ohledem na výskyt hrubších zrn v hydrosměsích (až cca 16 mm). Zkoušený vzorek je 

nejprve vysušen, poté na 24 hodin ponořen do vodní lázně. Po nasáknutí  se vzorek slije přes 

vlhčený skládaný filtrační papír a nechá se 15 minut odkapávat. Hodnota nasákavosti 

hmotnostní n je pak vztažena k suchému podílu navážky vzorku. 

Stanovení zrnitosti bylo provedeno testováním jemnozrnných materiálů v laserovém 

analyzátoru CILAS v tzv. „mokrém okruhu“, kdy je vzorek ve formě suspenze dispergován 

v kapalném prostředí (nejčastěji voda s případným přídavkem detergentu) a následně měřen 

při průchodu měřící kyvetou technologií distribuce energie a směru koherentního světla 

emitovaného laserovou diodou v systému detektorové komory. Případné hrubozrnější podíly 

byly zjišťovány sítovací zkouškou. 

Testování propustnosti vzorků hydrosměsí bylo prováděno v přístroji Strassentest - DW 

250 Proctor při podmínkách ulehlého materiálu o přirozené vlhkosti (prakticky polotekutý 

stav) jako zkouška s proměnným hydraulickým spádem (odpovídajícím      i ≈ 30) a na 

výtokové straně s tlakem = atm. Při zkoušce byly testovány vzorky ∅ 100 x 120 mm. 

Výsledné koeficienty filtrace k byly stanoveny vždy jako aritmetický průměr ze tří 

nezávislých měření. 

Testování smykové pevnosti bylo provedeno v torzním smykači typ Spreetal po aplikaci 

konsolidačních napětí σk = 1,2 MPa v délce trvání t = 1 hod. Zkušební vzorky hydrosměsí, 



umístěné ve smykových krabicích s plochou 50 cm2, byly smykány rychlostí 0,3 mm.min-1 po 

dráze 40 mm. Postupně bylo testováno vždy 6 dílčích homogenních vzorků - zkušebních těles, 

všechny byly zality vodou. Vyhodnocením registračních záznamů průběhů smykových zkou-

šek byly stanoveny : 

• efektivní soudržnost vrcholová ......................................................   cef   [ MPa ] 

• úhel efektivní smykové pevnosti vrcholové ....................................  ϕef  [  °  ] 

 

Mimo dohodnutý rozsah laboratorního zkoušení byly dále provedeny orientační testy 

sedimentace a gravitačního odvodnění.  

 

Testování sedimentace bylo provedeno pro účely stanovení objemové hmotnosti 

sedimentu a bylo provedeno pouze u vzorku hydrosměsi č. 3. Stanovení spočívalo ve vysušení 

vzorku hydrosměsi a stanovení sypné hmotnosti suché v odměrném válci o objemu 1l. Dále 

bylo provedeno setřesení tohoto vzorku na vibračním stole do konečné změny objemu suché 

směsi. Poté byl vzorek směsi opětovně rozmíchán s vodou do podoby tekuté směsi 

s přebytkem vodního prostředí a znovu aplikován do odměrného válce při mírném poklepu na 

stěny válce při počáteční rychlé sedimentaci. Po 24 hodinách byl odečten objem volně 

sedimentovaných částic. 

Zkoušky gravitačního odvodnění byly provedeny postupem, kdy částečně odvodněné 

vzorky hydrosměsí byly rozmíchány s přebytkem vody do tekutého stavu a aplikovány do PE 

válců o rozměrech ∅ 50 x 400 mm s vloženou speciální fólií pro možnost bezproblémového 

vyjmutí sedimentu v neporušeném stavu. Válce byly umístěny ve vertikální poloze na jemnou 

síťovanou podložku okatosti 0,05 mm a ponechány 24 hodin samovolnému gravitačnímu 

odvodnění. Poté bylo jádro sedimentované hydrosměsi vyjmuto a zjištěna přirozená vlhkost 

sedimentu v horní, střední a spodní části sedimentačního válce a popsán vizuální stav 

materiálu. 

6.3.3  Výsledky laboratorního testování   

Přehled výsledků základních fyzikálních zkoušek je uveden v tabulce č. 12. 
 
 
 
 
 
 
 



Tabulka č.12 – Základní fyzikální zkoušky 
Laboratorní vzorek  č.  1 

62086 
2 
62087 

3 
62088 

4 
62089 

Vlhkost hmotnostní w [ % ] 42,0 67,1 127,6 58,3 

Obj. hmot. sypná vlhká ρsv [ kg.m-3] 911 751 652 889 

Ztráta žíháním ZŽ [ % ] 4,72 5,86 14,12 4,40 

Nasákavost n [ % ] 51,1 93,2 136,4 57,2 

Zdánlivá hustota p.č. ρs [ kg.m-3] 2155 2137 2365 2090 

 
Laboratorní vzorek  č.  5 

62090 
6 
62113 

7 
62114 

Vlhkost hmotnostní w [ % ] 69,7 83,3 65,5 

Obj. hmot. sypná vlhká ρsv [ kg.m-3] 658 718 721 

Ztráta žíháním ZŽ [ % ] 13,02 15,80 10,55 

Nasákavost n [ % ] 109,8 116,8 111,7 

Zdánlivá hustota p.č. ρs [ kg.m-3] 2235 2245 2025 

 

 
Základní přehled o granulometrii jednotlivých vzorků hydrosměsí udává následující 

tabulka č. 13, ve které jsou uspořádány výsledky ve formě velikosti zrna na hlavních 

procentuálních pořadnicích 10%, 50% a 90% křivky zrnitosti. 

 
 

 
Tabulka č.13 – zrnitost vzorků 

Laboratorní vzorek  č.  1 
62086 

2 
62087 

3 
62088 

4 
62089 

Zrnitost – velikost zrna [mm]  
 pořadnice podílu zrn 10% 
 pořadnice podílu zrn 50% 

pořadnice podílu zrn 90% 

 
0,003 
0,05 
0,40 

 
0,04 
0,38 
5,8 

 
0,05 
0,33 
2,4 

 
0,003 
0,03 
0,21 

 
Laboratorní vzorek  č.  5 

62090 
6 

62113 
7 

62114 

Zrnitost – velikost zrna [mm] 
 pořadnice podílu zrn 10% 
 pořadnice podílu zrn 50% 

pořadnice podílu zrn 90% 

 
0,04 
0,19 
1,3 

 
0,006 
0,13 
0,9 

 
0,01 
0,13 
0,7 

 
 



Výsledky zkoušek vodopropustnosti – stanovení koeficientu filtrace - na základě měření 

ulehlého sedimentu hydrosměsí s proměnným hydraulickým spádem shrnuje tabulka č. 14. 

 
Tabulka č. 14 – Výsledky propustnosti - koeficienty filtrace 

Laboratorní vzorek  č.  1 
62086 

2 
62087 

3 
62088 

4 
62089 

Koeficient filtrace  k [m.s-1] 2,61.10-6 > 5.10-5 1,29.10-6 1,89.10-7 

Laboratorní vzorek  č.  5 
62090 

6 
62113 

7 
62114 

Koeficient filtrace  k [m.s-1] > 5.10-5 1,31.10-5 4,21.10-5 

 

  
Přehled výsledků testování smykových parametrů částečně odvodněných vzorků 

hydrosměsí jsou uvedeny v následující  tabulce č. 15. 

 
Tabulka č. 15 – Výsledky smykové pevnosti 

Laboratorní vzorek  č.  1 
62086 

2 
62087 

3 
62088 

4 
62089 

Smyková pevnost - efektivní hodnoty 
 - úhel vrcholový   ϕef  [ °] 
 - soudržnost    cef [MPa] 

 
29,16 
0,017 

 
26,83 
0,031 

 
27,46 
0,040 

 
26,40 
0,032 

Laboratorní vzorek  č.  5 
62090 

6 
62113 

7 
62114 

Smyková pevnost - efektivní hodnoty 
 - úhel vrcholový   ϕef  [ °] 
 - soudržnost    cef [MPa] 

 
26,60 
0,026 

 
27,85 
0,019 

 
28,50 
0,025 

 
 

Výsledky zkoušky sedimentace, která byla provedena u vzorku hydrosměsi č. 3, 

s uvedením objemové hmotnosti sypné suché, setřesené a sedimentační jsou uvedeny 

v tabulce č. 16. 
Tabulka č.16 – Zkoušky sedimentace 

Laboratorní vzorek  č.  5 
62090 

Objemová hmotnost sypná suchá ρss [ kg.m-3] 494 

Objemová hmotnost sypná setřesená ρsetř [ kg.m-3] 559 

Objemová hmotnost sedimentační ρsedim [ kg.m-3] 469 

 



Výsledky zkoušek gravitačního odvodnění jsou uvedeny v tabulce č. 17. V tabulce jsou 

uvedeny zjištěné hodnoty vlhkostí z různých horizontů sedimentačního válce podle 

následujícího schématického nákresu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dále je uvedena rovněž celková výška sedimentu ve válci po zkoušce gravitačního 

odvodnění a výška vizuálně odvodněné části sedimentu. Zbývající část sedimentu byla u 

všech vzorků hydrosměsí značně vlhká až rozbředlá, u hrubozrnějších podílů škvárových zrn 

byla patrná kumulace ve spodní části sedimentačního válce. U všech vzorků byla dále patrná 

kolmatace (soustředění jemných zrn) na spodním výstupu sedimentačních válců.  

 
Tabulka č.17 – Zkoušky gravitačního odvodnění 

Laboratorní vzorek  č.  1 
62086 

2 
62087 

3 
62088 

4 
62089 

Vlhkost  horní w [ % ] 39,4 62,3 163,7 77,3 

Vlhkost střed w [ % ] 50,8 87,9 187,9 83,9 

Vlhkost spodní w [ % ] 46,3 94,3 194,3 82,6 

Sediment celkový  [ cm ] 18 35 30 29 

Sediment odvodněný  [ cm] 4 18 0 0 

Laboratorní vzorek  č.  5 
62090 

6 
62113 

7 
62114 

Vlhkost  horní w [ % ] 99,3 156,7 187,4 

Vlhkost střed w [ % ] 113,6 119,9 111,1 

Vlhkost spodní w [ % ] 95,6 120,8 112,0 

Sediment celkový  [ cm ] 33 27 27 

Sediment odvodněný  [ cm] 16 (3)* 0 5 

 

 
 
 

horní  

střed  

spodní 



6.4 Dílčí závěry 

 
 Soubor poznatků jednak z rekognoskační prohlídky odkaliště Nová popelová skládka, 

jednak z laboratorního testování částečně odvodněných variantních vzorků hydrosměsí 

poskytly následující dílčí závěry: 

       Rekognoskace odhalených popelových pláží na odkališti potvrdila poměrně výrazně 

provlhlý, blátovitý až řídký charakter povrchu pláží, sondáží bylo zjištěno, že s hloubkou 

uložení vlhkost dále stoupá vlivem depresní čáry vodní hladiny v odkališti ( viz obr 4,5,6 ). 

      Sondáží nebyla zjištěna žádná soudržnost hlouběji uloženého sedimentu a jako celek lze 

naplavené těleso považovat za polotekuté až tekuté, které vylučuje v prostoru odkaliště 

bezproblémovou stavební činnost za použití těžké kolové i pásové techniky 

   Z odebrané sondy popelového sedimentu přímo v odkališti do celkové hloubky 1,2 m 

byla zjištěna zrnitost naplaveného sedimentu charakteru jemného písku až prachu   

        Testované vzorky částečně odvodněných variantních typů hydrosměsí vykazovaly 

relativně velmi široké rozmezí hodnot zjišťovaných parametrů, které má nejsilnější vazbu na 

podíly popílkových a škvárových zrn.  

       Podíl škváry v hydrosměsi se projevuje zvýšením hodnot nasákavosti a rovněž snížením 

objemových hmotností. 

     Vodopropustnost testovaných vzorků hydrosměsí ve stavu relativní ulehlosti 

homogenizovaného materiálu má vazbu na zrnitostní skladbu hydrosměsí a vykazovala 

propustný charakter pro vzorky hydrosměsí s vyšším obsahem škváry, u vzorku s vyšším 

podílem popílkových zrn se koeficient filtrace řádově snižuje. Navíc byla po zkouškách 

propustnosti zaznamenána postupující kolmatace vzorku na straně výtoku ze zkušebního 

tělesa 

     Smykové zkoušky prováděné v odvodněném režimu jako efektivní hodnoty potvrdily 

vysoké úhly vnitřního tření s vazbou na písčitoprachovitý charakter hydrosměsí 

     Zkouška sedimentace se vzorkem hydrosměsi č. 3 s vysokým podílem škváry  potvrdila 

velmi nízké objemové hmotnosti v sedimentovaném stavu, které se pohybují na úrovni 470 

kg.m-3 

     Testování schopnosti gravitačního odvodnění v laboratorních podmínkách u všech vzorků 

hydrosměsí prokázalo, že prakticky u všech vzorků dochází k separátní kolmataci sedimentu 

nejjemnějšími zrny popílků, škváry a funkční gravitační odvodnění proto nebylo 

zaznamenáno. Fotodokumentace laboratorního testování (viz příloha č.1). 



 
Obr.4- Detail odběrné sondy – hloubka 40 cm(patrný již plně provlhlý horizont) 

 

 
Obr. 5 -Jádro sondy s patrnou zeminovou vrstvou dna a tekutým sedimentem 

 



 
Obr.6 - Celkový pohled na jádro sondy 

 

6.5 Návrh využití dalších VEP pro NPS 

Z výše uvedených výsledků stávajících směsí a laboratorně testovaných směsí je patrné, 

že v případě využití zbytků po použití Sorbacalu SP na T 200 jsou parametry směsi pro 

ukládání na NPS lepší než pouze využití popela a škváry.  

Pro další testování navrhuji použití produktu odsíření jako příměs do hydrosměsi. 

Důvodem je provozní zkušenost z let 1996 – 1999, kdy z produktu odsíření a popílku 

z elektroodlučovačů kotlů byl míchán granulát také pro zajištění svahů. Z těchto zkušeností je 

mi známo, že dobrých vlastností (pevnostních) dosahovala tato směs po 28 denní době zrání 

za stálého vlhčení nebo při 100% zavodnění. Tato směs byla použita pro vyplnění 

nepoužívané jímky odpadních vod na výrobně míchání granulátu.  

      Navrhuji vyzkoušet v laboratorních podmínkách 4 základní typy směsí popílku a škváry 

s 25% příměsi produktu odsíření a vyhodnotit po 28 dnech zrání. V případě úspěšných 

laboratorních testů, navrhuji odklonit jednu ze 4 tras pneudopravy produktu odsíření T 700 ze 

sila produktu do bagrovací stanice T 700, přesměrovat plavící potrubí na SZ pláž NPS a po 

dobu 30 dní zkusit zaplavit tuto pláž výše uvedenou směsí. Nechat tuto pláž gravitačně 

odvodnit a po dalších 28 dnech odebrat pomocí sond vzorky usazené směsi a vyhodnotit. 



7. Závěr 

Diplomovou práci jsem zaměřil na reálné možnosti využití VEP pro použití při rekultivaci 

Nové popelové skládky Unipetrolu RPA. 

Jedná se především o využití popílků a škváry pro možnost navýšení životnosti NPS 

pomocí redeponizačních kazet a celkovou rekultivaci prostoru vyuhleného povrchového dolu 

Ležáky (katastrální území Pařidla, Konobrže a Střimice) 

V práci jsem uvedl jak současně využívané postupy při zpracování a využití VEP, tak i 

nová navrhovaná a dokonalejší řešení. Jedná se především o: 

 využití materiálu pro výstavbu redeponizačních kazet 

 navýšení současné hladiny NPS 

 použití Sorbacalu Sp na T 200 a využití jeho zbytků pro rekultivaci NPS  

 možnost použití produktu odsíření k rekultivaci NPS 

Realizace uvedených záměrů znamená vyřešení problematiky životnosti NPS a návazně 

s tím také životnost veškeré energetiky v areálu Unipetrolu RPA. 

 Postupy pro přípravu směsí k rekultivaci byly již v provozu odzkoušeny a v případě 

využití dalších příměsí ( zbytkový Sorbacal Sp nebo produkt odsíření T 700) budou mít velmi 

dobré výsledky z hlediska manipulovatelnosti a pojízdnosti..  

 V případě vyzkoušení využití všech možných VEP z energetiky Unipetrolu RPA pro 

přípravu směsí k rekultivaci je problematika prodloužení životnosti NPS a její rekultivace 

řešitelná. Toto řešení je nákladově i technologicky snadno řešitelné, nevyžaduje žádné další 

nároky na obslužný personál a v případě dodržení všech technologických a bezpečnostních 

postupů nemá ani negativní vliv na životní prostředí.   

 Všechny technologické postupy, kde vznikají nebo mohou vznikat zdraví škodlivé látky, 

jsou přísně sledovány odborem HSE&Q Unipetrolu RPA s.r.o. Musí odpovídat všem platným 

předpisům a zákonům v oblasti ochrany životního a pracovního prostředí. 
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