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Anotace 

Při těţbě a následné úpravě černého uhlí ve Slezsku vznikalo zejména 

v minulosti velké mnoţství černouhelných kalů, které byly deponovány na skládky. 

Dnes jsou tyto kaly zpětně těţeny a zpracovávány s cílem energetického vyuţití. 

Cílem této disertační práce je popsat jejich moţné pouţití v energetice a částečně 

také v procesu výroby cementu a to nejen jako paliva, ale také jako aditivačního 

činidla. V teoretické části disertační práce je popsán současný stav řešené 

problematiky a vysvětleny moţnosti jeho uplatnění v oblastech energetiky a 

výroby cementu. V praktické části disertační práce je popsán proces přípravy 

navrhovaného alternativního paliva a následná analýza jednotlivých vlastností, 

které jsou podstatné pro jeho pouţití v uvedených oblastech. Poznatky získané 

v předchozích částech disertační práce jsou vyuţity při sestavení technicko – 

ekonomického modelu efektivnosti výroby alternativního paliva. V závěrečné části 

disertační práce je popsáno moţné rozšíření základní podoby alternativního 

paliva, které zvýší potenciál jeho moţného pouţití. 

 

Annotation 

Coal mining and processing in Silesia (Slezsko) has produced a huge 

amount of coal-water slurry as its by-product; it was, as a rule, deposited at 

disposal sites. The coal-water slurry is now being re-extracted and re-processed 

for fuel. This thesis gives account of it being used to produce electricity and, to an 

extent, in cement production, both as fuel and an additive agent. The theoretical 

section describes ways of dealing with coal-water slurry used so far and outlines 

its power supply and cement production potential. The practical section gives a 

detailed account of the proposed alternative fuel production, including an analysis 

of its relevant properties. This yielded information which was then used to draft a 

technical-economic model to explore the alternative fuel production efficiency. The 

final section seeks to cover potential ways of enhancing the properties of the fuel 

to extend the application range. 
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Motivace 

Motivem pro vypracování této disertační práce bylo najít a ekonomicky 

vyhodnotit způsob zpracování černouhelných kalů, které jsou alokovány 

v oblastech bývalé a částečně současné těţby a zpracování černého uhlí.  

Základní myšlenkou této práce je pokusit se sníţit vlhkost těchto uhelných kalů 

pomocí páleného vápna. Po smíchání s uhelnými kaly by mělo pálené vápno 

reagovat s vlhkostí obsaţenou v těchto kalech, kterou by částečně chemicky 

vázalo a částečně by docházelo k jejímu úniku v podobě páry. Tato chemická 

reakce by však neměla probíhat bez jakéhokoliv řízení, ale měla by probíhat na 

technologii, která by její průběh kontrolovala a maximálně zefektivnila. Touto 

technologií by mohla být technologie FuelCal
®
, která bude v disertační práci 

detailněji popsána. 

Výstupem z této reakce by mělo být nové alternativní palivo, jeţ by 

mohlo nalézt uplatnění především v oblastech energetiky, výroby cementu a 

v aglomeračním procesu vysokých pecí, kde jsou dnes pouţívány klasické zdroje 

energie jako je černé, popř. hnědé uhlí, ropa, plyn atd. 

Jak jiţ bylo uvedeno, tyto uhelné kaly jsou díky své vysoké vlhkosti jen 

velmi obtíţně a pro ţivotní prostředí zatěţujícím způsobem zpracovatelné, proto 

dalším motivem pro vypracování této práce můţe být taktéţ určitý ekologický 

přínos. 
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1. Cíl práce 

Cílem této disertační práce je ověřit moţnost zlepšování 

zpracovatelnost černouhelných kalů s vysokým obsahem vlhkosti pomocí 

dávkování páleného vápna a moţné vyuţití technologie Fuelcal
®
. Druhým cílem 

bude vytvoření technicko – ekonomického modelu efektivnosti výroby 

alternativního paliva vyrobeného z černouhelného kalu a jeho následné vyuţití při 

výrobě elektrické energie popřípadě cementu. Tento model by měl slouţit: 

 pro hodnocení investičních záměrů 

 pro optimalizaci umístění výrobní jednotky (Fuelcal
®
)   

 pro průběţné hodnocení realizovaných projektů 

 pro optimalizaci sloţení paliva v jednotlivých procesech 

Dále by tato práce měla prakticky ověřit moţnost přípravy alternativního 

paliva v různém sloţení, ověřit zpracovatelnost a provést základní analýzy týkající 

se zejména odsiřovacích schopností alternativního paliva. 

Výsledky této práce, respektive výsledný model by měl přispět k 

jednoduššímu rozhodování pří výběru vhodného paliva, respektive sloţení 

výsledného paliva pro daný obor, úspoře neobnovitelných energetických zdrojů, 

ale také k ekologicky šetrnější likvidaci lagun černouhelného popř. hnědouhelného 

kalu a ve finále také zvýšení prodeje vysoce kvalitního oxidu vápenatého, jehoţ 

podíl v rámci prodeje ostatních druhů oxidu vápenatého stále klesá.  
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2. Současná situace řešené problematiky 

V úvodu jiţ bylo uvedeno, ţe tato disertační práce by měla být zaloţena 

na spojení tří, doposud vzájemně nespojených stavebních prvků, kterými jsou 

černouhelné kaly, reakční činidlo a moţné vyuţití technologie FuelCal
®
. V této 

části disertační práce jsou jednotlivé prvky stručně popsány a následně 

zdůrazněny ty jejich vlastnosti, které jsou klíčové pro jejich další uţití jako sloţky 

alternativního paliva. 

2.1. Uhelné kaly 

Uhelné kaly, jak jiţ bylo uvedeno, vznikaly a částečně stále vznikají při 

úpravě černého uhlí. Je to směs velice jemných částic uhlí rozptýlených ve vodě. 

V současné době se jiţ uhelné kaly v oblasti ostravsko – karvinských dolů téměř 

neprodukují, vzhledem ke kvalitativnímu posunu v procesu úpravy černého uhlí. 

Nicméně odhad mnoţství uhelných kalů deponovaných v okolí jednotlivých dolů 

na území Slezska se odhaduje cca. na 20 mil. tun, coţ je z hlediska zátěţe 

ţivotního prostředí poměrně alarmující mnoţství. Na druhou stranu je však třeba 

si uvědomit, ţe zásoby neobnovitelných zdrojů energie se celosvětově sniţují a v 

budoucnu bude nutné znovu přehodnotit, co je definitivně nepouţitelný odpad a z 

čeho se dá za určitých podmínek dále získávat produkt, ze kterého lze například 

způsobem, který popisuje tato disertační práce, vyrobit hodnotný výrobek.  

Kvalita černouhelných kalů ze zmíněného regionu je popsána v níţe 

uvedené tabulce a pro lepší představu o vzhledu typické černouhelné laguny a 

kalu samotného jsou zde uvedeny fotografie pořízené při odběru vzorků pro 

rozbor kvalitativních parametrů.  
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Tabulka č. 1 (DP): Vybrané vlastnosti černouhelných kalů 

w A Qi Qs 

S
d
 S

pop
 

stanovení 
prch.hořlaviny 

voda popel výhřevnost 
spalné 
teplo 

[%] [%] [MJ/kg] [MJ/kg] [%] [%] [%] 

22,74 41,40 13,66 17,37 0,53 00,81 30,81 

 

2.2. Reakční činidlo 

Jako reakční činidlo, které v reaktoru reaguje s vlhkostí obsaţenou v 

uhelných kalech, se pouţije oxid vápenatý. Oxid vápenatý je vyráběn tepelným 

rozkladem vysokoprocentních vápenců. Část vytěţeného kameniva, vytříděného 

podle chemického sloţení a velikosti, se kalcinuje při teplotě okolo 1000°C v 

rozličných druzích pecí, které spalují paliva jako je např. zemní plyn, uhlí, topný 

olej, lignit, atd.  

Při samotném vzniku dolomitického a nebo kalcitického vápna se 

uvolňuje oxid uhličitý (CO2) a uhličitan se přeměňuje na oxid vápenatý (CaO) 

podle této reakce: 

23
COCaOteploCaCO   (1) 

Klíčovou vlastností, která přímo ovlivňuje celkovou spotřebu vápna v 

procesu sušení uhelných kalů, je jeho reaktivita. Při zvyšování reaktivnosti vápna 

dosahujeme v reaktoru vyšších teplot a tedy vyšší účinnosti při spotřebě stejného 

mnoţství vápna. Pro efektivní chod technologie je tedy nutné zajistit vápno s co 

moţná nejvyšší reaktivitou. 

Reaktivita vápna je schopnost reagovat s jinými látkami, např. s vodou. 

V zásadě lze říci, ţe reaktivita vápna se zvyšuje se vzrůstajícím vnitřním 
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povrchem, tedy čím jsou krystaly vápna menší a volný prostor mezi nimi větší, tím 

je vápno reaktivnější. 

2.3. Technologie FuelCal® 

Jak jiţ bylo v úvodu zmíněno, tak ke sniţování vlhkosti černouhelných 

kalů by mohlo být vyuţito průlomové technologie registrované pod obchodním 

názvem FuelCal
®
. Tato, v Polsku registrovaná technologie, byla navrţena jako 

alternativa kafilerního způsobu likvidace odpadů ţivočišného původu. Předností 

této technologie je kumulace energie vznikající během zpracování odpadu a tím 

vyloučení nutnosti externího zdroje energie. Technologie FuelCal
®
 je zaloţena na 

speciální konstrukci reaktoru, který vyuţívá energii uvolňovanou hydratací oxidu 

vápenatého, která běţně při procesu hydratace zůstává nevyuţita. Hydratace je v 

tomto případě vyvolána reakcí dávkovaného oxidu vápenatého s vlhkostí, kterou 

obsahuje ţivočišný odpad, v případě této disertační práce uhelné kaly. 

Tato technologie získala v Polsku veškerá nutná povolení k tomu, aby 

mohla být běţně poţívána k likvidaci ţivočišných odpadů, například na jatkách 

nebo v různých velkochovech hospodářských zvířat. Výsledný produkt této 

technologie získal potřebná povolení k tomu, aby mohl být dále prodáván jako 

plnohodnotné hnojivo. Bohuţel v České Republice tato technologie narazila na 

celou řadu zejména legislativních problémů především ze strany Státní veterinární 

správy České Republiky. Vzhledem k tomu, ţe se dá na celou technologii nahlíţet 

jako na jakousi energeticky nenáročnou sušičku různých, pro svoji vlhkost, těţko 

zpracovatelných materiálů, kdy díky patentované konstrukci dochází k úspoře cca 

dvaceti procent reakčního činidla ve srovnání s jinými technologiemi. Jedním 

z moţných materiálů jsou právě uhelné kaly, jejichţ moţné zpracování je tématem 

této disertační práce. 



7 

 

3. Výchozí teoretické podklady  

Tato část popisuje teoretická východiska spojená s procesem spalování 

černého popř. hnědého uhlí, definuje hlavní vlastnosti, které jsou obecně u paliv 

sledovány a vyhodnocovány a které jsou také základem pro stanovení prodejní 

ceny paliva. Tyto vlastnosti budou v dalších kapitolách porovnány s vlastnostmi, 

které byly zjištěny u navrhovaných sloţení alternativního paliva. 

3.1. Chemické složení uhlí 

Z chemického hlediska lze uhelnou hmotu rozdělit na 3 základní 

komponenty: 

 hořlavinu 

 popeloviny (nehořlavé sloţky pevné) 

 vodu 

3.1.1. Hořlavina 

Hořlavina je definována jako spalitelná část uhlí, která se získá 

odečtením obsahu vody a popelovin od celkové hmoty uhlí. Je to ta část uhlí, 

která je činí pouţitelným jako palivo i jako surovinu pro další zpracování – je to 

uţitková sloţka uhlí. Základní charakteristikou hořlaviny je její elementární 

sloţení.  

Je to směs vysokomolekulárních chemických sloučenin uhlíku (C), 

vodíku (H), kyslíku (O), dusíku (N) a spalitelné síry (S).  

3.1.2. Popeloviny 

Popeloviny jsou minerální sloţky obsaţené v uhelné hmotě, popel je 

netěkavý podíl, který zůstane z uhelné hmoty po jejím dokonalém spálení (pevný 

zbytek).  
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3.1.3. Obsah vody v uhlí 

Obsah vody v uhelné hmotě souvisí se stupněm prouhelnění. Čím je 

uhlí starší, více prouhelněné, tím má niţší obsah vody. Voda je v uhelné hmotě 

obsaţena v různých formách, které jsou podstatné pro určení povahy uhlí a jeho 

klasifikaci.  

3.2. Stanovení technologických vlastností uhlí 

Na základě rozdílů svého chemického sloţení vykazuje uhelná hmota 

různé vlastnosti po tepelném zpracování. Tyto vlastnosti určují moţnosti vyuţití 

kaţdého paliva (spalování, koksování, chemické zpracování aj.) a jejich 

technologickou nebo obchodní klasifikaci. Mezi ukazatele hodnotící tyto vlastnosti 

patří na příklad spalné teplo, výhřevnost, index puchnutí, Rogovo číslo, 

koksovatelnost (dilatační a kontrakční schopnost), bod tání popela aj. [13] 

3.2.1 Spalné teplo a výhřevnost 

Spalné teplo je teplo uvolněné spálením 1 kg nebo 1 g paliva na CO2, 

SO2, N2 a kapalnou vodu. Označuje se symbolem Qs. Výhřevnost je teplo 

uvolněné za stejných podmínek pouze s tím rozdílem, ţe místo kapalné vody se 

uvolňuje vodní pára. Výhřevnost se označuje symbolem Qi, Jednotkou spalného 

tepla i výhřevnosti je MJ/kg. Z definice obou ukazatelů je zřejmé, ţe spalné teplo 

je větší neţ výhřevnost a to o hodnotu výparného tepla vody.  

3.3. Popis oblastí možného použití alternativního paliva 

V této části práce jsou popsány vytipované oblasti moţného pouţití 

nového alternativního paliva. Kaţdá z kapitol, popisující moţné oblasti pouţití 

alternativního paliva, je rozdělena na dvě hlavní části. V první části je popsána 

základní teorie dané oblasti, vysvětleny současné procesy a podmínky za jakých 

tyto procesy fungují. Dále je snahou nalézt moţná problematická místa těchto 

procesů a také vzájemné vazby vznikající v jejich průběhu. 

V druhé části budou potom vysvětleny moţnosti nahradit současně 

pouţívané palivo novým alternativním palivem. Budou zde popsány výhody, které 
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by mohlo nové alternativní palivo přinést, ale také moţné komplikace, které by 

mohla tato náhrada způsobit. 

3.3.1. Oblast energetiky  

Výroba elektrické energie v tepelných elektrárnách je první moţnou 

oblastí, kde by v budoucnu mohlo najít uplatnění navrhované alternativní palivo. 

V tomto segmentu moţného uplatnění alternativního paliva jsou mnohem snáze 

kvantifikovatelné přínosy obou benefitů neţ tomu je například v oblasti výroby 

cementu.  

Energetické zdroje v budoucnosti budou v prvé řadě ovlivněny 

dostupnými primárními zdroji, přístupností k nim a dodrţením potřebné 

diverzifikace zdrojů. Pro první polovinu 21. století zůstává v České republice uhlí 

majoritním zdrojem energie. 

3.3.2. Oblast výroby cementu 

Portlandský slínek, jako základní surovina pro výrobu cementu, vzniká 

výpalem dokonale homogenizované surovinové směsi, jejíţ chemickou bází jsou 

čtyři základní oxidy, dávkované v přesně vymezených poměrech. Jedná se o oxid 

vápenatý, CaO, a tzv. hydraulické oxidy, konkrétně oxid křemičitý, SiO2, oxid 

hlinitý, Al2O3, a oxid ţelezitý, Fe2O3. 

3.4. Možnosti uplatnění alternativního paliva 

3.4.1. Oblast energetiky 

V oblasti energetiky je spatřována nejkomplexnější moţnost vyuţití 

nového alternativního paliva. Vzhledem k tomu, ţe uhlí je dlouhodobě klíčovou 

surovinou pro českou energetiku.  

Přínosy alternativního paliva v procesu odsíření kouřových plynů jsou 

spatřovány především v obsahu vápenného hydrátu v palivu, kde vápenný hydrát 

obsaţený ve výrobku vykazuje mnohem větší účinnost odsířování ve srovnání s 

uhličitanem vápenatým široce pouţívaným v elektrárnách a dále pak pouţitím 

vápenného hydrátu na odsíření kouřových plynů nevznikají přídavné emise oxidu 

uhličitého, coţ je patrné z následujících vztahů: 
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Uhličitan vápenatý reagující s oxidem siřičitým vytváří nejprve siřičitan 

vápenatý a poté síran vápenatý, ale přídavně se také uvolňuje problematický oxid 

uhličitý.  

CaCO3 + SO2   CaSO3 +CO2 (7) 

CaSO3+ ½  O2  CaSO4 (8) 

Uvolňovaný oxid uhličitý přídavně zvyšuje své emise v procesu. 

Vápenný hydrát reagující s oxidem siřičitým vytváří nejprve siřičitan 

vápenatý, dále oxidující na síran vápenatý.  

Ca(OH)2 + SO2   CaSO3 + H2O (9) 

CaSO3+ ½  O2 CaSO4 (10) 

Nevznikají ţádné emise oxidu uhličitého. 

Zejména při moţném pouţití alternativního paliva v této oblasti je třeba 

mít na zřeteli kromě výše uvedených výhod taktéţ jeho případné negativní vlivy, 

jak na samotný průběh spalování tak také na výsledné vlastnosti vedlejších 

energetických produktů, jakými jsou například struska nebo popílek, které jsou v 

současné době certifikovány a dále prodávány.   

3.4.2. Výroba cementu 

V předchozí kapitole jiţ byly stručně popsány moţné konkurenční 

výhody popisovaného alternativního paliva v procesu výroby cementu. Jsou jimi 

nízká cena za palivo respektive za jednotku tepla měřenou v MJ/kg a dále pak 

určitý podíl CaO obsaţený v popisovaném palivu. Výhodu plynoucí z obsahu CaO 

v palivu je spatřována v částečné úspoře vsázky pro výrobu cementu, tedy 

surovinové moučky, jejímţ základem je vápenec (CaCO3) z něhoţ je 

termodynamickou reakcí vyráběn slínek. Při této reakci je do ovzduší uvolňován 

oxid uhličitý CO2, jehoţ vypouštění je nyní velmi přísně regulováno ze strany 

Evropské Unie.  V současnosti jsou všichni výrobci cementu v České Republice 

nuceni v rámci zachování jejich výroby dokupovat na trhu řádově tisíce těchto 

povolenek. Cena se na počátku druhého alokačního období pohybuje v rozmezí 

mezi 15-25 € za jednu povolenku. 
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Vzhledem k tomu, ţe moţné pouţití připravovaného alternativního 

paliva při výrobě cementu sebou přináší velké mnoţství problémů a moţná řešení 

těchto je potřeba nejdříve spolehlivě ověřit, bude další zaměření této disertační 

práce zaměřeno pouze na vyuţití v oblasti energetiky.  

4. Alternativní palivo 

V této části je alternativní palivo detailněji popsáno, spolu s postupem, 

který vedl k jeho základní podobě. Alternativní palivo tedy tvoří dvě základní 

sloţky, kterými jsou uhelné kaly s vysokou vlhkostí a pálené vápno. Praktická 

příprava alternativního paliva je rozdělena na dvě základní etapy. V první etapě 

bylo namícháno pálené vápno s uhelnými kaly v různém poměru a následně 

analyzovány změny základních fyzikálních vlastností směsí, způsobených 

přídavkem páleného vápna. V druhé etapě byly namíchány v různých poměrech 

vybrané vzorky alternativního paliva z první etapy příprav s běţně pouţívanými 

typy paliv tedy s černým a hnědým uhlím.  

4.1. První etapa přípravy a následné analýzy 

Účelem této etapy bylo zjistit jak se postupným přidáváním páleného 

vápna, začne měnit zpracovatelnost uhelných kalů, tedy moţnost jednodušší 

manipulace s materiálem jak při jeho nakládce tak především při vykládce a jeho 

následném dávkování do spalovacího systému. 

4.1.1. Příprava alternativního paliva 

V první etapě bylo připraveno několik jednokilogramových vzorků 

samotného uhelného kalu a vloţeno do laboratorní míchačky. Poté bylo postupně 

přidáváno pálené vápno v různém mnoţství od 5 - 30%. 
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Obrázek č. 10 (DP): Uhelný kal 

 

 

K přípravě vzorků byla pouţita laboratorní míchačka firmy BETON 

SYSTEM s nastavitelnými reţimy míchání. V ocelové míchací nádobě bylo moţno 

najednou připravit přibliţně 1,5 kg vzorku. Při větším mnoţství hrozilo nebezpečí 

ztráty části dávkovaných sloţek a došlo by tak k neţádoucí změně sloţení směsi. 

 

Obrázek č. 15 (DP): Laboratorní mísící zařízení od firmy Beton System 

 

12
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4.1.2. Analýza alternativního paliva 

Dalším úkolem první etapy bylo zjistit vliv, který mělo výše popsané 

přidávání páleného vápna na základní vlastnosti paliva, kterými jsou vlhkost, 

výhřevnost a obsah popelovin. Bylo tedy připraveno pět vzorků s příměsí 

páleného vápna v následujícím poměru:  

č.1 – 30% CaO  č.2 – 25% CaO 

č.3 – 20% CaO č.4 – 15% CaO 

č.5 – 12% CaO č.6 – kal 

Jako šestý vzorek byl přidán čistý kal. Těchto šest vzorků bylo následně 

vyhodnoceno v partnerské laboratoři Vápenky Vitošov s.r.o.. 

 

Tabulka č. 3 (DP): Výsledky základního technologického rozboru 

popis 
vzorku 

Wt
r
 A

r
 A

d
 Qs

d
 Qi

r
 Qs

r
 S

d
 

%  % % MJ/kg MJ/kg MJ/kg % 

30% CaO 5,52 51,72 54,74 11,37 10,11 10,74 0,41 

25% CaO 8,21 51,12 55,69 12,11 10,44 11,12 0,4 

20% CaO 10,69 49,68 55,63 12,41 10,37 11,09 0,45 

15% CaO 15,54 44,78 53,02 13,85 10,88 11,71 0,5 

12%CaO 15,71 45,16 53,58 13,78 10,79 11,62 0,6 

Kal 22,74 34,3 44,4 18,59 13,36 14,37 0,53 
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Graf č. 3 (DP): Vliv obsahu CaO na výhřevnost a spalné teplo 

 

Z výsledků je patrné, ţe přídavkem CaO k černouhelným kalům dochází 

k výraznému nárůstu obsahu popela, prakticky totoţným s mnoţstvím přidaného 

CaO. V případě výhřevnosti dochází s přídavkem CaO ke sniţování, coţ 

koresponduje s hodnotami obsahu popela. Obsah síry se opět pozvolna sniţuje 

s rostoucím obsahem CaO. Zajímavý je trend sniţování obsahu vody ve vzorku, 

kdy přídavkem CaO došlo k jeho sníţení aţ o 75 %. 

Nejdůleţitější analýzou v rámci první etapy bylo stanovení stupně 

odsíření těchto šesti vzorků. Vzorky byly nejdříve vysušeny v sušárně při teplotě 

105 – 110°C do konstantní hmotnosti. Vysušené vzorky byly potom ţíhány 

v muflové peci při teplotě 900°C s postupným nárůstem teploty a s časovou 

prodlevou (30 min.) při teplotě  700°C. Celková doba ţíhání aditivovaných dílčích 

vzorků byla 10 hodin. Po ukončení ţíhání a vychladnutí popela byla provedena 

vizuální kontrola případných nespálených částic. Současně byla zjištěna ztráta 

ţíháním kaţdého vzorku. V takto získaném popelu jednotlivých vzorků byl 

stanoven celkový obsah síry St
d 

. Aby bylo moţné porovnat obsah síry v popelu 

bylo nutné stanovit „rovnováţný stav“. Tím byl přepočet na stejný obsah popela. U 

takto přepočtených vzorků bylo jiţ moţné stanovit obsah síry, která přešla během 

spalování do popelovin a která emitovala. 
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Tabulka č. 5 (DP): Výsledky stanovení stupně odsíření 

popis 
vzorku 

A
r
 A

d
 S

d
 S

pop
 

S v popelu 
přepočtená 

emise 
síry 

% 
odsíření 

balasty 

% % % % % % % % 

30% CaO 1,7 4,7 ,41 ,68 0,37 0,04 90,79 0,26 

25% CaO 1,1 5,7 0,4 0,72 0,4 0 100 3,9 

20% CaO 9,7 5,6 0,45 0,72 0,4 0,05 89,01 6,32 

15% CaO 4,8 3 0,5 0,8 0,42 0,08 84,83 8,56 

12%CaO 45,2 53,6 0,6 0,8 0,43 0,17 71,44 69,29 

Kal 4,3 4,4 0,53 0,81 0,36 0,17 67,86 7,14 

 

Z výsledků vyplývá, ţe jiţ samotný vzorek kalu má vysoké 

„samoodsiřovací“ schopnosti a v laboratorních podmínkách bylo dosaţeno více 

neţ 67 % odsíření. Stupeň odsíření se zvyšoval aţ k obsahu CaO 25%, kdy bylo 

dosaţeno „teoreticky“ 100% odsíření. Poté jiţ účinnost odsíření začala klesat. 

Z toho vyplývá, ţe přídavek CaO má význam maximálně do deklarované výše 

25%, po dosaţení této hranice je vzorek tzv. „přeaditivovaný“.  

4.2. Druhá etapa přípravy a následné analýzy 

Vzhledem k tomu, ţe při reálném pálení alternativního paliva nebude 

nikdy docházet k tomu, ţe by se alternativní palivo pálilo samotné, ale bude 

docházet ke spoluspalování s jinými palivy, nejčastěji s černým a hnědým uhlím, 

z tohoto důvodu bylo rozhodnuto pro druhou etapu zkoušek připravit další skupinu 

vzorků. Snahou bylo připravit taková sloţení výsledné směsi, která by postihla co 

moţná nejširší paletu technicko-kvalitativních poţadavků jak velkých tepelných 

elektráren, tak menších energetických zdrojů.  
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Vzhledem k tomu, ţe některé z potřebných analýz jsou poměrně 

náročné, nebylo uţ v druhé etapě moţné pouţít všechny směsi připravené 

v etapě první, ale byly vybrány pouze vzorek č. 3 - 20% CaO a pro srovnání opět i 

samotný kal. Ty byly následně namíchány v různých poměrech jak s hnědým tak 

s černým uhlím. Takto bylo připraveno šestnáct vzorků, ke kterým byl ještě přidán 

jeden vzorek hnědého uhlí a jeden vzorek černého uhlí. Takto připravené vzorky 

byly opět analyzovány stejným postupem jako v etapě první a výsledky jsou 

uvedeny v následujících kapitolách. 
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4.2.1. Základní technologický rozbor 

Tabulka č. 6 (DP): Základní technologický rozbor (AP obsahovalo 20% CaO) 

Popis vzorku 

Poměr sloţek Wt
r Ar Ad Qi

r Sd 

Uhlí 
[%] 

AP 
[%] [%] [%] [%] [MJ/kg] [%] 

černé uhlí + AP (20% CaO) 85 15 7,8 14,32 15,53 25,13 0,27 

černé uhlí + AP (20% CaO) 90 10 7,63 11,83 12,81 25,97 0,31 

černé uhlí + AP (20% CaO) 93 7 7,53 10,37 11,21 26,5 0,29 

černé uhlí + AP (20% CaO) 95 5 7,46 9,31 10,06 26,78 0,32 

hnědé uhlí + AP (20% CaO) 85 15 23,36 20 26,1 16,22 1,15 

hnědé uhlí + AP (20% CaO) 90 10 24,11 18,09 23,84 16,49 1,31 

hnědé uhlí + AP (20% CaO) 93 7 24,56 17,01 22,55 16,59 1,38 

hnědé uhlí + AP (20% CaO) 95 5 24,85 15,79 21,01 16,87 1,37 

černé uhlí + kal 85 15 9,61 12,86 14,23 24,83 0,31 

černé uhlí + kal 90 10 8,83 11,15 12,23 25,63 0,37 

černé uhlí + kal 93 7 8,37 10,15 11,08 26,08 0,35 

černé uhlí + kal 95 5 8,07 9,51 10,34 26,33 0,35 

hnědé uhlí + kal 85 15 25,17 19,01 25,41 15,68 1,36 

hnědé uhlí + kal 90 10 25,31 18,23 24,41 15,9 1,42 

hnědé uhlí + kal 93 7 25,4 17,64 23,65 15,97 1,47 

hnědé uhlí + kal 95 5 25,46 17,29 23,19 16,03 1,48 

hnědé uhlí 100 0 25,6 16,1 21,64 16,23 1,37 

černé uhlí 100 0 7,29 7,71 8,32 27,44 0,34 
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4.2.3. Analýza vzorků s různou příměsí čistého uhelného kalu 

V případě vzorku čistého kalu v kombinaci s hnědým uhlím je obsah 

vody prakticky stejný u všech vzorků s mírným trendem sniţujících hodnot 

s vyšším přídavkem CaO. To odpovídá tomu, ţe vzorek kalu má mírně vyšší 

obsah vody neţ vzorek hnědého uhlí a přídavkem kalu k hnědému uhlí dochází ke 

zvyšování obsahu vody. Stejná situace nastala i v případě obsahu popela a 

potvrzuje vyšší popelnatost u vzorku černouhelného kalu. V případě výhřevnosti 

opět docházelo k jejímu poklesu v závislosti na mnoţství přidaného kalu, jehoţ 

výhřevnost byla mírně niţší neţ hnědé uhlí. Uhlí s přídavkem 15% kalu má přesto 

hodnotu výhřevnosti srovnatelnou s hodnotami běţně pouţívaných energetických 

uhlí. Niţší obsah síry opět způsobil její postupné sniţování v závislosti na 

přídavku černouhelného kalu.  

V případě kombinace čistého kalu s černým uhlím docházelo 

k postupnému zvyšování obsahu vody, jelikoţ obsah vody ve vzorku kalu byl vyšší 

neţ u vzorku černého uhlí. Vyšší obsah popela v čistém kalu způsobil zvyšování 

obsahu popela ve směsném vzorku, jelikoţ černé uhlí mělo obsah popela zhruba 

o 75% niţší. Přesto je hodnota obsahu popela u vzorku s přídavkem 15% kalu na 

úrovni kvalitních druhů černých uhlí. Stejně tak hodnota výhřevnosti klesala aţ na 

hodnotu 24,83 MJ/kg. Tato hodnota je taktéţ přijatelnou hodnotou u černých uhlí, 

pouţívaných k energetickým účelům. Hodnota síry se výrazně neměnila. 

4.2.3. Stanovení stupně odsíření 

Nejočekávanější analýzou bylo stanovení stupně odsíření připravených 

směsí, výsledky těchto analýz jsou uvedeny v tabulce č.8 a č.9. Stupeň odsíření 

byl stanoven stejným způsobem jako v první etapě, tedy vzorky byly nejdříve 

vysušeny v sušárně při teplotě 105 – 110°C do konstantní hmotnosti. Vysušené 

vzorky byly následně ţíhány v muflové peci při teplotě 900°C s postupným 

nárůstem teploty a s časovou prodlevou (30 min.) při teplotě 700°C. Celková doba 

ţíhání aditivovaných dílčích vzorků byla 10 hodin. Obsah síry byl opět přepočten 

na stejný obsah popela. U takto přepočtených vzorků bylo jiţ moţné stanovit 

obsah síry, která přešla během spalování do popelovin a která emitovala. 
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Tabulka č. 8 (DP): Obsah síry v popelu (AP obsahovalo 20% CaO) 

Popis vzorku 

Poměr sloţek Wt
r
 A

r
 A

d
 S

d
 S

pop
 

Uhlí [%] 
AP 
[%] 

[%] [%] [%] [%] [%] 

černé uhlí + AP  85 15 7,8 14,32 15,53 0,27 3,18 

černé uhlí + AP  90 10 7,63 11,83 12,81 0,31 3,74 

černé uhlí + AP  93 7 7,53 10,37 11,21 0,29 3,44 

černé uhlí + AP 95 5 7,46 9,31 10,06 0,32 2,46 

hnědé uhlí + AP  85 15 23,36 20 26,10 1,15 3,41 

hnědé uhlí + AP  90 10 24,11 18,09 23,84 1,31 2,6 

hnědé uhlí + AP  93 7 24,56 17,01 22,55 1,38 1,97 

hnědé uhlí + AP 95 5 24,85 15,79 21,01 1,37 1,47 

černé uhlí + kal 85 15 9,61 12,86 14,23 0,31 0,44 

černé uhlí + kal 90 10 8,83 11,15 12,23 0,37 0,35 

černé uhlí + kal 93 7 8,37 10,15 11,08 0,35 0,4 

černé uhlí + kal 95 5 8,07 9,51 10,34 0,35 0,23 

hnědé uhlí + kal 85 15 25,17 19,01 25,41 1,36 0,38 

hnědé uhlí + kal 90 10 25,31 18,23 24,41 1,42 0,43 

hnědé uhlí + kal 93 7 25,4 17,64 23,65 1,47 0,36 

hnědé uhlí + kal 95 5 25,46 17,29 23,19 1,48 0,34 

 

Z výsledků vyplývá, ţe stupeň odsíření roste s rostoucím přídavkem 

samotného kalu i vzorku připraveného kombinací kalu a CaO 20%.  



20 

 

Tabulka č. 9 (DP): Stanovení laboratorního stupně odsíření (AP obsahovalo 20% 

CaO) 

Popis vzorku 

Poměr 
sloţek 

S v popelu 
přepočtená 

emise 
síry 

% 
odsíření 

balasty 

Uhlí 
[%] 

AP 
[%] 

[%] [%] [%] [%] 

černé uhlí + AP 85 15 0,49 -0,22 182,91 23,33 

černé uhlí + AP 90 10 0,48 -0,17 154,55 20,44 

černé uhlí + AP 93 7 0,39 -0,1 132,97 18,74 

černé uhlí + AP 95 5 0,25 0,07 77,34 17,52 

hnědé uhlí + AP 85 15 0,89 0,26 77,39 49,46 

hnědé uhlí + AP 90 10 0,62 0,69 47,32 47,95 

hnědé uhlí + AP 93 7 0,44 0,94 32,19 47,11 

hnědé uhlí + AP 95 5 0,31 1,06 22,54 45,86 

černé uhlí + kal 85 15 0,06 0,25 20,2 23,84 

černé uhlí + kal 90 10 0,04 0,33 11,57 21,06 

černé uhlí + kal 93 7 0,04 0,31 12,66 19,45 

černé uhlí + kal 95 5 0,02 0,33 6,79 18,41 

hnědé uhlí + kal 85 15 0,1 1,26 7,1 50,58 

hnědé uhlí + kal 90 10 0,1 1,32 7,39 49,72 

hnědé uhlí + kal 93 7 0,09 1,38 5,79 49,05 

hnědé uhlí + kal 95 5 0,08 1,4 5,33 48,65 
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Analýza vzorků s různou příměsí čistého uhelného kalu 

V případě vzorků čistého kalu nebyl zaznamenán vysoký stupeň 

odsíření ani u kombinace s černým ani s hnědým uhlím. Samotný kal sice 

obsahuje vysoký podíl CaO, ten přesto nevstupuje do reakce odsíření a odsíření 

se pohybovalo na průměrné hranici 7% u hnědého uhlí resp. 15% u černého uhlí. 

V případě obsahu balastních látek nedošlo k výraznému navýšení a pohybovalo 

se na úrovni 49% u hnědého uhlí resp. 19% u černého uhlí. 

 

Graf č. 14 (DP): Vliv obsahu příměsi AP na odsíření  

 

Analýza vzorků s různou příměsí alternativního paliva (20% CaO) 

Opačná situace nastala v případě kombinací vzorku AP (CaO 20%). 

V případě hnědého uhlí byl zaznamenán výrazný vzestup stupně odsíření od 22 

aţ do 77%. V případě černého uhlí byl vysoký stupeň odsíření zaznamenán jiţ 

s přídavkem 5% hm. vzorku kalu v kombinaci s AP (20% CaO). Tento stupeň 

výrazně rostl a jiţ další vzorek vykazoval prakticky stoprocentní odsíření. 

Z výsledků je tedy patrné, ţe při spoluspalování s černým uhlím bude potřeba 
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zvolit vhodnější poměr mezi černým uhlím a alternativním palivem nebo upravit 

obsah CaO v samotném alternativním palivu. 

5. Technicko-ekonomický model 

Zpracování technicko-ekonomického modelu má být potvrzením 

předpokladu, ţe vyuţití upravených uhelných kalů je z technicko-ekonomického 

hlediska reálné. Nepředpokládá se, ţe technologické zařízení pro výrobu 

alternativního paliva bude pořizovat a provozovat kaţdý spotřebitel. Větší šance 

na realizaci výroby alternativního paliva je spojována s podnikatelským záměrem 

jednoho podnikatelského subjektu. Technicko-ekonomický model bude tedy 

sestavován jako podklad pro investiční rozhodování tohoto jednoho 

podnikatelského subjektu. Postup zpracování technicko-ekonomického modelu: 

 Kvantifikace moţnosti uplatnění upravených kalů v tepelných 

elektrárnách, teplárnách  

 Popis jednotlivých druhů přínosů a matematický model jejich vyčíslení 

 Popis jednotlivých druhů nákladů a matematický model jejich vyčíslení 

 Lokačně-alokační problém umístění jednotlivých výrobních jednotek na 

přípravu upravených uhelných kalů a vyčíslení investičních nákladů na 

jejich pořízení 

 Výpočet ekonomických údajů pro konkrétní dodavatelsko-odběratelské 

relace stanovené optimalizací rozmístění výrobních kapacit 

 Vyhodnocení investičního záměru 
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5.1. Kvantifikace možností uplatnění upravených uhelných kalů 

jako alternativního paliva  

Spotřeba hnědého uhlí v ČR se v posledních letech pohybuje kolem 42 

mil. tun a u černého uhlí je to pak přes 4 mil. tun. Spotřeba hnědého uhlí 

jednoznačně dominuje v severozápadních Čechách (Ústecký a Karlovarský kraj). 

Pokud se jedná o černé uhlí, zde naopak převládá spotřeba v Moravskoslezském 

kraji, tedy u zdroje ostravsko-karvinského revíru a přeshraničního revíru v Polsku. 

Při zpracování seznamu potencionálních zákazníků je jedním z rozhodujících 

hledisek přepravní vzdálenost ke zdroji uhelných kalů (Slezsko), mletého vápna 

(Vitošov) nebo k výrobně upravených uhelných kalů. Z tohoto důvodu byli 

z okruhu potencionálních zákazníků vyloučeni spotřebitele v krajích: Ústecký, 

Karlovarský, Plzeňský, Liberecký a Jihočeský. Přepravní náklady by efektivnost 

celého projektu velmi výrazně sníţily. Při dalším postupu zpracování technicko-

ekonomického modelu se ukázalo jako ekonomicky neprůchodné (z důvodu 

přepravní náročnosti) počítat s dodávkami do některých míst středočeského kraje. 

Zde se jednalo především o dodávky do Elektrárny Mělník I.,II. a III.  I takto 

omezený okruh představuje velmi solidní mnoţství uplatnění upravených kalů ve 

výši přesahující 600 tis. tun. 

5.2. Jednotlivé druhy přínosů a matematický model jejich 

vyčíslení 

Popis jednotlivých druhů přínosů pouţití alternativního paliva jako 

doplňkového paliva v tepelných elektrárnách a teplárnách 

P1 – Náhrada hnědého/černého uhlí 

Výpočet přínosu vychází z porovnání nákladů na palivo pro výrobu 

stejného mnoţství tepla dle vztahu: 

 P1  = Mhu x  Chu  , kde 

Mhu  = mnoţství nahrazeného hnědého uhlí 

Chu  = cena hnědého uhlí v Kč/t 

Mhu x Qhu  =  Muka x Quka, kde 
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Muka  = mnoţství upravených kalů (alternativního paliva) 

Qhu  = výhřevnost hnědého uhlí v rozmezí  

Quka  = výhřevnost upravených uhelných kalů v rozmezí  

P1  = Muka x  Chu  x Quka / Qhu  

Stejný způsob propočtu přínosu P1 platí i pro případ pouţití upravených 

kalů jako doplňkového paliva při spalování černého uhlí. 

P1  = Muka x  Ccu  x Quka / Qcu , kde    

Qcu  = výhřevnost černého uhlí 

Ccu  = cena černého uhlí v Kč/t 

Správnost výpočtu mnoţství nahrazeného uhlí (hnědého i černého) 

alternativním palivem metodou porovnání výhřevností obou druhů uhlí a 

alternativního paliva byla ověřena pomocí naměřených hodnot. K ověření bylo 

poţito naměřených výsledků směsí hnědého, resp. černého uhlí s alternativním 

palivem, které je označeno jako AP(20%CaO), coţ je uhelný kal upravený 

přidáním 2O%-ního podílu mletého vápna. 

P2 – Náhrada mletého vápence při odsiřování kouřových plynů 

Součástí upraveného kalu je vápenný hydrát Ca(OH)2, který vznikl při 

úpravě (vysoušení) kalů z přidávaného mletého vápna   CaO. Ze 

stechiometrických rovnic vyplývá, ţe 0,56 tuny CaO (ml. vápno) při vysoušení 

uhelného kalu vyprodukuje 0,74 tuny Ca(OH)2 (vápenný hydrát), které na sebe  

naváţe stejné mnoţství síry jako 1 t CaCO3 (mletý vápenec). Přínos spočívající 

v úspoře mletých vápenců, které se v současné době k odsiřování uţívají, lze 

vyjádřit následovně: 

 

P2  = Mmvpc x  Cmvpc , kde 

 Mmvpc = úspora mletého vápence v t   

Cmvpc   = cena mletého vápence 
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Další úpravou substitucí získáme následující výpočtový vztah: 

P2  = (1/0,56) x Mva x  Cmvpc  = 1,7857 x  Muka x  POvap  x  Cmvpc  , kde  

POvap  = podíl vápna (CaO) v upravených kalech (alternativním palivu) 

Mva     = mnoţství vápna přidaného do upravených kalů 

P3  – Sníţení emise CO2 

Emise CO2 vznikají ze dvou zdrojů a to: 

1) při vlastním hoření uhlí 

2) při odsíření kouřových plynů pomocí mletého vápence (CaCO3) dochází 

k uvolňování oxidu uhličitého (CO2) do ovzduší.  

Ad1) Při spalování uhlí odchází do ovzduší CO2 a mnoţství jeho emise 

je závislá na druhu paliva. Matematicky je závislost mnoţství emisí na druhu 

paliva vyjádřena emisním faktorem, který dává do vzájemné závislosti mnoţství 

emise v t CO2 na výhřevnosti paliva. Celkové emise CO2 jsou vypočteny jako 

součin výhřevnosti paliva [GJ/t] a jeho emisního faktoru [t CO2/TJ]. Výpočet je 

poté mírně upraven násobením oxidačním faktorem (bezrozměrné číslo).  

Vlastní výpočet vycházel z naměřených hodnot. Vlastní zkoušky jsou 

finančně náročné, a proto byly tyto hodnoty zjišťovány pouze při pouţití 

alternativního paliva (AP), které bylo získáno mícháním uhelného kalu s 20-ti 

procentním přídavkem mletého vápna. Měnil se pouze podíl tohoto AP jako 

náhrady hnědého, resp. černého uhlí a to v hodnotách 5%, 7%, 10% a 15%. 

Rovněţ měření proběhlo u kaţdého vzorku pouze jednou. Výpočet sníţení emisí  

CO2 , které je docíleno pouţitím 1 tuny AP v jednotlivých sloţeních směsi 

hnědého (černého) uhlí a alternativního paliva vykazuje odchylky, jejichţ 

vysvětlení je třeba hledat právě jedním provedeným měřením, které tedy nebylo 

dalšími zkouškami ověřeno. Pro výpočet přínosu byly proto pouţity z důvodu 

opatrnosti ty nejméně příznivé naměřené a vypočtené výsledky. Konkrétně je tedy 

počítáno: 
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Při směsi hnědého uhlí a alternativního paliva je přínos 1 t AP ve 

sníţení emise ve výši – 0,2207  t CO2 a u černého uhlí je přínos 1 t AP ve sníţení 

emise ve výši – 0,1350  t CO2. 

P3 ad1) =  0,2207 x Muka  x  Cpo ……pro AP jako doplněk k hnědému uhlí 

P3 ad1) = 0,1350 x Muka  x  Cpo ……..pro AP jako doplněk k černému uhlí 

Kde Cpo = cena emisní povolenky   

Ad 2) Ze stechiometrických rovnic je moţno odvodit, ţe 1 t mletého 

vápence (CaCO3) pouţitá při odsiřování uvolní do ovzduší 0,44 t oxidu uhličitého 

(CO2) – tj. emisní faktor. Nahradíme-li tedy část mletého vápence v procesu 

odsiřování pouţitím alternativního paliva, dojde k úspoře emisních povolenek. 

P3ad2)  = Mpo   x  Cpo , kde 

Mpo  = mnoţství uspořených povolenek zjistíme z výše uvedené stechiometrické rovnice 

Mpo  = 0,44 x Mmvpc = 0,44 x (1/0,56) x Mva = 0,44 x 1,7857 x Muka x  POvap   

Mpo  = 0,7857 x Muka x  POvap   

P3ad2) = 0,7857 x Muka x  POvap  x  Cpo  

Celkový přínos ze sníţení emisí CO2 je potom součtem P3 ad1)  a  P3ad2): 

P3 = Muka  x  Cpo x (0,2207 + 0,7857 x POvap )  - pro AP jako doplněk k hnědému uhlí 

P3 = Muka  x  Cpo x (0,1350 + 0,7857 x POvap )  - pro AP jako doplněk k černému uhlí 

P 4 – Zvýšená produkce popelovin 

Celkové přínosy z uplatnění alternativního paliva je třeba korigovat i o 

negativní důsledky jejich pouţití. Tímto negativním důsledkem je v případě pouţití 

alternativního paliva jako doplňku k černému uhlí zvýšený vznik popelovin. 

V kombinaci alternativního paliva s hnědým uhlím tento negativní efekt není 

počítán, protoţe na rozdíl od černého uhlí má vyšší obsah popela na straně jedné 

a na straně druhé potom popeloviny vznikají i při odsiřování pouţitím mletého 

vápence. Pro černé uhlí je vyčíslení tohoto negativního dopadu následující: 
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P4 = (Mcu x POPcu – Muka x POPuka) x Cpop, kde  

POPcu je obsah popela v černém uhlí, POPuka je obsah popela v alternativním palivu a Cpop je 

cena za ukládání popílku.  

Po přepočtu Mcu na bázi Muka pomocí poměru výhřevností je 

P4 = Muka x (POPcu x Quka/Qcu  - POPuka)  

 

Celkový přínos pouţití upravených uhelných kalů jako alternativního 

paliva je dán součtem  

P = ∑ Pi , kde i = 1,2, 3 a 4 

Pro alternativní palivo pouţité jako doplňkové palivo k hnědému uhlí  

P = Muka x (Chu x Quka / Qhu  + 1,7857 x POvap x Cmvpc + (0,2207+0,7857 x POvap) x Cpo) 

  

a obdobně při pouţití jako přídavek k černému uhlí 

P = Muka x (Ccu x Quka / Qcu  + 1,7857 x POvap x Cmvpc + (0,1350+0,7857 x POvap) x Cpo + POPcu 

x Quka/Qcu  - POPuka)  

5.3. Popis jednotlivých druhů nákladů a matematický model 

jejich vyčíslení 

N1 - Nákup uhelných kalů 

N1 = Mka  x   Cka  

Mka = mnoţství nakoupených uhelných kalů [t]. Je zjišťováno z vypočteného 

mnoţství upravených uhelných kalů Muka [t] a jejich sloţení definované podílem vsázky vápna 

POvap  [%]. Dále pak bude výpočet upraven o obsah vody POvoda [%], která se při výrobě 

upravených kalů odpaří. 

N1 = Muka  x  Cka x (1 - POvap)/ (1 - POvoda)  

Cka  = cena uhelných kalů [Kč/t], momentálně zjištěná cena v Polsku je 

10 EUR/t. 

N2 - Vsázka mletého vápna 
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N2 = Mva  x  Cva   

Mva = vsázka vápna [t]. Je zjišťováno z vypočteného mnoţství upravených 

uhelných kalů Muka [t] a jejich sloţení definované podílem vsázky vápna POvap  [%].  

Cva  = cena vápna [Kč/t] 

N3 - Přepravní náklady 

N3 = Mka  x  Cpka  +  Mva  x  Cpva + Muka  x Cpuka    

Cpka  = cena přepravy uhelných kalů [Kč/t] vychází z ceny v rozmezí 1,30 aţ 1,40 

Kč/tkm násobené příslušnou vzdáleností od místa těţby uhelných kalů (předpokládané laguny 

v Polsku) k místu zpracování na upravený uhelný kal. 

Cpva  = cena přepravy vápna [Kč/t] vychází z ceny v rozmezí 1,10 aţ 1,20 Kč/tkm 

násobené příslušnou vzdáleností z VÁPENKY VITOŠOV s.r.o. k místu zpracování na 

upravený uhelný kal. 

Cpuka  = cena přepravy upravených uhelných kalů [Kč/t] vychází z ceny v rozmezí 

1,20 aţ 1,30 Kč/tkm násobené příslušnou vzdáleností od místa výroby upravených uhelných 

kalů do místa spotřeby. 

N4 - Zpracovací náklady 

N4 = Muka  x  (jednotkové náklady na energie a mzdy) + odpisy + výrobní 

reţie Jednotkové náklady budou stanoveny na základě technických dat 

jednotlivých druhů reaktorů. Odpisy budou zjišťovány z investičních pořizovacích 

nákladů a předpokládané minimální doby ţivotnosti 6 roků. Výrobní reţie bude 

stanovena procentní sazbou ze základny „mzdy“. 

N41 – Náklady na spotřebu energie 

Výrobce zařízení předpokládá měrnou spotřebu 20 kWh/t. Při vhodném 

rozloţení provozu do časů vysokého tarifu a nízkého tarifu se domnívám, ţe je 

reálné dosáhnout průměrné ceny  3 Kč/kWh. Takţe  

N41 = 60 Kč/ t výroby upravených kalů 

N42 – Osobní náklady 
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Stanovení osobních nákladů, tzn. mzdové náklady a od nich odvozené 

sociální náklady vychází z předpokládané obsluhy zařízení v počtu 2 pracovníků. 

Při hodinové mzdě 125 Kč/hod a hodinovém výkonu 10 t upravených kalů vychází 

mzdový náklad 25 Kč/t. Podle stávajících předpisů budou sociální náklady 

(sociální a zdravotní pojištění) činit 35% ze mzdových nákladů. Potom tedy  

N42 = 1,35 x 25 Kč/t = 34 Kč/t  

Pozn. Dá se předpokládat, ţe potřeba obsluhy 2 pracovníků bude stejná 

i při vyšších výkonech a osobní náklady na 1 t produkce by mohly být i poloviční. 

Pro kalkulace a další výpočty však jsou však pouţity náklady s určitou rezervou. 

N43 – Odpisy hmotného majetku 

Výše odpisů je odvislá od skladby výrobních jednotek. Od výrobce jsou 

k dispozici orientační ceny dle výkonových parametrů (10, 15, 30, 50 a 100 

tis.t/rok). Z investičních výdajů a kalkulované produkce, které jsou v investičním 

záměru předpokládány, vychází hodnota odpisů na jednotku produkce ve výši 39 

Kč/t. 

N43 = 39 Kč/t 

N44 – Výrobní a správní reţie 

Pro stanovení sazby výrobní a správní reţie nejsou zatím ţádné 

podklady a proto budou pouţity kalkulační údaje z obdobných provozů ve 

VÁPENCE VITOŠOV s.r.o. Tyto reţie jsou počítány procentní sazbou ze základu, 

kterým jsou osobní náklady: 

Výrobní reţie 250% z osobních nákladů, správní reţie včetně odbytové 

reţie 200%, tzn. ţe 

N44 = 4,5 x N42  
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Rekapitulace přínosů a nákladů: 

 Tabulka č. 16 (DP): Výpočet přínosu 1t alternativního paliva 

Alternativní palivo

Podíl vápna v upravených kalech 10,7% 13,0% 16,7% 20,0% 23,1%

P1 - Náhrada uhlí 1 140 1 150 1 117 1 103 1 068

P2 - Úspora mletého vápence 153 186 239 286 330

P3 - Úspora emisních povolenek 88 95 106 117 127

P4 - Zvýšené náklady na popeloviny -251 -237 -252 -266 -278

Celkem přínosy 1 130 1 194 1 210 1 240 1 247

N1 - Nákup uhelných kalů 227 224 219 213 217

N2 - Nákup vápna 187 228 292 350 404

N3 - Přepravní náklady 368 368 368 368 368

N4 - Zpracovací náklady 286 286 286 286 286

Celkem náklady 1 068 1 106 1 165 1 217 1 275

Rozdíl Přínosy - Náklady 62 88 45 23 -28

jako doplněk k černému uhlí

 

Tabulka č. 16 (DP): Výpočet přínosu 1t alternativního paliva 

Alternativní palivo

Podíl vápna v upravených kalech 10,7% 13,0% 16,7% 20,0% 23,1%

P1 - Náhrada uhlí 911 918 892 881 853

P2 - Úspora mletého vápence 153 186 239 286 330

P3 - Úspora emisních povolenek 122 129 140 151 161

P4 - Zvýšené náklady na popeloviny 0 0 0 0 0

Celkem přínosy 1 186 1 233 1 271 1 318 1 344

N1 - Nákup uhelných kalů 227 224 219 213 217

N2 - Nákup vápna 187 228 292 350 404

N3 - Přepravní náklady 368 368 368 368 368

N4 - Zpracovací náklady 286 286 286 286 286

Celkem náklady 1 068 1 106 1 165 1 217 1 275

Rozdíl Přínosy - Náklady 118 127 106 101 69

jako doplněk k hnědému uhlí

 

Uvedené tabulky prezentují závěrečný přehled jednotlivých přínosů a 

nákladů. Na tyto tabulky je třeba nahlíţet jako na obecné, neboť pro kaţdé 

spotřební místo budou vyčísleny jiné dopravní náklady a ty v celkové kalkulaci 

hrají významnou roli. U černého uhlí je vyšší přínos v náhradě uhlí korigován 
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směrem dolů vyššími náklady na popeloviny. Obě tabulky potvrzují, ţe pouţití 

upravených kalů (jako AP) je ekonomicky reálné. Pouţití upravených kalů jako AP 

(doplňku) k černému uhlí vykazuje ziskovost 3,7 % aţ 7,3 % (pro podíl vápna 

v upr. kalech 10,7 % - 16,7%). V případě pouţití upravených kalů jako AP 

k hnědému uhlí je ziskovost vyšší a pohybuje se v rozmezí 8,3 % aţ 10,3 %. 

V obou případech, tj. v pouţití AP jako doplňku k černému a hnědému uhlí, 

vychází nejvyšší ziskovost u upravených kalů s podílem vápna 13 %.  

5.4. Lokačně-alokační problém umístění jednotlivých výrobních 

jednotek na  přípravu upravených uhelných kalů a vyčíslení 

investičních nákladů  

Určení počtu výrobních zařízení a jejich umístění je velmi důleţitým 

optimalizačním krokem, protoţe náklady na přepravu vzhledem k relativně nízké 

kilogramové ceně budou jedním z rozhodujících nákladů. Úkolem tohoto 

optimalizačního kroku je minimalizovat náklady na přepravu uhelných kalů, 

mletého vápna a upravených uhelných kalů a současně docílit co nejniţších 

investičních nákladů, které budou odvislé od počtu jednotlivých výrobních 

jednotek a jejich výkonu. Takto popsaný postup hledání počtu výrobních zařízení 

a jejich umístění je postupem zjednodušeným, který však pro účely této práce 

postačí. Při definitivním zpracování projektu – investičního záměru je třeba 

hodnotit veškerá kriteria, tzn. nejen kriteria ekonomická, ale i kriteria 

mimoekonomická. Ekonomická kriteria u materiálově orientovaného projektu, 

kterým tento projekt náročný na výchozí suroviny a jejich zpracování a dopravu 

bezesporu je, tvoří souhrn dopravních, výrobních a distribučních nákladů. Mezi 

mimoekonomická kriteria, která v této práci zohledněna nejsou a která při 

definitivním zpracování investičního záměru budou hrát velkou roli, protoţe 

v mnoha případech mají charakter omezujících podmínek, je třeba zahrnout 

zejména: 

- dopravní dostupnost a propustnost 

- ekologické poţadavky v dané lokalitě (hodnocení dopadu na ţivotní 

prostředí – EIA) 
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Pro řešení problému je připraven program v tabulkovém procesoru 

EXCEL tak, aby bylo moţno jednotlivé výpočtové tabulky při změně zadání 

automaticky přepočítat. Výchozí řešení vychází z předpokladu, ţe výrobní zařízení 

můţe být umístěno u zdroje uhelných kalů (laguny v Polsku) nebo u zdroje vápna 

(VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.) anebo v místě spotřeby, tj. potencionálních 

zákazníků. Kriterium optimality  je určeno jako minimum součtu celkových 

přepravních nákladů a odpisů, které jsou počítány jako podíl celkových 

investičních nákladů na ţivotnost 6-ti roků. Po  deseti optimalizačních krocích je 

nalezeno optimální řešení, které výrobní zařízení umísťuje do 5 míst. 

Optimalizační kriterium u této varianty, tj. součet přepravních nákladů a odpisů je 

proti výchozí variantě o 19,67 mil. Kč příznivější. 

5.5. Výpočet ekonomických údajů pro konkrétní dodavatelsko-

odběratelské relace 

Po vyřešení lokačně-alokačního problému je moţno přesněji stanovit 

jeden z rozhodujících nákladů a to náklad na přepravu. Následně tak byl proveden 

propočet trţeb a nákladů dle jednotlivých dodavatelsko-odběratelských relací. Pro 

tvorbu ceny alternativního paliva bylo stanoveno pravidlo rozdělení efektu 

z pouţívání alternativního paliva mezi dodavatele a odběratele v poměru 1 : 1. Dle 

tohoto propočtu je 16-ti významným odběratelům dodáno 653 tis. tun 

alternativního paliva z 5-ti míst výroby (umístěných u 5-ti zákazníků). Celkové 

trţby 731 mil.Kč, celkové náklady 667 mil. Kč, tzn. zisk před zdaněním 64 mil. Kč. 

5.6. Ekonomické vyhodnocení investičního projektu „Úprava 

uhelných kalů jako alternativního paliva“ 

Výchozí předpoklady pro sestavení investičního plánu, plánu prodeje a 

výkazu zisků a ztrát: 

- Realizace investičního projektu je rozloţena do 2 let. V  roce 

výstavby (0-tý rok) budou postaveny 2 výrobní jednotky o roční 

výrobní kapacitě 100 tis. t/rok. Investiční náklad 1. roku je 37,5 mil. 

Kč (tj. 2 x 18,75 mil. Kč). V následujícím roce (1. roce z pohledu 

produkce) budou postaveny další výrobní jednotky v místech 
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určených v optimalizačních propočtech. Roční výrobní kapacita 

potom dosáhne 750 tis. t. Investiční náklady v tomto dalším roce 

budou ve výši 108,75 mil. Kč.  

- Produkce a prodej se postupně rozvíjí od 1. roku produkce ve výši 

120 tis. t., ve 2. roce 300 tis. t aţ po 5. rok, ve kterém je 

předpokládáno jiţ optimální naplnění vybudované kapacity. 

- Ţivotnost výrobního zařízení je počítána na 6 let, další rok potom 

následuje obnova zařízení. V mezidobí jsou plánovány paušálně 

stanovené investiční náklady a to ve výši 0,5 % z hodnoty trţeb. 

- U prodejních cen, stejně jako u cen nákupních není předpokládáno 

výrazné zvýšení a počítá se pouze paušální meziroční růst ve výši 1 

%. Pouze u mzdových nákladů je předpokládán nárůst v hodinových 

výdělcích ve výši 2%. 

 

Finanční analýza a hodnocení ekonomické efektivnosti projektu je 

zásadní součástí jeho technicko-ekonomické studie. Je třeba tedy navrhnout a 

propočítat kriteria ekonomické efektivnosti. V disertační práci jsou pouţita tyto: 

 Rentabilita kapitálu 

 Doba úhrady 

 Kriteria zaloţená na diskontování 

Pro vyhodnocení zvolených ekonomických kriterií efektivnosti je 

v návaznosti na uvedený plán výroby a prodeje, trţeb a nákladů sestaven výkaz 

zisků a ztrát, resp. přehled rozhodujících poloţek a ukazatelů tohoto výkazu, a 

dále sestava rozvahy rovněţ v základních poloţkách. Současně jsou vyčísleny 

vybrané ukazatele rentability (ROA a ROS). Pro vyhodnocení dalších kriterií a to 

doby úhrady, resp. návratnosti a zejména k výpočtu čisté současné hodnoty je 

počítán peněţní tok. Pro vyčíslení peněţního toku je pouţita nepřímá metoda, 
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která vychází z výkazu zisku a ztrát, tzn., ţe příjmy a výdaje zaměňuje za výnosy 

a náklady. Rozdíl mezi výnosy a příjmy a mezi náklady a výdaji je zjišťován: 

- vyloučením nákladů, které jsou charakterizovány nepeněţním tokem 

(např. odpisy dlouhodobého majetku, tvorba a čerpání rezerv, aj.  

- změnami čistého pracovního kapitálu.  

- potřebou investičních nákladů, změnou dlouhodobých závazků 

(zejména příjmem a splátkami úvěrů) a případnou změnou v oblasti 

vlastního kapitálu.  

 

Diskontování peněţního toku se vypočte násobením hodnot peněţního 

toku odúročitelem (diskontním faktorem), který má tento výpočtový vzorec: 

Odúročitel (diskontní faktor) = 1 / (1 + r)
t
 , kde 

r = úroková míra (diskontní sazba) 

t = počet roků od počátku diskontování po období, pro které se diskontní faktor počítá 

Celý postup ekonomického vyhodnocení tohoto investičního záměru je 

veden snahou o maximální opatrnost a proto je zvolena diskontní sazba ve výši 8 

%. Doba úhrady počítaná z nediskontovaného peněţního toku je relativně krátká 

a proto je moţná domněnka, ţe i vyšší diskontní sazba nepřinese zásadní změnu 

v investičním rozhodnutí. Pro potvrzení této domněnky jsou provedeny ověřovací 

výpočty a jejich shrnutí je uvedeno v následující tabulce. Z hodnot v ní uvedených 

vyplývá, ţe kladné stanovisko k realizaci investic by bylo přijato i v případě vyšší 

neţ 8%-ní diskontní sazby.  
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Tabulka č. 33 (DP): Závislost doby návratnosti a ČSH po 6-ti letech 

provozu na stanovení úrokové míry použité pro diskontování 

5.7. Riziko investičního projektu „Úprava uhelných kalů jako 

alternativního paliva“ 

K úplnému vyhodnocení investičního projektu rovněţ patří i 

pojmenování rizik a jejich kvantifikace a vliv na kriteria ekonomické efektivnosti. 

Riziko investičního projektu spočívá v nebezpečí změn (odchylek) předpokladů, 

na základě kterých byl investiční projekt navrţen a vyhodnocen. Postup 

zohlednění rizika investičního projektu realizuji ve dvou krocích: 

1) Sestavení přehledu rizikových faktorů, které jsou podstatné a mají 

moţnost značně ovlivnit úspěšnost projektu. Stanovit rozloţení jejich 

pravděpodobnosti. Pro účely této práce je rozloţení pravděpodobnosti 

nahrazeno jen bodovým vyčíslením a bude snaha pravděpodobnost 

těchto mezí odhadnout. 

2) Je sestaven pravděpodobnostní strom hodnocení projektu, který 

všem kombinacím jako jednotlivým scénářům určí pravděpodobnost 

jejich vzniku. Pro kaţdý scénář je vyhodnoceno kriterium ČSH a 

diskontovaná doba úhrady. Pro závěrečné hodnocení obou kriterií jsou 

potom vypočítána obě kriteria jako váţený aritmetický průměr těchto 

kriterií ze všech scénářů. Vahou pro váţený aritmetický průměr je 

pravděpodobnost jednotlivých scénářů. 

Úroková míra pro 

diskontování

Diskontovaná doba 

úhrady

ČSH po 6-ti letech 

provozu

6 %   p.a. 5,64 roků 70 109 tis. Kč

8 %  p.a. 5,79 roků 55  639 tis.Kč

10 % p.a. 5,96 roků 42 743 tis. Kč

12 % p.a. 6,15 roků 31 233 tis. Kč

Závislost doby návratnosti a ČSH po 6-ti letech provozu                                            

na stanovení úrokové míry pouţité pro diskontování
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Přehled rizikových faktorů: 

Rizikový faktor č. 1 – Zvýšení investičních nákladů 

Rizikový faktor č. 2 – Zvýšení přepravních nákladů 

Rizikový faktor č. 3 – Změna cen uhlí 

V disertační práci sestavený pravděpodobnostní strom má celkem 12 

scénářů (S1 aţ S12), coţ jsou všechny vzájemné kombinace dvou alternativ 

rizikového faktoru č. 1, dvou alternativ rizikového faktoru č. 2 a tří alternativ 

rizikového faktoru č. 3. Při zohlednění rizik dle jejich pravděpodobnosti vzniku se 

diskontovaná doba úhrady prodlouţila cca o 13 měsíců. Pravděpodobnost, ţe 

diskontovaná doba úhrady bude větší  neţ 6 let je 23 %-ní. Překročení 7-mi leté 

hranice je s pravděpodobností 11 %. Při pouţití úrokové míry pro diskontování ve 

výši 8 % p.a. , je moţno projekt „Úprava uhelných kalů na alternativní palivo“ 

hodnotit dobře a doporučit jej k realizaci. 

6. Zobecnění a moţnosti dalšího vývoje 

V této kapitole disertační práce jsou popsány některé problémy, které 

vyvstaly v průběhu konzultací disertační práce u odborníků pracujících v oborech, 

kde by alternativní palivo mohlo nalézat uplatnění a dále nastíněny moţné řešení 

těchto problémů, které jiţ byly v předcházejících kapitolách stručně popsány. 
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7. Shrnutí vlastního přínosu (pro teorii a praxi) 

Tato kapitola má za úkol zhodnotit přínos, který by tato práce měla 

přinést, respektive, co je v ní to nové oproti v současnosti pouţívaným 

technologiím. 

Kdyţ pomineme klasické a všeobecně známé vyuţití vápna zejména ve 

stavebnictví, popř. hutnictví a zaměříme se na podobné moţnosti vyuţití vlastností 

vápna, jaké popisuje tato disertační práce, nalezneme dvě oblasti moţného 

pouţití. Jedná se vyuţití v oblasti stabilizace půd a při neutralizaci resp. 

hygienizaci odpadních kalů. 

Jak jiţ bylo uvedeno první oblastí kde je vyuţívána reakce vápna a 

vlhkým materiálem je půdní stabilizace, kde základní úlohou aplikace vápna je 

sníţení mnoţství vody obsaţené v zemině díky exotermické reakci páleného 

vápna s vodou na hydroxid vápenatý. Dochází tak k vysušení zeminy aţ na 

optimální vlhkost, při které je moţno zeminu efektivně hutnit. Vápno v zemině 

způsobuje sekundární zpevnění zeminy díky pojivovým vlastnostem hydroxidu 

vápenatého a také z dlouhodobého hlediska můţe ovlivňovat pevnost zpětná 

přeměna hydroxidu vápenatého na uhličitan vápenatý. 

 Neutralizace, popřípadě hygienizace různých odpadních materiálů jako 

jsou například kaly z čističek odpadních vod, kde je hygienizace kalu pouţívaná 

zejména jako metoda dodatečná po předchozí aerobní nebo anaerobní stabilizaci. 

Hlavní výhodou této metody jsou nízké náklady, vysoká účinnost eliminace 

salmonel, zvýšení sušiny odvodněného kalu a atraktivnost vápněného kalu pro 

zemědělské vyuţití, zejména pro půdy s nízkým pH. 

Technologie FuelCal
®
 měla také původně slouţit jako jakési 

sofistikovanější zařízení pro hygienizaci kalů z čistíren odpadních vod, kde bylo 

zapotřebí kontrolovat teplotu, čas po který dochází k reakci vápna s vlhkostí, 

výslednou vlhkost popř. pH atd. A teprve při snaze zefektivnit celý tento proces 

vzniká tato patentově chráněná technologie. Dnes v Polsku stojí cca osm těchto 

jednotek zpracovávajících odpad zejména z ţivočišné výroby, který by jinak 

skončil v kafilériích, popřípadě na různých skládkách. 
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Přínos tedy můţeme vidět v prezentaci technologie, která je doposud 

známa jen velmi úzkému okruhu lidí a která je zároveň plnohodnotnou alternativou 

kafilerního zpracování ţivočišných odpadů. Hlavní přínos je však spatřován 

v náhledu na tuto technologii jako na technologii, která umoţňuje ekonomicky 

zajímavé zpracování různých těţko zpracovatelných materiálů. Je velmi 

pravděpodobné, ţe existuje celá řada dalších, díky svým vlastnostem velmi 

hodnotných materiálů, které se v současné době nedají zpracovat, protoţe jejich 

samotné sušení v průmyslové sušičce by bylo z technických nebo ekonomických 

důvodů jen velmi těţko proveditelné. Naopak sušení pomocí technologie 

FuelCal
®
, kdy by následný obsah vápenného hydrátu v materiálu byl bonusem, 

který by zpracovatel byl schopen ekonomicky popř. jinak zhodnotit, můţe být 

řešením pro tyto druhy materiálů, které jsou v současnosti odpadem. A nemusí se 

jednat například pouze o odsiřovací schopnosti vápenného hydrátu. Vápenný 

hydrát je v dnešní době přidáván do celé řady materiálů, kde plní funkci 

výborného pojiva, které ovšem svým sloţením dále neovlivňuje další vlastnosti 

zpracovávaných materiálů.  

Z výše uvedených důvodů lze tedy konstatovat, ţe tato disertační práce 

má svůj přínos jak po teoretické stránce tak především v oblasti praktické, coţ 

dokazuje zájem ze strany provozovatelů energetických zařízení o provedení 

poloprovozních zkoušek s popsaným materiálem.  
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Závěr 

Tato disertační práce v sobě spojuje dva na sobě závislé cíle. Prvním 

cílem bylo ověření moţnosti zlepšit zpracovatelnost černouhelných kalů 

s vysokým obsahem vody pomocí dávkování mletého páleného vápna  za 

moţného vyuţití technologie FuelCal
®
. Druhým cílem bylo sestavení technicko – 

ekonomického modelu, který by mohl být pouţit k vyhodnocení efektivnosti 

potencionálního projektu výroby alternativního paliva z černouhelných kalů.  

Úvodní část disertační práce popisuje teoretická východiska řešeného 

problému. 

V praktické části disertační práce se hledal vhodný poměr mezi páleným 

vápnem a uhelnými kaly, který by zajistil sníţení jejich vlhkosti a tedy zlepšení 

zpracovatelnosti a zároveň příliš nezhoršil vlastnosti, které jsou podstatné pro 

koncového spotřebitele, kterým by měly být zejména uhelné elektrárny a teplárny. 

Mezi tyto vlastnosti patří zejména výhřevnost, odsiřovací schopnosti, ale také 

např. obsah popela. Bylo připraveno šest vzorků s různým obsahem vápna (resp. 

vápenného hydrátu) a ty byly následně analyzovány. Na základě velmi dobrých 

výsledků bylo rozhodnuto o přípravě druhé části, která měla za úkol simulovat 

spalování připraveného alternativního paliva v různém poměru s doposud běţně 

pouţívanými typy paliv jako je černé a zejména hnědé uhlí. Také výsledky 

zkoušek druhé části byly velmi dobré, kdy se potvrdila vysoká odsiřovací 

schopnost připraveného alternativního paliva a zároveň nedošlo k příliš 

výraznému poklesu výhřevnosti výsledné palivové směsi. 

Poznatky získané při řešení prvního úkolu disertační práce byly 

následně vyuţity při sestavení technicko – ekonomického modelu efektivnosti 

výroby alternativního paliva. Sestavení technicko – ekonomického modelu mělo 

za úkol potvrdit reálnost předpokladu, ţe vyuţití černouhelných kalů k přípravě 

alternativního paliva je z  technicko – ekonomického hlediska moţné. Model tedy 

popisuje a kvantifikuje jednotlivé druhy přínosů a nákladů a dále pak řeší lokačně 

alokační problém moţného umístění výrobní linky. Na závěr této části byl 
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sestaven a vyhodnocen investiční záměr včetně analýzy moţných rizik, který také 

potvrdil zejména ekonomickou reálnost tohoto projektu 

V závěrečné části disertační práce jsou popsány moţnosti rozšíření 

stávající podoby alternativního paliva, které by tím mohly zvýšit a rozšířit zájem o 

tento druh materiálu, jedná se zejména o následnou moţnost zkusovění 

alternativního paliva, která umoţní přidávání dalších sloţek k základní podobě 

alternativního paliva. 

Na závěr lze tedy konstatovat, ţe tato disertační práce potvrdila 

předpoklady popsané v úvodních kapitolách tedy především ty, ţe navrţené 

alternativní palivo dokáţe zintenzivnit proces odsíření v tepelné elektrárně a 

zároveň svou nízkou výhřevností negativně neovlivní proces hoření ani kvalitu tzv. 

vedlejších energetických produktů.  Technicko - ekonomický model následně 

potvrdil také ekonomickou ţivotaschopnost tohoto projektu. Tato disertační práce 

by tedy mohla v budoucnu slouţit jako úvodní studie při zpracování velkých zásob 

uhelných kalů.  
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Seznam zkratek: 

Mcu = množství nahrazeného černého uhlí  

P1 – Náhrada hnědého/černého uhlí 

Chu  = cena hnědého uhlí v Kč/t 

Qhu  = výhřevnost hnědého uhlí v rozmezí 12 – 17 [GJ/t]  

Quka  = výhřevnost upravených uhelných kalů v rozmezí 9,5 – 12,5 [GJ/t] 

Qcu  = výhřevnost černého uhlí 

Qhu  = výhřevnost černého uhlí 

Ccu  = cena černého uhlí v Kč/t 

P2 – Náhrada mletého vápence při odsiřování kouřových plynů 

Cmvpc   = cena mletého vápence  

POvap  = podíl vápna (CaO) v upravených kalech (alternativním palivu) 

P3  – Snížení emise CO2 

POAP - podíl doplňku alternativního paliva 

EHU – emise 1 z tuny hnědého uhlí 

EHU+AP – emise 1 tuny směsi hnědého uhlí + alternativního paliva 

ECU – emise 1 tuny černého uhlí 

ECU+AP – emise 1 tuny směsi černého uhlí + alternativního paliva 

Cpo  = cena povolenky na vypuštění 1 t CO2 do ovzduší  

Mpo  = mnoţství uspořených povolenek 

POPcu - obsah popela v černém uhlí 

POPuka - obsah popela v alternativním palivu  

Cpop - cena za ukládání popílku 
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Mka - mnoţství nakoupených uhelných kalů [t] 

POvoda [%] - obsah vody, která se při výrobě upravených kalů odpaří 

Cka  - cena uhelných kalů [Kč/t] 

Mva - vsázka vápna [t] 

Muka - mnoţství upravených uhelných kalů [t] 

POvap - podílem vsázky vápna [%].  

Cva  - cena vápna [Kč/t] 

Cpka  - cena přepravy uhelných kalů [Kč/t]  

Cpva  - cena přepravy vápna [Kč/t]  

Cpuka  - cena přepravy upravených uhelných kalů [Kč/t] 

N44 – Výrobní a správní reţie 

N43 – Odpisy hmotného majetku 

N42 – Osobní náklady 

N41 – Náklady na spotřebu energie 

N4 - Zpracovací náklady 

N3 - Přepravní náklady 

N2 - Vsázka mletého vápna 

N1 - Nákup uhelných kalů 
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