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Abstrakt 

 
Má práce se zabývá problematikou nakládání s odpadními vodami 

z procesu odsíření a odvodnění sádrovce. 

Cílem diplomové práce je najít a navrhnout moţnosti likvidace odpadní vody 

z odsíření. Tyto odpadní vody jsou zasolené, obsahující chloridy a sírany.     

Klíčová slova 
 
Odsíření, odpadní vody, Elektrárna Dětmarovice, čištění odpadních vod 
 
 
 

Summary 
 

My work is concerned with questions of waster water from desulphurization in 

Power Plant Dětmarovice. 

Destination of graduation theses  find means sewage disposal from 

desulphurization. That waster waters are salineness, containing chlorides and 

sulfates. 
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ZKRATKY A SYMBOLY 
FGD     Flue gas desulfurization   Odsíření kouřových plynů 

WES     Systém vypařování odpadní vody (waste Water Evaporation System) 

TSS      Celkové nerozpuštěné látky - Total suspens solids 

VOC     Těkavé organické látky  - Volatile Organic Compounds 

 EDĚ     Elektrárna Dětmarovice 

 OV       Odpadní vody 

TDS      Celkové rozpuštěné látky – Total dissolved solids 

ČEZ      České energetické závody 

H2SO4    Kyselina sírová 

SO2       Oxid siřičitý 

CaCO3    Uhličitan vápenatý 

ŢP      Ţivotní prostředí 

ČOV    Čistírna odpadních vod 

RO    Reverzní osmóza 

Cl-         Chloridy 

CHSK   Chemická spotřeba kyslíku 

BSK      Biologická spotřeba kyslíku 

PCB      Polychlorované bifenyly 

EU        Evropská unie 
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1. ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Výroba elektrické energie v tepelných elektrárnách má negativní dopad na 

ţivotní prostředí. Spalováním uhlí se do ovzduší uvolňují oxidy síry, které 

s vodními párami vytvářejí slabé roztoky kyseliny sírové H2SO4. Takto vznikají 

kyselé deště, které zatěţují ţivotní prostředí. Exhalace oxidu siřičitého vydrţí 

v atmosféře průměrně 6 – 10 dní, za tuto dobu mohou být přemístěny aţ na 

vzdálenost 1 000 km, a z toho vyplývá, ţe k devastaci ţivotního prostředí dochází 

v jiných lokalitách, neţ se nachází zdroj znečištění.  

V roce 1998 bylo zprovozněno odsiřovacího zařízení, ve kterém byla pouţita 

technologie firmy Mitsubishi. Toto zařízení je zaloţené na mokré vápencové 

vypírce. Touto metodou vznikají odpadní produkty, a to energosádrovec a odpadní 

vody. Energosádrovec našel pouţití ve stavebnictví. Odpadní vody vznikají 

zahuštěním procesních vod po vypírce sádrovce, pro tyto odpadní vody nebylo 

nalezeno následné vyuţití.   

Cílem práce je nalezení jiných alternativ zpracování nebo likvidace 

odpadních vod z odsíření. Zákonem dané předpisy pro nakládání s odpadními 

vodami se neustále zpřísňují, a proto je nutné hledat nové a efektivnější 

technologie na jejich likvidaci nebo jiné způsoby zpracování. 
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2. TECHNOLOGIE ODSÍŘENÍ 
 

2.1 Tepelné elektrárna 
 

Se vzrůstající spotřebou elektrické energie v 19. století nastal rozvoj 

tepelných elektráren. K největší expanzi rozvoje došlo v roce 1920 výstavbou 

elektráren ve Velké Británii. V České republice se tepelné elektrárny ve velkém 

začaly budovat po 1. světové válce. Od roku 1919 do roku 1939 byly zprovozněny 

v kapacitě výkonu 2 000 MW. V současné době jsou tepelné elektrárny začleněny 

do společnosti ČEZ, a.s.  

Typy elektráren v ČEZ, a.s.: 

a) tepelné  - spalující hnědé uhlí, černé uhlí, biomasa 

b) jaderné 

c) vodní  

 

Jediná černouhelná elektrárna společnosti ČEZ se nachází v Dětmarovicích 

v Ostravsko – karvinské uhelné pánvi. Černé uhlí, které se spaluje při výrobě 

elektrické energie, pochází z místních zdrojů Ostravsko - karvinského revíru, 

rovněţ se dováţí uhlí z Polska. Pouţité černé uhlí patří do kategorie energetické 

uhlí, které má určitý podíl nehořlavých anorganických látek. Nehořlavé 

anorganické látky přecházejí do odpadních sloţek, jako je struska, popel a 

kouřové plyny. Nehořlavý anorganický podíl obsahuje pyrit, který oxiduje za 

vysoké teploty na plynný oxid siřičitý. Uhlí se dováţí jako energetický prach, 

proplástek, granulované kaly. Kvalita uhlí se liší dle dodávek jednotlivých 

dodavatelů, coţ ovlivňuje průběh spalování (sloţení uhlí podle výhřevnosti, 

obsahu síry). V tabulce č.1se uvádí poţadovaná kvalita paliva spalovacího 

procesu v elektrárně Dětmarovice. Při manipulacích spojených s ukládáním paliva 

docílíme směsi, kterou nazýváme homogenizovaným palivem a její průměrná 

výhřevnost činí 21,3 MJ.kg-1. 
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Palivo  Výhřevnost   Obsah vody   Popelnatost  Síra 

  MJ.kg-1 % % % 

Energetický prach     22,3 - 23 ,9   6 - 9    20,0 - 26,0  0,4 

Proplástek  15,0 - 16,0 12 0,4 0,9 

Granulované kaly  19 13 0,32  - 

Tab. č. 1 Požadovaná kvalita paliva spalovacího procesu.  

 

Na obrázku č. 1 je znázorněno schéma elektrárny v Dětmarovicích. Celý 

provoz se skládá z provozních částí: zauhlování, kotelna, elktroodlučovače, sila 

strusky a popele, zpracování kouřových plynů, odsíření, výroba elektřiny, 

strojovna, chemie a vodní hospodářství. 

 

 

Obr. 1   Schéma elektrárny 

 

 

Uhlí je dopravováno ze skládky paliva pásovými dopravníky do zásobníků 

surového uhlí na kotelně. Odtud je podavači surového uhlí dopravováno do 
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uhelných mlýnů, kde je semleto na prášek a vzduchem z mlýnských ventilátorů je 

unášeno práškovody do práškových nízkoemisních hořáků a je spalováno ve 

spalovací komory kotle. Spaliny jsou z kotle odsávány kouřovými ventilátory přes 

regenerační ohříváky vzduchu, kde předají teplo. Přes elektrostatické odlučovače 

popílku jsou odváděny do provozu odsíření. V celém spalinovém traktu od 

spalovací komory aţ po kouřové ventilátory je udrţován podtlak. Kotel je 

průtlačný, dvoutahový s granulační spalovací komorou. Popílek, jako vyhořelý 

uhelný prášek je odlučován v elektrostatických odlučovačích, dopravován 

pneumaticky do zásobních sil popílku a odtud dále distribuován. Struska je přes 

drtiče strusky, umístěnými pod výsypkou kotle, drcena a vynášena na struskové 

pásy (obr. č. 2). Těmi je dopravována do zásobníku strusky. Kotel je napájen 

napájecí vodou, která se připravuje předehřátím a odplyněním upraveného 

kondenzátu.  
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Elektrická energie je vyráběna turbogenerátorem o maximálním výkonu 200 

MW a je poháněna párou o teplotě 550°C, která je přiváděna vysokotlakými 

parovody z kotle. Elektrická energie vyrobená generátorem má napětí 10 – 15 kV 

a je odváděna přes blokový transformátor, kde se transformuje napětí na 110 kV. 

Vývodním blokovým transformátorem se odvádí do rozvodné sítě. Zchlazený 

kondenzát, který vykonal práci na turbíně je zpracováván blokovými úpravnami 

kondenzátu. Ztráty v okruhu pára-voda jsou doplňovány demineralizovanou 

vodou, která se připravuje na chemické úpravně č. 1 (demineralizační stanice). 

Chlazení jednotlivých zařízení na strojovně turbogenerátoru je zajišťováno chladící 

vodou z chemické úpravny č. 2 (dekarbonizační stanice). Zdroj vody pro 

technologii je zajišťován z řeky Olše, kde je vybudována čerpací stanice se 

zásobní nádrţí. 

 

2.2 Proces odsíření 
 

2.2.1  Historie 

 

V prvopočátcích energetiky se emisemi oxidu siřičitého nikdo nezajímal. Coţ 

mělo za následek škody na ţivotním prostředí, které se objevily na začátku 20. 

století. Škody na ţivotním prostředí vedly k vývoji zařízení na odstraňování plynů 

SO2. Ve 30. létech minulého století byly spuštěny první jednotky FGD ve Velké 

Británii. Odsiřovací jednotky FGD se začaly instalovat v rozvinutých zemích v 70. 

létech minulého století v Japonsku, Německu a USA [1]. 

V Elektrárně Dětmarovice byla zprovozněna v roce 1998 odsiřovací jednotka 

FGD, kterou projektovala a instalovala firma Mitsubischi. 

 

2.2.2  Odsiřování kouřových spalin 

 

Oxid siřičitý je bezbarvý plyn, charakteristického zápachu. Vzniká spalováním 

fosilních paliv, které obsahují sirné sloučeniny. Je škodlivý pro ţivotní prostředí, 
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protoţe je součástí kouřových plynů ze spalování paliv. Chemickou reakcí 

plynného SO2 s atmosférickými sráţkami vznikají tzv. kyselé deště.   

Odsiřování kouřových plynů je sniţování obsahu SO2 ve spalinách.  

Odsiřovací jednotka je instalována za procesem spalování tak, aby proces 

spalování nebyl narušen, a obsah SO2 byl co nejvíce sníţen [2]. 

 

2.2.3  Odsiřovací metody podle způsobů zachycování SO2 

 
Podle způsobu odsiřování spalin rozeznáváme tyto metody: 
 

 regenerační - aktivní látka se po reakci s oxidem siřičitým regeneruje a 

vrací zpět do procesu, oxid siřičitý se dále zpracovává 

 neregenerační - aktivní látka reaguje s SO2 na dále vyuţitelný nebo 

nevyuţitelný produkt a zpět do procesu se nevrací 

 mokré - SO2 se zachycuje v kapalině nebo vodní suspenzi aktivní látky 

 polosuché - aktivní látka je ve formě vodní suspenze vstřikována do 

proudu horkých spalin, kapalina se poté odpaří a produkt reakce se zachycuje v 

tuhém stavu 

 suché - SO2 reaguje s aktivní látkou v tuhém stavu 

České elektrárny pouţívají pro odsíření spalin metodu mokré vápencové 

vypírky. V absorbéru (nádobě o průměru 15 m a výšce 40 m) procházejí kouřové 

plyny několikastupňovou sprchou, která rozstřikuje vápencovou suspenzi, tj. 

rozemletý vápenec ve vodě. Oxid siřičitý reaguje a vzniká hydrogensiřičitan 

vápenatý, který dále oxiduje na dihydrát síranu vápenatého. Vzniklý produkt - tzv. 

energosádrovec - lze výhodně vyuţít pro výrobu sádry, stavebních dílů, cementu 

a stabilizátu [3]. 

V absorbéru probíhají následující procesní chemické reakce: 

a) Reakce ve věţi absorbéru: 

  SO2  + H2O    H2SO3 
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  H2SO3  H
+
 + H SO3

-
 

  (H
+
 + H SO3

-
 + 1/2 O2  2H

+
 + SO4

2-
) 

  (2H
+
 + SO4

2-
 + CaCO3 + H2O  CaSO4 . 2 H2O + CO2) 

SO2  je absorbován vodou, poté z H2SO3 disociuje na H
+
 a HSO3

-
 [4]. 

Část HSO3
-
 oxiduje s O2 obsaţeným v kouřových plynech a přemění se na  

H2SO4. Uhličitan vápenatý CaCO3 v suspenzi neutralizuje část H2SO4, čímţ se 

obnovuje pH suspenze.  

 

b) Reakce v nádrţi absorbéru: 

 

   H
+
 + H SO3

-
 + 1/2 O2  2H

+
 + SO4

2-
 

   2H
+
 + SO4

2-
 + CaCO3 + H2O  CaSO4 . 2 H2O + CO2 

 

Veškerý zbývající HSO3
-
 v suspenzi je okysličován oxidačním vzduchem a 

tak se přeměňuje na H2SO4. Potom je pomocí CaCO3 neutralizován a vzniká  

CaSO4 . 2 H2O (sádrovec) [4]. 

 

2.2.4  Odsíření v EDĚ 

 

Odsiřovací závod se skládá ze dvou odsiřovacích linek a společných 

provozních celků pro obě odsiřovací linky. Kaţdá odsiřovací linka se skládá 

z jednoho posilovacího ventilátoru kouřových plynů (ventilátor FGD), jednoho 

výměníku tepla a jednoho absorbéru. Schéma odsíření je znázorněno na obrázku 

č. 3. 

Dvě odsiřovací linky mohou upravit celkový objem kouřových plynů ze 4 

stávajících kotlů během jejich normálního provozu (kaţdá linka zpracuje kouřové 

plyny ze dvou kotlů,o objemu  1 760 000 N.m3.h-1 ).  

Spaliny ze čtyř kotlů jsou vedeny do systému společného kouřovodu, který 

se dále dělí na dva vstupní kouřovody pro kaţdou odsiřovací linku, kde do 
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kaţdého vstupního kouřovodu je vřazen posilovací ventilátor odsíření (FGD). Po 

navýšení tlaku kouřových plynů ventilátory FGD jsou kouřové plyny zavedeny na 

vstup příslušných absorbérů. V absorbérech dochází k vlastnímu vyčištění spalin, 

které jsou po vyčištění odvedeny do „nového“ komína. Před vstupem do absorbéru 

je vřazen tepelný výměník, který odebírá teplo spalinám vstupujícím do absorbéru 

a toto odebrané teplo zpětně předává vyčištěným spalinám na výstupu 

z absorbéru před vstupem do nového komína 

Absorbéry pracují na principu mokré vápencové vypírky, tj. kyselé sloţky 

spalin jsou zachycovány pomocí zásadité vápencové suspense za tvorby siřičitanů 

a hydrosiřičitanů vápenatých, které jsou následnou oxidací pomocí vzduchu 

vháněného do suspenze v nádrţi absorbéru a zbytkového kyslíku obsaţeného ve 

spalinách, převedeny na stabilní dihydrát síranu vápenatého (sádrovec).  

 

 

Obr.3   Schéma odsíření 
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Při tomto procesu dochází také k zachycení některých dalších škodlivých 

sloţek kouřových plynů, jako chlorovodíku, fluorovodíku, popílku apod. 

Vápenec pro výrobu sorbentu (vápencové suspenze) je pro odsíření EDĚ 

dodáván po ţeleznici. Po vyloţení vagónů do výsypky, situované pod kolejemi 

vlečky, je vápenec dopraven systémem pásových dopravníků do sila vápence. 

Spodními odběry ze sila vápence je vápenec dále dopravován k objektu drcení a 

poté do mlýnice vápence, kde dochází k vlastní výrobě vápencové suspense. 

Vápencová suspenze je skladována ve dvou zásobnících vápencové suspenze. 

 

Obr.4  Schéma procesu odvodnění sádrovce 

 

Produktem odsíření spalin je sádrovec. Sádrovcová suspenze je z absorbéru 

přečerpávána nejprve do skladovacího zásobníku sádrovcové suspenze a odsud 
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Schéma procesu odvodnění sádrovce 

Procesní voda 

(P-6100 A/B) 

M  

M  

M  

Těsnící voda Mazací voda 

Procesní voda 
(P-6100 A/B) 

 

V-4140 

50 cm 

V-4110 
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je dále čerpána na vakuový filtr sádrovce, kde dojde k jejímu odvodnění, postup je 

uveden na obrázku č. 4. Odvodněný sádrovec je z vakuových filtrů sádrovce 

dopravován do skladu sádrovce pomocí systému pásových dopravníků. Ze skladu 

je sádrovec dopravován na nákladní auta nebo je dále zpracováván na stabilizát. 

Výroba stabilizátu spočívá v míchání sádrovce, popílku s přídavkem vápna a 

odpadní vody. Přebytečná odpadní voda z vakuových filtrů sádrovce, je 

shromaţďována v zásobní nádrţi odpadní vody.  
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3. KVANTITATIVNÍ PARAMETRY VOD Z ODSÍŘENÍ 
 

Průmyslové odpadní vody jsou znečištěné vody, jejichţ vlastnosti fyzikální a 

chemické a biologické byly změněny pouţitím při výrobních procesech 

v průmyslovém závodě. Jejich sloţení závisí na druhu a postupu výroby. U 

průmyslových odpadních vod je třeba vţdy posoudit, zda neobsahují v 

nepřípustných koncentracích látky toxické, hořlavé, výbušné a jinak škodlivé pro 

provoz kanalizace a čistírny.  

Technologické vody, které se nemohou dále pouţívat v technologii závodu, 

se stávají odpadními vodami. Odpadní vody se musí před vypuštěním do 

recipientu vyčistit v čistírnách odpadních vod.  

Odpadní vody z odsíření, v závislosti na technologii, jsou vodami silně 

zasolenými, obsahují velké mnoţství chloridů.  

Při spalování uhlí se do kouřových plynů uvolňují stopová mnoţství těţkých 

kovy a příměsi obsahující chloridy, fluoridy, sulfáty. Při pouţití vápence se do 

odpadních vod z odsíření uvolňuje ţelezo a hliník [2].  

V těchto odpadních vodách je vysoká koncentrace chloridů. V tabulce č. 4 

jsou uvedeny průměrné hodnoty výsledků rozborů ze sedmi elektráren FGD, ve 

kterých se pouţívá metoda mokrého odsíření. Koncentrace nerozpuštěných látek 

se velice liší, a jsou podmíněny výběrem způsobu čištění odpadních vod 

z odsíření [5]. 

Ostatní sloţky se uvádějí jako rozpuštěné, jsou stanoveny v odpadní vodě 

bez nerozpuštěných látek. Koncentrace rozpuštěných látek určují poţadavky na 

čištění. Odpadní vody z odsíření mají vysoký obsah síranu vápenatého. Souhrnné 

údaje o odpadních vodách ukazují na rozmanitost a sloţitost odpadních vod [5].  
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    1 2 3 4 5 6 7 8   

ukazatel jednotky 2691/2006 2055/2010 2113/2010 2168/200 2199/2010 2248/2010 1309/08  1310/08  průměr 

vodivost µS.cm
-1

 nest.  78 200,0 91 000,0 94 800,0 88 700,0 105 000,0 356 200,0 492 500,0 186 628,6 

vápník g.l
-1

 nest. 18, 5 18, 7 20, 1 16, 8 25, 4  15,7  22,0 19,6 

chloridy g.l
-1

 87,2 33,3 41,6 44,1 40,5 51,7 52,9 75,6 53,4 

sírany g.l
-1

 0,1 2,3 2,3 3,5 3,7 3,8 1,4 5,3 2,8 

NL g.l
-1

 4,5 7,3 0,2 0,9 1,6 1,5 0,1 0,1 2,0 

RL g.l
-1

 229,0 72,6 84,0 93,7 84,2 99,5  -  - 110,5 

RAS g.l
-1

 144,0 59,1 62,3 64,4 61,9 74,8 68,3 95,9 78,8 

hmotnost  g         1040,0            1040,0   

Tab. č. 2 Rozbory odpadní vody z odsíření EDĚ 

 

 

Z tabulek č. 2 a č. 3 je patrné sloţení odpadní vody z odsíření v elektrárně 

Dětmarovice. Obsah nerozpuštěných látek v odpadní vodě je průměrně 2,0 g.l-1. 

Hmotnost 1l odpadní vody je 1 040 g. Ve filtrátu odpadní vody je průměrně 

obsaţeno 53,4 g.l-1 chloridů.  Ve vzorcích jsou vysoké koncentrace rozpustných 

látek, především síranem vápenatým, vysoký obsah těţkých kovů. 

Čištění odpadních vod mělo být navrţeno jako nedílná součást projektu  

FGD a nejdříve testována. Pro navrţení způsobu zpracování odpadních vod 

z odsíření je velice důleţité znát koncentrace rozpustných látek v odpadní vodě 

z odsíření. V tab. č. 4 je uvedené charakteristické sloţení odpadních vod. 

Z hodnot uvedených v tabulkách jsou patrné vyšší koncentrace chloridů a vápníku 

v odpadní vodě z odsíření EDĚ. Ostatní ukazatele odpadních vod z odsíření EDĚ 

v porovnání s jinými elektrárnami mají podobné sloţení.  
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  Jednotky Odpadní voda 
 28. 4. 2008 

Odpadní voda 
 15. 5. 2008 ABS 1 

26,3 wt %. 

Číslo vzorku   1309/08 1310/08 

chloridy [mg.l
-1

] 52850 75610 

dusičnany [mg.l
-1

] 375 594 

sírany [mg.l
-1

] 1406 5309 

pH 
 
 6.22±0.13 6.09±0.13 

vodivost mS.m
-1

 35620±1425 49250±1970 

rtuť [mg.l
-1

] 0.072±0.005 0.255±0.016 

amonné ionty [mg.l
-1

] 3.88±0.20 5.26±0.27 

kadmium [mg.l
-1

] <0.2 <0.2 

chrom [mg.l
-1

] 4.24±0.43 5.60±0.56 

olovo [mg.l
-1

] <0.2 <0.2 

baryum [mg.l
-1

] 30.9±1.2 13.0±0.5 

RAS [mg.l
-1

] 68321±2050 95906±2877 

zinek [mg.l
-1

] 14.8±0.7 10.1±0.5 

měď [mg.l
-1

] 13.4±0.5 2.60±0.10 

ţelezo [mg.l
-1

] 17.3±0.52 20.0±0.6 

nikl [mg.l
-1

] 3.18±0.10 3.93±0.12 

sodík [g.l
-1

] 1.07±0.09 2.00±0.16 

draslík [g.l
-1

] 0.28±0.02 0.46±0.03 

hořčík [g.l
-1

] 2.10±0.11 3.61±0.18 

vápník [g.l
-1

] 15.7±0.9 22.0±1.3 

stroncium [mg.l
-1

] 72.2±7.2 108±11 

ZŢ 550°C [mg.l
-1

] 25.0±0.5 38.7±0.8 

ZŢ 900°C [mg.l
-1

] 41.0±0.9 63.0±1.3 

NL [mg.l
-1

] 55.0±4.4 106±9 

hydrogenuhličitany [mmol.l
-1

] 0.79±0.08 1.46±0.15 

Tab. č. 3  Rozbory odpadní vody z odsíření EDĚ – protokoly laboratoře VŠB 
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ukazatel hodnoty [jednotky] 

teplota 125   -   140 [F] 

pH 4,5   -  9   

nerozpuštěné látky 1,4 %  -  17 % 

sírany 1,5  -  8,0 [g.l
-1

] 

chloridy 1,0  -  28,0 [g.l
-1

] 

vápník 0,75  -  4,00 [g.l
-1

] 

hořčík 1,1  -  4,8 [g.l
-1

] 

sodík 0,67  -  4,80 [g.l
-1

] 

 celkový dusík 0,0024  -  0,058 [g.l
-1

] 

Tab. č. 4  Charakteristické složení odpadních vod z odsíření  [5] 
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4. ENVIROMENTÁLNÍ RIZIKA  

 

4.1.1  Historie ochrany ovzduší 

 

  K zamezení zvyšování emisí oxidů síry dusíku byly přijaty zákony o ovzduší 

310/1991 Sb. a následná novelizace zákonem 218/1992 Sb. Byly zavedeny 

emisní limity pro nové zdroje. Zákonem bylo nařízeno dosáhnutí těchto limitů do 

roku 1998. Všechny zdroje střední a velké měly stanoveny emisní limity 

vycházející z minima dosaţitelných emisí daného zdroje. Tyto limity byly 

stanoveny individuálním posouzením České inspekce ţivotního prostředí. 

Hnědé uhlí je převaţujícím palivem ve velkých a středních zdrojích. Je v něm 

obsaţeno v rozmezí od 0,8 do 1,5 % síry. V černém uhlí se obsah síry pohybuje 

v rozmezí 0,4 aţ 0,9 %. K dosaţení emisních limitů je vyţadován přechod na 

spalování paliv s nízkým obsahem síry nebo bez obsahu síry nebo pouţití 

technologie odsíření spalin [6]. 

 

4.1.2  Platná legislativa o ochraně ovzduší 

 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, kterým se stanoví emisní limity a 

další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování 

ovzduší. Tímto nařízením se stanoví specifické emisní limity, postup uplatnění 

obecných emisních limitů, přípustná tmavost kouře a podmínky provozování 

spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. 

Vyhláškou č. 356/2002 Sb., stanovuje způsob zjišťování mnoţství vypouštění 

znečišťujících látek, obecné emisní limity látek, způsob předávání zpráv a 

informací, zjišťování mnoţství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, 

přípustné míry obtěţování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace 

osob, poţadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a 

podmínky jejich uplatňování. 



Irena Kasparková : Nakládání s odpadními vodami z odsíření – Elektrárna Dětmarovice 

24 

2011 

Prováděcí předpisy zákona z této oblasti stanovující specifické emisní limity 

a další podmínky provozu (spalovací zdroje, spalovny odpadu, ostatní 

technologické zdroje, zdroje emitující VOC). Emisní limity pro EDĚ jsou uvedeny 

v Integrovaném povolení viz. tabulka č. 2.  

Směrnice 2001/80/ES Evropského parlamentu a Rady o omezení emisí 

některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení. Tato 

směrnice se vztahuje na spalovací zařízení, jejichţ jmenovitý tepelný příkon je 50 

MW nebo vyšší bez ohledu na typ pouţitého paliva (tuhé, kapalné nebo plynné). 

Směrnice 2000/76/ES Evropského parlamentu a Rady o spalování odpadů, 

cílem je předcházet negativním účinkům spalování a spoluspalování odpadů na 

ţivotní prostředí, zejména znečišťování ovzduší, půdy a vod, z tohoto vyplývající 

ohroţení lidského zdraví, nebo tyto účinky podle moţnosti omezit [7]. 

 

Emisní zdroj Látka nebo ukazatel 
Emisní limit  
[ mg.m-3 ] 

  Tuhé znečišťující látky 100 

Granulační kotle Oxid siřičitý  SO2 500 

K1, K2, K3, K4 Oxidy dusíku  Nox 650 

  Oxid uhelnatý  CO 250 

  Tuhé znečišťující látky 100 

Najíţděcí kotelna Oxid siřičitý  SO2 1700 

2 kotle OB16 Oxidy dusíku  Nox 450 

  Oxid uhelnatý  CO 175 

Tab. č. 5 Emisní limity pro EDĚ 

 

Zákon č. 154/2010 Sb. o odpadech, příloha č. 11 Způsob a podmínky 

stanovení výše finanční záruky nebo limitu plnění z odpovídajícího pojištění ve 

smyslu článku 6 přímo pouţitelného předpisu Evropských o přepravě odpadů a 

podklady a doklady nezbytné pro stanovení její výše, je pouţit k vyhodnocení 

nákladů na deponii odpadní vody z odsíření a jejich produktů. 
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4.1.3  Podmínky pro vypouštění odpadních vod do recipientu 

 

Ve Sbírce zákonů bylo vyhlášeno nařízení vlády č. 23/2011 Sb., kterým se 

mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 

znečištění povrchových vod a odpadních vod, náleţitostech povolení k vypouštění 

odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve 

znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb., které nabývá účinnosti 4. března 2011. 

Nařízení vlády reaguje na změny v novele vodního zákona č. 150/2010 Sb. 

 (§ 15a, § 38 a § 39). NV č.23/2011 se upravuje zejména kategorizaci 

ohlašovaných výrobků pro vypouštění do vod povrchových nebo nejlepší dostupné 

technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod a podmínky jejich pouţití [8]. 

 Při vypouštění odpadních vod do vod povrchových se EDĚ řídí platným 

integrovaným povolením ze dne 19. 8. 2005 (jeho součástí je rozhodnutí KÚ 

Moravskoslezského kraje, odboru ŢP a zemědělství, kterým se povoluje 

vypouštění odpadních vod). 

Elektrárna Dětmarovice má oddílnou kanalizaci. Splaškové vody se čistí 

v místní ČOV. Dešťová kanalizace má dvě výpustě na I. pásmu a II. pásmu. 

V integrovaném povolení jsou uvedeny emisní limity pro vypouštění do vodního 

toku Mlýnky. Riziko znečištění odpadní vodou z odsíření hrozí únikem dešťovou 

kanalizací II. pásma nebo se voda po vyčištění můţe vypouštět dešťovou 

kanalizací I. pásma(Tab č. 6 a č.7) 

 

Charakteristiky a emisní limity jednotlivých pásem: 

1.  z čerpací stanice I. pásma do vodního toku Mlýnky v řkm 0, 46 v mnoţství: 

Vypouštěné množství odpadních vod 

°  průměrné mnoţství                14,9      l.s -1  

°  maximální mnoţství             100,1      l.s -1  

°  maximální mnoţství         39 167,0  m3.měsíc-1  

                                          470 000,0  m3.rok-1 
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ukazatel 

  

hodnota p 

mg.l-1 

hodnota m 

mg.l-1 

Bilanční  hodnoty 

max. g.s-1 max. g.s-1 

CHSKCr 40 50 0,596 18,79 

NL 35 70 70 16,45 

RAS 1500 1700 22,35 705 

-SO4
2- 420 500 6,26 197,4 

Cl- 600 1000 1000 282 

C10 – C40 0,2 0,6 0,003 0,094 

pH    6 -  9     

Tab. č. 6  :  Emisní limity vypouštění odpadních vod čerpací stanice I. pásma 

Hodnoty „p“ jsou maximální přípustné koncentrace a mohou být překročeny v 

povolené míře, podle NV 229/2007. 

Hodnoty „m“ jsou nepřekročitelné maximální koncentrace.  

 

2. z čerpací stanice II. pásma do vodního toku Mlýnky v ř. km 1, 65: 

 

Vypouštěné množství odpadních vod 

 

°  průměrné mnoţství               79,3      l.s -1  

°  maximální mnoţství            400,0      l.s -1  

°  maximální mnoţství     208 333,0      m3.měsíc-1  

                                     2 500 000,0      m3.rok-1 
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ukazatel 

  

hodnota p 

mg.l-1 

hodnota m 

mg.l-1 

Bilanční  hodnoty 

max. g.s-1 max. g.s-1 

CHSKCr 40 50 3,57 112,5 

NL 40 50 3,17 100 

RAS 1500 1700 118,91 3750 

-SO4
2- 420 500 3,33 1050 

Cl- 350 700 27,75 857 

C10 – C40 0,2 0,6 0,016 0,5 

pH    6 -  9     

Tab. č. 7  :  Emisní limity vypouštění odpadních vod čerpací stanice II. pásma 

 

Hodnoty „p“ jsou maximální přípustné koncentrace a mohou být překročeny v 

povolené míře, podle NV 229/2007. 

Hodnoty „m“ jsou nepřekročitelné maximální koncentrace.  
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5. TECHNOLOGICKÉ MOŢNOSTI PRO NAKLÁDÁNÍ 
S ODPADNÍMI VODAMI Z OSÍŘENÍ 

 

Jak jiţ bylo uvedeno, kvalita odpadních vod z odsíření záleţí na kvalitě 

černého uhlí. Uvádím zde několik způsobů čištění odpadních vod vyuţívaných v 

některých dalších černouhelných elektrárnách. 

 

5.1 Technologie čištění OV  
 

Firma HPD, Veolia Water Solutions & Technologies company zajišťuje 

v černouhelné elektrárně  Monfalcone Power Station for ENDESA Italia čistění 

odpadních vod. Technologie čištění firmy HPD je dvouprocesní, první proces 

zahrnuje odstraňování suspendovaných látek, vápníku, hořčíku a těţkých kovů. 

V druhém procesu se pouţívá dvoustupňového odpařování a krystalizace. 

Výsledkem je voda pouţitelná v procesu odsíření a hydroskopická sůl, která je 

dále zpracovávána [9]. 

V elektrárnách s mokrým způsobem FGD se pouţívá k čištění odpadních vod 

systém Primer. Výsledkem jsou odpadní vody splňující poţadavky na emisní limity 

vypouštění do povrchových vod. Čištění odpadních vod FGD se skládá ze sedmi 

kroků, které jsou znázorněny na obrázku č. 4  [5]. 

 

1. Desaturace síranu vápenatého (sádra) - cílem je sníţení koncentrace 

síranu vápenatého, bez vysráţení uhličitanu vápenatého za vzniku úsad. 

Provádí se co nejdříve, aby se vyuţilo sníţené rozpustnosti sádrovce při 

zvýšených teplotách   

2. Primární čiření - cílem primární čiření není odstranění všech 

nerozpuštěných látek, ale sníţení koncentrace na méně neţ 1 000 mg.l-1. 

Další čištění je optimalizováno na odstranění pevných látek a kovů. 

Primární nádrţe jsou zaloţeny na míchání odpadní vody s flokulantem (obr. 

4).  

3. Vyrovnání – sniţuje zatíţení při čištění odpadní vody a při pouţití 

chemických přísad umoţňuje usazení odpadní vody  
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4. Odstranění kovových sraţenin a plavenin -  kovy se odstraní přidáním 

hydroxidu, reakcí vznikají sraţeniny hydroxidů kovů.  

5. Sekundární čiření – lamelové čiřiče s dosazovací nádrţí. Vznikající kal je 

omezen zásobníkem kalu.  

6. Filtrace – je nutná, pokud je nutné odstranění kovů. Pouţívají se pískové 

filtry, membránové filtry,  

7. Způsoby odvodnění kalu – odstředivky, pásová filtrace a kalolisy [5]. 

 

 

 

 Obr. 5 Čistírna odpadních vod z odsíření systémem Primer – schematické zobrazení [5] 

 

 

 

obr. 6  Primární usazovací nádrž [5] 
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Obr. 7 Kalolis  [5] 

Dalším způsobem čištění odpadních vod z odsíření je pouţití reverzní 

osmózy RO. Reverzní osmóza je tlakový membránový proces pro oddělení částic, 

pouţívá polopropustné membrány. Reverzní osmóza se pouţívá v přímořských 

lokalitách k odsolování mořské vody. Pouţití metody reverzní osmózy je 

bezpečné, efektivní a nezatěţuje ţivotní prostředí.  

Reverzní osmóza je schopna odstranit téměř úplně rozpuštěné soli, 

neodstraňuje však plynné součásti roztoku. Na membráně dochází k odstranění 

více neţ 95 % rozpuštěných solí podle typu membrány. Čím větší odstranění solí, 

tím menší výtěţnost permeátu (konverze) z plochy membrány [10]. 

 

Obr. 8  Reverzní osmóza – technologické zařízení 1  [11] 
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Obr. 9  Reverzní osmóza – technologické zařízení 2 [11] 

 

Obr. 10   Příklad zapojení reverzní osmózy  [11] 

 

 

GASMETER - WATER s.r.o. vyvinula tři standardní typy výrobků, které jsou 

základem pro nalezení nejlepšího řešení: malé jednotky, kompletní jednotky. Malé 

jednotky mají denní kapacitu pitných vod mezi 1 a 20 m3. Sloţení základního 

centrálního modulu: z jednostupňové RO s čerpadly a řídící jednotky. Rozšíření je 

moţné o dopravní čerpadla, filtry, atd.  Sloţení kompletní jednotky: jsou řešeny 

jako jednostupňové a dvoustupňové. Denní kapacita jednotek je od 50 do 1000 

m3. Jednostupňová je určena pro solnost vody do 40 000 ppm TDS. 

Dvoustupňová jednotka je určena pro slanost vyšší neţ 40 000 ppm TDS [11].  

Čištění odpadních vod v elektrárně Mělník je zaloţeno na čiření a 

neutralizaci. K čiření se pouţívají vápenné mléko Ca(OH)2 za účelem úpravy pH a 

současně polyelektrolytem (flokulačním činidlem), neutralizace probíhá za 

přídavku  vápenného mlékem a síranu ţelezitého. Produkty čiření jsou 
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odvodňovány na kalolisu a následně likvidovány odbornou firmou. Výsledná 

vyčištěná voda je dále vypouštěna do recipientu, kde splňuje emisní limity [12].   

 

5.2 Návrh likvidace OV z EDĚ 
 

Projekt odsíření EDĚ byl řešen jako bezodpadový. Veškerá odpadní voda 

z procesu odsíření měla být likvidována zástřikem do spalin kotlů pod EKO 

pomocí trysek WES systému (Water Evaporation System), kde při procesu 

odpařování dochází k vázání ve vodě obsaţených solí (hlavně chloridů) na popílek 

(při splnění všech souvisejících garantovaných hodnot, tzn. bez uplatnění výroby 

stabilizátu). Za určitých podmínek (zejména při nízkém obsahu síry a popelnatosti 

paliva) vzniká, s ohledem na nutnost dodrţení poţadované kvality popílku, 

 přebytek odpadní vody, který způsobuje zvyšování koncentrace chloridů 

v absorbérech nad projektovanou hodnotu. Tato metoda vykazovala rozsáhlé 

škody na zařízení, koroze trubek. V odpadní vodě docházelo k navýšení 

koncentrace chloridů. Po instalaci nových elektroodlučovačů se pro nevýhodnost 

upustilo od pouţití této metody.  

 

Přebytek odpadní vody a chloridů v systému odsíření vzniká : 

2. při spalování paliva s obsahem síry niţší neţ Sr = cca 0,8 %. 

3. se zvýšením koncentrace chloridů ve vstupních spalinách (při 

koncentraci Cl- ve vstupních spalinách vyšší neţ 35 mg.N-1m-3) 

4. se sníţením koncentrace chloridů v absorbérech přebytek odpadní 

vody a chloridů narůstá se zvyšujícím se obsahem síry v palivu  

5. přebytek odpadní vody a chloridů klesá se zvýšením vlhkosti 

sádrovce  

6. rovnováha v bilanci odpadní vody a chloridů je za předpokladu 

provozu WES na 70 % vypočtené kapacity (vazba na výkon bloků, 

popelnatost paliva a koncentraci chloridů v odpadní vodě) reálná při 

spalování paliva o obsahu síry asi 0,5 %, koncentrace chloridů ve 

výstupních spalinách asi 35 mg.N-1m-3, koncentraci chloridů 

v absorbérech asi 50 000 ppm a vlhkosti sádrovce asi 15 % [13].   
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Moţné metody pro pouţití likvidace odpadní vody u odsíření: 

1. výroba stabilizátu 

2. pouţití odparky 

3. likvidace cizí firmou 

 

5.3 Výroba stabilizátu 
 

Zhotovitel odsíření EDĚ v rámci hledání řešení likvidace přebytku odpadní 

vody své úsilí zaměřil na ověření moţnosti navýšení vlhkosti sádrovce, tzn. 

na zhoršení jeho kvality a dále na hledání vhodných mísících poměrů pro výrobu 

stabilizátu s moţností co nejvyššího uplatnění odpadní vody. 

V případě realizace komerčního vyuţití energosádrovce (předpokládané 

poţadavky - vlhkost max. 12 - 15 %, koncentrace Cl- v sádrovci max. 0,1 %) 

dochází v důsledku nezbytného promytí energosádrovce k navýšení přebytku 

odpadní vody a taktéţ k navýšení přebytku chloridů v systému odsíření. Roční 

přebytek chloridů se pohyboval (rok 2002) v rozmezí cca 60 - 140 tun na 

vyrobenou 1 TWh elektrické energie (závislost na koncentraci chloridů ve 

vstupních spalinách, paliva s obsahem síry a stupni promytí). 

V rámci řešení stěţejních reklamovaných vad díla a nedodělků zhotovitel 

odsíření EDĚ navrhl likvidaci odpadních vod výrobou stabilizátu o následujícím 

míchacím poměru: 

 

popílek 14,5 t.h-1  :  vápno 0, 15 t.h-1  :  sádrovec 1, 7 t.h-1  :  odpadní voda 3,6 t.h-1   

 
 

  Technologie výroby stabilizátu je zaloţena na míchání šnekovým míchacím 

zařízením. Nakládačem se ze skladu sádrovce nakládá sádrovec na pásový 

dopravník. Pásovým dopravníkem se dopravuje do míchacího zařízení, kde se 

smíchá v uvedeném poměru s popílkem a vápnem. Hotová směs se přímo 

nakládá na nákladní automobily a odváţí se k likvidaci nebo k dalšímu zpracování. 
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5.4 Odpařování  
 
Odpařování je tepelná úprava, kterou lze aplikovat přímo u odpadních vod 

s malou předběţnou úpravou nebo bez ní. Umoţňuje separaci vody od odpadu 

díky rozdílné těkavosti sloučenin obsaţených ve vodě. 

Odpařování skýtá výhody oproti klasickým metodám úpravy vod, jako je úplná 

automatizace, velmi nízká spotřeba chemikálií a vysoká tolerance rozdílných 

koncentrací znečišťujících látek. Typicky umoţňuje vynikající odlučování kovů a 

iontů; olejů a povrchově aktivních látek; CHSK a BSK. Odlučování sloţek BSK je 

zvláště účinné při nízké teplotě. Nízkoteplotní podmínky je moţné dosáhnout 

sníţením tlaku uvnitř odpařovací komory [14]. 

 

Z hlediska procesu představuje provoz při nízkých teplotách více výhod: 

- Zabránit znečištění destilátu v důsledku případné přítomnosti v odpadu 

určeném k úpravě na teplo citlivých látek, které mají tendenci ke hnilobnému 

rozkladu ještě předtím, neţ dosáhnou teploty 100 °C.  

- Navíc niţší pracovní teploty zmenšují riziko fenoménu ulpívání nečistot na 

stěnách pracovního prostoru, který sniţuje účinnost tepelné výměny a z toho 

plynoucí kapacitu odparek, jakoţ i poţadavek častého zastavení za účelem 

provedení vyčištění. 

- Při nízkých teplotách je fenomén koroze méně důleţitý, a proto je moţné 

stavět se standardním materiálem. 

 

Odparka generuje dva proudy: destilát (produkován průběţně) a koncentrát 

(automaticky vypouštěný přerušovaným způsobem) [14]. 

 

 • Destilát – vyčištěná voda, kterou lze při dosaţení poţadovaných vstupních 

parametrů vyuţít zpět do výrobního procesu a tímto výrazně sníţit náklady na 

vstupní vodu, nebo ji odvádět do kanalizačního řádu k následné likvidaci. Pokud 

tato vyčištěná voda nedosahuje poţadované parametry, lze za technologii 

odpařování přidat dočištění, jako je například ultrafiltrační jednotka nebo podobné 

membránové technologie a tímto dosáhnout těchto poţadovaných parametrů. 
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• Koncentrát – pokud neobsahuje látky, které můţeme zpětně vyuţít ve výrobním 

procesu, je odváţen externí společností, která se zabývá likvidací takových 

odpadů [14]. 

 

Druhy odparek: odparky se navrhují pro dvoustupňové odpařování 

1. Stupeň - dva typy odparek EW a TC 

2. Stupeň - odparka RW 

5.4.1 Parametry odparek    

 
 při vstupní koncentraci odpadní vody 6 % a mnoţství 50 000 l/den získáme denní 

hodnoty: 

1. Odparka TC  

 destilát      - mnoţství 37 500 l, koncentrace méně neţ 0,1 % 

 koncentrát - mnoţství 12 500 l, koncentrace soli 24 % 

2. Odparka EW  

 destilát, mnoţství 35 000 l, koncentrace méně neţ 0,1 % 

 koncentrát, mnoţství 15 000 l, koncentrace soli 20 %  

3. Odparka RW 

destilát, mnoţství 15 000 l, koncentrace 20 % 

koncentrát, mnoţství 3 750 l, koncentrace soli 80 %, vlhká krystalická  

forma [14] 

 

5.4.2   Odparka EW 

 

Do odpadní vody, která je určená k úpravě, se přidávají specifické chemikálie 

s přípravkem proti tvorbě kotelního kamene, aby se zamezilo ulpívání na stěnách 

v souvislosti s přítomností síranu vápenatého. Odpadní voda postupuje do 

usazovací nádrţe, kde dochází k odstraňování usazených pevných látek a poté ji 

odparka nasaje do odpařovací komory D01 v důsledku vakua, které je uvnitř 

vytvořeno vakuovým systémem. Přiváděná kapalina je nasávána aţ do pracovní 

hladiny v komoře, kontrolováno čidlem hladiny LS11, které je regulováno 

pneumatickým ventilem VP11. Oběhové čerpadlo G02 vtahuje kapalinu ze spodní 
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části odpařovací komory a čerpá ji přes primární tepelný výměník E01. Tento 

tepelný výměník dodává teplo nezbytné k přivedení kapaliny do varu. Jakmile 

dojde k zahřátí kapaliny, vrací se do varné komory D01, kde v důsledku vakua 

dochází k odpařování vodních částic. Stoupající vodní pára je zchlazována v 

tepelném výměníku E02. Takto zchlazené vodní páry, přeměněné v kapalné 

skupenství, jsou odváděny do zásobníku D02. Destilát je vypouštěn čerpadlem 

G05. Koncentrát je vypouštěn automaticky podle předem nastaveného času.  

Vakuum je vytvářeno pomocí čerpadla G01, kdy proudící voda díky ejektoru 

vytváří potřebný podtlak. Spirálový tepelný výměník E03 ochlazuje destilát v 

zásobníku D02.  

Teplo, které je zapotřebí k přivedení kapaliny do varu a chlazení nezbytné 

pro sráţení páry jsou zajišťovány horkou a studenou vodou z externího okruhu. 

Motorem poháněný ventil VM01 reguluje průtok horké vody podle naměřené 

teplotní hladiny čidly TE11, TE12 a průtokovým čidlem FT02. Čidlo TE14 měří 

vstupní teplotu chlazené vody v kondenzátoru E02. Jak horká voda potřebná pro 

přivedení kapaliny do varu, tak studená voda potřebná ke sráţení páry je na 

náklady uţivatele [14]. 

 

Obr. 11  Odparka EW  [15] 
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Obr. 12  Schéma odparky EW  [14] 

 

Destilát je bezbarvá kapalina, která neobsahuje těţké kovy ani sloučeniny 

dusíku. Koncentrát odparky EW je kapalina s maximální TDS 300 g.l-1. Můţe být 

dále koncentrován sušičkou, jako je RW jednotka vybavená nekonečným šroubem 

a výhřevným pláštěm. I RW jednotka je poháněna horkou a chlazenou vodou a 

můţe produkovat mokrý kal (hlavně krystaly chloridu vápenatého a síranu) [14]. 

 

5.4.3   Odparka TC 

 
Tato odparka je procesně stejná, jako EW, pouze nepotřebuje pro svou práci 

externí okruhy pro ohřev a chlazení. Potřebné teplo je vytvořeno pomocí 

dmychadla, kdy vodní páry jsou stlačovány, dojde ke zvýšení teploty, a poté 

zchlazeny v tepelném výměníku, kde je tepelná energie předána do odpadní vody, 
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kterou zpracováváme. Po zchlazení se vodní páry přemění na kapalinu a jsou 

odváděny přes zásobník ven ze zařízení. 

Odpadní voda, kterou jsme ohřáli ze stlačených vodních par ve výměníku, je 

oběhovým čerpadlem dopravena do odpařovací komory, kde dochází 

k odpařování. Tento způsob nuceného oběhu výrazně sniţuje ulpívání nečistot na 

stěnách a tím náklady na údrţbu zařízení.  

Vzniklý koncentrát je opět vypouštěn výpustným ventilem dle předem 

nastaveného času vypouštění. Pro spuštění odparky, kdy jsou teploty nízké, 

získáme „startovací“ tepelnou energii z elektrických rezistorů, umístěných 

v zásobníku destilátu. Po dosáhnutí provozní teploty, kdy dochází k odpařování, 

jsou tyto rezistory odpojeny [14]. 

 

Obr. 13 Schéma odparky TC   [14] 
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Obr. 14  Odparka TC   [16] 

5.4.4  Odparka RW 

 
Odparka RW je odparka, pracující na stejném principu jako EW, pouze 

zpracovávaná odpadní voda není ohřívána oběhovým čerpadlem přes tepelný 

výměník, ale odpadní voda je ohřívána přes dvojitý plášť odpařovací komory, kde 

je přiváděna teplá voda z externího okruhu. Obsah odpařovací komory je 

promícháván šroubovým vynášečem, který v konečné fázi zajišťuje vyprázdnění 

odpařovací komory, coţ nám umoţňuje zahustit koncentrát aţ do pevného 

skupenství [14]. 

 

Obr. 15   Odparka RW  [17] 
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Obr. 16 Ukázka koncentrátu [17] 

 

 

Obr. 17  Schéma  odparky RW  [14] 

 
   

Tabulka č. 8 zobrazuje kvalitu odpadní vody po úpravě odpařením, 

z podobné aplikace čištění odpadních vod z odsíření [14]. 
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Parametry  Odpadní voda Destilát 

pH  4-5 5.5-6.0 

Hustota g.ml-1 1.03-1.05  

Barva  hnědá bezbarvá 

Suspenze pevných částic mg.l-1 1500-2000 < 0.1 

Pevné látky při teplotě 105 °C % 5-7 < 0.1 

Pevné látky při teplotě 600 °C % 3-5 < 0.1 

Vodivost µS.cm-1 30000-40000 1000-1500 

CHSK mg.l-1 35000-45000 500-1000 

Chloridy mg.l-1 1000-5000 < 1.0 

Fluoridy mg.l-1 10-30 < 1.0 

Siřičitany mg.l-1 500-1000 10-20 

Sírany mg.l-1 30000-50000 50-100 

Sulfidy mg.l-1 200-400 10-20 

Dusičný dusík mg.l-1 10-30 < 1.0 

Čpavek mg.l-1 30-50 < 1.0 

Vápník mg.l-1 8000-10000 < 1.0 

 

Tab. č. 8  Analýza  [14] 

 

5.4.5   Poţadavky na stavební úpravu 

 
Odparka je přepravována ve dvou blocích, které se na místě instalace 

postaví k sobě, hydraulicky a elektricky propojí. Místo instalace by mělo být 

v dosahu energií a připojení do stávající technologie. Podlaha je zpevněná. Rám, 

ve kterém je zařízení smontováno, obsahuje výplně se vstupy pro údrţbu. Je 

samostatně stojící. Tímto můţe být zařízení umístěno mimo budovu [14].          
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5.4.6 Nádrţe  

 
Jedná se o tyto doporučené nádrţe a objemy: 

1. nádrž pro odpadní vodu pro první stupeň, jiţ instalována, objem 200 m3. 

Pokud bude vzdálenost delší, neţ jak je uvedeno v bodě 3, bude muset 

být instalováno dodatečné přečerpávací  zařízení (čerpadlo + zásobní 

nádrţ min. 3 m3). 

2. nádrž pro destilát, nebo napojení přímo do technologie, nebo 

kanalizačního řádu. Pokud bude vzdálenost těchto míst delší, neţ jak je 

uvedeno v bodě 3, bude muset být instalováno dodatečné přečerpávací 

zařízení. 

3. nádrž pro koncentrát, doporučený objem  6 m3, která bude přímo 

napojena na druhý stupeň odparky RW   

4. nádrž pro destilát z druhého stupně, nebo napojení přímo do 

technologie, nebo kanalizačního řádu. Pokud bude vzdálenost těchto 

míst delší, neţ jak je uvedeno v bodě 3b, bude muset být instalováno 

dodatečné přečerpávací zařízení. 

5. Nádrž pro konečný koncentrát   [14] 

 

 

5.5 Likvidace firmou SITA 

Odpadní voda se shromaţďuje v nádrţi o objemu 200 m3. Z nádrţe se 

přečerpává do cisteren firmy SITA. Firma za úplatu tuto odpadní vodu likviduje.  
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6. VYHODNOCENÍ A ZÁVĚR 
 

6.1 Výroba stabilizátu 
 

Výrobou z 17 009 t odpadní vody se připraví 91 895,85 t stabilizátu. Náklady 

na pouţití vápna a deponaci  je 1 558 926,- Kč. Stabilizát by se mohl pouţít pro 

zakládku vytěţených prostor v černouhelných dolech. Náklady na ukládání jsou 

nízké 1,- Kč za tunu (Tab. č. 9). Kdyby se stabilizát ukládal ve firmě SITA na 

skládce ostatních odpadů, náklady by vzrostly na 1 500,- Kč za tunu. Průměrná 

produkce stabilizátu 91 895,85 tun z 17 009 tun OV byla vyčíslena v nákladech 

139 310 805,- Kč (Tab. č.10). Investiční náklady na pořízení technologie by činily  

1 mil. Kč. 

 
 
 

odp. voda popílek vápno sádrovec stabilizát 1 Kč/ 1 t Cena (Kč) 

( t ) ( t ) ( t ) ( t ) ( t )   stabilizát + vápno 

3,6 14 0,15 1,7 19,45 19,45 330 

5 000,00 19 444 208,33 2 361 27 013,89 27 013,89 458 257 

10 000,00 38 889 416,67 4 722 54 027,78 54 027,78 916 535 

20 000,00 77 778 833,33 9 444 108 055,56 108 055,56 1 833 049 

17 009,00 66 146 708,71 8 032 91 895,85 91 895,85 1 558 926 

 
Tab. č. 9   Výpočet nákladů na uložení za cenu 1,- Kč. 
 
 

 

odp. voda popílek vápno sádrovec stabilizát 1 500 Kč/ 1 t Cena (Kč) 

( t ) ( t ) ( t ) ( t ) ( t )   stabilizát + vápno 

3,6 14 0,15 1,7 19,45           29 175 29 486 

5 000,00 19 444 208,33 2 361,0 27 013,89 40 520 835 40 952 078 

10 000,00 38 889 416,67 4 722,0 54 027,78 81 041 670 81 904 177 

20 000,00 77 778 833,33 9 444,0 108 055,56 162 083 340 163 808 333 

17 009,00 66 146 708,71 8 032,0 91 895,85 137 843 775 139 310 805 

Tab. č. 10   Výpočet nákladů na uložení za cenu 1 500,- Kč. 
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vápno vápno 2,07 Kč/1 kg 

( t ) (kg)   

0,15 150 311 

208,33 208 330 431 243 

416,67 416 670 862 507 

833,33 833 330 1 724 993 

708,71 708 710 1 467 030 

Tab. č. 11  Výpočet nákladů na nákup vápna 
 
 

6.2 Odpařování 
 

Tato technologie by se musela zakoupit, coţ by znamenalo zvýšení nákladů 

na instalaci. Cena odparek se pohybuje kolem 10 mil. aţ 20 mil. Kč. Náklady na 

provoz by se ušetřily, jelikoţ potřebné teplo se pouţije z technologie odsíření.  

V rozborech odpadní vody z odsíření bylo zjištěno, ţe hmotnost 1 litru je 1040 g, 

hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 12. 

 

hmotnost 1 litru OV  RL + NL  

1 040 g 89 g 

1 040 t                89 t 

17 009 t 1 456 t 

Tab. č. 12  Přepočet hmotnosti odpadní vody z rozborů uvedených v tabulce č.2 

 

 Z tabulky č. 12 je patrné, ţe z 17 009 t odpadní vody z odsíření po 

zpracování v odparce bude získáno 1 456 t koncentrátu. Tento koncentrát se 

můţe ukládat na skládce nebezpečného odpadu nebo spalovat ve spalovně. 

Ukládání a spalování nebezpečného odpadu se řídí zákonem o odpadech 

154/2010 Sb., a vyhláškou 294/2005 Sb. 

 

6.2.1  Ukládání odpadu na skládce nebezpečného odpadu 

Uloţení na skládce nebezpečných odpadů musí splňovat kriteria kvality 

ukládaného odpadu - koncentrace zájmových sloţek ve výluhu připraveného z 
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odpadu nesmí překročit limitní mnoţství, která jsou uvedena v příloze č. 9 a 

v příloze č. 10. 

Skládky jsou provozovány tak, aby nebylo ohroţeno ţivotní prostředí. Musí 

být řádně provozované, musí být zabezpečené proti úniku do podzemních a 

povrchových vod, jsou pravidelně monitorovány a sledovány [17]. 

 

 

Obr. 18  Skládka nebezpečného odpadu v Rapotíně  .[18] 
 

V případě, ţe by odpad splňoval veškeré poţadavky kladené na odpady 

ukládané na skládky nebezpečného odpadu, mohla by se cena za uloţení 

pohybovat kolem 9.500,- Kč za jednu tunu. S průměrnou produkcí 17 009 t 

odpadní vody, kdy po odpaření zůstane 1 456 t koncentrátu, cena za uloţení by 

byla 13 832 000,- Kč. 

 

6.2.2  Termický rozklad ve spalovně 

Spalovna nebezpečného průmyslového odpadu se nachází v Ostravě – 

Mariánské Hory, její kapacita je 55,2 t za den v 1 rotační peci. Spalovna patří 

k nejmodernější a nejbezpečnější zařízení v Evropě. V této spalovně se spalují 
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nebezpečné látky, ke kterým patří odpady z veterinární péče, zdravotnictví, 

spalování látek s obsahem PCB, odpady s vysokým obsahem chloridů. 

Chod spalovny je řízen centrálním řídicím systémem ovládaným z dozorny. Vše je 

ovládáno počítači. Ke spalování nebezpečných látek se pouţívá jako pomocné 

palivo zemní plyn. Proces spalování probíhá v několika technologických stupních 

[18]. 

 

Technologické stupně spalovny:  

- příjem odpadů 

- spalovací část 

- parní kotel 

- čištění spalin  

 

 

Obr. 19  Spalovna v Ostravě  [19] 
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Obr. 20  Zásobníky spalovny v Ostravě  .[19] 
 

Spalování nebezpečného odpadu je vyhodnoceno v odpadovém zákoně 

154/2010 Sb., kdy za spálení 1 t odpadu je stanovena cena 9 000,- Kč. Průměrné 

roční mnoţství 17 009 t vody, ze kterého po odpaření zůstane koncentrát o 

hmotnosti 1 456 t. Náklady na likvidaci 1 456 t by činily 13 104 000,- Kč. 

 
 

6.3 Likvidace OV firmou 
 

Likvidace odpadní vody firmou SITA se jako jediná vyuţívá. Jeho výhodou je 

minimální účast elektrárny při manipulaci s odpadní vodou. Nevýhodou jsou 

náklady na likvidaci, cena 1 t je 330,- Kč (Tab. č. 13). Nevýhodou je nejistota 

týkající se trvání moţnosti výpovědi smlouvy, a tím ukončení odvozu odpadní vody 

mimo areál elektrárny. Její výpověďní lhůta je 3 měsíce. Náklady na průměrnou 

roční produkci 17 009 t odpadní vody by byly 5 612 970,- Kč (Tab. č. 14). 

 

 

 

 



Irena Kasparková : Nakládání s odpadními vodami z odsíření – Elektrárna Dětmarovice 

48 

2011 

  2008 2009 2010 

  tuny Kč tuny Kč tuny Kč 

leden 2181 650 060 2186 651 520 2460 811 820 

únor 1793 534 350 1804 537 690 1640 541 230 

březen  625 186 289 730 1 787 643 831 274 088 

duben  2527 752 930 560 184 863 799 263 766 

květen 411 122 576 1233 407 042 272 98 889 

červen 1792 534 159 357 117 671 210 69 178 

červenec  667 198 626 197 64 908 2123 700 524 

srpen 3782 1 127 094 267 87 945 1609 531 026 

září 1870 557 349 897 296 172 1157 381 879 

říjen 2189 652 349 1735 572 527 2076 685 149 

listopad 2211 659 152 1063 350 886 1597 527 063 

prosinec 1792 534 025 1531 505 138 1851 610 817 

celkem 21841 6 508 959 12560 5 564 004 16626 5 495 428 

Tab. č.13   Odvoz odpadní vody firmou SITA 

 
 
 
 

rok tuny Kč.t
-1

 Kč 

2008 21841 298 6 508 660 

2009 12560 330 4 144 846 

2010 16625 330 5 486 316 

průměr 17009 330 5 612 970 

Tab. č. 14  Náklady za odvoz odpadní vody  

 
 

6.4 Porovnání a vyhodnocení 
 

 Pro porovnání jsem pouţila průměrnou roční produkci 17 009 t odpadní 

vody. Po přepočtech na stabilizát a odparek jsem ekonomicky zhodnotila způsob 

pouţití likvidace odpadních vod. Porovnala jsem náklady na investice, na roční 

provoz a údrţbu. Vyhodnotila jsem veškeré náklady a ţivotnost zařízení za 10 let, 

přičemţ ţivotnost zařízení je 20 let.  

 Nejjednodušší způsob likvidace je odvoz odpadní vody z odsíření firmou 

SITA k likvidaci. Tento způsob, jak jsem jiţ uvedla, můţe být kdykoli vypovězen a 

bude se muset najít náhradní technologie likvidace odpadních vod z odsíření. 

Druhým ekonomicky výhodným způsobem je ukládání ve formě stabilizátu 

v dolech, ukládání vyţaduje certifikát stabilizátu. Stabilizát by se zařadil mezi 

skupinu energetických produktů, a tady by záleţelo na postupu dceřinné 

společnosti ČEZ Energetické produkty s.r.o. V případě ukládání na skládce by 
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byla cena vysoká, ekonomicky nevýhodná. Tento způsob je závislý na 

moţnostech ukládání v dolech. Je nutné dodrţet podmínky práce se stabilizátem, 

dodrţení vlhkosti.  

Nejvýhodnější metodou pro likvidaci je technologie odpařování s následným 

ukládáním. Likvidace koncentrátu se můţe provádět dvěma způsoby, jako je 

ukládání a spalování. Koncentrát vznikající odpařováním patří do kategorie 

nebezpečného odpadu.  V EU je doporučeno co nejméně ukládat nebezpečný 

odpad, proto je likvidace spalování nejlepším řešením problému likvidace 

odpadních vod z odsíření. Z navrţených odparek jsem vybrala odparky EW 

v kombinaci s odparkou RW, u které je výsledný koncentrát téměř v pevném 

skupenství. Teplo potřebné k ohřátí odpadní vody v odparkách se pouţije odpadní 

teplo z procesu odsíření.  

 

  likvidace OV Investiční náklady 
roční provozní 

náklady 1 rok +provozní 1 rok+ provozní 

technologie 1  rok (Kč) (Kč) náklady náklady a investice 

likvidace OV 5 612 970 0 0 5 612 970 5 612 970 

výroba stabilizátu - doly 1 558 926 1 000 000 500 000 2 058 926 3 058 926 

výroba stabilizátu -
skládka 139 310 805 1 000 000 500 000 139 810 805 140 810 805 

odpařování - ukládání 13 832 000 15 000 000 2 000 000 15 832 000 30 832 000 

odpařování - spalování 13 104 000 15 000 000 2 000 000 15 104 000 30 104 000 
 

   
Tab. č.15 vyhodnocení nákladů na likvidaci OV  

 

  odpisy 10 let+ provozní 10 let+ provozní 

technologie za 10 let náklady a investice náklady a investice s odpisy 

likvidace OV 0 56 129 700 56 129 700 

výroba stabilizátu - doly 500 000 21 589 260 21 089 260 

výroba stabilizátu -skládka 500 000 1 399 108 050 1 398 608 050 

odpařování - ukládání 7 500 000 173 320 000 165 820 000 

odpařování - spalování 7 500 000 166 040 000 158 540 000 
 

   
 Tab. č. 16 Vyhodnocení na likvidaci OV za 10 let 
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6.5 Závěr 
 

Cílem mé práce bylo vyhodnotit stávající stav nakládání s odpadními vodami 

z odsíření a navrhnout optimální způsob likvidace těchto odpadních vod. 

S ohledem na ekonomické a ekologické vyhodnocení technologií, kde jsem 

posuzovala moţnosti likvidace odpadních vod z odsíření, jsem vyhodnotila jako 

nejoptimálnější zpracování metodou odpařování s pouţitím dvoustupňové 

odpařovací linky, skládající se ze dvou odparek EW a RW. Termické spalování 

koncentrátu je levnější a zároveň ekologičtější neţ ukládání na skládku 

nebezpečného odpadu. 

Pokud bude v provozu stávající technologie spalování černého uhlí, 

doporučuji pouţít toto zařízení a provést ekonomickou studii návratnosti.  
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Příloha č.7 Protokol č. 234/2008 
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Příloha č.8 Příloha č.2 vyhlášky 294/2005 Sb. 

 
Vyluhovatelnost odpadů a třídy vyluhovatelnosti 

1. Úprava vzorku a příprava vodného výluhu 
Při úpravě vzorku a následné přípravě vodného výluhu se postupuje podle ČSN EN 12457-4 

(83 8005). Předběţná úprava vzorku odpadů upravených stabilizací je uvedena v příloze č. 7. Pro 
filtraci výluhu určeného k ekotoxikologickým testům se pouţijí papírové filtry se střední velikostí 
póru 5 mikrom. 

2. Analytické metody 
Referenční analytické metody jsou uvedeny v příloze č. 12. K rozborům lze pouţít i jiných 

srovnatelných metod pro daný účel validovaných. 
3. Třídy vyluhovatelnosti 
Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů - koncentrací škodlivin ve vodném výluhu odpadu (v 

mg/l) pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti jsou uvedeny v tabulce č. 2.1. 
                         Tabulka č. 2.1. 

 

    Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy 

                        vyluhovatelnosti 

 

------------------------------------------------------------------ 

                             Třídy vyluhovatelnosti 

                       ------------------------------------------- 

ukazatel               I           IIa         IIb         III 

                       ------------------------------------------- 

                       mg/l        mg/l        mg/l        mg/l 

------------------------------------------------------------------ 

DOC (rozpuštěný 

organický uhlík)       50          80          80          100 

------------------------------------------------------------------ 

Fenolový index         0,1 

------------------------------------------------------------------ 

Chloridy               80          1500        1500        2500 

------------------------------------------------------------------ 

Fluoridy               1           30          15          50 

------------------------------------------------------------------ 

sírany                 100         3000        2000        5000 

------------------------------------------------------------------ 

As                     0,05        2,5         0,2         2,5 

------------------------------------------------------------------ 

Ba                     2           30          10          30 

------------------------------------------------------------------ 

Cd                     0,004       0,5         0,1         0,5 

------------------------------------------------------------------ 

Cr celkový             0,05        7           1           7 

------------------------------------------------------------------ 

Cu                     0,2         10          5           10 

------------------------------------------------------------------ 

Hg                     0,001       0,2         0,02        0,2 

------------------------------------------------------------------ 

Ni                     0,04        4           1           4 

------------------------------------------------------------------ 

Pb                     0,05        5           1           5 

------------------------------------------------------------------ 

Sb                     0,006       0,5         0,07        0,5 

------------------------------------------------------------------ 

Se                     0,01        0,7         0,05        0,7 

------------------------------------------------------------------ 

Zn                     0,4         20          5           20 

------------------------------------------------------------------ 

Mo                     0,05        3           1           3 

------------------------------------------------------------------ 

RL (rozpuštěné 

látky)
1)
               400         8000        6000        10 000 

------------------------------------------------------------------ 

pH                                 >= 6         >= 6 
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------------------------------------------------------------------ 

Poznámka k tabulce č. 2.1.: 
1)

 Pokud je stanovena hodnota ukazatele RL (rozpuštěné látky), není nutné stanovit hodnoty 
koncentrací síranů a chloridů. 

4. Postup hodnocení vyluhovatelnosti odpadů 
Postup hodnocení vyluhovatelnosti odpadů je stanoven v metodickém pokynu Ministerstva 

ţivotního prostředí k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů zveřejněném ve Věstníku MŢP, ročník XII, 
částka 12, prosinec 2002. 
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Příloha č.9 Příloha č.5 vyhlášky 294/2005 Sb. 

Seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin a 

pouţívat jako technologický materiál nebo vyuţívat na povrchu terénu a 

odpady, které lze na skládky ukládat jen za určitých podmínek 

A. Seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin a pouţívat jako 

technologický materiál nebo vyuţívat na povrchu terénu 

1. Odpady vznikající z výrobků podléhajících povinnosti zpětného odběru (§ 38 zákona). 

2. Kapalný odpad a odpad, který sedimentací uvolňuje kapalnou fázi. 

3. Nebezpečné odpady, které mají některou z následujících nebezpečných vlastností: 

výbušnost, vysoká hořlavost, oxidační schopnost, schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo 

toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami nebo infekčnost. 

4. Odpady, které prudce reagují při styku s vodou. 

5. Odpady chemických a biologických látek vznikajících při výzkumné, vývojové nebo 

výukové činnosti, jejichţ totoţnost nebyla zjištěna anebo jsou nové, a jejichţ účinky na člověka 

nebo ţivotní prostředí nejsou známy. 

6. Veškerá léčiva a návykové látky.
13)

 

7. Biocidy (pesticidy).
14)

 

8. Odpady silně zapáchající.
15)

 

9. Odpady (nádoby a zařízení) s obsahem plynu pod tlakem rozdílným od tlaku 

atmosférického. 

10. Odpady, u nichţ míra obsahu radionuklidů nebo znečištění jimi neumoţňuje jejich 

uvádění do ţivotního prostředí.
16)

 

11. Kyselé a hydrolýze podléhající odpady z výroby oxidu titaničitého. 

B. Odpady, které lze na skládky ukládat jen za určitých podmínek 

1. Vyuţitelné odpady pouze v souladu s Plánem odpadového hospodářství kraje a vytříděné 

vyuţitelné sloţky komunálního odpadu (papír, sklo, plast, kovy a nápojové kartony), pouze pokud v 

souladu s § 11 odst. 2 zákona není jejich vyuţití technicky a ekonomicky moţné. 

2. Neupravené odpady jen tehdy, jedná-li se o odpady inertní, pro které je úprava technicky 

neproveditelná, a odpady, u nichţ nelze ani úpravou dosáhnout sníţení jejich objemu nebo sníţení 

nebo odstranění jejich nebezpečných vlastností. 

3. Pneumatiky pouze, jsou-li pouţívány jako technologický materiál pro technické 

zabezpečení a uzavírání skládky v souladu s provozním řádem skládky. 

4. Biologicky rozloţitelné odpady pouze, jedná-li se o biologicky rozloţitelné sloţky 

obsaţené v komunálním odpadu (skupiny 20 Katalogu odpadů), pro něţ je harmonogram 

postupného omezování jejich ukládání na skládky stanoven v bodě 7 přílohy č. 4 k této vyhlášce. 

5. Odpady perzistentních organických znečišťujících látek pouze za podmínek stanovených 

přímo pouţitelným předpisem Evropských společenství
23)

. 

 


