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KOLAJA, Z. Plazmová spalovna nebezpečných odpadů: diplomová práce. Ostrava: VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky, 2011, 60 stran. Vedoucí 

práce: Kolat, P. 

 

 Diplomová práce pojednává o návrhu plazmové spalovny pro tavení a zplyňování 

pevných odpadů. V úvodní části práce je sepsána situace v oblasti produkce a nakládání 

odpadů a základní metody tepelného zpracování odpadů. Dále práce zahrnuje návrh 

spalovací části tvořené válcovou pecí osazenou plazmovým hořákem a dávkovacím 

zařízením založeném na hydraulickém principu. Plazmová pec je vyzděna žáruvzdorným 

materiálem. Jsou zde provedeny základní tepelné výpočty spalovacího zařízení a navrženy 

jeho hlavní rozměry. 

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

 

KOLAJA, Z. Plasma Incineration Plant of Danger Waste: Master Thesis. Ostrava: VŠB – 

Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Power 

Engineering, 2011, 60 pages. Thesis head: Kolat, P. 

 

 This master thesis discusser about design of plasma incineration plant for smelting and 

gasification of solid wastes. The introductory section is written by the situation in the 

production and disposal of waste and basic methods of heat treatment of waste. The 

solving is including design of combustion part which is form cylindrical furnace with 

plasma torch and batching plant based on hydraulic principle. Plasma furnace is built with 

refractory materials. In this work are styling basic thermic calculates and was suggested 

their main proportions. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

 

Značka Název veličiny Rozměr _________  

A  Elektrická energie      [ ]W  

c  Měrná tepelná kapacita     [ ]11 −− ⋅⋅ KkgJ  

c1    Měrná tepelná kapacita hliníku    [ ]11 −− ⋅⋅ KkgJ  

d   Průměr kelímku      [ ]m  

K   Teuneho číslo       [ ]1  

l   Výška pece       [ ]m  

lv    Měrné skupenské teplo hliníku    [ ]1−⋅ kgJ  

m   Hmotnost       [ ]kg  

P   Tepelný tok       [ ]W  

Pd   Tepelný tok dnem pece     [ ]W  

Pp   Příkon pece       [ ]W  

PS   Tepelný tok stěnou pece     [ ]W  

PV   Tepelný tok víkem pece     [ ]W  

PZ   Celkový tepelný tok      [ ]W  

Qa   Akumulované teplo      [ ]J  

QAl   Množství tepla na roztavení hliníku   [ ]J  

Qz1   Ztrátové teplo během vyhřívání pece   [ ]J  

Qz2   Ztrátové teplo během tavení vsázky   [ ]J  

Q1   Teplo potřebné pro ohřev taveniny    [ ]J  

Q2   Teplo potřebné pro změnu skupenství taveniny  [ ]J  

S   Střední plocha víka      [ ]2m  

So   Střední tloušťka ocelového pláště    [ ]m  

SZ   Střední tloušťka žárobetonu     [ ]m  

SV-KIK  Střední tloušťka tvarovky V-KIK    [ ]m  

t   Doba ohřevu       [ ]s  

T1   Teplota na rozhraní vrstev      [ ]C°  

T2   Teplota na rozhraní vrstev     [ ]C°  
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T3   Teplota na rozhraní vrstev     [ ]C°  

tI   Doba potřebná na vytavení první vsázky   [ ]s  

t1   Doba potřebná na vyhřátí pece    [ ]s  

t2   Doba tavení vsázky      [ ]s  

tmk   Teplota měknutí popela     [ ]C°  

tta    Teplota tavení popela     [ ]C°  

ttc    Teplota tečení popela     [ ]C°  

V‘   Objem hliníku po roztavení     [ ]3m   

v‘   Výška kelímku      [ ]m  

ϑ 1   Výchozí teplota vsázky     [ ]C°  

ϑ 2    Licí teplota hliníku      [ ]C°  

ϑ K   Teplota vnější stěny kelímku    [ ]C°  

ϑ O    Teplota okolí       [ ]C°  

ϑ TAV    Tavící teplota hliníku     [ ]C°  

α   Součinitel přestupu tepla     [ ]12 −− ⋅⋅ KmW  

λV-KIK  Měrná tepelná vodivost tvarovky V-KIK   [ ]11 −− ⋅⋅ KmW  

λIZ   Měrná tepelná vodivost izolační vrstvy   [ ]11 −− ⋅⋅ KmW  

λO   Měrná tepelná vodivost uhlíkové oceli   [ ]11 −− ⋅⋅ KmW  

λZ   Měrná tepelná vodivost žárobetonu    [ ]11 −− ⋅⋅ KmW  

π  Ludolfovo číslo      [ ]1  

ρAl  Hustota hliníku      [ ]3−⋅ mkg  

 

SEZNAM POUŽÍTÝCH ZKRATEK 

 

Al2O3   Oxid hlinitý 

C2H6    Etan 

C3H8    Propan 

CaCl2    Chlorid vápenatý 

CaCO3   Uhličitan vápenatý 

CaO    Oxid výpenatý 

Cd    Kadmium 
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CdO    Oxid kademnatý 

Cl    Chlór 

CO    Oxid uhelnatý 

CO2    Oxid uhličitý 

EAF    Elektrická oblouková pec (z angl. Electric Arc Furnace) 

EU    Evropská Unie 

Fe2O3    Oxid železitý 

H2    Vodík 

HCl    Kyselina chlorovodíková 

HF    Kyselina fluorovodíková 

Hg    Rtuť 

CH4    Metan 

IET    z angl. Integrated Environmental Technologies   

ISOH    Informačního systému odpadového hospodářství 

K2O    Oxid draselný 

KO   Komunální odpad 

KO    Oxid draselnatý 

MgO    Oxid hořečnatý 

Na2O    Oxid sodný 

NaCl    Chlorid sodný 

NH3    Amoniak  

NO   Nebezpečný odpad 

P2O3    Oxid fosforitý 

PACT    z angl. Plasma Arc Centrifugal Treatment 

Pb    Olovo 

PbO    Oxid olovnatý 

PCB    Polychlorované bifenyly 

PCDD   Polychlorované dibenzo-p-dioxiny 

PCDF    Polychlorované dibenzofurany 

PEM    z angl. Plasma Enhanced Melter 

PVC    Polyvinylchlorid 

PWC    z angl. Plasma-electric Waste Converter 

RAPID   z angl. RIST ARC Plasma Industrial Device 

Sb   Antimon 

Se   Selen 

SiO2    Oxid křemičitý 

SO2    Oxid siřičitý 

SO3    Oxid sírový 

SOx    Oxidy síry 

TPS   z angl. Tetronics Plasma Systém 
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Ti    Titan  

TiO2    Oxid titaničitý 

TKO    Tuhý komunální odpad 

TRD    z angl. Tetronics Research and Development 

ZnO   Oxid zinečnatý   
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1 Úvod 

 

Kvalita životního prostředí se ve stále větší míře stává prvořadou záležitostí i 

ukazatelem životní úrovně. Růst životní úrovně ovšem velmi úzce souvisí se vznikem stále 

většího množství odpadů ve všech sférách hospodářství, proto je nutné vytvářet opatření 

redukující množství vzniklých odpadů. V České republice je kladen značný důraz na 

šetrnou likvidaci odpadů vzhledem k životnímu prostředí. Přesto však poměr mezi 

využívanými a zneškodňovanými odpady není příznivý. Ukazatelem může být především 

komunální odpad končící na skládkách, ačkoliv je v posledních letech snaha o jeho 

maximální využití, například pomocí kompostování nebo recyklací. 

Velké riziko pro životní prostředí představují především nebezpečné odpady jako je 

azbest, PVC, baterie, odpady z nemocnic a průmyslu apod., neboť jsou odolné vůči 

chemickému a biologickému rozkladu. Pro odstranění těchto nebezpečných odpadů je 

zapotřebí obzvlášť vysoké teploty. Proto se jeví jako pokrokové využití plazmové 

technologie. 

Plazmové procesy vyžadují vysoké teploty (5000 – 15000 °C), které doprovázejí 

konverzi elektrické energie na teplo za vzniku plazmy. V těchto podmínkách se 

nebezpečné látky při dávkování do toku plazmy rozbíjejí na atomické složky. Účinnost 

destrukce u této technologie je poměrně vysoká, více než 99,99 %. Další přednost této 

likvidační metody je značná minimalizace objemů odpadu až na 10 % objemu původního. 

Výhodou je rovněž skutečnost, že zbytek po spalování je tuhý, sterilní a většinou 

nepodléhá dalšímu rozkladu. 

Proces plazmové likvidace je šetrný k životnímu prostředí, ale na druhou stranu 

nesmírně energeticky náročný. Likvidace 100 kg odpadu trvá v plazmovém reaktoru až 

hodinu, kdežto v klasické spalovně se při tepelném odstraňování tuhého komunálního 

odpadu (TKO) dosahuje rychlosti až 15 t/hod. Také investiční náklady na odstranění 

vzniklých škodlivin nejsou zrovna malé. 

Z dlouhodobých prognóz je zřejmé, že i díky modernizaci průmyslu a zavádění nových 

legislativních opatření klesá objem produkovaných nebezpečných odpadů velice pomalu a 

proto je nutné se i nadále věnovat rozvoji progresivních metod odpadového hospodářství 

[29]. 
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2 Legislativa 

 

2.1 Základní pojmy1) 

 

Odpadové hospodářství – činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, nakládání 

s odpady včetně kontrolní činnosti. 

 

Odpad – je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 

zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených  v Příloze č. 1 zákona o 

odpadech. 

 

Nebezpečný odpad – odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů a jakýkoliv jiný 

odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v Příloze č. 2 

zákona o odpadech. 

 

Původce odpadů – fyzická či právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo 

fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady 

 

Nakládání s odpady – jejich shromažďování, soustředění, sběr, výkup, třídění, přeprava a 

doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. 

 

Skladování odpadů – přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny (shromážděny, 

sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich ponechání v něm. 

 

Energetické využití odpadů – představuje využití jejich energetického potenciálu a tím 

dosažení úspor primárních neobnovitelných zdrojů surovin a energií (fosilních paliv). 

 

Zneškodňování odpadů – nakládání s odpady, které vede k trvalému zabránění škodlivým 

vlivům na složky životního prostředí. 

 

 

 

 

 ________________________________________________________________________  
1) Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
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Úprava odpadů – každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo 

fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo usnadnění 

jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně 

snížení jejich nebezpečných vlastností. 

 

2.3 Právní předpisy týkající se ochrany ovzduší při spalování NO 

 

Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro 

spalování odpadu. 

Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství stanoví emisní limity 

a provozní podmínky pro spalovny odpadu a zařízení schválená pro spoluspalování odpadu 

a stanoví způsob jejich zařazování do kategorií zvláště velkých a velkých zdrojů 

znečišťování podle § 4 odst. 8 zákona. 

 

2.4 Obecné podmínky pro spalování nebezpečného odpadu 

 

Spalovny nebezpečných odpadů jsou projektovány, stavěny a vybaveny takovým 

způsobem, který zaručí nejvhodnější provozní podmínky: 

1) Dostatečná doba setrvání spalovaného odpadu ve spalovacím prostoru zajistí 

dokonalé vyhoření a je dosaženo takové úrovně vyhoření, že škvára a popel po 

spálení odpadu obsahuje méně než 3 % celkového organického uhlíku nebo ztráta 

žíháním je menší než 5 % hmotnosti suchého materiálu. 

2) Obtěžování zápachem je potlačeno na nejmenší možnou míru. V zásobníku odpadu 

spaloven komunálního odpadu se trvale udržuje podtlak a odsávaný vzduch se 

přivádí do ohniště. Pokud neprobíhá spalování, vzduch odsávaný ze zásobníku 

odpadu se odvádí do výduchu projednaného s inspekcí. 

3) Plyn vznikající při procesu se za posledním přívodem spalovacího vzduchu 

řízeným způsobem ohřeje ve všech místech profilu toku spalin, a to i za nejméně 

příznivých podmínek, na teplotu nejméně 850 °C po dobu nejméně 2 sekund. 

4) Pokud je spalován nebezpečný odpad (NO) s obsahem halogenovaných 

organických sloučenin (vyjádřených jako chlor) vyšším než 1 %, odpadní plyn se 

ohřeje na teplotu nejméně 1100 °C po dobu nejméně 2 sekund. 

5) Každá linka spalovny odpadu se vybaví alespoň jedním pomocným hořákem, který 

automaticky udržuje teplotu ve spalovací komoře za posledním přívodem 

spalovacího vzduchu na hodnotě 850 °C nebo 1100 °C podle spalovaného odpadu.  
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U specifických případů např. plazmových či pyrolýzních spaloven budou podmínky 

pro spalování určeny individuálně orgánem ochrany prostředí. 

 

Emisní limity – emisní limity pro spalování tuhých odpadů jsou stanoveny při tlaku 

101 325 Pa, teplotě 0°C a 11% obsahu kyslíku ve spalinách v suchém stavu. Maximální 

denní hmotnostní koncentrace daných látek ve spalinách nesmí překročit: 
- tuhé znečišťující látky 10 mg.m-3, 

- organické látky v plynné fázi vyjádřené celkovým obsahem organického uhlíku 10 

mg.m-3, 

- plynné anorganické sloučeniny chloru 10 mg.m-3, 

- plynné anorganické sloučeniny fluoru 1 mg.m-3, 

- oxid siřičitý 50 mg.m-3, 

- oxid uhelnatý 50 mg.m-3, 

- oxid dusnatý a dusičitý pro stávající spalovny o jmenovité kapacitě nad 6t/h a nové 

spalovny 200 mg.m-3, 

- oxid dusnatý a dusičitý pro stávající spalovny o jmenovité kapacitě do 6t/h  

400 mg.m-3, 

-  koncentrace kovů obsažené ve spalinách v tuhé, plynné a kapalné fázi (průměrné 

hodnoty během období odběru vzorků nejméně 30 minut a nejvýše 8 hodin): 
- kadmium, thalium, rtuť 0,05 mg.m-3, 

- arzén, olovo, chróm, kobalt, měď, mangan, nikl, vanad, antimon 0,5 mg.m-3. 

 

  



16 
 

3 Produkce a nakládání s odpady  

 

3.1 Produkce odpadů v České republice 

 

Produkce a nakládání s odpady je téma, které se dotýká každého z nás. Všichni jsme 

producenty odpadů. Množství vyprodukovaného odpadu závisí na technologii výroby a 

životního stylu obyvatelstva. V roce 2006 bylo v České republice vyprodukováno 28,1 

milionů tun odpadů. Z toho 1,46 milionů tun tvořily odpady nebezpečné, což by 

znamenalo, že každý z nás vyprodukoval 142 kg odpadů s nebezpečnými vlastnostmi a 2,7 

tun odpadů ostatních. Do tohoto množství však spadá vše, co je podle Katalogu odpadů 

možné vykázat jako odpad. Patří sem např. odpadní zeminy, stavební a demoliční odpady 

nebo běžné zemědělské odpady. Od roku 2004 hodnota produkce odpadů mírně klesla, jak 

lze vidět v Grafu 1 vývoje produkce odpadů v ČR, uvedeném níže. V grafu lze sledovat i 

mezinárodně užívaný indikátor produkce komunálního odpadu na obyvatele, jehož hodnota 

od roku 2004 vzrostla z 278 kg na obyvatele na 305 kg v roce 2008. 

 

 

Graf 1 Vývoj produkce odpadů v ČR [1] 

 

Taktéž produkce nebezpečných odpadů má vzrůstající tendenci, a to z původních 1311 

tis. tun v roce 2007 na 1518 tis. tun v roce 2008. V procentuálním vyjádření se jedná o 

meziroční nárůst 15,8 %. Většina produkovaných odpadů v roce 2008 pocházela ze 

stavebnictví nebo zpracovatelského průmyslu. Množství produkovaných odpadů z různých 

odvětví je přehledně zpracováno v Tabulce 1. 
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Tabulka 1 Produkce odpadů v roce 2008 [1] 

 

Nejvýraznější snížení produkce bylo zaznamenáno v odvětví dolování a těžba díky 

využití popílku a vyjmutí z kategorie odpadu. Další významný pokles byl zaznamenán 

v oblasti dopravy, ve zpracovatelském průmyslu a v zemědělství a lesnictví. 

 

Komunální odpad je v převážné míře odstraňován uložením na skládkách komunálního 

odpadu. Obecně komunálním odpadem lze rozumět odpad z provozu domácností, odpad 

z čištění veřejných komunikací a prostranství, odpad z údržby veřejné zeleně a odpad 

živnostenského charakteru. Výše komunálního odpadu z dlouhodobých prognóz ukazuje 

na vzrůstající trend a pohybuje se okolo 3 mil. tun ročně. 

 

3.2 Nakládání s odpady v České republice 

 

Z legislativního hlediska odpadového hospodářství ČR rozlišujeme 3 způsoby 

nakládání s odpady – využití, odstranění a ostatní způsoby nakládání (Tabulka 2). 

Znázorněná tabulka zahrnuje veškeré odpady, se kterými bylo ve sledovaném roce 

nakládáno, tj. vyprodukované, převzaté od jiných firem, dovezené a odebrané ze skladu. 
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Tabulka 2 Nakládání s odpady v roce 2008 [1] 

 

3.2.1 Skládkování odpadů 

 

Skládkování odpadů je dosud nejrozšířenější způsob likvidace odpadů. Celková 

kapacita skládek je dostatečná jak pro komunální, tak i pro nebezpečný odpad. Pro 

nebezpečný odpad většinou vznikaly skládky v místě velkých podniků, což v důsledku 

způsobilo jejich nerovnoměrné rozmístění na území ČR. Skládky ostatních odpadů 

vznikaly převážně v blízkosti lidských sídel. Skládky jsou vlastně povrchové úložiště 

odpadů, jejichž největší výhodou je jednoduchost odvozu a ukládání. Nevýhodou je ztráta 

recyklovatelných surovin, nebezpečí kontaminace půdy a podzemních vod a zápach 

v okolí. 

 

3.2.2 Spalování odpadů 

 

Spalovny vznikaly rovněž jako skládky nebezpečných odpadů v závislosti na 

jednotlivých původcích zejména v oblasti chemického průmyslu. V roce 2001 byly 

v databázi Informačního systému odpadového hospodářství (ISOH) evidovány 3 spalovny 
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komunálních odpadů a 67 spaloven nebezpečného odpadu. Kromě těchto spaloven se 

v roce 2002 odpady spalovaly i ve 4 cementárnách [2]. 

• Spalovny komunálních odpadů – v současné době se nachází na území ČR 3 spalovny 

komunálních odpadů. Spalovna KO v Praze (kapacita 310 000 t/rok), v Brně (kapacita 

240 000 t/rok) a v Liberci (kapacita 96 000 t/rok). V roce 2001 bylo v těchto 

spalovnách spáleno 383 300 t odpadů, což je 59,3 % projektované kapacity. 

• Spalovny nebezpečných odpadů – v 67 spalovnách NO jsou spalovány jak nebezpečné 

odpady, tak i odpady ze zdravotnictví. Projektovaná kapacita spaloven činila 113 000 

t/rok. Od roku 2001 počet spaloven neustále klesal díky novým požadavkům na 

ochranu ovzduší. V roce 2003 bylo v provozu již jen 45 spaloven NO. 

 

3.2.3 Recyklace odpadů 

 

Recyklace znamená znovuvyužití, znovuuvedení do cyklu, neboli vrácení do procesu, 

ve kterém odpad vzniká. Recyklační technologie se snaží o omezování vzniku odpadů 

pomocí maloodpadových technologických postupů. Využití odpadů, jako druhotných 

surovin a recyklace, činila v roce 2001 37,5 % z celkové produkce odpadů. Využívají se 

především kovové odpady, odpady plastů, skla, papíru aj. Nejlepším předpokladem pro 

recyklaci je správné roztřídění u producenta. Recyklaci lze provádět v určitých 

technologických a technických mezích. Recyklace odpadů je jednou z cest k řešení 

surovinového problému, k úspoře materiálů a energií, k ochraně životního prostředí, tzn. 

k postupnému sbližování zájmů „tří E“ : ekonomie, energetika, ekologie. 

 

3.3 Zpracování odpadů v zemích EU 

 

Vznik sekundárních odpadů patří neodmyslitelně ke každému průmyslovému procesu. 

Většinu těchto odpadů není možné dále využít a jsou předurčeny k dalšímu zpracování. 

V EU je snahou odpady co nejvíce regulovat. Tak jako je mnoho typů odpadů, je také 

mnoho způsobů, jak může být s odpady nakládáno. Například existuje 50 komerčně 

aplikovatelných technologií pro zacházení s nebezpečným odpadem. Pokud jde o komerční 

zařízení sloužící několika producentům odpadu, lze použít jednu nebo spojit více 

technologií dohromady. V následujících odstavcích jsou uvedeny některé druhy zpracování 

a nakládání s odpady. 
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3.3.1 Zařízení pro zpracování popela ze spalování a zbytků po čištění kouřových 

plynů 

 

Během spalovacích procesů dochází ke vzniku pevného odpadu. Vzniklý popílek je 

většinou zachycován v čistících zařízeních, které jsou schopné i extrahovat znečišťující 

látky. Popel ze spalování a zbytky z čištění spalin jsou jedny z hlavních odpadních 

produktů, jež jsou zpracovány stabilizací a solidifakčními procesy, buď pomocí spaloven, 

nebo v zařízeních na zpracování odpadu. Další metody můžou být vitrifikace, čištění a 

recyklace některých složek (např. solí). Na zpracování popela lze využit i plazmové 

technologie za účelem vitrifikace jeho struktury. Např. ve Francii mají zařízení, které je 

schopné pomocí plazmy zpracovat až 3,5 tis. tun popela ročně [3]. 

 

3.3.2 Zařízení pro zpracování odpadů kontaminovaných PCB 

 

Spalování odpadu je nejdostupnější a nejpoužívanější technologií ničení PCB. 

Kompletní destrukci PCB je však možné jen za vysoké teploty a delším setrváním 

v reakční komoře. Místo spalování lze použít i alternativní metody, např. plazmové 

technologie [3]. 

 

3.3.3 Termochemická konverze odpadního azbestu 

 

Termochemická konverze využívá chemického zpracování i tepla k rozkladu minerálů 

azbestu a jiných silikátových materiálů. Proces zahrnuje drcení a následné mísení materiálu 

s obsahem azbestu s tavícími přísadami. Přítomností tavících přísad dosáhneme při teplotě 

1200 °C k rychlé reminalizaci azbestových vláken a vzniku neazbestových minerálů jako 

jsou diopsid, wollastonit, olivín a sklo. Pyrolýza organických sloučenin probíhá v rotační 

peci. Odpadní plyny jsou vedeny do procesu chlazení a dále jsou vymývány všechny 

částice a kyselé složky. Touto technologií lze dosáhnout účinnosti zpracování srovnatelné 

s účinností vitrifikace. Proces může být také použit pro destrukci PCB s účinností 

destrukce až 99,999 %. Zařízení je v současné době projektováno v Irsku [3]. 
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3.3.4 Přehled spalování odpadů v EU 

 

Rozsah spalování odpadů jako možné řešení pro nakládání s odpady se velmi liší od 

místa k místu. V členských státech EU se podíl spalovaného komunálního odpadu v úpravě 

odpadu pohybuje okolo 62 %. 

V členských státech se ročně vyprodukuje přibližně 200 mil. tun odpadu, který je 

vhodný pro tepelnou úpravu. Nicméně celková instalovaná kapacita zařízení k tepelné 

úpravě odpadů se pohybuje v řádech 50 mil. tun. 

Tabulka 3 uvádí odhadované množství upraveného odpadu vznikajícího v každém 

členském státě v členění na komunální odpady, nebezpečné odpady a kaly z čistíren 

odpadních vod. Vzhledem k možnému významnému podílu na těchto odpadech jsou 

zahrnuty i uložené odpady, které budou v budoucí době přesunuty k jiným metodám 

úpravy včetně spalování. 

 

 

Tabulka 3 Odhadované množství upraveného odpadu [4] 

 

V následující tabulce (Tabulka 4) můžeme shlédnout počet a celkovou kapacitu 

spaloven pro různé druhy odpadu. V tabulce nejsou zahrnuta plánovaná místa spaloven. 
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Tabulka 4 Počet a celková kapacita spaloven v roce 2001 [4] 

 

4 Základní metody tepelného zpracování odpadů 

 

Nakládání s odpady představuje v dnešní době významné environmentální problémy. 

Tepelné zpracování odpadů může být považováno za možné řešení špatného nebo žádného 

nakládání s odpady. Jedná se o proces, při kterém dochází působením na odpadní materiál 

teplotou přesahující meze její chemické stability. Tepelným zpracováním jsou původně 

nebezpečné látky v hořlavých odpadech přeměny na poměrně neškodné produkty. Přitom 

je však nutné mít na paměti, že termické metody nejsou konečným způsobem odstranění 

odpadů, neboť vznikají vedlejší produkty, jako je popel (struska) a plynné látky obsahující 

škodlivé plynné i pevné částice. 

 

Termické procesy můžeme rozdělit následovně: 

a)  Oxidační procesy – procesy, při nichž je obsah kyslíku v reakčním prostoru 

stechiometrický nebo vyšší vzhledem k obsahu hořlavých látek ve zpracovaném 

odpadu. V tomto případě hovoříme o spalování odpadů. Podle teplot v reakční komoře 

můžeme procesy rozdělit  na: 

• nízkoteplotní s teplotou v reakčním prostoru do 1000 °C, 
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• vysokoteplotní s teplotou v reakčním prostoru nad 1000 °C. 

 

b)  Redukční procesy – procesy zneškodňování odpadů, při nichž je obsah kyslíku 

v reakčním prostoru nulový nebo podstechiometrický vzhledem k obsahu hořlavých 

látek ve zpracovaném odpadu. Sem spadá zplyňování a pyrolýza. 

 

4.1 Spalování odpadů 

 

Je chemický proces rychlé oxidace, kterým se uvolní chemicky vázaná energie ve 

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

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

(zpravidla atmosférického) na tepelnou energii. Tepelná energie získaná spalováním se pak 

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

energie. 

Spalování je považováno za metodu, při které jsme schopni likvidovat širokou škálu 

odpadů. Spalování samo o sobě je obecně pouze částí komplexního systému úpravy 

odpadů vesměs provozovaného k souhrnnému nakládání s rozsáhlým sortimentem odpadů 

vznikajících ve společnosti. Během posledních 15 let došlo v sektoru spalování odpadu 

k výrazným změnám a rychlému vývoji. Největší podíl na těchto změnách měla specifická 

legislativa pro průmysl, na základě které se především snížily emise produkované do 

ovzduší z příslušných zařízení. Proces vývoje v odvětví má za následek neustálé vyvíjení 

nových technologií, které by omezily náklady při současném udržení nebo zlepšení 

stávající úrovně dopadů na životní prostředí. 

Odpad je obecně považován za heterogenní materiál složený v podstatě z organických 

látek, minerálů, kovů a vody. Během spalování vzniknou spaliny, které obsahují převážnou 

část energie schopné k tepelnému využití. 

Hlavní cíl spalování odpadů je jako u většiny metod úpravy odpadů stejný, a to 

upravovat odpady tak, aby se snížil jejich objem a nebezpečnost a současně byly 

zachyceny nebo zneškodněny potenciálně škodlivé látky. Prostřednictvím spalovacích 

procesů lze samozřejmě využít i vzniklou energii, nerostné či chemické látky obsažené 

v odpadu. 

Ačkoliv se přístupy ke spalování odpadu velice mění, lze přibližně spalování rozdělit 

na následující pododvětví: 
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a) Spalování směsného komunálního odpadu – zpracování typických směsných a z velké 

části neupravených domovních odpadů a odpadů z domácností. 

b) Spalování předběžně upravených komunálních nebo jiných odpadů – zařízení na 

úpravu separovaných odpadů, které se výrazně liší od směsného odpadu. 

c) Spalování nebezpečných odpadů – zahrnuje spalování na průmyslových stanovištích a 

v obchodních podnicích (tam je obvykle přijímán široký okruh různých druhů odpadů). 

d) Spalování kalů z čistíren odpadních vod – v některých lokalitách jsou kaly z čistíren 

odpadních vod spalovány odděleně od ostatních odpadů v určených zařízeních. Někdy 

jsou tyto odpady spalovány společně s komunálním odpadem. 

e) Spalování klinických odpadů – zařízení určená k úpravě klinických odpadů, které 

obvykle pocházejí z nemocnic a jiných zdravotnických zařízení. Odpad je likvidován 

přímo v místě vzniku anebo je svezen do spaloven nebezpečných odpadů. 

 

Hlavní stupně procesu spalování [4]: 

1. Sušení a odplynění – zde je změněn těkavý obsah (např. uhlovodíky a voda) při 

teplotách obvykle mezi 100 až 300 °C. Proces sušení a odplynění nevyžaduje žádná 

oxidační činidla a je závislý pouze na dodávkách tepla. 

2. Pyrolýza a zplyňování – pyrolýza je dalším rozkladem organických látek za 

nepřítomnosti oxidačního činidla při teplotě asi 250-700 °C. Zplyňování uhlíkatých 

zbytků je reakce zbytkových odpadů s vodní parou a CO2 při teplotách obvykle mezi 

500 až 1000 °C, ale může probíhat při teplotách až do 1600 °C. Takto jsou tuhé 

organické materiály převedeny do plynné fáze. Kromě teploty jsou činiteli reakce voda, 

pára a kyslík. 

3. Oxidace – v předchozích stupních vzniklé hořlavé plyny oxidují v závislosti na vybrané 

metodě spalování při teplotách spalin obecně mezi 800 až 1450 °C. 

 

Tyto stupně procesu spalování se obecně překrývají, což má za následek to, že 

prostorové i časové oddělení těchto stupňů během spalování bude možně pouze 

v omezeném rozsahu. 

 

Výhody technologie spalování odpadu: 

- výrazné snížení objemu dále ukládaných odpadů (asi o 90%), 

- snížení váhového množství odpadu (asi o 70%), 

- možnost využití energie (obvykle tepelné), 

- úspora prvotních energetických surovin při výrobě tepla, 
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- zajištění hygienické nezávadnosti dále ukládaných odpadů, 

- minimalizace nákladů na přepravu odpadů, 

- zabezpečení vyhovující ochrany ovzduší instalací zařízení pro vícestupňové čištění 

spalin. 

 

Nevýhody technologie spalování odpadu: 

- při spalování TKO, obsahujícího chlorované uhlovodíky (PVC) a soli (NaCl), zejména 

při nedokonalém spalování při teplotách 1200 °C, vznikají vedle běžných součástí 

spalin (SOx, CO, HCl, HF) i organické chlorované a fluorované sloučeniny typu 

PCDD a PCDF, 

- při spalování TKO s obsahem popele, smetků apod. vznikají emise toxických kovů (k 

nejzávadnějším patří Hg, Cd, Pb, Ti), které jsou obsaženy především v popílku – 

exhalace, 

- potenciálním zdrojem znečištění životního prostředí provozem spalovny mohou být i 

odpadní vody (chlazené škváry) a tuhé zbytky po spalování (společné skládkování 

škváry a popílku) – odpadní škvára, 

- komunální odpady, vzhledem k jejich složení, není možné spalovat klasickým 

způsobem, ale při vyšších teplotách, při kterých se toxické látky rozloží a tudíž 

nemohou unikat do ovzduší. Komunální odpady lze v principu spalovat 

v cementárnách, elektrárnách a vysokých pecích, což je podstatně levnější. Vhodné 

jsou zejména cementové pece s alkalickou vyzdívkou. Při tom se lépe využije odpadní 

energie než ve speciálních spalovacích zařízeních. 

- spálení odpadů nevratně znemožňuje jejich recyklaci, kompostování nebo jiné využití, 

- vysoké náklady na výstavbu a bezpečný provoz spaloven, 

- dodatečné náklady na čištění plynných produktů spalování na úroveň požadovanou 

platnou legislativou. 

 

4.2 Zplyňování odpadů 

 

Zplyňování je termochemický proces, při kterém je organická složka odpadu rozložena 

na hořlavé plyny působením vysoké teploty. Celý proces probíhá při teplotách nad 800 °C 

za podstechiometrickém obsahu kyslíku v reakčním prostoru. Hlavní rozdíl mezi 

spalováním a zplyňováním odpadů je v tom, že při spalování se vyrobená energie využije 

přímo na energii tepelnou, ovšem při zplyňování se energie obsažená v palivu transformuje 

na jiný druh energie vázané na plynnou fázi. Plyn produkovaný při zplyňování je složen 
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převážně z H2 a CO. Množství a složení produkované plynné fáze je závislé jednak na 

procesních podmínkách zplyňování, jako jsou rychlost ohřevu zplyňovací komory, 

dosažená teplota zplyňování, množství oxidačních médií v reakčním prostoru, a jednak na 

složení vstupního odpadu. Důležité je, aby velikost nebo konzistence vstupujícího odpadu 

vyhovovala určitým předem definovaným limitům. 

Pro zplyňovací procesy platí speciální charakteristiky: 

- menší objem plynu v porovnání s objemem spalin při spalování, 

- převažující tvorba CO nad CO2, 

- vysoké provozní tlaky (u některých procesů), 

- materiálové a energetické zužitkování syntézního plynu. 

 

4.3 Pyrolýza odpadů 

 

Pyrolýza je termický rozklad organických odpadních látek za nepřístupu médií 

obsahujících kyslík. Podstatou pyrolýzy je ohřev materiálu nad mez stability přítomných 

organických sloučenin, což vede k jejich štěpení až na stálé nízkomolekulární produkty a 

tuhý zbytek. Z technologického hlediska lze pyrolýzní procesy rozdělit dle dosahované 

teploty na: 

• nízkoteplotní (teplota < 500 °C), 

• středněteplotní (teplota 500 – 800 °C), 

• vysokoteplotní (teplota > 800 °C). 

Podle dosažené teploty lze pozorovat při pyrolytickém procesu řadu dějů, které je 

možné rozdělit do tří teplotních sekvencí. Sušení materiálu a odštěpení vody za vzniku 

vodní páry nastává při teplotě do 200 °C. Tyto procesy jsou silně endotermické a musí být 

zajištěn poměrně velký přísun tepla. V rozmezí teplot 200 až 500 °C nastává oblast suché 

destilace. Dochází ve značné míře k odštěpení bočních řetězců z vysokomolekulárních 

organických látek a k přeměně makromolekulárních struktur na plynné a kapalné 

organické produkty a pevný uhlík. Při dalším zvýšení teploty se produkty suché destilace 

v rozmezí teplot 500 až 1000 °C dále štěpí a transformují. Přitom jak z pevného uhlíku, tak 

i z kapalných organických látek vznikají stabilní plyny. Pyrolýzní plyn je médium 

s vysokou výhřevností plynného paliva. Plyn může být využit přímo pro vytápění nebo pro 

výrobu elektrické energie. Při produkci plynu se získá CO, CO2, H2, CH4 a významné 

množství nasycených i nenasycených uhlovodíků. Tyto produkty mohou být následně 

fyzikálně a chemicky upraveny na hodnotnější produkty. 
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Velkou předností pyrolýzy je výrazné snížení původního objemu odpadu a malý objem 

plynných produktů. Porovnání pyrolýzy a spalování jako termické metody zneškodňování 

odpadů je uvedeno v Tabulce 5. 

 

 

Tabulka 5 Porovnání spalování a pyrolýzy [5] 

 

Zásadní výhodou pyrolýzy je v tom, že při nedostatku kyslíku je omezena tvorba 

polychlorovaných dibenzo-dioxinů respektive furanů. Pyrolýzní zařízení má oproti 

spalování jednodušší konstrukci čímž jsou i investiční náklady oproti spalování výrazně 

menší. Nevýhodou je nízká univerzálnost pro rozlišné druhy odpadů. 

 

4.4 Vitrifikace odpadů 

 

Další specifickou metodou zpracování odpadů můžeme považovat vitrifikaci. 

Vitrifikace je proces, ve kterém jsou zbytkové odpady upravovány při vysoké teplotě 

(běžně od 1300 do 1500 °C) a poté rychle ochlazeny, aby se vytvořila amorfní sklovitá 

matrice [4]. Zchlazením taveniny vzniká jednofázový produkt zvaný vitrifikát (Obrázek 1, 

Obrázek 2). Vitrifikát může mít charakter skla nebo kamene podle toho, jaké složení má 

tavenina. Vzniklý vitrifikát můžeme skládkovat nebo využívat ke zpracování, neboť 

vzniklé sklo je chemicky velmi stabilní a toxické látky se z něj neuvolňují. 
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Obrázek 1 Sklovitý vitrifikát 

 

Výhody vitrifikace : 

- vitrifikovaný produkt má hustotu 6-8 krát vyšší než popílek, 

- je ekologicky stabilní s nízkou vyluhovatelností různých toxických těžkých kovů, 

- vysoké teploty a intenzity ultrafialového záření v reaktoru zaručují vysokou 

účinnost destrukce obsažených perzistentních organických látek, 

- vitrifikovaný produkt je možné dále využívat k dalším účelům např. jako silniční 

stavební materiál, k výrobě keramických dlaždic apod. 

 

 

Obrázek 2 Vitrifikace popela 
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5 Produkty termických procesů 

 

Termické využití odpadů sice přináší celou řadu příznivých faktorů do oblasti 

nakládání s odpady, přesto však jejich použití není zcela bez potenciálních vlivů na 

prostředí, jež vyplývají z nutnosti čistit produkty spalovacích procesů. Týká se to i 

moderních spaloven směsných komunálních odpadů, navržených pro plně automatizovaný 

a řízený provoz respektující náročné ekologické standardy. Problém produktů termických 

procesů vyplývá z bilančních hodnot spalování vznikajících ve spalovně směsných 

komunálních odpadů. Z každé tuny spalovaných odpadů vznikne průměrně [6]: 

- 6000 m3/t spalin, 

- 0,25 – 0,4 t/t pevných zbytků, 

- několik m3/t odpadní vody. 

Při termickém zneškodňování odpadů vzniká několik typů sekundárních tuhých 

odpadů, které je nutno bezpečně deponovat nebo přepracovat. Prakticky u každé 

technologie spalování se vyskytují následující druhy tuhých zbytků: 

a) škvára, struska nebo polokoks jako hlavní zbytek po termickém procesu, 

b) tuhé částice ze suchého odprášení spalin, 

c) tuhý zbytek (nebo kal) z procesu čištění spalin, 

d) tuhý zbytek (nebo kal) z procesu čištění technologických vod u mokrých metod. 

Tyto tuhé zbytky mohou představovat nová specifická ohrožení životního prostředí. 

Hlavním tuhým zbytkem je u rozdílných termických technologií škvára (popel), struska 

nebo polokoks, které mohou představovat nebezpečí při volném deponování především 

kvůli výluhům kovových iontů. 

Tuhé podíly z elektrofiltrů a chemického čištění spalin jsou řádově nebezpečnější než 

hlavní tuhý zbytek. Jedná se většinou o velmi jemné prachy nebo kaly, obsahující nezřídka 

velmi vysoké koncentrace polychlorovaných dibenzodioxinů (PCDD), dibenzofuranů 

(PCDF) a kovové oxidy s významným podílem těžkých kovů (ZnO, CdO, PbO, Al2O3) 

zvláště snadno těkajících v podmínkách, při nichž spalování probíhá a i většinou rtuti, 

kterou odpady obsahovaly a to jak v kovové, tak i v oxidické formě. Z uvedených důvodů 

je nutno s těmito produkty zacházet jako s nebezpečnými odpady. Pro odstranění těchto 

toxických prachů se využívá aplikace mokrých procesů čištění spalin. 
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6 Popeloviny tuhých paliv 

 

6.1 Složení popelovin 

 

Složení popelovin se obvykle charakterizuje jejich chemickým rozborem, způsob a 

postup stanovení je předepsán normou. Zajišťují se přitom zejména tyto složky vyskytující 

se v popelovinách: - SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, SO3. Podle okolností a 

potřeby se zajišťují také (popřípadě i nenormovanými metodami) TiO2, P2O3, Cl atd. 

Vzájemný poměr jednotlivých složek kolísá v poměrně širokých mezích nejen v palivech 

různých typů. 

Neprokázala se dosud žádná obecně platná vzájemná souvislost mezi složením 

popelovin a typem paliva. 

 

6.2 Fyzikální a chemické vlastnosti popelovin 

 

Termofyzikální vlastnosti 

Chování popelovin při vysokých teplotách v ohništi, kdy některé složky měknou a 

popřípadě i přecházejí do kapalné fáze, je u většiny paliv jedním z nejvýznamnějších 

faktorů jak z hlediska konstruktéra, tak i provozovatele. 

Všeobecně přijatým a v současné době nejrozšířenějším kritériem chování popelovin 

při vysokých teplotách jsou tzv. charakteristické teploty popela (Obrázek 3):  

- teplota měknutí tmk 

- teplota tavení tta 

- teplota tečení ttc 
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Obrázek 3 Charakteristické teploty popela [7] 

 

Charakteristické teploty popela však nelze pokládat za absolutní kritérium pro chování 

v ohništi. Velké rozdíly jsou mezi materiálem zkušebního tělíska (tj. čistým laboratorním 

popelem) a skutečnými popelovinami, rychlostí zahřívání zkušebního tělíska a palivových 

částic v ohništi. Další vliv, který nesmí být opomíjen, je prostředí, v němž se 

charakteristické teploty popela zjišťují. 

Četné pokusy o nalezení závislosti mezi složením popelovin a jejich 

charakteristickými teplotami nepřinesly dosud uspokojivé výsledky. Všechny vypracované 
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metody poskytují jen rámcové informace nebo orientační hodnoty. Přesnější údaje lze 

získat jedině laboratorními zkouškami nebo z pokusů na modelových, popř. 

poloprovozních zařízeních. 

Teplota tavení se stanoví podle Teuneho čísla (6-1). Čím větší je hodnota K, tím větší 

je teplota tavení. 
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Mechanické a chemické působení 

Zvětšení obsahu popela v palivu zpravidla zhoršuje jeho melitelnost (zvětšuje spotřebu 

mlecí práce) a zvyšuje opotřebení mlýnů a mlecích okruhů. Pokud se přitom nezmění 

aerodynamické podmínky, lze předpokládat lineární závislost. 

Popelové částečky unášené proudem spalin způsobují opotřebení (abrazi a erozi) 

kovových materiálů, zvláště dodatkových výhřevných ploch a kouřových ventilátorů. 

Opotřebení je úměrné třetí mocnině rychlosti, proto je důležité především rovnoměrné 

rozdělení rychlostí v celém průtočném průřezu spalin. Závislost na koncentraci částeček a 

na jejich abrazivnosti je lineární.  

Kromě mechanického opotřebení spolupůsobí popílek (resp. některé jeho složky) při 

korozi výhřevných ploch účinkem SO2 a SO3 ve vlhkých spalinách. 

 

7 Technologie plazmy 

 

7.1 Teorie plazmy 

 

Plazma je považováno za čtvrtý stav látky s posloupností: pevná fáze, kapalina, plyn, 

plazma. Obecně je plazma ionizovaný plyn složený z iontů, elektronů a případně 

neutrálních atomů a molekul, který vzniká ionizací, tedy odtržením elektronu 

z elektronového obalu atomu plynu či roztržením molekul. Na rozdíl od plynu má plazma 

velkou tepelnou kapacitu i vodivost a podléhá účinkům elektrického i magnetického pole. 

Teplota částečně ionizovaného plazmatu činí 5000 až 15 000 °C (nízkoteplotní plazma) a 

plně ionizovaného plazmatu až 100 000 °C (vysokoteplotní plazma) [8]. 

Plazma je možné vytvořit z plynného prostředí buď zahříváním, elektrickým polem 

nebo elektromagnetickými vlnami. Výsledkem je ve všech případech rychlejší pohyb 
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částic plynu – atomů a molekul, u kterých se zároveň zvyšuje jejich vnitřní rotační a 

vibrační energie. Díky zvyšujícím se srážkám těchto částic dojde k disociaci molekul a 

ionizaci atomů. 

 

7.2 Využití plazmové technologie v energetice 

 

Destrukce nebezpečných odpadů pomocí plazmové technologie se v posledních letech 

velice rozšířila. Existuje již celá řada konstrukčních řešení plazmatronů produkujících 

nízkoteplotní plazmu. Oproti klasickému spalování má plazmová technologie své výhody 

(Tabulka 6). Naproti tomu má samozřejmě i své nevýhody a to hlavně vysokou 

energetickou náročnost na provoz, vytvořený plazmový oblouk může být dosti nestabilní a 

zneškodnění odpadů je v daleko menším hmotnostním měřítku, než jak je to u klasického 

spalování. 

 

 

Tabulka 6 Porovnání plazmového zplyňování a spalování 

 

V současně době je využití plazmové technologie v energetice zaměřeno na tyto základní 

směry [9]: 

• bezmazutové najíždění kotlů, 

• stabilizace plamene z uhelného prášku, 

• stabilizace výtoku strusky z tavicích kotlů, 

• snížení ztrát tuhým nedopalem, např. z důvodů hrubého mletí, 

• snížení emisí oxidů dusíku, 

• zvětšení rozsahu spalovaných paliv, 

• zplyňování uhlí, 

• komplexní tepelné zpracování uhlí, 
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• zavádění technologie na nově vyráběných kotlích. 

 

7.3 Proces zplyňování v plazmové peci 

 

Účinkem plazmy proces probíhá při daleko vyšších teplotách, než je dosahováno u 

klasického spalování. Při takovýchto teplotách dochází k rozkladu organických a 

anorganických částí složek na jednoduché plynné a kapalné sloučeniny podle všeobecné 

chemické reakce: 

 

,)()(2)(2)(2)(2)()( ggggggsfedcba rHClvSOOwHzNyHxCONSClOHC +++++=  

 

kde CaHbOcCldSeNf představuje obecný chemický vzorec organických a anorganických 

složek odpadu, které se termicky rozloží na vysokohořlavý pyrolýzní plyn s vysokou 

koncentrací vodíku a oxidu uhelnatého a nízkou koncentrací oxidu siřičitého, chlorovodíku 

a vodní páry. V relativně malém objemu pyrolýzního plynu se mohou nacházet páry kovů 

s nízkým bodem varu jako např. Hg, Cd, Zn a Pb, které se dají efektivně zachytit spolu 

s oxidem siřičitým a chlorovodíkem s vysokou účinností v neutralizačním a filtračním 

zařízením jako kovonosný koncentrát anebo jako síranové a chloridové soli. Vyčištěný 

vysokohořlavý plyn, bez dioxinů, furanů a noxů, který se svým složením podobá 

reformovanému plynu, v minulosti vyráběného v plynárnách s 1/4 až 1/3 výhřevnosti 

zemního plynu, je možné využít jako palivo v kogeneračních jednotkách na výrobu 

elektrické energie a tepla [10]. 

 

7.4 Vliv nízkoteplotní plazmy na účinnost spalování 

 

Nízkoteplotní plazma přináší nejen úsporu na roztápění a stabilizaci kotlů, snížení 

emisních limitů, prodloužení životnosti funkčních částí hořáku, bezpečnější a lepší 

prostředí, ale významnou úlohu sehrává i ve zvyšování účinnosti spalování. Pomocí 

nepřímé metody postupně stanovujeme ztráty mající největší vliv na účinnost spalování a 

chod zařízení, tepelný výkon zařízení, spotřebu paliva jako primární suroviny na tvorbu 

plynných emisí. Při použití nízkoteplotní plazmy budou sníženy zejména tyto ztráty:  

- hořlavinou v úletu - v důsledku zmenšení velikosti a zrnitosti částic dojde 

k nárůstům měrného povrchu a reaktivnosti v důsledku zplynění koksového zbytku, 
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to vyžaduje daleko nižší aktivační energii pro další reakci, což se příznivě projevuje 

i ve snížení nedopalu tuhých zbytků v úletu, 

- hořlavinou ve strusce – snížením nedopalu tuhých zbytků ve strusce, 

- chemickým nedopalem - ve spalinách bude menší množství nezreagovaného oxidu 

uhelnatého, 

- fyzickým teplem tuhých zbytků,  

- komínové ztráty – plazmový hořák s nízkoteplotní plazmou nám umožňuje 

používat nižší přebytky vzduchu v zóně hoření a při dospalování plynných složek 

prchavé hořlaviny a koksového zbytku. To se projeví snížením skutečného 

množství spalin vstupujících do komína. 

 

7.5 Druhy plazmových technologií  

 

Plazmový elektrický oblouk v argonu – jedná se o plazmový proces přímého mísení 

odpadů se vstřikovaným argonovým plazmatem. Účinnost destrukce a odstranění sloučenin 

poškozujících ozónovou vrstvu přesahuje 99,998 % při elektrickém příkonu 150 kW. Tato 

technologie vykazuje nízké emise PCDD a PCDF. Také velmi vysoká hustota energie vede 

k velmi kompaktnímu procesu, který může být snadno transportován. 

 

Indukčně vázané plazma radiových vln – princip spočívá v užití plamene indukčně 

vázaného plazmatu a energetické propojení plazmatu se uskutečňuje prostřednictvím 

elektromagnetického pole indukční cívky. Skutečnost, že nejsou použity elektrody, 

umožňuje aplikaci velkého rozsahu druhů plynů. Mají větší spolehlivost než plazmové 

procesy v elektrickém oblouku. Proces vykazuje extrémní účinnost 99,99 %, přičemž 

chlorofluorouhlovodíky odbourává s účinností 50 – 80 kg/hod. Nevyžaduje použití argonu 

a může proto být levnější než jiné obdobné systémy. Kromě toho nízký objem 

produkovaných plynů znamená i nižší celkové emise znečišťujících látek. 

 

AC plazma – pouze zavedením střídavého proudu o frekvenci 60 Hz se vytváří plazma. 

Systém je z hlediska mechanických a elektrických charakteristik jednoduchý a velice 

spolehlivý. Proces je vhodný pro široký okruh pracovních plazmových plynů včetně 

vzduchu nebo páry, přičemž odolává kontaminaci olejem v látkách poškozujících 

ozónovou vrstvu. 
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Plazmový elektrický oblouk v oxidu uhličitém – plazma vniká při vysoké teplotě pomocí 

silného elektrického výboje v inertním plynu. Po vytvoření se plazma udržuje v prostředí 

normálního stlačeného vzduchu nebo určitých atmosférických plynů. Oxid uhličitý 

vznikající při oxidační reakci využijeme k udržení stavu plazmatu. 

 

Plazmový elektrický oblouk v dusíku – proces využívá nepřenosného plazmového 

plamene při stejnosměrném proudu mezi vodou chlazenými elektrodami a v atmosféře 

dusíku jako pracovního plynu vytvářejícího tepelné plazma. Účinnost destrukce 

chlorofluorouhlovodíků, hydrochlorofluorouhlovodíků a hydrofluorouhlovodíků je 99,99 

%, při rychlosti spalování paliva 10 kg/hod. Hlavní výhodou je velmi kompaktní vybavení 

z hlediska velikosti. Systém vyžaduje prostor pouze 9 m x 4,25 m k instalaci zařízení 

včetně prostoru pro odlučovače a odvodňování vedlejších produktů (CaCl2 a CaCO3). 

Proto je systém možno provozovat v nákladních vozidlech cestou k místu vzniku odpadu, 

tj. v mobilních jednotkách (zpracování on-site). 

 

Mikrovlnné plazma – proces vstřebává mikrovlnnou energii o frekvenci 2,45 GHz ve 

speciálně navržené koaxiální dutině za vzniku tepelného plazmatu při atmosférickém tlaku. 

K iniciaci plazmatu se používá argon, avšak jinak proces žádný plyn k udržení plazmatu 

nevyžaduje. Proces má vysokou destrukční účinnost a jsou v něm ve velmi krátkém čase 

dosaženy vysoké provozní teploty, čímž poskytuje provozní flexibilitu a zkrácení doby 

potřebné k odstávce z důvodu údržby [4]. 

 

8 Zdroj nízkoteplotní plazy - Plazmatron 

 

Plazmatron je zařízení produkující nízkoteplotní plazmu, jejíž teplota se v jádře 

pohybuje od 3000 – 4000 °C. Pracovním médiem pro tvorbu plazmy je inertní plyn, 

například argon, dusík apod. Používání těchto plynů ve větším množství je však finančně 

velmi náročné. Pro tvorbu plazmy je možné využít i proud vzduchu, ačkoliv takto pracující 

zařízení nemohou účinně formovat elektrický oblouk a tak přispět k proměnlivé regulaci 

výroby plazmy. 

Generátor nízkoteplotní plazmy je složen z katody a anody. Katoda je vložena do 

katodového obalu, ke kterému je připojen přívod elektrického napětí [11]. V horním víku 

katodového obalu je umístěn přívod vzduchu do katody pomocí zaviřovače, který je po 

svém obvodě vybaven rozváděcími kanálkami ve formě tříchodového obdélníkového 

závitu. Dále je zaviřovač vybaven osovou dýzou k vyvození osového posouvání 
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zavířeného pracovního plynu do rotačního sloupce v dutině katody. Katodový obal je 

osazen tangenciálním vstupem a výstupem demineralizované vody pro chlazení katody po 

celé její výšce. Anoda plazmatronu je vsazená do anodového obalu. Přívod anodového 

vzduchu je zajištěn tangenciálním vstupem. Pracovní plyn je dále veden přes obtokový 

kanál, který způsobí potřebnou rotaci plynu vstupujícího šikmo do pracovního prostoru 

anody a katody. Na vnějším plášti anodového obalu je umístěn vstup a výstup anodové 

chladící vody. Rozvod chladící anodové vody je zaručen rozvaděčem vybaveným v horní 

části rozváděcím obtokem. Ve spodní části rozvaděče je několik radiálních drážek pro 

odvod anodové chladící vody. Životnost elektrod závisí na zatížení plazmatronu, chlazení 

obou elektrod apod., přičemž životnost katody je 70 – 100 provozních hodin a anody 140 – 

200 provozních hodin. Obě elektrody jsou konstrukčně velmi jednoduché a nejsou 

finančně nákladné. Základní podmínkou pro dosažení co největší životnosti katodových a 

anodových elektrod je intenzivní chlazení jejich vnějšího obalu demineralizovanou vodou 

s průtokem 8 kg/kW elektrického příkonu plazmatronu. Vystupující chladící voda by 

neměla překročit teplotu 60 °C. Oblouk plazmy vzniklý mezi katodou a anodou formovaný 

plnícím tlakovým vzduchem je možné vidět zjednodušeně na Obrázku 4. 

Jednoduchost konstrukce plazmového hořáku přitahuje pozornost technické a vědecké 

veřejnosti. Pro sestrojení vysoce efektivních a výkonných plazmatronů různého 

technologického určení je nutné důkladné studium základních fyzikálních procesů v 

komoře elektrických výbojů, které určují výsledek práce, stabilitu hoření oblouku, vysokou 

elektrickou a tepelnou účinnost i životnost tepelně nejnamáhavějších částí. 

 

 

Obrázek 4 Schéma plazmatronu [12] 
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Následující Tabulka 7 uvádí veličiny, které charakterizují nízkoteplotní plazmu. 

 

 

Tabulka 7 Hodnoty charakterizující nízkoteplotní plazmu 

 

9 Plazmové technologie ve světě 

 

RIST ARC Plasma Industrial Device (RAPID) byl vyvinutý v Research Institute of 

Industrial Science and Technology v Korei pro zpracování úletu z EAF [13]. Systém 

zařízení je složen z plazmové pece navržené na maximální výkon 1 MW, zinkového 

kondenzátoru a mechanizmu sloužícího k čištění spalin (Obrázek 5). Plazmová pec je 

vyzděna žáruvzdorným materiálem. Katodu tvoří dutá grafitová elektroda chlazená vodou. 

Stejnosměrný proud transformuje plazmu ze záporného pólu (katody) dolů k roztavené 

strusce, která vykonává funkci anody. Délka plazmového oblouku je 300 až 350 mm a 

ionizačním plynem pro tvorbu plazmatu je dusík se spotřebou 7 m3/hod. Tavením úletu z 

EAF je vyredukován zinek a olovo, které jsou zachyceny v kondenzátoru. Destrukcí slitiny 

Zn – Pb systémem RAPID získáme kovový zinek a kovové olovo. Zařízení je schopné 

zpracovat až 3000 t úletu ročně se spotřebou elektrické energie na redukci 1 tuny úletu 

EAF 1280 kWh. 
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Obrázek 5 Schéma plazmového tavení úletu z EAF způsobem RAPID [13] 
 

Systém plazmového spalování a vitrifikace popílku byl vyvinutý firmou Tetronics 

Research and Development (TRD) Co. Ltd. v Anglii. Jedná se o proces, při kterém dojde 

k produkci syntézního plynu (podíl organické složky obsažené v popílku) a zeskelnatěného 

vitrifikátu (podíl anorganické složky obsažené v popílku). Pec je chlazená vodou a 

vyzděna žáruvzdorným materiálem s vysokým obsahem oxidu hlinitého. Plasma se 

generuje pomocí stejnosměrného proudu s využitím dutých grafitových elektrod nebo 

vodou chlazeným plazmovým hořákem (Obrázek 6). Roztavená struska teče do vodní 

lázně, kde velmi rychle tuhne a granuluje se na velké kusy nebo jemný štěrk. Vitrifikací se 

sníží objem popílku 5 až 10 krát. Vitrifikovaný materiál lze dále použít např. ve 

stavebnictví a snížit tím ekonomické náklady na provoz plazmové spalovny. 

Vyprodukované spaliny s vysokým obsahem CO a H2 se spalují ve spalovací peci a po 

projití systémem čištěním plynu jsou vypouštěny komínem do ovzduší. Plazmová jednotka 

může zpracovat až 100 kg popílku za hodinu při teplotě přibližně 1500 °C. Spotřeba 

elektrické energie se pohybuje od 850 do 900 kWh/tuna [14]. 
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Obrázek 6 Schéma zařízení na tavení popílku [14] 
 

Materiálovou a energetickou bilanci při vitrifikaci popela lze vidět na Obrázku 7 a 

Obrázku 8. 

 

 

Obrázek 7 Materiálová bilance [15] 

 

 

Obrázek 8 Energetická bilance [15] 
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Westinghouse Plasma Cupola proces byl vyvinutý ve Westinghouse Electric 

Corporation mezi lety 1983 – 1990 [16]. Technologie byla zaměřená nejprve na likvidaci 

železného šrotu a od roku 1988 byl systém modifikován i na likvidaci nebezpečného 

odpadu. Ke konstrukci reaktoru plazmového zplyňování se použila kupolová pec sloužící 

ve slévárně pro tavení železného šrotu. Pec je vevnitř vyzděna speciálním materiálem, 

který vydrží vysoké teploty a korozivní prostředí. Pec má v průměru 9,7 m a na výšku 19 

m. Plazmový hořák, nacházející se ve spodní části pece, generuje plazmu pomocí 

přiváděného vzduchu (Obrázek 9). Rozsah příkonu plazmatronu se pohybuje od 80 – 2400 

kW. Organické složky obsažené v odpadu se vlivem zplyňování transformují na CO a H2 a 

anorganické složky jsou koncentrovány v roztavené strusce. Vytavená struska odcházející 

z pece je vystavena vysokému tlaku vodní trysky, která způsobí „roztrhání“ strusky do 

granulovité formy. Roztavená struska opouští reaktor o teplotě 1650 °C a syntézní plyn 

s obsahem CO a H2 o teplotě kolem 890 °C. Syntézní plyn z procesu zplyňování má velmi 

malý obsah NOx, SOx, dioxinů a furanů oproti klasickému spalování. 

 

 

Obrázek 9 Schéma Westinghouse Plasma Cupola [16] 

 

Na základě společného vývoje firem Mintek, Middelburg Steel and Alloys and ASEA 

Sweden byla zkonstruována plazmová pec na výrobu ferochromu (Obrázek 10). Tato 

spalovna byla uvedena do provozu roku 1984. Vnější průměr pece činil 7,5 m s výškou 2,4 

m. Stěny pece jsou tvořeny magnezitovou vyzdívkou a chlazeny vodními panely. 

Plazmová pec s jednou dutou grafitovou elektrodou o průměru 560 mm je schopna výkonu 

až 14 MW a pracuje s plazmovým hořákem se závislým elektrickým obloukem, do kterého 

se vhání plazmatvorný plyn společně s chromovou rudou ve formě prášku. Spaliny 



42 
 

vystupující z plazmové pece jsou využity na sušení chromové rudy, čímž se sníží spotřeba 

elektrické energie na tunu vyrobeného ferochromu ze 4200 kWh na 2000 kWh [17]. 

 

 

Obrázek 10 Plazmová pec k výrobě ferochromu od firmy Mintek [17] 

 

Plasma Arc Centrifugal Treatment (PACT) Systém vyvinutý firmou RETECH a 

Division of Locheed Martin Advanced Environmental Systems na spalování organických a 

anorganických odpadů. Systém je složen z podavače, plazmové pece, plazmového hořáku, 

spalovací komory a zařízení na čištění spalin (Obrázek 11). Odpad dávkovaný šnekovým 

podavačem je zplyňován v rotačním kelímku, který zaručí lepší využití tepelného toku 

z plazmového hořáku. Rotací kelímku (15 až 40 otáček/min.) se tuhý odpad dostává před 

proud plazmy a dochází k okamžitému roztavení a zplyňování. Odstředivá síla udržuje 

roztavenou strusku od středového propadu. Při snížení otáček rotujícího kelímku struska 

vyteče přepadem do záchytné komory. Vzniklý pyrolýzní plyn proudí přes dno pece do 

spalovací komory, kde dojde ke spálení a vzniklé spaliny obsahující nežádoucí sloučeniny 

(oxid uhličitý, oxid siřičitý, chlorovodík) jsou čištěny v čistícím zařízení. Systém PACT je 

konstruován v několika modifikacích pro zpracování různých druhů odpadů. Zařízení se 

využívá v Japonsku, Švýcarsku nebo USA [18, 19]. 
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Obrázek 11 Schéma systému plazmového zařízení PACT [19] 

 

Plasma Enhanced Melter (PEMTM) systém byl vyvinut v roce 1990 a krátce nato roku 

1995 patentovaný firmou Integrated Environmental Technologies (IET) v USA. Tento 

systém integruje v sobě řadu subsystémů a specifických technologií sloužících ke 

zpracování nebezpečných a radioaktivních odpadů. Válcovitá plazmová pec je složena 

z dvouplášťových žáruvzdorných vyzdívek chlazených vodou. Uvnitř pece jsou 

instalovány čtyři grafitové elektrody (Obrázek 12). Dvě z těchto elektrod jsou napájeny 

stejnosměrným proudem a mají funkci anody a katody plazmového hořáku. Zbylé dvě 

grafitové elektrody souží k udržení dostatečně vysoké teploty taveniny na dně plazmové 

pece a je k nim přiveden střídavý proud. Jako plazmový plyn se používá dusík. V PEM 

systému lze zpracovávat jak tuhý tak kapalný odpad. Organické složky odpadu se vlivem 

vysoké teploty rozloží na vodík, oxid uhelnatý, chlorovodík a sirovodík. Vytvořený 

pyrolýzní plyn, který tvoří jen 10% objemu spalin, lze efektivně čistit v pračce plynu, kde 

dojde k neutralizaci kyselých složek. Anorganické složky odpadu obsažené ve strusce jsou 

vypouštěny v dolní části pece [20]. 
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Obrázek 12 Schéma pece na likvidaci nebezpečných odpadů [20] 

 

Na základě rozsáhlého výzkumu a vývoje v oblasti plazmové technologie, byla 

navržena pec k redukci kovového odpadu z ocelárenského průmyslu. Pilotní zařízení bylo 

odzkoušeno firmou Davy McKee Research and Development v Anglii (Obrázek 13). 

Plazmový hořák umístěný v horní části pece pracuje se stejnosměrným proudem a 

poskytuje maximální výkon 1 MW při hodnotě proudu 500 až 2000 ampér a hodnotě 

napětí 500 až 2000 voltů. Instalovaná pec má v průměru 50 cm a je vyzděná chrom-

magnezitovými tvárnicemi. V dolní části pece dochází k separaci strusky a surového železa 

od plynné fáze. Struska a surové železo se z pece periodicky odpichují. Plynné produkty 

spolu se spalinami jsou z pece odvedeny do chladícího a čistícího zařízení [21]. 

 

Obrázek 13 Schéma Davy McKee plazmové spalovny [21] 

1. Plazmový oblouk, 2. Plazmový hořák, 3. Vodou chlazená cyklónová komora,  

4. Roztavená struska a surové železo, 5. Tangenciální přívod vsázky, 6. Anoda 
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Linde Plasmarc Furnace (Obrázek 14) byl vyvinut v Rakousku na likvidaci slitin niklu 

a ocelového šrotu. Plazmová pec je osazena vodou chlazeným plazmovým hořákem 

napájeným stejnosměrným proudem, který je centrálně umístěn v horní části reaktoru a je 

schopen výkonu 3 MW. Nejprve je vytvořena plazma v plazmovém hořáku s nezávislým 

obloukem. Po vytvoření nezávislého oblouku je v peci vytvořen závislý oblouk mezi 

anodou zabudovanou v dolní části pece a plazmatronem, který po náběhu pece plní funkci 

katody. Ke stabilizaci plazmového oblouku je použit argon nebo směs argonu a dusíku. 

Stěna pece je tvořena ze speciální chrom-magnezitové vyzdívky [22, 23]. 

 

 

Obrázek 14 Schéma Linde Plasmarc Furnace [23] 

 

Startech Plasma-electric Waste Converter (PWC) zkonstruovala americká firma 

Startech Environmental Corporation v roce 1995. Zařízení je schopné likvidovat organické 

a anorganické odpady v pevné, kapalné i plynné podobě. V horní části plazmové pece je 

zabudovaný plazmový hořák s nezávislým elektrickým obloukem, který generuje plazmu o 

teplotě 3000 až 5000 °C (Obrázek 15). Podle druhu spalovaného odpadu se jako plazmový 

plyn používá argon, oxid uhličitý nebo dusík. Pro lepší chemické reakce může být do 

reaktoru přifoukáván vzduch. Pyrolýzní plyn s obsahem oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého 

a vodíku prochází několikastupňovým čistícím zařízením. Kyselé plyny a páry jsou 

odstraněny pomocí vodních odlučovačů. Mechanický úlet je po ochlazení zachytáván ve 

filtračním zařízení. Vyčištěný pyrolýzní plyn pak může být komerčně využíván. Taktéž 

vytavenou inertní strusku, která je po určitém časovém provozu odpichována do kokil, lze 

použít např. ve stavebnictví. Plazmová spalovna je schopna denně zpracovat 10 t odpadu 

s účinností destrukce PCB na 99,999 % [24]. 
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Obrázek 15 Technologické schéma PWC firmy Startech [25] 

 

Tetronics Plasma Systém (TPS) vyvinutý v Tetronics Research and Development Co. 

Limited v Anglii slouží k likvidaci slitin železa a jiných odpadů vznikajících při výrobě 

oceli [26]. Celkové uspořádání pece dosahující výkonu 3 MW je znázorněno na Obrázku 

10. Skládá se z válcového ocelového pláště a vodou chlazeným víkem. Boční stěny pece 

jsou lemovány magnezitovými vyzdívkami s vnitřním průměrem 1,4 m a výškou 1,5 m. 

Rotující plazmový hořák (60 otáček/min.) je umístěný v klenbě pece. Vlivem rotace dojde 

k rovnoměrnému rozložení energie a promíchání taveniny. Sloupec plazmy je tvořen mezi 

wolframovou katodou a roztavenou struskou – anodou. Vytvořený oblouk plazmy je 

tepelně i elektricky velmi stabilní. Ostře ohraničený směr sloupce má přibližně 3 cm 

v průměru a dosahuje délky až 100 cm. Ke stabilizaci plazmy se používá argon se 

spotřebou 7,5 m3/hod. Odpad je dávkován otvory v horním víku a vzniklý pyrolýzní plyn 

se z pece odvádí bočním kanálem. Vytavená struska je periodicky odpichována v dolní 

části pece. 

 



47 
 

 

Obrázek 16 Schéma plazmové spalovny vyvinuté v Tetornics Research and Development 

Co., Ltd. [26] 

 

10 Koncepce návrhu plazmové spalovny 

 

10.1 Spalovací pec 

 

Při návrhu konstrukce pece plazmové spalovny nebezpečných odpadů jsem vycházel 

z vypočtených hodnot. Samotná pec je válcovitého tvaru s průměrem spalovacího prostoru 

740 mm a výškou 882 mm (Obrázek 17). Stěna pece je složena ze tří vrstev. První vrstvu 

tvoří speciální žáruvzdorná tvarovka V-KIK od firmy Keravit, spol. s r.o. Materiál 

tvarovky je na bázi kuličkového korundu a je schopný odolávat teplotám až 1800 °C. 

Z hlediska chemického složení je materiál tvořen minimálně z 95 % Al2O3 a maximálně 

z 3,5 % SiO2. Druhou vrstvu tvoří tepelně izolační vyzdívka IZOLAN CL od firmy SEEIF 

Ceramic, a.s. Klasifikační teplota vyzdívky je 1300 °C. Poslední vrstva stěny pece je 

tvořena pláštěm s uhlíkové oceli. Po stranách pece jsou navařeny příruby pro vstup 

dávkovaného odpadu a výstup spalin ze spalovacího prostoru. Dno pece je tvořeno vrstvou 

žárobetonu a má kuželovitý tvar s otvorem pro odvod tekuté strusky. Víko pece je 

koncipováno jako odnímatelné ze servisních a bezpečnostních důvodů. Plazmatron 

generující proud plazmy je upevněn svisle několika šrouby v horní části pece. 

Plazmová pec je se svým průměrem a výškou ideální k mobilní přepravě do místa 

vzniku potenciálně nebezpečného odpadu. 
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Obrázek 17 Řez spalovací pece 

 

10.2 Dávkovací zařízení 

 

Pro dopravu spalovaného odpadu do spalovacího prostoru jsem navrhl dávkovací 

zařízení. Odpad je dopraven na požadované místo pomocí dávkovacího válce, který je 

uložen v ocelovém rámu. Odpad určený k likvidaci se posouvá gravitační silou z násypky 

před čelo dávkovacího pístu. Pomocí hydraulického pístu se dávkovací píst vysouvá a tlačí 

dále odpad do spalovacího prostoru. Dávkování paliva bude jednorázové. Při kontinuálním 

dávkování by dávkovač musel být vybaven pojistkou proti zpětnému prohoření odpadu do 

zásobníku. Rovněž by muselo být zajištěno chlazení příruby dávkovacího zařízení na 

vstupu do spalovací pece. 

Celé dávkovací zařízení je z důvodu mobility postaveno na pojízdné konstrukci. 
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Obrázek 18 Dávkovací zařízení 

 

10.3 Systém čištění syntézního plynu 

 

Vedlejším produktem při tavení v plazmovém reaktoru je syntézní plyn. Syntézní plyn 

obsahující převážně CO, CO2, H2, H2O bude po výstupu z plazmového reaktoru čištěn 

v systému pracích kolon a filtrů [27]. Cílem je odstranit z relativně malého objemu plynu 

(ve srovnání se spalovacími procesy) páry kovů s nízkým bodem varu jako např. Hg, Ni, 

Se, Sb aj. 

Horký syntézní plyn bude veden do vyzděného odlučovače tuhých částic, ve kterém 

dojde k separaci tuhých úletových částic. Odlučovač může mít i funkci doreagovací 

komory v případě, že spalovaný odpad bude obsahovat organické materiály. Dále je horký 

syntézní plyn veden do tzv. quenche, kde dochází přímým vstřikováním kapaliny 

k okamžitému ochlazení plynu na teplotu zhruba 100 °C. Ochlazený syntézní plyn bude 

veden do výměníku tepla a využit k ohřevu teplé užitkové vody. Syntézní plyn vycházející 

z výměníku tepla ochlazený na teplotu 40 – 60 °C vstupuje do protiproudého skrápěcího 

zařízení – absorbéru, kde dojde k neutralizaci kyselých plynů pomocí hydroxidu sodného. 
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Vyčerpaný roztok z vypírky kyselých plynů bude odčerpáván do quenche. Posledním 

systémem čištění je čpavková vypírka. Čpavková vypírka je do systému čištění zavedena 

z důvodu možného vzniku amonných iontů, které se mohou uvolnit do syntézního plynu. 

Takto vyčištěný syntézní plyn může být využit na výrobu elektrické energie. 

 

11 Teoretický výpočet 

 

Před výpočtem znám následující hodnoty: 

 

Výchozí teplota vsázky   ϑ 1 = 20 °C  

Tavící teplota hliníku   ϑ TAV = 658 °C 

Licí teplota hliníku    ϑ 2 = 750 °C 

Teplota okolí     ϑ O = 20 °C 

Hmotnost vsázky    m = 70 kg·h-1 

Hustota vsázky    ρAl = 2,7·103 kg·m-3 

Doba ohřevu     t = 65 min  

Součinitel přestupu tepla   α = 11,6 W·m-2·K-1 

Měrná tepelná kapacita hliníku  c1 = 0,897 kJ·kg-1·K-1 

Měrné skupenské teplo hliníku  lv = 397,1 kJ·kg-1 

Měrná tepelná vodivost: 

- tvarovka V-KIK   λV-KIK = 1,308 W·m-1·K-1 

- IZOLAN CL   λIZ = 0,576 W·m-1·K-1 
- uhlíková ocel   λO = 40,2 W·m-1·K-1 

- žárobeton    λZ = 1,13 W·m-1·K-1 

 

11.1 Rozměry pece 

 

Při navrhování ohniště plazmové spalovny je hlavním parametrem stanovení 

základních rozměrů. Výška i šířka ohniště bude záviset na hmotnosti vsázky dávkované do 

spalovacího prostoru. Navržené rozměry pece by měli zachovat její „mobilitu“ pro 

případný převoz k místu vzniku odpadu. 
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Objem hliníku po roztavení: 

 

[ ]33
3

109,25
107,2

70
' m

m
V
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−⋅=
⋅

==
ρ

  (9-1) 

 

- tento objem zvětším o 100 %: 

 

[ ]333 109,51109,252'2 mVV −− ⋅=⋅⋅=⋅=   (9-2) 

 

Průměr kelímku: 

- z praktických zkušeností volím průměr kelímku: [ ]md 640,0=  

 

Výška kelímku: 
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- volím výšku kelímku 0,6 [m]. 

 

Schéma pece: 
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Obrázek 19 Schéma spalovací pece 

 

11.2 Množství tepla a tepelné ztráty 

 

Stanovení celkového množství tepla je důležitou hodnotou pro výpočet potřebného 

tepelného toku na roztavení vsázky. Minimální tepelné ztráty při navrhování pece by měla 

zajistit třívrstvá stěna. První vrstvu stěny pece tvoří speciální žáruvzdorná tvarovka V-KIK 

o tloušťce 250 mm. Druhou vrstvu tvoří izolační vrstva IZOLAN CL s tloušťkou 64 mm. 

Poslední vrstvou je ocelový plášť pece tloušťky 20 mm. 

 

Potřebné množství tepla na roztavení hliníku: 

- teplo potřebné pro ohřev z teploty 20 °C na 750 °C 

 

[ ]kJcmQ 7,45836)20750(897,07011 =−⋅⋅=∆⋅⋅= ϑ  (9-4) 

 

- teplo potřebné na změnu skupenství: 
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[ ]kJlmQ v 277971,397702 =⋅=⋅=  (9-5)  

 

Celkové množství tepla potřebné na roztavení hliníku: 

 

[ ]kJQQQAl 7,73633277977,4583621 =+=+=     (9-6) 

 

Tepelné ztráty: 

- pro výpočet ztrátového tepelného toku stěnou pece uvažuji složenou válcovou stěnu o 

výšce l = 0,882 m 
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Teplota vnější stěny kelímku: 
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Ztrátový tepelný tok víkem pece: 

- pro výpočet uvažuji střední plochu víka uprostřed jeho tloušťky S = 0,430 m2: 
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Ztrátový tepelný tok dnem pece: 

- uvažuji stejnou plochu jako u víka a střední tloušťku žárobetonu SZ = 0,168 m 
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Celkový ztrátový tepelný tok pece: 

 

[ ]WPPPP dVSZ 9,50159,14441,15168,2054 =++=++=   (9-11) 

 

Teploty na rozhraní vrstev u složené válcové stěny pece: 

Speciální tvarovka V-KIK – izolační vrstva IZOLAN CL: 
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Izolační vrstva IZOLAN CL – ocelový plášť: 
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Ocelový plášť: 

 

[ ]C
ld

P
T S

O °=
⋅⋅⋅

+=
⋅⋅⋅

+= 4,65
882,0408,16,11

8,2054
20

1
1

ππα
ϑ  (9-14) 

 

11.3 Příkon a spotřeba elektrické energie 

 

Příkon pece vypočítám jako součet potřebného tepelného výkonu jdoucího do vsázky a 

ztrátového tepelného výkonu pece. Tento součet zvětším o 15 % z důvodu rezervy výkonu. 

 

[ ]kWPPP ZP 144)1200159,5(15,1)(15,1 =+⋅=+⋅= &  (9-15) 

 

Potřebný tepelný tok: 
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- volím příkon plazmatronu 120 kW z důvodu rezervy 

Spotřeba elektrické energie na jednu vsázku: 

 

[ ]kWhtPA P 9,155
60

65
144 =⋅=⋅= &   (9-17) 

 

Akumulované teplo: 

 

- teplo akumulované do jednotlivých konstrukčních celků pece spočítáme ze známého 

vztahu, kde ϑ∆  je střední oteplení, tj. rozdíl střední teploty materiálu za provozu pece a 

teploty okolí, m je hmotnost konstrukčního prvku a c značí specifické teplo. Vypočtené 

hodnoty jsou zpracovány přehledně v Tabulce 8. 

 

[ ]MJcmQa ϑ∆⋅⋅=   (9-18) 

 

 

Tabulka 8 Vypočtené hodnoty akumulovaného tepla 

 

Celkové akumulované teplo Qa: 308,78 [MJ]. 

 

Doba potřebná pro vytavení první vsázky: 

 

- tato doba se skládá z doby potřebné pro vyhřátí pece z teploty okolí na teplotu provozní. 

V této době stoupají tepelné ztráty z nulové hodnoty na hodnotu vypočteného ztrátového 

tepelného toku PZ a doby potřebné k vytavení vsázky. V této době má ztrátový tepelný tok 



56 
 

hodnotu vypočtenou jako PZ. V době vyhřívání pece na provozní teplotu bereme tepelné 

ztráty jako polovinu plného ztrátového tepelného toku PZ. 

 

Doba potřebná na vyhřátí pece: 
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Doba tavení vsázky: 
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Ztrátové teplo během vyhřívání pece: 
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Ztrátové teplo během tavení vsázky: 

 

[ ]kJtPQ Zz 8,26616,5309,501522 =⋅=⋅=  (9-21) 

 

Doba potřebná k vytavení první vsázky: 
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- díky výkonové rezervě pece a zjednodušenému způsobu výpočtu nám vyšla doba 

potřebná k vytavení vsázky kratší, než je doba zadaná. 
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12 Závěr 

 

 Tato diplomová práce popisuje problematiku spalování nebezpečných odpadů a 

technologické řešení zneškodňování toxických látek, zejména dioxinů, furanů a 

polychlorovaných bifenylů pomocí plazmové technologie. 

 Cílem práce bylo vypracovat projekční návrh plazmové spalovny nebezpečných 

odpadů o výkonu 70 kg/hod. V úvodní části práce je sepsaná legislativní část se základními 

metodami tepelného zpracování odpadů. Dále jsou provedeny základní výpočty rozměrů 

pece, tepelné výpočty a spotřeba elektrické energie. Plazmová pec je navržena tak, aby 

žáruvzdorné izolační materiály umožnily zachování maximální vnitřní energie, zabránily 

úniku tepla do okolí a zajistily bezpečnou povrchovou teplotu ocelového pláště. Dávkování 

materiálu je zaručeno pomocí dávkovacího zařízení, které pracuje na principu 

hydraulického pístu. Celé plazmové spalovací zařízení je koncipováno jako „mobilní“, což 

zaručuje nespornou výhodu vůči velkým energeticky náročným spalovnám, kde musí být 

často řešena otázka dopravy nebezpečných odpadů na velké vzdálenosti. Plazmová 

spalovna je navržena pro likvidaci kovových odpadů na bázi hliníku. Hlavním produktem 

tavení bude kovová tavenina, která se bude periodicky ze dna reaktoru odpouštět 

odpichováním do kokil. Kromě taveniny bude vznikat i syntézní plyn, který může být po 

vyčištění spalován v kogeneračních jednotkách. 

 V současnosti se odpady stávají environmentálním a společenským problémem. 

Výstavba spaloven je limitována množstvím emitovaných škodlivých látek, které mohou 

být vypuštěné do ovzduší, přičemž při tomto způsobu likvidace odpadů vzniká škvára a 

popílek, které se musí deponovat na řízené skládky. Z tohoto důvodu jsou postoje veřejné 

mínky ve větší míře proti výstavbě spaloven, ale i proti výstavbě nových skládek. Proto by 

se měli vytvářet podmínky na likvidaci odpadů tak, aby se odpad využil energeticky i 

materiálně. Takový způsob bezodpadové likvidace odpadů je jejich tavení a zplynování 

v plazmové peci [29]. 
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Příloha č. 1 

 

Okruh věcí považovaných za odpad 

 

- Výrobky, které neodpovídají požadované jakosti. 

- Výrobky s prošlou lhůtou spotřeby. 

- Použité, ztracené nebo jinou náhodnou událostí znehodnocené výrobky včetně 

všech materiálů, součástek zařízení apod., které byly v důsledku nehody 

kontaminovány. 

- Materiály kontaminované nebo znečištěné běžnou činností (např. zůstatky z čištění, 

obalové materiály, nádoby atd.). 

- Nepoužitelné součásti (např. použité baterie, katalyzátory apod.). 

- Látky, které ztratily požadované vlastnosti (např. znečištěné kyseliny, rozpouštědla, 

kalicí soli apod.). 

- Zůstatky z průmyslových procesů (např. strusky, destilační zbytky apod.). 

- Zůstatky z procesů snižujících znečištění (např. kaly z praček plynů, prach z filtrů, 

vyřazené filtry apod.). 

- Zůstatky ze strojního obrábění a povrchové úpravy materiálu (např. třísky 

z obrábění a frézování, okuje apod.). 

- Zůstatky z dopravy a úpravy surovin (např. z dolování, dopravy nafty apod.). 

- Znečištěné materiály (např. oleje znečištěné PCB apod.). 

- Jakékoliv materiály, látky či výrobky, jejichž užívání bylo zakázáno zákonem. 

- Výrobky, které vlastník nepoužívá nebo nebude více používat (např. v zemědělství, 

v domácnosti, úřadech, prodejnách, dílnách apod.). 

- Znečištěné materiály, látky nebo výrobky, které vznikly při sanaci půdy. 

- Jiné materiály, látky nebo výrobky, které nepatří do výše uvedených skupin. 
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Příloha č. 2 

 

Seznam nebezpečných vlastností odpadu 

 

Kód Vlastnost 

H1 Výbušnost 

H2 Oxidační schopnost 

H3-A Vysoká hořlavost 

H3-B Hořlavost 

H4 Dráždivost 

H5 Škodlivost zdraví 

H6 Toxicita 

H7 Karcinogenita 

H8 Žíravost 

H9 Infekčnost 

H10 Teratogenita 

H11 Mutagenita 

H12 Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny 
ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami 

H13 Senzibilita 

H14 Ekotoxicita 

H15 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního 
prostředí při nebo po odstraňování 
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Příloha č. 3 

 

Pohled na komerční plazmové hořáky 
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Příloha č. 4 

 

Schéma mobilní plazmové spalovny 
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