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Summary  

This thesis treats of overview of modification residual municipal waste. Methods for 

treatment of waste can be divided according to their properties and the 

subsequent recovery. In addition to unfold according to their subsequent use. Finally, the 

thesis are possible techniques available that are suitable for use of waste treatment 

Furthermore, economic and environmental aspects of each method. 

Keywords: municipal waste, methods for treatment 

 

Anotace  

V této práci je sepsán přehled metod pro úpravu zbytkového komunálního odpadu. Metody 

pro úpravu odpadu se dělí dle jejich vlastností a následujícího využití. V závěru bakalářské 

práce jsou uvedeny dostupné techniky, vhodné pro použití úpravy odpadu. Dále 

ekonomická a ekologická stránka jednotlivých metod. 

Klíčová slova: komunální odpad, postupy úpravy 
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Seznam zkratek  

BRO – Biologicky rozložitelný odpad 

ČR – Česká republika 

HC – Hydrocyklony  

KO – Komunální odpad 

MBÚ – Mechanicko-biologická úprava 

MBÚO – Mechanicko-biologická úprava odpadu 

PCCD/F - Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany 

RDF – Refuse Derived Fuels, certifikované palivo 

TKO – Tuhý (zbytkový) komunální odpad 

ŽP – Životní prostředí 
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1. Úvod 

Je známo, že odpady vznikají každodenní činností fyzických i právnických osob. Touto 

tématikou se zabývá odpadové hospodářství a spadá do resortu ministerstva životního 

prostředí. Pojednává o veškerých činnostech, které se přímo týkají odpadů (nakládání 

s odpady, skládkování, využití aj.). 

Úprava a využití odpadů se řídí dle platné legislativy České republiky. Stěžejní zákon této 

tématiky je zákon 185/2001 Sb. O odpadech ve znění pozdějších zákonů. Dále je zapotřebí 

přihlížet k vyhlášce č. 294/2005 Sb., O podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., O podrobnostech 

nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, především příloha č. 6. 

Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je úprava zbytkového komunálního odpadu pro následující využití. 

Jsou zde sepsány charakteristiky jednotlivých metod a jejich postupy zpracování. Dále se 

zabývá využitím upraveného odpadu po předchozí úpravě, návrh možných technologií 

úprav pro snížení objemového procenta při skládkování a dále k využití druhotných 

produktů po úpravě. 
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2. Charakteristika úpravy komunálního odpadu na základě legislativy 

Úprava odpadu 

Úpravou komunálního odpadu se dle zákona o odpadech rozumí: „…veškerá činnost, která 

se týká změny fyzikálních, chemických, biologických vlastností včetně třídění. Tyto činnosti 

směřují k umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování nebo snížení 

jejich objemu, případně snížení jejich nebezpečných vlastností“.[1] Dále vyhláška č. 

482/2005Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby 

elektřiny z biomasy. Dle §2, písmena h) je to úprava „ směsného komunálního odpadu, 

průmyslového odpadu svou charakteristikou a složením podobným komunálnímu odpadu, 

spočívající v kombinaci mechanických a jiných fyzikálních postupů, jako jsou například 

rozdrobení a třídění, s biologickými postupy, jako jsou zejména hnití a fermentace, k 

oddělení některých složek obsažených v těchto odpadech a k jejich biologické stabilizaci.“ 

[2] 

Mechanická úprava   

Mechanickou úpravou odpadů se rozumí: „např. úprava složení odpadu, která zahrnuje i 

třídění odpadu, tj. oddělení jednotlivých složek odpadu prováděné především za účelem 

jejich využití, s nimiž je zpravidla dále nakládáno rozdílným způsobem, přičemž nejméně 

jedna vytříděná složka je odstraňována uložením na skládku. 

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 

povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve 

znění pozdějších předpisů, příloha č. 6“. [2] 

Biologická úprava 

Biologickou úpravou odpadů se rozumí „řízené působení biologicky aktivní složky na 

odpad za účelem změny vlastností odpadu spočívající např. ve snížení obsahu či 

uvolňování škodlivých látek obsažených v odpadu do roztoku, snížení objemu či hmotnosti 

odpadu nebo významné snížení patogenních biologických činitelů za účelem odstranění 

nebezpečné vlastnosti, kterou je infekčnost (H9)“. [2] 
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Fyzikálně-chemická úprava 

Fyzikálně-chemickou úpravou odpadů se rozumí „např. odpařování, sušení, kalcinace, 

změna reakce (změna pH – neutralizace), změna chemického složení, odvodnění, srážení, 

filtrace, zpevňování (solidifikace), zapouzdření (enkapsulace), zesklenění (vitrifikace), 

zatavení do skla (vitrifikace), zatavení do asfaltu (bitumenace), zatavení do síry, 

kombinace uvedených postupů atd“. [2] 

Úprava směsného komunálního odpadu před jeho uložením na skládku 

Úpravou směsného komunálního odpadu před jeho uložením na skládku se rozumí 

„vytřídění nebezpečných složek komunálního odpadu, komodit určených ke zpětnému 

odběru podle § 38 odst. 1 zákona o odpadech a využitelných složek podle § 16 odst. 1 písm. 

b), § 17 odst. 4 zákona, případně vytřídění dalších složek. Vyhláška č. 294/2005 Sb., o 

podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně 

vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 

předpisů, § 2 písm. f)“. [2]  

Třídění odpadů 

Směs odpadu je tříděná na principu rozdělení velikosti produktu odpadu ve směsi. 

Produkty směsi propadávají jednotlivými zařízeními do určených nádob. Významnými 

úkoly této metody je snížení podílu odpadu určeného ke skládkování, dále energetické 

využití (jak z hlediska ekologického, tak i ekonomického), předúprava pro následující 

využití a také stabilizace jednotlivých složek odpadu.  
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3. Příklady vybraných technologií pro úpravu komunálního odpadu 

3.1 Biologické postupy 

V biologických postupech úpravy odpadu je popsána metoda MBÚ, fermentace aerobní a 

anaerobní. Dále schémata a obrázky vyjadřující jednotlivé procesy. 

3.2 Mechanicko-biologická úprava odpadů 

Hlavním cílem MBÚ odpadu je snížení dopadu na životní prostředí a možnost vytřídění 

materiálu pro následující využití. Zařízení pro MBÚ odpadu se liší dle použití 

technologického postupu a zároveň platné legislativy. Metoda MBÚ  je schopna snížit 

objem odpadu až o 80% a hmotnost o 60%, čímž velice přispívá ke snížení celkového 

množství při ukládání na skládku. Mezi další výhody MBÚ patří snížení množství 

produkovaných skládkových plynů při skládkování a to až o 90%. Upravený odpad také 

ztrácí toxicitu oproti odpadu neupravenému. Rozdíl toxicity je až dvacetinásobně nižší, než 

u odpadu uloženého na skládku. Pokud na linkách MBÚ nedochází k úpravě odpadu, 

existuje další možnost využití těchto zařízení, aniž by byly vyřazeny z denního provozu. 

Linky jsou pak využívány k výrobě kvalitních kompostovacích směsí anebo jako 

zpracovny odpadních materiálů. Z ekonomického hlediska je to provoz oproti spalování 

velmi výhodný. Nové zařízení je investičně na nízké úrovni a výstavba trvá minimální 

dobu. Jednotlivé produkty vytřídění jsou zcela závislé na vstupním druhu a složení odpadu.  

Mechanická část odpad upraví na složky dále použitelné. Metoda je založena na principu 

třídícím a drtícím před samotnou biologickou částí. V této části se vytřiďují složky, jako 

jsou kovy a dále se hledají složky, které využije energetický průmysl. Je využíváno 

především rotačních sít, roštů, magnetických, gravitačních nebo vzduchových separátorů, 

které určují velikost frakce k dalšímu použití. Na sítech a roštech dochází 

k tvorbě nadsítného (nadroštného), a podsítného (podroštného).  

Nadsítné je část produktu, která po vytřídění zůstává nad sítem či roštěm. Tudíž 

nepropadává otvory zařízení. Nadsítnými produkty jsou převážně plasty, papír či lepenka a 

slouží k energetickým účelům. V tomto případě jde o lehké frakce. Z nadsítného se získává 

i těžká frakce, která tvoří organický materiál z odpadu.  
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Podsítné je tedy frakce propadlá zařízením. Jedná se opět o organický materiál, který není 

vhodný pro okamžité kompostování. Obsahuje stále velké množství znečisťujících příměsí 

stejně jako těžká frakce nadsítného. Podsítné se tedy promíchává s těžkou frakcí 

nadsítného a dochází k následné stabilizaci. Stabilizace probíhá v bioreaktorech a jako 

mezi stupeň probíhá třídění na sítech či dosušení v bubnech. Výsledkem mezi stupně jsou 

složky nežádoucí, především sklo, plasty a papír a vyčištěná organická hmota.  

Do biologické části vstupuje materiál podsítného nebo předem jiným způsobem 

vytříděného. Dochází zde ke stabilizaci odpadu v bioreaktorech a následně na zakládkách 

dostává odpad podobu kompostu.  

Produkty MBÚ odpadu k dalšímu využití jsou tedy RDF, dále kvalitní kompost a zbytkový 

odpad, který není možné nijak zpracovat či likvidovat.  

RDF je palivo, které má dobré výhřevné vlastnosti, dosahuje až polovinu výhřevnosti uhlí. 

Je využíváno při spalování v cementárnách, elektrárnách a teplárnách jako samostatné 

palivo nebo je použito jako příměs při dalším spalování v průmyslu. Výhodou RDF je 

především nízkých obsah těžkých kovů, sloučenin chloru a množství popela po spálení. Je 

třeba podotknout, že nízký obsah chloru v RDF je dán především již výrobou jednotlivých 

surovin, které k výrobě paliva slouží. Tato situace se ovšem netýká České republiky, jde 

především o evropské země, které mají dlouholetou zkušenost s provozováním MBÚ 

odpadu a s výrobou plastů, které obsahují minimální či nulové koncentrace sloučenin 

chloru při výrobě.  

Kompost, který je stabilizován a zbaven nežádoucích příměsí se používá v okrasném 

zahradnictví, hnojící substrát nebo přímo při rekultivačních pracích po uzavření skládky. 

Zbytkový odpad je uložen na skládku.  

Česká republika je nyní ve fázi příprav provozu linek MBÚ odpadu. Zde je třeba nejprve 

MBÚ zakotvit do legislativy odpadového hospodářství jako jeden celek. Nyní legislativa 

obsahuje MBÚ pouze ve vyhlášce č. 482/2005Sb., viz výše. Z důvodu nárůstu 

komunálního odpadu se MBÚ jeví jako jedna z vhodných metod úpravy odpadů pro 

následující skládkování a využití použitelných složek. Další možností mimo skládkování je 

energetické využiti odpadů. Problematikou zavedení MBÚ v ČR je využití jednotlivých 

frakcí vycházejících z těchto linek, především alternativní palivo RDF, kterému se musí 
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najít odbyt a zařízení, splňující legislativní požadavky. Jsou to požadavky ze strany 

ochrany ovzduší a dále ekonomické aspekty, které by souvisely s rekonstrukcí jednotlivých 

provozů. Při rozvoji je také třeba přihlížet nebo spolupracovat se státy, které tento provoz 

mají již plně vyvinutý. Nahlédnout na ekonomickou a ekologickou stranu a také se zaměřit 

na právní úpravu jednotlivých států. [3][4][5][6][7][9][11] 

Příjem, drcení odpadu Prosévání odpadu

Třídění 

Tlení 

Spalování 59% 

Skládka 29%

Ztráta tlením 10%

50%

50% 10%

40%

Fe 2%

1%

1%

Magnetická separace

Rozdrcený odpad

  

Obrázek 1 Schéma MBÚ, vlastní úprava [12] 

 

3.3 Fermentace  

Pod pojmem fermentace rozumíme kvašení za přítomnosti organismů a enzymů. 

Fermentaci můžeme rozdělit na dva typy: 

 Fermentace aerobní (s přístupem vzduchu) známou také pod názvem 

kompostování. 

 Fermentace anaerobní (bez přístupu vzduchu). Anaerobní fermentace je 

považována za velmi ekonomicky náročnou metodu zpracování odpadů, jejíž 

náklady značně převyšují výstavbu nové kompostárny oproti bioplynové stanici.  
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Anaerobní fermentace 

V prostředí bez přístupu vzduchu tj. fermentoru (bioreaktoru) jsou organické materiály 

převedeny na methan a oxid uhličitý. K převodu organického materiálu je třeba stovky 

dílčích reakcí, které potřebují podporu specifických chemických katalyzátorů a enzymů. 

Z teplotního hlediska pro organismy probíhá anaerobní fermentace v teplotách do 20 ºC 

(kryofilní organismy), v rozmezí 20 – 45 ºC (mezofilní organismy) a nad 45 ºC (termofilní 

organismy). Nejběžnější teplotou při reakcích je teplota do 40 ºC. Teplota hraje velkou roli 

při stabilizaci složek odpadu. Čím je vyšší, tím vyšší hygienizace při procesu probíhá. 

Hlavním produktem je bioplyn a následně tepelná a elektrická energie. Bioplyn je složen 

převážně z methanu (64%) a oxidu uhličitého (36%). Může ovšem obsahovat i sirovodík, 

dusík či amoniak. Vedlejším produktem je takzvaný fermentát. Jde o zbytek po fermentaci, 

který je stabilizován na vysoké úrovni a využíván následně jako hnojivo. Proces anaerobní 

fermentace lze rozdělit na tři části:  

1. Hydrolýza 

V tomto procesu dochází k hydrolytickému štěpení složitých makromolekul (tuky, 

bílkoviny) na molekuly jednodušší (alkoholy, mastné kyseliny). Velmi významnou roli při 

štěpení hrají extracelulární (mimobuněčné) bakterie. 

2. Acidogeneze 

Název často spojuje pojmy acidogenezi a autogenezi. Během acidogeneze dochází 

k rozkladu alkoholů a kyselin. Produktem je kyselina octová, oxid uhličitý a vodík. 

Výrazně se zde také mění pH. 

3. Methanogeneze 

Tato část je částí závěrečnou. Kyselina octová se rozkládá na vodík, oxid uhličitý a 

methan. Aby k tvorbě těchto sloučenin došlo je zapotřebí methanogenních bakterií. 

Bakterie jsou však velmi závislé na stabilním prostředí, v kterém proces probíhá a proto by 

teplota, pH a oxidační potenciál neměl být měněn. 
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Separace

Anaerobní 

digesce

Druhotné 

třídění

Odvodnění
Aerobní

kompostování
Konečný  

Produkt 29%

Bioplyn  13,5%

Sklo , Inert – zemina, kamenivo 13,5%

Kovy  2,5%

Palivo 25,5%

Vstup 100%

 

Obrázek 2 Schéma anaerobní fermentace, vlastní úprava [30] 

Přibyšice u Benešova  

Přibyšice u Benešova mají jedinečný systém úpravy komunálního odpadu v České 

republice. Používají systém anaerobní digesce (anaerobní MBÚ), který se v tomto městě 

nejprve 2 roky zkoušel a nyní je v plném provozu. Společnost Bio Servis Benešov s.r.o. na 

tomto projektu spolupracovala s rakouskou společností Innovation und Technik GmbH. 

Inspirací pro realizaci provozu v ČR je výborná zkušenost při zpracování bio a 

gastroodpadů v Singapuru.  

V Přibyšicích ke zpracování přijímají odpady průmyslové, komunální (tvoří podstatnou 

část) a minimálně BRO samostatně separované. Provoz je určen pro odpady z oblasti 

Benešova, Týnce nad Sázavou a středočeského kraje, kde jsou dodavatelem Pražské 

služby.    

Výstupní produktem je digestát, kompost a bioplyn (tepelná, elektrická energie). Díky 

testovací době a dodržení technologických prvků v postupu úpravy jsou výsledné produkty 

zcela vyhovující pro všechny parametry, které stanovuje legislativa a tak kompost i 

digestát získali oficiální certifikát k následujícímu použití.  



Jiří Beneš: Úprava zbytkového komunálního odpadu 

2012  9 

 

Celý proces začíná svozem odpadu. Odpad je dávkován do zásobníku, který společně 

s dopravníkovými pásy zajišťuje vstup odpadu do drtiče. V drtiči dochází k úpravě na směs 

o velikosti 40 x 40 mm. Z drtiče je směs dávkována do kladivového mlýna, kde dochází 

k rozemletí směsi na velikost 12 x 12mm. Tato směs je následně čerpadly hnána do 

hygienizačních jednotek. Po naplnění jednotek dochází k zahřívání celé směsi na teplotu 

70 ºC, čímž je spuštěn proces hygienizace. Dále je směs přiváděna do fermentoru, kde čeká 

na přimísení dalších složek biologicky rozložitelných odpadů, které jsou zvláště tříděny na 

třídící lince.  

Z linky vychází směs o velikosti 16 x 16 mm, zbavená nežádoucích příměsí. Směs se mísí 

s vodou (užitkovou, odpadní) a v sedimentační nádrži se mísí dalším organickým 

materiálem. Po této úpravě je směs dávkována do fermentoru k již připravené směsi a 

dochází k fermentaci.  

Fermentace probíhá v rozmezí 21 až 30 dní, kdy je teplota směsi udržována na cca 55 ºC. 

Ohřev na tuto teplotu je zajišťován pomocí vzniklé energie, která je přeměňována 

v kogeneračních jednotkách. Směs je neustále promíchávána a odvodňována od 

přebytečného digestátu. Pokud by nebyl digestát odvodňován, nebyla účinnost procesu tak 

velká a rychlá. Digestát je následně odvodňován v odstředivce a využívám při 

kompostovacích procesech.  

Objekt kompostárny je vybaven podlahou, která je schopna provzdušňovat kompost a tím 

zajistit celkovou cirkulaci vzduchu. 

Vzniklý bioplyn je dopravován do zásobníku a následně do kogeneračních jednotek, kde je 

měněn na elektrickou a tepelnou energii. Díky kogeneraci je zvyšována účinnost celkového 

procesu úpravy komunálního odpadu, ale dochází k částečné energetické nezávislosti 

procesu. Jde o využití energií při ohřevu směsi na příslušnou teplotu a také o provoz 

zařízení poháněných elektrickou energií.   
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Obrázek 3 Z leva: odpad před úpravou, směs připravená k fermentaci [44] 

 

Aerobní fermentace 

Celý proces probíhá uvnitř zařízení, do kterého přichází směs rozložitelných odpadů. Směs 

je překopáváním provzdušňovaná, dochází k termofilní aerobní fermentaci a biologické 

oxidaci organických látek. Teploty k 70 ºC a výše rozkládají složité látky na jednouché. 

Zároveň dochází k inaktivaci mikroorganismů vyskytujících se ve směsi a tím 

k homogenizaci a stabilizaci základky.  

Dle druhu produktu je třeba přihlížet k teplotám a vlhkosti, které jsou uvnitř zařízení. Celý 

proces je automatizovaný a řízený počítačem. Aerobní fermentace probíhá zpravidla 48 

hodin v závislosti na okolních podmínkách (tlak, teplota). Obsluha fermentoru pouze 

kontroluje hodnoty počítače, případně řídí proces upravením potřebných hodnot dle vývoje 

situace.  

Produkty aerobní fermentace jsou kompost k agrotechnickému využití. Jde o směs BRO a 

odpadů ze zemědělství a lesnictví. Tento kompost je využíván při rekultivačních pracích 

míchaný se zeminou nebo jako mulčovací substrát v okrasném zahradnictví při výsadbě 

rostlin a keřů.  Dále jde o kompost k energetickému využití, který slouží jako biopalivo pro 

spalování v kotlích na tuhý odpad. [4][17][22][29][44] 
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Obrázek 4 Fermentor AGROEKO EWA 

 

Obrázek 5 Schéma fermentoru [29] 
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Obrázek 6 Pracovní část fermentoru 

3.4 Mechanické postupy  

Mezi mechanické postupy úpravy odpadu patří především třídění. Třídění probíhá za 

různých podmínek, použitím různých typů strojů a zařízení. Použití se odvíjí dle 

jednotlivých vlastností zpracovávaných odpadů.  

3.5 Třídění odpadů 

Třídění není samostatnou částí likvidace odpadů a ani univerzální metoda jak odstraňovat 

odpad. Je součástí mnoha jiných procesů a dalo by se říci, že je také před úpravou pro další 

použití stejně jako MBÚ.  

Tuhý komunální odpad je samo osobě odpad složený z mnoha surovin, které po třídění 

nacházejí další využití. Nelze však mluvit o recyklovatelných surovinách, které se separují 

jednotlivě ve speciálních nádobách (plast, sklo aj.). 

Problém třídění je již svoz odpadů, při kterém dochází k částečnému znečištění 

separovatelných částí a dále kdo odkoupí nebo jiným způsobem zpracuje vzniklé produkty. 

Z následujících řádku může být patrno, že třídění není efektivní metodou pro úpravu 

odpadu. Dnešní vyspělé technologické postupy však dávají jasně najevo, že třídění je 

nezbytnou součástí jednotlivých zpracovatelských závodů. 

Produkty třídění jsou především železné a neželezné kovy, které jsou tříděny 

magnetickými principy. S odbytem nebývá problém, jedinou nevýhodou je jejich 

znečistění. Papír a lepenka poslouží dále v papírenském a celulózním průmyslu. Čistý plast 

je využíván při výrobě granulátu. Směsi plastů s papíry se využívá při výrobě RDF. Je 
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třeba podotknout, že RDF není vhodné k přímému spalování, ale pouze jako příměs např. 

s hnědým uhlím. Dalšími frakcemi je organická hmota a sklo. Sklářský průmysl ovšem 

klade vysoké nároky na čistotu pro další využití a tak je třeba brát v úvahu ekonomickou 

stránku třídění. Třídění lze rozdělit dle principu na procesy suché a mokré (viz. Tabulka 1).  

Tabulka 1 Principy třídění [8] 

 

Třídící linka HAMMEL 

Třídící linka je zařízení složené z jednotlivých přístrojů určených k rozdělení odpadu na 

jednotlivé složky. Samostatný přístroj bez seriového zapojení nemá tak vysokou efektivu 

práce jako soustava zařízení. Třídicí linka HAMMEL je složena z drtiče, separátoru 

železných a neželezných kovů, třídičů, lisů a velkoobjemových nádob na vytříděné složky. 

Na linkách typu HAMMEL lze upravovat všechny typy odpadu, kamenivo, biomasu, 

pražce, zeminu, papír, plasty v jakékoliv podobě. 

Hammel recyclingtechnik pochází z německého Bad Salzungen. „Zástupcem firmy 

Neuenhauser Gmbh pro Českou a Slovenskou republiku je  Codet trade s.r.o.“ [38]  

Technologický 

postup 

Metoda  Technologický 

postup 

Metoda  

Suché metody 

Drcení, hrubé předdrcení 

Mokré metody 

Sedimentace, HC 

Třídění na roštech, sítech Odstřeďování 

Vzduchové třídění Elutriace 

Magnetické třídění Mokrá síta 

Odrazové třídění 
Fluidace, flotace, stírání 

Optické, robotické třídění 
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Obrázek 7 Třídicí linka HAMMEL [27] 

Třídící linka ODES  

„Společnost ODES s.r.o., patřící mezi největší výrobce a dodavatele technologií recyklace 

odpadů v rámci České republiky. Je dodavatelem třídící linky a drtiče odpadů v rámci 

projektu rekonstrukce spalovny SAKO Brno, a. s.“ [15] 

Třídící linka pracuje na principu sériového zapojení jednotlivých zařízení. Odpad do 

třídícího procesu vstupuje násypkou a je vynášen na pás, který přivádí odpad do třídicí 

kabiny. U třídícího pásu je odpad tříděn zaměstnanci, kteří odpad separují do příslušných 

sběrných kontejnerů, umístěných pod třídící kabinou. Jsou-li sběrné kontejnery zcela 

zaplněny, tak je příslušná skupina odpadu vedena pásem do lisovny. Po lisování je odpad 

uskladňován, kde čeká k dalšímu odběru pro následující využití. Třídící linka slouží 

k dotřídění separovatelných složek odpadu.  

 

Obrázek 8 Z leva: třídící kabina, přiváděcí dopravník k lisu [15] 
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Drtič odpadu je zapojen mimo třídící linku a slouží k drcení odpadu před vlastním 

energetickým využitím. Odpad je do drtiče přiváděn pomocí dopravníku a následně drcen 

na principu střihu mezi jednotlivými segmenty drtiče. Aby při procesu nedocházelo 

k prášení, je drtič vybaven zvlhčovacím zařízením. 

Na proces drcení i třídění dohlíží obsluha z pracovních kabin, kde jsou nainstalované 

počítače sledující technologii procesu. [8][10][15][27] 

 

 

Obrázek 9 Drtič DRU 2400 [15] 

3.6 Suché metody třídění 

Drcení, hrubé předdrcení  

Hlavním účelem je vytvoření směsi o stejné velikosti částic. Tato směs se dále využívá při 

třízení na sítech či roštech. Nevýhodou drcení jsou ekonomické podmínky použití a 

dochází také k znečištění využitelných složek odpadu. Proto je lepší použít předdrcení , 

kdy dochází ke zmenšení objemu jednotlivých složek nebo např. k trhání obalů. 
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Drtič ARJES – Raptor XXL 

Tento drtič byl prvotně navržen jako drtič biomasy. Díky svým velkým rozměrům a 

provozním schopnostem je využíván k drcení různorodých směsí odpadu, přes odpady 

komunální, průmyslové, plasty, papíry, pražce, ale i autovraky, kamenivo a suť.  

Raptor XXL patří mezi „…jeden z nejvýkonnějších, nejspolehlivějších a extrémně 

hospodárných recyklovacích strojů.“ A to díky schopnosti ušetření 40 – 50% energie, 

vysokému výkonu a tichému provozu.  

Zařízení typu ARJES spadá do skupiny „FLAME Consulting Ltd., což je privátní 

holdingová společnost se sídlem v Menchestru, Velká Británie.“[39] Zprostředkovatel pro 

Českou republiku je FLAME Recycling Technologies s.r.o., se sídlem v Praze.  

 

Obrázek 10 Drtič odpadu ARJES - Raptor XXL [32] 

Drtič DW 306 Ceron  

DW 306 je jednorotorový pomaluběžný drtič určený k drcení komunálního, průmyslového 

odpadu a odpadu organického původu. Je uplatňován pro hrubé drcení při výrobě 

alternativního paliva v první fázi úpravy komunálního odpadu. 

Drtič DF 307 Rotaro 

DF 307 je jednorotorový drtič určený k jemnému drcení již předdrceného komunálního 

odpadu při výrobě alternativního paliva v druhé fázi. Rotaro pracuje na principu drcení 

nožů, které jsou umístěny na rotoru a postaveny proti sobě, čímž dochází k drcení. 

Výrobcem DW 306, DF 307 je německá firma Doppstadt se sídlem „Barbyer Chaussee 3  

D-39240“[43]. [8][16][17][21][32][43] 



Jiří Beneš: Úprava zbytkového komunálního odpadu 

2012  17 

 

 

Obrázek 11 Z leva: drtič DW 306, DF 307 [43] 

 

Rychloběžné kladivové mlýny 

Kladivové mlýny pracují na principu rozemletí pomocí kladiv. Kladiva jsou uložená na 

rotoru, jehož vlivem a spolupůsobením odstředivé síly se dostávají do pohybu. 

V nečinnosti stroje kladiva volně visí. Díky síle a rychlosti úderu je odpad rozpojován již 

při úderu kladivem, ale současně i při nárazu na pancéřové vyložení mlýna. Tím se účinek 

rozpojování zvyšuje. Existuje i kladivový drtič, který pracuje na stejném principu. Jediným 

rozdílem mezi drtičem a mlýnem je ten, že mlýn obsahuje vyšší počet řad kladiv uložených 

na rotoru. Výrobcem techniky uvedeného typu kladivového mlýnu je firma Sandvic 

Mining and Construction se sídlem v Amsterdamu. [21] 

 

Obrázek 12 Kladivový mlýn [28] 
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Třídění na roštech a sítech 

Nejprve je třeba rozlišit rozdíl mezi roštěm a sítem. Při třídění rošty se nepohybuje celá 

pracovní plocha. Dochází k pohybu jednotlivých součástí, ze kterých je rošt vyroben. U sít 

je to právě naopak a dochází tak k pohybu celé pracovní plochy. 

Při třídění na sítech či roštech většinou dochází k přípravě meziproduktu pro další 

zpracování. Aby třídění probíhalo s dostatečnou efektivitou, musíme přihlížet k volbě 

zpracovávaných materiálů. Špatně zvolené síto nebo rošt se pak ucpává nebo zbytečně 

znečišťuje pracovní plochu přístroje. Z tohoto důvodu se vyvíjejí problémy při použití sít 

vibračních a rotačních. Výhodu oproti těmto sítům mají smršťující se síta a rotační rošty.  

Třídící plochy u roštů i sít mají jiný tvar otvorů propadových ploch. Liší se také ve 

výrobním materiálu, který je dán specifikou odpadu, pro který je přístroj určen. 

Roštové třídiče 

Třídiče roštové dále dělíme na pohyblivé a nepohyblivé. Nepohyblivé musí mít určitý 

úklon pracovní plochy, jinak by nedocházelo k vlastnímu třídění vlivem gravitace.  

Profil roštnic má tvar podélných obdélníkovitých tyčí zužujících se směrem dolů. Tříděný 

materiál propadává mezi otvory roštnic. Pohyblivé rošty jsou složeny z hřídelí, na kterých 

jsou uloženy kotouče nebo tělesa tvaru sférického trojúhelníku. Pohybem kotoučů a těles je 

odpad posouván směrem dopředu a podroštné propadává mezi jednotlivými kotouči dolů. 

V praxi jsou třídiče spojeny v dlouhý pás, aby třídění bylo efektivnější. 

  

Obrázek 13 Roštový třídič [42] 

 

Sítové třídiče 

Plocha sítových třídičů je tvořena různými otvory. Velikost otvorů je nazývána jako 

okatost. Otvory mají tvar čtvercový, kruhový, obdélníkovitý nebo tvar štěrbin. Celková 
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plocha otvorů je tedy nazývána propadovou plochou a velikost je vztažena vůči celé ploše 

zařízení. Aby třídění na sítech bylo efektivní, je třeba dosáhnout co největší propadové 

plochy.  

Materiálem výroby sít jsou ve většině případu ocelové dráty, jemnější síta se vyrábějí z 

bronzu, mosaze či nerezu. Dále se sítové plochy vyrábějí i z polyuretanu. Nevýhodou 

jemných sít je ekonomická stránka, protože dochází k rychlému opotřebení a to vede 

k častější výrobě. 

 

Bubnové třídiče 

Bubnové třídiče mají tvar podélného válce a jsou vyráběny z plechových děrovaných sít. 

Třídění probíhá na základě gravitace se sklonem od vodorovné osy zařízení. Při třídění 

bubnovými třídiči je pracovní plocha využita jen z 1/6 celkové plochy, což vede k nízké 

účinnosti. Také z důvodu sklonu dochází k nadměrnému zatěžování a tím se upouští od 

častého použití jednotného třídiče. V praxi jsou proto třídiče sestavovány do řad za sebe, 

kde dochází k třídění na větší počet produktů. 

 

Obrázek 14 Bubnový třídič HAAS [40] 

 

Vibrační třídiče 

Vibrační třídiče se od normálních třídičů liší svým pohybem. Počet vibrací se pohybuje 

v rozmezí 1000 – 3000 výkyvů za minutu. Vibraci třídiče zajišťuje vlastní vibrační 

zařízení, které je jedním celkem samostatného třídiče, nebo je celý mechanismus upevněn 

na pružinách. Třídiče jsou využívány pro třídění za mokra i sucha. Tříděný materiál je 

vlivem vibrací nadhazován a nakypřován čímž dochází k tvorbě podsítného a nadsítného. 
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Obrázek 15 Vibrační třídič [37] 

Vzduchové třídění 

Třídění odpadu vzduchem je založeno na rozdělení podle jeho hmotnosti. Třídí se složky 

lehké od složek objemných a těžkých v proudu vzduchu. Vzduchovým tříděním získáme 

především papír a plasty.  

Magnetické třídění 

Magnetické třídění využívá magnetů, které separují kovy z odpadu. Magnety jsou většinou 

umístěny jako předřadná část technologického zařízení. Je to z toho důvodu, aby 

nedocházelo ke zbytečnému poškození dalších strojních zařízení. Vyspělé procesy 

používají dvoustupňovou magnetickou separaci. Během první fáze dochází při třídění 

k přimísení dalších složek, které jsou nemagnetické. Druhá fáze využívá hliníkových 

magnetů, které vytřídí veškeré magnetické kovy, ale i nekovy, které jsou schopny vést 

elektrický proud. Mimo hliníku, třídí i mosaz, měď apod. 

 

Obrázek 16 Magnetický separátor HAAS [31] 
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Odrazové třídění 

Zde je odpad tříděn podle hmotnosti a separují se složky těžké a pružné a to podle délky 

odrazu při vrhání proti odrazné stěně na základě pružnosti odpadu. 

Optické a robotické třídění 

Skleněné střepy, které jsou obsaženy v odpadech, se vytřídí převážně optickými metodami. 

Jsou zde vzájemně oddělovány částice dle barvy, tvaru, průhlednosti a lesklosti. Optické 

třídění je případ technologie speciální, ale tvoří pomyslný přechod k třídění robotickému. 

Robotickému třídění je na škodu jeho ekonomická stránka.  

Princip optického třídění spočívá v přívodu materiálu do jednotlivých třídicích drah. 

V těchto drahách „jsou jednotlivé částice osvětleny speciálními světly a jejich obraz je 

detekován pomocí optických snímačů, které přemění tento obraz na digitální informaci, 

která obsahuje veškeré parametry nutné pro identifikaci dané částice podle barvy, 

průhlednosti, složení a hustoty.“ [41] Poté jsou data vyhodnocována a produkty jsou 

odděleny od zbylého odpadu.  

Popis zkratek v Obrázek 17. 

 CCD – Charge-coupled device, elektronická součástka ke snímání a vyhodnocování 

obrazu  

 NIR – Near-infrared spectroscopy, snímací zařízení v procesu blízké infračervené 

oblasti spektrometrie  
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Obrázek 17 Schéma optického třídění zařízení A-MERCS, [41]  

 

Cílem optického zařízení A-MERCS je především: 

 „Kontrola nečistot obsažených v toku materiálu na základě barevného rozlišení, 

jakož i následná separace materiálu jiné barvy než té, která byla přednastavena 

pro další zpracování“.[41] 

 „Kontrola nečistot obsažených v materiálu během produkce a další separace částic 

do velikosti 0,5mm, které vykazují různé defekty nebo představují možné 

znečištění“.[41] 

 „Separace neprůhledných anebo naopak transparentních materiálů“.[41] 

 „Separace nestejnorodých materiálů do homogenních čistých frakcí“.[41] 

 „Simultánní barevné třídění“.[41] 

Zařízení je tedy využíváno v provozech, kde je požadován vysoký nárok na kvalitu 

získaného produktu. 
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Obrázek 18 Optický třídič A-MERCS [41] 

 

Třídicí linka TiTech s NIR detekcí 

Automatická třídící linka s NIR detekcí pochází z výroby norské firmy TiTech. 

„Společnost TiTech vznikla v roce 1993 v Norsku.  Od roku 2004 je TiTech součástí 

skupiny TOMRA, která je známa jako dodavatel automatů na sběr obalů od nápojů a 

funguje ve skoro 50 zemích světa.“[45] 

Předností této linky je rychlá montáž, vysoká účinnost vytříděných produktů. Ta se 

pohybuje v rozmezí 90 – 98 %, záleží ovšem na vstupním druhu odpadu. Návratnost 

investice, při pořízení tohoto zařízení je maximálně 36 měsíců.  

Princip linky spočívá rozpoznání předmětů podle odrazu světla v infračerveném spektru. 

K rozpoznání odrazu slouží senzory NIR a VIS. Senzor NIR prozkoumává odraz záření a 

následně třídí materiál na jednotlivé produkty. Technologie VIS zkoumá materiál 

průhledný i neprůhledný. VIS senzory vylepšují již stávající techniku snímání „RGB (Red-

Green-Blue) kamery“[45], sloužící k vyhodnocování jednotlivých vlastností tříděného 

materiálu.  

Informace získané senzory jsou vyhodnocovány počítačem, který je napojen na vzduchové 

zařízení. Trysky zařízení, tak dostávají podnět k fouknutí vzduchu do směsi materiálu a 

přesně roztřídí produkty z podávacího pásu do jednotlivých skupin.  

Tyto linky lze v praxi využít pro dotřídění komunálního a průmyslového odpadu. Díky 

senzorům je výborně tříděn plastový materiál (polypropylen, polystyren, polyetylen). 

Zařízení je vhodné i pro materiál na výrobu alternativního paliva, jelikož je schopno 
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rozpoznat jednotlivý odpad a tak dokáže vybráním komponent snížit i obsah chloru, který 

je velice nežádoucí pro spalování. [8][17][21][41][45] 

Popis k Obrázek 19. 

1. Sensory NIR a VIS 

2. Pásový dopravník 

3. Vzduchové trysky 

4. Vytříděný produkt – požadovaná směs 

5. Vytříděný produkt – nežádoucí odpad 

 

Obrázek 19 Schéma optické třídění s použitím NIR [45] 

 

3.7 Mokré metody třídění 

Mokrá síta  

Používaná síta mohou být pohyblivá, kde pohyb materiálu je dán proudem vody a také síta 

pevná. Síta pracují na principu ponoření nebo ostřiku. Při ostřikování dochází k odstranění 

jemné podsítné frakce a během ponořování dochází k třídění ve vodném prostředí[8][17] 

[21] 
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3.8 Fyzikálně – chemické postupy úpravy 

Těmito postupy úpravy odpadu „dochází k regeneraci surovin, získání druhotných surovin 

či energie, snížení nebo odstranění toxicity nebo nebezpečnosti či snížení obejmu odpadu.“ 

[18] 

Solidifikace  

Principem je stabilizování odpadu na neměnný produkt, který nepodléhá dílčím reakcím po 

jeho úpravě. Dochází tak k přeměně odpadu na pevnou směs z jiné formy skupenství a to 

díky přivedení plynu, roztoku, či suspenze do odpadu. Aby mohl být upravený odpad 

uložen je třeba před vlastní solidifikace použit postup bitumenace, cementace, vitrifikace 

nebo fixace.  

Bitumenace  

Jde o odvodnění směsi odpadu a míchání s bitumenem. Vzniklý produkt je možné použít 

ve stavebnictví jako podklad silnic nebo izolační materiál.  

Cementace 

Směs odpadu se mísí s pískem, retardačními činidly nebo přímo s cementem. Cementová 

směs je následně využívaná pro tvorbu stavebních dílů, jako jsou např. tvárnice. 

Vitrifikace  

Vitrifikací se rozumí proces, kdy dojde k vytavení odpadu se sklotvornými látkami a takto 

upravená směs se využívá pro tvorbu obkládaček nebo potrubí.  

Fixace  

Jde o proces použití odpadních materiálů (např. sádra z čištění spalin) ke snížení 

vychovatelnosti do prostředí při trvalém uložení.  

U všech postupů úpravy odpadů je třeba přihlížet k druhům odpadu, které je možné použít 

a hlavně v jakém množství. Aby nedocházelo k uvolňování látek z odpadu, musí 

proběhnout zkouškové testy toxicity a nebezpečnosti upraveného odpadu. Dále se 

zabezpečují úložiště formou izolačních bariér a průzkumem geologického podloží. [18] 
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3.9 Energetické využití odpadu  

Jako nejefektivnější postupy energetické úpravy se jeví z chemického hlediska termické 

metody. Patří zde spalování, zplyňování a pyrolýza. Při energetickém využití odpadu se 

zbavujeme především objemu a celkového množství odpadu, který by byl likvidován 

skládkováním. Při tomto procesu vzniká množství látek, které je třeba oddělit od životního 

prostředí. Většina zařízení je vyspělá ekologicky na takové úrovni, že není třeba mít obavy 

z nadměrného znečišťování ŽP. Tento postup je označován jako standardní technologie 

likvidace odpadů a to především z dlouhodobé historie spalování. Spalování odpadů je 

výhodné i z toho hlediska, že je schopno do určité míry nahradit neobnovitelné zdroje 

energie. „Ročně zpracovaných 210 000 tun TKO odpovídá 130 000 tunám hnědého uhlí 

nebo 80 000 tunám černého uhlí!“[24] 

Aby mohl být odpad spalován a následně z něj byla vyrobena energie, tak musí být 

schopný hoření. Pro hoření jsou vhodné odpady s velkým obsahem organického materiálu 

a odpady velkoobjemové. Komunální odpad má tu výhodu, že je většinou hořlavý a 

nepotřebuje podpůrné zdroje pro hoření. 

Odpad jej nejprve přivážen do spalovny a následně míchán za pomocí obsluhy jeřábu. 

Míchán je v technologické části, která se nazývá bunkr. Tato směs je připravena pro vklad 

do ohniště spalovacího kotle. 

Pro spalování jsou nejvhodnější kotle s roštovými ohništi. Roštové ohniště zajištuje postup 

odpadu od vstupu až k jeho konečné fázi a to především škváry. Teplota rozkladu látek se 

pohybuje v rozmezí 850 – 1100 ºC přičemž vzniklé spaliny musí zůstat alespoň 2 vteřiny 

v místě s teplotou 850 ºC, aby došlo k dokonalému rozpadu organických látek. Výhodou 

roštových ohnišť je jejich adaptabilita k odpadu. Podle typu zástavby či původu se navrhne 

přesný typ pro spalování. Aby byl proces účinný, je třeba dbát na vnitřní údržbu kotle a 

nenechat jej zbytečně zanášet vniklými druhotnými produkty jako je např. popílek.  

Spaliny vzniklé přeměnou odpadu jsou na výstupu z kotle ochlazovány na teplotu přibližně 

180 – 220 ºC. Z ochlazování spalin vzniká teplo, z kterého se vyrábí pára. Pára je hlavní 

výchozí látkou pro výrobu elektrické a tepelné energie. Tento postup je stejný jako všude 

v jiných elektrárnách. Jediným způsobem, kterým se liší výroba energie z odpadů, je ten, 

že odpady již nepotřebujeme a tím šetříme životní prostředí. Jednak z hlediska estetiky 
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krajinné a také v množství emitovaných látek do ovzduší. Energie je většinou prodávána 

vlastníkovi sítě, který zajistí, dodej domácnostem a firmám.  

Mimo energii vzniká i druhotný odpad jako je popílek, struska, oxidy dusíku a procesní 

odpadní voda. Tento odpad je likvidován převážně chemickými postupy, nebo je 

produkován v minimální míře jako např. PCCD/F. Sloučeniny dusíku jsou redukovány až 

na elementární dusík, který je zcela neškodný. Popílek je zachycován převážně 

elektrostatickými odlučovači a se škvárou je používán ke stavebním účelům (podsypy) 

nebo ukládán na skládku odpadů příslušné kategorie.  

V české republice jsou v provozu 3 zařízení k energetickému využití odpadů. Jde o 

zařízení ZEVO Praha-Malešice s roční kapacitou 310000 tun odpadu, SAKO Brno 

s kapacitou 240000 tun a TERMIZO Liberec s kapacitou 96000 tun. 

[13][23][24][25][26][33] 

 

Obrázek 20 Schéma spalovny SAKO [34] 

3.10 Pyrolýza  

Pyrolyzní úpravou odpadu se rozumí tepelný rozklad organického materiálu z odpadu. 

Proces probíhá za nepřítomnosti kyslíku za vzniku oleje, ropy, topných plynů, dehtu a 

popele. Množství produktu je závislé na reakčních a provozních podmínkách. Podmínky 

procesu jsou upraveny podle typu vzniklého produktu.  

Rozdíl mezi pyrolýzou, zplyňováním a spalováním je v přístupu vzduchu při procesu. 

Pyrolýza probíhá bez přístupu, zplyňování za omezeného přístupu a spalování za plného 

přístupu vzduchu.  
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Samotný proces probíhá při teplotách 400 – 800 ºC. Při těchto teplotách dochází k rozkladu 

složitých polymerních řetězců na řetězce monomerní. Vzniklé produkty jsou složitého 

chemického složení, mohou však být materiálem pro další použití v chemickém průmyslu. 

Výhodou pyrolyzního zpracování odpadu je vzniklá energie plynu i ropných produktů. 

Tato energie se stává pohonem pro samostatný proces, což je z ekonomického hlediska 

nesmírná přednost.  

PYROMATIC 

Zařízení určené pro pyrolyzní úpravu odpadu. Mezi jeho přednosti patří bezodpadový a 

soběstačný provoz díky možné přeměně plynu na elektrickou a tepelnou energii. 

[8][19][20][22][30][36] 

 

Obrázek 21 Schéma pyrolýzy [36] 
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Obrázek 22 Rozdílnost procesů dle přístupu vzduchu, vlastní úprava [30] 

3.11 Plazmové zplyňování  

Technologický postup je zaměřený nejen na zpracování TKO. Třídění a sušení složek 

odpadu před samostatným zplyňováním není důležitou činností, jelikož jde o směs odpadu 

a nedochází tak k narušení procesu a značnému znečištění vnitřního zařízení. Odpad však 

bývá tříděn z důvodu možnosti recyklace jednotlivých složek.  

Zplyňování probíhá v rozmezí teplot 2700 – 4000 ºC. V těchto teplotách dochází 

k rychlému rozkladu látek. Rozmezí je vhodné také pro rozklad složité struktury odpadu na 

jednotlivé a jednoduché prvky, což je první částí procesu. Dále dochází k reakci s kyslíkem 

a vzniku oxidu uhelnatého, malého množství vody a oxidu uhličitého. Oxid uhličitý a voda 

jsou nežádoucími produkty, jelikož jejich dílčí reakce ovlivňují následně výhřevnost plynu 

vzniklého při zplyňování. Je třeba dbát, aby k těmto dílčím reakcím docházelo zřídka či 

vůbec. V tomto procesu je velice malý obsah kyslíku a zplyňování se tak liší od klasického 

spalování.   

Hlavním produktem po zpracování odpadu je energie. Tuto energii získáme přeměnou 

energetického plynu na teplo a elektřinu. Plyn může být spalován a přeměňován v páru. 

Výhodou plazmových hořáků je až 80% účinnost při přeměně energie, čímž dochází ke 
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kladné energetické bilanci celého systému. Této účinnosti není dosaženo, pokud odpad 

obsahuje malé množství organické složky. Účinnost systému a energetická bilance je 

jedním z faktorů brzké návratnosti vložených investic. 

Česká republika je ve fázi příprav záměrů o vybudování plazmových pecí. Součást 

koncepcí pro vznik těchto zařízení jsou třídící linky a v nich vznikající jako produkt 

alternativní palivo (RDF). RDF společně s dalšími složkami odpadu budou hnacím 

pohonem těchto procesů. [14][22][35] 

 

Obrázek 23 Schéma plazmového využití odpadu [35] 
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4. Závěr  

V bakalářské práci jsou popsány metody úpravy odpadu dle mechanických, biologických a 

chemických postupů. Částečně jsou metody popsány z hlediska ekonomického a 

ekologického. 

V biologických postupech je popsána metoda MBÚ a fermentace. Kombinace obou metod 

je výhodná z hlediska přípravy odpadu k následné stabilizaci, čímž se metody vzájemně 

doplňují. ČR je ve fázi příprav návrhů pro provoz zařízení. 

V mechanických postupech je popsáno třídění a jednotlivé stroje k tomu určené. Stroje 

tvořící samostatné jednotky se uplatňují při sériovém zapojení a zvyšují tak efektivnost a 

ekonomičnost třídění. Jednotlivá zařízení jsou již v provozu při úpravě před skládkováním.  

V energetickém využití jsem se zaměřil na termické procesy a to na pyrolýzu, spalování a 

zplyňování odpadů. Procesy se vzájemně liší teplotou určenou pro úpravu odpadu a také 

množstvím kyslíku, který do procesu přichází.  

Po ekologické stránce jsou veškeré druhy úpravy vhodné, pokud přihlížíme k tomu, že by 

odpady byly nevyužity a likvidovaly by se skládkováním. Ekonomická strana metod se 

odvíjí podle toho, jak jsou úpravárenské podniky zařízeny a zda odpovídají nařízením 

vlády a předpisům týkajících se ŽP. 

Nejúčinnější jsou metody termické, jelikož dokáží upravit největší množství odpadu za rok 

a výchozí produkty jsou dále využívány. 

Nejlepší metodou je osvěta, prevence a předcházení vzniku odpadu. V dnešním světě však 

existuje minimum bezodpadových technologií v provozu, které by zmírnily dopad na 

životní prostředí.  
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