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Anotace 

Diplomová práce je zaměřená na problematiku spalování nebezpečných odpadů 

příměsí chlóru. V práci jsou obsaženy platné legislativní podmínky na úseku právní úpravy 

odpadů a ochrany ovzduší. Dále jsou v diplomové práci zahrnuty způsoby nakládání 

s nebezpečným odpadem (přeprava, úprava, shromažďování, sběr a skladování odpadů), 

možnosti zneškodnění odpadů s příměsí chlóru a charakteristika spalovny nebezpečných 

odpadů nacházející se v Ostravě. Praktická část diplomové práce zahrnuje stanovení 

obsahu chlóru v odpadech vznikající při spalování a v odpadních vodách.  Spalovna 

průmyslových odpadů SPOVO a.s., v Moravskoslezském kraji mi poskytla cenné 

informace v oblasti spalování nebezpečných odpadů.  

 

Klíčová slova: spalování odpadů, nebezpečný odpad, chlór, spalovna nebezpečných 

odpadů, zneškodňování  

Summary 

This thesis is focused on the issue of incineration, chlorine impurities. The paper 

contained a valid legislative conditions in the area of legislation on waste and air 

protection. Furthermore, in this thesis included ways of dealing with hazardous waste 

(transport, treatment, collection, collection and storage of waste), waste disposal options 

with the addition of chlorine and characteristic hazardous waste incinerator located in 

Ostrava. The practical part includes the determination of chlorine content of the waste 

arising in combustion and waste waters. Industrial waste incinerator SPOVO as, in the 

Region gave me valuable information on the incineration of hazardous waste. 

 

Keywords: waste incineration, hazardous waste, chlorine, hazardous waste incinerator, 
disposal of waste 

 

 



Seznam použitých zkratek  

Cizojazyčné zkratky: 

°C stupeň celsiův  

EPS elektrostatické odlučovače 

EU Evropská unie 

SCC sekundární spalovací komora 

SCR selektivní katalycký reaktor 

České zkratky: 

% procento 

ČR Česká republika 

h hodina 

kg kilogram 

l litr 

m metr 

mg miligram 

ml mililitr 

nm nanometr 

s sekunda  

S-IO skládka inertních odpadů 

S-NO skládka nebezpečných odpadů 

S-OO skládka ostatních odpadů 

t tuna 
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1  Úvod 

V současné době je kladen důraz na problematiku týkající se ochrany životního 

prostředí, s tím souvisí i oblast nakládání s odpady. Veškerá výrobní i nevýrobní činnost je 

doprovázená vznikem odpadů. Pro nás, jako pro občany, představuje prvořadý úkol jejich 

odstranění s ohledem na životní prostředí a zdraví lidí.  

Většina z nás si uvědomuje závažnost problematiky odpadového hospodářství 

a to v celosvětovém měřítku. Prvotní cestou, jak snížit množství odpadů je předcházet jeho 

vzniku.  

K nejznámějším způsobům odstranění odpadů patří skládkování a spalování odpadů. 

Spalování odpadů je jedním z možných způsobů odstraňování odpadů. Z hlediska 

životního prostředí se jedná o nejbezpečnější způsob odstraňování nebezpečných odpadů, 

avšak pro některé druhy nebezpečných odpadů nejedním z možných způsobů odstranění.  

Cílem diplomové práce je zaměření se na problematiku spalování nebezpečných 

odpadů s příměsí chlóru. Práci jsou sepsány legislativní podmínky, způsoby nakládání 

s nebezpečným odpadem, jeho úprava, shromažďování, třídění. Čtvrtá kapitola je 

věnována zneškodňování odpadů s příměsí chlóru, dopady na životní prostředí a zdraví 

lidí. V následující kapitole je uvedena charakteristika spalovny SPOVO, a.s. se kterou jsem 

spolupracovala na své diplomové práci. V experimentální části jsem se zaměřila 

na stanovení obsahu chlóru v odpadech, které vznikají při spalování (struska, popel z kotle 

a elektrofiltru, kalolis) a na stanovení obsahu chloridů v odpadních vodách.  
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2 Legislativa 

2.1 Legislativní prameny pro nakládání s nebezpečnými odpady 

− Zákon č. 185/2001 Sb.,  Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

− Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů 

− Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o plánu odpadového hospodářství České republiky 

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

pro spalování odpadů 

− Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a 

prachových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru 

znečišťování životního prostředí 

− 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 

− Vyhláška č. 376/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva 

zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

− Vyhláška č. 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se 

stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států 

pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k 

vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

− Vyhláška č. 383/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o 

podrobnostech nakládání s odpady 

− Vyhláška č. 384/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o nakládání 

s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, 

monometyltetrachlorordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, 

monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z 

těchto látek v koncentraci větší než 60 mg/kg (o nakládání s PCB) 
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− Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., 

kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění 

pozdějších předpisů 

2.2 Legislativní prameny na úseku ochrany ovzduší 

− Zákon č. 201/2012 Sb., Zákon o ochraně ovzduší 

− Vyhláška č.330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně 

znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových 

situacích 

2.3 Základní pojmy 

Odpad – je dle zákona č.185/2001 Sb., § 3, odstavce 1 ve znění pozdějších předpisů 

,, 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 – je dle zákona č.185/2001 Sb., § 4, odstavce a) ve znění 

pozdějších předpisů ,,odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností 

uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech.”  

Nakládání s odpady – je dle zákona č.185/2001 Sb., § 4, odstavce e) ve znění 

pozdějších předpisů ,, shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, úprava, 

využití a odstranění odpadů. ” 

Zařízení – je dle zákona č.185/2001 Sb., § 4, odstavce f) ve znění pozdějších 

předpisů,  ,,technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby. ” 

Spalovna odpadů – je dle Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., § 2, odstavce d) ve znění 

pozdějších předpisů, „ je spalovna technická jednotka se zařízením určeným ke spalování 

odpadu s využitím nebo bez využití vzniklého tepla, přímým oxidačním spalováním, jakož 

i se zařízením určeným pro jiné způsoby tepelného zpracování, zejména pyrolýzu, 
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zplyňování nebo plazmové procesy, pokud jsou vzniklé látky následně spáleny. Spalovna 

odpadu zahrnuje kromě všech spalovacích linek, zařízení pro příjem, skladování 

a předzpracovávání odpadu na místě, systémy přívodu odpadu, paliva a vzduchu, kotle, 

zařízení k čištění odpadních plynů, komíny, místní zařízení pro skladování tuhých zbytků 

a vod, zařízení a systémy pro řízení spalovacího procesu a pro monitorování 

a zaznamenávání spalovacích podmínek a emisí.“ 

Odstranění odpadů – je dle zákona č.185/2001 Sb., § 4, odstavce u) ve znění 

pozdějších předpisů ,,činnost, která není využitím odpadů, a to i v případě, že tato činnost 

má jako druhotný důsledek znovuzískání látek nebo energie. ” 
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3 Způsoby nakládání s nebezpečným odpadem  

Nebezpečné odpady jsou definovány jako odpady, které vykazují jednu nebo více 

nebezpečných vlastností (tabulka č.1) uvedených v příloze č. 2 zákona č.185/2001. 

Nebezpečné odpady mohou poškodit lidské zdraví či poškodit životní prostředí, a proto je 

potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost. K negativnímu působení může dojít na místě 

vzniku, při transportu nebo v blízkosti místa odstranění. [2].   

Tabulka 1: Seznam nebezpečných vlastností odpadů  [[[[1]]]] 

Kód Nebezpečná vlastnost odpadu 

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 

 

3.1 Přeprava nebezpečných odpadů 

Při přepravě nebezpečných odpadů je povinností odesílatele a příjemce vyplnit 

evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR. Evidenční list je přiložen 
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k zásilce a současně se odesílá příslušnému úřadu státní správy. Evidenční list je potřeba 

archivovat a to po dobu 5 let.  

Obecné povinnosti při přepravě nebezpečného odpadu 

• Zabezpečit dopravu dle platných předpisů 

• Vést evidenci a plnit ohlašovací povinnost, vést dopravu mimo ochranná 

pásma hygienické ochrany zdrojů pitné vody 

•  Při přepravě zamezit druhotné prašnosti 

• Na vyžádání orgánů předložit příslušné doklady [4] 

3.2 Úprava odpadu 

S nebezpečnými odpady je potřeba nakládat tak, aby neohrožovaly ŽP. Je důležité 

sledovat nebezpečné látky již od jejich vzniku. Důležité je oddělit nebezpečné složky 

odpadů vhodnými postupy, aby se odpady daly využít jako druhotné suroviny [3].  

Fyzikální procesy úpravy – pro výběr vhodného fyzikálního procesu je potřeba znát 

fyzikální podstatu odpadu. Nebezpečné odpady se mohou vyskytovat jako pevné, kapalné 

nebo plynné materiály nebo jejich směsi. Před volbou fyzikálního způsobu zpracování 

odpadů je vhodné mít přehled o tom, které z těchto způsobů by přicházely v úvahu, 

s ohledem na výhody a nevýhody. Prvořadým předpokladem úpravy odpadů je bezpečnost 

práce, to znamená, vyloučit jakékoliv riziko, které by mohlo vyplynout z jejich použití. 

K nejběžněji užívaným fyzikálním procesům patří destilace, adsorpce, sušení, odpařování, 

vymražování atd.[3]. 

Chemické procesy úpravy - chemické odpady lze za určitých podmínek, zejména 

v malých množstvích, detoxikovat chemickými reakcemi. Různé typy chemických reakcí 

jsou vhodné pro zpracování a rozklad nebezpečných odpadů. Pro chemické zpracování 

odpadů je zpravidla nutné rozpustit je ve vhodných rozpouštědlech. Nejvhodnějším 

rozpouštědlem je voda, případně s přídavkem emulgátorů a disperzantů. K nejčastěji 

užívaným chemickým procesům se řadí neutralizace, hydrolýza, srážení, fotolýza, atd. [3] 
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Biologická úprava (biologická detoxikace nebezpečných odpadů) – k detoxikaci 

nebezpečných odpadů patří proces biodegradace, zpracování odpadů do půdy 

a enzymatické systémy.  

Biodegradace – je proces, při kterém dochází k rozkladu polymerů, za působení 

biologických činitelů. Biodegradace je ekologicky výhodná metoda a vysoce účinná. 

Biologické zpracování nebezpečných odpadů přináší řadu výhod:  

• Nižší náklady 

• Nepřetržitá možnost zneškodňování odpadů 

• Minimální narušení lokality 

• Možnost zpracovat odpady přímo na místě vzniku [11] 

Zapracování nebezpečných odpadů do půdy (landfarming) – odpady jsou zpracovány 

do povrchové vrstvy půdy a řízeným způsobem degradovány, transformovány nebo 

imobilizovány. Nevýhodou procesu je, že je použitelný jen pro vybrané druhy odpadů 

a je zdrojem emisí a zápachů.  

Enzymatické systémy – enzymy jsou schopné přeměnit nebezpečné odpady 

na netoxické produkty. Nebuněčné enzymy, které vznikají lze použít pro detoxikaci 

kontaminantů vody a půdy [11, 12].    

3.3 Shromažďování, sběr a skladování odpadů 

Shromažďování odpadů 

Pro nebezpečné odpady mohou jako shromažďovací prostředky sloužit speciální 

nádoby, kontejnery, obaly, jímky nebo nádrže. Hlavní podmínkou je, aby splňovaly zásady 

platné legislativy. Při volbě shromažďovacího místa se musí brát do úvahy bezpečnost 

při obsluze, požární bezpečnost a dostupnost mechanizačními či dopravními prostředky. 

V blízkosti shromažďovacího místa musí být umístěn identifikační list shromažďovaného 

odpadu [5].   
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Technické požadavky na shromažďovací prostředky:  

• Odlišení shromažďovacích prostředků od sebe (barevně, tvarově nebo 

popisem) 

• Zajištění ochrany před povětrnostními vlivy 

• Zabezpečují, že odpad je chráněn před nežádoucím znehodnocením, 

zneužitím, odcizením 

• Umožňují bezpečnou obsluhu, čištění a případnou dezinfekci po vyprázdnění  

• Odolnost proti chemickým vlivům [4], [5] 

Skladování odpadů 

Jako sklady odpadů mohou sloužit volné plochy, budovy, podzemní a nadzemní 

garáže apod., které splňují stanovené požadavky. Sklad nebezpečných odpadů (obrázek 

č.1) musí být vybaven identifikačními listy nebezpečných odpadů, které se ve skladech 

nacházejí [5].  

Technické požadavky na sklady:  

• Musí bránit mísení jednotlivých druhů odpadů a jejich úniku do okolí 

• Musí umožnit snadnou a bezpečnou manipulaci s odpady ve vnitřních 

i vnějších podmínkách 

• Sklady nebezpečných odpadů musí splňovat technické a bezpečnostní 

požadavky 

• Skladování odpadů po dobu delší než 1 rok za účelem jejich odstranění se 

považuje za skladování dlouhodobé [4], [5] 
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Obrázek 1: Sklad nebezpečných odpadů [[[[21]]]] 

Sběr odpadů 

Sběr nebezpečných odpadů není prováděn klasickým způsobem, ale je sbírán 

ve sběrných dvorech nebo při mobilních svozech. Nebezpečné odpady se nejčastěji 

ukládání do červených nádob (obrázek č.2) nebo se používají speciální kontejnery 

a nádoby, které jsou navrženy tak, aby nedošlo k úniku odloženého nebezpečného odpadu 

[6, 44].  

 

Obrázek 2: Nádoba na nebezpečný odpad [[[[7]]]] 
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3.4 Odstraňování nebezpečných odpadů v ČR 

Český statistický úřad každoročně provádí statistické zjišťování o produkci nakládání 

s nebezpečnými odpady. Pravidelným výstupem je zpracování ročního výkazu. 

Následujících grafech (graf č.1, graf č.2 a graf č.3) je možné vidět odstraňování 

nebezpečných odpadů v roce 2008, 2009, 2010  [8]. 

 

 

Graf 1: Odstranění nebezpečných odpadů v roce 2008 [[[[8]]]] 
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Graf 2: Odstranění nebezpečných odpadů v roce 2009 [[[[8]]]] 

 

 

Graf 3: Odstranění nebezpečných odpadů v roce 2010[[[[ 8]]]] 
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3.5 Skládkování odpadů 

Skládkou odpadů se rozumí technické zařízení učené pro odstraňování odpadů 

trvalým nebo řízeným uložením do země nebo na zem. Skládkování odpadů patří mezi 

jednu z možností metod likvidace odpadů. Na skládky se upravuje odpad splňující určitá 

kritéria. Na skládku nelze ukládat odpady, které jsou zdrojem nepříjemného zápachu, 

toxické látky a odpady obsahující aktivní nebezpečné sloučeniny.  

Při procesu skládkování jsou odpady odváženy na skládku, kde dochází k hutnění 

odpadů (pomocí tzv. kompaktoru – čelní kolový nakladač) a překrývání inertním 

materiálem. Skládka by neměla narušovat okolí krajiny a být odolná proti mechanickým, 

fyzikálním, chemickým a biologickým vlivům [14, 15, 42].  

Skládky se podle technického zabezpečení dělí do tří skupin:  

• Skupina S – inertní odpad (S-OI) 

• Skupina S – ostatní odpad (S-OO) 

• Skupina S – nebezpečný odpad (S- NO) [15] 

3.6 Spalování nebezpečných odpadů 

Cílem procesu spalování je upravovat odpady tak, aby se snížil objem odpadu, jeho 

nebezpečnost a tím byly současně zachyceny, případně zneškodněny škodlivé látky. 

U spalovacích procesů je možné využít energii látek obsažených v odpadu.  

Organické látky obsažené v odpadu budou hořet, jakmile dosáhnou teploty vznícení 

a dostanou se do kontaktu s kyslíkem. Při plně oxidačním spalování jsou hlavními 

složkami spalin: vodní pára, oxid uhličitý, kyslík. Podle složení spalovaného materiálu a 

v závislosti na podmínkách malé množství CO, HCl, HF, HBr, HI, NOx, SO2, VOC, 

PCDD/F, PCB a sloučenin těžkých kovů [9, 43].  
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Faktory ovlivňující průběh spalování jsou uvedeny v následujícím obrázku (obrázek č.3).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Faktory ovlivňující spalování [[[[10]]]] 

 

Spalování odpadů v ČR představuje malé procento oproti způsobu ukládání odpadu 

na skládku. 

Proces spalování odpadů má rovněž své výhodné a nevýhodné stránky. Výhody 

procesu spalování:   

• Snížení objemu odpadů 

• Snížení hmotnosti odpadů 

• Destrukce toxických látek  
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• Možnost využití tepla [13] 

Nevýhody spalování: 

• Vysoké investiční náklady 

• Vysoké náklady na provoz a údržbu zařízení 

• Tvorba emisí 

• Potřeba kvalifikovaného personálu na provoz a údržbu [13,18] 

 

Základní podmínky, které je nutné při spalování zajistit: 

• Dostatečný vývin tepla 

• Dostatečná teplota hoření 

• Dostatečné zadržení spalin 

• Dostatečné množství spalovaného vzduchu [13,15] 

 

3.6.1 Dodávka a skladování odpadů 

Prostor pro dodávku odpadů je místo, kde přijíždějí automobily, vlaky nebo 

kontejnery za účelem ukládání odpadů do bunkrů, po zvážení. Pro každý nebezpečný 

odpad se předkládá identifikační list odpadu, který obsahuje údaje o původci odpadu 

a oprávněných osobách, údaje o původu odpadu, údaje o kódech odpadu, parametry 

spalování (např. obsah chlóru, výhřevnost, vlhkost), právně závazné předpisy 

a bezpečnostní popř. ekologické informace.  

Tuhé nebezpečné odpady se přechodně skladují bunkrech. Jejich velikost je 500 – 

2000 m3. Skladovací a míchací prostory mohou být v bunkru odděleny.  

Kapalné nebezpečné odpady a kaly se skladují v cisternových skladech. Kapalný 

odpad je čerpán potrubím k hořákům a je veden do rotační komory. Cisterny, potrubí, 

ventily musí být chráněny proti korozi a musí umožňovat variantu čištění a odebírání 

vzorků [19]. 
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3.6.2 Spalování 

Spalování nebezpečných odpadů probíhá nejčastěji v rotační peci (obrázek č.4). 

Rotační pece (obrázek č.4) mají široké uplatnění, jsou vhodné pro odpady 

průmyslové, komunální, prstovité, kapalné odpady a kaly. K nevýhodám rotační pece patří 

vysoké provozní náklady a nízká účinnost energetického využití. Jsou tvořeny vyzděnými 

válci s mírným sklonem, které se otáčejí a tím zajišťují promíchávání odpadů. Teplo 

se přivádí třemi způsoby, sáláním plamene na odpady, sdílením tepla ze spalin a vedením 

tepla do lože odpadů. Spalovací teplota se pohybuje v rozmezí 1100-1200°C. 

Vyprazdňovací konec rotační je pece se chladí vzduchem za účelem snížení teplot. 

Spálený odpad se vyprazdňuje ve formě strusky, která padá do nádrže s vodou, je součástní 

systému vyprazdňování strusky pod sekundární spalovací komorou. Struska 

se vyprazdňuje do kontejneru.   

Konec rotační pece je zaústěn do dolní části dospalovací komory. V dohořívací 

komoře se teploty pohybují v rozmezí 900 - 1200°C. Většina zařízení se situována ke 

vstřikování vzduchu do dohořívací komory. Vysoká teplota způsobí úplné vyhoření spalin 

a organických sloučenin, jsou tak zcela odbourány. Údaje o kapacitě zařízení jsou uvedeny 

v tabulce č.2 [14,15,17, 34, 38]. 

Tabulka 2: Údaje o kapacitě zařízení [[[[34]]]] 

Údaj Hodnota 

Teplota rotační pece 850 - 1200 °C 

Teplota sekundární spalovací 

komory 

1100 – 1200 °C 

Doba setrvání spalin Minimálně 2s 

Odstranění strusky Tekuté 

Objem spalin (100%) 22300 Nm3/h 

Objem spalin (max.) 26000 Nm3/h 
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Obrázek 4: Rotační pec [[[[16]]]] 

3.6.3 Technologie pro čištění spalin  

Při termickém zpracování odpadů dochází ke vzniku znečišťujících látek, které 

poškozují životní prostředí. Pro tyto emise jsou stanoveny limity (tabulka č.3), které 

spalovna nesmí překročit. Za překročení limitů by spalovna mohla dostat vysokou pokutu 

nebo by mohla být vyřazena z provozu.  

Tabulka 3: Emisní limity pro spalovnu [[[[22]]]] 

Znečišťující látka Zákonné limity 

Tuhé znečišťující látky (prach) 10mg/m3 

HCl 10mg/m3 

TOC 10mg/m3 

HF 1mg/m3 

SOx 50mg/m3 

NOx 200mg/m3 

Ostatní těžké kovy 0,5mg/m3 

CO 50mg/m3 

PCCD/F 0,1ng/m3 
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Tuhé znečišťující látky (TZL) 

Obsah tuhých znečišťujících látek ve spalinách je určen řadou faktorů:  

• Vstupní koncentrací popela v odpadu 

• Teplotou spalin 

• Rychlostí proudění plynů 

• Velikostí částic 

• Množstvím přiváděného vzduchu do spalovacího procesu 

• Rozložení prachových částic 

Odlučování TZL bývá prvním stupněm čištění spalin. Mohou být zachycovány 

odlučovači, které pracují na základě rozdílných fyzikálních principů. Z hlediska principu 

a funkce je možné zařízení rozdělit na:  

• Mechanické odlučovače 

• Elektrostatické odlučovače 

• Tkaninové (látkové) filtry [23] 

Mechanické odlučovače – princip je založen na využití gravitační nebo setrvačné síly 

k oddělení tuhých částic na základě odlišné hustoty od hustoty plynných částic. 

K nejjednodušším typům mechanických odlučovačů patří tzv. usazovací komory. Jejich 

funkce je založena na snížení rychlosti plynu v důsledku rozšíření průřezu potrubí.  

Na obdobném principu s využitím gravitační i setrvačné síly pracují prašníky. Avšak 

nejpoužívanějším typem mechanických odlučovačů jsou odlučovače vírové (cyklóny) [13].  

Elektrostatické odlučovače (EPS) – Elektrostatické odlučování je proces, při kterém 

jsou částice odstraňovány pomocí působení elektrických sil. K výhodám elektrostatických 

odlučovačů patří nízká tlaková ztráta, vyšší odlučovací schopnosti i pro jemné částice, 

možnost použití i za vysokých teplot. K nevýhodám patří vyšší investiční náklady, citlivost 

na změnu na složení prachu [24].  

Tkaninové (látkové) filtry – podle tvaru filtrační látky se dělí na hadicové a kapsové. 

Výhodou tkaninových filtrů jsou nízké pořizovací náklady, vysoká účinnost a provozní 

spolehlivost. Tkaninové filtry nelze použít pro vlhké plyny a lepivé příměsi.   



Bc. Zdeňka Gajdošová: Problematika spalování nebezpečných odpadů s příměsí chlóru  

 

 

2013  18 

 

Plynné znečišťující látky 

Mezi plynné znečišťující látky patří oxidy dusíku (NOx), oxid dusičitý (NO2),… 

Volba technologie čištění spalin je závislá na druhu odpadu. Pro spalovny odpadu je 

důležité odstraňování kyselých složek spalin (SOx, HCl, HF), denitrifikace spalin 

(odstraňování Nox) a odstraňování stopových prků (PCDD/PCDF, Hg) [13, 14, 25]. 

Suchý proces – podstatou je dávkování sorbentů v práškovém stavu. Výhodou 

suchých procesů je, že při nich nevznikají odpadní vody.  

Polosuché procesy – do proudu spalin je sorpční prostředek vstřikován ve vodném 

roztoku nebo ve formě suspenze. Voda se z roztoku odpaří a výsledný produkt je možné 

znova použít. 

Mokré procesy – spaliny jsou propírány ve sprchových pračkách oběhovou vodou 

s přídavkem vápenného mléka. Proces dosahuje účinného vyčištění spalin od kyselých 

složek a prachových částic. U mokrých procesů vznikají odpadní vody [13].  

 

Denitrifikace spalin  

Procesy jsou doprovázeny tvorbou oxidů dusíku. Jejich vznik nastává třemi způsoby:  

1. Ze spalovacích teplot za vysokých teplot (vysokoteplotní NOx) 

2. Chemicky vázané v palivu (palivové NOx) 

3. Reakcemi na rozhraní plamene z chemicky nevázaného dusíku v palivu  

 

Odstraňování stopových příměsí 

Pro odstraňování je využívána metoda adsorpce na aktivním uhlí nebo koksu. 

Průchodem spalin dochází k zachycení škodlivin a rtuti [13, 26].  
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3.6.4 Využití odpadního tepla 

Spalování odpadů je spojeno s produkcí tepla, které může být navráceno a využito. 

Odpadní teplo vzniklé při zneškodňování odpadů se využívá pro výrobu páry a elektrické 

energie [13,33].  

3.6.5 Produkty z procesu spalování  

• Tuhé produkty spalování 

• Škvára, struska, polokoks 

• Tuhé částice ze suchého odprášení spalin 

• Tuhý zbytek z čištění spalin (nebo kal) 

• Tuhý zbytek z čištění technologických vod (nebo kal) 

• Plynné produkty spalování 

• H2O 

• CO2 

• O2 

• CO 

• Prach 

• Cl- (jako HCl) 

• F- (jako NO) 

• SO2 + SO3 

• NO + SO2 [13] 

 

• Odpadní vody 

• Chlazení tuhého zbytku (popel, škvára) 

• Čistění spalin využívající mokré odlučovače 

• Čištění napájecí vody pro kotle [13] 
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4 Možnosti zneškodnění odpadů s příměsí chlóru 

4.1 Základní charakteristika chlóru 

Chlór je za normálních podmínek žlutozelený plyn se silně štiplavým zápachem, 

vysoce reaktivní. Teplota varu je 34°C, teplota tání 101°C a hustota 1,42 kg⋅m-3. Chlór 

reaguje s vodou za vzniku kyseliny chlorovodíkové. Kyselina chlorovodíková 

(chlorovodík) je čirá, popř. nažloutlá kapalina. Chlór a chlorovodík jsou dvě 

nevýznamnější anorganické plynné látky s obsahem chlóru [27, 28, 41]. 

4.2 Dopady na životní prostředí a zdraví lidí 

Chlór je velmi nebezpečný a agresivní plyn. Jeho výhodou je silný zápach, který 

je pro člověka patrný už při nízké koncentraci. Reaguje s vlhkostí za vzniku chlorovodíku. 

Při úniku do ovzduší se chlór drží při zemi (je těžší než vzduch) a reaguje s ostatními 

látkami. Akutní nebezpečí představuje chlór jak pro volně žijící živočichy, tak i pro 

rostliny.  

Zdroje emisí:  

• Chlorovodík pocházející ze spalovacích procesů 

• Úniky při používání desinfekčních prostředků 

• Úniky chlóru a chlorovodíku z průmyslu 

• Vznik chlorovodíku během spalování odpadů s obsahem chlóru [27, 28, 41] 

4.3 Proces spalování kapalných a plynných odpadů s obsahem 

chlóru a s využitím HCl 

Zařízení upravuje kapalné a plynné chlorované odpady s využitím odpadního tepla 

a produkcí HCl. Proces zahrnuje:  

• Spalovací komoru 

• Parní generátor 
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• Čištění spalin kombinované s využitím HCl 

• Spalinový komín 

Určitá část spalin produkovaná během spalování se oddělí k produkci HCl v zařízení 

čištění spalin. 

Spaliny se plní do regeneračního zařízení pomocí přepravního potrubí. Před spálením 

je každý tok spalin veden přes usazovací kontejner. V usazovacím kontejneru se oddělují 

kapalné částice od toku spalin. Při měření objemu protékajících spalin je potřeba zohlednit 

tlak, teplotu a spaliny jsou plněny do spalovací komory.   

 

 

                   Hořák 

 

 

 

 

                                                                                                                      Odtah  

 

 

                                                                                                                                   

                             

 

Schéma 1: Zařízení pro extrakci HCl [[[[19]]]] 

 

Všechny kapalné odpady jsou vedeny do hořáku v přední části spalovací komory. 
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a tím docházelo k dostatečnému spálení odpadů. Spalovací komora je navržena pro teplotu 

1600 °C. Vzhledem k vysoké teplotě je spalovací komora až ke vstupu do parního kotle 

obložena žáruvzdornými cihlami a plášť je tvořen z kotlového plechu. Mokré praní spalin 

probíhá ve dvou pracích věžích [19].  

4.4 Proces výroby HCl při čištění spalin 

Spalují-li se odpady s obsahem chlóru, vzniká chlorovodík. Při vzniku HCl se 

spaliny opouštějící kotel nejprve rozprašují do zařízení sloužícímu ke chlazení. V obložení 

chladící jednotky jsou umístěny trysky, kterými je HCl rozprašována do spalin. Část HCl 

se odpaří a dochází ke zchlazení spalin. 

HCl putuje do prací kolony, kde se absorbuje chlorovodík a jiné kyselé plyny 

obsažené ve spalinách. Kyselina chlorovodíková je převedena do zásobní nádrže. Spaliny, 

zbavené chlorovodíku vstupují do ionizačního mokrého skrubru (pračka k čištění 

vysokopecních plynů). 

Ve skladovací nádrži se kyselina chlorovodíková čerpá do odpařovače a HCl 

je zušlechtěna ve vakuu. Z vakuové jednotky se kapalina čerpá do zařízení k úpravě 

odpadních vod. Zbývající kyselina, která obsahuje tuhé látky a těžké kovy je vedena 

z odpařovače a čerpána k neutralizaci do míchacího zařízení [19]. 

4.5 Stanovení Cl – a anorganických sloučenin  

Chlor a jeho sloučeniny jsou součástí odpadních plynů z řady technologií, převážně 

chemického a strojírenského průmyslu. A stanovuje se metodami manuálními 

a instrumentálními [35].  

Manuální a instrumentální metody 

Manuální metody - Pro stanovení obsahu chlóru byly zavedeny metody na 

fotometrickém stanovení, odměrném stanovení a na stanovení chlóru a chlorovodíku vedle 

sebe ve vzorcích. Fotometrická metoda je určena pro stanovení Cl- v odpadních plynech 

s nízkým obsahem chlóru (hmotnostní koncentrace Cl- 0,05 – 100mg/m3). Chlór 
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se absorbuje v roztoku methyloranže. Obsah chlóru se určí za snížení absorbance 

reakčního roztoku při 510nm. Odměrná metoda je určená stanovení chlóru v odpadních 

plynech se zvýšeným obsahem chlóru (hmotnostní koncentrace 50mg/m3 – 50g/m3). 

Instrumentální metody - využívají infračervené absorpční spektrometrie [35].  

4.6 Zneškodnění odpadů s příměsí chlóru  

Kyselé složky odpadů (HCl, SO2, NOx) se odstraňují mokrým způsobem 

v plynových pračkách, popřípadě polosuchými a suchými systémy.  

K odstraňování plynných látek ze spaloven odpadů se nejčastěji užívají suché nebo 

mokré procesy. Suché procesy zachycují HCl, HF, SO2 na pevných sorbentech (NaHCO3, 

CaO) a mokré procesy jsou založeny na absorpci těchto alkalických plynů reagující 

s roztoky nebo suspenzemi (NaOH, Ca(OH)2 ).  

Suché čištění spalin – spočívá v adsorpci kyselých plynů na NaHCO3 nebo CaO, 

které jsou dávkovány v práškovém stavu [29]. 

Polosuché čištění spalin – provádí se nástřikem suspenze vápna do rozprašovací 

sušárny. Rozstřik je prováděn za pomoci rotujícího kotouče nebo dvoufázovými tryskami. 

Dochází k ochlazování spalin a k reakci mezi Ca(OH)2 s HCl při teplotě 120 – 180 °C. 

Pevný produkt je odlučován v látkovém filtru nebo elektrofiltru a je ukládán jako 

nebezpečný odpad. V procesu polosuchého čištění spalin se většinou netvoří odpadní vody. 

Účinnost procesu je cca 85% [29, 30].   

Mokré čištění spalin – při čištění pomocí Ca(OH)2 nebo NaOH musí být spaliny před 

vstupem do pračky ochlazeny na teplotu 65°C. Současně se ve vodě zachytí významný 

podíl HCl. Dále spaliny postupují do dvoustupňové vypírky, kde se odloučí zbytky HCl. 

Odpadní vody je nutné zbavit v čistírně odpadních vod. V čistírně odpadních vod se voda 

alkalizuje vápnem po přídavku FeCl3 a trimercaptotriazinu se vyloučí sraženina Fe(OH)3, 

která na svém povrchu zachytí těžké kovy a další nečistoty [29].  
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5 Charakteristika spalovny nebezpečných odpadů 

Spalovna průmyslových odpadů SPOVO a.s., byla uvedena do trvalého provozu 

v červenci roku 2001. Majitelem spalovny je národní společnost SITA, která je členem 

skupiny SUEZ ENVIRONNEMENT.   

Spalovna (obrázek č.5) je určena pro širokou škálu odpadů, zejména pro odpady 

nebezpečné se zvýšeným obsahem chlóru, síry, těžkých kovů. Spalovna jako jediná v ČR 

má povoleno termické odstranění PCB a freonů. Provoz společnosti se řídí dle platných 

legislativních předpisů a nařízeními. Základní údaje o spalovně jsou uvedeny v tabulce č.4 

[21,31].  

Tabulka 4: Základní údaje o spalovně [[[[36]]]] 

Základní údaje o spalovně 

Teplota rotační pece 800 – 1200 °C 

Teplota sekundární spalovací komory 

(SCC) 

1100 – 1200 °C 

Doba setrvání spalin v SCC 2 s 

Kapacita spalovny 2,65 t/h odpadu 

Provozní disponibilita 8000 h/rok 

 

 

Obrázek 5: Spalovna SPOVO a.s. [[[[21,31]]]] 
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5.1 Technologie spalovny SPOVO a.s. 

Spalovna je řízena řídicím systémem, který je ovládaný z velínu (obrázek č.6). 

Odpady jsou kladeny do rotační pece, která odděluje spalování od okolí. Spalovna 

je souborem několika technologických stupňů, které zajistí manipulaci a bezpečné 

zneškodnění škodlivin, obsažených v odpadech.  

Odpady se dělí do tří hlavních skupin, na velkoobjemové pevné odpady, kapalné 

a kusové odpady. Vyložení pevných odpadů probíhá přímo do prostorů bunkrů 

(zásobníků). Kapalné odpady bývají přečerpávány do zásobníků kapalných odpadů 

(obrázek č.7). Kusové odpady jsou zpracovávány individuálně na základě charakteru 

odpadu. Nezbytnou součástí spalovny je také laboratoř, kde se provádí stanovení chlóru, 

obsahu vody, těžkých kovů.  

 

 

Obrázek 6: Velín 
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Technologické stupně spalovny:  

• Příjem odpadů – odpady je možno přijímat v autocisternách, kontejnerech 

a sudech. Součástí spalovny je i drtič, který slouží k úpravě odpadů o větších 

velikostech. 

 

Obrázek 7: Zásobníky na kapalné odpady 

• Spalovací část – je tvořena rotační pecí a dopalovací komorou, kde se odpady 

odstraňují při teplotě 1100 - 1200°C. Nespalitelný zůstatek odchází ve formě 

strusky.  

• Parní kotel – využívá tepla k výrobě páry (obrázek č.8), která slouží pro 

potřebu technologie, komerční účely a pro výrobu elektrické energie, kterou 

spalovna využívá.  
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Obrázek 8: Část ve které dochází k výrobě elektřiny a páry 

 

• Čištění spalin – spaliny vznikající při procesu spalování jsou nejprve 

odváděny do elektrostatického filtru, kde dochází k odstraňování polétavého 

popílku. Dále spaliny přecházejí do dvoustupňového mokrého praní. V pračce 

prvního stupně jsou spaliny skrápěny vodou a dochází k odstraňování 

převážně HCl, HF a těžkých kovů. Druhý stupeň praní slouží k odstranění 

SO2 , tento stupeň je rozdělen na dvě prací jednotky. Ke skrápění spalin 

dochází za pomoci vápenného mléka. Po průchodu mokrého praní 

je do spalin vstřikován aktivní koks k zachycení částic dioxinů a těžkých 

kovů na tkaninovém filtru. Následuje čištění Nox vstřikování čpavku 

a katalyzátoru SCR (selektivní katalický reaktor DENOx) [21, 31] 

Po odstranění škodlivých látek ze spalin, odcházejí spaliny komínem do ovzduší. 

Před vstupem spalin do komína se analyzuje obsah polutantů ve spalinách. Monitorovací 

systém zahrnuje tyto emisní analyzátory:  

1. Systém pro měření HCl, CO, CO2, NOx  

2. Měření TOC 

3. Měření prachu 

4. Analyzátor kyslíku [32] 
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5.2 Technologie suchého čištění spalin pomocí  

Technologie je založena na redukci kyselých spalin (HCl), vzniklých při spalování 

odpadů ve spalovně SPOVO, a.s. (příloha č.1). Pro předčištění spalin je využívána 

technologie suché sorpce na bázi bikarbonátu sodného. Do spalinovodu se dávkuje jemně 

rozemletý sorbent, který neutralizuje kyselé složky spalin (HCl).  

Hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3) se při 140°C začíná rozkládat na uhličitan 

sodný. Tento jev je označován za popcorn nebo kalcinace (uvolňování CO2). NaHCO3 

je nutné dávkovat do prostoru spalin o teplotě nejméně 160°C, aby proces kalcinace 

probíhal dostatečnou rychlostí. Rychlost kalcinace ovlivňuje velikost částic, vetší částice 

potřebují delší čas, tudíž kalcinace probíhá déle.  

 

Pro aplikaci čištění spalin je nutné dodržet tyto zásady:  

• Použití velmi jemného sorbentu, nejlépe čerstvě mletého 

• Dodržení vhodné provozní teploty pro rozklad bikarbonátu sodného 

• Ideální promísení částic sorbentu s molekulami škodlivin 

• Dodržení reakční doby 

Bicar (hydrogenuhličitan sodný) se skladuje ve skladu surovin v big- bags 

(velkoobjemové vaky, pytle), odkud se dopravuje na vykládací stanici pomoci 

vysokozdvižného vozíku. Doprava je řešena mechanicko-pneumatickou cestou. Vykládací 

stanice je vybavena výsypkou s dvířky pro otevření big- bagu, ventilátorem a snímačem 

minimální hladiny. Z výsypky je bicar transportován dávkovacím šnekovým dopravníkem. 

Dávkované množství je závislé na koncentraci HCl. Z dávkovacího šnekového dopravníku 

bicar vypadává do sacího potrubí dopravního ventilátoru. Z ventilátoru je dávkován 

pomocí ocelového potrubí do příslušného dávkovacího místa, kde je přiveden 

k jednotlivým dávkovacím tryskám pro rozptýlení do spalin. 
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Obrázek 9: Dávkovací trysky 

5.3 Produkty po spalování ve spalovně SPOVO, a.s. 

K produktům ve spalovacím procesu ve společnosti SPOVO, a.s. patří tuhé odpady, 

plynné emise a odpadní vody. Produkce odpadů spalovny SPOVO a.s. za rok 2008 jsou 

zobrazeny v tabulce č.5. 

Z uvedené tabulky (tabulka č.5) je patrné, že největší podíl produkce zaujímá struska 

a popel. Nakládání s nimi probíhá ukládáním na skládku nebezpečných odpadů v Rapotíně. 

Jedná se o skládku zabezpečenou, která odpovídá všech stanoveným předpisům 

a legislativním požadavkům. Jejich bezpečnost je sledována pravidelným monitoringem. 

Vyprodukovaný popílek, pevné reakční produkty a odpad z filtračních koláčů se 

solidifikují a ukládají na skládku nebezpečných odpadů v Rapotíně [39].  

Solidifikace/stabilizace odpadu spočívá v smíchání odpadů s vhodnými pojivy 

a plnivy, aby byly upraveny fyzikální a chemické vlastnosti odpadů.  Cílem je změna 

vlastností odpadů, aby byly splněny požadavky pro uložení na skládku. Při 

solidifikaci/stabilizaci se používají pojiva, jako jsou např. cement, popílek, hydraulické 

vápno, vápenný hydrát [39, 40].  
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Tabulka 5:Produkce odpadů SPOVO, a.s. -  v roce 2008 [[[[21]]]] 

  Leden Únor Březen Duben Květen Červen 

Kód Název Množství 
(t) 

Množství 
(t) 

Množství 
(t) 

Množství 
(t) 

Množství 
(t) 

Množství 
(t) 

19 01 05 Filtrační 
koláče 

17,92 21,28 16,52 7,44 18,52 13,92 

19 01 11 Popel, 
struska 

221,82 178,46 150,52 140,92 149,12 168,08 

10 01 05 Pevné 
reakční 

produkty 

37,29 62,38 32,96 8,76 11,07 37,19 

19 01 13 Popílek 29,04 26,93 23,52 30,30 27,84 43,99 

 Celkem 306,07 289,05 223,52 187,42 206,55 263,18 

  Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

Kód Název Množství 
(t) 

Množství 
(t) 

Množství 
(t) 

Množství 
(t) 

Množství 
(t) 

Množství 
(t) 

19 01 05 Filtrační 
koláče 

20,63 23,40 17,56 20,41 22,63 13,8 

19 01 11 Popel, 
struska 

166,60 157,36 168,32 184,93 146,48 165,52 

10 01 05 Pevné 
reakční 

produkty 

31,18 18,60 19,76 8,68 9,16 15,8 

19 01 13 Popílek 29 20,54 34,88 22,99 35,23 34,04 

 Celkem 247,41 219,90 240,52 237,01 213,50 229,16 
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6 Experimentální část 

Praktická část diplomové práce byla prováděna v laboratoři spalovny nebezpečných 

odpadů SPOVO, a.s. Zjišťovala jsem obsah chlóru ve výstupech odpadů ze spalovny 

po dobu dvou týdnů v měsíci prosinec a obsahy chloridů v odpadních vodách.  

V laboratoři spalovny se provádějí analýzy hlavních parametrů vstupních odpadů 

a analýzy týkající se provozu spalovny. U vstupních odpadů se zjišťuje spálené teplo, 

obsah chlóru, síry a těžkých kovů. U odpadů kapalných je určována mísitelnost odpadu 

s ostatními odpady v nádržích. Podle výsledku analýzy je pak učena nádrž, do které 

je odpad přečerpán. Po každém mísení je vzorek odebrán pro analýzu. U výstupních 

odpadů je sledován podíl spalitelného zbytku a obsah těžkých kovů. U odpadních vod jsou 

denně sledovány její parametry (pH, obsah rozpuštěných a nerozpuštěných látek, obsah 

solí).  

6.1 Stanovení chlóru ve spalitelných odpadech 

Analýzu pevných látek jsem prováděla na RTG fluorescenčním spektrometru Spectro 

Xepos (obrázek č.10). Pevné vzorky se analyzují v kyvetách z kovu s podložkou 

z polyetylénové průhledné fólie. Dávkuje se množství vzorku, aby bylo zaplněno tři 

čtvrtiny kyvety.  

Měření je tvořeno z několika následujících kroků:  

• Odebrání vzorkovacího materiálu 

• Příprava vzorku 

• Naměření množství vzorku  

• Předání vzorku do kyvety 

• Umístění kyvety do spektrometru a uzavření krytu 

• Popis vzorku do počítače spektrometru 

• Zahájení a následné měření 

• Ukončení měření a vyjmutí kyvety 

• Vytištění výsledků analýzy [37] 
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Obrázek 100: RTG fluorescenční spektrometr Spectro Xepos. 

 

6.2 Stanovení chlóru v odpadních vodách 

Chloridy jsou nejběžnější formou výskytu sloučenin chlóru ve vodách. Vyskytují 

se ve všech druzích vod. V odpadních splaškových vodách, v průmyslových vodách jsou 

chloridy obsaženy ve vysoké koncentraci.  

Pro stanovení chloridů v odpadních vodách se nejběžněji používá odměrné 

stanovení. Chloridy se titrují odměrným roztokem dusičnanu stříbrného (AgNO3) za 

vzniku málo rozpustného chloridu stříbrného (AgCl). Konec titrace je indikován 

chromanem draselným (K2CrO4). Sraženiny chloridu stříbrného (AgCl) jsou bílé a 

chromanu draselného (K2CrO4) jsou cihlově červené.  

K vlastnímu stanovení chloridů bylo odměřeno 100 ml vzorku vody. Dále bylo 

přidáno 1 ml roztoku chromanového indikátoru. Za stálého míchání byl vzorek titrován 

odměrným roztokem dusičnanu stříbrného (AgNO3) do vzniku červenohnědého zbarvení.  

Použité pomůcky:  

• Titrační baňka 

• Pipeta 

• PE střička  
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• Stojan s byretou 

• Nálevka 

• Kádinka 

• Odměrný válec 

 

Chemikálie: 

• Destilovaná voda 

• Dusičnan stříbrný AgNO3 

• Chroman draselný K2CrO4 

 

Ukázka výpočtu obsahu Cl v odpadních vodách:  

a) Výpočet přesné koncentrace pracovního odměrného roztoku dusičnanu stříbrného 
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c(AgNO3)  přesná koncentrace dusičnanu stříbrného v mol/l 

c(NaCl)   látková koncentrace standardního roztoku chloridu sodného v   mol/l 

V(NaCl)  objem srovnávacího roztoku použitý pro stanovení titru v ml 

V(AgNO3)  objem roztoku dusičnanu stříbrného v ml 

 

b) Látková koncentrace chloridů ve vzorcích vody 
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c(Cl-)   látková koncentrace Cl- ve vzorku vody v mmol/l 
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Ft   titrační faktor (zde je roven 1) 

c(AgNO3)  přesná koncentrace odměrného roztoku AgNO3 v mol/l 

Vt   objem roztoku AgNO3, spotřebovaný do konce titrace v ml 

Vs   objem roztoku AgNO3, spotřebovaný při slepém stanovení v ml 

Vv   objem vzorku, vzatý k titraci v ml 

 

c) Hmotnostní koncentrace chloridů ve vzorcích vody 
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ρ(Cl-)   hmotnostní koncentrace chloridů ve vzorku vody v mg/l 

c(Cl-)   látková koncentrace Cl- ve vzorku vody v mmol/l 

M(Cl)   molární hmotnost Cl = 35,45 g/mol 
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7 Vyhodnocení  

Na spalovně průmyslových odpadů SPOVO a.s. byla provedena analýza výstupních 

odpadů ze spalovny. Bylo sledování množství Cl – v tuhých odpadech a množství chloridů 

v odpadních vodách.  

7.1 Stanovení obsahu chlóru ve strusce 

Složení strusky a obsahu jednotlivých složek je závislé na spalovaném odpadu. 

Obsah spalitelných látek je menší jak 5%. K učení obsahu chlóru ve strusce bylo využito 

RTG fluorescenčního spektrometru Spektro xepos (obrázek č.10). Naměřené množství 

chlóru ve uvedeno v příloze č.2 a znázorněno v grafu č.4. Z následujícího grafu (grafu č. 4) 

je vidět značné kolísání hodnot, které je způsobeno různým složením spalovaného odpadu 

a jeho množstvím. Průměrná hodnota vyskytujícího se chlóru je 0,57 hmot.%.  Po 

provedení analýzy výluhu je odpad předán oprávněné osobě, která jej odveze na 

zabezpečenou skládku.  

 

Graf 4: Množství Cl - ve strusce 

7.2 Stanovení obsahu chlóru v kalolisu 

Složení kalu a jednotlivých složek je proměnlivé v závislosti a obsahu jednotlivých 

složek v odpadech. Naměřené hodnoty chlóru jsou uvedeny v příloze č.3 a znázorněny 
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v grafu č.5. K učení množství chlóru bylo využito RTG fluorescenčního spektrometru 

Spectro xepos (obrázek č.10). Vzorek se odebírá z každého naplněného kontejneru. Z grafu 

č. 5 je možné pozorovat kolísání hodnot, které je způsobeno množstvím spalovaného 

odpadu a jeho složením. Průměrná hodnota chlóru je 1,21 hmot.%. Po provedení analýzy 

je kal předán oprávněné osobě, a ta jej odveze na zabezpečenou skládku. 

 

Graf 5: Množství Cl – v kalolisu 

7.3 Stanovení obsahu chlóru v popelu z kotle 

Složení popílku a jednotlivých složek je závislé na spalovaném odpadu.K určení 

obsahu chlóru bylo použito RTG Fluorescenčního spektrometru Spectro xepos (obrázek 

č. 10). Naměřené hodnoty jsou znázorněny v příloze č.4 a graficky v grafu č.6 . Z grafu 

č. 6 je vidět kolísání hodnot, které je zapříčiněné množstvím a složením spalovaného 

odpadu. Průměrná hodnota naměřeného chlóru je 0,88 hmot.%.  Popílek je předán 

oprávněné osobě k odstranění a ta jej odveze na jednodruhovou skládku.  
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Graf 6: Množství Cl – v popelu z kotle 

7.4 Stanovení obsahu chlóru v popelu z elektrofiltru 

Složení popílku a obsah jednotlivých složek je závislý na spalovaném odpadu. 

Popílek je předán oprávněné osobě k odstranění. Oprávněná osoba jej odveze na jedno 

druhovou skládku. K určení množství chlóru bylo použito RTG fluorescenčního 

spektrometru Spectro xepos (obrázek č.10). Obsah zjištěného chlóru je uveden v příloze 

č.5 a grafu č.7. Z grafu č. 7 je možno sledovat kolísání hodnot, což je zapříčiněno 

množstvím a složením spalovaného odpadu. Z naměřených hodnot je průměrná hodnota 

16,58 hmot.% chlóru.  
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Graf 7: Množství Cl – v popelu z elektrofiltru 

7.5 Stanovení obsahu chlóru v zásadité prací jednotce C4002 a 

C4003  

Alkalická pračka je dvoustupňová s prací suspenzí Ca(OH)2. Využívá principu 

protiproudu a zajišťuje efektivní absorpci znečišťujících látek. Obě pračky jsou válcového 

tvaru a jsou opatřeny čerpadly. V pračkách vzniká sádrovec a vzniklá suspenze je 

připravena k odvodnění.  

Zjištěný obsah chlóru v první zásadité prací jednotce je uvedný v příloze č. 6 

a graficky znázorněn v grafu č. 8. Průměrná hodnota z naměřených hodnot je 319 hmot. % 

chlóru.  
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Graf 8: Množství Cl – v první zásadité prací jednotce 

 

Obsah chlóru v druhé prací jednotce je uveden v příloze č.7 a v grafu č 9. 

 

Graf 9: Množství  Cl – v druhé zásadité prací jednotce 

7.6 Stanovení obsahu chlóru v kyselé prací jednotce C4001 

Kyselá pračka je ve tvaru válcové nádoby a je opatřena čerpadly. V horní části 

pračky je umístěný tepelný výměník. V kyselé pračce jsou spaliny odstraněny, za pomoci 
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prací vody, která se vstřikuje ve dvou ostřikovacích úrovních. Spodní část pračky slouží 

jako recirkulační nádrž. Část vody je neustále odváděna do čistírny odpadních vod 

spalovny.  

Naměřené hodnoty chlóru jsou uvedeny v příloze č.8 a v grafu č.10. Průměrná 

hodnota chlóru z naměřených hodnot je 12 064 mg/l.  

 

Graf 10: Množství Cl – v kyselé prací jednotce 

7.7 Stanovení obsahu chloridů ve sběrné nádrži A5003 

Ve sběrné nádrži dochází k mísení vod z mokrého čištění spalin, všech tří výše 

popsaných pracích jednotek. Probíhá zde především neutralizace vápenným mlékem. 

Naměřené hodnoty chloridů jsou uvedeny v příloze č.9 a znázorněny v grafu č. 11. 

Průměrná hodnota chloridů je 7747,15 mg/l. 
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Graf 11: Množství chloridů ve sběrné nádrži A 5003 

7.8 Stanovení obsahu chloridů v nádrži H5005  

Nádrž H 5005 obsahuje vodu z kalolisu. Naměřené hodnoty chloridů jsou uvedeny 

v příloze č.10 a grafu č.12. Průměrná hodnota chloridů je 10 083 mg/l.  

 

Graf 12: Množství chloridů v nádrži H5005 

7.9 Stanovení obsahu chloridů v jímce vod 

Posledním místem pro odběr vzorků na spalovně je jímka odpadních vod. 

Po odebrání vzorku jsou už vody čištěny externě v neutralizační stanici BC MCHZ.  
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Naměřené hodnoty chloridů jsou uvedeny v příloze č.11 a znázorněny v grafu č. 13. 

Průměrná hodnota chloridů je 10 258 mg/l. 

 

Graf 13: Množství chloridů v jímce odpadních vod 

 

Spalovna průmyslových odpadů v Ostravě splňuje všechny české zákonné normy i 

kritéria EU pro spalování nebezpečných odpadů a používá normy ISO 9001, ISO 14001 a 

OHSAS 18001.  
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8 Závěr 

Tato diplomová práce je zaměřena problematiku spalování nebezpečných odpadů 

s příměsí chlóru. V první částí práce jsem se zabývala platnou legislativou spojenou 

s nakládáním nebezpečných odpadů, druhé části samotným nakládáním s nebezpečnými 

odpady, jeho přepravou, úpravou odpadů, shromažďováním, sběrem, skladováním a 

problematice spalování nebezpečných odpadů.  

Experimentální část práce je zaměřená na zjišťování obsahu chlóru ve strusce, 

kalolisu, popelu z kotle a elektrofiltru, pomocí rentgenového spektrometru. Součástí 

praktické částí je i zjištění množství chlóru v odpadních vodách titračně. Laboratorní 

analýza byla prováděna ve spalovně průmyslových odpadů SPOVO a.s..  

Spalování odpadů je nejbezpečnější způsob odstranění nebezpečných odpadů 

a pro některé odpady však jediný možný způsob odstranění. Termické způsoby 

odstraňování odpadů mají i svá úskalí. Patří k nim emise vstupující do ovzduší, zbytkové 

odpady a znečištění vod. Emise představují znečišťující látky ve spalinách vznikající při 

procesu spalování odpadů. Ke zbytkovým odpadům patří produkty vznikající při spalování 

odpadů a jedná s o škváru, popel a popílek. Zařízení na čištění spalin mohou produkovat 

sekundární odpad ve formě odpadní vody, která obsahuje řadu znečišťujících látek.  

Spalovny jsou technologické celky, jejíž prvotní funkcí je zneškodnění odpadů 

spalováním a v druhé řadě je jich funkcí využívání tepla, které vzniká spálením odpadu. Při 

spalování vznikají znečišťující látky, jedná se o: oxid uhelnatý (CO), oxidy síry (SO2, 

SO3), oxidy dusíku (NOx, NO, N2O, NO2) a prach, který se odstraňuje v elektrostatických 

odlučovačích. Kyselé složky (HCl, SO2, NOx) se odstraňují mokrým způsobem 

v plynových pračkách, případně polosuchými a suchými metodami.  

Produkce odpadů značně roste, nelze tudíž předpokládat snížení produkce odpadů 

a to i nebezpečných. Zvýšená produkce nebezpečných odpadů se netýká pouze firem 

a průmyslových závodů, ale týká se i jedince. Lze tedy konstatovat, že se jedná o problém 

nás všech. 
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