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Anotace 

Bertóková, D.: Těžba a využití vápence. Ostrava, 2013. 48 s. VŠB – TU Ostrava Fakulta 

hornicko- geologická. Vedoucí bakalářské práce Ing. Dagmar Čechová, Ph.D. 

 Autor se ve své bakalářské práci zaměřuje na základní procesy úpravy vápence 

a jeho využití. V této práci je popsán samotný vývoj zpracování vápence pomocí různých 

metod a využití.  

Klíčová slova: vápenec, mokrý způsob, suchý způsob, pec, chladiče. 

 

Summary 

Bertóková, D.: Extraction and Utilization of Limestone. Ostrava, 2013. 48 pages. VŠB – 

TU Ostrava Faculty of Mining and Geology. Leader of bachelor thesis Ing. Dagmar 

Čechová, Ph.D.  

Author used to aim for the basic processing of limestone and it's utulization. In this work 

oneself development of limestone processing is desribed. 

Keywords: limestone, wet processing, dry processing, furnace, condenser. 
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1 Úvod 

Dějiny využívání vápenců člověkem jsou několika tisícileté a není sporu o tom, že 

od průmyslové revoluce v minulém století dodnes rostou možnosti zpracování a využívání 

této suroviny. Historické heslo: ,,Bez vápna není života“ se sice může zdát poměrně 

nadnesené, ale jen do té doby, než se podrobněji seznámíme s tím, jak jsme na využívání 

vápenců a vápna závislí a jak jsou dnes tyto suroviny nezbytné i pro environmentální 

účely. 

Vápence jsou materiály pro stavebnictví a výrobu stavebních hmot, metalurgii, 

průmysl chemický a farmaceutický, výrobu skla, papíru a celulózy. Jsou také významné 

pro potravinářství, zemědělství a zdravotnictví a v průmyslu keramickém. 

Větší podíl vápenců, dolomitu a vápen slouží především pro čištění odpadních vod, 

k úpravě kalů a odpadů, také pro úpravu pitné vody a průmyslové vody a k neutralizaci 

a vápnění lesních a polních půd. 

V dnešní době se mletý vápenec a vápno používají k odsiřování spalin v tepelných 

elektrárnách, teplárnách a spalovnách. [1] 
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2 Charakteristika výroby cementu 

Cement je základním materiálem pro stavby budov a inženýrské stavby. V Evropě 

lze vysledovat používání cementu a betonu u velkých občanských staveb už ve starověku. 

Portlanský cement, nejčastěji používaný cement v betonových stavbách, byl patentován 

roku 1824. Celková produkce cementářského průmyslu je přímo spjata s celkovým stavem 

stavebnictví, a proto úzce sleduje celkovou hospodářskou situaci. Celosvětová výroba 

cementu od počátku 50. let trvale stoupá při zvýšené výrobě v rozvojových zemích, 

zejména v Asii, které mají lví podíl na růstu výroby cementu v 90. letech. V roce 1995 

dosahovala výroba cementu 1 420 milionů tun. 

V roce 1995 bylo v EU 252 provozů vyrábějících cementový slínek a hotový cement. 

Kromě toho zde existuje dalších 68 mlecích provozů (mlýnů) bez pecí. Ve státech EU je 

celkem 437 pecí, ale ne všechny jsou v současnosti v provozu. V posledních letech se 

velikost pece ustálila přibližně na 3 000 t za den, i když existují pece velmi odlišné 

velikosti a stáří, jen velmi málo pecí má kapacitu menší než 500 t za den. 

V současnosti pochází asi 78% evropské výroby cementu z pecí se suchým výrobním 

způsobem, dalších 16% připadá na pec s polosuchým a polomovým výrobním způsobem, 

přičemž zbytek, asi 6%, nyní pochází z pecí s mokrým výrobním způsobem. [2] 

2.1 Technologie úpravy vápence v Cement Hranice, akciová 

společnost 

 

Cement Hranice, akciová společnost, patří k předním výrobcům kvalitních cementů, 

suchých omítkových a maltových směsí a dalších pojiv na území České republiky. [3] 

V roce 1954 byla cementárna uvedena do provozu na výrobu cementu mokrým 

způsobem, v dalších letech byla zahájena modernizace závodu a probíhalo vybudování 

nové výrobní linky na výpal slínku suchým způsobem. Dodnes se Cement Hranice, 

akciová společnost. zaměřuje na úpravu vápence suchým způsobem, jelikož je tento proces 

ekonomicky výhodnější. 

Technologické schéma suchého způsobu uvádím v příloze č. 1. 
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3 Technologie zpracování vápence 

Dobývání vápence začíná u vrtných trhacích prací v lomech. V dřívějších dobách se 

prováděly komorové odstřely, kdy do těžební stěny byla vyražena štola s komorami a do 

nich byla uložena trhavina. Odpálením byly odstřeleny části nebo celé těžební stěny, tudíž 

výhodou těchto odstřelů byly v jednorázovém uvolnění objemu suroviny, a to až 1 000 tun. 

Ale i ten to způsob měl svá negativa, jelikož výška těžebních stěn dosahuje několik desítek 

metrů a výbuchy vyvolávají značné otřesy. 

V současné době se používají clonové odstřely. Ty jsou ekonomicky a ekologicky 

výhodnější než komorové. Jejich podstata spočívá v uvolnění kamene, kde se vývrty pro 

nálože umisťují v řadě, která je rovnoběžná se stěnou lomu. [4] 

 

Obrázek 3.1: Clonový odstřel; Vlastní zdroj 

3.1 Mineralogie vápence  

Většina vápenců vznikla usazením vápnitých schránek živočichů a rostlin hlavně 

v mořských sedimentačních pánvích. Tyto vápence nazýváme organogenní. V malém 

množství se vápence vylučovaly z vodných roztoků v krasových krajinách. [5] 
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Vápence se při metamorfóze mění na krystalické vápence. Stavba je nejčastěji 

granoblastická, dlažební nebo zubovitá. Jsou nejrůznějších barev: nejčastěji jsou bílé 

a šedé, mohou být červené, hnědé, černé, namodralé i nejednotné. Také textura je 

proměnlivá. Může být např. celistvá, krystalická, šmouhovitá, žilkovaná, skvrnitá atd. 

Stupeň metamorfózy (pokud nejsou přítomny příměsi) se projevuje zvětšením zrna. 

Z původně jemnozrnných až celistvých sedimentárních vápenců vznikají krystalické 

vápence, které s přibývající intenzitou metamorfózy zvětšují zrno. Nejhrubozrnnější 

krystalické vápence jsou v asociaci s pararulami, kde zrna karbonátů dosahují i několika 

mm. [6] 

Nejvýznamnější karbonátovými sedimenty jsou vápence. Jako vápence označujeme 

horniny, které obsahují více jak 50%      , kdy uhličitan vápenatý je zastoupen kalcitem, 

řídčeji aragonitem, a kdy jsou také vápence v nejrůznějším poměru smíšeny s jílovci. 

Klasifikace vápenců není ještě sjednocena.  

Lze je klasifikovat podle: 

a) mineralogického složení, 

b) geneze, 

c) strukturních znaků horniny. 

V praxi se běžně používá klasifikace založená na genezi. Podle této klasifikace 

dělíme vápence na chemogenní, organogenní (biogenní) a detritické. 

Chemogenní vápence vznikly přímým chemickým nebo biochemickým (za 

spolupůsobení rostlin) vysrážením. 

Organogenní (biogenní) vápence vznikly nahromaděním schránek a koster různých 

horninotvorných organismů. 

Detritické vápence vznikly stmelením úlomků starších karbonátových hornin 

(klastické karbonátové horniny). [7] 

Vápenec je v ostatních státech Evropy a ve všech světadílech běžnou horninou. 

3.2 Mokrý způsob 

Je hygieničtější, energeticky náročnější, účinnější. Vápenec se drtí za sucha a mele se 

až za mokra v bubnových mlýnech. Mokrý výrobní postup má jednodušší přípravu 

dokonale homogenní suroviny, nižší nároky na obsluhující personál na úseku přípravy 
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suroviny od těžby v lomu až po příděl kalu do pece a poněkud nižší spotřebu elektrické 

energie. Mokrý výrobní postup je jednoznačně vhodnější pro měkké pórovité suroviny 

s vysokou vlhkostí v těženém stavu, které by při suchém způsobu vyžadovaly vysoké 

investiční náklady na sušení. Také suroviny, které mimořádně kolísají v chemickém 

složení nebo obsahují velké množství alkálií, jsou vhodnější pro výrobu cementu mokrým 

způsobem. [8] 

Při tomto procesu se vápenec nejdříve drtí za sucha a následně mele za mokra, 

obvykle v bubnových mlýnech. Vibrační třídiče používáme k třídění kalu. Kal se ukládá 

v kalových zásobnících, kde se za stálého promíchávání (mechanicky, pneumaticky) 

homogenizuje, dále se kal převádí do menších zásobníků, odkud jde do pece, tam se 

nejdříve vysuší a pak vypaluje. Obsah vody v kalu se pohybuje mezi 33% až 40%. 

Výhodou tohoto způsobu je, že vstupní materiál nemusíme sušit, tudíž se surovina snadno 

mele a spotřebovaná energie se snižuje, díky vodě se snižuje samozřejmě i prašnost 

pracovního prostředí.  Nevýhodou této metody je velká spotřeba vody a následně tepla, 

kterým se kal vysušuje. [9] 

3.2.1 Příprava suroviny 

Výchozí suroviny je nutno před vlastním zpracováním upravit. Děje se tak dvojím 

způsobem jednak podle jejich chemického složení a jednak podle ostatních vlastností. 

Jsou- li drtitelné všechny výchozí suroviny (vysokoprocentní vápenec, i další složky, např. 

tvrdé vápenaté slínité břidlice), zpracovávají se v drtičích na běžnou drť, která se pak mele 

v troubových mlýncích s vodou na hlínový kal. Ten se pak přidává do troubových mlýnů, 

ve kterých se mele vápencová drť. [8] 

3.2.2 Drcení 

Materiál se drtí převážně v jednostupňové drtírně s použitím velkých kladivových 

drtičů, případně při vyšší vlhkosti a lepivosti suroviny ve speciálních kladivových drtičích 

s válci. Ve výjimečných případech, obsahuje – li surovina větší množství abrazivních 

příměsí nebo je – li požadován určitý meziprodukt pro jinou technologii, např. pálení 

vápna, se používá více stupňového drcení suroviny s osvědčenými čelisťovými drtiči 

v prvním stupni a kladivovými, odrazovými či výjimečně tupoúhlými drtiči v dalších 

stupních. [8] 
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3.2.3 Rozplavování 

K úpravě a sekundárnímu rozmělnění nedrtitelných měkkých a plastických materiálů 

slouží rozplavovače. Zařízení se stává v podstatě z betonové nádrže víceúhelníkového 

tvaru, v jejímž středu je na základu umístěna vertikální hřídel. Na křížových ramenech 

hřídele jsou zavěšeny brány s výměnnými ocelovými zuby. Brány i zuby rozpojují při 

otáčení materiál a promíchávají jej s vodou, přiváděnou do rozprašovače. Rozmělněný 

materiál odtéká bočním otvorem do sběrné jímky, odkud je dále dopraven čerpadly do 

zásobního sila nebo přímo do mlýna. [8] 

3.2.4 Mletí surovin 

Mletí patří k nejdůležitějším fázím přípravy surovin před pálením. Materiál 

o velikosti zrna 8 – 25 mm se rozmělňuje v suspenzi (kal) o jemnosti částic převážně pod 

60 – 70 mikronů. Jemnost mletí má rozhodující vliv na rychlost tvorby slínku při pálení. 

Materiál se mele průběžně ve sdružených (vícekomorových mlýnech). Jednotlivé suroviny 

se podávají v poměru odpovídajícím požadovanému složení kalu. U mlýnů o velkých 

výkonech je ekonomicky výhodné vybavit surovinové mlýny zařízením pro automatické 

řízení. [8] 

 

Obrázek 3.2: Rotační mlýn; Vlastní zdroj 

3.2.5 Korekce a homogenizace surovinové směsi 

Na jakost vyrobeného slínku, ale i na provoz pece a životnost vyzdívky má vliv 

stálost chemického složení surovinové směsi. V cementárnách s mokrým způsobem 

výroby se proto kal koriguje a homogenizuje ve vertikálních kalových silech. Zkorigovaný 
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kal je přiváděn potrubím do zásobních nádrží kruhovitého tvaru. Zde se dosahuje dokonalé 

homogenizace suspenze mechanickým promícháváním pojízdnou ocelovou konstrukcí 

a stlačeným vzduchem. Doprava kalu od mlýna do sil, jejich přečerpávání a doprava ze 

zásobních nádrží do pecí se uskutečňuje pomocí kalových čerpadel. [8] 

3.3 Polomokrý způsob 

Jedna složka suroviny – nejčastěji hlinitá se rozplavuje. Druhá složka       se mele 

za sucha a pak se mísí s rozplavenou hlínou. Vylisují se válečky a vypalují se v rotační 

peci. Používají se středně dlouhé rotační pece bez vnitřních vestaveb nebo s krátkým 

řetězovým pásmem a mechanickým odvodněním surovinového kalu ve vakuovaných nebo 

tlakových filtrech. [8] 

3.4 Polosuchý způsob 

Pec pro polosuchý proces má následující vybavení: 

 Granulátor, který míchá surovinovou moučku s vodou, aby se vytvořily 

granule: obsah vody je od 12 - 15%, 

 Mobilní dvoukomorový rošt, v první komoře se suší materiál, ve druhé se 

provádí částečná dekarbonizace, 

 Rotační pec s poměrem délka/průměr mezi 15 – 20. [10] 

3.4.1 Granulátor 

Toto zařízení umožňuje výrobu granulí ze surovinové moučky a vody nebo ze 

surovinové moučky a kalu. Vlhkost granulí je okolo 12 - 15%. Zrnitost granulí musí být co 

možná nejmenší, aby bylo zajištěno jejich stejnoměrné chování během pálení. Průměrná 

velikost granulí je okolo 15 - 25 mm. Jestliže jsou příliš malé, mohou propadnout 

mobilním roštem. Když jsou příliš velké, je obtížná tepelná výměna a difuze páry do 

granulí. Nesmíme tedy opomíjet riziko rozdrobení granulí vnitřním tlakem. Granule musí 

být zároveň pórovité, to umožňuje vodní páře únik z jádra bez jejího poškození. Při slabé 

pórovitosti mohou během procesu sušení granule explodovat. Ze stejného důvodu musí mít 

granule velmi dobrou soudržnost. 
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V polomovém procesu jsou za pomoci filtru a lisovacího stroje granule vyráběny ze 

surovinového kalu. Filtry umožňují výrobu koláčů z kalu, potom lisovací stroj připraví 

granule z koláčů. [10] 

3.4.2 Mobilní rošt 

Tento rošt má dvě komory. První komora slouží k sušení granulí, ve druhé se provádí 

částečná dekarbonizace suroviny. Jestliže komora není vybavena předkalcinačním 

hořákem, dekarbonizace při výstupu z roštu je okolo 40 – 50 % a od 65 – 70 %, jestliže 

komora hořák má. Rošt je tepelný výměník na křížové proudění, plyn přicházející z rotační 

pece (při teplotě okolo 950°C) přechází z granulového ložiska do dekarbonizační komory. 

Pod komorou je teplota plynu okolo 350°C. Ventilátor recykluje plyn směrem k sušící 

komoře, odkud uniká při teplotě okolo 160°C. V recirkulačním oběhu je více cyklónů, 

které se starají o prach zanesený do pece s plynem. Při slabém alkalickém objemu je tento 

prach znovu přiváděn přímo do pece, v opačném případě je odstraněn. Po sušící komoře 

nechá projít tahový ventilátor plyny elektrofiltrem. Pokles tlaku v granulovém ložisku je 

často vysoký. Podtlak uvnitř opláštění je tedy silný a velký význam má průnik vstupního 

vzduchu do obou oddělení pod mobilním roštem. Z toho je patrná velká spotřeba energie 

tahovým ventilátorem a velká spotřeba tepelné energie. Navíc je údržba roštu velmi 

nesnadná a nákladná [10]. 

3.4.3 Rotační pec 

V horní části rotační pece se dokončuje dekarbonizace a slinování se provádí ve 

spodní části. Slinovací pásmo je stejné jako pásmo v peci pro mokrý proces. [10] 

3.5 Suchý proces 

Suchý způsob je výkonný a hospodárný, proto v dnešní době vytlačuje mokrý způsob 

výroby. Umožňuje zpracování i dosti tvrdých vápenců, a to při drcení na 20 mm 

(kombinace čelisťových a kladivových drtičů). Tento proces vyžaduje méně paliva ke 

slinování. Sušení probíhá v sušícím bubnu s přídavkem dalších substancí, dále probíhá 

mletí v trubnatých kulových mlýnech, a tím získáme surovinovou moučku, která se zvlhčí 

a vypaluje v rotační peci. Výpal surovinové moučky se vytváří do formy hrudek (po 

slinutí), ty vypadávají a chladí se.  Výsledný cement vznikne až po 2. mletí slínku, kdy má 
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slínek strukturu po velmi jemném mletí pod 0,09 mm s převahou zrn – 40   . Mele se 

s přídavkem strusky a 1 % sádrovce (brání praskání). Surovina ve formě prášku je tepelně 

zpracována v lince, kterou tvoří předehřívač, krátká rotační pec a chladič. Tato koncepce 

byla dále zdokonalena předkalcinací suroviny v samostatném agregátu. Při suchém 

způsobu výroby je kladen důraz na ekonomické využití tepla. Využívá se zde odpadních 

plynů z pece k sušení a  k předehřevu surovinové moučky. Před podstatně zkrácenou pec je 

zařazen předehřívač pracující na principu výměny tepla v disperzi. Dosáhlo se tím 

vynikajících výsledků v obou rozhodujících směrech: spotřeba tepla se výrazně snížila, 

měrný výkon pece se ve srovnání s konvečním mokrým způsobem více než zdvojnásobil. 

Pecní linky s předehřívačem a krátkou rotační pecí dosáhly hranice svých technických 

možností na výkonnostní úrovni kolem 4000 tun slínku za den. Další zvětšování kapacity 

technologického zařízení by přinášelo stále obtížnější problémy konstrukční, výrobní, 

dopravní i montážní. Vyšší výkonnosti tak bylo možno dosáhnout pouze novou koncepcí 

tepelného zpracování suroviny. Vývoj systému s oddělenou kalcinací se ubíral obdobnou 

cestou jako při klasickém suchém způsobu. Z rotační pece byla vyčleněna další tepelně 

náročná fáze – dekarbonizace suroviny. Ta byla přestěhována do disperzního prostředí 

individuálně vytápěného kalcinátoru. Při přijatelných rozměrech strojně technického 

zařízení se výkon linek mohutně zvýšil, prodloužila se životnost vyzdívek a zlepšilo se 

časové využití pece. Tepelnému zpracování přechází příprava suroviny drcením a mletím. 

Oba technologické uzly doplňují příslušná dopravní, skladovací a homogenizační zařízení. 

[8] 

3.5.1 Drcení suroviny 

Stejně jako v případě mokrého způsobu i u suchého se používají pro drcení surovin 

osvědčené kladivové drtiče, nebo v případě lepivých materiálů kladivové drtiče s válci 

v jednostupňovém uspořádání. Tvrdší a abrazivní materiály se drtí ve dvoustupňových 

linkách s čelisťovými drtiči v prvním stupni a kladivovými, odrazovými nebo kuželovými 

drtiči v druhém stupni. Dvoustupňový způsob je rovněž používán v případech, kdy je 

požadován meziprodukt pro jinou technologii. Tato drtírna zpracovává vápnité slínky pro 

pecní linku o výkonnosti 3000 t slínku za den. Slínky jsou ve srážkovém období silně 

rozbředlé a lepivé. Materiál o vstupním objemu až 1    a maximální délce hrany 1,5 m je 
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drtícím procesem upraven na výstupní zrno 0 - 60 mm, přičemž podíl zrn o velikosti 25 – 

60 mm je menší než 8 %. Drtírna pracuje s výkonností až 550 tun za hodinu. [8] 

 

Obrázek 3.3: Kladivový drtič; [8] 

3.5.2  Předhomogenizace surovin 

Nutnost využívat stále intenzivněji zdrojů méněhodnotných a značně různorodých 

surovin vedla k vývoji zařízení, která kromě vlastní skladovací funkce vytváří z několika 

druhů materiálu homogenní směs. Primární homogenizace surovin již na skládce se tak 

stala jedním z důležitých předpokladů stabilizace celého výrobního procesu a konstantní 

jakosti cementu. 

Pro dopravu surovinové moučky do sil se používají pneumatické a mechanické 

systémy. Mechanické dopravníky obvykle vyžadují vyšší investiční náklady, ale mají 

mnohem nižší provozní náklady než pneumatické dopravní systémy. V dnešní době je 

nejobvyklejším dopravním systémem kombinace vzduchových žlabů nebo 

šnekových/řetězových dopravníků s korečkovými elevátory. [2] 

3.5.3 Mletí suroviny 

Rozdrcená surovina se mele na moučku vhodnou pro výpal v peci. Během mletí se 

melivo současně suší odpadními plyny z pece, takže nepatrná zbytková vlhkost není na 

závadu při homogenizaci a skladováni. V cementárnách patří mletí k technologicky 

i energeticky nejnáročnějším procesům. Pro mletí cementářské suroviny jsou používány 

nejčastěji jednostupňové mlýnice s mechanickým oběhem a současným sušením meliva. 
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Pracovním režim tohoto typu mlýnice je charakterizován tím, že částečně rozemleté melivo 

prochází třídičem, který prášek požadované jemnosti odloučí jako hotový produkt, zatímco 

hrubší částice se vrací zpět do mlýna. Oběh meliva uvnitř mlecího okruhu obstarává 

ekonomicky výhodná soustava mechanických dopravních zařízení. Mlýnice jsou vybaveny 

čidly a akčními členy pro plně automatizovaný provoz, řízeny dálkově z řídícího počítače 

nebo dálkově z řídícího centra. Pokrokový způsob mletí cementářských surovin představují 

mlýnice, osazené vertikálními mlýny. Ve srovnání s mletím v troubových mlýnech 

vykazují vertikální mlýny nižší spotřebu elektrické energie při mletí, zvýšený sušící efekt, 

nižší specifickou spotřebu energie a nižší úroveň hluku. Vertikální mlýny mají zároveň 

nižší požadavky na zastavěnou plochu a nižší hmotnost zařízení. [8] 

 

Obrázek 3.4:Vertikální mlýn; [8] 

3.6 Paliva, hořáky a skladování paliv 

Za účelem dodání tepla vyžadovaného výrobním procesem se může použít různých 

paliv. Při vytápění cementářských pecí se používají hlavně tři různé typy paliv; ta jsou 

uvedena sestupně podle důležitosti: 

 práškové uhlí a petrolkoks, 

 (těžký) topný olej, 

 zemní plyn. 
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Hlavními složkami popelovin těchto paliv jsou sloučeniny oxidu hlinitého 

a křemičitého. Ty se vážou se surovinami tak, že se stanou součástí slínku. To je třeba brát 

v úvahu při výpočtech složení suroviny, a tak je žádoucí používat palivo s konstantním, 

i když ne nutně nízkým obsahem popelovin. 

Hlavními palivy používanými v cementářském průmyslu jsou petrolkoks a uhlí 

(černé a hnědé). Náklady obvykle vylučují použití zemního plynu nebo nafty, ale volba 

paliva obvykle záleží na místní situaci (jako je disponibilita domácího uhlí). Avšak vysoké 

teploty a dlouhé doby pobytu v pecních systémech vedou ke značnému potenciálu rozkladu 

organických látek. To dává možnost volby široké škály méně drahých paliv, zejména 

různých druhů odpadů. Aby se ztráty energie udržely na minimum, provozují se 

cementářské pece při nejnižší přiměřené úrovni přebytku kyslíku. Toto vyžaduje přísně 

pravidelné a spolehlivé odměřování a dodávku paliva ve formě dovolující snadné a úplné 

spalování. Tato podmínka splňují všechna kapalná a plynná paliva. Aby tato podmínka 

splňovala prášková pevná paliva, je zcela zásadní dobrá konstrukce násypek, dopravníků 

a podavačů. Hlavní vsázka paliva (65 – 85 %) musí být tohoto snadno spalitelného typu, 

zatímco přibývajících 15 – 35 % může být přiváděno v podobě hrubé drti nebo hrud. [2] 

Kapalná paliva:  

Chemické vlastnosti 

Měří se obsah uhlíku, vodíku, síry, dusíku, kyslíku a vody. Často se zároveň měří 

obsah asfalténů. Tyto sloučeniny jsou nejtěžší uhlovodíkové sloučeniny a mají vysoký 

obsah uhlíku. Jejich spalování je obtížné a pomalé. 

Fyzikální vlastnosti 

Viskozita: Tato vlastnost umožňuje vypočítat pokles tlaku v přepravních trubkách. 

Zároveň je užitečná pro určení rozprašovacích podmínek hořáku. Obvykle se u těžkého 

topného oleje měří viskozita při 100°C. 

Obsah vody: U tekutého paliva je obsah vody obyčejně velmi malý (0,1 – 0,3 %). 

Obsah popela: Jeho obsah je taky velmi nízký (     ). Popel vzniká z kysličníku 

železa v různých rourách přepravujících palivo ze skladovacích nádrží. 
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Pevná paliva 

Chemické vlastnosti 

Měříme obsah uhlíku, vodíku, síry, dusíku, kyslíku a vody. Obsah popela a jeho 

složení jsou nutné pro výpočet složení surovinové moučky:                       

Fyzikální vlastnosti 

 vlhkost v procentech, 

 obsah těkavých látek, 

 jemnost uhlí nebo petrolejového koksu v hořáku, 

 součinitel melitelnosti. 

Plynná paliva 

Chemické vlastnosti 

U plynných paliv je složení dáno množstvím plynných alkanů a alkenů, ne základním 

složením. 

3.6.1 Hořáky 

Hořáky vytvářejí plamen, který mění chemickou energii paliva v tepelnou. Jeho 

základními částmi, které je použitelné pro různá paliva, jsou: 

 potrubí pro axiální vzduch, 

 potrubí pro rotující vzduch, 

 rozprašovací systém pro topný olej, 

 zásobovací potrubí na rozmělněné uhlí, 

 systém pro rozviřování rotujícího vzduchu, 

 aby bylo spalování účinné a aby byla dobrá forma plamene, musí hořák 

zajistit velmi dobré směšování paliva a spalovacího vzduchu. Proto musíme 

mít velmi jemně rozmělněné částice uhlí nebo jemně rozmělněný mazut, 

 zajistit velmi silné víření plamenu, které umožňuje lepší smíchání paliva 

s kyslíkem. 

Malé palivové částice se získají drcením pevného paliva a rozprašováním paliva 

kapalného. Petrolejový koks a uhlí musí být jemně rozemlety s nadsítným 90  , které se 
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rovná asi polovině obsahu těkavých látek. Tyto údaje se mohou nepatrně lišit podle 

jednotlivých závodů, jemnost pevných paliv je ve skutečnosti závislá na jejich mineralogii. 

Malé částice u kapalných paliv získáváme díky rozprašovacímu systému, který 

funguje pod silným tlakem ( 40 - 80 kPa). Topný olej se musí napřed zahřát na asi 120 – 

130 °C, aby se snížila jeho viskozita. Tím se usnadní jeho rozprašování. Při pálení 

extrémně viskózních kapalných paliv (odpadní paliva) se může stát, že paliva bude třeba 

zahřát na vyšší teplotu (200 – 250°C). 

V hořáku umístěném v hlavě pece se vzduch pro spalování skládá z primárního 

a sekundárního. Primární vzduch je vstřikován do hořáku přímo a sekundární přichází 

z chladiče. Protože primární vzduch je chladný, musíme ho mít jen minimálně. Moderní 

hořáky umožňují omezení procenta primárního vzduchu na méně než 6 %. Rychlost 

vstřikování primárního vzduchu se mění v závislosti na typu hořáku. Ve skutečnosti je 

charakteristická veličina hořáku jeho speciální axiální impuls – Is, vyjádřeným 

v Newton/MWatt: 

   
            (

  
 )                       (

 
 )

            (
  
 )     (

       
  

)
 

U jednorourového hořáku (axiální plameny) se oblast nejoptimálnějších impulsů 

nachází mezi 6 až 8 N/MW. Je třeba vědět, že nedostatek nebo nadbytek impulsů může mít 

škodlivé účinky na kvalitu slínku, na kvalitu škraloupování i na životnost cihel. 

Doporučuje se tedy velmi striktně a obezřetně dodržovat podmínky chodu hořáku. [10] 
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Obrázek 3.5: Hořák; [10] 

Popis obrázku 3.5: 

1. Nominální délka 

2. Axiální vzduch 

3. Rotující vzduch 

4. Okruh primárního vzduchu 

3.6.2 Skladování paliv 

Surové uhlí a petrolkoks se skladuje podobně jako suroviny; tedy v mnoha případech 

v krytých skladech. Venkovní skladování na velkých, hutněných haldách se používá pro 

dlouhodobé zásoby. Takové zásoby mohou být osety trávou, aby se zabránilo erozi 

dešťovou vodou a větrem. Při skladování uhlí s poměrně vysokým obsahem těkavých látek 

je třeba vysledovat standardní dobré postupy týkající se zhutňování a výšky zásobních 

hald, aby se při dlouhodobém skladování předešlo riziku samovznícení. 

Práškové uhlí a petrolkoks se skladují výhradně v silech. Z bezpečnostních důvodů 

(tj. nebezpečí výbuchů iniciovaných doutnáním a přeskoky výbojů statické elektřiny) musí 

být tato síla samospádného odběrného typu a musí být vybavena standardními 

bezpečnostními zařízeními. 

Topný olej se skladuje ve vertikálních ocelových nádržích. Ty jsou izolovány, což 

napomáhá udržení topného oleje při čekatelné teplotě (50 až 60°C). Mohou být také 

vybaveny vyhřívanými hrdly, aby se topný olej místně udržoval při správné teplotě. 

Zemní plyn se v cementárnách neskladuje. Jako zásobník funguje mezinárodní 

vysokotlaká rozvodná síť. [2] 
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3.7 Výpal slínku 

Tato část výrobního procesu je nejdůležitější s ohledem na emisní potenciál a jakost 

produktu a náklady. Při výpalu slínku se surovinová moučka (nebo surovinový kal při 

mokrém procesu) přivádí do systému rotační pece, kde se vysušuje, předehřívá, kalcinuje 

a slinuje, čímž se vyrábí cementový slínek. Slínek se chladí vzduchem a poté skladuje. 

Při procesu výpalu slínku je zásadní udržovat teplotu materiálu v peci mezi 1400 až 

1500°C a teplotu plynů asi na 2000°C. Slínek je také třeba vyplavovat za oxidačních 

podmínek. Proto se do slinovací zóny pece na cementový slínek vyžaduje přístup vzduchu. 

Od té doby, kdy byla kolem roku 1895 rotační pec zavedena, stala se ústřední součástí 

všech moderních provozů na výrobu slínku. Vertikální šachtová pec se stále používá na 

výrobu vápna, ale jen v několika zemích se používá pro výrobu cementového slínku 

v těchto případech pouze v malých závodech. 

Prvními rotačními pecemi byly dlouhé mokré pece, kde se celý proces spotřeby tepla 

děje v samotné peci. Se zavedením suchého procesu vedla optimalizace k technologiím, 

které umožňují, aby se sušení, předehřívání a kalcinace odehrávaly spíše ve stacionárním 

zařízení než v samotné rotační peci. 

Rotační pec sestává z ocelové roury s poměrem délky k průměru od 10:1 do 38:1. 

Roura spočívá na dvou až sedmi (nebo více) podpěrách, má spád 2,5 až 4,5 % a pohon pecí 

otáčí kolem podélné osy při 0,5 až 4,5 otáčkách za minutu. Kombinace sklonu roury 

a otáček způsobuje, že se materiál pomalu podélně přepravuje. Aby rotační pec vydržela 

velmi vysoké špičkové teploty, je celá vyložena tepelně odolnými cihlami 

(žárovzdorninou). Všechny dlouhé a některé krátké pece jsou osazeny vnitřním vybavením 

(řetězy, křížové a lopatkové vestavby) za účelem zlepšení přenosu tepla. Přechodné 

nálepky materiálu se mohou objevit na vnitřním povrchu pece v závislosti na procesu 

a surovině atd. Ty jsou známy jako tzv. prstence a mohou se objevit na vstupním konci 

(sádrové prstence), poblíž slinovací zóny (slínkové prstence) nebo na výstupním konci 

produktu (popelové prstence). Později jmenované dva typy se mohou najednou odlomit 

a způsobit vlnu horkého materiálu nízké jakosti, který odchází z pece a může být opětně 

zpracován nebo musí být vyřazen jako odpad. Na cyklonech a roštech předehřívačů pecí 

mohou také vznikat nálepky materiálu, což může vést k zablokování. [2] 
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3.7.1 Dlouhé rotační pece 

Dlouhé rotační pece lze zavážet kalem, drceným kalovým koláčem, hrudkami nebo 

suchou moučkou, a tak jsou vhodné pro všechny typy výrobních procesů. Největší dlouhé 

pece mají poměr délky k průměru 38:1 a mohou být dlouhé přes 200 m. Tyto obrovské 

jednotky vyrábějí asi 3600 tun za den při použití mokrého procesu (Belgie, bývalý SSSR). 

Dlouhé rotační pece jsou konstruovány pro vysušování, předehřívání, kalcinaci a slinování, 

takže musí být připojen pouze systém dávkování a chlazení. Horní část dlouhých pecí je 

vybavena řetězovými clonami a pevnými vestavbami za účelem zlepšení přenosu tepla. 

Pece pro mokrý proces, používané od roku 1895, jsou nejstarším typem rotačních 

pecí používaných k výrobě cementového slínku. Původně se používalo mokré přípravy 

suroviny, protože homogenizace byla snadnější u tekutého materiálu. Vsázka do mokré 

pece obvykle obsahuje 32 až 40 % vody. To je nezbytné pro udržení tekutosti vsázky. Tato 

voda se poté musí odpařit ve speciálně konstruované zóně vstupní části pece, kde se 

využívá významné části tepla ze spalování paliva. Tato technologie má vysokou spotřebu 

tepla s výslednou emisí velkého množství spalin a vodní páry. 

Dlouhé suché pece byly vyvinuty v USA na základě suchých homogenizačních 

systémů na přípravu suroviny. V důsledku vysoké spotřeby paliva jich bylo v Evropě 

nainstalováno jen několik. [2] 

Obrázek 3.6: Dlouhá mokrá rotační pec s řetězy; [2] 

3.7.2 Rotační pece vybavené předehřívači 

Rotační pece vybavené předehřívači mají typický poměr délky k průměru od 10:1 do 

17:1. Existují dva typy předehřívačů:  

 roštové předehřívače, 

 disperzní výměníky tepla. 
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Technologie roštových předehřívačů 

Technologie roštového předehřívače, možná lépe známá jako pec typu Lepol, byla 

vynalezena roku 1928. Představovala první přístup k tomu, aby se část procesu výpalu 

odehrála ve stacionárním zařízení mimo pec. To dovolovalo, aby se rotační pec zkrátila, 

čímž se snížily tepelné ztráty a zvýšila se energetická účinnost. 

V roštovém předehřívači se granule připravené ze suché moučky na granulačním 

talíři (polosuchý proces) nebo z filtračního koláče z mokrého kalu (polomový proces) 

přivádějí na horizontální posuvný rošt, který se posunuje uzavřeným tunelem. Tunel je 

rozdělen na horkou komoru a sušící komoru příčkou s otvorem pro rošt. Ventilátor čerpá 

spaliny z rotační pece do horní části předehřívače skrze vrstvu granulí v horké komoře 

a poté přes cyklony mezilehlého lapače prachu. V těchto cyklonech se odstraňují velké 

částice prachu, které by pak jinak způsobovaly opotřebení ventilátoru. Další ventilátor poté 

čerpá plyn do horní části sušící komory skrze vlhkou vrstvu granulí a nakonec jej vytlačuje 

do odprašovacího zařízení. Za účelem dosažení optimální tepelné účinnosti mohou být 

polomokré roštové předehřívače vybaveny třístupňovým systémem vedení plynu a odpadní 

vzduch z chladiče se používá k sušení suroviny. U polomokrého pecního systému je 

největší vybudovaná jednotková velikost 3300 tun za den. [2] 

Spaliny z rotační pece vstupují do předehřívače při teplotě 1000 až 1100°C. Když 

prochází vrstvou materiálu v horké komoře, ochlazují se spaliny na 250 – 300°C a sušící 

komoru opouštějí při 90 – 150°C. Materiál k výpalu dosahuje v sušící komoře asi 150°C 

a 700 – 800°C v horké komoře. 

3.7.3  Rotační pece s výměníkem a předkalcinací 

Předkalcinační technika je pro cementářský průmysl dostupná asi od 70. let. Při 

tomto postupu je teplený vstup rozdělen mezi dva body. K primárnímu spalování paliva 

dochází v pálící zóně pece. Sekundární spalování se děje ve zvláštní spalovací komoře 

mezi rotační pecí a výměníkem v typické předkalcinační peci se v této komoře může spálit 

až do 60 % celkového množství paliva. Tato energie se v zásadě používá ke kalcinaci 

surovinové moučky, která je při vstupu do pece téměř úplně kalcinovaná. Horký vzduch ke 

spalování v kalcinátoru se vede od chladiče. Materiál opouští kalcinátor při asi 870°C. 
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Pecní systém s pěti cyklónovými stupni výměníku a předkalcinátorem se považuje za 

standardní technologii pro nové provozy se suchým procesem. Velikost nového provozu je 

primárně určována prognózovaným vývojem trhu, ale také ekonomií provozního měřítka. 

Dneska je typická jednotková kapacita nových provozů v Evropě od 3 000 do 5 000 t/den. 

Větší jednotky s kapacitou až 15000 t/den jsou technicky proveditelné a na asijském trhu 

jsou v současnosti v provozu tři pece o 10 000 t/den. 

Dřívější kalcinační systémy měly pouze čtyři výměníkové stupně s adekvátně vyšší 

teplotou odpadního plynu a spotřebního paliva. Jestliže je přirozená vlhkost suroviny 

nízká, mohou být přednostně zvoleny šestistupňové výměníky, zejména v kombinaci 

s textilními odlučovači prachu. 

Pokud je vysoký stup cirkulujících prvků, je nutný bypass pecního plynu za účelem 

udržení kontinuálního provozu pece. Avšak v důsledku odlišných charakteristik toku plynu 

je bypass v předkalcinační peci mnohem účinnější než v peci jen s výměníkem. Přestože 

moučka vstupuje do pece kalcinovaná ze 75 až 95 %, většina předkalcinačních pecí je stále 

vybavena rotační pecí s kalcinační zónou, tj. poměrem d/š 13: až 16:1 jako v případě pecí 

jen s výměníkem. [2] 

3.8 Chlazení slínku 

Slínek, získaný vypálením v rotační peci, se chladí v chladičích různých konstrukcí. 

Nejobvyklejší jsou chladiče planetové nebo roštové. Planetové chladiče sestávají 

z několika svařovaných bubnů, které jsou umístěny po obvodu konce pece a spolu s ní se 

otáčejí. Největší rychlost i stupeň ochlazení poskytují chladiče roštové. Roštový chladič je 

v podstatě pohyblivý, z jednotlivých roštnic složený rošt, uzavřený v nepohyblivém plášti, 

vyzděném žáruvzdornými cihlami. Slínek je chlazen vzduchem, který prochází roštem; na 

množství vzduchu závisí stupeň ochlazení. Slínek vynášený z chladiče je zpravidla drcen 

v navazujícím odrazovém drtiči. [8] 

3.8.1 Rotační chladiče 

Rourový chladič 

Rourový chladič využívá stejného principu jako rotační pec, avšak pro opačnou 

výměnu tepla. Je umístěn na konci pece, často s reverzní konfigurací, tzn. že sekundární 
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otočná roura s vlastním pohonem je instalovaná pod pecí. Po východu z pece postupuje 

slínek přechodovým krytem, než vstoupí do chladiče, který jen vybaven lopatkami pro 

rozptýlení produktu do vzduchového proudu. Proud chladícího vzduchu je určován 

vzduchem vyžadovaným pro spalování paliva. Vedle rychlosti může ovlivnit provoz 

chladiče pouze vnitřní vybavení. Optimalizace lopatek musí přihlížet k výměně tepla 

(způsob rozptylování) v protikladu k návratu prachu zpět do pece. [2] 

Planetový (satelitní) chladič  

Planetový (nebo satelitní chladič) chladič je zvláštní typ rotačního chladiče. Několik 

rour chladiče, obvykle 9 až 11, je na výstupním konci připevněno k rotační peci. Horký 

slínek vstupuje otvory v plášti pece upořádanými do kruhu v každém místě, kde je 

připevněná roura chladiče. Množství chladícího vzduchu je určováno vzduchem 

vyžadovaným ke spalování paliva a do každé roury vstupuje na jejím výstupním konci, 

čímž umožňuje protiproudem výměnu tepla. Jako u rourového chladiče mají zásadní 

význam vnitřní zařízení pro vyzvedávání a rozptylování slínku. Neexistují zde proměnné 

provozní parametry. Vysoká výstupní teplota slínku znamená vysoké opotřebení  a tepelné 

rázy ve spojení s prachovými cykly. Podprůměrná rekuperace tepla není obvyklá. Výstupní 

teplota slínku může být snižována pouze vstřikováním vody do rour chladiče nebo na 

jejich plášť. [2] 

Protože je prakticky nemožné oddělit terciární vzduch, není planetový chladič 

vhodný pro předkalcinaci. Je však možné sekundární spalování do asi 25 % paliva 

v přechodové části pece. [2] 

 

Obrázek 3.7: Planetový chladič; [11] 
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3.8.2 Roštové chladiče 

Chlazení v roštových chladičích se dosahuje průchodem proudu vzduchu vzhůru přes 

vrstvu slínku (slínkové lože) spočívající na roštu propouštějícím vzduch. Používají se dva 

způsoby dopravy slínku: oběžný posuvný rošt a vratný posuvný rošt (stupně s tlačnými 

okraji). 

Jelikož se vzduch ze zóny dochlazováním nevyužívá pro spalování, je použitelný pro 

účely vysoušení, tzv. suroviny, cementových aditiv nebo uhlí. Nepoužije-li se pro 

vysoušení, musí se tento odpadní vzduch z chladiče řádně odprášit. [2] 

 

Obrázek 3.8: Roštový chladič; [11] 

Chladiče s oběžným posuvným roštem 

V tomto typu chladiče se slínek dopravuje na pohybujícím roštu. Tento rošt má 

stejné konstrukční vlastnosti jako rošt předehřívače (Lepol). Chladící vzduch se vhání 

ventilátory do oddílů pod roštem. Výhodou této konstrukce je neporušená vrstva slínku 

a možnost výměny roštnic bez zastavení pece. Díky své mechanické složitosti a nízké 

rekuperaci vyplývající z omezené tloušťky lože (způsobené obtížnosti dosažení efektivního 

utěsnění mezi roštem a stěnami) se této konstrukce přestalo kolem roku 1980 používat 

u nových zařízení. [2] 

Konvenční chladič s posuvným vratným roštem 

Dopravy slínku v chladiči s posuvným vratným roštem se dosahuje krokovým 

posuvem slínkové lože čelními hranami střídajících se řad roštnic. Relativní pohyb čelních 

hran se generuje hydraulickými nebo mechanickými (klikovou hřídelí) pohony spojenými 
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s každou druhou řadou. Pouze slínek postupuje od vstupního po výstupní konec, avšak 

nikoli rošt. Roštnice jsou vyrobeny z žáruvzdorné lité oceli a jsou obvykle 300 mm široké 

a mají otvory pro průchod vzduchu. 

Chladící vzduch je vháněn od ventilátoru při 300 – 1000 mm vodního sloupce přes 

oddíly umístěné pod roštem. Tyto oddíly jsou odděleny od sebe navzájem za účelem 

dodržení průběhu tlaku.  

Lze rozlišit dvě chladící zóny: 

 rekuperační zónu, ze které se horký vzduch využívá pro spalování paliva 

z hlavního hořáku (sekundární vzduch) a předkalcinačního paliva (terciární 

vzduch); 

 dochlazovací zóna, kde další chladící vzduch ochlazuje slínek na nižší 

teplotu. 

Největší jednotky v provozu mají aktivní povrch asi 280    a zchladí 10 000 tun 

slínku za den. Typickými problémy těchto chladičů jsou oddělování a nerovnoměrné 

rozložení slínku vedoucí k nerovnovážnému poměru mezi slínkem a vzduchem, fluidizace 

jemného slínku a také nálepky a podprůměrná životnost rovnic. [2] 

Moderní chladič s posuvným vratným roštem 

Zavádění a rozvoj moderní technologie chladičů s posuvným vratným roštem začala 

asi rokem 1983. Záměrem konstrukce bylo eliminovat problémy s konvečními chladiči, 

a tak se o krok přiblížit k optimální výměně tepla a také ke kompaktnějším chladičům 

používajícím méně chladícího vzduchu a menší systémy odlučování prachu. 

Klíčovými vlastnostmi moderní chladící technologie jsou (v závislosti na 

dodavateli): 

 moderní roštnice se zabudovaným proměnným, nebo permanentním poklesem 

tlaku, propustné pro vzduch, ale nikoli pro slínek; 

 nucené provzdušování roštnic potrubím a nosníky; 

 individuálně nastavitelné provzdušňovací zóny; 

 pevný vstup; 

 méně roštu o větších rozměrech; 

 válcový drtič; 
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 tepelné štíty. [2] 

3.8.3 Vertikální chladiče 

Bezprašný dochlazovač, nazývaný gravitační chladič nebo G-chladič, byl vyvinut pro 

instalaci za planetovým chladičem nebo krátkým roštovým rekuperátorem/chladičem. 

Chladící vzduch nikdy nepřichází do kontaktu se slínkem, neboť výměna tepla se provádí 

tak, že slínek sestupuje přes příčné ocelové trubky ve slinkovém loži, které jsou 

ochlazovány vzduchem jimi profukovaným. [2] 

3.9  Skladování slínku 

Slínek a ostatní cementové složky se skladují v silech nebo uzavřených halách. 

Skladováním se sleduje dvojí cíl: jednak dokonalé ochlazení slínku (horký slínek snižuje 

výkon mlýna), jednak zlepšení jeho jakosti hydratizací a karbonizací zbylého volného 

vápna vlivem vlhkosti a oxidu uhličitého ze vzduchu. [8] 



Denisa Bertóková: Těžba a využití vápence 

33 

 

4 Analýza zpracování vápence 

Vápence mají široké použití v různých odvětvích průmyslu. Používá se jich jako 

přísada do vysokých pecí při výrobě oceli, v cukrovarnictví (zdroj     potřebného 

k saturaci – tzv. saturační vápence), v chemickém průmyslu např. při výrobě celulózy, 

sody, chlorového vápna, karbidu, umělých hnojiv, oxidu uhličitého aj: v papírenském 

průmyslu, při výrobě laků, barev, pryže (jako plnidlo), ve farmaceutickém průmyslu. 

Značné množství se spotřebuje při výrobě vzdušného a hydraulického vápna a při výrobě 

cementu. Poněvadž dobře vzdorují povětrnostním účinkům a dobře se opracovávají, 

používají se jako stavební materiál, jako obkladové materiály do interiérů, uplatňuje se 

jako mramor (v technickém smyslu – leštěný vápenec). Vápencová mramorová drť se 

používá na výrobu teraca a teracových dlaždic, na výrobu benátské dlažby, mramoduru aj. 

Méně kvalitní se rozemílají na moučku a slouží k vápnění půd. Travertiny se používají 

jako stavební kámen (hodně v Itálii), na výrobu leštěných obkladových desek, obrubníku, 

jako sochařský kámen aj. [7] 

Vápenný hydrát je také nenahraditelný pro čištění vod, odpadních vod, také pro 

úpravu pitné a průmyslové vody kde se používají jako přísady. Vápenec slouží i k udržení 

zdravého vývoje lesa, kde se používá k úpravě kyselosti minerální půdy a kompostů, dále 

jako dezinfekce rybníků, kde ničí parazity, neutralizuje prostředí a způsobuje rychlejší 

rozklad kontaminantů organického původu. 



Denisa Bertóková: Těžba a využití vápence 

34 

 

5 Ekonomické a environmentální aspekty 

Mokrý způsob 

 U mokrého způsobu výroby slínku se surovinová směs mele na kal přidáním vody, 

zde to bylo na celkově asi 33 - 35%    . Surovinový kal se ukládal do sil a z nich se 

připravovala surovina v míchačích kalu.  

Výhody: Předpokládáme, že v mokrém stavu může být lepší homogenizace suroviny, 

suroviny se melou " mokré" - nemusí se sušit a ještě se k nim přidává provozní voda, tím 

může být snížena prašnost - a zlepší se ekologie.  

Nevýhody: Při výpalu slínku je nutno vysušit kal, na to je potřeba teplo, zanedbatelná 

není ani velká spotřeba vody pro výrobu surovinového kalu, dále energie pro neustálé 

míchání kalu v míchačích kalu a v silech. V míchači se trvale otáčelo míchadlo a ode dna 

byl kal probubláván vzduchem (po přípravě se kal homogenizoval, než byl dávkován do 

rotačních pecí). Samotná rotační pec pro mokrý způsob byla dlouhá, konkrétně v Hranicích 

asi 120 m, jinde ve světě bývaly i 200 m. Vypálený slinek z mokrého způsobu obsahoval 

velké množství pěkných granulí různých velikostí a méně prachových částic. 

Dnes je již mokrý způsob jen minulostí. Nevýhodou byl při zvyšujících se 

požadavcích na množství cementu nízký výkon mokrých pecí. [12] 

Suchý způsob 

 U suchého výrobního způsobu musí být suroviny před výpalem suché. Při mletí 

suroviny v surovinovém mlýnu dochází zároveň i k sušení. V surovinovém mlýně se 

surovina mele a také zároveň suší (z např. až 7,5%     v materiálu na předhomogenizační 

skládce se suší vždy až pod 0,2%) na surovinovou moučku, ta se dopravuje do zásobníků a 

po šaržích vypouští do homogenizačního sila.  

Suché rotační pece jsou krátké, v Hranicích asi 64 m, to umožňuje výměník tepla 

(v Hranicích 5 stupňový ve dvou větvích), kde se surovina předehřeje a správně 

předpřipraví pro slinutí v rotační peci. Nové suché pece mohou mít i By-pass, kterým je 

možné odtáhnout bypassové plyny se škodlivinami z pece, pokud je jejich množství vyšší a 

hrozí tvorby nálepků (jde o chlor, alkálie a síru jako např. KCl, NaCl,        a      ). 

Snížením obsahu těchto prvků eliminujeme možnost lepení materiálu v peci. Rychlým 
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ochlazením při odtažení bypassových prachů dojde ke kondenzaci alkálií především ve 

formě chloridů. Při teplotách nad 1000 stupňů alkálie v peci sublimují a při nižších 

teplotách kondenzují zpět. Obsah alkálií, chloru a síry je sledován v horké surovinové 

moučce a podle obsahu těchto prvků jsou plyny se škodlivinami z pece odtahovány. Toto 

umožňuje zpracovat nejen přírodní surovinu ale i alternativní materiály a hlavně různá 

paliva, které pak tyto prvky obsahují, ale nahradí část ekonomicky nevýhodného uhlí. Mezi 

náhradní paliva patří staré pneumatiky, masokostní moučky, připravená lehká paliva např. 

ze dřeva, textilu, plastů a papíru - jejich spálením v cementářské rotační peci přispějeme 

významně ekologii a současně je to pro výrobce ekonomicky výhodné.  Další výhodou 

suchého způsobu je vysoká výroba slínku a nižší spotřeba tepla na výpal slínku: 3100 - 

3700 kJ oproti 5500 - 6300 kJ na 1kg slínku při mokrém způsobu výroby. (Mokré pece 

byly v Hranicích do r. 1992 - 3x 300 t a jedna 500 t slínku/den - dnes máme možnost v 

jedné krátké suché peci vyrobit za každý 1 den 3500 t portlandského slínku.) [12]. 

V tabulce č. 1 je uvedeno procento alternativních paliv a surovin, náklady a cena slínku. 

 

 2012 2011 2010 2009  

uhlí mil. 

Kč 

157 159 97 163  

náhr. palivo mil. 

Kč 

19 25 20 21  

% náhr. paliva % 26,4 27,1 33,1 40,0  

náklady celkem mil. 

Kč 

1448 1569 1374 1453  

palivo % 12% 12% 9% 13% % z celkových 

nákladů 

alternativní surovina % 7,5 7,5 6,9 7,5 % alternativních 

surovin 

slinek celkem Kč/t 840 790 740 790  

z 840 Kč/t slínku je 30 % palivo 

Tabulka 1: Ekonomické vyhodnocení od roku 2009 do 2012; cement Hranice a.s.  
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5.1 Ekonomické aspekty 

5.1.1 Spotřeba vody 

Voda je během výrobního procesu používaná v mnoha stádiích. Pouze v některých 

případech se voda používá pro přípravu suroviny, při procesech výpalu slínku, jako je 

chlazení plynů, jakož i v technologických postupech pro přípravu kalů. V polosuchém 

procesu se voda používá k peletizaci suché surovinové moučky. Výrobní závody 

používající mokrý proces používají více vody (na tunu vyrobeného cementu) při přípravě 

vsázkových pecních kalů a je uváděna typická spotřeba vody 100 – 600 litrů vody na tunu 

slínku. Dále se pro speciální aplikace voda používá k chlazení slínku a bylo uváděno 

použití vody kolem 5   /hod. Ve většině případů není spotřebovaná voda pitnou vodou. 

[13] 

5.1.2 Spotřeba energie 

Převládající spotřebou energie při výrobě cementu představuje palivo pro pec. 

Hlavními spotřebiteli elektřiny jsou mlýny (konečné mletí a mletí suroviny) a odtahové 

ventilátory (pec/surovinový mlýn a cementový mlýn), které dohromady představují více 

než 80 % spotřeby elektřiny. Při výrobě jedné tuny cementu energetické náklady - 

v podobě paliva a elektřiny  - představují v průměru 50 % celkových výrobních nákladů. 

Elektrická energie představuje přibližně 20 % této celkové spotřeby energie. 

Teoretická spotřeba energie pro vypalovací proces (chemické reakce) je asi 1 700 až 

1 800 MJ/t slínku. Skutečná spotřeba energie pro různé pecní systémy se pohybuje 

v následujícím rozpětí. (MJ/tun slínku): 

 asi 3 000 pro suchý proces, pece s vícestupňovými cyklonovými výměníky 

a předkalcinátory, 

 3 100 – 4 200 pro polosuchý/ polomokrý proces (pec typu Lepol), 

 do 5 000 pro dlouhé pece se suchým procesem, 

 5000 – 6 000 pro dlouhé pece s mokrým způsobem, 

 3 100 – 4 200 pro šachtové pece pro mokrý způsob. [2] 
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5.2 Environmentální aspekty 

Těžba nerostných surovin je činnost, která svým charakterem značně negativně 

ovlivňuje životní prostředí. Úplně mění původní charakter území, vyžaduje masivní 

přesuny hornin a jejich ukládání, často přináší negativní environmentální vlivy převážně 

lokálního charakteru od kontaminace toxickými látkami až po prašnost. 

Dobývání stavebních surovin v České republice není výjimkou. Vedle uhlí jde 

o nejvýznamnější skupinu nerostných surovin těžených v zemi. Celková těžba nerud – tedy 

stavebního kamene, štěrkopísků a vápenců – výrazně dominuje svým objemem, mírně 

překračuje i dobývání hnědého a černého uhlí. 

Nejvýznamnější environmentální dopady těžby stavebních surovin u nás jsou zásahy 

do krajinného rázu, likvidace hodnotných přírodních lokalit, změny vodního režimu 

a mikroklimatu, otřesy, hlučnost, prašnost, zatížení nákladní automobilovou dopravou 

a ukládání odpadů. [14] 

 

Obrázek 5.1: Pohled na okolí; Vlastní zdroj 

5.2.1 Emise 

Směrnice IPPC (Integrovaná prevence a omezování znečištění) zahrnuje celkový 

indikativní seznam hlavních látek znečišťujících ovzduší, které se mají brát v úvahu, jsou-

li závažné pro stanovení hodnot emisních limitů. Pro výrobu cementu jsou závažné: 



Denisa Bertóková: Těžba a využití vápence 

38 

 

 oxidy dusíku (     a jiné sloučeniny dusíku; 

 oxid siřičitý       a jiné sloučeniny síry; 

 prach. 

Z uvedeného seznamu se pro výrobu cementu považují za závažné také následující 

znečišťující látky: 

 oxid uhelnatý (CO); 

 těkavé organické látky (VOC). 

Jiné znečišťující látky při výrobě cementu jsou: 

 polychlorované dibenzodioxidy a dibenzofurany (PCDD a PCDF); 

 kovy a jejich sloučeniny; 

 HF; 

 HCL. 

Považovaný za znečisťující a za důležitý pro výrobu cementu je oxid uhličitý (    . 

Ostatními emisemi, jejichž vliv je obvykle slabý anebo místní, jsou odpady, hluk a zápach. 

[2] 

5.2.2 Prach 

Ve vztahu k výrobě cementu byly emise prachu, zejména z pecních komínů, tradičně 

hlavním ekologickým problémem. Hlavním zdrojem prachu jsou pece, surovinové mlýny, 

chladiče slínku a cementové mlýny. Ve všech těchto procesech prochází velké objemy 

plynů prašnými materiály. Konstrukce a spolehlivost moderních elektrostatických 

odlučovačů a textilních filtrů zajišťuje, že emise prachu mohou být sníženy na úroveň, kde 

přestávají být významné; v některých provozech se dosahuje emisní úroveň pod 10mg/  . 

[2] 

Druhotné tuhé emise mohou vznikat během skladování, manipulace s materiály 

a pevnými palivy a také ze silničních povrchů. Úniky částeček z balení a expedice slínku 

nebo cementu mohou být také významné. Dopadem druhotných emisí může být místní 

zvýšení úrovně prašnosti, zatímco emise prachu z výroby (obvykle z vysokých komínů) 

mohou mít dopad na kvalitu ovzduší v mnohem větší oblasti. [2] 
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5.2.3 Odpady 

Odpady vyprodukované při výrobě slínku sestávají v podstatě z nepotřebných hornin, 

které se ze suroviny odstraňují během přípravy surovinové moučky a pecního prachu, 

odstraňovaného bypasu až podílu, které se nerecyklují. [2] 

Filtrát z filtračních lisů používaný v polomovém procesu je značně alkalický 

a obsahuje suspenzi pevných látek. [2] 

5.2.4 Hluk 

Těžké stroje a velké ventilátory používané ve výrobě cementu mohou vyvolávat 

emise hluku anebo vibrace. [2] 

5.2.5 Pach 

Emise pachů jsou u dobře provozovaného závodu jen velmi zřídka problémem. 

Obsahuje-li surovina spalitelné složky (kerogeny), které při zahřívání ve výměníku nehoří, 

ale namísto toho probíhá jejich pyrolýza, může dojít k emisi uhlovodíků. Tyto emise 

uhlovodíků lze spatřit nad komínem jako "modrý opar"ˊ nebo "kouřovou vlečku" a za 

nepříznivých povětrnostních podmínek mohou kolem cementárny způsobit nepříjemný 

zápach. [2] 

Spalování paliv obsahující síru nebo použití surovin obsahujících síru může vést 

k emisím zápachu (cože je problém u šachtových pecí). [2] 

5.2.6 Omezení environmentálních dopadů 

Surovinová politika, přijatá vládou v prosinci 1999, deklaruje, že "respektování 

limitů území" by mělo získat postavení "rozhodujícího faktoru pro čerpání prvotních 

zdrojů". 

K omezení negativních environmentálních dopadů těžby je nezbytné zejména: 

 snížení celkového objemu těžby, 

 eliminace těžeb v cennějších lokalitách, 

 zmenšení těžeben a taková jejich distribuce, aby dobývání respektovalo 

limity ústnosti krajiny, 
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 využití takových technologií rozpojování horniny, drcení, manipulace se 

surovinou, včetně přepravy a sekundárního zpracování, které na minimum 

omezí negativní environmentální odpady na okolní obce. 

Tato studie se zabývá možnostmi, které skrývají alternativy k těžbě primárních 

surovin, tedy potenciálem omezování těžby, nikoli změnou charakteru či postupu dobývání 

a zpracování nerostů. [14] 
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6 Závěr 

Cílem této práce bylo zhodnotit, jaký způsob úpravy vápence je nejvýhodnější jak po 

ekonomické stránce, tak po způsob, který nejméně zatěžuje životní prostředí. Po 

zhodnocení všech informací a návštěvy Cement Hranice, akciové společnosti, je nejlépe 

vyhovující způsob za sucha, který nepotřebuje takové množství tepla k vysušení kalu jako 

je tomu u procesu mokrého. Způsob mokrého vysušení nám naproti tomu umožňuje 

výrobu většího množství slínku. 

Ve své práci jsem chtěla poukázat i na environmentální a ekologické aspekty, které 

doprovází celkový proces těžby a využití vápence. Tyto aspekty byly v dřívějších dobách 

opomíjeny a nevěnovala se jim taková pozornost jako v dnešní době. 

Závěrem bych chtěla podotknout, že většina cementáren se modernizuje a 

specializuje na proces suchý, mokrý proces se využívá stále méně, a to z důvodu 

energetické náročnosti. Při návštěvě akciové společnosti mi nebyly v dostatečné míře 

poskytnuty podklady k ekonomickému rozboru celkové výroby daného produktu. 

Informace totiž společnost veřejnosti nechce poskytovat z důvodu konkurenceschopnosti. 
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Příloha č. 1 Zařízení suchého způsobu "Synoptique"; Cement 

Hranice a.s. [15] 

 


