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ANOTACE 

Předloţená diplomová práce se zabývá hodnocením vlivu chemického sloţení popela 

z kompostu na jeho teplotu tavení. Pro změnu chemického sloţení popela byly pouţity 

různé druhy skla - hnědé sklo, čiré sklo, zelené sklo a ţlutozelené sklo. Tavitelnost popela 

byla stanovena, jak bez příměsí, tak i s nimi a hodnotilo se, jak sklo ovlivňuje teplotu tání 

popela z kompostu. Koncentrace pro jednotlivá skla byly zvoleny 10 %, 20 % a 30 %.   

V teoretické části jsou popsány metody, kterými se biodegradabilní odpad zpracovává za 

účelem získání energie, parametry které limitují energetické vyuţití odpadu a příčiny 

vzniku inkrustů ve spalovacích zařízeních. 

KLÍČOVÁ SLOVA: biomasa, spalování, popel, inkrusty, energie, alkalické kovy, kovy 

alkalických zemin, sklo 

SUMMARY 

This thesis deal with the assessment of the influence of the chemical composition of ash 

from the compost to its melting temperature. To change the chemical composition of the 

ash to be used various kinds of glass - brown glass, clear glass, green glass and yellow-

green glass. Fusibility of ash was determined as neat and with them, and evaluated how 

glass affects the melting point of ash from the compost. The concentration for each glass 

were chosen 10%, 20% and 30%. In the theoretical section describes the methods by which 

biodegradable waste is processed to obtain energy parameters that limit energy recovery 

and causes incrusts combustion plants. 

KEYWORDS:biomass, combustion, ash,incrusts, energy, alkali metals, alkaline earth 

metals, glass 
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1. Úvod a cíl práce 

Materiálové a energetické vyuţití je dnes jiţ standardní součástí kaţdé vyspěle koncepce 

odpadového hospodářství.  

Mnoţství odpadu produkovaného na území ČR dlouhodobě mírně roste. Mnoţstvím 

produkovaného komunálního odpadu se v posledních letech se pohybujeme nad 300 kg na 

obyvatele za rok. Ve srovnání s ostatními zeměmi EU patří produkce komunálních odpadů v ČR 

mezi nejniţší v EU [1]. 

Na území Moravskoslezského kraje vznikne ročně kolem 4,7 milionu tun odpadů, přičemţ se dá 

hovořit o relativně stagnující produkci. Menší meziroční výkyvy jsou důsledkem převáţně 

ekonomického vývoje, který se odráţí v intenzitě stavební činnosti. Přepočteno na obyvatele jde o 

3 850 kg odpadů. Vyuţití odpadů jako paliva je v MSK velice okrajovou záleţitostí, která k 

celkovému vyuţití přispívá méně neţ 1 % (cca 20 000 t) [2]. 

 Biologicky rozloţitelný komunální odpad je v dnešní době povaţován za jeden 

z nejperspektivnějších zdrojů energie. Spalování bioodpadů je oproti spalování 

neobnovitelných zdrojů, jako je uhlí, ropa, zemní plyn o mnoho šetrnější k ţivotnímu 

prostředí, zejména co se týká emisí vypouštěných do ovzduší. 

Kdyţ mluvíme o energetickém vyuţití biologicky rozloţitelného komunálního odpadu, 

znamená to odstranění bioodpadu za účelem získání energie pro výrobu elektrické energie, 

ohřev vody či vzduchu nebo jiný druh energie. Za základní zdroj biomasy povaţujeme 

rostliny, které zachycují energii ze slunce v chlorofylu a pomocí ní vytváří sacharidy a 

následně bílkoviny. V ČR se vzhledem k technologii a podmínkám jedná většinou o dřevo, 

slámu, tříděný odpad, komunální odpad, zemědělské zbytky nebo produkty vznikající při 

provozu čistíren odpadních vod. 

Cílem diplomové práce je ověřit vliv mnoţství odpadního skla na změnu tavitelnosti 

popelovin obsaţených v tuhém alternativním palivu vyrobeného ze suroviny na bázi SKO.  

Pro dosaţení cíle práce jsem zvolil následující postup:  

Identifikace mnoţství skal v SKO 
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Vliv odpadního skla na změnu teplotu tání popelovin 

Technologické postupy pro zvýšení teploty tavitelnosti popelovin v TAP 

2. Základní pojmy 

2.1 Komunální odpad 

Komunální odpad je směs různých druhů odpadů, které vznikají při různých činnostech 

na území obce [3]:   

1. domovní odpad  

domovní odpad = všechny odpady, které vznikají v domácnosti hmotnostní sloţení 

domovního odpadu:  

 papír 22,7 %  

 plasty 13,8 %  

 sklo 8,7 %  

 nebezpečný odpad 3,4 %  

 bioodpad 18,2 %  

 kovy 33,2 % 

2. odpad ze zeleně /biologicky rozloţitelný odpad, BRO/  

tvoří skoro 1/3 komunálního odpadu:  

 kompostovatelný odpad v podobě rostlinných zbytků  

 nekompostovatelný gastroodpad, zbytky jídel ţivočišného původu  

 odpady ze zahrad, parků, lesoparků  

 odpady z travnatých hřišť  

 odpady ze hřbitovů 

3. pouliční smetky a odpad z odpadkových košů:  

Tvoří asi 10-15kg na obyvatele za rok. Patří sem  

 uliční smetky  

 odpad z pouličních košů 

4. ţivnostenský odpad, odpad z úřadů.  

Odpad vznikající při nevýrobní činnosti právnických nebo fyzických osob 

oprávněných k podnikání (úřady, kanceláře, obchody, sluţby, kulturní a vzdělávací 

zařízení).  

 ţivnostenský odpad představuje z celkového mnoţství komunálních odpadů 

asi 20-30% ve venkovské zástavbě  

 50-60% v městské zástavbě 
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5. odpad ze hřbitovů 

Z hlediska tvorby inkrustů můţe být problematický obsah skla v komunálním odpadu, 

které měkne i při poměrně nízkých teplotách. U skla se měknutí projevuje v teplotním 

rozmezí 500 – 1000 °C, k tečení skla dochází při teplotě okolo 900 °C a k tavení při teplotě 

nad 1200 °C. Člověk předá do odpadu kolem 20 kilogramů skla za rok, coţ odpovídá 

přibliţně 9% zastoupení v komunálním odpadu [4].  

 

2.2 Biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO) 

Biologicky rozloţitelná část směsného komunálního odpadu představuje 

nejvýznamnější podíl BRKO. Novela č. 229/2014 Sb. zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. 

přinesla povinnost obcím zavést, vedle zavedeného třídění nebezpečných odpadů jako je 

papír, plast a sklo, také prostory pro ukládání kovů a biologicky rozloţitelných odpadů. 

Vyhláška 294/2005 stanovuje harmonogram postupného omezování ukládání BRKO na 

skládky z důvodu redukce skleníkových plynů [5]. Biologicky rozloţitelné odpady se 

rozkládají na skládkách v anaerobních podmínkách a vznikající skládkový plny obsahuje 

vysoký podíl metanu, který ke skleníkovému efektu přispívá přibliţně 21 násobně víc neţ 

hlavní skleníkový plyn CO2, který vzniká při rozkladu anaerobním [6]. 

 BRKO patří rovněţ do skupiny BRO, ale jsou i kvantitativně významnou skupinou 

směsných odpadů (jejich podíl je v závislosti na oblasti kolem 40 %). Díky různorodým 

vlastnostem těchto odpadů je jejich sběr, zpracování a odstraňování problematické. Druhy 

odpadů, které tvoří biologicky rozloţitelné komunální odpady, jsou uvedeny v tabulce č. 

1[7]. BRKO zároveň tvoří podstatnou část odpadu, ze které lze získat energii. Výhřevnost 

separovaného komunálního odpadu z OZO Ostrava dosahuje 13.2 MJ/kg sušiny, 

v dodaném stavu je to pouze 4,9 MJ/kg. BRKO dosahuje 10,46 MJ/kg v sušině, při 

průměrné vlhkosti 55% ve vzorku v dodaném stavu dosahuje výhřevnost hodnotu 3,89 

MJ/kg.  
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Tabulka 1: Analýza produkce odpadů a předpoklad jejich využití. [8] 

 

  

Z porovnání produkce BRKO a jeho skládkování vyplývá, ţe na skládky je zatím 

ukládáno větší mnoţství BRKO, neţ je poţadováno v cílových letech dle směrnice č. 

1999/31/ES.Tato situace by měla být řešena, proto se uvaţuje o jeho energetickém vyuţití 

v zařízení pro energetické vyuţití odpadů (ZEVO).  

Pro Českou republiku je závazek sníţení mnoţství ukládaného odpadu na skládku 

poměrně těţký úkol. Jak je patrné z Tab. 1., v současné době skládkujeme dvě třetiny 

odpadu a sníţení toho mnoţství je dlouhodobý úkol. Podle hierarchie nakládání s odpady 

je třeba dbát především na sníţení mnoţství odpadů a jejich opětovné vyuţití a především 

recyklace, ve které jsou velké rezervy. Hlavním způsobem sníţení mnoţství 

skládkovaného odpadu se ale jeví jeho energetické vyuţití, tedy vyuţití ve spalovnách. 

V současné době máme na našem území 3 spalovny komunálního odpadu, více neţ dvacet 

zařízení, která vyuţívají odpad k získávání tepla, a další zdroje jsou ve výstavbě. Ve 

srovnání se státy západní Evropy však máme ještě velké rezervy [1]. 
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2.2.1 Biodegradabilní odpad z domácností 

Bioodpad z domácností se dá ještě rozdělit na bioodpad kuchyňský a ze zahrad. 

 Do kuchyňského odpadu, který je vhodný ke kompostování patří veškeré 

zbytky zeleniny a ovoce, kávová sedlina, čajové sáčky obaly od vajíček apod. 

Kompostovat se můţe také např. suchý chléb a cereálie. 

 Naopak nevhodný materiál na kompostování jsou kosti, masové odřezky a 

zbytky tepelně upravených jídel. Zvláštním případem kuchyňského odpadu je 

pouţitý stolní olej, který patří mezi nebezpečné odpady a lze jej odevzdat ve 

sběrných dvorech. 

 Suché opadané listí, ořezané větve stromů a posekaná tráva jsou základní sloţky 

bioodpadu, který vzniká na zahradách. Těmto odpadům nelze předcházet, ale 

zahrádkáři je vyuţívají jako mulč nebo jako materiál ke kompostování [9]. 

2.2.2 Bioodpad z úpravy městské zeleně 

 Tento odpad má v zásadě stejné sloţení jako odpady ze zahrad, tzn. posekaná 

tráva, opadané listí a odpady z květinových záhonů apod. 

 Velkou část tvoří dřevní odpad. Z chemického hlediska je zcela odlišným typem 

odpadu. Obsahuje kůru, kterou je před kompostováním nutné zpracovat 

štěpkováním či drcením [9]. 

Nakládání s bioodpady v obcích je v současné době nově řešeno vyhláškou č. 321/2014 

Sb. o rozsahu a způsobu zajišťování odděleného soustřeďování sloţek komunálních 

odpadů [9].  

 

 

 

 



Jakub Šajtar: Moţnosti energetického vyuţití biologicky rozloţitelného komunálního 

odpadu 

 

6 

 

3. Současné možnosti energetického využití biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu 

Skládkování je léty prověřený způsob odstraňování odpadů, v principu se však jedná o 

maření materiálového a energetického potenciálu odpadů, s kterým jsou spojena nemalá 

environmentální rizika. Dlouhodobé zachování přetrvávající praxe není udrţitelné, čemuţ 

nasvědčuje i posun ve vnímání odpadů v nejvyspělejších státech Evropy.  

Moţnosti vyuţití biologicky rozloţitelných komunálních odpadů je mnoho. Nejméně 

finančně náročným způsobem jak vyuţívat tyto odpady je kompostování. Nejenom, ţe 

tímto procesem vzniká vysoce kvalitní organické hnojivo, ale hlavně je tento proces 

nejšetrnější k ţivotnímu prostředí. Další způsob jak vyuţít BRKO je pomocí mechanicko-

biologické úpravy odpadů. Tento způsob je mnohem nákladnější neţ kompostování.  

Směsný komunální odpad je roztříděn na biologickou a nebiologickou sloţku a následně 

vyuţit jako alternativní palivo na výrobu energie (nebiologická sloţka), nebo ke 

kompostování (biologická sloţka).  

Materiálové vyuţití samo o sobě nemůţe zaručit zpracování veškeré produkce odpadů. 

Spoléhat se pouze na efektivnější oddělený sběr a příznivější ceny druhotných surovin není 

prozřetelné. Má-li se podíl skládkovaných odpadů výrazně sníţit, pak je ţádoucí, aby po 

vytřídění materiálově vyuţitelných sloţek byl zbývající komunální odpad termicky 

zpracován nejlépe v reţimu kombinované výroby elektřiny a tepla.  

Jedním z cílů je sníţení podílu skládkovaného BRKO v roce 2020 na 35 % stavu z roku 

1995. Tehdy připadalo na kaţdého obyvatele kraje 148 kg BRKO uloţeného na skládky, 

coţ v absolutním mnoţství činilo cca 178 000 t. V daném termínu 2020 tedy bude 

přípustné na skládky dováţet nejvýše 62 000 t BRKO. Pro zbývající část produkce je nutné 

hledat jiné vyuţití.  

Důleţitým cílem EU je dosaţení 50% recyklace komunálních odpadů do roku 2020. 

Podle dokumentu [2] bylo v MSK v roce 2012 nějakým způsobem vyuţito 51,73 % 

komunálních odpadů. Toto je velice diskutabilní číslo, protoţe objektivně nereflektuje 

realitu v oblasti druhotných surovin, kdy sice vytříděné, ale pro recyklaci nevhodné odpady 
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končí zpravidla na skládce odpadů. Kdyţ dále vezmeme v úvahu, ţe z celkové produkce 

komunálních odpadů v roce 2012 ve výši 669 520 t bylo 396 028 t přijato skládkami, 

dojdeme k závěru, ţe míra materiálového vyuţití se vzhledem k absenci ZEVO v kraji 

musí pohybovat kolem 40 %. Ve skutečnosti můţe být nepatrně vyšší, protoţe zmíněná 

produkce KO nezahrnuje malé původce, kteří nemají ohlašovací povinnost.  

 

Tabulka 2: Podrobnější členění komunálních odpadů v jednotlivých letech [8] 

  

Ne všechen odpad lze třídit. Stále zbývá mnoho netříděného odpadu, který putuje po 

tunách na skládky. Komunální odpad, který uţ nejde recyklovat, se však můţe dále 

vyuţívat, a to na výrobu energie. Jako zařízení k energetickému vyuţití odpadu (ZEVO, 

WTE - waste to energy) slouţí spalovny komunálního odpadu technicky uzpůsobené pro 

vyuţívání energie ze spalovacího procesu.  

V mnohých zemí Evropské unie je energetické vyuţití odpadu běţné (například 

Německo, Nizozemí, Belgie a další). V České republice existují 3 místa k energetickému 

vyuţití odpadu, a to v Liberci, Praze a v Brně. Zařízení, slouţící k energetickému vyuţití 

odpadů jsou bezpečná, splňují mnoho přísných kritérií pro bezpečnost a ekologii. Emise 

některých základních znečišťujících látek, vyprodukované ve spalovně, jsou srovnatelné s 

teplárnou nebo elektrárnou na zemní plyn. 

Energetické vyuţívání odpadů je výhodné hlavně kvůli základním vlastnostem:  

 úspora primárních neobnovitelných zdrojů surovin a energie, převáţně uhlí a ropy  

 sníţení mnoţství odpadů, které jsou ukládány na skládky  

 příspěvek k energetické nezávislosti a bezpečnosti  

 inertizace biologicky rozloţitelných odpadů, které se na skládkách nerozkládají  
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Novelou zákona o odpadech č. 154/2010 byl v příloze 12 stanoven poţadavek výše 

energetické účinnosti pro ZEVO, tj. pro vyuţívání odpadů způsobem R1 (vyuţívání 

odpadů způsobem obdobným jako paliva) i vzorec pro výpočet energetické účinnosti. 

Komunální odpad vykazuje vhodné vlastnosti pro energetické vyuţití, protoţe sám dobře 

hoří bez pomoci přídavného paliva, coţ bývá mnohdy hlavním problémem při poţáru 

skládek [8, 10]. 

 

Obrázek 1:  Počet zařízení na energetické využití odpadů v EU [11] 

V zemích EU-27 je za rok 2011 evidováno přes 400 spaloven pro vyuţití odpadu k 

energetickým účelům. Hlavní podíl spaloven spadá do organizace CEWEP (Confederation 

of European Waste-to-EnergyPlants), která eviduje 371 spaloven, které se podílí z 85% na 

energetickém vyuţití odpadů v Evropě. Nejvíce spaloven pro energetické vyuţití odpadů 

má Francie (129) a Německo (75) (platné k roku 2011). V ČR jsou v provozu 3 spalovny: 

SAKO Brno, TERMIZO Liberec a ZEVO Praha Malešice [11]. 
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Mechanicko-biologická úprava (MBÚ) 

Technologie mechanicko biologickéúpravy, dále jen MBÚ, nespadá přímo 

dotechnologie pro spalování. MBÚ je jedna z moţností, jakým způsobem se směsný 

komunální odpad (SKO), dá ještě před spalováním nebo skládkováním upravovat. 

V zařízení MBÚ se SKO drtí a pak třídí na různých drtičích a sítech. SKO se tak rozdělí 

na dvě hlavní sloţky [12]: 

 Lehkou frakci: Lehká frakce ("nadsítná"), v níţ jsou hlavně kusy papíru, plastů 

a část biologických materiálů. Vykazuje vyšší výhřevnost, ale také stejně vysoké 

hodnoty škodlivých látek jako samotný odpad. Má slouţit k výrobě  

alternativního paliva, které by se spalovalo a vyráběla by se z něj energie.  

 

 Těžkou frakci: Těţká frakce ("podsítná"), v níţ jsou všechny ostatní zbytky, 

hlavně biologicky rozloţitelné látky, dále obsahuje příliš mnoho neţádoucích 

látek (nevyseparovné sklo, rozbité ţárovky, lékovky, inertní materiál), takţe ji 

není moţné pouţívat pro kompostování v surovém stavu. Tato frakce se ještě 

dále zpracovává za přístupu nebo nepřístupu vzduchu. Za přístupu vzduchu 

probíhá kompostování a výsledný produkt by měl slouţit jako kompost. Při 

zpracování za nepřístupu vzduchu se dá získat metan, který se dá dále spalovat a 

přeměnit na energii. Zbytek frakce se opět kompostuje.  

MBÚ počítá s aktivní odpadovou politikou jednotlivých obcí orientovanou na podporu 

vzniku nových, případně rozšiřování stávajících sběrných dvorů s posilováním jejich 

funkce o technologie zajišťující předúpravu odpadů pro další zpracování. To znamená 

například předdrcení objemného odpadu nebo oddělení energeticky hodnotných sloţek od 

balastu. Objemné odpady spolu se směsnými budou následně předmětem mechanicko-

biologické úpravy (MBÚ) na linkách zřizovaných ve stávajících odpadových centrech, 

kterými jsou velké skládky.  

Metoda MBÚ (obr. 2) můţe fungovat pouze ve spolupráci s navazujícími 

technologiemi, které jsou schopny vyuţívat, nebo odstraňovat výstupní produkty. Těmi 

jsou tuhá alternativní paliva a stabilizované biodegradabilní materiály, které po uloţení na 

skládku vykazují sníţenou produkci skleníkových plynů a nebezpečných výluhů. 
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Obrázek 2: Schéma mechanicko-biologické úpravy odpadů 

 

 

Z jedné tuny odpadu na vstupu zařízení MBÚ je moţné získat zhruba 30 aţ 50 % 

kalorické frakce, 2 aţ 7 % kovů a 1 aţ 3 % jiných recyklovatelných materiálů. 20 aţ 40 % 

tvoří stabilizovaná biologická sloţka. Zbývajících 20 aţ 30 % jsou ztráty tlením. 

Stabilizovaná biologická sloţka je vyuţitelná jako kompost, ale v praxi velice těţko 

hledá uplatnění, proto je nejčastěji odstraňována. 

Technologii MBÚ je vhodné zařadit jen jako předstupeň při budování nového ZEVO. 

Materiálové vyuţití má z hlediska hierarchie nakládání s odpady vyšší prioritu neţ 

energetické vyuţívání odpadů. Inspiraci lze hledat u našich sousedů, Rakousku a 

Německu, které patří mezi evropskou špičku v míře materiálového vyuţití. Rakousko jiţ v 

roce 2001 dosáhlo cíle EU týkajícího se 50% recyklace komunálních odpadů. V 

současnosti je materiálové vyuţití na úrovni 62 %, přičemţ z toho 32 % zaujímá recyklace 

a zbývajících 30 % je kompostováno nebo jinak biologicky zpracováno [13]. V posledních 

letech dochází k mírnému zvyšování podílu ve prospěch recyklace na úkor kompostování. 

Zásadní však je skutečnost, ţe celková míra vyuţití se jiţ výrazně nemění. V Německu byl 

dokonce zaznamenán nepatrný pokles. Jako nejzazší dosaţitelná hranice pro obě země je 

uváděno 70% materiálové vyuţití. 
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Budeme-li tedy rakouskou praxi aplikovat na MSK, pak ze současné produkce 

komunálních odpadů ve výši 670 000 t zůstane cca 250 000 t odpadů pro energetické 

vyuţití, které je preferováno před odstraňováním.  

Skládkování pochopitelně není moţné zcela eliminovat, jelikoţ výstupem spalovny jsou 

kromě energie i odpadní toky v podobě škváry a popílku se zbytky po čištění spalin. 

Škvára je při splnění určitých kvalitativních poţadavků vyuţitelná například ve 

stavebnictví, proto nemusí nutně skončit na skládce. Naproti tomu zachycený popílek 

obsahuje toxické látky, které jej řadí do kategorie nebezpečných odpadů, a jsou tedy 

odváţeny na příslušné skládky nebezpečných odpadů. Ne všechen popílek je toxický. Jako 

toxický je uváděna hodnota podílu 3 % ze vstupního odpadu, tj. cca 7 500 t ročně [14].   

 

Graf 1: Vývoj produkce BRKO a jeho skládkování [8] 
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4. Spalování BRKO 

Mezi moderní spalovnou odpadu, která slouţí pro odstraňování nebezpečného odpadu a 

spalovnou odpadu, která vyuţívá spalování odpadu i pro výrobu energie je několik rozdílů. 

Spalovny odpadů vznikaly uţ v dávné minulosti. Jejich hlavním a jediným cílem bylo co 

nejvíce redukovat objem odpadu, který se nedokázal uţ nijak vyuţívat. Kromě redukce 

odpadu se spalovny velmi vyuţívaly i k likvidaci nebezpečného odpadu, který v minulosti 

byl tvořen hlavně při epidemiích moru a jiných infekčních onemocnění. 

Bioodpad se obvykle spaluje jako součást tuhého komunálního odpadu. V závislosti na 

energetické účinnosti lze spalování pokládat za energetické vyuţití. Bioodpad kvůli své 

vlhkosti však není pro spalování příliš vhodný [15].  

Pokud bioodpad znečištěn škodlivými anorganickými odpady jako je sklo, dochází 

k poškozování spalovacího zařízení. Sklo v BRKO zvyšuje teplotu tání popele díky obsahu 

alkalických kovů a kovů alkalických zemin a vede aţ k tvorbě inkrustů na teplosměnných 

plochách spalovacího zařízení případně k produkci usazenin a k reakcím částic 

s materiálem spalovacího roštu [16, 17]. 

Základní proces nakládání s odpady ve spalovnách je patrný z obrázku č. 4 [1]:   

 

 

 

Obrázek 3: Základní schéma spalovny [1] 
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Hlavní problematikou při návrhu a provozování kotlů ve spalovnách je jasná definice 

paliva. Odpad jako palivo je sice dosti výhřevný, ale jeho prvkové sloţení, obsah vody a 

celková struktura jsou velice kolísavé. Sloţení kolísá podle toho odkud je odpad sváţen 

(lokality s bytovými domy, příměstské osídlení RD či menší obce) a podle roční doby.  

 V lokalitách sídlištního typu je v odpadu velký podíl kompostovatelného odpadu 

s vysokou vlhkostí, menší podíl sutí a popelovin, vyšší podíl spalitelného odpadu, 

většinou se zde i odpad více třídí.  

 V lokalitách příměstského typu (rodinné domky) se zvyšuje podíl nespalitelného 

odpadu (více suti, popele a zeminy) a ubývá hořlavých sloţek (papír, dřevo) a 

kompostovatelného odpadu.  

 Odpad z menších obcí pak mívá jiný charakter. Je zde minimální obsah 

rozloţitelného odpadu (lidé sami kompostují) a hořlavých sloţek (dřevo, papír, 

bohuţel i plasty a textil), které lidé spálí sami, roste podíl jemných frakcí a 

nespalitelného odpadu (suť, popel). Často je tu větší podíl tříditelného odpadu [i]. 

Další výkyvy ve sloţení komunálního odpadu by se daly nazvat sezónními. V létě a 

na podzim se vlivem vyšší konzumace ovoce a zeleniny zvyšuje podíl biologicky 

rozloţitelného komunálního odpadu (BRKO) a zvyšuje vlhkost odpadu, okolo Vánoc 

je pak vyšší obsah hořlavých sloţek (obaloviny, dřevo), v časech, které vedou k vyšší 

konzumaci (Vánoce, Velikonoce atp.) je pak odpadu více, v době letních prázdnin pak 

méně, protoţe tráví více času mimo domovy. Výkyvy ve sloţení odpadu mají vliv 

především na jeho výhřevnost [1].  

 

Tabulka 3: Přehled základních vlastností komunálního odpadu [18] 

Vlastnost 

výhřevnost kolísá mezi 7,5 MJ/kg aţ 10,5 MJ/kg 

vlhkost 15 - 40 % 

obsah popelovin 20 - 35 % 

granulometrie velikost částic je velice rozdílná, od nejjemnějšího prachu po velké kusy  

sypná hmotnost velice rozdílná 60 - 300 kg/m3, průměrně kolem 120 kg/m3 

charakteristické teploty tání popelovin velice různé, většinou niţší neţ 800 °C 
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Velkou slabinou spaloven je jejich cena. Další nevýhodou spaloven je samotná 

manipulace s odpady, tedy jejich svoz a skládkování na jednom místě před samotným 

spálením. Vzhledem k velkému podílu biologického (rozloţitelného) odpadu není zejména 

v letních měsících v okolí spaloven úplně příjemné ovzduší, a to i přes to, ţe technologie je 

na toto připravena – bunkr pro skládkování paliva je uzavřený a v trvalém podtlaku, 

odváděný vzduch je zaváděn do spalovacího procesu. Přesto je tato problematika jednou 

z hlavních příčin pomalé výstavby nových spaloven na území ČR. 

Provozování spalovny odpadů s sebou nese ještě jedno velké riziko, a tím je sníţení 

mnoţství tříděného odpadu pro recyklaci. Je třeba si uvědomit, ţe separací je odpad 

ochuzován o sloţky s nejvyšší výhřevností (PET, igelit, papír) či hořlavé sloţky vůbec 

(bioodpad). Navíc, čím více má provozovatel odpadu, tím více tepla či elektřiny vyrobí (a 

tím více prodá), a to jej nikterak nemotivuje k provozování třídicí linky a další separaci 

odpadů [1].  
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5. Zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) 

Zařízení na energetické vyuţívání odpadů nebo také zařízení koncipované pro spalování 

KO se zaměřuje nejen na redukci objemu spalovaných odpadů, ale i na výrobu energie. 

Tepelná energie převzatá ze spalovacího procesu přeměňuje vodu v kotli na páru. Pára je 

ihned poté vyuţívána na výrobu elektrické energie a horké vody. Jedním z důleţitých 

znaků ZEVO je jeho energetická soběstačnost. Díky vyrobené elektrické energii můţe 

zařízení pracovat téměř bez vnějších dodávek energie. 

Ve Švýcarsku existuje od roku 2000 zákon, který veškeré skládkování komunálního 

odpadu zakazuje. V zemi je 51 % komunálního odpadu recyklováno, tříděno nebo 

kompostováno a zbylých 49 % energeticky vyuţito v ZEVO. 

Pro přehled o hospodaření s komunálním odpadem v Evropě poslouţí následující graf  

č. 2: 

Graf 2:Využití komunálního odpadu v zemích Evropy [18] 
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Na následujícím grafu č. 3 můţeme vidět skladbu KO z domácností, které pouţívají k 

vytápění plyn nebo elektřinu [1]. 

 

Graf 3: skladba KO z domácností, které používají k vytápění plyn nebo elektřinu [19] 
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6. Požadavky na kvalitu a složení surovin pro ZEVO 

TAP je definováno jako tuhé palivo vyrobené z jiného neţ nebezpečného odpadu (resp. 

z odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné), určené k energetickému vyuţití a 

zuţitkování ve spalovnách (spalovacích zařízeních) nebo zařízeních pro spoluspalování a 

splňující poţadavky na třídění a klasifikaci, stanovené v ČSN EN 15359. Klasifikační 

systém je zaloţen na třech významných parametrech: výhřevnosti (ekonomická 

charakteristika), obsah chloru (technická charakteristika) a obsah Hg (environmentální 

hledisko).  

6.1 Energetické parametry paliva 

Vlastnosti paliva jsou základní informace pro správnou volbu spalovací technologie.  

V závislosti na těchto vlastnostech můţe být palivo tvořené z biomasy vyloučeno 

z konkrétního druhu spalování částečně z důvodu ochrany ţivotního prostředí a částečně 

pro technické parametry. Vlastnosti bioodpadu jsou ovlivněny jeho původem, ale i 

systémem při kterém vznikají. Nejdůleţitější parametry paliva určuje prvotní a konečná 

analýza, výhřevnost a mnoţství popela, obsaţeném v palivu. Prvotní analýza poskytuje 

informace o obsahu těkavých látek a fixního uhlíku, konečná analýza pak udává přesná 

procenta obsahu C, N, S, Cl, H, O. Hodnoty jsou závislé na druhu bioodpadu a z toho 

důvodu, se pohybují širokých mezích. Biomasa má ve srovnání s uhlím obvykle méně 

uhlíku, kyslíku, hliníku, ţeleza, má niţší výhřevnost, obsahuje více draslíku a má vyšší 

obsah vlhkosti. 

Dalšími důleţitými parametry jsou chemické a tepelné vlastnosti, mezi které patří 

tepelná vodivost, měrné teplo, obsah prchavé hořlaviny [20, 21, 22].  

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
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6.1.1 Výhřevnost 

Při hoření se z paliva uvolňuje teplo, které závisí na jeho hmotnosti, tento vztah je 

vyjadřován jako kJ (nebo MJ)/ kg. Takové uvolněné teplo se nazývá spalné teplo, nebo se 

označuje jako výhřevnost paliva, obvykle se vyjadřuje v kg/m
3
. Je to mnoţství tepla 

z paliva, kdy vlhkost paliva zůstane ve spalinách spolu s energií, která je potřebná na 

přeměnu vlhkosti ve vodní páru. Spalné teplo je teda vyšší o energii, která se spotřebovala 

na přeměnu vody ve vodní páru nebo na ohřev vody. Na 1 kg vody v palivu je tato tepelná 

ztráta asi 2500 kJ. Výhřevnost nejpouţívanější biomasy (viz. Tabulka č. 4) je v dnešní 

době srovnatelná s výhřevností hnědého uhlí [23, 24].  

 

Tabulka 4: Výhřevnost různých druhů biomasy[25] 

Druh paliva 
Obsah vody 

(%) 

Výhřevnost 

(MJ/kg) 
Druh paliva 

Obsah vody 

(%) 

Výhřevnost 

(MJ/kg) 

Listnaté dřevo 

(obecně) 
15 14,6 

Jehličnaté dřevo 

(obecně) 
15 15,6 

Akát 20 16,3 Borovice 20 18,4 

Bříza 20 15,0 Jedle 20 15,9 

Buk 20 15,5 Modřín 20 15,0 

Dub 20 15,9 Smrk 20 15,3 

Habr 20 16,7 Dřevní štěpka 30 12,2 

Jasan 20 15,7 Sláma z obilovin 10 15,5 

Olše 20 16,7 
Sláma 

z kukuřice 
10 14,4 

Topol 20 12,9 Sláma z řepky 10 16,0 

Vrba 20 16,9 Mulčovací kůra 10 21,7 
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6.1.2 Vlhkost 

Všechna tuhá paliva obsahují vodu. Stejně jako popeloviny je voda nehořlavou sloţkou 

paliva. Její obsah v palivu je neţádoucí, jelikoţ sniţuje tepelnou hodnotu. Obsah vlhkosti 

v biomase se můţe měnit v širokém rozmezí 0 – 60 % a u rašeliny můţe být aţ 90 %. Platí, 

ţe čím je palivo mladší, tím více obsahuje vody, jelikoţ se obsah vlhkosti řídí stářím 

paliva[33]. 

Zcela suchá biomasa se v přírodě nevyskytuje, čerstvé dřevo obsahuje aţ 55 % vlhkosti 

a i po dvou letech stále ještě asi 20 %. U čerstvě pokácených stromů můţe obsah vody 

dosáhnout aţ 60 %, jejich výhřevnost tudíţ nestačí ani na udrţení spalovacího procesu. 

Příliš suché dřevo také není pro spalování optimální, protoţe hoří explozivně a velká část 

energie uniká v kouřových plynech. Vlhkost okolo 30 % je pro spalování optimální [26]. 

Formy vody vyskytující se v biomase  [27, 28, 29]: 

 Chemicky vázaná voda je obsaţena v chemických sloučeninách. Z biomasy 

nelze odstranit sušením, pouze spálením. Její celkové mnoţství je asi 1 – 2 % 

sušiny, její přítomnost lze zjistit pouze chemickými analýzami.  

 

 Vázaná (hygroskopická) voda je obsaţena v buněčných stěnách a je vázána 

vodíkovými můstky za vzniku hydroxylové skupiny –OH amorfní části celulózy 

a hemicelulóz. Vázaná voda se vyskytuje v palivu při vlhkostech 0-30 %. 

Největší význam má při fyzikální a mechanické charakteristice. 

 

 Volná (kapilární) vyplňuje mezibuněčné prostory.  

 

Obsah vlhkosti se mění s časem a vlivem okolního prostředí (tlak, teplota, vzdušná 

vlhkost atd.). Nejefektivnější způsob vysychání je ponechat stromy po pokácení vcelku aţ 

do úplného opadání listí nebo jehličí, teprve poté se štěpkují, tato úprava se nazývá 

transpirační vysychání [27].   
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6.1.3 Prchavá hořlavina 

V biomase se vyskytuje mnoho organických látek, které se snadno rozkládají. Výtěţek 

energie je závislý na teplotě a rychlosti ohřevu. Díky vysokému obsahu prchavé hořlaviny 

lze biopaliva snadněji zapálit i při nízkých teplotách. Při spalování takovéto biomasy se 

počítá s vysokým tempem, proto musí být odpovídajícím způsobem kontrolováno. 

V průběhu pyrolýzní fáze spalování se zvyšuje poměr vodíku k uhlíku a v menší míře 

poměr kyslíku k uhlíku. Biomasa můţe ztratit aţ 90 % své hmotnosti jiţ v první fázi 

spalování [30, 31]. 

6.1.4 Obsah popelovin 

Popeloviny reprezentují anorganickou nehořlavou část paliva, která zůstane po 

spalování. Tento anorganický materiál lze rozdělit na dvě části, z nichţ jedna je obsaţena 

v palivu a druhá je přidána do paliva prostřednictvím zpracovatelských kroků. Tyto 

nečistoty tvoří obvykle hlavní část obsahu popela dřevěných paliv. Jeho sloţení se často 

liší od přirozených materiálů, například krystalické silikáty a oxid hlinitý ze začleněných 

písků, draslík ze ţivců, jílů a dalších půdních částic. Mezi hlavní prvky, které jsou 

obsaţeny v biomase, dále patří Si, Al, Fe, Ti, Ca, Na, Mg, S a P [20, 21]. 

Obsah popelovin se liší dle druhu biopaliva. Můţe se pohybovat v rozmezí od 1 % 

dřevo, dřevo z demolic aţ do 30 – 40 % dřevní zbytky. S vysokým obsahem popelovin 

v palivu se zvyšuje potřeba účinného systému na čištění emisí a odstraňování prachu. 

Vysoký obsah popelovin můţe také sníţit výhřevnost paliva [22]. Obsah vysoce 

alkalických sloţek jako jsou draslík a sodík často sniţují teplotu tání popela vznikajícího 

při spalování biomasy a naopak obsah vápníku a hořčíku teplotu tání popela zvyšuje [20, 

32]. 

Teploty tání, měknutí a spékání se mohou mezi různými druhy biopaliva výrazně lišit. 

Tato charakteristika je zásadní při určování teploty při spalování, aby se zabránilo 

struskování [32]. 
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6.2 Vliv technologie třídění na složení BRKO 

Při určení surovinové skladby BRKO není jednoduché přesně stanovit sloţky, které jej 

tvoří. Dle katalogu odpadů patří do skupiny č. 20 (komunální odpady) odpad z domácností 

a podobné ţivnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů včetně sloţek z odděleného 

sběru. Z této heterogenní skupiny odpadu lze jako biologicky rozloţitelné odpady vybrat 

jen některé odpady, které vstupují do technologie materiálového vyuţití. 

Biologicky rozloţitelný odpad se ukládá do speciálně upravených nádob pro sběr 

biologického odpadu. Do těchto nádob lze odloţit trávu nebo listí ze zahrad, parků, shnilé 

ovoce, zelenina, zvadlé květiny, plevel, nalámané větvičky. Do nádob nepatří uhynulá 

zvířata, olej, maso, kosti, zbytky potravin, tekuté potraviny, obaly od potravin, sklo, plasty, 

plechovky, papír, stavební materiály 

Kvalita vytříděné sloţky je závislá na mnoha faktorech. Přední skutečností je 

dobrovolnost a ochota občanů třídit. Na ni navazuje spolupráce měst a obcí odebírat 

vytříděnou sloţku a poskytovat zázemí svozovým společnostem. K dalším faktorům patří 

také velikost obcí a měst a typ zástavby. 

Třídění směsných odpadů pocházejících z domácností, komunální nebo i průmyslové 

sféry je technologicky náročný proces. Je vyuţíváno třídění: 

 mechanické na rotačních perforovaných či sítových bubnech nebo vibračních 

roštech a sítech dle velikosti odlučovaných částic,  

 pneumatické v kombinaci se sedimentací nebo filtrací unášených částic lišících 

se hustotou, hmotností a velikostí, 

 hydraulické v kombinaci se sedimentací, filtrací nebo odstřeďováním tuhých 

částic materiálu,  

 elektromagnetické pro feromagnetické kovy nebo některé jejich slitiny,  

 manuální pro konečné dotřídění. 

 

Základem funkce třídících zařízení je vyuţití specifických kvalitativních znaků 

odpadních materiálů, především rozměrů, hustoty, hmotnosti, feromagnetických vlastností. 

Pro dotřídění je často jako jediná moţnost pouţíváno třídění manuální. Důvodem je fakt, 
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ţe teprve vizuální vjem člověka je schopen rozlišit některé kvalitativní znaky cizorodých 

příměsí především podle barvy a jejich tvaru. Značnou komplikací všech třídících postupů 

je přítomnost vlhkých nebo mazlavých materiálů ve směsném odpadu. Tyto sloţky 

způsobují zvýšenou vzájemnou přilnavost či lepivost odpadních materiálů, se kterou si 

obvykle strojní, ale ani manuální třídění účinně neporadí – jejich vzájemné oddělení je 

značně ztíţeno nebo zcela vyloučeno. 

V novele zákona o odpadech č. 229/2014 Sb., jsou bioodpady, který mají obce od 

1. 1. 2015 za povinnost třídit, definovány jako biologicky rozloţitelné odpady 

produkované fyzickými nepodnikajícími osobami na katastrálním území obce.  

Obce budou mít moţnost stanovit ve vyhlášce katalogová čísla odpadů, které bude obec 

sbírat, čímţ by se měly vyloučit odpady ţivočišného původu [33]. 

6.2.1 Návrh na separaci skla z BRO 

Poptávka po této druhotné surovině především ze strany sklářského průmyslu je vysoká, 

jelikoţ představuje levnější alternativu ke křemenným pískům. Přesto je vyuţití odpadního 

skla relativně nákladné, coţ je dáno náročností sběru, přepravy a úpravy. Pro recyklaci jsou 

vyuţitelné tyto odpadní toky:  

 sklo z odděleného sběru  

 sklo ze zpětného odběru  

Poţadavky zpracovatelů na kvalitu střepu jsou zajišťovány důkladnou úpravou 

sběrového skla. V první fází se ručně na třídicí lince vyberou velké nečistoty a příměsi v 

podobě kovů, keramiky, porcelánu a jiných nevhodných odpadů. Následně se sklo nadrtí a 

s pomocí sít odseparuje podle velikosti. Celý proces se završuje průchodem laserovým 

separátorem, který se nejprve postará o vyřazení neprůsvitných střepů a poté o roztřídění 

podle barvy. 

Shromaţďováním a částečnou úpravou v podobě mechanického odstranění velkých 

příměsí z obalového skla se zabývá zhruba 30 firem. Kompletní proces úpravy mají v ČR 

zvládnuté jen tři provozy s celkovou roční kapacitou cca 200 tisíc tun. Zpracování 

upravených střepů je moţné ve třech sklárnách s roční kapacitou cca 410 tisíc tun, která 
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výrazně převyšuje domácí produkci sběrového skla (v systému ECO-COM cca 130 tisíc 

tun). Problémem zůstává především barevné sloţení, které často vede sklárny k nákupu 

bílého a barevně odlišeného skla v zahraničí. 

 

Zhruba 30 % obalového skla uvedeného na český trh končí na skládkách. V případě 

stavebního skla, skla s drátěnou vloţkou a izolačního skla je toto velice rozšířený způsob 

nakládání s odpady. Skládkování je také obvyklé u autoskel, jejichţ zpracování je 

komplikované z hlediska obsahu různých pryskyřic, tónovacích pokovení a bezpečnostní 

fólie. Cena recyklace autoskel vybavených fólií je přibliţně 2,5krát vyšší neţ u ostatních 

autoskel. Největším zpracovatelem v ČR je společnost SPL Recycling v Chudeřicích, která 

si za příjem lepeného i tříštivého skla účtuje 500 Kč/t, coţ je výrazně méně neţ poplatek za 

uloţení směsného komunálního odpadu na skládky [14].  

Systémově je ošetřen pouze ţivotní cyklus obalového skla. Pro ostatní druhy skla 

neexistuje v ČR právně závazná povinnost zpětného odběru. Obalové sklo tvoří z celkové 

produkce více neţ 60 %, druhým největším sklářským odvětvím je výroba plochého skla s 

25% podílem. Ročně je v ČR upraveno cca 140 tisíc tun skleněných střepů. Účinnost sběru 

skla v obcích se pohybuje kolem 70 %, přičemţ v Evropě je to nejvýše 80 %, coţ značí 

poměrně vysokou úroveň třídění v ČR. 

Mobilní třídění TKO je rozumným řešením nakládání s odpady - nevyţaduje různé 

druhy popelnic a kontejnerů, svozových vozů ani sloţitou organizaci svozu, coţ odpovídá 

filozofii EU, která prosazuje minimalizaci přepravy odpadů s vyuţitím moderních 

technologií. 

Jednou z moţností kvalitního vytřídění skla z BRO je třídění pomocí balistického 

separátoru. Balistické separátory se pouţívají pro třídění směsných odpadů různého 

původu. Pouţívají se pro mnoho různých typů recyklace a třídících aplikací. Ty umoţňují 

efektivní třídění komerčních odpadů, stejně jako průmyslových a domovních odpadů. 

Odpad je přiváděn na soustavu vedle sebe šikmě uloţených elipsovitě se pohybujících 

padel. Po celé délce pádla je sítová plocha. Vyuţívá se rozdílné hmotnosti jednotlivých 

sloţek odpadu. Drobné předměty jako je sklo a drobné částečky odpadu propadávají sítem. 
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Pevné a oválné předměty jako např. PET láhve jsou odhozeny pomocí lopatek dolů do 

připravených kontejnerů. Lehké a ploché sloţky odpadu jsou vedeny vzhůru [34]. 

 

Obrázek 4: Princip balistického procesu separace [34] 

 

 

Obrázek 5: detail pádla Balistického separátoru [34] 
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7. Parametry limitující energetické využití odpadů 

Kromě výhod přináší s sebou spalování biomasy i řadu problémů, které se musí 

minimalizovat nebo úplně odstranit. Kromě emisí vzniklých při spalování je nutné předejít 

také vzniku inkrustů a usazenin, které poškozují činnost spalovacího zařízení. Pokud se 

sklo vyskytuje ve spalované biomase, dochází právě ke vzniku inkrustů a usazenin díky 

iontům, které jsou ve skle obsaţeny [35, 36]. 

7.1 Sklo obsažené v BRKO 

Přítomnost těţkých kovů a nečistot zejména skla v BRKO způsobuje hlavně nesprávná 

likvidace a neoddělené shromaţďování odpadů. I v případě kompostování představuje sklo 

v kompostu velký problém, protoţe takový kompost je velmi nekvalitní a nemůţe být 

pouţit pro zemědělské účely [37]. 

7.2 Sklo v BRO při spalování 

Ve skle jsou obsaţeny alkalické kovy a kovy alkalických zemin, které výrazně ovlivňují 

biologicky rozloţitelný materiál při spalování. Do skupiny alkalických kovů se řadí lithium 

(Li), sodík (Na), draslík (K), rubidium (Rb), cesium (Cs), francium (Fr). Jako prvky 

alkalických zemin, pak označujeme vápník (Ca), stroncium (Sr), baryum (Ba) a radium 

(Ra). Kovy alkalických zemin na rozdíl od alkalických kovů teplotu tání popela sniţují. 

Biomasa na rozdíl od fosilních paliv nemá alkálie a prvky alkalických zemin vázané na 

minerální fáze, ale vázané organicky nebo v iontových formách. Podle způsobu navázání 

se pak odvíjí jejich uvolňování při spalování, jsou méně stálé (těkavější) a snadno se 

uvolňují v iontové a organické formě. Následně můţe docházet aţ k tvorbě inkrustů na 

teplosměnných plochách, případně k produkci usazenin a k reakcím částic s materiálem 

spalovacího roštu. Anorganická část paliva se dá rozdělit na reaktivní a nereaktivní frakci. 

Nereaktivní část se skládá z křemíku, ţeleza a hliníku, reaktivní frakce se skládá z alkálií 

draslíku a sodíku, chloru, síry, hořčíku a vápníku. Všechny tyto prvky sklo obsahuje. 
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Předpokládá se, ţe nereaktivní část projde spalováním beze změny, kdeţto část reaktivní 

dosáhne rovnováhy [16, 17, 38]. 

7.3 Druhy skla 

Skelný materiál se dá rozdělit podle různých hledisek, zejména podle původu, 

chemického sloţení a způsobu výroby a pouţití [39]. Nejčastěji se však sklo rozděluje dle 

chemického sloţení na čtyři hlavní skupiny:  

Sodno – vápenaté skla 

Jedná se o nejběţnější soustavu skla [39]. Tento typ skla je ternární systém oxidů Na2O, 

CaO a SiO2. Je to alkalicko-křemičitý systém, kdy do binárního systému Na2O – SiO2 

přidáme CaO. 

Typická sodnovápenatá skla jsou sloţena ze 71 – 75 % oxidu křemičitého (SiO2většinou 

z písku), 12 – 16 % oxidu sodného (Na2O), 10 – 15 % oxidu vápenatého (CaO) a z malého 

mnoţství dalších sloţek určených k ovlivnění specifických vlastností skla. V některých 

případech je ve skle nahrazena část oxidu vápenatého nebo sodného oxidem hořečnatým 

(MgO), resp. draselným (K2O). Obdobné sloţení mají i obalová skla, která se však liší 

vyšším obsahem vápníku a hliníku, kvůli zvýšení chemické odolnosti a často se barví na 

zeleno nebo na hnědo pomocí barvících oxidů. Zelená skla mají obsah 1,5 – 2,0 % Fe2O3 a 

0,3 – 0,8 % MnO, u hnědých skel dosahuje poměr Fe2O3 : MnO 1:2 – 1:3. 

Nejčastěji se vyuţívá na výrobu lahví, sklenic, běţného stolního skla a k výrobě 

plochého skla.[40] 

Olovnaté sklo 

Pokud se pouţije oxid olovnatý jako náhrada velké části oxidu vápenatého ve kmeni, 

vznikne sklo známé jako olovnatý křišťál. Skládá se z 54 – 65 % SiO2, 25 – 30 % PbO, 13 

– 15 % Na2O nebo K2O plus další různé minoritní příměsi [39, 41]. 

Vyrábí se z něj vysoce kvalitní nápojové sklo, karafy mísy a dekorované zboţí[40]. 

Boro-silikátové (boritokřemičité) sklo  
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Boro-silikátové sklo je sloţeno z oxidu boritého (B2O3) a vyššího procenta oxidu 

křemičitého. Boritokřemičité sklo se vyznačuje vysokou chemickou odolností, tedy 

odolnosti vůči chemické korozi, a nízkým koeficientem teplotní roztaţnosti menším neţ 

5.10
-6

K
-1

. Jejich klasické sloţení bývá přibliţně 75 – 80 % SiO2, 8 – 13 % B2O3, 4 – 8 % 

Na2O nebo K2O a 2 – 7 % Al2O3. Pouţívají se pro výrobu laboratorních zařízení, 

farmaceutických obalů, svítidel, tedy všude tam, kde je zapotřebí vysoká teplotní odolnost 

[40]. 

Při tavení tohoto skla se při teplotě 100 °C začíná uvolňovat voda vázaná slabými van 

der Waalsovými interakcemi, při teplotě 450 °C se uvolňuje i voda vázaná chemicky uvnitř 

sloučenin (hydrátů). Tavením Na2O přechází na Na2CO3 a ten pak vstupuje do vzájemné 

reakce s ostatními sloţkami. V teplotním intervalu 500 – 600 °C je moţno pozorovat 

urychlení reakce mezi Na2CO3a SiO2. Tato reakce končí mezi 700 – 800 °C úplným 

rozkladem uhličitanu sodného. Rozpouštěním zbytků křemičitého písku ve vzniklé 

tavenině začíná jiţ od teploty 700 °C a končí při teplotách okolo 1200 °C. Při rozpouštění 

křemičitých zrn dochází také k rozpouštění částic Al2O3 ve vzniklé sklovině [42]. 

Speciální skla 

Tahle skupina skel je velmi rozmanitá a zahrnuje specializované vysoce hodnotné 

výrobky vyráběné v malém objemu, jejichţ sloţení se výrazně mění podle poţadovaných 

vlastností konečného produktu. Patří sem také skla, která se jen těţko dají zařadit do 

některé z výše uvedených skupin, ale objem jejich výroby není zanedbatelný, například 

vodní sklo. 

Některé z častých aplikací jsou speciální boritokřemičité výrobky, skla pro 

elektrotechnologii a elektrotechniku, optická skla, obrazovky, rentgenky, pájkové sklo, 

sintrované sklo, elektrody, sklokeramika a další [40]. 

V tabulce č. 5 jsem uvedl výsledky chemického sloţení skla, které jsem sesbíral pro 

účely diplomové práce. Chemická analýza byla provedena nedestruktivní metodou RTG-

fluorescence přístrojem Delta X (výrobce Innov X, USA).  Z tabulky je zřejmé, ţe sklo se 

liší hlavně obsahem Na a barvících prvků (Fe, Mn).  

 



Jakub Šajtar: Moţnosti energetického vyuţití biologicky rozloţitelného komunálního 

odpadu 

 

28 

 

Tabulka 5: Majoritní prvky ve skle 

Vzorek Název 

Na Mg Al Si P S K Ca 

  (%) 

1 Hnědé sklo 11,42 ND 0,28 24,35 0,22 ND 0,31 7,06 

2 Tenké čiré sklo 14,28 ND 0,42 24,45 0,24 0,04 ND 6,27 

3 Hrubé čiré sklo 7,54 ND ND 25,44 0,23 0,08 ND 5,36 

4 Zelené sklo 9,87 ND 0,44 24,85 0,23 ND 0,29 7,34 

5 Žlutozelené sklo 9,56 ND 0,76 24,70 0,23 ND 0,62 7,01 

 
ND - pod mezí detekce 

       
 

 

 

Tabulka 6: Stopové prvky ve skle 

 

 

 

 

 

7.4 Příčiny struskování a tvorby inkrustů ve spalovacím zařízení 

Při termických procesech dochází k změnám fyzikálních vlastností popela na ţárovém 

lůţku, je tedy nutné znát teplotu tání. Teplota tání je teplota, při které dochází k roztavení 

všech sloţek popela. Tání, však probíhá v širokém teplotním rozmezí, ve kterém dochází 

k postupné přeměně popela. Dle dosaţené teploty dochází k deformaci popela aţ do jeho 

úplného roztavení, coţ můţe vést k poruchám funkcí spalovacího zařízení (např. zalití 

Ti Cr Mn Fe Ni Cu Zn As Rb Sr Zr Mo Sn Sb Pb

1 Hnědé sklo 404 714 253 3613 16 30 81 8 18 132 114 7 41 28 86

2 Tenké čiré sklo ND 24 ND 821 ND 7 12 ND 3 46 293 3 ND ND 3

3 Hrubé čiré sklo 324 ND 25 929 ND 6 13 3 3 22 152 5 ND ND 8

4 Zelené sklo 646 1612 311 3471 17 19 65 10 17 177 157 5 16 ND 118

5 Žlutozelené sklo 702 864 200 3467 9 22 66 8 52 136 116 5 38 ND 155

(mg/kg)Vzorek Název
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mezer v roštu struskou). Rostliny, které mají nízké teploty tání popela (stébelniny, celé 

rostliny obilovin) často dochází k překročení hraniční teploty a to vede ke vzniku inkrustů 

[43].  

Tvorbu inkrustů a nánosů na roštech ovlivňují svou přítomností alkalické kovy a kovy 

alkalických zemin, které jsou obsaţeny také ve skle. Důleţitým prvkem s ohledem na 

chování při spalování je chlor. Vysoký obsah chloru a alkálií především draslíku ve 

spalované biomase, můţe mít za následek vysokoteplotní korozi nebo nánosy, které 

způsobují provozní problémy zařízení. Vysokoteplotní koroze má za následek emise chloru 

v podobě kyseliny chlorovodíkové, v původním palivu se chlor vyskytuje ve formě 

chloridu. Nejvíce chloru je obsaţeno ve slámě [36, 44]. 

Více neţ koncentrace alkálií v biomase, jejich vypařování během spalování ovlivňuje 

přítomnost chloru. I malá koncentrace chloru můţe vést k tvorbě chloridů a sloučenin 

alkalických kovů na teplosměnných plochách spalovacího zařízení. Mezi nejstabilnější 

sloučeniny chloru stabilních i při vysokých teplotách patří chlorid draselný (KCl) [45]. 

Draslík hraje z energetického hlediska nejdůleţitější roli z alkalických kovů. 

V některých druzích biomasy jeho vysoké koncentrace mohou mít klíčový význam při 

tvorbě inkrustů a nánosů v kotli. Draslík, jako zdroj ţivin pro rostliny, je kořenovým 

systémem absorbován do dřevního materiálu ve všech částech rostliny, nebo dřeviny. 

Stárnutím dřeva, změnou struktury a postupným vysoušením, mohou některé draselné 

ionty vytvářet anorganické sloučeniny, sírany, uhličitany, chloridy nebo hydroxidy [45]. 

Takto vzniklé sloučeniny se při spalování uvolňují do plynného skupenství. Podle 

koncentrace chloru v biomase se při jejím spalování uvolňuje draslík ve formě chloridu 

nebo hydroxidu draselného. Specifické mnoţství draslíku můţe ve své plynné formě 

reagovat s malými částečkami popela a tím dochází k jeho oddělení při fázi usazování. 

Pokud je přítomen chlor při spalování draslíku, síra a oxid křemičitý (K2O3) můţe dojít 

k celé řadě neţádoucích reakcí, vnik alkalických silikátů reakcí s oxidem křemičitým, které 

mají nízkou teplotu tání, dále vznik alkalických chloridů a síranů, reakcí alkálie se sírou 

nebo s chlorem ty se často usazují na stěnách kotle. Poměr K: Cl má v palivu, při teplotách 

vyšších neţ 1300 °C, vliv na vznik alkalických silikátů. Je-li tento poměr > 1 je draslík ve 
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formě alkalických silikátů, pokud je však tento poměr < 1, tak je draslík na úkor KOH a 

draselných silikátů zastoupen, ve formě KCl [46, 47]. 

K tavení síranu draselného, hydroxidu draselného a chloridu draselného dochází při 

teplotách 900 - 1300 °C. Do nízkoteplotní usazovací části vstupuje jako dominantní chlorid 

draselný. Při teplotách 1300 - 1600 °C se mnoţství draslíku zvyšuje se stoupající 

koncentrací nereaktivní frakce, převáţně oxidu křemičitého. 

Tvorba inkrustů a usazenin nezáleţí pouze na sloţení biopaliva, ale také na teplotě a 

provozních podmínkách spalovacího zařízení. Plamen hoření má většinou vyšší teplotu, 

neţ je teplota tání popela. Tání probíhá v širokém teplotním rozmezí. U většiny druhů 

stébelnin a trav je teplota tání vysoká, od 1000 °C aţ do 1200 °C. Většina druhů bioodpadu 

však nemá jeden ostrý bod tání. Začíná měknout, ale k úplnému roztavení dochází mnohdy 

aţ při teplotě, která je o několik stovek stupňů vyšší [45, 48]. 

Podle dostupných informací by neměla teplota ve spalovacím prostoru dosáhnout u 

slámy, sena a celých obilovin více neţ 850 – 900 °C a u dřevin 1150°C. Překročení těchto 

teplot způsobuje znečištění teplosměnných ploch. Popel bohatý na draslík se jiţ při 850 °C 

spéká a velmi pevně přilne k vyzdívce nebo k roštu. Proto by mělo být od sebe odděleno 

zplyňování paliva, které probíhá okolo600°C a dohořívání spalin při 1100°C [49]. 

V palivech rostlinného původu je koncentrace alkalických kovů a prvků alkalických 

zemin velmi proměnlivá. Díky koncentraci těchto látek v biomase můţeme říct, ţe 

rostlinná biomasa je palivo vysoce alkalické s vyšším obsahem chloru a niţším obsahem 

síry. Tyto informace jsou nutné při výběru spalovacího zařízení a taky pro kontrolu 

spalovací teploty[26, 36]. 

Pro odhad pravděpodobnosti tvorby inkrustů a usazenin ve spalovacím zařízení se 

pouţívají indexy spékavosti. Tyto indexy jsou vytvořeny na základě prvkového sloţení 

popela z biomasy a jeho chování při spalování. Indexy spékavosti popele mají sice 

nedostatky, ale zatím je to jediná cesta k určení spékavosti a tvorby inkrustů. Jejich pouţití 

v praxi je však moţné zrealizovat pouze při spalování biomasy a uhlí zároveň [59, 60]. 

Pro spalování a snadnou údrţbu spalovacího zařízení je důleţitá velikost zrn popela, 

z hlediska tvorby inkrustů, nánosů, vysokoteplotní koroze, úniku těţkých kovů a úniku 
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prachových částic. Částice do 50 μm mají tendenci usazovat se na stěnách pece a vzniká 

moţnost tvorby inkrustů, zatímco velké částice mohou negativně ovlivnit teplosměnné 

plochy v peci [43, 50]. 

7.5 Modely výpočtů pro vznik inkrustů 

Jeden z nejjednodušších ukazatelů je alkalický index, který slouţí jako indikátor  

tvorby usazenin a inkrustů ve spalovacích zařízeních [28]. Alkalický index vyjadřuje  

mnoţství alkalických oxidů v palivu na jednotku energie paliva [51]: 

𝐴𝑙 =
𝐾2𝑂 + 𝑁𝑎2𝑂

𝐺𝐽
 

V případě, ţe je hodnota alkalického indexu (AI) > 0,17 kg alkálií/GJ je tvorba 

usazenin pravděpodobná, nad 0,34 kg alkálií/GJ je jistá [n].  

 

Jedním z nejzákladnějších ukazatelů, korelujících rovnováhu zásaditých a kyselých 

oxidů je 

RB/Aindex: 

 

𝑅𝐵/𝐴 =  
%(𝐹𝑒2𝑂3 + 𝐶𝑎𝑂 + 𝑀𝑔𝑂 + 𝐾2𝑂 +  𝑁𝑎2𝑂) 

%(𝑆𝑖𝑂2 + 𝑇𝑖𝑂2 +  𝐴𝑙2𝑂3)
 

 

Kde B oxidy vykazují nízkou teplotu tání a A oxidy mají vyšší teplotu tání. Tento 

index nicméně nezohledňuje obsah fosforu P, který olivňuje teplotu tání oxidů B 

skupiny. Proto se často pouţívá index zahrnující obsah P2O5 mezi B oxidy a pouţívá se 

modifikovaná forma RB/Aindexu [51]: 

𝐵/𝐴(+𝑃) 
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7.6 Chemické složení popela/strusky, popílků a inkrustů 

Při posuzování moţností dalšího vyuţití popela je důleţité znát jeho prvkové sloţení. 

Ve srovnání s popílkem ze spalování uhlí, obsahuje popílek z biomasy vyšší koncentrace 

CaO, MgO, SiO2 a alkalických kovů (K2O,Na2O) a niţší obsah oxidu ţelezitého a oxidu 

hlinitého (Rajamma R. et al. 2009, Esteves T.C. et al. 2012). 

Popílky ze spalování biomasy obsahují aţ 50 - 60% CaO. Vápník je přítomen ve formě 

kalcitu nebo oxidu vápenatého - tavení popela za vysokých teplot. Popílek obsahuje asi 

10% křemene a jílové minerály jsou přítomny pouze ve stopovém mnoţství. Draslík se 

také nachází v popílku v obvykle menším mnoţství neţ ve většině popílků ze spalování 

uhlí. 

Popel ze spalování dřeva obsahuje široké spektrum stopových prvků, jako je zinek, 

mangan, měď a bór (EstevesT.C.etal.2012). Většina těchto prvků jsou esenciálními prvky 

potřebné pro růst rostlin (LundborgA.1998). Sloţení popele z biomasy závisí na druhu 

rostliny. Některé energetické rostliny mají schopnost akumulovat toxické kovy 

v biomase (šťovík, konopí, vrba). Rostliny, které rostou v  kontaminovaných půdách 

obsahují vyšší koncentrace toxických prvků (JalaS.andGoyalD.2006). 

Tvorba inkrustů je ovlivněna přítomností alkalických kovů a kovů alkalických zemin. 

Mezi alkalické kovy se řadí lithium (Li), sodík (Na), draslík (K), rubidium (Rb), cesium  

(Cs) a  francium (Fr). Do skupiny kovů alkalických zemin zařazujeme vápník (Ca), stroncium 

(Sr), baryum (Ba) a radium (Ra). Biomasa obsahuje alkálie a kovy alkalických zemin 

v iontových formách nebo organicky vázané, nejsou vázány na minerální fáze, jak je tomu 

ve fosilních palivech. Způsob vazby ovlivňuje jejich uvolňování během spalovacího procesu, 

jsou vice těkavé a mohou se snadno odpařovat v iontové organické formě (WerkelinJ.etal.20

10). Můţe docházet k reakcím s částicemi materiálu loţe (můţe se jednat např. o písek), tvor

bě usazenin a inkrustů na teplosměnných plochách (ObernbergerI.etal.2006).NutalapatiD.etal.

(2007) vyuţívá chemickou frakcionaci pro rozdělení  anorganické části paliva na reaktivní fra

kci a nereaktivní frakci. Reaktivní část paliva se  skládá z alkálií (K aNa) a chlóru, síry a kov

ů alkalických zemin (Ca,Mg) a nereaktivní část se skládá z křemíku, hliníku a ţeleza [56].  
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8. Vliv složení TAP na bod tání popelovin 

Při procesu hoření dochází ke zvyšování teploty v ţárovém lůţku. Proto je nutné (spolu 

s obsahem popelovin a jejich sloţení) znát charakteristické teploty, při kterých dochází ke 

změnám v jejich struktuře. Změny jsou charakterizovány teplotami měknutí, deformace, 

tavení, tání a tečení. 

Chemické sloţení popele a mineralogické sloţení má velmi významný vliv na jeho 

teplotu tavení. Teplotu tavení ovlivňují alkalické kovy, kovy alkalických zemin, které jsou 

zastoupeny ve skle a také fosfor. Obecně platí, ţe čím větší je obsah minerálních látek 

s vyšším bodem tání, tím vyšší bude teplota tání vzorků a naopak vyšší obsah minerálních 

látek s niţšími body tání způsobuje sníţení teploty tání popela [64]. Jejich vliv na teplotu 

tavení popela jsem prokázal tím, ţe jsem do popela z kompostu přimíchal různě barevná 

skla, která obsahují různé koncentrace alkalických kovů a kovů alkalických zemin dle 

jejich zbarvení (tabulka č. 12).  

Biologicky rozloţitelný materiál je charakteristický nízkými teplotami tavení popelovin, 

coţ můţe mít za následek jejich překročení v průběhu hořícího procesu a vede k vytváření 

usazenin na roštu v ohništi, topeništi a teplosměnných plochách.  Následkem je sníţení 

účinnosti kotle, dřívější opotřebení kotle, poruchy, odstávky a zvyšování emisí [60]. 

 

8.1 Princip metody stanovení bodu tání popelovin 

K hodnocení jednotlivých surovin vytříděných z komunálních odpadů přistupujeme po 

příslušné separaci. Nezbytné jsou rozbory ke stanovení bodu měknutí a tání popela při 

spalování odpadů. Popeloviny představují nespalitelnou tuhou sloţku materiálu. Z hlediska 

chemického sloţení jde o oxidy křemíku, hliníku, ţeleza, vápníku a jiných. 

Tání popela probíhá v širokém intervalu teplot (200 °C i více). Tento interval 

charakterizují teploty měknutí tání a tečení. Tyto teploty jsou důleţité pro provoz topenišť, 

protoţe podle nich je moţné určit, jak vysoké mohou být spalovací teploty v ohništi, aby 

nevznikly poruchy ve funkci spalovacího zařízení. 
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Teplota měknutí 

Teplota měknutí je dolní mez intervalu tavitelnosti popela. 

Teplota tání 

Teplota tání se můţe nacházet kdekoliv v rozmezí intervalu tavitelnosti popela. Je 

závislá na sloţení popela a na okolní atmosféře ve spalovacím prostoru. 

Teplota tečení 

Teplota tečení je horní mez intervalu tavitelnosti popela. 

 

Obrázek 6: Schematické znázornění tavení pokusného jehlanu popele[22] 

 

Pro stanovení tavitelnosti popela se v České republice pouţívají různé metody (normy):  

 ČSN 44 1359 – norma pro zkoušení tuhých paliv, byla zavedena normou RVHP 

s označením ST SEV 3430-81, ta však byla v roce 2000 nahrazena mezinárodním 

standardem ISO 540, který se stal českou normou ČSN ISO 540. 

 Evropská komise pro normalizaci (CEN) řeší charakteristiku určování 

charakteristických teplot tavitelnosti popela biomasy v dokumentu  

CEN/TS 15370-1 z roku 2006. Od roku 2007 má tento dokument statut předběţné 

české státní normy pod označením ŠN P CEN/TS 15370-1. 
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Na Ústavu pro výzkum a vyuţití paliv a.s. v Praze vznikla další metodika, kterou 

zpracoval Kubant – je zaloţena na vizuálním pozorování tvarových změn zkušebního 

tělíska (od ostatních norem se ale liší jeho definice). Postupy se mění od předchozích dvou 

[62]. 

 

8.2 Vliv chemického složení popele na bod tání popelovin 

Sloţení popela také velmi ovlivňuje jeho teplotu tání. Tuto teplotu sniţují:oxid ţelezitý 

(Fe2O3), oxid ţeleznatý (FeO), oxid titaničitý (TiO2), oxid hořečnatý (MgO),oxid vápenatý 

(CaO), oxid sodný (Na2O) a oxid draselný (K2O). Naopak teplotu tání zvyšují oxid 

křemičitý (SiO2) a oxid hlinitý (Al2O3). Na teplotu tání mají největší vliv sloučeniny ţeleza. 

Nejvyšší jsou teploty tání popela v silně oxidační atmosféře, která je sloţena ze vzduchu, 

kyslíku, oxidu uhličitého, vodní páry a oxidů ţeleza. Teploty tání v silně redukčním 

prostředí, jsou o něco niţší, ale stále vysoké, to se skládá z oxidu uhelnatého a vodíku. 

Nejniţší teploty jsou v prostředí smíšeném, směs vodní páry a vodíku[42, 63]. 

 

8.3 Možnosti vlivu příměsí v TAP na bod tání popelovin 

Odpady určené pro spalování často obsahují nehořlavé inertní materiály, hmoty s 

nízkým bodem tání (sklo, termoplasty, hliník), materiály s vysokou vlhkostí apod. Při 

provozování spalovacích komor je proto vhodné míchat odpady s různou výhřevností, coţ 

je výhodné jak pro rovnoměrnější teplotní namáhání konstrukcí spalovacích komor tak 

produkci tepla a výrobu páry nebo horké vody. Látky s nízkým bodem tání způsobují vznik 

nálepů na povrchu ţáruvzdorných vyzdívek spalovacích komor, zalepují rošty, sniţují bod 

tání popelovin. Tyto negativní jevy zhoršují výkon spalovacího zařízení, jsou příčinou 

sníţené ţivotnosti vyzdívek a poruch spalovacích zařízení [63]. 
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Obrázek 7: šedé kuličky skla vykazující trend měknutí a natavení 

 

Vzorek vytříděného odpadu byl spálen v laboratorní muflové peci při teplotě 815 °C za 

účelem stanovení obsahu spalitelných látek ve vzorku.  Takto získaný popel reprezentuje 

vstup pro stanovení tavitelnosti popele podle ČSN ISO 540. Charakter popela po spálení 

vzorku vytříděného vzduchem (šedé – kuličky skla po roztavení) je uveden na obr. č. 7. 

Z obrázku je zřejmé, ţe k měknutí a natavení dochází jiţ při niţších teplotách, neţ je 800 

°C.   

Pro určení bodu tání popela byl vyuţit popel připravený ze vzorku TAP, který byl 

přiopraven ze SKO, který dodala firma OZO Ostrava. Popel byl připraven spálením při 

teplotě 815°C.  U tohoto vzorku byla provedena analýza stanovení tavitelnosti popela a 

dále na základě naměřených relativně vysokých hodnot tavitelnosti byla provedena 

mineralogická fázová analýza. Mineralogická fázová analýza měla ověřit přítomnost 

minerálních fází vznikajících při spalování TAP, které mohou zvyšovat bod tavitelnosti 

popelovin.  

Mineralogická analýza vzorků byla provedena pomocí RTG práškové difrakce na 

difraktometr uBruker Advance D8 AXS, v laboratořích IGI, VŠB-TU Ostrava. Přístroj je 

vybaven lineárním polovodičovým detektorem LynxEyesenergiově disperzním detektorem 

SOL – XE.  
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8.3.1 Výsledky difrakce TAP  

Z výsledků mineralogické fázové analýzy TAP (tabulka č. 7, graf č. 4) vyplývá, ţe 

obsahuje velký podíl amorfní fáze. Majoritní fáze tvoří silikáty a to ve formě křemene 

(17,28%) a larnitu (10,62%), dále jsou zde ze silikátů a aluminosilikátů zastoupeny 

mikroklin, gehlenit, albit a muskovit. Nezanedbatelný podíl tvoří kalcit (7,37%). Výsledky 

v tabulce jsou doplněny o hodnoty teploty tání identifikovaných minerálních fází. Gehlenit 

a larnit se mohou podílet na zvyšování bodu tavitelnosti popela z TAP.   
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Tabulka 7: Mineralogická fázová analýza popela vyrobeného z TAP doplněná o bod tání 

  

 

Graf 4: výsledky RTG-difrakční analýzy popela, který vzniká spalováním biomasy 

 

Minerál Chemický vzorec Minerální fáze [%] Ttání[°C] 

Amorfní               - 43,8 Netaví se 

Křemen SiO2 17,28 1713 

Kalcit CaCO3 7,37 1300 

Mikroklin KAlSi3O8 6,57 1130-1170 

Gehlenit 2CaO · Al2O3 · SiO2. CaO 4,44 1593 

Albit Na[AlSi3O8] 5,39 1120 

Muskovit KAl2[(OH,F)2/AlSi3O10] 4,55 800 

Larnit Ca2SiO4 10,62 1420 
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9. Experimentální stanovení tavitelnosti skla 

Pro tento pokus jsem pouţil různé druhy skla (hnědé, tenké čiré, hrubé čiré, zelené a 

ţlutozelené sklo) abych zjistil, jestli jednotlivé druhy skla s rozdílným chemickým 

sloţením mají různý vliv na teplotu tání popela z kompostu. Sklo jsem pomlel ve 

vibračním mlýnu na jemný prášek a uloţil do papírových pytlíků. 

9.1 Tavitelnost skla v závislosti na teplotě 

Vzhledem k tomu, ţe jsem zjistil rozdíl mezi teplotou tání popela stanoveného podle 

ČSN EN 540 a projevy vzorku při přípravě popela v muflové peci, provedl jsem zkoušky 

teploty tání spalováním v muflové peci 003-LP 5 (Svoboda, Česká republika).  

Pomleté vzorky skla jsem poté přesypal na porcelánové misky a vloţil do muflové pece. 

Vzorky byly kontinuálně zahřívány od 500 ºC do 800 ºC s teplotním intervalem 50 ºC, 

doba zdrţení při konečné teplotě byla 30 minut (tabulka 8). Makroskopicky byly 

pozorovány výsledky termických procesů, které jsou dokumentovány na obr. č. 9. Při 

teplotě 700 ºC dochází k termické deformaci a k úplnému roztavení dochází aţ při 750ºC.  

 

Tabulka 8: různé teploty působící na sklo po dobu 30 minut  

T [ºC] t [min] 

500 30 

550 30 

600 30 

650 30 

700 30 

750 30 

800 30 
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Obrázek 8: namleté vzorky skla  

A …. hnědé sklo  B1…. tenké čiré sklo  C1 …. zelené sklo 

    B2 … hrubé čiré sklo  C2 …. žlutozelené sklo 

 

 

  

 

Obrázek 9: teplota tání skla 

Tvrdnutí pomletého skla 

u kaţdého vzorku nastalo 

při teplotě 700ºC Úplné roztavení u všech 

druhů skla při teplotě 

750ºC 

Tenké čiré sklo Hrubé čiré sklo Zelené sklo 

Ţlutozelené sklo Hnědé sklo 
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Dalším úkolem bylo zjistit, jak se mění vlastnosti skla v závislosti na čase.  Vzorky 

namletého skla jsem vloţil do muflové pece, v níţ byla teplota 650 ºC. Při této teplotě se 

vlastnosti skla začaly měnit, aţ po osmi hodinách a to jen tak, ţe mírně ztvrdly. Tenké čiré 

sklo se jako jediné po osmi hodinách částečně roztavilo, díky nízkému obsahu CaO. Po 12 

hodinách se vzorky skla částečně roztavily, aţ na zelené sklo, které se roztavilo aţ po 24 

hodinách. (obrázek č. 11). 

Na obrázku č. 12 je vidět, ţe sklo ponechané v peci při teplotě 700 ºC po dobu 30 minut 

své vlastnosti příliš nezměnilo a zůstalo v podobě prášku, avšak po delší době se začalo 

tavit a po 24 hodinách bylo roztaveno úplně a to za konstantní teploty. Můţeme tedy říct, 

ţe vlastnosti skla se mění v závislosti na čase, i kdyţ jeho teplota tání je vyšší. V tabulce č. 

5 jsou uvedeny časy, které strávily jednotlivé vzorky v peci. 

 

Tabulka 9: tavení skla při teplotě 650ºC             Tabulka 10:tavení skla při teplotě 700ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t [hod] T [ ºC] 

0,5 650 

1 650 

2 650 

4 650 

8 650 

12 650 

24 650 

t [hod] T [ ºC] 

0,5 700 

1 700 

2 700 

4 700 

8 700 

12 700 

24 700 
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Obrázek 10: namleté vzorky skla 

A …. hnědé sklo  B1…. tenké čiré sklo  C1 …. zelené sklo 

    B2 … hrubé čiré sklo  C2 …. žlutozelené sklo 

 

 

 

 

Obrázek 11: tavení skla v peci při teplotě 650 ºC 

 

Tvrdnutí namletého 

skla po 8 hodinách 

Tenké čiré sklo se začalo 

tavit jiţ po 8 hodinách 

díky vysokému obsahu 

vápníku 

Tenké čiré sklo Hrubé čiré sklo Zelené sklo 

Ţlutozelené sklo 

sklo 

Hnědé sklo 

Po 24 hodinách došlo k  

částečnému roztavení všech 

druhů skla 

Na rozdíl od ostatních druhů 

skel došlo k roztavení 

zeleného skla aţ po 24 

hodinách, kvůli vyššímu 

obsahu Fe2O3 
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Obrázek 12: tavení skla v peci při teplotě 700 ºC 

 

Z uvedených výsledků je zřejmé, ţe odpadní sklo podlého deformaci při teplotě 700 
o
C 

a při teplotě 750
o
C dochází k jeho tavení. Pro vysvětlení rozdílů mezi hodnotami stanovení 

tavitelnosti popela podle příslušné ČSN EN 540 a výsledky dosaţenými v muflové peci 

jsem připravil směsi z popela po spálení kompostu s proměnlivým přídavkem skla.  

 

 

 

 

Tenké čiré sklo Hrubé čiré sklo Zelené sklo 

Ţlutozelené 

sklo 
    Hnědé sklo                                                                                                                                    

Po půl hodině působení 

teploty 700 ºC zůstaly všechny 

druhy skla v podobě prášku aţ 

na čiré sklo. 

Po dvou hodinách došlo k  

úplnému roztavení u všech skel. 

Čiré sklo začalo jiţ po 30 

minutách tvrdnout díky 

vysokému obsahu vápníku 
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10. Popel z kompostu 

Spalování kompostů se provádí dle vyhlášky 453/2008 Sb. o stanovení druhů, ve znění 

pozdějších dalších předpisů, způsobu vyuţití a parametrů biomasy při podpoře výroby 

elektřiny z bioodpadu. V této vyhlášce je jako biopalivo uveden kompost špatné 

nevyhovující jakosti nebo určen k energetickým účelům a jiné palivo z něj vyrobené 

v podobě energetického kompostu. Teplota tání u technologických kompostů se mění od 

teploty 1190 ºC aţ do 1431 ºC. Teplota měknutí u kompostů je nejčastěji blízko teplotě 

1180 ºC, coţ je také charakteristická teplota měknutí smrkového dřeva. 

Spálením paliva v ohništi vznikne z popelovin tuhý zbytek popel. 

Popel je takový tuhý zbytek, který se získá dokonalým spálením tuhého paliva v oxidační 

atmosféře [49]. Popel je anorganická nehořlavá část paliva, která zůstane po spalování. Je 

tvořena minerály obsaţenými v biomase nebo novotvořenými minerály, které vznikají 

během termického procesu. Anorganický materiál biomasy lze rozdělit na dvě části, z 

nichţ jedna je obsaţena v palivu, a druhá je přidána do paliva prostřednictvím 

zpracovatelských kroků. Tyto nečistoty často tvoří hlavní část obsahu popela dřevěných 

paliv (jsou zastoupeny silikáty s křemenem, případně kalcitem).  Mezi hlavní prvky 

obsaţené v biomase dále patří Si, Al, Ti, Fe, Ca, Mg, Na, S a P [17, 20]. 

 

Chemické složení popela 

Na základě chemického sloţení popela, můţeme biomasu rozdělit na tři typy [17]: 

1. Odpady ze zemědělské činnosti – vysoký obsah křemíku (Si), vysoký obsah 

draslíku (K), nízký obsah vápníku (Ca). 

2. Biomasa na bázi dřevní hmoty – nízký obsah Si, nízký obsah K, vysoký obsah Ca. 

3. Kaly z ČOV, exkrementy – vysoký obsah Ca, vysoký obsah fosforu P. 

Tuhé zbytky spalování nemusí způsobovat problémy pouze na roštu. Část z těch, které 

jsou strţeny a unášeny spalinami, ulpívá na stěnách kotlového tělesa a tvoří nánosy, 

které ovlivňují účinnost přenosu tepla ze spalin do teplonosné látky (topné vody). Pokud 
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se nánosy tvoří v zóně vysokých teplot, dochází k jejich „natavování“ na teplosměnnou 

plochu. V zóně nízkých teplot, kde dochází často k ochlazení krajních proudnic spalin a 

jejich částečné kondenzaci, vzniká nepříjemná lepivá směs kondenzátu s popílkem [57].  

Materiál, který je ze své podstaty nestabilní, můţe při spalování uvolňovat některé 

deriváty z alkalických kovů a kovů alkalických zemin, zejména draslíku a sodíku. Obsah

 vysoce alkalických sloţek jako jsou K a Na obvykle způsobují nízkou teplotu tání  

popela, naopak obsah Mg a Ca teplotu tání popela zvyšuje [20]. 

Teploty tání, měknutí a spékání se mohou mezi různými druhy biopaliv výrazně lišit. Tato 

charakteristika je zásadní při určování teploty spalování, aby se zabránilo struskování.  

Potenciál následného vyuţití popela je ovlivněn mírou jeho znečištění a tím, do jaké míry  

je popel slitý nebo roztavený. 

Studie prokázaly, ţe obsah fosforečnanů v popelu silně ovlivňuje jak fyzikální, tak i  

chemické vlastnosti popela při tavení. Význam vlivu fosforu na teplotu tavení popela  

není v literatuře jednotný. Odborníci se shodují, ţe záleţí na dalším chemickém sloţení  

popela, jelikoţ při zahřívání fosfor často reaguje s příměsemi v popelu. Například  

obsahuje-li popel Ca, pak s ním fosfor reaguje a teplota tání se sniţuje. Ovšem  

předpokládá se, ţe  ve směsi popela, kde není ţádná příměs, bude fosfor případně  

fosforečnany teplotu tání zvyšovat[58, 59, 60]. 

Nejen okolní atmosféra ve spalovacím zařízení, její teplota a obsah chloru, ale také  

sloţení popela velmi ovlivňuje jeho teplotu tání.Tuto teplotu sniţují: oxid ţelezitý 

(Fe2O3), oxid ţeleznatý (FeO), oxid titaničitý (TiO2), oxid hořečnatý (MgO), oxid  

sodný (Na2O) a oxid draselný (K2O). Naopak teplotu tání zvyšují oxid křemičitý (SiO2), 

oxid vápenatý (CaO) a oxid hlinitý (Al2O3). Obecně vzato mají na teplotu tání největší  

vliv sloučeniny ţeleza. Nejvyšší jsou teploty tání popela v silně oxidační atmosféře, která

je sloţena ze vzduchu, kyslíku, oxidu uhličitého, vodní páry a oxidů ţeleza. Teploty tání 

v silně redukčním prostředí, jsou o něco niţší, ale stále vysoké, to se skládá z oxidu  

uhelnatého a vodíku. Nejniţší teploty jsou v prostředí smíšeném, směs vodní páry a  

vodíku [61]. 
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Z energetického hlediska hraje nejdůleţitější roli z alkalických kovů draslík. Jeho  

vysoké koncentrace mohou mít klíčový význam při tvorbě inkrustů a nánosů v kotli.  

Sloučeniny draslíku se při spalování snadno uvolňují do plynného skupenství. V  

závislosti na koncentraci chloru v biomase se při jejím spalování uvolňuje draslík ve  

formě hydroxidu draselného (KOH) nebo chloridu draselného (KCl). Specifické mnoţství

draslíku můţe ve své plynné formě reagovat s velice malými částečkami popela a tím  

dochází k jeho oddělení při fázi usazování. Bod měknutí popelovin zvyšuje: Al2O3, CaO,

MgO, CaCO3, MgCO3. 

Chlorid draselný můţe reagovat při teplotě niţší neţ 700°C, s uhlíkem nebo sírou, za  

vzniku uhličitanů nebo síranů, které se na povrchu kotle snadno usazují [47].  

Modely výpočtů pro vznik inkrustů 

Jeden z nejjednodušších ukazatelů je alkalický index, který slouţí jako indikátor  

tvorby usazenin a inkrustů ve spalovacích zařízeních [30]. Alkalický index vyjadřuje  

mnoţství alkalických oxidů v palivu na jednotku energie paliva [51]: 

𝐴𝑙 =
𝐾2𝑂 + 𝑁𝑎2𝑂

𝐺𝐽
 

V případě, ţe je hodnota alkalického indexu (AI) > 0,17 kg alkálií/GJ je tvorba 

usazenin pravděpodobná, nad 0,34 kg alkálií/GJ je jistá [62].  

 

Jedním z nejzákladnějších ukazatelů, korelujících rovnováhu zásaditých a kyselých 

oxidů je 

RB/Aindex: 

 

𝑅𝐵/𝐴 =  
%(𝐹𝑒2𝑂3 + 𝐶𝑎𝑂 + 𝑀𝑔𝑂 + 𝐾2𝑂 +  𝑁𝑎2𝑂) 

%(𝑆𝑖𝑂2 + 𝑇𝑖𝑂2 +  𝐴𝑙2𝑂3)
 

 

Kde B oxidy vykazují nízkou teplotu tání a A oxidy mají vyšší teplotu tání. Tento 

index nicméně nezohledňuje obsah fosforu P, který olivňuje teplotu tání oxidů B 
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skupiny. Proto se často pouţívá index zahrnující obsah P2O5 mezi B oxidy a pouţívá se 

modifikovaná forma RB/Aindexu: 

𝐵/𝐴(+𝑃) 

 

Pro stanovení vlivu obsahu skla na změnu tavitelnosti popela jsem pouţil popel 

vyrobený ze zahradního kompostu, ke kterému jsem přidal různé mnoţství skla. Pro toto 

stanovení jsem pouţil normu ČSN ISO 540 a pec s digitálním zobrazením (výrobce: 

CARBOLITE – CAF, Velká Británie). 

Pro tento pokus jsem pouţil různé druhy skla (hnědé, tenké čiré, hrubé čiré, zelené a 

ţlutozelené sklo) abych zjistil, jak jednotlivé druhy skla ovlivní teplotu tání popela 

z kompostu. Sklo jsem pomlel v mlýnu na jemný prášek tak, aby se dal lehce 

homogenizovat s popelem z kompostu. Sklo jsem roztřídil do papírových sáčku dle druhu a 

poté jsem ho smíchal s popelem z kompostu v různém mnou stanoveném poměru tak aby 

součet skla a kompostu byl vţdy 7 g (tabulka č. 4). Toto naváţení jsem provedl jednotlivě 

u kaţdého druhu skla a nechal homogenizovat v homogenizátoru. Naváţení skla a popela 

jsem prováděl na analytických vahách s přesností na tři desetinná čísla. 
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Obrázek 13: homogenizátor analysette SPARTAN pulverisette 0(Fritsch, SRN) 

 

Tabulka 11: hmotnostní zastoupení skla v popelu z kompostu 

Zastoupení skla 

v kompostu [%] 

m skla[g] m popela[g] 

0 0 7 

10 0,7 6,3 

15 1,05 5,95 

20 1,4 5,6 

25 1,75 5,25 

30 2,1 4,9 

 

Připravené vzorky popela z kompostu s nadrceným sklem jsem pomocí pojiva (obrázek 

č. 14), připraveného z vody a dextrózy v poměru 5g/100 ml, připravil hmotu. Formu, 
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kterou můţeme vidět na obrázku níţe (obrázek č. 15), jsem nahřál na elektrickém vařiči 

přibliţně na 60 ºC a nastříkal ji silikonem, který usnadňuje následné vysunutí jehlánku 

z formy. Okraje formy jsem poté lehce otřel papírovou utěrkou, kvůli odstranění přebytku 

silikonu. 

 

Obrázek 14: připravené pojivo 
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Obrázek 15: forma na tvoření jehlánků 

 

Směs popela, skla a lepidla jsem pomocí špachtle vtlačil do formy tak, aby byly okraje 

připravovaného tělíska ostře zarovnané. Jehlánky jsem nechal chvíli tuhnout a poté jsem je 

pomocí ţelezného párátka vyklopil na podloţku formy. Takto připravené jehlánky jsem 

opatrně přilepil na keramickou destičku lepidlem alumina adhesive a hotové vzorky jsem 

umístil na stojánek. Tento stojánek jsem zasunul do pece s digitálním zobrazením 

(výrobce: CARBOLITE – CAF), kterou můţeme vidět na obrázku (obrázek č.15). 
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Obrázek 16: Pec CAF Carbolite 

 

 

 

Obrázek 17: zavádění jehlánků do pece 

 

Stojánek se musí do pece zaváţet velmi opatrně. Rychlost zaváţení stojánku do pece je 

maximálně 2,5 cm/0,5 min, coţ můţeme vidět na obrázku (obrázek č. 16). Při větší 

rychlosti by hrozilo prasknutí spalovací trubice popřípadě překlopení stojánku.  
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Postupné tavení heterogenní směsi popela a skla v peci jsem sledoval na připojeném 

monitoru. Jejich tvar se postupně měnil se vzrůstající teplotou. Jako první jsem provedl 

tavení čistého popele z kompostu bez skla, kvůli následnému porovnání s přídavkem 

různých koncentrací různých druhů skla. Teplota deformace čistého popela byla 1116 ºC a 

tání popela začalo při 1179 ºC. Teplota deformace u heterogenní směsi popela z kompostu 

se sklem byla u všech druhů skla niţší, ale za to teplota tání se zvýšila u všech vzorků 

(tabulka č. 11) a to má negativní vliv na spalovací zařízení. 

 

 

Obrázek 18: tavení heterogenní směsi popela z kompostu se sklem 
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Tabulka 12: Teploty tavení heterogenní směsi popela z kompostu se sklem 

vstup 

Popel, 
kompost 

DT  
deformace 

ST 
měknutí 

HT  
tání FT  tečení 

1116 1166 1179 1200 

hnědé sklo  A 10% 895 1171 1220 1257 

  A 20% 1089 1170 1194 1237 

  A 30% 1076 1174 1214 1233 

tenké čiré   B1 10% 990 1158 1192 1228 

  B1 20% 1036 1173 1200 1243 

  B1 30% 989 1183 1243 1282 

hrubé čiré  B2 10% 1005 1164 1226 1250 

  B2 20% 1071 1165 1247 1260 

  B2 30% 980 1170 1215 1230 

zelené  C1 10% 923 1158 1188 1279 

  C1 20% 1084 1164 1217 1277 

  C1 30% 943 1166 1230 1258 

ţlutozelené  C2 10% 1103 1169 1200 1220 

  C2 20% 1095 1147 1213 1230 

  C2 30% 1005 1173 1226 1283 

sklo hnědé A 860 1052 1068 1156 

tenké čiré B1 860 895 1050 1105 

hrubé čiré B2 860 964 1053 1106 

zelené C1 860 936 1139 1144 

ţlutozelené C2 860 895 1048 1053 
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Graf 5: Výsledky tavení popela z kompostu s hnědým sklem 

 

 

Graf 6: Výsledky tavení popela z kompostu s tenkým čirým sklem 
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Graf 7: Výsledky tavení popela z kompostu s hrubým čirým sklem 

 

 

Graf 8: Výsledky tavení popela z kompostu s zeleným sklem 
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Graf 9: Výsledky tavení popela z kompostu s žlutozeleným sklem 
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11. Závěr 

Z výsledků uvedených v tabulce je zřejmé, ţe u teploty deformace se pro jednotlivé 

druhy skla neprojevil vliv zvýšeného podílu skla v popelu z kompostu. Snad jedinou 

výjimkou je ţlutozelené sklo, kde se teplota deformace sniţovala s rostoucím mnoţstvím 

přidaného skla do popela z kompostu.  Ţlutozelené sklo, mělo nejniţší obsah alkálií, tzn. ţe 

by se očekával nárůst teploty deformace.  

Ani u ostatních parametrů ST, HT a FT se neprokázala závislost mezi teplotou a 

mnoţstvím přidaného skla do popelu kompostu. Z uvedených výsledků je zřejmé, ţe 

v popelu kompostu se zvýší podíl natavených částic, ale nelze zde prokázat uţ další vliv na 

změnu bodu tání popela. Při stanovení bodu tání popela podle ČSN EN 540 nebyl 

prokázán vliv rozdílného druhu skla (i chemického sloţení) na jeho změnu. Při zkouškách 

tavitelnosti v muflové peci se menší rozdíly mezi jednotlivými druhy skla prokázaly, 

podstatné je tavení všech druhů skla při teplotě 750 
o
C.   

Při spalování TAP (tuhých alternativních paliv) vyrobených ze surovin na bázi SKO je 

zřejmé, ţe zbytkové odpadní sklo v energetickém zařízení představuje určitý problém, 

který souvisí s nízkou teplotou deformace a tavení skla. Mnoţství skla v TAP neovlivní 

bod tavení popela, ale zvýší se mnoţství částic s tendencí tvorby nálepů. Při výrobě TAP 

musí být zajištěna taková technologie, která zvýší odstranění odpadního skla pod 5 %.    
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