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Abstrakt: 
Diplomová práce je věnována jedné z největších ekologických zátěţí, která je situována  

na území města Ostravy. Hlavním cílem této práce ověřit, popřípadě zjistit nové fakta o 

moţnosti vyuţití alternativních paliv vzniklých při sanaci „Nápravných Opatření Lagun 

Ostramo“ k získávání energie spalováním. Tato práce neopomíjí jiţ vzniklé problémy při 

sanaci, ale zjišťuje vhodné podmínky k optimálnímu zpracování a následnému vyuţití 

vzniklých paliva tím se snaţí dokázat, ţe i problematické odpady mohou být zdrojem 

surovin pro následné vyuţití. 

 

Klíčové slova: odpad, ropa, spalování, alternativní palivo, ostramo, ropné laguny. 

 

 

 

Summary: 
This thesis is dedicated to one of the greatest environmental burdens, which is located in 

the city of Ostrava. The main purpose of this work is to verify, eventually find out new 

facts about posibility of using alternative fuels, resulting in the rehabilitation of " 

corrective actions of Ostramo lagoons" to energy recovery by incineration. This work 

does not ignore the already existing problems in rehabilitation, but it finds suitable 

conditions for optimum processing and subsequent use of fuel and it seeks to prove, that 

the problematic waste can be a source of material for subsequent use. 

 

Keywords: waste, oil, incineration, alternative fuel, Ostramo, oil lagoon 
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Seznam zkratek 

TPS – Tuhá palivová směs 

NOLO – Nápravné opatření lagun ostramo 

SČO – Sdruţení čistá ostrava 

ČHV – Čistírna haldových vod 

NEL – Nepolární extrahovatelné látky 

PAU – Polyaromatické uhlovodíky 
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VOC – Těkavé látky 
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ITD – Nepřímá termická desorpce 

EIA - Posuzování vlivu na ţivotní prostředí 
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1. Úvod a cíl práce 

Cílem sanačních prací „Nápravná opatření – laguny Ostramo“ je odstranění ekologické 

zátěţe, která vznikla ukládáním odpadů z regenerace minerálních olejů za více něţ 100let a 

s tím související odtěţení kalů z lagun, dekontaminace horninového prostředí v areálu, ale i 

vod. Jedná se o jednu z největších ekologických zátěţí v České Republice, která obsahuje 

odpady z provozu rafinace a regenerace minerálních olejů. Vnitropodniková skládka je 

situovaná na hranicích městských obvodů Ostrava – Přívoz a Ostrava – Fifejdy (asi 700m od 

obytné zástavby, viz. obrázek č.1 ). Vlastnostmi je moţným zdrojem znečištění podzemních 

vod v údolní nivě řeky Odry a vodního zdroje Nová ves, který zásobuje část Ostravy pitnou 

vodou.  Rozhodnutí o sanaci a následné rekultivaci území na lesopark je dáno Územním 

plánem města Ostravy z roku 1994. Sanace má za úkol odstranit kontaminanty z areálu o 

ploše cca 7ha na předem stanovené, zdraví nezávadné limity. Roku 1999 byl proveden 

průzkum společností AQ-test, spol. s. r. o. s názvem „Analýza rizik“, při které bylo zjištěno, 

ţe je třeba zneškodnit cca 380 tisíc m
3
 tekutého odpadu a dále dekontaminovat 500 tisíc m

3
 

kontaminované zeminy. V rámci výběrového řízení bylo vybráno Sdruţení ČISTÁ 

OSTRAVA, které vypracovalo plán prací ke zneškodnění ropných odpadů. 

 

Obrázek č.  1: Umístění ropných lagun - ( upraveno dle: http://maps.google.com 2011) 
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Celá tato sanace je realizována v etapách, rozdělena podle logického navazování různých 

technologií sanace. Ve své diplomové práci, která navazuje na mou bakalářskou práci, a 

zároveň z ní čerpá, se budu zabývat moţnostmi přepracování kyselých ropných kalů na 

alternativní tuhou palivovou směs (dále jen TPS) a podmínky jejího energetického vyuţití. 

Většina výzkumů se zabývá hlavně výhřevností TPS, ty jsou ale ve výsledném poměru 

černého uhlí se zavápněnými kaly ve většině případů zanedbatelné, vzhledem k max. 10% 

příměsi TPS v celkovém spalovaných paliv ( uhlí + TPS). V současné době se v areálu lagun 

vyrábí uţ jen palivo GEOBAL 3, které je předurčeno pro následné „zředění“ černouhelným 

hruboprachem a proto se tato práce zabývá především obsahem vody a popela v jednotlivých 

moţných poměrech uhlí a zavápněné sludge. ( zdoj: Geosan Group a.s.) 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit podmínky úpravy kyselých kalů a optimální poměr 

neutralizovaných kalů s černouhelným hruboprachem pro optimální zpracovatelnost a 

spalitelnost výsledného paliva. 
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2. Charakteristika ropných odpadů a jejich původ 

Charakter odpadů uloţených v lagunách se odvíjí od způsobu a doby jejich vzniku. Jak 

uţ bylo řečeno výše, ropné odpady se v areálu Ostramo ukládaly zhruba 111let. Za tu dobu se 

měnil jak charakter výroby, tak sloţení výrobků a tím i sloţení vznikajících odpadů. 

2.1 Původ ropných odpadů 

Charakter ropných odpadů uloţených na skládce státního podniku DIAMO (tzv. 

laguny Ostramo) je částečně odlišný, podle jednotlivých lagun, které byly postupem času 

podle potřeby vytvářeny za účelem ukládání odpadů z rafinerie minerálních odpadů. 

V roce 1888 byla na výše uvedeném území zaloţena rafinerie minerálních olejů. 

Technologie výroby byla projektována pro zpracování ropy na těţký topný olej a petrolej pro 

svícení. 

Později byla technologie upravena na výrobu leteckého benzínu a hlavně na výrobu 

lehkých mazacích olejů špičkové kvality pro motory a turbíny. Závod byl v průběhu let 

přejmenován na OSTRAMO, s. p. a vyráběl letecký benzín, naftu, asfalt, parafín, mazací tuky 

a plastické maziva aţ do roku 1980, kdy bylo ve státním podniku Ostramo zastaveno 

zpracování ropy. V průběhu let se závod díky rozvoji města a rozšiřování zástavby dostal 

z předměstí, téměř do středu Ostravského sídliště.  

 

Obrázek č.  2:  postupné ukládání odpadů v letech 1949 – 1997 (zdroj cistaostrava.cz) 
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V polovině 70. let byla v rámci rekonstrukce závodu zavedena technologie kyselinové 

regenerace pouţitých minerálních olejů., na kterou byla přenesena hlavní působnost celé 

rafinérie Ostramo s. p.. Od roku 1981 se regenerace upotřebených minerálních olejů a výroba 

mazacích olejů stala hlavním zaměřením celého závodu. V roce 1992 byl závod privatizován 

a vlastníkem se stala společnost OSTRAMO, VLČEK a spol, s.r.o., která provozovala 

trubkovou destilační kolonu, kyselou rafinaci a horký kontakt aţ do povodní roku 1997, po 

kterých nebyla výroba obnovena.  

 

Obrázek č.  3: Rozmístění lagun a areálu (Zdroj: cistaostrava.cz) 

Na okraji areálu rafinérie byly po dobu její činnosti ukládány veškeré odpady z její 

činnosti do čtyř lagun, které postupem času získaly pracovní názvy: R0, R1, R2 a R3. O době 

vzniku prvních dvou lagun, R0 a R1, neexistují přesné historické údaje, o lagunách R2 a R3 

uţ se dochovaly údaje podstatně přesnější. Začneme tedy těmi známějšími. 
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2.2 Obsah jednotlivých lagun R0 – R4 

Nejnovější a tedy nejvíce informací se dochovalo o laguně R3, která má rozlohu cca 

22 600m2 a byla zhotovena v druhé polovině 70.tých letech 20.tého století. Jedná se o 

nejzápadněji umístěnou lagunu ze všech, zároveň je také nejblíţe k nedaleké benzínové 

stanici a přilehlé betonárce. Odpady v laguně R3 jsou rozděleny do 3 základních vrstev. Horní 

vrstva obsahuje lehké olejové frakce o mocnosti cca 50cm. Tato vrstva je na spodní části 

ohraničena střední vodní vrstvou a mocnosti 30 – 40cm. Tato vrstva kyselé vody obsahuje 

rozpuštěnou a zředěnou H2SO4 a doprovodné soli, převáţně sírany Na, Ca a Fe. Přechod 

mezi těmito vrstvami se můţe měnit podle mnoţství sráţek, ale také podle sloţení a 

charakteru uloţených odpadů. Tento přechod mezi fázemi závisí hlavně na kyselosti vodní 

fáze, tedy na stupni zředění H2SO4. Čím méně ja H2SO4  zředěná a tedy čím je niţší pH 

vodní fáze, tím je ostřejší rozhraní. Na dně laguny jsou jako u laguny R2 usazené 

polykondenzované kyselé pryskyřice a další alifatické a aromatické uhlovodíky ve směsi 

s mechanickými nečistotami a odpadním CaCO3. Hlavní kontaminanty lagun R2 a R3 jsou: 

měkký a pevný kal obsahuje PAU, NEL a PCB, kapalný olej obsahuje PCB a NEL.(zdroj: 

státní podnik DIAMO) 

S lagunou R3 sousedí, dále na severovýchod je laguna R2, s rozlohou cca 14 800 m2, 

která byla postavena začátkem 60.tých let 20.tého století. Odpady v laguně R2 jsou převáţně 

z rafinace upotřebených olejů, ale i hlinky z rafinace a jiné odpady. Kvůli jejich rozdílným 

fyzikálně chemickým vlastnostem se postupem času odpady rozdělily na dvě hlavní vrstvy, 

vrstvu kašovité fáze a vrstvu tuhé fáze. Vrstva tuhé fáze obsahuje hlavně tuhé, aţ kašovité 

polymerizované kyselé pryskyřice o průměrné mocnosti 0,9m. U této fáze je obzvláště 

významný její vysoký obsah H2SO4 a síranů, především kvůli moţnosti chemické reakce 

s těsnícím materiálem tělesa skládky. Kašovitá vrstva obsahuje výrazně více volné a 

emulgované vody neţ tuhá fáze, zároveň je ovšem kyselost této fáze podstatně niţší neţ u 

vody z tuhé fáze. (zdroj: státní podnik DIAMO) 

Druhá nejstarší je laguna R1 o rozlohou cca 12 300 m2. Tato laguna byla zhotovena 

během druhé světové války, vykopáním jámy v zemníku bývalé cihelny, aby slouţila 

k ukládání odpadů z rafinace surových minerálních olejů. Lagunu R1 se po naplnění odpadem 

snaţili zavézt zeminou (stavební sutí), coţ se jim z části povedlo a na kterou se odpad 

sorboval nebo se s ní jinak promísil (část odpadu byla také vytlačena do sousední laguny R2). 

Na začátku prací byla laguna R1 z části zaplněna tuhým odpadem, avšak povrch byl nepevný 
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a kapalné odpady často prosakovaly aţ k povrchu. Menší část laguny začala porůstat 

vegetace. Obsah laguny tvoří jiţ zmíněný stavební odpad, haldovina, a zejména odpad 

z rafinérie (parafín, kaly, pryskyřice). V celé hloubce laguny byla naměřena vysoká 

kontaminace nepolárních extrahovatelných látek (NEL). (zdroj: státní podnik DIAMO) 

Oblast laguny R0 je umístěna od okraje laguny R1 směrem na severozápad k areálu 

Čistírny haldových vod (dále jen ČHV) rozkládá se na cca 1,9ha. Odpady, mají podle 

informací z průzkumů stejný původ a charakter, jako obsah lagun R1, R2 i R3. Avšak odpady 

v tomto prostoru byly na místo uloţeny jako první, odhadem v 20.tých letech 20.tého století. 

Pro tento prostor byl zaveden název laguna R-0, a to z toho důvodu, ţe laguna byla objevena 

dodatečně, aţ při průzkumu společnosti AQ-test spol, s.r.o. v roce 1997, kdyţ uţ byly ostatní 

laguny pojmenovány. Skládka byla zaloţena v zemníku bývalé cihelny, a poté byla zavezena 

zeminou, díky čemuţ se mnoho let nevědělo, ţe vůbec existuje. Je moţné, ţe v ploše celého 

zemníku byla odtěţena většina, nebo celá vrstva krycích hlín, které mají chránit před 

průnikem škodlivých látek z povrchu a tím kontaminací podzemní vody. Prostor R0 obsahuje 

různé odpady z podniku Ostramo. Obsah skládky R0 lze charakterizovat jako směs 

organického odpadu s různými stavebními sutěmi (obdobné jako u R1) dále pak s hlínami 

a popílkem. Hlavními odpady jsou, hlinka, parafíny a „goudron“ (tj. těţký ropný kal plastické 

konzistence). Odpady jsou zasypány zeminou v různě mocných vrstvách, takţe konzistence je 

tuhá, místy polotuhá (v této době je na ploše laguny R0 uloţiště vytěţeného, vápnem 

neutralizovaného kalu, třídící a míchací linka, která z něj vytváří alternativní palivo). Hlavní 

kontaminanty jsou, ropné uhlovodíky (NEL) a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). 

(zdroj: státní podnik DIAMO)  

Sekce laguny R-0 je umístěna směrem od okraje laguny R-1 k areálu Čistírny 

haldových vod (ČHV) nachází se na ploše cca 1,9ha odpady, které mají podle všech informací 

stejný původ a charakter, jako obsah ostatních lagun. Odpady v tomto prostoru byly na místo 

uloţeny jako první. Pro tento prostor byl zaveden název laguna R-0. Skládka byla zaloţena 

v zemníku bývalé cihelny, kde byla zavezena zeminou. Je moţné, ţe v ploše celého zemníku 

byla odtěţena velká část, nebo celá vrstva krycích hlín, které mají chránit podzemní vody 

před průnikem kontaminace z povrchu. Prostor R-0 obsahuje různé odpady z podniku 

Ostramo. Obsah skládky R-0 lze charakterizovat jako směs organického odpadu s různými 

stavebními sutěmi (obdobné jako u R-1) dále pak s hlínami a také s popílkem. Hlavními 

odpady jsou, hlinka, parafíny a „goudron“ (tj. těţký ropný kal plastické konzistence). Odpady 

jsou v tenkých vrstvách proloţeny zeminou, takţe konzistence je polotuhá aţ tuhá. Hlavní 
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kontaminanty: ropné uhlovodíky (NEL) a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). (zdroj: 

státní podnik DIAMO) 

Tabulka č.  1: Rozdělení obsahu lagun (Zdroj: Hammer a kol., 2007a) 

 

*Pozn.: Kapalná a kašovitá fáze nevstupuje do celkové sumy tuhé fáze  

Vzhledem k tomu, ţe laguny a i celý areál byly zaloţeny na povodňových náplavových 

materiálech údolní nivy, resp. na naváţkách, bez jakékoliv dnové izolace a drenáţního 

systému, bylo nutné kvůli ochraně podzemních vod laguny dodatečně odizolovat.  

Odizolování lagun bylo provedeno v letech 1972 aţ 1992 podzemní těsnicí stěnou. 
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2.3 Charakteristika uložených odpadů 

Vzhledem k v minulosti volnému, netřízenému ukládání odpadů do lagun vyplývalo, 

ţe jejich souhrnné vlastnosti nešlo odvodit z vlastností původních odpadů, ale bylo nutné 

provést stanovení aktuálních vlastností uloţených odpadů po delším setrvání odpadů 

v lagunách.  

V lagunách jsou uloţené vysoce nehomogenní a variabilní látky. Postupem doby se po 

uloţení odpady samovolně oddělily do různých frakcí a vrstev v důsledku gravitační separace 

(rozdílných hustot, rozdílných látek), sedimentace a průběţné změny vlastností odpadu, podle 

změn technologií v historii chemického závodu Ostramo. Tuhé odpady v lagunách navíc 

většinou nesouvisí s provozem chemického závodu ani s jeho technologiemi. Do lagun byly 

v průběhu let naváţeny velice různorodé odpady (například cihly, kusy betonu, kameny, 

barely, pneumatiky, různé plasty, nebo textilní filtrační plachetky apod.), jak je vidět po 

úbytku sludge na obrázku č. 4. (zdroj: PROKOP INVEST, a.s.) 

Tabulka č.  2: Vlastnosti jednotlivých vrstev vytvořených v lagunách(zdroj: dokumentace EIA) 
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Obrázek č.  4:  Obsah lagun viditelný po částečném odstranění sludge.(zdroj: aktuálně.cz) 

Protoţe se pro sanaci celého území navrhovala vhodná technologie jako pro celek, 

musely být zahrnuty vlastností všech odpadů, třebaţe by byly obsaţeny jen v jedné ze čtyř 

lagun. Proto byly před výběrem vhodných technologií stanoveny veškeré odpady, které 

musely být brány v potaz, včetně jejich vlastností: 

Zbytky z rafinace upotřebených minerálních olejů a odpad z destilačního odvodnění – 

olejovitá kapalina, směs kapalných uhlovodíků, nečistot a vody. 

 Kyselé pryskyřice – černá viskózní látka s výrazným zápachem SO2, směs 

pryskyřicových aromatických uhlovodíků, obsahujících zbytky sulfonačních, 

oxidačních a kondenzačních reakcí.  

Louhové vody a kaly – směs vznikající při neutralizaci kyselého olejového polotovaru 

hydroxidem sodným.  

Odpadní bělící hlinka – odpad z filtrace horkého kontaktu bělící hlinky se základovým 

olejem, černá kašovitá hmota s obsahem aţ 40% olejových podílů. 

Kal z úpravy napájecí vody a čištění kotlů – směs uhličitanu a hydroxidu vápenatého s 

příměsí křemičitanů a úsad z kotlů. 

Sedimentační kal z chladících věţí – směs nerozpustných látek cirkulační vody.  

Ropné kaly z ČOV – směs upotřebených olejů, mechanických nečistot a uhličitanu 

vápenatého. 
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Dále byly při provádění analýz ve všech lagunách zjištěny: těţké kovy (uloţené ve 

sloučeninách), olovo, zinek, měď a více neţ 30 dalších kovů včetně rtuti, chlóru, kadmia, 

zároveň také místa s koncentrovanou (znečištěnou) kyselinou sírovou a polychlorované 

bifenyly (PCB), kusy ţeleza, gumy, stavební suti a další odpady, jak je patrné na obrázku č. 

5.(zdroj: AQ-test, spol. s r. o.) 

 

 

Obrázek č.  5: Pohled do laguny.(zdroj:enviport.cz) 

Tabulka č.  3: Koncentrace NEL, CPB a PAU v  lagunách.(zdroj: Raclavská, 2006) 
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Během sanace je v areálu lagun, ale i blízkém okolí, zhoršená kvalita ovzduší. Hlavní 

zdroje znečištění jsou spojeny s manipulací s obsahem lagun. Jedná se především o laguny R2 

a R3, které musí být kvůli své kapalné aţ kašovité konzistenci zavápněny a homogenizovány. 

Vytěţování laguny R0 a R1 se přepokládá menší emise, a to díky jejich obsahu především 

zeminového charakteru. Dále je v průběhu san ce častější pohyb automobilové a těţké 

techniky, ale tento faktor je vzhledem k blízkosti velmi frekventované výpadovky téměř 

zanedbatelný. (AZ GEO, s. r. o., 2006). 

Ovzduší může být znečištěno těmito polutanty: 

Oxid siřičitý (SO2), jehoţ zdrojem jsou laguny a to jak v klidovém stavu, tak během 

procesu homogenizace a zavápňování. 

Sulfan (H2S), jehoţ zdrojem jsou opět laguny jak v klidovém stavu, tak během 

procesu homogenizace a zavápňování. 

Oxid dusičitý (NO2), mezi jeho zdroje patří rovněţ laguny jak v klidovém stavu, tak 

během procesu homogenizace a zavápňování. 

Těžké kovy, v rámci této skupiny budou posuzováni tito zástupci: Cd, Pb, As a Ni. 

Zdrojem jsou laguny jak v klidovém stavu, tak během procesu homogenizace a 

zavápňování, ale také prašnost. 

Benzen, zdrojem jsou laguny jak v klidovém stavu, tak během procesu homogenizace 

a zavápňování, taktéţ i doprava. 

Oxidy dusíku (NOx), jejichţ zdrojem je jednak spalování zemního plynu u 

technologie ITD, ale i doprava. 

Prachové částice (PM10), zdrojem jsou laguny jak v klidovém stavu, tak během 

procesu homogenizace a zavápňování, zdrojem však můţe být i skládka uhelného 

hruboprachu, sekundární prašnost a doprava. 

Chlorované uhlovodíky, (posuzovaný zástupce: trichlorethen) zdrojem jsou laguny  

jak v klidovém stavu, tak během procesu homogenizace a zavápňování. 

Polychlorované byfenily (PCBs), (skupinové posouzení kongenerů) zdrojem jsou 

laguny jak v klidovém stavu, tak během procesu homogenizace a zavápňování. 
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Polyaromatické uhlovodíky (PAU), (posuzovaní zástupci: benzo[a]pyren a 

fenanthren) zdrojem jsou laguny jak v klidovém stavu, tak během procesu 

homogenizace a zavápňování, doprava. 

Těkavé organické látky (VOCs) zdrojem jsou laguny jak v klidovém stavu, tak 

během procesu homogenizace a zavápňování. 

Pachové látky, zdrojem jsou laguny jak v klidovém stavu, tak i během procesu 

homogenizace a zavápňování. 

Černá, tuhá sloţka (Sludge) je vysokomolekulární vysoce kyselý materiál, jehoţ pH je 

nízká, díky vysokému obsahu volné kyseliny sírové. Chemicky se jedná o polyaromatický 

skelet se sulfonovými a karboxylovými skupinami, který je z části neutralizován kovovými 

kationy s obsahem sulfidických můstků, thiolů, esterů a anhydrydů sirných kyselin. Zápach je 

silný, jakoby po síranech. V následujících tabulkách je rozdělení dle katalogu odpadu a dále 

jsou uvedeny průměrné hodnoty sloţek sludge.(zdroj: PROKOP INVEST, a.s.) 

Tabulka č.  4: Rozdělení odpadů podle katalogového čísla.(zdroj: GEOSAN GROUP a. s.) 

KATALOGOVÉ ČÍSLO NÁZEV ODPADU KATAGORIE 

05 01 07 kyselé dehty N 

13 05 06 Olej z odlučovače olejů N 

19 02 11 Jiné odpady obsahující nebezpečné látky N 

Tabulka č.  5: Parametry sludge. (zdroj: PROKOP INVEST, a.s.) 

PARAMETR/VLASTNOST OZNAČENÍ JEDNOTKA MNOŢSTVÍ 

Kyselost (z výluhu)  [pH] 1-2 

Výhřevnost Qt [MJ/kg] min. 22 

Obsah vody Wt [% hm] max. 20 

Obsah popela Ad [% hm] 1 

Teplota tavení sludge Tsl [°C] 30-40 

Tabulku č. 4 budeme níţe porovnávat s hodnotami, naměřenými během spalovacích zkoušek. 

Pro porovnání, výhřevnost černého uhlí se podle kvality pohybuje od 16 MJ/kg do 30 MJ/kg. 
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Tabulka č.  6: Obsah chemických prvků v odpadech. (zdroj: PROKOP INVEST, a.s.) 

CHEMICKÝ PRVEK JEDNOTKA (V SUŠINĚ) MNOŢSTVÍ 

Síra celková [% hm] 8 

Chlor [% hm] 0,5 

Fluor [% hm] 0,2 

PCB [mg/kg] 30 

Měď [mg/kg] 2000 

Zinek [mg/kg] 5000 

Nikl [mg/kg] 500 

Olovo [mg/kg] 2000 

Kadmium [mg/kg] 150 

Chrom [mg/kg] 300 

Arsen [mg/kg] 150 

Rtuť [mg/kg] 2 

Thalium [mg/kg] 10 

2.4 Sanace lagun Ostramo – výběrové řízení na zhotovitele 

V dubnu doku 1996 bylo vládním usnesením č. 240 rozhodnuto o likvidaci lagun. Na 

toto usnesení navazuje další, č. 626 ze 4. Prosince téhoţ roku, které rozhodlo o převzetí areálu 

lagun státním podnikem DIAMO od 1. Února 1997. Tímto usnesením na DIAMO s.p. přešla 

zodpovědnost za laguny, související objekty, ale i čistící stanice haldových vod. Jeho hlavním 

úkolem bylo laguny zajistit, a spoluprací s Magistrátem města Ostravy připravit a zařídit 

jejich sanaci.  

Pro tento účel byl v Ostravě zaloţen odštěpný závod „sanační práce“, který byl 

později, v roce 2007 začleněn do závodu ODRA. Sanaci a předešlý provoz skládky financuje 

Ministerstvo Průmyslu a obchodu České republiky ze státního rozpočtu. (zdroj: státní podnik 

DIAMO) 

Cena sanace byla odhadnuta na 4mld. Kč, a na provedení byla vyhlášena Fondem 

národního majetku veřejná obchodní soutěţ, podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek. Obchodní veřejnou soutěţ uspořádal státní podnik DIAMO správce 

objektu ropných lagun Ostramo. Soutěţ vyhlásili inzerátem uveřejněným dne  

26. listopadu 2003 pod zn. 183133 v Obchodním věstníku č. 47/2003. Vyhlášení se 
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uskutečnilo dne 24. března 2004. Následně byla veřejná soutěţ přezkoumána Úřadem pro 

ochranu hospodářské soutěţe. Realizační smlouva o provedení prací byla podepsána 9. srpna 

2004 vybraným zhotovitelem s názvem „Sdruţení ČISTÁ OSTRAVA“, které zastupuje tři 

společnosti: GEOSAN GROUP a. s., OHL ŢS a. s. a  AQ-test, spol. s. r. o., které spolupracují 

na provádění prací během sanace lagun Ostramo a následné rekultivaci.(zdroj: státní podnik 

DIAMO) 

Dne 9. února 2005 předloţili účastníci SČO ke schválení zadavateli, Fondu národního 

majetku a Ministerstvu ţivotního prostředí ČR Realizační projekt nápravných opatření, který 

metodicky, časově i finančně vymezil celý rozsah sanačního zásahu v prostoru lagun Ostramo 

v souladu se zadávací dokumentací a podmínkami realizační smlouvy. Vzhledem k rozsahu 

veřejné zakázky a náročnosti projektu se proces schvalování projektu protáhl na období 

jedenácti měsíců. Schvalovací proces byl ukončen v prosinci 2005. [1 ] 

2.5 Proces E.I.A. – Hodnocení vlivů na životnění prostředí 

 V rámci účinnosti zákona č. 100/2001 Sb.- zákon o posuzování vlivů na ţivotní 

prostředí, bylo nutné pro záměr „Nápravná opatření – laguny Ostramo“ zpracovat 

dokumentaci EIA. V roce 2006 bylo zahájeno  zjišťovací řízení, jehoţ cílem bylo upřesnění 

informací nutných pro hodnocení vlivů na ţivotní prostředí (dále jen EIA)pro záměr sanací 

lagun Ostramo. 

Zpracovaná dokumentace byla odevzdána v prosinci 2006 na MŢP, to ji ale v lednu 

2007 vrátilo k dopracování - odbor posuzování vlivů na ţivotní prostředí a IPPC stanovil 

poţadavek definovat přesné sloţení alternativního paliva a provést spalovací zkoušky s 

autorizovaným měřením emisí při jeho energetickém vyuţití. Příprava spalovacích zkoušek 

zabrala delší časové období, během kterého SČO pracovala na přípravě areálu na výrobu 

alternativního paliva (prováděla práce, které nespadaly pod EIA). 

Spalovací zkoušky proběhly v období červenec aţ říjen 2007 v elektrárně Dětmarovice 

(dále jen EDĚ), energetice Třinec, cementárnách v Číţkovicích, Prachovicích a Radotíně. 

V červnu roku 2008 bylo vydáno souhlasné stanovisko MŢP k dokumentaci EIA. 

Usnesením Vlády České republiky č. 978 ze dne 23. července 2008, byla potvrzena výroba 

alternativního paliva TPS NOLO, jako certifikovaného výrobku. 
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2.6 Plánovaný postup prací 

Podle Realizačního projektu Nápravná opatření – laguny Ostramo, který byl zpracován 

sdruţením Čistá Ostrava, a poté schválen Ministerstvem ţivotního prostředí (dále jen MŢP) 

má být obsah lagun zpracován realizací prací v několika etapách: 

odstranění a druhotné vyuţití organické části obsahů lagun přepracováním na 

náhradní/alternativní palivo pomocí kontinuální technologie – jedná se o kapalnou, 

kašovitou a plastickou část odpadů – předpokládaný objem odpadů dle Realizačního 

projektu je 200 679 tun. Předpokládaný termín dokončení 31. prosince 2010.[2] 

odtěţení kontaminovaných materiálů charakteru zemin z výplně lagun a 

kontaminovaných zemin v jejich podloţí či okolí a jejich dekontaminaci nepřímou 

termickou desorpcí (dále jen ITD) – předpokládaný objem odpadů dle Realizačního 

projektu je 474 931 tun. Předpokládaný termín dokončení 31. prosince 2010.[2] 

sanace saturované zóny uvnitř podzemní těsnící stěny bez masivní kontaminace NEL – 

promýváním horninového prostředí. Předpokládaný termín dokončení 31.prosince 

2013.[2] 

sanace kontaminovaného okolí lagun R-1, R-2, R-3 a R-0 ve vymezeném prostoru v 

naváţkách technologií promývání roztokem biotenzidu a štěrkového kolektoru 

hydraulickou sanací a technologií biodegradace in situ. Předpokládaný termín 

dokončení 31. prosince2013.[2] 

Protoţe však byl jiţ dříve zmíněný problém se schválením EIA, čímţ vzniklo poměrně 

velké zdrţení, a odbytem alternativního paliva u odběratelů, práce se zpozdily. Aktuální plán 

prací proto vypadá takto: 

odpady v lagunách R1,R2 a R3 budou odtěţeny, kontinuální technologií přepracovány 

na alternativní palivo a následně vyuţity (popř. odstraněny) do 31. 12. 2011, 

odpady v laguně R0 a části R1, dále kontaminované zeminy z a okolí lagun R2 a R3 

budou odtěţeny a následně dekontaminovány vhodnou technologií do 31. 12. 2014, 
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znečištění horninového prostředí pod lagunami R0 – R3 a v jejich bezprostředním 

okolí  bude vhodnou technologií (zřejmě promýváním vhodným roztokem s následnou 

biodegradací in situ) sníţeno na cílovou koncentraci NEL 15 g/kg do 31. 12. 2016, 

znečištění NEL v podzemní vodě bude čištěním a následnou biodegradací in situ 

horninového prostředí sníţeno na cílový limit 3mg/l do 31. 12. 2017, 

technická rekultivace sanovaného prostoru na plánovaný lesopark dle podmínek 

územního plánu vyuţití území  bude provedena do 31. 12. 2018. [3] 

2.7 Aktuální stav prací 

Aktuálně jsou odtěţeny ropné kaly z laguny R2, během vytěţování byla objevena 

betonová roura, která propojovala laguny R2 a R1, kterou při odtěţování přetekla část kalů 

z laguny R1 do R2. V místě laguny R2 byly zbudovány záchytné nádrţe na vodu, kde byla 

odpuštěna povrchová voda z laguny R3, která začala být zavápňována. 

 Dne 27. 1. 2011 oznámilo SČO na svých webových stránkách odtěţení zhruba 45% 

z celkových 200 tisíc tun kalů. Vyrobeno bylo více neţ 120 tisíc tun TPS. V současné době 

vyrábí palivo společnost Baltom s.r.o. od které je odebíráno společností SIMUL trust a.s., 

která palivo dodává odběratelům (v prozatímním průběhu sanace bylo paliv odebíráno 

především polskými odběrateli, protoţe v Polsku jsou volnější podmínky pro spalování 

alternativních paliv). 

 V době psaní této diplomové práce byla sanace částečně pozastavena, a to z důvodu 

malé poptávky po TPS, naplnění meziskladu ve Vratimově palivem GEOBAL 3 a naplnění 

deponie laguny R0 zavápněnou sludge. Zároveň byla vybírána a schvalována úprava ITD, 

kvůli vzniku vyšších koncentrací vodíku při desorpci. (zdroj: Geosan Group a.s.) 
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Obrázek č.  6: Aktuální stav prací na laguně R3.(zdroj:SČO) 

2.8 Kontaminace jednotlivých složek životního prostředí 

2.8.1 Zeminy 

Ropné uhlovodíky (NEL)  jsou hlavními kontaminanty horninového podloţí, dále se 

vyskytují aromatické uhlovodíky (PAU). V důsledku platných  právních předpisů nemohou 

být tyto zeminy uloţeny na skládkách bez předcházejících úprav. Dle výzkumů se 

koncentrace znečišťujících látek v jednotlivých lagunách liší, tak jako další kontaminanty, 

kterými jsou: fenoly, PCB a olovo. (zdroj: státní podnik DIAMO) 

2.8.2 Voda 

Podzemní vody v okolí skládky bývají kontaminovány výluhy kyselin z kalů, coţ 

zapříčiňuje jejich nízké pH. Velmi časté také bývají masivní průniky olejů. V podloţí lagun se 

dále vyskytují velmi vysoké koncentrace anionaktivních tenzorů, některých těţkých kovů a 

dalších organických kontaminantů. (zdroj: státní podnik DIAMO) 
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2.8.3 Vzduch 

Ve všech ročních obdobích do ovzduší unikají z lagun hlavně emise NEL, včetně 

jejich skupin (benzen, toluen, ethylenbenzen, xyleny (BTEX)). Dalším, avšak méně se 

uvolňujícím polutantem je oxid siřičitý (SO2), dále to jsou chlorované uhlovodíky a sirouhlík 

(CS2). V nejbliţší obytné zástavbě, sídlišti Ostrava-Fifejdy, nejsou překračovány krátkodobé 

ani roční limity. Je ovšem známo, ţe se z lagun uvolňují emise výrazných pachových látek, 

které jsou v severním okraji bytové zástavby citelné.(zdroj: státní podnik DIAMO) 

2.9 Technologie Sanace lagun 

Pro sanaci lagun byly vybrány a následně schváleny technologie podle EIA a IPPC 

(Integrované prevenci a omezování znečištění, která je  v Evropské unii uzákoněna směrnicí 

2008/1/ES o IPPC). Jako první jsou odčerpány a přečištěny lagunové vody, následuje 

kontinuální technologie výroby tuhých palivových směsí (dále jen TPS), poté jsou technologií 

ITD pročištěny kontaminované zeminy, které jsou po zpětném uloţení dočišťovány 

biodegradací in situ. 

2.9.1 Dekontaminace vod 

Veškerá voda z areálu lagun (technologická, i dešťová) je čištěna v dekontaminační 

stanici, která byla samostatně postavena stavebnicovým způsobem. Tento způsob řešení 

umoţňuje jednoduchým způsobem provádět úpravy, nebo doplnění technologického postupu. 

K dekontaminaci lagunových vod jsou pouţity standardní metody a postupy, které jsou 

schopné vykrýt i proměnlivé objemy vod, ale i proměnlivé koncentrace škodlivých látek. 

Podle vyjádření společnosti GEOSAN GROUP a. s. bude kontaminovaná voda čištěna 

následujícími metodami, které jsou také jako jednotlivé stupně čištění: 

Gravitační separace – třídění látek podle měrné hmotnosti z vodného roztoku (olejová 

vrstva u hladiny, čistá voda uprostřed, sedimentace mechanických nečistot a částečné 

odstranění hydroxidů ţeleza) 

Provzdušňování – flotace suspendovaných částic PAU a NEL, částečné odstranění 

hydroxidů ţeleze a těkavých sloţek kontaminantů 

Filtrace – odstranění mechanických nečistot a hydroxidů 
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Adsorpce – sorbce zbytkových koncentrací kontaminantů na aktivní uhlí (zdroj 

Geosan Group a.s.) 

2.9.2 Technologie výroby TPS 

Laguny R2, R3 a R1 (pouze část) jsou vyuţity pro výrobu TPS. Nejdříve je z lagun 

přečerpána kapalná fáze z laguny R2 do R3. V laguně R2 je následně zřízena záchytná 

separační jímka, která slouţí k separaci vodné a olejové fáze. Olej plovoucí na hladině jímky 

je čerpán do nadzemní jímky o objemu 30m
3
, která má víko, pro zamezení únikům emisí do 

okolí. Zde je separována další část vody, která je následně svedena zpět do separační jímky. 

Separovaná olejová fáze je označena katalogovým číslem 13 05 06 – olej z odlučovače olejů). 

Tento olej je přečerpán zpět do laguny a následně je zapracován spolu s kašovitou sludge. 

(zdroj: GEOSAN GROUP a. s.) 
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Obrázek č.  7: Strojně-technologické schéma předúpravy odtěžených 

materiálů při výrobě TPS (zdroj: dokumentace EIA) 
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Tuhá kašovitá fáze slugde je postupně pročišťována od neţádoucích příměsí (stavební 

suť, dřevo, pneumatiky, ţelezo, zbytky plachetek atd.). Toto třízení je prováděno bagrem 

CAT 330 nebo 345 s dlouhým dosahem, osazeným speciální třídící lţící, tzv. hráběmi. Takto 

vyseparované části, které není moţné vyuţít při výrobě paliva, nebo pro ITD (odpady 

stavebního charakteru) jsou zařazeny pod katalogové číslo 19 02 11 – jiné odpady obsahující 

nebezpečné látky, a nejsou dále třízeny. (zdroj: GEOSAN GROUP a. s.) 

Do předčištěných a homogenizovaných kalů je zapravováno pálené vápno (CaO) 

pomocí soustavy zařízení ALLU PM 500 + ALLU PF 7+7 + DAC (obrázek č. 8).  

 

Po zamíchání vápna probíhá chemická reakce, během níţ dojde k neutralizaci a 

ztuhnutí sludge. Odtěţení probíhá po dokončení této chemické reakce pomocí třídící lopaty 

ALLU SC (obrázek č. 9). Následně je 

neutralizovaná sludge přepravena do areálu laguny 

R0, kde byla vytvořena zajištěná meziskládka     

zavápněné sludge a jsou umístěny dvě násypky na 

předupravenou sludge s přidáváním černouhelného 

hruboprachu (0- 40 mm). Obě vstupní suroviny 

jsou kontinuálně míchány v mobilní míchačce 

KMA 200, na předem daný poměr výstupní 

palivové směsi. Výstupní surovina je přímo z výstupu míchačky dopravována do mobilní 

třídící linky MOBILSCREEN MS 16Z, která směs znovu homogenizuje a roztřídí. Nadsítné 

stavebního charakteru je z třídící linky dále čištěno v ITD , a ostatní, nevyhovující materiál 

Obrázek č.  9: - Bagr s dlouhým dosahem osazený zařízením ALLU PM 500 a schéma bagru osazeného 

ALLU PM 500 s dávkovacím zařízením ALLU PF 7+7 řízené dávkovacím zařízením 

DAC.(zdroj:Google.cz) 

Obrázek č.  8: ALLU SC .(zdroj: SČO) 
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není dále třízen a je předá zodpovědné osobě k odstranění. Podsítné je z třídičky jako uţ 

hotové palivo sypáno do kontejnerů, které jsou převáţeny a nakládány na vagóny v nově 

zbudované vlečce, hned vedle lagun (pozemek parc. číslo 736/79 sousedící s areálem laguny 

Ostramo). Pro přepravu jsou vyuţívány speciální vagóny typu FALLS. Při manipulaci, ani 

následné dopravě je kontakt vyrobeného paliva s horninovým prostředím vyloučen. Po 

nakládce na vagóny putuje palivo přímo ke koncovým odběratelům. Všechny vyrobené druhy 

paliv, a jejich přesné poměry jsou otestovány ve vědecko-výzkumném uhelném ústavu (dále 

jen VVUÚ), následně schváleny a certifikovány certifikačním orgánem podle platné 

legislativy, se kterou se obeznámíme později. Průběţně je kvalita vyrobené TPS 

monitorována dle podnikových norem společnosti GEOSAN GROUP a.s. – voda, popel, 

hořlavina, výhřevnost, síra veškerá, chlor, fluor, PCB, Cu, Zn, Ni, Pb, Cd, Cr, As, Hg, Tl, 

tavitelnost popela, bod tání – kvalita paliva se stanovuje ze směsného vzorku z 15 šarţí 

z ucelené dávky cca 400 tun. (zdroj: GEOSAN GROUP a. s.) 

 

Obrázek č.  10: Neutralizace sludge in situ.(zdroj: hornicky-klub.info) 

2.9.3 Nepřímá termická desorpce – ITD 

Nepřímá termická desorpce – NOLO (2 jednotky ITD) s projektovanou celkovou 

vstupní kapacitou kontaminovaných odpadů 474 931 tun (viz tabulka č. 6). 
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Tabulka č.  7: Objemy a hmotnosti předpokládané ke zpracování v zařízení ITD z jednotlivých 

lagun.(státní podnik DIAMO) 

Laguna  Kontaminovaná zemina do obsahu 45 % NEL 

 Objem [m
3
] Hmotnost [t] 

R0 128 824 203 992 

R1 88 333 137 602 

R2 21 446 32 888 

R3 77 588 100 449 

Celkem 316 191 474 931 

 

 

Obrázek č.  11: funkční schéma ITD. (zdroj: dokumentace EIA) 
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Touto technologií bude zpracován veškerý odpad z lagun, který je stavebního, nebo 

zeminového charakteru s obsahem do 45% NEL. Cílem tohoto postupu je dekontaminace aţ 

na hodnoty vhodné pro zpětný zásip zeminy do lagun. Materiál je vytěţen do nákladních 

automobilů, který materiál převezou na vstupní deponii v halách určených pro předpravu 

materiálu. Nakladač plní násypky prvního stupně drcení. Výsledné nadsítné velikosti nad 120 

mm je v druhém stupni podrceno na čelisťovém drtiči na velikost menší neţ 50 mm. Podsítné 

pokračuje pomocí dopravních pásů do odrazového drtiče, má se soustavou vibračních sít 

(nadsítné putuje zpět do drtiče) výstupnou frakci pod 45 mm. Výstupní frakce (pod 50mm) je 

pásovými dopravníky dopravována do vstupního zásobníku technologie ITD, které má na 

vstupu skrápěcí zařízení, pro úpravu potřebné vlhkosti materiálu. Přeprava ze vstupního 

zásobníku do ITD je prováděna pomocí krytého pásového dopravníku. Celá technologie 

dekontaminace spočívá ve vyuţití dvoustupňové bubnové dekontaminační technologie, která 

pracuje za podtlaku (aby nemohlo dojít k úniku jakýchkoliv látek do okolí). Teploty obou 

stupňů průběhů technologie jsou zajištěny hořáky na zemní plyn o celkovém výkonu 6 MWt. 

Teplo je rovnoměrně distribuováno pomocí teplonosného oleje Diphyl THT. Vstupní materiál 

pro dekontaminaci je dopravníkem přepraven do prvního stupně, sušícího bubnu. Je li to 

třeba, můţe do sušícího bubnu voda, tak aby výstup obsahoval 15-20% vody. Toto rozmezí 

zlepšuje účinnost dekontaminace tím, ţe urychluje distribuci tepla a tím prohřátí materiálu. Po 

naplnění sušícího bubnu je materiál za stálého promíchávání a mírného podtlaku ohříván na 

teplou cca 200°C. Teplo způsobí vypaření veškeré vody, rozrušení materiálu, ale také 

částečné odpaření těkavých kontaminantů. Po fázi sušení je odpad gravitačně přemístěn do 

druhého stupně, desorpčního bubnu. V tomto bubnu je po naplnění vytvořen podtlak a 

zvýšena teplota na cca 350°C, díky čemuţ dojde k do-vypaření zbytku kontaminantů - 

desorpci. Následně dekontaminovaný materiál propadne do zásobníku, kde ochlazen a 

zvlhčen, po čemţ je dopravníkem přesunut do výstupní deponie. Ve výstupní deponii probíhá 

vzorkování kvůli monitoringu účinnosti dekontaminace a následně dopraven zpět do lagun. 

Plyny vzniklé během obou stupňů dekontaminace jsou vedeny do oddělených kondenzátorů, 

které jsou ochlazovány vodou. Na vstupu jsou kvůli potřeby ochránit kondenzátory před 

moţným výskytem prachu umístěny vyhřívané brýdové filtry sniţující obsah prachových 

částic v plynech. Zachycený prach je vracen do bubnů zpětným Proškem dusíku. 

Zkondenzované plyny (tekuté uhlovodíky) z obou stupňů dekontaminace jsou odváděny 

k dalšímu zpracování. Pro celou technologii ITD byla vypracována norma na stavební 

materiál č. PN 2/NS/2007 s názvem „Zásypová zemina DZ – NOLO 1“, která má zaštiťovat 

vyuţití odpadu pro zpětný zásyp lagun, po jejich vytěţení. Norma byla schválena 
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rozhodnutím KÚ MSK, č. MSK 185889/2007, ze dne 22. 2. 2008, čímţ byl také vydán 

souhlas k nepovaţování tohoto stavebního materiálu za odpad v reţimu zákona o odpadech.  

Zásyp má probíhat v rámci rekultivace území lagun, s následným dočištěním pomocí 

biodegradace in situ. (zdroj: GEOSAN GROUP a. s.) 

2.9.4 Biodegradace 

Dekontaminovaná zemina bude po ITD ovzorkována, pro chemické a mikrobiotické analýzy 

(stanovení hustoty bakterií), které nám určí stupeň dekontaminace. Podle výsledků 

koncentrace NEL v biodegradované zemině, a potřebě mikrobiologického oţivení, budou 

podle potřeby dodány do zeminy minerální látky a mikrobiotické kultury. Minerální látky 

budou aplikovány přednostně ve formě kalů z biologických čistíren odpadních vod, nebo 

kompostů. Poté bude zemina určená k dekontaminaci ukládána do základek. Materiál bude 

v průběhu dekontaminace překopáván a zkrápěn vodou, aby bylo moţno udrţovat stálé 

podmínky přístupu vzduchu a vlhkosti cca 30% (podle potřeby bude materiál zkrápěn vodou). 

V průběhu biodegradace budou pravidelně odebírány kontrolní vzorky. Pravidelně, co dva 

měsíce, budou stanoveny koncentrace NEL, a mikrobiotické rozbory. Předpokládá se na 

základě provedených zkoušek, ţe při dodrţení termínového harmonogramu sanace a limitu 

biodegradační plochy 1,5 ha bude dosaţeno dalšího sníţení NEL minimálně na úroveň 10 

g/kg sušiny zeminy, v případě prodlouţení biodegradace o 2 roky bude dosaţeno hodnoty 

NEL v dekontaminované zemině pod 5 g/kg sušiny.  

Biodegradace v číslech: 

celková plocha areálu biodegradace 15 000 m2 

provozně – technologicky vyuţitelná biodegradační plocha 10 000 m2 

celková kapacita záchytné jímky průsakových vod 267,2 m3 

průměrná doba biodegradace 6 – 10 měsíců  

(zdroj: GEOSAN GROUP a. s.) 
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3. Charakteristika spalovacích zařízení zneškodňující ropné 

odpady. 

Při zvolení vhodné technologie přepracování sludge na alternativní palivo byly 

zvoleny i vhodné zařízení k jeho spalování. Spalování je po úspěšném proběhnutí 

kontrolované spalovací zkoušky moţné v zařízeních tohoto typu: granulační kotel, fluidní 

kotel a rotační cementářská pec. Spalování bylo vybráno jako nejekonomičtější a nejšetrnější 

k ţivotnímu prostředí i zdraví lidí. Jde o téměř bezodpadovou technologii, při které dojde díky 

vysokým teplotám k vyhoření všech organických látek. Zároveň díky této teplotě v kombinaci 

s délkou spalování dojde k odstranění těţkých kovů a dalších škodlivin s účinností vyšší neţ 

95%. Zbylé škodliviny jsou navázány do popelových zbytků (popílků, energosádrovce), tak 

pevně, ţe mohou být se splněním všech legislativních podmínek a limitů přidávány do směsí, 

pouţívaných k výrobě betonu. Takto vyrobený beton splňuje poţadavky (včetně výluhů) i pro 

pitnou vodu. (zdroj: státní podnik DIAMO) 

3.1 Podmínky spalování TPS 

Vyrobená TPS (produkt vzniklý přepracováním sludge z lagun Ostramo) je vyuţívána 

jako alternativní palivo, v průmyslových provozech. MŢP stanovilo několik pravidel, která 

mají zajistit minimální dopad odstraňování ekologické zátěţe „lagun Ostramo“ na ţivotní 

prostředí a zdraví lidí: 

Alternativní palivo můţe být spalováno, pokud je opatřeno certifikátem o sloţení.  

Spalování je podmíněno úspěšným provedením spalovací zkoušky na daném zařízení a 

dodrţováním emisních limitů v průběhu spalování pro černo-uhelné elektrárny a pro 

cementárny. V zahraničí záleţí spalování na legislativě dané země a legislativě EU. 

Jak uţ bylo řečeno výše, veškeré poměry černouhelného hruboprachu se zavápněnou 

sludge (tedy veškeré výsledné TPS) jsou kontrolovány a certifikovány. Všem alternativním 

palivům byl udělen firmou VVUÚ, a. s., Certifikačním orgánem na výrobky vydán: 

CERTIFIKÁT č. VVUÚ – 053/H/2005 vydaný výrobci GEOSAN GROUP a. s., čímţ byla 

první podmínka splněna. (zdroj: SČO) 
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3.1.1 Podmínky certifikace výrobků 

Pro certifikaci paliva a jeho následné vyuţití je několik podmínek, a to především 

podmínky legislativní, ale i podmínky pro bezpečnou manipulaci a únosnost pro odběratele. 

3.1.2 Legislativní podmínky certifikace 

Při nakládání s odpady a jejich dalším vyuţívání musí být podle Ministerstva vnitra 

České Republiky splněny platné legislativní nařízení. V České republice řeší nakládání 

s odpady a vyuţívání odpadů tato legislativa: 

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

Zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí č 100/2001 Sb.  

Zákon o technických poţadavcích na výrobky č. 22/97 Sb.  

Vyhláška, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam bezpečných odpadů a seznam 

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

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) č. 381/2001 Sb.  

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady č. 383/2001 Sb.  

Vyhláška o stanovení poţadavků na kvalitu z hlediska ochrany ovzduší č. 357/2002 

Sb. 

 Vyhláška o stanovení poţadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska 

ochrany ovzduší 13/2009 Sb. (zdroj: SČO) 
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3.1.3 Ukázka průběhu certifikace TPS – TPS NOLO 1 

Firma GEOSAN GROUP, a.s. vyrobila z kalů z lagun Ostramo, černého uhlí a 

neutralizační přísady palivo TPS – NOLO 1. Pro palivo TPS – NOLO 1 byla firmou 

GEOSAN GROUP, a.s. zpracována: 

Vnitropodniková norma „Výrobek TPS – NOLO 1“, číslo PN 1/TPS/2005. 

V souladu s touto normou je palivo vyrobeno ve sloţení: 45 % sludge : 45 % uhlí : 10 

% neutralizační přísada. Zastoupení jednotlivých podílů směsi se volí podle konzistence 

sludge tak, aby výsledný produkt měl sypký charakter. 

Pro palivo TPS – NOLO 1, byl firmou VVUÚ, a. s., Certifikačním orgánem na 

výrobky, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava – Radvanice, IČ: 45193380 vydán: 

CERTIFIKÁT č. VVUÚ – 053/H/2005 

vydaný výrobci GEOSAN GROUP a. s., U Nemocnice 430, 2800 2 Kolín III, IČ: 

25671464 na výrobek: 

TPS – NOLO 1, tuhá palivová směs 

Výše uvedený certifikační orgán tímto certifikátem potvrzuje, ţe vzorek předmětného 

výrobku je ve shodě: 

s vnitropodnikovou normou na výrobek TPS – NOLO 1, číslo PN 1/TPS/2005, 

vydanou dne 2. srpna 2005 

s technickou dokumentací a návodem k pouţívání.  

Údaje uváděné v návodu k pouţití a bezpečnostním listu výrobku splňují poţadavky 

zákona č. 356/2003 Sb., vyhlášky č. 231/2004 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, pro bezpečnou manipulaci s výrobkem. Pouţívání paliva je podmíněno 

provedením spalovací zkoušky na konkrétním zařízení zvláště velkého, a středního zdroje 

znečišťování a vyhodnocením emisních měření a dodrţením podmínek uvedených v souboru 

technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření daného zdroje. 
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 Výrobek TPS NOLO 1, nemá nebezpečné vlastnosti dle vyhlášky MŢP č. 357/2002 

Sb. ze dne 11. července 2002 v platném znění, kterou se stanoví poţadavky na kvalitu paliv z 

hlediska ochrany ovzduší. Expertní zhodnocení o vyloučení nebezpečných vlastností 

alternativního paliva bylo provedeno firmou EMPLA spol. s r. o.[2] 

3.1.4 Certifikované TPS 

Veškeré TPS opouštějící areál lagun byly certifikovány. Jedná se o tyto produkty: 

TPS - NOLO  se sloţením 35% sludge, 10% vápna a 55% černého uhlí 

TPS - NOLO 1 se sloţením 45% sludge, 10% vápna a 45% černého uhlí - dodateně 

byla přejmenována na GEOBAL 1 

TPS - NOLO 2 se sloţením 34% sludge, 10% vápna a 56% černého uhlí - dodatečně 

byla přejmenována na GEOBAL 2 

GEOBAL 3se sloţením 80% sludge, 10% vápna a 10% černého uhlí 

Důvod změny názvů paliv je, ţe hlavní subdodavatel BYDOZA CZ, s.r.o. přestal 

spolupracovat s GEOSAN GROUP, a.s.. Proto byla BYDOZA CZ, s.r.o. nahrazena 

subdodavatelem BALTOM s.r.o.. Jelikoţ je však BYDOZA CZ, s.r.o. evidována, jako 

vlastník ochranných známek názvů TPS NOLO a NOLO, byla nutná změna i názvů TPS, 

která předešla moţným právním komplikacím, které by se mohli vyskytnout v případě, ţe by 

byly výrobky uváděny na trh s původním názvem. Do budoucna by se tak měly oficiálně 

objevovat názvy paliv GEOBAL 1, GEOBAL 2 a GEOBAL 3. ( zdroj Geosan Group a.s.) 

Ještě před první spalovací zkouškou v reálném provozu proběhlo několik laboratorních 

testů, při kterých byly zjištěny tyto hodnoty:  
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3.2 Spalovací zkoušky TPS v Elektrárně Dětmarovice (EDĚ) 

Rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bylo, kvůli vyřešení 

integrovaného povolení, rozhodnuto ověřit spalování TPS – NOLO 1 spalovací zkouškou 

(Rozhodnutím odboru ţivotního prostředí a zemědělství v rámci změny integrovaného 

povolení pro ČEZ, a.s., EDĚ č. j. MSK 166136/2006 ze dne 24. 10. 2006.). Vysoká Škola 

Báňská Technická Univerzita Ostrava byla pověřena řízením, provedením spalovacích 

zkoušek a vydáním souhrnné správy. Ty se prováděly  na provozních energetických 

zařízeních ČEZ,a.s., Elektrárna Dětmarovice (dále jen EDĚ) na granulačních kotlích 

s odsířením mokrou vápencovou vypírkou a dále v ENERGETICE TŘINEC, a.s., kde jsou 

cirkulační fluidní kotle s odsiřováním spalin suchou aditivní metodou. Certifikovaná palivová 

směs s pracovním názvem TPS-NOLO 1. byla následně míchána do  

směsi (obrázek č.12) s čistým černým uhlím na poměr 3,6 ku 96,4% pro EDĚ a 10% ku 90% 

pro kotel K12 v Třinci. (zdroj: státní podnik DIAMO) 

Tabulka č.  8: Výsledky laboratorních spalovacích zkoušek.(zdroj: EIA) 
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3.2.1 Průběh spalovacích zkoušek. 

Spalovací zkouška byla provedena na dvou výrobních blocích EDĚ. Výrobní bloky B3 

a B4 pracovaly do jedné odsířovací linky č.2. Na základě úspěšného provedení a příznivých 

výsledků zkoušky v EDĚ byla další zkouška provedena na cirkulačním fluidním kotli K12 

v ENERGETICE TŘINEC,a.s.  

3.2.2 Spalovací zkouška TPS – NOLO 1 v EĎE 

Ve dnech 12-15. května 2007 byly v ČEZ,a.s., EĎE na granulačním kotli  

(obrázek č.13) prováděny spalovací zkoušky směsi certifikovaného paliva TPS – NOLO 1 

s černým uhlím z  polského dolu Marcel (KWK Marcel). K základnímu palivu z Polska byla 

přidávána palivová směs TPS – NOLO 1. Celkem bylo pro spalovací zkoušku se 

samostatným černým uhlím dodáno 2600 tun paliva, a pro hlavní spalovací zkoušku pak bylo 

namícháno 8200 tun polského černého uhlí a 308 tun certifikované palivové směsi TPS – 

NOLO 1. (zdroj: státní podnik DIAMO)  

Obrázek č.  12: Míchání palivové směsi pro ENERGETIKU Třinec v požadovaném 

poměru.(zdroj: správa VŠB – TU Ostrava) 
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Zkoušky byly prováděny v blocích VB3 a VB4 s vývody do společného odsiřovacího 

absorbéru. Součástí zkoušek byly minimálního a maximálního výkonu bloku a také 

dynamické zkoušky výkonu bloku VB4. Zkouška spalování palivové směsi TPS – NOLO 1 

s černým uhlím trvala 72 hodin, se samotným černým uhlím pak 24 hodin. Hlavní cíl zkoušek 

bylo zjištění emisních škodlivin a zjištění vlivu spalování na vedlejší produkty např. 

energosádrovec, popílky, strusky apod. Pro objektivní srovnání a vyhodnocení výsledků 

jednotlivých provozů bylo měření provedeno ve dvou reţimech: 

Provoz na samostatné černé uhlí 

Provoz směsi 96,4% černého uhlí a 3,6% TPS – NOLO 1 

Měření sloţek spalin a emisí bylo v průběhu obou reţimů prováděno kontinuálně i 

jednorázově, jak přikazovalo rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 

Naměřené výstupy plynných emisí a jejich srovnání s platnými normami jsou patrné v tabulce 

č.5 , kde zkouška č.1 představuje spalování samostatného černého uhlí, zkouška č.2 pak směs 

96,4% černého uhlí a 3,6% TPS – NOLO 1 při minimálním výkonu výrobních bloků 

(2x100MW) a zkouška č.3 provoz se směsí 96,4%černého uhlí a 3,6% TPS – NOLO 1 při 

maximálním výkonu výrobních bloků (2x150MW). (zdroj: státní podnik DIAMO) 

Obrázek č.  13: Schéma granulačního kotle.(zdro:j simopt.cz) 
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Z níţe uvedených výsledků vyplývá, ţe zařízení výrobních bloků VB3 a VB4 

pracujících do odsiřovacího absorbéru č.2 plnilo v průběhu všech zkoušek bezpečně veškeré 

emisní limity, stanovené pro EDĚ. Taktéţ u vedlejších produktů (popílku, energosádrovce) 

nedošlo v průběhu spalovacích zkoušek k ţádnému zásadnímu ovlivnění, které by bránilo 

jejich dalšímu vyuţití jako výrobku.  Spalovací zkouška v Elektrárně Dětmarovice tak 

jednoznačně potvrdila, ţe spalováním směsi TPS–NOLO 1 s černým polským uhlím 

nedochází k výraznějšímu zatěţování ţivotního prostředí, neţ je tomu při spalování 

samotného černého uhlí.[2] 

  

 

Tabulka č.  9: Výsledky spalovacích zkoušek v EĎE[2] 
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3.3 Spalovací zkouška TPS v ENERGETICE TŘINEC a. s. 

Spalovací zkoušky na fluidním kotli K12 (obrázek č.14) v ENERGETICE TŘINEC, a. 

s. proběhly taktéţ se směsí TPS – NOLO 1 a černým uhlím, a taktéţ se stejným cílem jako 

v EĎE. Spalovací zkoušky proběhly v termínu 26. a 29. června 2007 v souladu s „Projektem 

spalovacích zkoušek na kotli K12 v ENERGETICE TŘINEC, a. s.“ zpracovaném Vysokou 

Školou Báňskou – Technickou Univerzitou Ostrava. Spalovací zkoušky byly také v souladu 

s rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. První zkouška byla provedena se 

samotným černým uhlím (taktéţ z polského dolu  Marcel). Další dvě zkoušky proběhly 

v poměru 90% černého uhlí a 10% TPS – NOLO 1. Zkouška spalování samotného černého 

uhlí byla provedena kvůli moţnosti porovnat výsledky se směsí s o obsahem TPS – NOLO 1. 

Pro zkoušky bylo dovezeno 300 tun polského černého uhlí a namícháno 120 tun TPS – 

NOLO 1 s 1080 tunami polského černého uhlí pro směsnou zkoušku. Při zkouškách nezávisle 

na sobě měřilo několik firem (akreditovaná měřící skupina ELCOM Ostrava a akreditovaná 

firma TESO). Celkem byly provedeny tři spalovací zkoušky. Zkouška č.1 se samotným 

černým uhlím (trvala 24 hodin s průměrným výkonem kotle 135, 6t/h páry) zkouška č.2 

s minimálním výkonem kotle a poměrem paliva TPS – NOLO 1 k černému uhlí 10 ku 90% 

(trvala 6 hodin s průměrným výkonem kotle 102 t/h páry) a zkouška č.3 s maximálním 

výkonem kotle a poměrem paliva TPS – NOLO 1 k černému uhlí 10 ku 90% (trvala 24 hodin 

s průměrným výkonem kotle 141t/h páry). Stejně jako při spalovacích zkouškách v EĎE byly 

během zkoušek prováděna kontinuální i jednorázová měření emisí a plynných sloţek spalin. 

Výsledky spalovacích zkoušek v fluidním kotli K12 a jejich porovnání s emisními limity jsou 

v tabulce č.10. (zdroj: státní podnik DIAMO)  
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Obrázek č.  14: Schéma spalování v cirkulačním fluidním kotli.(zdroj:simopt.cz) 

Tabulka č.  10: Výsledky spalovacích zkoušek v ENERGETICE TŘINEC, a. s.[2] 
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Podle správy státního podniku DIAMO vyplynulo z výsledků spalovacích zkoušek na 

ENERGETICE TŘINEC, a.s. ţe: 

Spalovací teplota je plně srovnatelná se spalováním samotného černého uhlí 

Výrazným způsobem se sníţila spotřeba vápence pro odsíření, coţ je způsobeno 

přítomností vápna v TPS-NOLO 1. Emise SO2 byly při obou porovnávaných zkouškách cca 

420 mg.m-3 N a dosahovaly necelých 50 % stanoveného limitu pro ENERGETIKU TŘINEC, 

a.s. 

Emise CO a NOx byly na úrovni shodné se spalováním samotného černého uhlí a opět 

hluboko pod limity stanovenými pro ENERGETIKU TŘINEC, a.s. 

Emise tuhých znečišťujících látek TZL jsou dány stavem elektrofiltru a spoluspalování 

TPS-NOLO 1 je vůbec neovlivňuje. Pohybují se kolem 9 mg.m-3N a bezpečně plní stanovený 

limit 50 mg.m-3 N 

Obsah emisí PCDD/F a PCB se oproti spalování samotného černého uhlí nezměnil. Z 

naměřených hodnot vyplývá, ţe fluidním spalováním lze spolehlivě rozloţit a zoxidovat 

chlorované uhlovodíky.[2] 

Spalovací zkoušky v ENERGETICE TŘINEC, a.s. dokázali ţe ve fluidním kotli je 

moţno spalovat i vyšší poměr TPS – NOLO 1 ku černému uhlí, aniţ by docházelo k většímu 

zatěţování ţivotního prostředí oproti spalování pouze černého uhlí. Poměr paliv však není 

omezován pouze emisními limity, ale také rychlostí mletí správného poměru palivové směsi, 

aby dodávka paliva do kotle byla kontinuální. V EĎE je maximální poměr TPS – NOLO 1 

pro splnění všech podmínek 3,6%, v ENERGETICE TŘINEC, a.s., kde se palivová směs 

nemele, ale drtí je moţné připravovat palivovou směs o obsahu 10% TPS – NOLO 1. (zdroj: 

státní podnik DIAMO) 
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3.4 Spalovací zkoušky TPS v cementárnách 

Na rozdíl od černo-uhelných elektráren je moţné v cementárnách spalovat pouze  TPS 

– NOLO 1 (bez uhelných příměsí). Zatím byly uskutečněny spalovací zkoušky 

v cementárnách v Číţkovicích, Prachovicích, Radotíně a Mokré. Ve dnech 26. aţ 27. června 

2007 proběhla zkouška v cementárně společnosti Lafarge Cement, a. s. v Číţkovicích. 

Spalovací zkouška probíhala s dávkováním paliva 2 t/hod. Během zkoušky prováděla emisní 

měření autorizovaná měřící skupina CS Proekos, spol. s. r. o. Ze získaných výsledků měření 

vyplývá, ţe emisní limity budou při spalování TPS – NOLO 1 dodrţovány. Ročně tak 

cementárny v Číţkovicích mohou spálit 15 00 tun paliva TPS – NOLO 1. Dále byly úspěšně 

provedeny spalovací zkoušky v cementárnách Prachovice, Radotín a Mokrá. Kromě toho také 

došlo ke vstupnímu jednání se společností Atel Energetika Zlín, která má zájem o dodávky 

paliva pro fluidní kotel. Všechny zkoušky v cementárnách potvrdili moţnosti vyuţití palivové 

směsi TPS – NOLO 1.(zdroj: hornicky-klub.info)  

V cementárnách je při spalování (většinou v rotační peci s disperzním výměníkovým 

systémem) TPS téměř bezodpadovou technologií získáván výrobek, cementářský slínek, 

z kterého se vyrábí cement. Získané teplo při spalování slouţí k výpalu slínku a uspoří cenné 

palivo a navíc se veškeré tuhé části ze spalování se stanou bezpečnou částí cementu.  

Ekologická bezproblémovost spalování tuhých alternativních paliv bez vzniku odpadů 

a jednoznačná emisní nezávadnost jsou hlavními výhodami vyuţívání této technologie 

k zneškodnění odpadů. Při veškerém spalování alternativních paliv však platí vzýšená 

obezřetnost a kontinuální emisní dohled. 

Výhody cementářských pecí jde shrnout: 

Vysoká teplota plamene ( 2100°C) a dlouhá doba zdrţení paliva i spalin. 

Čištění vysokým obsahem vápence (v případě TPS můţe být obsah sníţen, z důvodu 

jiţ obsaţeného vápna v neutralizovaném kalu). 

Energetické vyuţití organických látek. 

Vyuţití popelovin ve slínku. (zdroj: hornicky-klub.info) 
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Úspora klasického paliva. 

Odpadají investice pro vyuţití odpadu. 

3.5 Spalování mimo území České Republiky 

Palivovou směs je moţné vyváţet i za hranice republiky. Ze zahraničních firem 

projevila zájem, a v této době palivo odebírá, dodavatelská společnost E-Carbo Spólka. Podle 

poţadavků odběratelů můţe být palivo upraveno na jiný poměr sludge a uhlí ( v současnosti 

je však vyráběna jen TPS GEOBAL 3). Toto palivo je v Polsku spalováno v cementárnách a 

teplárnách. Vzhledem k polské legislativě a skutečnosti ţe firmy v Polsku nemusí paliva 

zvlášť certifikovat, stačí pouze dodrţovat v průběhu spalování emisní limity (zdroj: GEOSAN 

GROUP a. s.) .  

Doteď jsou TPS spalovány pouze v Polsku (v české republice ve všech provozech 

proběhly pouze spalovací zkoušky, ale zpravidla kvůli negativního ohlasu okolního 

obyvatelstva nebylo krajskou samosprávou spalování povoleno). Dle mého názoru má tuto 

situaci na svědomí „přílišná informovanost“ – tedy hlavně katastrofické články a 

fotoreportáţe se zavádějícími komentářem viz výsledky hledání „ostramo“ na aktualne.cz 

idnes.cz apod., které byly způsobeny neúmyslnou neinformovaností novinářů, kteří články 

psali, ale také úmyslným zkreslením dat, kvůli potřeby vytvořit co největší „senzaci“ a 

následnou větší sledovaností článků. 

4. Experimentální část 

 Tato diplomová práce má za úkol prozkoumat nové a ověřit jiţ vyzkoušené poměry 

při výrobě TPS, včetně vlastností těchto směsí.  

Celé práci předcházela ţádost na společnost GEOSAN GROUP a.s. o poskytnutí 

vzorků zavápněné sludge a uhlí k této práci. GEOSAN GROUP a.s. po zváţení celé věci 

souhlasila, a nabídla poskytnutí fotografií areálu a dalších informací. 

Vzorky pro tuto práci byly odebrány dne 23. 2. 2011 vzorkařem, který odebírá vzorky 

pro veškeré měření v areálu. Odběr byl proveden ze čtyř náhodně vybraných částí hromady 

(viz obrázek č.15 ) zavápněné sludge, uloţené v deponii laguny R0 před dalším zpracováním 

na TPS GEOBAL 3. 
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V laboratoři Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrva, jsem v ochranných 

pomůckách v prostoru digestoře s odsáváním optimalizoval vzorky pro následné měření. 

4.1 Optimalizace vzorků: 

4.1.1 Optimalizace vzorků sludge 

Odebranou sludge jsem v prostoru digestoře promísil a zároveň rozrušil větší kusy. 

Následovalo vytřízení poţadované frakce <4 mm pomoci vibračního síta (velikost frakce byla 

zvolena z důvodu velikosti měřených vzorků cca 1g), s následnou homogenizací vytřízené 

frakce a uzavřením do tzv. ZIP – sáčku odpovídající velikosti (uzavíratelný sáček jsem zvolil 

z důvodu vypařování těkavých látek ze sludge a udrţení původní vlhkosti vzorků). Tímto 

vznikl reprezentativní vzorek sludge. 

 

 

Obrázek č.  15: Zavápněná sludge.(zdroj:Bc. Radomil Košťál) 
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4.1.2 Optimalizace vzorků černouhelného hruboprachu 

Černouhelný hruboprach jsem podrtil na jednovzpěrném čelisťovém drtiči a následně 

pomocí vibračního síta vytřídil na frakci <4 mm (výsledná velikost zrn byla zvolena ze 

stejného důvodu jako u zavápněné sludge). Výslednou frakci jsem taktéţ homogenizoval a  

umístil do ZIP – sáčku (kvůli zachování původní vlhkosti vzorků). Tímto vznikl 

reprezentativní vzorek černého uhlí. 

4.1.3 Navážení poměrů sludge a černého uhlí 

Důsledně homogenizované vzorky sludge a černého uhlí jsem naváţil v předem 

stanovaných poměrech do dalších ZIP sáčků o výsledné celkové hmostnosti 100g(pro menší 

odchylky uváţení a lepší homogenizaci jsem zvolil vetší mnoţství materiálu), a opět řádně 

homogenizoval. 

Tabulka č.  11: Poměry vzorků sludge a černého uhlí 

Vzorek č. Zavápněná sludge [%] Černé uhlí [%] 

1 100 0 

2 90 10 

3 80 20 

4 70 30 

5 60 40 

6 55 45 

7 50 50 

8 46 54 

9 44 56 

10 40 60 

11 30 70 

12 20 80 

13 10 90 

14 0 100 
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4.2 Měřící příštroj – Termogravimetr TGA 701 

Měření vzorků probíhali na termogravimetru TGA 701(viz obrázek č. 16) od 

společnosti LECO Instrumente Plzeň, spol. s r.o. Jedná se o přístroj pracující v N2, nebo O2 

atmosféře. Měří aţ 19 vzorků naráz při pracovních teplotách do 1000°C. Je schopný pracovat 

s naváţkami od 0,5 do 5 g. Přístroj je propojen s počítačem, který v reálném čase stahuje a 

zobrazuje měřená data. Přístroj měří: hmotnost vzorku, vlhkost, těkavé látky, popelnatost, 

vázaný uhlík a dopočítává poměr těkavých látek a popela z vysušeného vzorku. 

 

Obrázek č.  16: Termogravimetr ( zdroj: dvcrnd.com) 

4.3 Měření vzorků 

Vzhledem k tomu, ţe přístroj pro měření pracuje s vnitřní plynovou atmosférou (v 

případě našeho měření se jednalo o dusíkovou – N2 atmosféru) otevírá se jen pro vloţení 

vzorků. Přístroj má zabudovanou váhu, tudíţ se vzorky 

navaţují přímo do keramických karuselů (umístěných vně 

přístroje na otočném „talíři“ viz obrázek č. 17) a to 

v rozmezí vah 0,5 – 5 g. V případě se jednalo o hmotnosti 

cca 1g. Z kaţdého namíchaného vzorku bylo naváţeno 10 

podvzorků, které byly změřeny (viz. tabulky 12 – 25).   

Obrázek č.  17: Termogravimetr 
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4.4 Výsledky měření 

 

Tabulka č.  12: 100% zavápněné sludge 

Tabulka č.  14: 90% zavápněná sludge 10% černé uhlí (GEOBAL 3) 

Tabulka č.  13: 80% zavápněná sludge 20% černé uhlí 
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Tabulka č.  17: 70% zavápněná sludge 30% černé uhlí 

Tabulka č.  16: 60% zavápněná sludge 40% černé uhlí 

Tabulka č.  15: 55% zavápněná sludge 45% černé uhlí (TPS NOLO 2 – GEOBAL 2) 
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Tabulka č.  20: 50% zavápněná sludge 50% sludge 

Tabulka č.  19: 46% zavápněná sludge 54% černé uhlí (TPS NOLO 1 – GEOBAL 1) 

Tabulka č.  18: 44% zavápněné sludge 56% černého uhlí (TPS NOLO) 
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Tabulka č.  23: 40% zavápněné sludge 60% černé uhlí 

Tabulka č.  22: 30% zavápněné sludge 70% černého uhlí 

Tabulka č.  21: 20% zavápněné sludge 80% černého uhlí 



Radomil Košťál: Moţnosti energetického vyuţití ropných odpadů rozdílných druhů a 

výhřevností. 

46 

2010/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č.  24: 10% zavápněné sludge 90% černého uhlí 

Tabulka č.  25: 0% zavápněné sludge 100% černého uhlí 
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5. Vyhodnocení výsledků a diskuze 

Většina dosavadních prací se zabývá výhradně výhřevností TPS, které vznikají během 

sanace, nebo splněním limitů během spalování. Tato práce nahlíţí na celou věc z poněkud 

jiného pohledu, a to tak, ţe výhřevnost TPS je téměř zanedbatelná. Ve většině koncových 

provozů je totiţ TPS (ať uţ je poměrově namíchána jakkoliv) dále zpracovávána na 

maximální poměr 10% z celého objemu spalovaných paliv (viz. spalovací zkoušky v EDĚ a 

Energetice Třinec). Spalovací limity jsou také ve vhodně zvolených provozech a poměrech 

TPS s uhlím bez problémů udrţovány hluboko pod zákonem stanovenou normou.  Z tohoto 

důvodu jsou dle mého názoru spíše důleţité vlastnosti výsledných paliv, a to především jejich 

fyzikálně-chemické vlastnosti. 

Jako jedna z nejdůleţitějších vlastností se jeví kyselost, uloţených kalů, kterou je třeba 

neutralizovat. Kyselost by mohla způsobovat nadměrné opotřebování pouţívaných strojů a 

technologií, ale coţ je horší, mohla by způsobit újmu na zdraví pracovníků NOLO, nebo 

jiných osob, které by s palivem přišly do kontaktu. Tato neutralizace je prováděna páleným 

vápnem, coţ pozitivně ovlivňuje výsledky spalování, a zároveň potřebné dodávané látky pro 

čištění spalin (díky 10% obsahu vápna výsledné TPS je potřeba přidávání vápna pro čištění 

spalin výrazně menší). Obsaţené vápno působí pozitivně na vlastnosti výsledného slínku při 

spalování v cementárnách a tím zlepšuje vlastnosti výsledného cementu. 

Dalším rozhodujícím faktorem je obsah vody ve sludge, který ovlivňuje výslednou 

vlhkost TPS, která u čistě zavápněného kalu je cca 25%. Pro vyrobené palivo je dalším 

rozhodujícím faktorem jeho další zpracovatelnost a to proto, jak uţ bylo řečeno výše, je ve 

většině spalovacích provozech dodávaná TPS dále mísena do menšího poměru (většinou je 

výsledný poměr TPS s uhlí 1,6 – 10% ku 90 - 98,4%). Z toho důvodu musí být dodávané TPS 

s co moţná nejmenším obsahem vody. V těchto provozech by totiţ TPS s přílišnou vlhkostí 

(lepkavé, kašovité a díky těmto vlastnostem obtíţně zpracovatelné palivo) mohlo 

zkomplikovat mísení s uhlím do konečného poměru, nebo dokonce toto mísení znemoţnit. Jiţ 

samotné zavápnění změní tekuté a kašovité kaly na sypkou hmotu, ale pro ještě lepší 

vlastnosti je výhodné zavápněnou sludge smísit alespoň s 10% černouhelného hruboprachu 
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(viz. výsledné palivo GEOBAL 3), coţ upraví výslednou vlhkost natolik, ţe se jedná o 

sypkou, téměř nelepivou hmotu. Ideální je sice právě oněch nejvíce spalovaných 20 a méně 

procent, protoţe se jedná sypkou (dokonce prašnou) směs, u které závisí vlhkost spíše na 

obsahu hody v uhlí, neţ v TPS. Vyrábět rovnou tento poměr ovšem není vhodné, protoţe by 

při výsledné TPS s tímto sloţením bylo třeba dopravovat zbytečně moc uhlí, a vyrobené 

palivo by mělo mnohem větší nároky na uskladnění v čase, neţ je dopraveno k odběrateli. 

Zároveň by také v případě nekryté haly na skladování mohlo dojít k nárůstu vlhkosti 

v důsledku proměnlivého počasí. 

Co se týče hořlavosti, jsou veškeré moţné poměry samy o sobě hořlavé, dokonce i 

čistě zavápněné kaly, které obsahují cca 25% vody  viz obrázek č 18 trojúhelník spalitelnosti 

TPS, kde je černě vyznačeno rozmezí hořlavosti a barevně jsou zvýrazněny jednotlivé poměry 

zavápněné sludge s vápnem 
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Obrázek č.  18: znázornění spalitelnosti TPS 
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5.1 Výsledky měření: 

 

Jak vidíme v tabulce průměrných naměřených hodnot u moţných vyrobených TPS, 

hraje obsah zavápněných sludge roli hlavně ve výsledné vlhkosti, obsahu popela a vázaném 

uhlíku. Obsah těkavých látek zůstává v rámci mezí téměř stejný. 

Vlhkost je ovlivňována jiţ výše zmíněným obsahem vody v zavápněné sludge, ale také 

vlhkostí dodávaného uhlí, které je se sludge míseno. V našich vzorcích mělo čisté uhlí obsah 

vody cca 2,54%, ale to se můţe lišit dodávku od dodávky. Černé uhlí s větším obsahem vody 

by nijak hořlavost neovlivnilo (do obsahu vody pod 25%), jen by klesání vlhkosti výsledného 

TPS nebylo tak razantní, jako při našem měření. 

Popelnatost závisí na kvalitě černouhelného hruboprachu míseného se sludge, tato 

vlastnost záleţí na výběru dodavatele a důsledné kontrole kvality dodávaného uhlí ( v případě 

zvětšení podílu popela by opět podíl neklesal tak výrazně, ale tento aspekt lze relativně 

jednoduše ovlivnit změnou dodavatele). 

Vázaný uhlík znamená nespálený zbytek z uhlí (vysoko-koxovaný uhlík navázaný 

v popelu, který je tvořen nedostatečně spáleným uhlím a v popelu, případně ve slínku působí 

jako inertní materiál, který zhoršuje jeho vlstnosti). Tato veličina bude v kaţdém 

technologickém provozu jiná, protoţe se odvíjí od teploty spalování ( při našem měření byla 

Tabulka č.  26: průměrné výsledky testů 
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teplota pod 1000°C, v cementárnách však můţe dosahovat aţ 2100°C, takţe by bylo uhlíku 

v popelu výrazně méně. 

Výsledky naměřených hodnot jsou znázorněny v grafu. 
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Hlavním problémem celé sanace je podle mého názoru špatný odbyt vyráběných TPS a 

to z důvodu přísných legislativních podmínek v České Republice, ale hlavně nesouhlasným 

postojem občanů, ale i celků samosprávy. Celkový odhad kalů, které budou vytěţeny se 

pohybuje cca 200 tisíc tun sludge. V případě, ţe by se tyto kaly přepracovaly na palivo 

v poměru 45% sludge 10% vápna a 45% uhlí, byly by tyto kaly při spalování pouze v České 

Republi (pouze v provozech, ve kterých uţ úspěšně proběhla spalovací zkouška viz tabulka ) 

byl by obsah spálen za necelé 4 roky, v případě, ţe by se vyrábělo palivo GEOBAL 3 (80 

sludge 10% vápna a 10% uhlí), byla by tato doba ještě kratší. Hlavním problémem je dle 

mého jiţ výše zmíněná „informovanost lidu“, který sbírá informace pouze z reportáţí, které 

jsou senzacechtivými médii záměrně i nevědomky směřovány do „katastrofických situací“ a 

stává se z nich pouhé strašení veřejnosti, bez přínosných informací. Jediné palivo je odváţeno 

do Polska, kde je spalováno stejně, jako by bylo u nás. Celá věc se má tak, ţe kaţdý by se rád 

lagun zbavil, ale ne pokud by mělo spalování probíhat někde v jeho blízkosti. 

Tabulka č.  27: možná místa spalování a jejich roční kapacity 

Zařízení Typ 

zařízení 

Mlecí a 

spalovací 

zkouška 

Rok 

2008 

(t) 

2009 

(t) 

2010 

(t) 

ČEZ, a.s., EDĚ granulační 

kotel 

provedena  57 600 57 600 

Energetika Třinec a.s. fluidní 

kotel 

provedena  30 000 30 000 

Cement Hranice, a.s. cementářs

ká pec 

provedena  15 000 15 000 

Českomoravský cement 

a.s. cementárna Mokrá-

Radotín 

cementářs

ká pec 

provedena  30 000 30 000 

Ecorec s.r.o., Práchovice cementářs

ká pec 

provedena  15 000 15 000 

Lafarge cement a.s. 

Číţkovice 

cementářs

ká pec 

provedena  15 000 15 000 

Dalkia CZ, a.s. Ostrava fluidní 

kotel 

připravuje 

se 

40 000 40 000 40 000 

Celkem   40 000 202 600 202 600 
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6. Závěr 

Sanace jedné z největších probíhá jiţ několik let, a spousta práce jiţ byla vykonána a 

cca polovina uloţených kalů uţ byla vytěţena. V dosavadním průběhu sanace byla spousta 

problému jiţ vyřešena, ale několik jich stále zbývá. Hlavními problémy aktuálně jsou: 

ITD 

Technologicky je přepracování sludge stabilizací vápnem a následným spalováním, ale 

i celá sanace NOLO velice dobře technologicky zvládnuta. Jediný výrazný technologický 

problém, který během sanace řešil, je vytváření nebezpečné koncentrace vodíku během ITD. 

Tento problém se řeší návrhem úpravy technologie ITD, která dosud není známa. Jakmile 

bude vybrána optimální úprava, poběţí ITD, která bude dekontaminovat horninové prostředí 

z místa vytěţené laguny R2.  

Odbyt TPS 

Dalším zmíněným problémem je nezájem o vyráběné palivo, který sanaci komplikuje a 

výrazně brzdí. Zatím byla sanace zpoţděna o 3 roky údajně z důvodu ekonomické krize, fakta 

však ukazují spíše na zdrţení z důvodu nezájmu o vyráběné TPS. Samozřejmě svou roli hraje 

i cena paliva s cenou uhlí (při vyšších cenách standardních paliv bude o TPS větší zájem). 

Momentálně je palivo odebíráno jenom v Polsku. 

Celkově sanace postupuje stále ku předu, i přes zjevné překáţky, jak technického tak 

legislativního charakteru. Věřím, ţe pude li vše dobře, jiţ jednou posunutý termín dokončení 

sanace bude dodrţen, a místo černých páchnoucích lagun bude začátkem roku 2019 otevřen 

v místě „bývalých lagun“ zpřístupněn nový lesopark, který bude slouţit k odpočinku a 

rekreaci místních obyvatel, kteří jistě dokončení prací na lagunách ocení.  
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