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Anotace + Klíčová slova 
 

V této diplomové práci lze najít popis zpŧsobŧ nakládání a likvidace 

spalitelných odpadŧ, popis současných technologií a zařízení společnosti 

CELIO a.s. k energetické úpravě odpadŧ. Dále je popsána výroba a 

skladování problematického paliva GEOBAL 4, jenţ byl vyráběn ze staré 

ekologické zátěţe v podniku OSTRAMO Ostrava.  
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In this bachelor can be found desription of waste management and finishing 

of burningable waste, desription of todays technologies and workplace of 

CELIO a.s. according to remake of waste. Next step is subscribtion of 

produktion and storage problematic fuel GEOBAL 4, that was made from old 

contaminated sites in OSTRAMO Ostrava.  
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1. Úvod a cíl práce 

 

Odpady, které jsou produkovány současnou společností, lze vyuţít 

jako zdroj suroviny, vyuţít jejich energetický potenciál, nebo s nimi nakládat 

v rámci zákona č. 185/2001 Sb., (zákon o odpadech ve znění pozdějších 

předpisŧ) a s ním souvisejících prováděcích vyhlášek. Vţdy je třeba si 

počínat tak, aby nedošlo k poškození ţivotního prostředí. Dalším pohledem 

na nakládání s odpady je zamezení, nebo eliminování jejich skládkování.  

Stále se zvyšující nároky na rŧst ţivotní úrovně nás vedou ke 

zvyšování prŧmyslové výroby a tím rostoucí produkci odpadŧ. Stále ještě 

velkou část odpadŧ nelze vyuţít nebo je zhodnotit a proto musí být 

skládkovány. Vedou nás k tomu jak technologické problémy, tak ekonomické 

náklady. Není příliš vzdálená doba, kdy se pojem odpad v legislativě 

nevyskytoval a neexistovaly taktéţ nástroje na vynucení ekologického 

chování v rámci trvale udrţitelného rozvoje. Příkladem mohou být staré 

ekologické zátěţe velkých prŧmyslových podnikŧ, které nám přinášejí nejen 

finanční, ale i technologické problémy. Následná obnova krajiny by byla 

v těchto případech technicky náročná a dlouhodobá záleţitost. 

Cílem této diplomové práce je hledání vyuţití odpadŧ, které končily 

na skládkách. Soustředím se hlavně na vyuţití jejich energetického 

potenciálu. Po stránce fyzikálních, chemických a mechanických vlastností se 

jedná o velmi problémové odpady, jejichţ skládkování, spalování a úpravy 

s sebou přinášely velká rizika a zátěţ pro ţivotní prostředí.  

V diplomové práci jsou uvedeny metody a postupy úpravy odpadŧ 

dovolující vyuţit energetické vlastnosti odpadŧ v cementářské výrobě. 

Výsledkem diplomové práce je jak návrh technologie úpravy odpadŧ, 

tak návrh jejich optimálního poměru pro vytvoření paliva pro vyuţití v 

cementárně. 
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2. Legislativa 
 

Energetické vyuţívání odpadŧ spočívající v jejich spalování upravují 

evropské i české právní předpisy. Česká legislativa tyto právní závazky 

přejala a budeme se tedy zabývat jen legislativou České republiky.  

Zákon č. 185/2001 Sb., hovoří v § 22 a 23 o zvláštních ustanoveních 

pro spalování odpadŧ s odkazem na předpisy o ochraně ovzduší (zákony č. 

309/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisŧ, a 389/1991 Sb. ve znění 

pozdějších předpisŧ) a o hospodaření s energií (zákon č. 406/2000 Sb., o 

hospodaření s energií).  

„Lze se tedy domnívat, ţe není dána jednoznačná definice. 

Soustřeďme se tedy na vyuţití odpadŧ. Zákon jej definuje jako: 

„energetickým vyuţitím odpadŧ – pouţití odpadŧ hlavně zpŧsobem 

obdobným jako paliva za účelem získání jejich energetického obsahu nebo 

jiným zpŧsobem k výrobě energie“ [ 1 ]   

Z pohledu zákona na ochranu ovzduší (zákon č. 86/2002 Sb., o 

ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonŧ v platném znění) se 

tato zařízení stávají zdrojem znečištění ovzduší a kategorizují se podle 

tepelného výkonu. Zde je velmi přísnější pohled neţ na teplárny a elektrárny 

(nařízení vlády č. 354/2002 Sb.), kterým se stanoví emisní limity a další 

podmínky pro spalování odpadŧ, ve znění nařízení vlády č. 206/ 2006 Sb.  

Dalším pohledem je ještě zákon č. 76/2002 Sb., o integrované 

prevenci. Jde o vydání integrovaného povolení.  

„Integrované povolení – rozhodnutí, kterým se stanoví podmínky 

provozu zařízení, včetně provozu činností přímo spojených s provozem 

zařízení v místě, a které se vydává namísto rozhodnutí, stanovisek, vyjádření 

a souhlasŧ vydávaných podle zvláštních právních předpisŧ v oblasti ochrany 

ţivotního prostředí, ochrany veřejného zdraví a v oblasti zemědělství, pokud 

to tyto předpisy umoţňují.“ [ 2 ]   
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Posledním náhledem do legislativy z pohledu energetického vyuţití 

odpadŧ je zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivŧ na ţivotní prostředí a o 

změně některých souvisejících zákonŧ (zákon o posuzování vlivŧ na ţivotní 

prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb., 186/2006 Sb., 

216/2007 Sb., a č. 124/2008 Sb.  

„Zákon v souladu s právem Evropských společenství) upravuje 

posuzování vlivŧ na ţivotní prostředí a veřejné zdraví (dále jen posuzování 

vlivŧ na ţivotní prostředí) a postup fyzických osob, právnických osob, 

správních úřadŧ a územních samosprávných celkŧ (obcí a krajŧ) při tomto 

posuzování.“[ 3 ] 

„Posuzování vlivŧ na ţivotní prostředí podléhají v tomto zákoně 

vymezené záměry a koncepce, jejichţ provedení by mohlo závaţně ovlivnit 

ţivotní prostředí.“ [ 3 ] 

„Účelem posuzování vlivŧ na ţivotní prostředí je získat objektivní 

odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních 

právních předpisŧ a přispět tak k udrţitelnému rozvoji společnosti. Tento 

podklad je jedním z podkladŧ v řízeních podle zvláštních právních předpisŧ.“  

[ 3 ].  
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3. Charakteristika odpadů vhodných pro energetické 

využití 

 

„Nejčastější zpŧsob energetického vyuţití komunálních odpadŧ 

v současnosti je jeho spalování. V tomto pohledu se jedná o provoz 

spaloven. V České republice jsou v provozu tři tato zařízení, a to v Praze – 

Malešicích, Brně a v Liberci. Tato zařízení splňují nejpřísnější limity pro tuto 

činnost.“ 

„Dalším trendem je spoluspalování vytříděných a upravených 

odpadŧ. Zvyšující se cena primárních paliv (uhlí, plyn, topné oleje) vedou 

provozovatele energetických zařízení k hledání náhradních alternativ. Nelze 

spalovat odpady přímo přidáváním k primárním palivŧm, je třeba provést 

jejich biologicko – mechanickou úpravu. Výsledkem úpravy musí být palivo, 

které má stálé vlastnosti a předem definované sloţení. Jde hlavně o sloţky 

prŧmyslových odpadŧ, jako jsou dřevo, textil, papír, některé plasty. Většina 

výrobcŧ je označuje jako tzv. palivo. Pro spoluspalování je třeba provést 

úpravu spalovacího zařízení. Jak jiţ bylo uvedeno, tyto přídavné sloţky mají 

výhřevnost zpravidla vyšší neţ hnědé uhlí a je nutné zajistit delší dobu 

zdrţení odpadu v kotli a přívod vzduchu.“  

„Tyto úpravy jsou u práškových kotlŧ náročnější neţ u fluidních kotlŧ. 

Přinášejí s sebou také rizika. Jedná se o rychlejší korozi (zpŧsobena 

přítomností chlóru) a téţ tvorba nánosŧ na výhřevných plochách, čímţ by 

mohla klesat účinnost kotle.“ 

„Prŧmyslové odvětví výroby cementu v Evropě vyuţívá značnou část 

paliv z odpadu, čímţ se v některých výrobních závodech nahrazují fosilní 

paliva aţ na úroveň vyšší neţ 80%. To umoţňuje, aby odvětví výroby 

cementu dále přispívalo ke sniţování emisí skleníkových plynŧ a k niţší 

spotřebě přírodních zdrojŧ.“ [ 8 ] 

„Usilovnou technologicko informační činností se do obecného 

povědomí v poslední době i u nás dostala skutečnost, ţe cementářský pecní 

agregát na výpal slínku představuje ve své nejrozšířenější variantě (rotační 
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pec s disperzním výměníkovým systémem a předkalcinátorem) téměř ideální 

zařízení na vyuţívání celé řady rŧznorodých alternativních i odpadových 

paliv s rozdílným obsahem příměsí.“ 

„Výroba slínku v cementářské rotační peci je bezodpadovou 

technologií. Podmínky spalování v cementářských pecích jsou takové, ţe je 

moţno spalovat alternativní paliva v širokém rozsahu sloţení, pŧvodu a 

vlastností bez rizika pro ţivotní prostředí. Proces je charakterizovaný 

vysokou filtrační schopností souproudně a protiproudně se pohybujících 

částic, obsahujících kromě CaCO3 i volné CaO. Tyto částice díky 

intenzivnímu styku s kouřovými plyny jsou schopny zachytit ze spalin veškeré 

kysele reagující sloţky, jako jsou SO2, Cl, F. Kromě toho hlavně ve 

stabilizátoru a elektrostatickém odlučovači slouţí jako kondenzační jádra, na 

nichţ se účinně zachycují i sloučeniny těkavých těţkých kovŧ, kterými jsou 

Hg a Tl. Ostatní kovy se váţí do krystalové mříţky slínkových minerálŧ 

s účinností více jak 95% tak pevně, ţe se ani ze zatvrdlého betonu, 

vyrobeného z takového cementu neuvolňují a výluhy z betonu splňují 

poţadavky na pitnou vodu. Teplota plamene společně s dobou zdrţení 

v plamenu umoţňuje také dokonalou destrukci a vyhoření všech organických 

látek včetně PCB a chlorovaných uhlovodíkŧ.“ [ 4 ]  

„Výhoda zhodnocení rŧzných vytříděných částí odpadŧ ve formě 

alternativních paliv spočívá v bezodpadové destrukci organických látek a 

v intenzivním a vysoce účinném zachycení těţkých kovŧ a kyselých 

škodlivin, čímţ je umoţněna úspora přírodních neobnovitelných zdrojŧ paliv 

a surovin a redukce objemu odpadŧ, ukládaných na skládky při minimálním 

riziku pro ţivotní prostředí a zdraví. Některé z alternativních paliv a materiálŧ 

představují pouze zdroj energie, byť i třeba velmi vydatný (např. směsi 

odpadního papíru a plastŧ mají výhřevnost jako kvalitní černé uhlí), některé 

svým nespalitelným podílem jsou významnou součástí surovinové směsi pro 

výpal cementářského slínku. V některých případech se tato nespalitelná 

sloţka mŧţe stát velmi dŧleţitým zdrojem, např. oxidu ţelezitého v surovině. 

Při výrobě cementářského slínku se jejich nespalitelná sloţka stává součástí 

surovinové směsi a nahrazuje jiné surovinové sloţky. Celý pecní systém, 
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sestávající z disperzních výměníkŧ tepla, předkalcinátoru, rotační pece, 

chladiče slínku, stabilizátoru a elektrostatického odlučovače prachu 

představuje dokonalý systém pro zachycení a bezodpadové zneškodnění 

škodlivin, vznikajících při spalovacím procesu.“ 

„Alternativní palivo na bázi přídavných kapalných materiálŧ mŧţe být 

spalováno v hlavním hořáku rotační pece společně se základním palivem 

nebo samostatně v pomocném hořáku v mnoţství představujícím libovolné 

procento tepelného příkonu pece. Místo pomocného hořáku je také moţno u 

pecí vybavených předkalcinátorem vyuţít hořáku předkalcinátoru, přičemţ 

přídavná paliva mohou být dávkována opět společně se základním palivem.“ 

[ 4 ] 

„Teplota v plameni dosahuje 2100°C a délka plamene aţ 15 m. Doba 

zdrţení hořícího paliva v plameni je při běţných rychlostech proudění plynŧ 

v rotační peci asi 2 – 5 sekund při teplotě proudící vzdušiny nad 1200°C 

podle velikostí zařízení. Teplota a doba zdrţení spolu s mírně oxidačním 

prostředím představují ideální podmínky pro tepelnou destrukci a oxidaci 

molekul i takových látek, jako jsou halogenované uhlovodíky, PCB nebo 

PCDD/DF. Spalování v cementářské rotační peci probíhá za minimálního 

nutného přebytku vzduchu. Proto pecní atmosféra v celém objemu pece je 

oxidační.“ [ 4 ] 

„Výměníkový systém jako celek funguje jako souproudněprotiproudý, 

kde jednotlivé stupně výměníkového systému jsou zároveň vlastně 

cyklónovými odlučovači, v nichţ předehřívaný materiál postupuje 

v souproudu se spalinami. Mezi tuhou fází a kouřovými plyny dochází 

k intenzivnímu kontaktu. Výměníkový systém tak plně nahrazuje druhý 

stupeň čištění kouřových plynŧ s mnohem vyšší účinností, neţ je tomu u 

komerčních zařízení tohoto druhu ve spalovnách (polosuchá vypírka 

vápenným mlékem).“ [ 4 ] 
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3.1. Možnosti energetického využití a ekologického 

odstraňování odpadních olejů 

 

„Prvními alternativními palivy, která byla v cementářských provozech 

vyuţívána, byly odpadní oleje. Odpadní oleje jsou přirozeným produktem 

technické civilizace naší doby a je třeba přijmout skutečnost, ţe všechny 

pohonné jednotky je nutno při pouţívání promazávat a čas od času pouţitý a 

znehodnocený olej vyměnit. S takto technologicky znehodnoceným, a tedy 

odpadním olejem, je nepochybně nutno dále naloţit tak, aby byla nalezena 

cesta k jeho bezproblémovému ekologickému a ekonomickému odstranění.“  

„V současné době odpadní oleje, často i s obsahem příměsi 

chlorovaných uhlovodíkŧ a rŧzných dalších látek, které se do nich dostanou 

při neodborném nakládání s odpady, končí většinou v malých tepelných 

jednotkách. Provozní teplota těchto malých zařízení přitom většinou 

nepřesahuje 800°C, coţ je pro dokonalé spálení výše citovaných látek 

naprosto nedostatečné. Bohuţel, běţně byly a dodnes ještě jsou 

doporučovány a prodávány i malé kotle pro vytápění rodinných domkŧ, 

dokonce s atestem pro spalování odpadních olejŧ. Podle toho pak vypadalo 

okolní ovzduší, zvláště byla-li lokalita rodinných domkŧ umístěna např. 

v inverzním údolí bez dostatečného proudění vzduchu.“ [ 4 ] 

„Proto se následně projevily snahy o regeneraci odpadních olejŧ. Na 

první pohled tato ušlechtilá myšlenka nám vrací do spotřeby jiţ jednou 

pouţité oleje a šetří neobnovitelné zdroje. Na druhý detailní pohled a 

zejména s ohledem na zahraniční zkušenosti zjistíme, ţe:  

 uvaţovaná regenerace odpadních olejŧ ve světě probíhá pouze 

v objemu asi 1% existujícího mnoţství výskytu těchto olejŧ, 

 uvaţovaná regenerace nemŧţe probíhat bez rozlišení minerálních, 

hydraulických či syntetických odpadních olejŧ, tedy bez primárního 

selektivního sběru olejŧ,  
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 kromě toho odpadní oleje obsahují zbytky rŧzných aditiv a produktŧ, 

vzniklých během pouţívání 

 tato regenerace přináší vznik dalších (cca. 30%) odpadŧ ve formě 

řídkých vodních emulzí se zbytky olejŧ a tuhých částic, které je třeba 

opět odstraňovat za výrazně horších podmínek 

 vzniklý sortiment produktŧ výsledné regenerace je z kvalitativních 

dŧvodŧ výrazně omezen,  

 regenerační jednotka je obvykle výrazně ekonomicky náročná, a to jak 

na (obvykle) státní investiční prostředky, tak i na prostředky provozní.  

 

Tedy, postavíme-li vysoce investičně náročnou regenerační jednotku 

a dodáme-li jí s výraznou finanční náročností primárně roztříděné sebrané 

odpadní oleje, získáme méně kvalitní regenerovaný olej nevhodný pro 

vysoce kvalitní pouţití a další nebezpečné odpady, pro něţ opět hledáme 

zpŧsob jejich odstranění. Dŧsledný selektivní sběr olejŧ do příslušných 

skupin, pokud bude legislativně upraven, bude rovněţ náročný pro dopravu a 

skladové hospodářství a bez dalších státních subvencí těţko pro příslušné 

firmy rentabilní. Je otázkou, do jaké míry je tedy hospodárné vynakládat 

nemalé investiční prostředky do technologií, při nichţ lze zpracovat jen 

nepatrné procento odpadních olejŧ a produkovat další nebezpečné odpady a 

kvalitativně pochybné výrobky.“  

„Pro vyuţití energetického obsahu odpadních olejŧ a současně 

ekologické odstraňování přitom existuje relativně jednoduché řešení. 

Opravdovým řešením problému je totiţ spalování ve velkých zařízeních, kde 

jsou zaručeny správné podmínky spalovacího procesu a kontrola základního 

sloţení spalin. Mezi tato zařízení patří především cementářské rotační pece 

a některé spalovny. Zde je však velký rozdíl v povaze spalovacího procesu. 

Hlavním úkolem spaloven je odstranění odpadu a uvolňované teplo je jakoby 

vedlejším produktem společně s popílkem a oxidem uhličitým. 

V cementářské rotační peci je při vyuţití odpadu hlavním produktem výrobek, 

cementářský slínek a posléze cement. Slínek je meziprodukt při výrobě 

cementu. Vyrábí se výpalem surovinové směsi (jemně mletý vápenec s 
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dalšími sloţkami) v rotačních pecích při teplotách kolem 1450 °C. Podle 

druhu obsahuje cement 20 % aţ 95 % slínku.“ [ 14 ]  

„Získané teplo, slouţící k výpalu slínku, uspoří klasické palivo, 

přičemţ veškeré tuhé produkty spalování se stávají bezpečnou součástí 

výrobku. Spalování kapalných alternativních paliv na bázi ostatních a 

nebezpečných odpadŧ, zejména odpadních olejŧ, v cementárnách probíhá 

vţdy v ucelených atestovaných dodávkách, podle schválených provozních 

předpisŧ a pod kontinuálním emisním dohledem. Tento proces probíhá 

v cementárnách jednoznačně bez nároku na státní investice.“  

„Pod vlivem těchto argumentŧ nelze regenerační postup povaţovat 

za efektivní řešení. Rovněţ současné spalování odpadních olejŧ v tzv. 

malých zdrojích lze povaţovat za problematické, neboť tento spalovací 

proces není pod dŧkladnou kontrolou. Chybějící vstupní kontrola 

spalovaného odpadu, nízké rozkladné teploty, problematické emisní stavy a 

technický stav kotlŧ nezabezpečuje dostatečnou ochranu obyvatelstva před 

škodlivinami.“ [ 4 ] 

 

3.2. Materiálové a energetické využití použitých pneumatik 

 

„Jejich zpracování je technicky velmi dobře proveditelné, avšak jejich 

materiálové vyuţití přináší celou řadu úskalí. Vzniklé granuláty se pouţívají 

například v asfaltových směsích, površích sportovišť nebo pro regeneraci 

dopravních pasŧ. Přes všechny tyto pozitivní aspekty je třeba si uvědomit 

mnoţství odpadních pneumatik. Výroba nových pneumatik z jiţ pouţitých 

nebo z nich získaných surovin je bohuţel výrazně draţší, jelikoţ se dá pro 

jejich výrobu pouţít max. 10% granulátu. Proto vstupuje do procesu vyuţití 

energetický zpŧsob, jenţ po předání tepelné energie nezanechává ţádný jiný 

odpad.“ [ 4 ] 

„Pneumatiky obsahují řadu oxidŧ a prvkŧ, které při výrobě 

cementářského slínku pomáhají, a zbylou popelovinu zabudují do tzv. 

slínkových minerálŧ, kde navěky odolává pŧsobení rozkladných reakcí. Tím 



Bc. Beno Macík – Hledání optimálních poměrŧ jednotlivých druhŧ odpadŧ 
pro energetické vyuţití v cementárně 

 

2012                                                                                                       10 

se cementárny liší od spaloven, kdy popel a škvára nacházejí praktické 

uplatnění spíše výjimečně a produkty z čištění spalin se musí ukládat na 

skládkách nejpřísnější kategorie. Pneumatiky po vstupu do rotační pece se 

rychle ohřívají v místě, kde horká surovinová moučka dosahuje teploty 

nejméně 800°C, a horké plyny mají teplotu kolem 1 100°C. Při ohřátí 

pneumatiky na teplotu asi 350°C se povrch zapálí. Protoţe je však parciální 

tlak kyslíku v kouřových plynech nízký, dochází k pyrolytickému rozkladu. 

Vzniká velký počet organických sloučenin v plynném stavu a oxid uhelnatý. 

Tím se vytvoří lokálně silně redukční prostředí, které redukuje oxidy dusíku a 

sniţuje jejich koncentraci v kouřových plynech. Organické sloučeniny a oxid 

uhelnatý v cyklónovém výměníku vyhoří.“ [ 4 ] 

 „Jedná se o předání tepla v místě kalcinace, v místě největší 

spotřeby, a to za podmínek spalování při niţších teplotách neţ na hlavním 

hořáku. Dodaný podíl energie na kalcinaci je zatíţen výrazně menší emisí 

NOx, neţ kdyby byla tato energie dodávána hlavním hořákem. Výsledkem je 

tudíţ nejenom úspora paliv na hlavním hořáku, ale i sníţení měrné spotřeby 

paliv na výpal slínku, a také sníţení celkového mnoţství emisí. Ţelezné dráty 

a ostatní anorganické sloţky zreagují se surovinou a stávají se součástí 

slínkových minerálŧ a mezerní minerální hmoty. Pneumatiky, zejména 

radiální, obsahují 18 – 20 % ocelového kordu, tedy ţeleza, které při výrobě 

cementářského slínku pŧsobí nejen jako součást suroviny, s níţ je nutno 

počítat při výpočtu surovinové směsi, kde ušetří přidávání ţelezité korekce, 

ale nadto pŧsobí jako účinný mineralizátor, tj. sniţují hodnotu teploty vzniku 

eutektika, tedy teplotu, při níţ vzniká první tavenina a tím představují i 

energetickou úsporu při výrobě.“ [ 4 ] 

„Z jednoho kilogramu pneumatiky se spálením získá cca 25 MJ 

energie a zbude i cca 5 – 7 % popela, který je zabudován při slinování do 

pevných roztokŧ slínkových minerálŧ. Obsah Cl je v pneumatikách pro 

osobní vozy odhadován v rozmezí0,1 – 0,3 %. Pneu pro nákladní vozy, které 

jsou zejména vyuţívány, neobsahují chlorbutylový kaučuk a obsah chloru je 

u nich ještě niţší. Fluor se v kaučuku nevyskytuje a ani v dalších sloţkách 

nelze jeho významný obsah předpokládat. Pneumatiky obsahují rovněţ síru, 
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která je dŧleţitým bilančním prvkem pro vlastní provoz rotační pece a 

souvisejících zařízení.“ [ 4 ] 

„V provoze je třeba, aby v určitém mnoţství byla v pecním systému 

přítomna, neboť je schopna vázat volné alkálie ve formě síranŧ. Přebytek 

síry však zvyšuje tvorbu nálepkŧ ve výměnících tepla a není ţádoucí. Obsah 

síry v pneumatikách nepřevyšuje 4 % a je dán stupněm vulkanizace 

kaučuku. V případě spalování těţkého topného oleje (TTO) jako základního 

paliva problém s nedostatečným mnoţstvím síry zřejmě nehrozí, TTO 

obsahuje většinou více jak 2 % síry.“ 

„Jiná je situace tam, kde je spalováno černé uhlí, jehoţ obsah síry 

bývá 0,7 – 1,2 %. Zde mŧţe v některých případech dojít k situaci, ţe bude 

nutno síru v nějaké formě do systému přidávat. V kaţdém případě ale 

spalování pneumatik problematiku bilance síry stabilizuje. Kromě toho se v 

pryţi mohou vyskytovat organické látky na bázi olejŧ upravující tvrdost či 

pruţnost pryţe. Protoţe v podmínkách cementářské rotační dojde k jejich 

úplné destrukci a spálení, není jejich obsah limitován.“ [ 4 ] 

„České cementárny v současné době nahrazují cca 7 % 

spotřebovávaného tepla energií ze spalovaných pneumatik, coţ činí cca 70 

kt ročně. Materiálové a energetické vyuţívání pneumatik v cementářských 

rotačních pecích na základě všech dosavadních zkušeností přispívá k úspoře 

klasických surovin i paliv pro jiná ušlechtilejší vyuţití v prŧmyslu. Jedná se o 

bezodpadové materiálové a energetické vyuţití odpadu. Vyuţívání 

pneumatik vede ke sniţování měrné spotřeby energie na výpal a přispívá 

sniţování emisí NOx.“  

 

3.3. Spalování čistírenských kalů v cementářské rotační peci 

 

„Problematika odstraňování městských čistírenských kalŧ mimo 

tradiční zpŧsoby, tj. ukládání na vhodné skládky, je zvýšenou měrou 

sledována v zahraničí i v ČR. Hlavním dŧvodem je především fakt, ţe kaly 

svým obsahem škodlivin, a to především obsahem těţkých kovŧ, často 
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nesplňují limity, umoţňující jejich vyuţívání pro zemědělské účely, ať jiţ pro 

přímou aplikaci do pŧdy nebo jako substrát pro výrobu kompostu.“ [ 4 ] 

„Energetický potenciál vyhnilých vysušených odpadních kalŧ, který se 

pohybuje v rozmezí cca 8 – 11 MJ/kg suchého kalu, umoţňuje jejich vyuţití 

jako příměsi uhelného paliva: 

 

 v elektrárenských topeništích, kde při tomto zpŧsobu odstranění těţké 

kovy více či méně podle své afinity a těkavosti obohacují úlet, zvyšují 

svŧj obsah ve škváře a popílku a kladou vyšší nároky na finální 

sloţiště, 

 v cementářských rotačních pecích s výměníkovým systémem. 

 

V tomto případě se jedná o úplnou bezodpadovou likvidaci škodlivin 

obsaţených v čistírenských kalech. Těţké kovy jsou při podmínkách v 

cementářském pecním systému vázány více neţ z 95 % v pevných roztocích 

slínkových minerálŧ a organické součásti beze zbytku rozloţeny a spáleny.“ 

„Pro zkušenosti je moţno dojít do některých státŧ Evropské Unie, kde 

je spalování městských kalŧ povoleno např. ve Francii, Belgii a Švýcarsku. V 

posledně jmenovaném státě jsou zkušenosti z tohoto spalování největší, 

neboť zde je tento proces dlouhodobě realizován. Před více neţ deseti roky 

byla provedena v cementárně Radotín od té doby svým rozsahem 

nepřekonaná spalovací zkouška za účasti zástupcŧ Magistrátu hl. m. Prahy, 

Úřadu městské části Praha-Radotín, Obvodní hygienické stanice Praha 5, 

České inspekce ţivotního prostředí a Ministerstva ţivotního prostředí. 

Výzkumný ústav maltovin Praha byl garantem a realizátorem provedení 

zkoušky.“ [ 4 ] 

„Vlastní příprava materiálu probíhala v Ústřední čistírně odpadních 

vod v Praze-Tróji na pilotním zařízení zapŧjčeném ze SRN, kdy bylo 

vysušeno 45,5 tun kalŧ, granulováno a uskladněno do přepravních vakŧ po 

500 kg. Kal byl vysušen na zbytkovou vlhkost cca 8 %. Zařízení pro sušení 

zapŧjčila firma Sulzer-Escher-Wyss GmbH.“ [ 4 ] 
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„Dávkovací zařízení pro provozní zkoušku v cementárně sestávalo ze 

zásobníku na cca 1 tunu sušených kalŧ, ze šnekového šikmého dopravníku, 

z dávkovací pásové váhy s malým mezizásobníkem a s ejektorem. Ejektor 

byl později nahrazen výkonnějším Fullerovým čerpadlem. Pro vlastní 

spalování byl pouţit nový hořák Unitherm Combi s přídavným kanálem pro 

centrální dávkování práškových hmot pro spalování v rotační cementářské 

peci.“ [ 4 ] 

„Provozní zkouška spalování zahrnovala přípravné práce a 

odzkoušení zpŧsobu dávkování materiálu do cementářské rotační pece, 

následně cca dvoudenní srovnávací, tzv. nulté měření, vlastní cca 5denní 

spalovací zkoušku a závěrečné rozsáhlé vyhodnocení.“ [ 4 ] 

„V prŧběhu srovnávací i spalovací zkoušky byl uskutečněn rozsáhlý 

program měření a odběru vzorkŧ, které byly souběţně analyzovány v 

několika renomovaných laboratořích v ČR i SRN.“ [ 4 ] 

„Při spalování městských čistírenských kalŧ byly odebírány a 

analyzovány :  

 polychlorované bifenyly (PCB) ve spalovaných kalech, 

 polychlorované dioxiny (PCDD), dibenzofurany (PCDF) v emisích, 

 polyaromatické uhlovodíky (PAH) v emisích, 

 kovy (Be, Cd, Co, Cu, Ni, Cr, Zn, Mn, Hg, Tl, Se, Te, Pb, As, Sn, 

Sb, V) v kalech, cementářské surovině, hlavním palivu, v emisích 

i ve výrobku v podobě absolutního obsahu i ve výluzích, 

 chlor vyjádřený jako HCl a fluor vyjádřený jako HF v emisích, 

 organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík v emisích, 

 plynné (SO2, NOX, CO) a tuhé znečišťující látky v emisích, 

 všechny provozní silikátové materiály (surovina, slínek, cement, 

odprašky). 

Spalování sušených městských čistírenských kalŧ spolu s těţkým 

topným olejem neovlivnilo nepříznivě proces výpalu cementářského slínku. 

Při dávkování jedné tuny za hodinu sušených městských čistírenských kalŧ 

bylo dosaţeno úspory 261 kg/hod. TTO, tj. 6 272 kg/den. Po celou dobu 



Bc. Beno Macík – Hledání optimálních poměrŧ jednotlivých druhŧ odpadŧ 
pro energetické vyuţití v cementárně 

 

2012                                                                                                       14 

pokusného spalování nebyly ani v jediném případě překročeny platné limity 

jak pro cementárny, tak pro spalovny. Kvalita vyráběného slínku a cementu 

nebyla ovlivněna.“ 

„Zkoušky vyluhovatelnosti potvrdily, ţe stopová mnoţství metaloidŧ se 

nevyluhují a jsou pevně vázána v tuhých roztocích slínkových minerálŧ. 

Přítomnost thalia a rtuti v kalech byla řešena jiţ při procesu sušení v ÚČOV, 

kde tyto prvky odcházely do brýdových vod a byly zneškodňovány 

samostatně, spalovaný kal i proces spalování v cementářské rotační peci 

nebyl těmito těkavými kovy ovlivněn.“ 

„Výhřevnost sušených městských čistírenských kalŧ dosáhla cca 10 

MJ/kg. Současný poţadavek kladený na minimální výhřevnost alternativních 

paliv však činí cca 15 MJ/kg. Při výhřevnosti okolo 10 MJ/kg není spalování 

kalŧ příliš ekonomicky výhodné za předpokladu nakupování kalŧ jako 

alternativního paliva. Nicméně při posuzování vhodnosti uvedeného řešení je 

třeba vzít v úvahu, ţe primárním přínosem není náhrada ušlechtilého paliva, 

ale ekologické odstranění potenciálně nebezpečného odpadu náhradou za jiţ 

nepřípustné vyuţití pro zemědělství. V tom případě je třeba nalézt 

odpovídající palivový kompromis pro tento zpŧsob ekologického odstranění.“  

[ 4 ] 

 

 

3.4. Bezpečná likvidace masokostní moučky ve 

vysokoteplotních cementářských provozech 

 

„Nakládání s masokostní moučkou v roce 2001 znamenalo pro 

Českou republiku naprosto novou skutečnost, navíc zatíţenou novou 

evropskou legislativou. O pomoc byl poţádán Státní veterinární ústav, který 

poskytnul potřebné podklady.“ 

„Dŧvodem těchto krokŧ byl výskyt bovinní spongiformní encefalopatie 

(lidově nazývaná nemoc šílených krav) a jejího moţného přenosu ve formě 

tzv. lidské BSE. Od roku 2001 do roku 2006 bylo zaznamenáno 24 případŧ 
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nákazy touto nemocí. Dále bylo utraceno cca. 4 000 dojných krav. Podezření 

na šíření této nákazy bylo shledáno v přidávání masokostní moučky do 

krmných směsí. EU vydala 22. května 2001 Nařízení Evropského parlamentu 

a rady (ES) č. 999/2001, kterým se stanoví pravidla pro prevenci, tlumení a 

zdolávání některých transmisivních spongiformních encefalopatií.“  

„Bylo rozhodnuto o likvidaci masokostní moučky a jako nejvhodnější 

zpŧsob likvidace se jevilo spalování v cementářských pecích.“ [ 7 ] 

„U zvířecí hmoty zpracovávané na kafilerních linkách se jednalo o 

poraţená, usmrcená nebo pošlá zemědělská uţitková zvířata, jakoţ i o zvěř 

ze zoologických zahrad a domácí zvířata. Podíl jatečných zvířat zde činil cca 

85%, domácí zvířata a zvěř ze ZOO se podílela na celkovém mnoţství pouze 

0,06%. Před úpravou hmoty na linkách pro zpracování zvířecích těl je nutno 

odseparovat tzv. specifický rizikový materiál (SRM). K rizikovému materiálu 

mimo jiné patří mozek, tkáň centrálního nervového systému, jakoţ i celá 

střevní část. Separovanou část je nutno barevně označit a potom zpracovat 

na zvláštních linkách. Jestliţe rizikový materiál není oddělen, coţ se mŧţe 

stát u pošlých zvířat, je nutno zvířata jako celek přiřadit k rizikovému 

materiálu.“ [ 4 ] 

„Ten je potom analogicky jako při úpravě nerizikových částí zpracován 

na zvláštních linkách a přitom sterilizován. Hlavním krokem při výrobě 

moučky a tukŧ ţivočišného pŧvodu v úpravnách je tlakové a teplotní 

zpracování po dobu 20 minut při 133°C a 3 barrech, které je zakotveno v 

zákoně o likvidaci zvířecích těl (§ 5 nařízení pro linky likvidace ţivočišných 

těl). Tímto opatřením je zabezpečeno, ţe výrobky z linek pro úpravu zvířecí 

hmoty (jak moučky, tak tuky) jsou z hlediska hygienického povaţovány za 

nezávadné a sterilní.“ [ 4 ] 

„Po vysušení sterilizovaného materiálu dochází k mechanickému 

odtučnění, při němţ je získáván ţivočišný tuk. Jako pevný zbytek z procesu 

odtučnění zŧstává tzv. sítina, která je drcena v kladivových mlýnech na 

moučku. Podle podkladŧ prŧmyslu zpracování zbytkŧ zvířat mohou být 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
http://cs.wikipedia.org/wiki/22._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/2001
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technologické parametry při drcení, jako např. zrnitost, v návaznosti na další 

zpŧsob vyuţití, optimalizovány.“ 

„Pro další hodnocení byly pouţity i zahraniční studie, např. 

z Výzkumného ústavu cementářského v Düsseldorfu, a dále i analýzy 

ověřující dodané podklady provedené akreditovanými laboratořemi EMPLA 

AG spol. s r.o., které potvrdily uvedené závěry moţnosti vyuţití těchto 

produktŧ z odstraňování těl uhynulých zvířat a konfiskátŧ.“ [ 4 ] 

„Jedná se o produkty vyrobené výhradně v ČR bez obsahu rizikových 

sloţek (zejména s ohledem na BSE). Technologie v ČR jsou podrobeny výše 

uvedené sterilizaci po dobu minimálně 20 minut. V EU jsou tyto materiály 

vyloučeny z krmných a technologických účelŧ a je zakázáno je vnášet do 

pŧdy, hnojit s nimi a kompostovat je a je nařízeno jejich spalování a 

spoluspalování. Případné hodnocení dle nebezpečných vlastností odpadŧ 

bude problematické s ohledem na testování vodného výluhu, z dŧvodu 

skutečnosti, ţe jde o materiál biologické povahy. Nakládání a přeprava se 

musí řídit zejména nutností zabezpečení při manipulaci. Systém dávkování 

tohoto doprovodného paliva je závislý na technologii jednotlivého zařízení. Je 

však zřejmé, ţe musí být vţdy splněn poţadavek ochrany ţivotního prostředí 

a zdraví pracovníkŧ a obyvatel. Spalováním za dodrţení poţadavkŧ 

cementářské technologie nebude docházet k poškozování ţivotního 

prostředí. Spalování v cementářských pecích se zdá jako optimální z 

komerčně vyuţitelných technologií.“ [ 4 ] 

„Rovněţ bylo zapotřebí právně ujasnit postavení těchto odpadních 

veterinárních produktŧ. Jejich postavení neřeší ani zákon o odpadech, ale 

ani zákon o ochraně ovzduší – z pŧsobnosti obou jsou vyňaty. Jejich 

postavení je definováno v nařízení č. 1774/2002/ES a jedná se o zpracované 

vedlejší produkty ţivočišného pŧvodu. Bez ohledu na to, ţe spalováním 

těchto produktŧ se do ovzduší dostává menší mnoţství emisí znečišťujících 

látek neţ při spalování některých klasických paliv, spalování masokostní 

moučky a tuku podle uvedeného nařízení se umoţňuje pouze v zařízeních 
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podle směrnice č. 2000/76/ES, tedy ve spalovacích a spoluspalovacích 

zařízeních a za spalovacích podmínek v ní uvedených.“ 

„Cílem prŧzkumných prací bylo prakticky ověřit moţnosti a 

environmentální aspekty termického zneškodnění masokostních mouček a 

tukŧ v ČR. Výhřevnost masokostní moučky se pohybuje mezi15 a 25 MJ/kg. 

Kostní moučka vykazuje se svými 11 aţ 18 MJ/kg niţší výhřevnost. Svými 

specifickými palivovými vlastnostmi je moučka srovnatelná s hnědým uhlím. 

Má ale vyšší obsah chloru, fosforu a dusíku.“ [ 4 ] 

„V některých případech byla moučka podávána rovněţ do 

předkalcinátoru. Negativní vlivy na provoz pece, resp. na výpal, nebyly 

zaznamenány. Protoţe palivové vlastnosti jsou podobné těm, které má 

hnědé uhlí, není třeba počítat s technickými problémy při dávkování do 

předkalcinátoru. Z dosavadních zkušeností tak v úhrnu vyplývá, ţe limitující 

mnoţství moučky ţivočišného pŧvodu pouţívané pro spalování v rotačních 

pecích nespočívá v jejích vlastnostech při spalování. Z hlediska techniky 

spalování není problematická výše náhrady 20 % a více. U linek s 

předkalcinací je technicky moţné podávání ještě vyššího mnoţství.“ 

„V praxi je však maximálně pouţívané mnoţství omezeno mnoţstvím 

fosfátŧ vstupujících do slínku a tím do cementu, jakoţ i výskytem chloru v 

procesu výpalu. U pecních linek vybavených bypassem pro chlor, mŧţe být 

podíl odtahovaného chloru pomocí bypassu přizpŧsoben mnoţství chloru 

vstupujícího do procesu a tím mŧţe dojít k omezení cirkulace chloru v pecní 

lince.“ 

Tab. č. 1  Vlastnosti masokostní moučky jako paliva [ 10 ] 

Vlastnost  Jednotka Mezní hodnota 

Max. velikost zrna mm 2 – 2,5 

Výhřevnost M/kg 19,3 – 25 

Spalitelný uhlík % 40,52 – 46 

Dusík 
% 

7,7 – 10,5 

Síra  
% 

0,3 – 0,7 

Chlor 
% 

0,18 – 0,8 

Cr 
mg/kg 

1 – 60 
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Vlastnost  Jednotka Mezní hodnota 

Cu 
mg/kg 

8 – 48 

Hg 
mg/kg 

0,002 – 0,01 

Ni 
mg/kg 

0,2 – 38 

Pb 
mg/kg 

0,6 – 7,5 

Tl 
mg/kg 

 0,1 

PCB mg/kg  0,01 

 

 

„Obsahy stopových prvkŧ v moučce, resp. v tucích ţivočišného 

pŧvodu jsou řádově niţší neţ obsahy těchto prvkŧ v uhlí. Vstup stopových 

prvkŧ do pecního systému se tedy pouţitím moučky nebo tukŧ ţivočišného 

pŧvodu prokazatelně nemění. Podle toho je moţno vycházet ze skutečnosti, 

ţe emise stopových prvkŧ se rovněţ nezmění. To bylo potvrzeno měřením 

emisí, které bylo provedeno na pecních linkách s pouţitím moučky 

ţivočišného pŧvodu nebo bez jejího pouţití.“ [ 4 ] 

„Zajímavá je bilance oxidŧ dusíku při pouţití masokostní moučky. 

Výskyt oxidu dusnatého (NO) je u rotačních pecí cementářského prŧmyslu v 

prvé řadě dŧsledkem částečné oxidace molekulárního dusíku ve spalovacím 

vzduchu při teplotách nad 1100°C. Tvorba NO ze surovin v primárním 

spalování oxidací organických dusíkatých sloučenin má ve srovnání s 

termickou tvorbou NO pouze podřadný význam. Moučka ţivočišného pŧvodu 

obsahuje mezi 7 a 10 %dusíku, který se vyskytuje především ve formě aminŧ 

a pochází z bílkovin obsaţených v tělech zvířat. V místě vstupu do pece, 

resp. stoupací šachty plynu pŧsobí tyto sloučeniny dusíku na NOX redukčně. 

Takto jsou při zpŧsobu SNCR do teplotní oblasti 850 aţ 1000°C dávkovány 

srovnatelné látky za účelem redukce NO vznikajícího v peci na molekulární 

dusík. Při dávkování takových dusíkatých sloučenin do hlavního hořáku je 

třeba vycházet toho, ţe tyto sloučeniny se v oblasti plamene v rotační peci 

rychle přeměňují.“ [ 4 ] 

„Protoţe v jádru plamene převaţují redukční, resp. spíše 

stechiometrické poměry, je právě jako při výskytu dusíkatých sloučenin 
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v palivu – uhlí třeba vycházet z toho, ţe tyto sloučeniny budou zoxidovány na 

NO pouze z velmi malé části. Převáţná část by měla být za těchto reakčních 

podmínek redukována na molekulární dusík.“ 

„U pecních linek, u nichţ jiţ byla dávkována moučka ţivočišného 

pŧvodu, resp. ţivočišný tuk do hlavního hořáku, nebyly pozorovány ţádné 

změny emisí NO. Cíleným dávkováním, jakoţ i eventuálním přizpŧsobením 

provozu předkalcinátoru, by mělo být umoţněno zabránit zvýšení emisí NOX. 

Spalování v cementářských pecích se jeví v současné době jako optimální 

zpŧsob vyuţívání či odstranění uvedených produktŧ, nicméně je postupně 

sniţováno s legislativním rozvolněním zákazu zkrmování masokostní moučky 

a tedy i s ukončením hysterie okolo nemocí šílených krav.“ [ 4 ] 

 

 

3.5. Aditivní palivo KORMUL 

 

„Aditivní palivo KORMUL bylo získáváno těţbou a zpracováním 

odpadních ropných kalŧ v rámci asanace starých ekologických zátěţí v 

areálech KORAMO, a. s. Kolín. Na aditivní palivo byly přepracovávány 

odpady z tzv. sludgeových rybníkŧ. Kaly, uloţené ve sludgeových rybnících, 

vznikaly při rafinaci minerálních olejŧ kyselinou sírovou.“ 

„Během uloţení kalŧ ve sludgeových rybnících docházelo k jejich 

odvodnění a k dalším změnám. Obsah sušiny vzrŧstal aţ na 96 %. Při sanaci 

těchto rybníkŧ byly vytěţené odpady (sludge) pastovité konzistence míšeny s 

uhelnými multiprachy a vápnem, vápennými nedohasky, popř. vápencem tak, 

aby výsledný produkt byl sypké konzistence a přitom ještě neprášil. Jedině 

při této konzistenci je snadno manipulovatelný a umoţňuje další pouţití jako 

palivo, které bylo nazváno KORMUL. Posléze bylo vzniklé palivo 

peletizováno.“ [ 4 ] 

„V bezprostřední návaznosti byly provedeny spalovací zkoušky paliva 

KORMUL. Jedním z dŧvodŧ k provedení pokusného spalování bylo praktické 

ověření podmínek pro jeho dopravu, zpŧsob jeho skladování a spalování a 
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ověření vlivu na provoz rotační pece, kvalitu cementu, emise znečišťujících 

látek a vyluhovatelnost metaloidŧ z cementových výrobkŧ. Jedině na základě 

provozní zkoušky bylo také moţno stanovit maximální výši náhrady tepla ze 

základního paliva teplem z paliva KORMUL. Před provedením pokusného 

provozu byly ještě vzorky paliva KORMUL a jeho směsí se základním 

palivem – černým uhlím testovány na výbušnost a náchylnost k 

samovznícení.“ 

„Během přípravné fáze byly prováděny základní laboratorní testy 

paliva KORMUL za účelem posouzení jeho pouţitelnosti, zpŧsobu dávkování 

do hořáku a celkového spalovaného mnoţství. Aditivní palivo KORMUL bylo 

porovnáváno s černým uhlím jako základním palivem a s kaly z ÚČOV v 

Praze-Tróji jako s nejvíce problémovým palivem. Byly porovnávány základní 

vlastnosti paliv, chemické sloţení popela a obsah toxických kovŧ, popř. 

dalších škodlivin v palivu a byly vysloveny konečné poţadavky na jeho 

vlastnosti a kvalitu.“ [ 4 ] 

„Na základě proběhlých zkoušek bylo vydáno doporučení, ţe tzv. 

aditivní palivo KORMUL je pouţitelné pro spalování v cementářských 

rotačních pecích. Pro spalování v cementářské rotační peci je třeba stanovit 

kolísání a mezní hodnoty obsahu některých znečišťujících látek, zejména Cd 

a Tl, síry a alkálií. Výrobce aditivního paliva KORMUL musí dále sledovat 

vlastnosti paliva, aby bylo moţno definovat dlouhodobější hraniční hodnoty 

obsahu popela a vody, hraniční hodnoty výhřevnosti a dále hraniční hodnoty 

obsahu metaloidŧ, síry a alkálií v palivu.“ 

„Rovněţ bylo prokázáno, ţe spalováním tuhého paliva KORMUL jako 

výrobku garantované kvality získaného úpravou odpadních kalŧ z rafinace 

ropy, těţených ze sludgeových rybníkŧ v závodě KORAMO, nedojde ke 

zhoršení emisí znečišťujících látek oproti spalování samotného základního 

paliva. Zásadní výhodou tohoto řešení je komplexní vyuţití materiálu, 

přičemţ není produkován ţádný další odpad.“ [ 6 ] 
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3.6. Paliva – Refused Derived Fuels (RDF) 

 

V angličtině je tento materiál nazýván jako SRF - soil recovered fuel, 

někdy rovněţ jako RDF - refuse derived fuels, v němčině pak EBS – 

Ersatzbrennstoffe. [ 28 ] 

„Tuhý komunální odpad se vyskytuje ve formě, která neumoţňuje 

přímé dávkování do rotační pece a je nutno jej předem upravovat a třídit. 

Úprava odpadŧ je změnou fyzikálních, chemických nebo biologických 

vlastností odpadŧ za účelem umoţnění jejich přepravy, dopravy, vyuţití nebo 

odstranění nebo za účelem sníţení, případně vyloučení jejich nebezpečných 

vlastností. Vyuţívání odpadŧ je činnost vedoucí k získání druhotných surovin 

z odpadŧ, k recyklaci odpadŧ, případně jiné vyuţití fyzikálních, chemických 

nebo biologických vlastností odpadŧ. Recyklace odpadŧ je systém 

opětovného vyuţití odpadŧ jako surovinového zdroje.“ [ 4 ] 

„Fyzikální stav odpadu je rozhodující pro zpŧsob manipulace a 

dávkování. V zásadě je nutno, aby odpad či jeho sloţka určená ke spálení 

přicházela ve formě vhodné ke spalování v hořáku na tuhé palivo. V 

současné době jsou cementárny vybaveny z dŧvodŧ operativní změny paliv 

více palivovými hořáky s moţností vstupu přídavného paliva do centrální 

trysky hořáku, takţe toto palivo vţdy prochází nejteplejší centrální zónou 

plamene. To umoţňuje dokonalé spálení dávkovaného přídavného paliva.“ 

„Podmínkou pro spalování tohoto paliva cestou přes hořák je vhodná 

zrnitost, přibliţně odpovídající mletému uhlí (většinou do 5 mm, bývá ale i 

větší) a dostatečné vysušení, aby materiál nebyl lepivý. V praxi to znamená 

úpravu odpadu či jeho spalitelné sloţky sušením, mletím a granulací. 

Dávkování odpadŧ jako druhotného paliva jinou cestou neţ přes hořák nelze 

připustit s ohledem na moţný obsah některých škodlivin, které nelze při 

niţších teplotách spolehlivě zneškodnit.“ [ 4 ] 

„Ze všech dosud známých výsledkŧ spalování rŧzných alternativních 

paliv získaných úpravou rŧzných odpadŧ vyplývá, ţe spalování vytříděné 
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spalitelné sloţky tuhého komunálního odpadu (TKO) v cementářských 

rotačních pecích nepředstavuje pro ţivotní prostředí ţádné riziko.“ 

„Naopak, tato technologie je výhodná pro obě strany – pro 

cementárny alternativní palivo znamená úsporu konvenčního paliva a pro 

ţivotní prostředí toto představuje sníţení mnoţství odpadŧ ukládaných na 

skládky.“ 

 

Tab.č. 2  Srovnání emisí při konvenčním výpalu slínku a při vyuţití spalitelné   
               sloţky tuhého komunálního odpadu [ 4 ] 

Emise v mg.m
-3

 Konvenční palivo 
Konvenční palivo + 30% spalitelné 

složky 

TZL 9,0 – 10,0 9,0 – 10,0 

CO 19,0 13,4 

NOx 160 162 

SO2 76,0 56,36 

Cl 1,045 0,762 

F 0,057 0,0519 

Pb 0,006 0,006 

Cd 0,005 0,001 

Hg 0,011 0,005 

Cr  0,001  0,001 

Zn  0,001  0,001 

 

 

„Skutečná spotřeba TKO při výpalu slínku bude ovlivněna 

následujícími faktory: 

 při vyšším podílu TKO v palivu mŧţe neúnosně vzrŧst spotřeba 

korekčního vysokoprocentního vápence nebo jiné korekční přísady 

při přípravě surovinové směsi, 

 podíl TKO v palivu mŧţe být limitován pŧsobením některých sloţek 

TKO na provoz pece, na prŧběh výpalu či na výslednou kvalitu 

slínku, 

 podíl TKO v palivu mŧţe být limitován zvýšením emisí některých 

škodlivin, pocházejících z TKO, 

 podíl TKO v palivu mŧţe být limitován spotřebou vzduchu na dopravu 

sekundárního paliva do hořáku a spotřebou vzduchu ke jeho 

spalování. [ 4 ] 
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České a moravské cementárny tento materiál dosud téměř 

nevyuţívaly v trvalém provozu. Dŧvodem byl relativní dostatek odpadu z 

prŧmyslových výrob o rovnoměrnější kvalitě energetické i materiálové, 

částečně i občasná nejasnost pŧvodu nabízené vyseparované frakce 

komunálního odpadu. V případě, ţe stálost kvality tohoto náhradního paliva 

bude dodavateli zaručena, lze předpokládat kapacitu spoluspalování aţ 100 

kt ročně. Cementárna o produkci slínku cca 500 kt.r-1 mŧţe vyuţít cca15 kt 

spalitelné sloţky TKO. Celková výroba slínku v ČR je cca3750 kt.r-1, při ní se 

mŧţe vyuţít aţ cca 113 kt spalitelné sloţky TKO.“ 

„Obsah spalitelného podílu v TKO je 37,5 %. Prŧměrná aglomerace 

se 400 tis. obyvateli produkuje 90 kt.r-1 TKO, který obsahuje33,75 kt.r-1 

spalitelné sloţky. Jeden obyvatel produkuje 84,375 kg.r-1 spalitelné sloţky 

TKO. Pro výpal slínku tak lze spotřebovat spalitelný podíl TKO celkem od cca 

1340 tis. obyvatel.“ [ 6 ] 

„Podobně se tento problém řeší v Německu a Rakousku. Zde nelze 

skládkovat odpady s obsahem organického uhlíku vyšším neţ 5%.  Stejný 

přístup k problematice zvolili i ve Švédsku, kde se od roku 2002 nesmí 

skládkovat kompostovatelný odpad a od roku 2005 platí zákaz skládkování 

organického odpadu.“ [ 11 ] 

  

3.7. Tuhá alternativní paliva (TAP) 

„Cementárny v současné době vyuţívají celou škálu druhotných paliv 

pro výpal slínku při výrobě cementu. Cenové hladiny základních 

cementářských paliv zpŧsobily, ţe po kapalných alternativních palivech 

přicházejí v úvahu i certifikovaná paliva tuhá na bázi vytříděných a 

upravených odpadŧ. Tak se po známém palivu KORMUL na trhu objevuje 

další alternativní palivo, tentokrát na bázi vybraných prŧmyslových a 

komunálních odpadŧ jako definovaná směs jednotlivých sloţek s určenou 

granulometrickou strukturou tak, aby vzniklá palivová směs měla definované 

a kontrolovatelné palivářské parametry a známý minimalizovaný obsah 

cementářských a environmentálních škodlivin.“ 
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„Jedná se o kvalitativně vyšší krok od RDF paliv k nově vytvářeným 

směsným palivŧm. Současně pouţívaná definice tohoto paliva říká, ţe tuhé 

alternativní (směsné) palivo TAP na plastopapírové bázi je materiál vzniklý 

separací a následnou úpravou odpadních materiálŧ na bázi plastŧ, papíru, 

textilu, pryţe a jiných spalitelných látek. Je to drcená směs látek obsahující 

spalitelný prŧmyslový a tříděný komunální odpad, zejména ostatní, s 

minimalizovaným obsahem nebezpečného odpadu a odpadu znečištěného 

nebezpečnými látkami.“  

 „Odpadŧ vhodných pro výrobu tohoto paliva je podle Katalogu odpadŧ 

celá řada a pro účely další orientace je výhodné rozdělit je do pěti základních 

skupin: směsné plasty; textil, textilní vlákno, koberce; pryţ, pneumatiky; 

papír, plastopapírové kompozitní obaly; dřevo, dřevotříska.“ [ 4 ] 

 „Toto rozdělení se sice neshoduje přesně s Katalogem odpadŧ, coţ je 

dáno tím, ţe pro výrobu tuhého směsného paliva TAP na plastopapírové bázi 

jsou rozhodující fyzikální a chemické vlastnosti vstupních surovin a nikoliv 

jeho pŧvod, podle něhoţ je Katalog odpadŧ koncipován. Vesměs se ovšem 

jedná o odpady kategorie O.“ [ 4 ] 

 „Nasazení tuhého směsného paliva je souběţně  limitováno 

poţadavky na nepřekročení obsahu obecně známých cementářských 

škodlivin a dále neovlivnění emisí. Palivo rovněţ nesmí ovlivnit provoz pece 

a kvalitu produktu a samozřejmě musí mít vhodné palivářské parametry a být 

cenově výhodné. Omezujícím faktorem je pouze česká legislativní neochota 

pochopit smysl invence a práce věnované na přípravu certifikovaného 

výrobku, který je určen výhradně pro cementářské vysokoteplotní provozy.“ 

„Nakládání s tuhými alternativními palivy se při svém vzniku řídilo 

vyhláškou o palivech č. 357/2002 Sb., kterou se stanovovaly poţadavky na 

kvalitu paliv, vč. alternativních, z hlediska ochrany ovzduší. Tato vyhláška k 

zákonu o ochraně ovzduší měla své problémy i směrem k tuhým 

alternativním palivŧm. Nicméně novela příslušné vyhlášky pod č. 13/2009 

Sb. legislativně jiţ alternativní paliva nezná, ale normalizačně a tedy i 

výrobkově tyto produkty nadále existují.“ [ 4 ] 
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„Tuhé alternativní palivo je certifikovaný výrobek s vlastním normovým 

předpisem, dokladem o primárním pŧvodu paliva, bezpečnostním listem a 

ekologickým atestem. Výrobcem paliva je obvykle firma pŧsobící v oblasti 

nakládání s odpady nebo cementárna a příjemcem paliva pouze cementárna. 

Palivo jako výrobek je tedy uváděno na trh s prohlášením o shodě ve smyslu 

zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. o technických 

poţadavcích na výrobky a respektuje zákonná ustanovení o odpadech a 

ochraně ovzduší.“ [ 4 ] 

„Poţadavky na tento typ alternativního paliva definované cca před více 

neţ 10 lety, tj. zrnitost, obsah vody, popela a hořlaviny, výhřevnost a spalné 

teplo, obsah alkálií, síry, chloridŧ, popř. chemické sloţení popela, překvapivě 

odpovídají poţadavkŧm, které aţ kolem roku 2005 definovali tvŧrci norem na 

tuhá alternativní paliva. U českého paliva pro cementárny byly navíc 

poţadovány a dodrţovány poţárně-technické charakteristiky a poţadavky 

absence ekotoxicity.“ 

„Spalování těchto paliv jednak vede k náhradě klasických paliv, jednak 

pomáhá vyuţít část dosud nevyuţívaných materiálŧ, a to pod přísnou 

kontrolou jak výrobce, tak i uţivatele těchto paliv danou normovým 

předpisem na tento materiál a jeho certifikací.“ [ 4 ] 
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4. Technologie úpravy vybraných odpadů pro energetické 

využití v cementárně  

 

4.1.  Představení společnosti CELIO a.s. 

 

Akciová společnost CELIO byla zaloţena v roce 1993. Celkem další 

tři roky trvalo, neţ došlo k zahájení činnosti pro veřejnost.  

Společnost CELIO a.s. se v první řadě zabývá nakládáním s odpady 

ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. Pro tuto činnost provozuje následující 

zařízení, a to skládky skupin S – IO, S – OO, S – NO, prŧmyslovou 

kompostárnu, biodegradační plochu, linku pro úpravu odpadŧ, překladiště 

odpadŧ, centrum pro třídění a mechanickou úpravu objemného komunálního 

a prŧmyslového odpadu a vodohospodářské systémy.  

Skládka skupiny S – IO je zařízením na odstraňování odpadŧ 

kategorie ostatní odpad s inertními vlastnostmi. Slouţí pro ukládání odpadŧ, 

které splňují podmínku §2 písmene a) vyhlášky č. 294/2005 Sb. Dále je zde 

moţnost skladování odpadŧ pro vyuţití k technickému zabezpečení skládek 

a pro zvýšení kapacity recyklační plochy. Celková kapacita skládky je 96 000 

m3. 

Skládka skupiny S – OO je zařízením na odstraňování odpadŧ 

kategorie ostatní odpad a pro nereaktivní odpady kategorie nebezpečný 

odpad. Výstavba tělesa probíhá sektorovitě a jiţ během výstavby, plnění a 

postupné rekultivace je konstruována jako zdroj bioplynu pro následné 

energetické vyuţití. Celková kapacita zařízení je 1 640 000 m3. Na horní 

plošině skládky s konečnou hladinou odpadu je v rámci technické rekultivace 

vybudovaná a dále rozšiřovaná izolovaná zabezpečená plocha jako zařízení 

pro úpravu odpadŧ biodegradací, stabilizací, třídění a ke skladování před 

dalším přepracováním nebo k materiálovému vyuţití. Dále se zde nachází 

prŧmyslová kompostárna. Tato zařízení mají vlastní provozní řád. [ 5 ] 

Skládka S – NO je zařízením na odstraňování odpadŧ kategorie 

nebezpečný odpad. Je tvořena čtyřmi sektory. V prvním sektoru, na 
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samostatně zabezpečené vodohospodářské ploše, se nachází zařízení pro 

úpravu a skladování tekutých a pastovitých odpadŧ pro následné energetické 

vyuţití. Celková kapacita sektorŧ je 546 100 m3. V dalším sektoru je 

dlouhodobě skladován GEOBAL 4, jenţ bude po následné úpravě 

energeticky vyuţit v cementárně Lafarge Cement, a.s. v Číţkovicích.  

Prŧmyslová kompostárna slouţí k aerobní exotermní mikrobiologické 

přeměně biologicky rozloţitelných materiálŧ na látky bohaté na obsah 

humózního materiálu, ţivin a humusu. Produktem kompostování je kompost 

– organické hnojivo. V případě kompostování bioodpadŧ se jedná o zpŧsob 

vyuţívání odpadŧ dle přílohy č. 3 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech 

v úplném znění. Zařízení slouţí k řízené změně vlastností odpadŧ zpŧsobem 

R3 (získávání / regenerace organických látek, které se nepouţívají jako 

rozpouštědla, včetně kompostování a dalších biologických procesŧ. Roční 

kapacita zařízení činí 5 700 m3 zpracovaných odpadŧ, coţ při prŧměrné 

specifické váze kompostu 0,6t /m3 činí 3 400 tun výsledného produktu.  

Biodegradační plocha slouţí pro úpravy odpadŧ kategorie ostatní a 

nebezpečný, u kterých lze dle testu biodegradability efektivně dosáhnout 

sníţení stupně znečištění na hodnoty, které jej umoţní po skončení procesu 

vyuţít na skládkách, nebo pro volné ukládání na povrchu terénu dle vyhlášky 

č. 294/2001 Sb. Celková plocha činí 12 600 m2 o kapacitě 37 800 m3. Dále je 

plocha určená pro odpady, které jsou určeny ke stabilizaci formou solidifikace  

( kód D9 ). [ 5 ] 

Překladiště odpadŧ - Objekty překladiště jsou vzhledem ke svému 

technickému zabezpečení určeny pro shromaţďování odpadŧ před jejich 

následným předáním k vyuţití, k recyklaci nebo odborné úpravě. Dále toto 

zařízení slouţí k dočasnému uskladnění odpadŧ, je – li to technicky moţné, 

na základě nařízení orgánŧ obce v přenesené pŧsobnosti, v případě řešení 

havárie nebo jiné mimořádné události v regionu v souvislosti s krizovým 

plánem kraje. Kapacita zařízení je 1 400m3. Boční a vedlejší objekt má 

kapacitu 4 400m3odpadŧ.  
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Linka pro úpravu odpadŧ – zařízení slouţí k úpravě odpadŧ za 

účelem jeho dalšího vyuţívání, případně odstranění. Jedná se o kombinaci 

fyzikálních, chemických a mechanických postupŧ a úprav  ( postupy R12 a 

D9 ), jejichţ konečným produktem jsou odpady upravené tak, aby je bylo 

moţno následně vyuţívat nebo odstraňovat na zařízeních některým 

z postupŧ, označených R1 a D1 dle platných právních předpisŧ.  

Vodohospodářské systémy řeší nakládání s vodami v areálu skládek 

(odvod podloţních vod, prŧsakových vod ze skládek S –NO, S – IO, S – OO, 

dále systém odvodŧ splaškových, dešťových a prŧmyslových vod). 

Provozovány jsou dvě ČOV CINIS a voda ze skládky S – NO je odváděna do 

nedalekého areálu společnosti Unipetrol RPA, s.r.o.  

Dále jsou poskytovány sluţby v oblasti nakládání s odpady (sběr a 

svoz, evidence, odběr vzorkŧ odpadŧ a vod, analýzy odpadŧ), výroba 

elektrické energie (dvě kogenerační jednotky - CENTO 150 L a SP BIO 

CONT 140 o výkonu 135 kW/h elektrické energie a 187 kW/h tepelné 

energie), recyklace elektroodpadu a recyklace stavebních odpadŧ. 

Integrované povolení bylo vydáno Krajským úřadem Ústeckého kraje, 

Odborem ţivotního prostředí a zemědělství v úplném znění výrokové části 

dne 18. 5. 2006 pro zařízení „ Skládkový komplex CELIO a.s.“ a v současné 

době má 22 změn. 

Technické zázemí společnosti je tvořeno dílenskou halou pro opravu 

těţké techniky a samostatného garáţového stání. Dále zpevněné plochy pro 

parkování nákladních automobilŧ, čerpací stanice BENCALOR o objemu 

10 000 m3. 
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Tabulka č. 3       Mnoţství přijímaných odpadŧ do zařízení spol. CELIO a.s 

 
 

 

Graf č.1 – Mnoţství přijímaných odpadŧ do zařízení spol. CELIO a.s 

 

V roce 2004 došlo k nárŧstu příjmu stavebních odpadŧ z dŧvodu 

úspěšné realizace akce „Sanace starých ekologických zátěţí areálu Škoda 

Plzeň“. V roce 2007 byla zahájena úprava sludgeových lagun ze staré 
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2000 90696,16 13473,60 0 0 0 0 

2001 85108,95 4260,80 0 0 0 0 

2002 72038,39 7411,44 0 0 0 0 

2003 65474,68 6009,69 0 0 0 0 

2004 90671,98 25489,21 20,01 0 0 0 

2005 91798,24 7910,34 225,87 0 0 0 

2006 89131,72 4387,57 293,83 0 0 0 

2007 64476,52 4292,92 449,76 3182,73 0 0 

2008 84056,05 8701,64 581,58 7542,90 0 0 

2009 84639,67 9395,20 758,65 8884,21 0 0 

2010 73151,00 1604,26 658,78 10239,75 418,89 0 

2011 65778,90 7203,62 599,65 17285,86 4134,64 6650,21 
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ekologické zátěţe firmy Unipetrol RPA. V roce 2011 bylo zprovozněno 

Centrum pro třídění a mechanickou úpravu.  

 

4.2. Centrum pro třídění a mechanickou úpravu objemného 

komunálního a průmyslového odpadu 

 

Účelem tohoto zařízení je dle zákona č. 185/2001 Sb., příprava 

odpadŧ. Dle přílohy č. 3 pod kód R-12 předúprava odpadŧ k aplikaci 

některých postupŧ uvedených pod označením R 1 aţ R11 a pod kód R 13 – 

Skladování materiálŧ před aplikací některého z postupŧ uvedených pod 

označením R 1 aţ R 12 ( s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku 

před sběrem ) 

Stavební povolení pro toto zařízení bylo vydáno Městským úřadem 

Litvínov 11.1.2010. Výstavba zařízení byla zahájena v červenci 2010 a do 

provozu uvedeno v květnu 2011. 

Celková kapacita je 10 tun za hodinu, celkem 60 000 tun / rok a je 

tvořeno pěti stavbami a jedním bočním objektem 

  

SO 01 – hala třídící linky s plochou na vstupu odpadu 3250 tun a plochou na 

    výstupu 850 tun upraveného odpadu 

SO 02 – mezisklad přijímaných a upravených odpadŧ. Jedná se o zastřešený 

    objekt o pŧdorysu 45m x 19m, který je rozdělený do tří kójí o 

               rozměrech 15m x 19m. Dvě kóje jsou o kapacitě 1200 tun a jsou 

     vyuţívány pro příjem odpadŧ a jedna kóje o kapacitě 600 tun je 

     vyuţívána pro skladování upraveného dřevního odpadu ( kód 19 12 

       07 ) 

SO 03 – mezisklad přijímaných odpadŧ a překladiště odpadŧ. Jedná se o 

     šest zastřešených kójí o ploše 480m2 a kapacitě 750 tun 

SO 04 – sklad upraveného odpadu. I zde se jedná o zastřešenou halu o 

           rozměrech 60x12m. Kapacita je 850 tun upraveného odpadu    

               rŧzných frakcí a výhřevnosti odpadŧ pro jejich domíchávání 

Oblouková hala – zastřešený mezisklad přijímaných odpadŧ o rozměrech 
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               30x19m a kapacitě 550 tun 

Náhradní skladovací prostor – mezisklad přijímaných odpadŧ na skládce 

               S-OO o rozměrech 15x20m a kapacitě 400 tun 

 

 
                 
               
 

Obr. č. 1: Stavební objekty provozu  

 
 
 
Legenda:  

1. Trafostanice č. 2,  
2.  SO-01 Hala s výrobní linkou    
3.  SO-04 Sklad upraveného odpadu 
4.  Sociální zařízení 
5.  Kogenerační jednotka a plynová kotelna 
6.  SO-02 Mezisklad 
7.  SO-03 Překladiště 
8.  Stráţní domek a zázemí obsluhy 
9. Oblouková hala 
10.  Trafostanice č.1 
11.  Mostová váha 
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Tab. č. 4   Určení přijímaného odpadu dle číselníku Katalogu odpadŧ   

Kat. číslo  Název odpadu Kat. 
   

19 12 01 Papír a lepenka (jednodruhový odpad) O 

19 12 02 Ţelezné kovy O 

19 12 03  Neţelezné kovy O 

19 12 04 Plasty a kaučuk (jednodruhový odpad) O 

19 12 05 Sklo O 

19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 (jednodruhový 
odpad) 

O 

19 12 08 Textil (jednodruhový odpad) O 

19 12 09 Nerosty (např. písek, kameny) O 

19 12 10 Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu) O 

19 12 12 Jiné odpady (včetně směsí materiálŧ) z mechanické 
úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11 

O 

20 02 01 Biologicky rozloţitelný odpad O 

 
 
 
Tab. č.  5 – Kvalitativní ukazatele upraveného odpadu 

Kritické ukazatele Četnost analýz Jednotka Mezní hodnota 

Popel Ucelená dodávka hm.% Max. 20 

Výhřevnost Ucelená dodávka MJ/kg Min. 15 

Chlor Ucelená dodávka hm.% Max. 1 

Síra Ucelená dodávka hm.% Max. 8 

Thalium Ucelená dodávka mg/kg Max. 10 

Rtuť Ucelená dodávka mg/kg Max. 2 

Olovo Ucelená dodávka hm.% Max. 0,2 

Zinek Ucelená dodávka hm.% Max. 1 

PCB Ucelená dodávka mg/kg Max. 30 
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4.3. Vlastní výroba paliva 

 

4.3.1. Příjem a vstup odpadů do procesu úpravy 

 

Odpady vstupující do procesu úpravy jsou přijímány na váze. Zde 

obsluha provede kontrolu dokladové části a vizuální kontrolu odpadu. 

Zjištěná hmotnost na mostové váze Schenck je pomocí automatického 

zadávání dat zanesena do váţního systému SQL Calypso 32. 

 

Obr. č.  2 Odpady vstupující do linky    Obr. č. 3 Výstup z drtiče JUPITER  

 

Po vyloţení je odpad vizuálně kontrolován obsluhou a prŧběţně 

ručně dotřiďován od materiálŧ nevhodných pro vstup do drtiče. Jedná se 

především o objemnější kusy kovŧ, stavební odpady, izolace a sklo a větší 

mnoţství pneumatik. Tyto odpady (s výjimkou pneumatik) jsou tříděny do 

dvou kontejnerŧ a to na vyuţitelné sloţky (kovy) a na odpady skládkované. 

Velké a objemné kusy, jako je například nábytek, je mechanicky dodrcen 

lopatou čelního nakladače. Připravený odpad je skladován buď přímo u 

vstupní násypky linky, nebo v bočních objektech komplexu.  
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Obr. č. 4 Celkový pohled na linku na úpravu odpadŧ 

 

4.3.2.  Proces drcení a třídění 

 

Při návozu odpadu do násypky vstupního dopravníku je nutné dbát 

na odstranění neţádoucích příměsí a téţ na nepřehlcení dopravního 

řetězového pasu. K zabránění přehlcení je dopravní pas osazen 

mechanickými zábranami, které nadrozměrný nebo kupící se odpad zadrţí a 

usměrní. V případě, ţe odpad nelze takto mechanicky nasměrovat, provede 

úpravu obsluha zařízení.  

Na konci řetězového dopravního pasu se nachází vstupní násypka 

do jednohřídelového primárního drtiče LINDNER JUPITER 2200. Toto 

zařízení drtí odpad na velikost jednotlivých částí do 300 mm. Drtič je osazen 

automatickou ochranou proti přetíţení a v případě přehlcení nebo vstupu 

větších, či hŧře rozpojitelných částic, zpomalí nebo odstaví řetězový dopravní 

pas. Tato ochranná funkce je signalizována akusticky za pomoci sirény a 
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vizuálně červeným blikajícím světlem. Pro sníţení prašnosti v okolí linky je 

násypka opatřena skrápěním vodou pomocí trysek. [ 20 ]   

 

 

Obr. č. 5 Jednohřídelový drtič LINDNER JUPITER 2200 

 

Po opuštění drtiče je odpad dopravován po pásovém dopravníku do 

sítového třídiče. Těsně před tímto zařízením se nachází magnetický 

separátor vybavený pásovým magnetem MEPQ 1201 Q-GP. Ten je umístěn 

těsně nad pásovým dopravníkem v celé jeho šířce. Dále prostupuje pláštěm 

budovy a končí nad kontejnerem pro shromaţďování vytříděných částí.  

Po separaci magnetických kovŧ následuje třídič SM 2000x6000. Toto 

zařízení slouţí k rozdělení frakcí na větší a menší částice pomocí 

šestivrstvého síta s oky 50x50mm. Menší částice propadají a větší putují 

dále. Mezi menší částice, které propadnou, je moţné zařadit zeminy a 

biosloţky. Ty jsou dále unášeny pásem do kontejneru. V případě drcení 

jednodruhových odpadŧ, nebo odpadŧ, kde se nepředpokládá příměs jiţ 
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zmíněných zemin nebo biosloţek, se tento třídič překrývá a odpady putují 

dále. Docházelo by jen ke ztrátě menších částic z primárního drtiče.  

Další část linky je tvořena separátorem lehké a těţké frakce HFS 

1200. Účelem tohoto zařízení je oddělení lehké a těţké části odpadŧ. 

Rozdruţuje se zde hlavně stavební suť, kameny, kovy nezachycené 

magnetickým pásem a třídičem. V tomto zařízení dochází taktéţ k zakrytí 

v případě úpravy jednodruhových odpadŧ nebo v případě, ţe rozdělení 

odpadŧ není nutné.  

Toto rozdruţování probíhá pomocí proudu vzduchu, který je vháněn 

ventilátorem do separátoru. Separátor je také vybaven čidlem proti přehlcení. 

Konečným zařízením v lince je jednohřídelový sekundární drtič 

LINDNER POWER KOMET 2200. Zde je separován odpad na frakci do 

35mm a vynášen pásovým dopravníkem do prostoru shromaţďování 

hotového produktu. [ 19 ]   Zde je ještě instalováno čidlo proti přehlcení, které 

v případě problému odstaví buď drtič JUPITER nebo separátor těţké a lehké 

frakce.  

 

Obr. č. 6 Jednohřídelový drtič LINDNER POWER KOMET 2200 
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Vlastní zařízení provozu linky řídí procesní počítač, který je napojen 

na jednotlivá zařízení. Jedná se o primární drtič LINDNER JUPITER 2200, 

separátor lehké a těţké frakce a drtič LINDNER POWER KOMET 2200. 

V případě přehlcení se jednotlivé části automaticky zastavují nebo zpomalují 

a následně po uvolnění znovu najíţdějí. Zařízení jednak linku odstavuje a 

také jen signalizuje moţné přehlcení. Zahájení činnosti linky je moţné ze 

dvou stabilních a jednoho mobilního místa pomocí dotykové obrazovky. 

Spouštění jednotlivých agregátŧ probíhá od konce, tedy od drtiče LINDNER 

POWER KOMET 2200 přes separátor lehkých a těţkých frakcí, třídič aţ po 

drtič LINDNER JUPITER 2200. Dále je řídicí systém napojen na čidla a 

hlásiče poţáru, které jsou umístěna v jednotlivých procesních částech linky, 

na pásových dopravnících i mimo linku na shromaţdišti vstupní a výstupní 

části. Procesor při aktivaci čidel zahájí odstavení linky a hašení pomocí 

zařízení SPRINKLER a vlastního rozvodu poţární vody. Celý hasící systém 

je ještě vybaven zvyšovací stanicí tlaku poţární vody napojen na přívod pitné 

vody a retenční nádrţ. Skladovací boční objekt je téţ vybaven systémem 

EPS – elektrické poţární stěny, která v případě zaznamenání poţární 

události vzájemně oddělí jednotlivé skladovací prostory v objektu SO-04.  

 

4.3.3. Přijímané odpady  

Odpady přijímané na linku ke zpracování jsou určeny provozním 

řádem a upřesněny podle kódŧ dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. v tabulce č. 10.         

Provoz byl zahájen v květnu roku 2011. Do zařízení jsou přijímány komunální 

a prŧmyslové odpady. Z komunálních odpadŧ se jednalo o objemný 

komunální odpad (katalogové číslo 20 03 07 dle vyhlášky 381/2001 Sb.,), 

směsný komunální odpad (katalogové číslo 20 03 07 dle vyhlášky 381/2001 

Sb.,), textilní materiály (katalogové číslo 20 01 11   dle vyhlášky 381/2001 

Sb.), plasty (katalogové číslo 20 01 39 dle vyhlášky 381/2001 Sb.).   

Z ostatních odpadŧ se jedná o následující – odpady ze zpracování textilních 

vláken (katalogové číslo 04 02 22 dle vyhlášky 381/2001 Sb.), plastový 

odpad (katalogové číslo 07 02 13 dle vyhlášky 381/2001 Sb.), plastové 
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hobliny a třísky (katalogové číslo 12 01 05 dle vyhlášky 381/2001 Sb.), 

papírové a lepenkové obaly (katalogové číslo 15 01 01 dle vyhlášky 

381/2001 Sb.), plastové obaly (katalogové číslo 15 01 02 dle vyhlášky 

381/2001 Sb.), směsné obaly (katalogové číslo 15 01 06 dle vyhlášky 

381/2001 Sb.), plasty (katalogové číslo 17 02 03 dle vyhlášky 381/2001 Sb.), 

textil (katalogové číslo 19 12 08 dle vyhlášky 381/2001 Sb.).  

 

Tab.č. 6 Mnoţství přijímaných odpadŧ za rok 2011 

Příjem v tunách 

Měsíc 2011 

Komunální odpad Ostatní odpad 

20 03 07 20 03 01 
Ostatní 
komunální 

Ostatní 
prŧmyslový 

17 02 03 

Leden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Únor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Březen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Duben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Květen 48,71 200,71 49,84 858,75 21,30 

Červen 29,07 332,28 10,59 419,37 96,75 

Červenec 35,40 306,33 27,91 367,53 2,00 

Srpen 34,52 333,25 58,44 438,10 5,72 

Září 34,52 335,49 40,04 549,69 5,18 

Říjen 40,18 298,42 42,92 319,59 2,10 

Listopad 24,53 264,42 30,01 482,47 4,12 

Prosinec 21,02 164,21 16,97 297,02 0,74 

Celkem 267,95 2235,11 276,72 3732,52 137,91 

 

              Tab.č. 7 Mnoţství vydaných odpadŧ za rok 2011 

Výdej odpadŧ v tunách 

Měsíc 2011 
Odepsáno    
( poţár ) 

Ţelezo Kompostárna 
Výdej  

Z linky          Ze skladu 

Leden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Únor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Březen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Duben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Květen 203,18 0,00 50,00 386,38 0,00 

Červen 0,00 0,00 61,00 393,14 217,00 

Červenec 0,00 0,42 44,00 463,74 0,00 

Srpen 0,00 0,86 55,00 274,39 0,00 

Září 0,00 0,00 51,00 0,00 531,57 

Říjen 0,00 0,62 107,00 522,40 0,00 

Listopad 0,00 0,00 97,00 0,00 815,95 

Prosinec 0,00 0,00 74,00 0,00 743,87 

Celkem 203,18 1,90 539,00 2040,05 2308,39 
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Tabulka č. 8 Příjem odpadŧ ke zpracování v roce 2012 

Příjem v tunách 

Měsíc 2012 

Komunální odpad Ostatní odpad 

20 03 07 20 03 01 
Ostatní 
komunální 

Ostatní 
prŧmyslový 

17 02 03 

Leden 66,80 33,55 8,46 391,11 0,00 

Únor 12,06 173,82 3,94 355,39 3,96 

Březen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Duben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Květen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Červen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Červenec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Srpen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Září 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Říjen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Listopad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prosinec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem 78,86 207,37 12,40 746,50 3,96 

 

 

         Tab.č. 9 Výdej odpadŧ ke zpracování v roce 2012 

Výdej odpadŧ v tunách 

Měsíc 2012 
Odepsáno    
( poţár ) 

Ţelezo Kompostárna 
Hotový 
produkt 

 

Leden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Únor 0,00 0,00 0,00 0,00 423,48 

Březen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Duben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Květen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Červen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Červenec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Srpen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Září 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Říjen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Listopad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prosinec 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 423,48 
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4.3.4. Kontrola a ověření kvality výstupního produktu 

Kontrola odpadu vstupující do procesu probíhá jiţ při samotném 

sběru a shromaţďování. Zákazníci jsou předem upozorňováni na nutnost 

odstranění neţádoucích příměsí, jako jsou stavební odpady, ţelezo a 

organická sloţka apod. Dále je prováděna kontrola obsluhou zařízení při 

vykládce a téţ vizuální prohlídka při dávkování do násypky. Před tímto 

dávkováním dochází k hlavnímu dotřídění, v případě nutnosti je moţnost 

ještě vrátit odpad zpět dodavateli.  

Ověřování kvality upraveného odpadu probíhá ještě u odběratele. 

V současné době dodáváme do dvou společností, a to Lafarge Cement, a.s. 

a Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost. Lafarge Cement si 

ověřuje odpady ve vlastní laboratoři a pravidelně nás informuje o základních 

parametrech, které jsou uvedeny v tabulce č. 11. Dále jsme smluvně 

zavázáni k měsíčním rozborŧm. Tyto parametry jsou dány Integrovaným 

povolením spol. Lafarge Cement a jsou uvedeny v tabulce č.10. 

 

 

Graf č. 2 Vlastnosti přijímaných odpadŧ 
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Vlastní odběr vzorkŧ je prováděn na základě Metodického pokynu 

Ministerstva ţivotního prostředí České republiky k provádění rozborŧ a vnitřní 

směrnicí společnosti CELIO a.s. Jedná se o odběr 0,5kg hotového produktu 

dvakrát za jednu směnu. Vzorky jsou shromaţďovány a vţdy na konci 

kalendářního měsíce je vytvořen směsný vzorek. Mnoţství je redukováno 

kvartací aţ na hmotnost 3kg. Takto upravený vzorek je předáván 

akreditované laboratoři a je provedena analýza v rozsahu tabulky č. 10 . 

Výsledek je předáván odběrateli. [ 9 ] 

 

Tab. č . 10    Kritické ukazatele pro příjem odpadŧ v cementárně 

Kritické ukazatele Jednotka Max. hodnota 

Výhřevnost MJ/kg Min. 12 

Síra %hm. 1,5 

Chlor %hm. 1 

Fluor mg/kg suš. 600 

PCB mg/kg suš. 50 

Cu mg/kg suš. 500 

Pb mg/kg suš. 2 

Hg mg/kg suš. 2 

Tl mg/kg suš. 5 

Cr mg/kg suš. 100 

Ni mg/kg suš. 350 

Alkálie Ekvivalent  = (K2O*0,658+Na2O) %hm. 1,2 

Org.kyslík %hm.  

Dusík %hm.  

 

Jelikoţ se jedná o odpady, které pochází z kontinuálních výrob a od 

stejných zákazníkŧ, není problém dosahovat standartní kvality v prŧběhu 

úpravy odpadŧ. Zaměřujeme se hlavně na odpady z produkce autodílŧ. 

Jedná se hlavně o plasty z reflektorŧ a palubních desek, textilie z interiérŧ a 

odpadní pryţ. Dále na odpadní textilie a to i na vytříděné odpady ze 

separovaného sběru.  

Zvláštní pozornost je věnována komunálnímu a objemnému odpadu. 

Pŧvod odpadu je velkou neznámou a nelze stanovit předem jeho vlastnosti. 

Pochází ze svozŧ od občanŧ a ze sběrných dvorŧ. Objemný odpad obsahuje 

velké mnoţství nábytku, kobercŧ, plastŧ, organických částí a také stavební 

sutě apod.  
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Po vstupu do úpravy jsou přidávány po částech do zpracovávaných 

odpadŧ z automobilového prŧmyslu. Výhodou komunálních odpadŧ je jejich 

vyšší váha oproti ostatním částem.  

 

Tab. č. 11 Výsledky rozborŧ Lafarge Cement, a.s. 

Datum 
dodávky 

Dodavatel Vlhkost Výhřevnost Popel % 
kalkulovaný 

Cl 
% 

S 
% 

30.4.2011 CELIO 5,91 19,6 11,18 0,22 0,1 

3.5.2011 CELIO 14,45 17,6 0,02 0,86 0,16 

9.5.2011 CELIO 7,94 19,2 6,73 0,48 0,17 

18.5.2011 CELIO 14,8 14,9 12,68 0,26 0,16 

24.5.2011 CELIO 7,3 19,6 11,65 0,43 0,16 

14.6.2011 CELIO 13,54 17,8 8,76 0,47 0,14 

21.6.2011 CELIO 18,2 16,7 8,06 0,26 0,14 

29.6.2011 CELIO 23,16 13,7 16,57 0,26 0,15 

4.7.2011 CELIO 23,16 13,8 15,62 0,61 0,18 

21.7.2011 CELIO 11,8 17,6 9,69 0,75 0,14 

22.7.2011 CELIO 27,3 14,9 8,72 0,43 0,11 

25.7.2011 CELIO 11,5 16,2 10,84 0,36 0,1 

26.7.2011 CELIO 11,95 18,6 11,86 0,38 0,11 

27.7.2011 CELIO 5 16,1 11,03 0,45 0,11 

30.7.2011 CELIO 9,28 13,4 5,84 0,25 0,15 

3.8.2011 CELIO 6,74 16,7 9,53 0,48 0,09 

3.8.2011 CELIO 4,13 19 11,91 0,55 0,1 

9.8.2011 CELIO 4,69 20,3 10,56 0,99 0,15 

11.8.2011 CELIO 5,89 18,9 8,86 0,5 0,11 

25.8.2011 CELIO 7,9 24,8 7,81 0,37 0,17 

1.9.2011 CELIO 13,25 19,4 5,45 0,35 0,22 

2.9.2011 CELIO 6,57 21,2 5,53 0,27 0,19 

7.9.2011 CELIO 10,73 20 12,77 1 0,19 

9.9.2011 CELIO 24,38 17,2 15,96 0,43 0,19 

26.9.2011 CELIO 7,56 20,8 11,2 0,28 0,16 

29.9.2011 CELIO 17,4 17,8 9,1 0,46 0,17 

3.10.2011 CELIO 6,39 18,8 9,9 0,35 0,16 

6.10.2011 CELIO 7,3 20,9 14,25 0,8 0,16 

11.10.2011 CELIO 11,52 18,6 10,53 0,58 0,16 

17.10.2011 CELIO 5,8 20,7 8,53 1 0,3 

7.11.2011 CELIO 8,95 19,2 13,53 0,46 0,15 

9.11.2011 CELIO 7,09 19,3 10,26 0,44 0,14 

11.11.2011 CELIO 7,24 21,2 10,58 0,64 0,17 

17.11.2011 CELIO 5,14 21,8 7,94 0,35 0,20 

23.11.2011 CELIO 11,32 18,6 7,61 0,43 0,14 

28.11.2011 CELIO 10,12 18,0 12,03 0,72 0,15 

1.12.2011 CELIO 11,20 21,7 10,71 0,30 0,14 

5.12.2011 CELIO 10,60 16,9 15,06 0,55 0,18 

8.12.2011 CELIO 5,80 19,9 10,87 0,30 0,69 

12.12.2011 CELIO 5,67 21,7 8,23 0,36 0,17 

15.12.2011 CELIO 6,29 21,3 6,58 0,22 0,15 

19.12.2011 CELIO 15,42 10,3 7,94 0,28 0,08 

26.12.2011 CELIO 18,62 14,3 14,35 0,67 0,19 
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Provozní zkouška  

 Po zjištění výtěţnosti vyuţitelných sloţek z odpadu katalogového čísla 

20 03 01 – směsného komunálního odpadu byla provedena provozní 

zkouška. Ke zpracování bylo přijato 75,52 tun odpadu. Pŧvod odpadu je 

jasně definovatelný a pochází ze třech zdrojŧ. Prvním zdrojem je sídlištní 

svoz v celkové hmotnosti 60,46 tun, druhý zdroj pochází ze svozu odpadu 

v obchodních centrech v celkové hmotnosti 13,6 tuny a třetí z kancelářských 

prostor v celkové hmotnosti 2 tun.  

Tab. č. 12      Přehled návozŧ pro provozní zkoušku [ 13 ] 
 

       
Datum Původce Lokalita kód odp. 

kategorie 
odp. 

název 
hmotnost  

( t ) 

22.3.2012 
Marius 

Pedersen a.s. 
(TSM) 

 Město 200301 O 
Směsný 

komunální 
odpad 

10,96 

22.3.2012 
Marius 

Pedersen a.s. 
Obchodní 
centrum  

200301 O 
Směsný 

komunální 
odpad 

5,04 

22.3.2012 
CELIO a.s. - 

SVOZ 
Prŧmyslový 

areál  
200301 O 

Směsný 
komunální 

odpad 
1,58 

23.3.2012 
.A.S.A., spol. s 

r.o. 
Obchodní 
centrum 

200301 O 
Směsný 

komunální 
odpad 

5,44 

23.3.2012 
.A.S.A., spol. s 

r.o. 
Obchodní 
centrum 

200301 O 
Směsný 

komunální 
odpad 

2,58 

26.3.2012 

Technické 
sluţby města 
Duchcova, 

s.r.o. 

Město 200301 O 
Směsný 

komunální 
odpad 

9,58 

26.3.2012 
Marius 

Pedersen a.s. 
(TSM) 

Město 200301 O 
Směsný 

komunální 
odpad 

8,98 

26.3.2012 
Marius 

Pedersen a.s. 
Město 200301 O 

Směsný 
komunální 

odpad 
7,44 

26.3.2012 
Marius 

Pedersen a.s. 
Město 200301 O 

Směsný 
komunální 

odpad 
6,96 
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26.3.2012 
CELIO a.s. - 

SVOZ 
Prŧmyslový 

areál 
200301 O 

Směsný 
komunální 

odpad 
2 

27.3.2012 
Marius 

Pedersen a.s. 
(TSM) 

Město 200301 O 
Směsný 

komunální 
odpad 

9,74 

27.3.2012 
Marius 

Pedersen a.s. 
Město 200301 O 

Směsný 
komunální 

odpad 
5,22 

 

 Při procesu úpravy v lince došlo k vyřazení separátoru lehké a těţké 

frakce. Jelikoţ se jednalo o svoz, kde je sídlištní zástavba s centrálním 

vytápěním, neobsahoval odpad popeloviny a zeminy. Dále by v tomto 

zařízení došlo ke zbytečným ztrátám vyuţitelných sloţek.  Odpad byl před 

vstupem do násypky drtiče vizuálně kontrolován a nebylo potřeba 

odstraňovat jakékoliv části. [ 27 ] 

 Po předrcení v primárním jednohřídelovém drtiči LINDNER JUPITER 

2200 byl odpad zbaven kovových magnetických částí, prošel třídičem se 

šesti síty, kde byla oddělena část odpadŧ, a pokračoval do sekundárního 

drtiče LINDNER POWER KOMET 2200. Zde byla upravena velikost frakce 

na 35 mm a dopravena do prostoru pro shromaţďování hotového produktu. 

Zde byl produkt naloţen do kontejneru a váţen na vstupní váze společnosti. 

Váţeny byly téţ vyseparované frakce, a to před odvozem k dalšímu 

nakládání.  

 Výsledkem bylo zpracování 75,52 tuny směsného komunálního 

odpadu. Vyuţitelného spalitelného produktu jsme získali 23,58 tuny. 

Vyseparované kovy měly hmotnost 2,06 tuny, kompostovatelný odpad 48,68 

tuny a podíl lehké a těţké frakce byl 1,20 tuny.   

Tab. č. 13 Výstup částí z provozní zkoušky 

hotový produkt Kompostárna Kovy Lehká/těţká frakce 

23,58 48,68 2,06 1,20 

 



Bc. Beno Macík – Hledání optimálních poměrŧ jednotlivých druhŧ odpadŧ 
pro energetické vyuţití v cementárně 

 

2012                                                                                                       45 

 

Graf č. 3 Podíl jednotlivých sloţek komunálního odpadu 

 

 
Graf č.4 Procentuální sloţení komunálního odpadu [ 12 ] 
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Vyhodnocení provozní zkoušky potvrdilo moţnost zpracování 

komunálního odpadu jak po stránce technické, tak po stránce vyuţitelnosti 

jednotlivých vyseparovaných částí. Oproti grafu č. 4 nebyl nalezen ţádný 

nebezpečný odpad, jenţ je zde uváděn mnoţstvím 3%. Sklo je zastoupeno 

v části lehká/těţká frakce a je uváděno v mnoţství 2% oproti 9%. Bioodpad 

byl ve vstupním produktu zastoupen 64%, zatímco v druhém grafu pouze 

18%. Lze se tedy domnívat, ţe tzv. zbytkový odpad zastoupen 35% byl 

obsaţen v části odcházející na kompostárnu a tvořil by tedy 53%. Hotového 

produktu, pro nás odpadu pro energetické vyuţití, jsme získali 31%. 

V porovnání se pohybujeme v limitu vyuţitelnosti papíru a plastu, který tvoří 

35%.  
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5. GEOBAL 4 

 
 

5.1 Skladování a úprava paliva GEOBAL 4 

 

Tuhé palivo GEOBAL 4 vyrobila firma GEOSAN GROUP a.s., při 

likvidaci starých ekologických zátěţí bývalého podniku OSTRAMO v Ostravě. 

Zde se více jak 100 let ukládal do lagun odpad vznikající při kyselinové 

rafinaci destilačních zbytkŧ ( tzv. sludge ). Jednalo se o jednu z největších 

ekologických zátěţí nejen svým rozsahem, ale i blízkostí obydlených prostor.  

Výroba tuhého paliva spočívala ve stabilizaci odpadŧ ze sludgeových 

lagun metodou in-situ pomocí CaO a následným doreagováním upraveného 

materiálu. Při doreagování upraveného materiálu byl sniţován obsah vody.   

Proces byl zahájen aplikací nehašeného vápna ( 96% oxid vápenatý) 

přímo do laguny. Po proběhnutí reakce byl materiál odtěţován a v případě 

potřeby byla zavápněná sludge míchána s černouhelným nebo 

hnědouhelným hruboprachem. Mísení jednotlivých komponentŧ bylo 

prováděno tak, aby výsledným produktem byla sypká, nelepivá, suchá směs. 

Vlastní míchání bylo prováděno míchací lopatou a po dozrání byla upravena 

frakce drtičem.  

Kontrola kvality výstupního produktu byla prováděna pomocí 

chemických rozborŧ. Parametry byly kontrolovány kaţdých 1000 tun 

vyrobeného paliva. Z kaţdých 100 tun paliva byl odebrán jeden dílčí vzorek. 

Z deseti dílčích vzorkŧ byl sestaven jeden směsný vzorek, ze kterého byly 

provedeny analýzy v akreditované laboratoři Státního zdravotního ústavu 

v Ostravě.  

Vlastnímu skladování GEOBALu 4 předcházely nutné přípravy ve 

společnosti CELIO a.s. Jednalo se především o rozšíření skladovacích 

prostor, coţ přineslo potřebu vybudování IV. sektoru skládky S – NO. 

Zároveň s touto výstavbou pokračovalo legislativní řízení. Jednalo se o 

nepodstatnou změnu integrovaného povolení.  
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Přeprava probíhala po ţeleznici z Ostravy do Mostu – vlečka Záluţí 

ve speciálně upravených kontejnerech. V Mostě byly kontejnery přesypány 

na nákladní automobily a dopraveny do firmy CELIO a.s. Zde je GEOBAL 4 

skladován ve čtyřech zakládkách v celkovém mnoţství 110 000 tun.  

Jednotlivé zakládky jsou denně sledovány a pomocí sond do hloubky 

150 cm a vzájemné vzdálenosti 4 metry je měřena teplota, která je 

zaznamenávána do provozního deníku.  

 Před vlastní expedicí je prováděna homogenizace a dotřídění 

neţádoucích příměsí pomocí ALLU lopaty osazené na kolovém nakladači 

CASE.  

 

 

 

Obr. č. 7 Homogenizace GEOBALu 4 
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6. Závěr 

 
Energetické vyuţívání odpadŧ je v České republice rozvíjející se 

oblast odpadového hospodářství. Provozŧ na zpracování odpadŧ není 

mnoho a chybí i koncová zařízení. Cementárny jsou ideálním koncovým 

zařízením, kde je energie přidána do výrobku bez dalších produkovaných 

odpadŧ.  

Společnost CELIO a.s. se jiţ od roku 2007 zabývá přípravou a 

úpravou odpadŧ pro energetické vyuţití. Základem pro tuto činnost byla 

likvidace starých ekologických zátěţí společnosti Chemopetrol a.s. a to lagun 

destilačních zbytkŧ.  

Úprava odpadŧ v lince pro třídění a mechanickou úpravu objemného 

komunálního a prŧmyslového odpadu, je činnost, kdy měníme fyzikální a 

mechanické vlastnosti odpadu. Tato změna je nutná pro jeho další vyuţití 

energetickou formou. Energie odpadu dříve končila na skládkách a v mnoha 

případech se jednalo o velmi problematické odpady. Jejich specifická 

hmotnost se pohybuje mezi 200-350 kg/m3, mechanické hutnění 

kompaktorem není účinné a jen se zmenšovala kapacita skládky. Dalším 

velkým nebezpečím je náchylnost k zahoření. Při několika poţárech jsem 

osobně zaţil velmi problematické a zdlouhavé hašení. Nepomáhalo 

mechanické rozhrnování a dohašování. Tyto práce trvaly v řádech týdnŧ a 

poţáry se často opakovaly.  

Energetické vyuţívání odpadu je velmi logický směr v procesu 

nakládání s odpady.  Svojí výhřevností v rozmezí 14 - 21 MJ/kg jsou 

srovnatelné s primárními fosilními palivy a cementářská technologie výroby 

po sobě nezanechává zbytky po spalování, tedy popeloviny, jeţ se stávají 

součástí cementu.  

Roční kapacita linky je 60 000 tun. Při jejím vyuţití beze zbytku se 

neplní skládky problémovými odpady, není třeba další sledování skládek, 

nevznikají skleníkové plyny, není prŧsaková voda a tedy potřeba jejího 

dalšího čištění. Přínos je hlavně v konečném a trvalém odstranění odpadŧ.  
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Výstupem není jen spalitelná sloţka, ale i část vyuţitelná pro 

kompostování (v současné době probíhají zkoušky vyuţitelnosti v bioplynové 

stanici), vyseparované kovy se stávají další surovinou pro proces recyklace a 

teprve část opravdu nevyuţitelná končí na skládce S – OO.  

Jak je patrno z grafu č. 1 podíl skládkovaných odpadŧ ve společnosti 

CELIO a.s. klesá jiţ tři roky. Naopak se zvyšuje podíl upravených a 

vyuţitelných odpadŧ. Zákazníky pro energeticky vyuţitelné odpady jsou 

hlavně Lafarge Cement a.s., které dodáváme sludge a odpady z úpravy 

v lince, a Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost, která 

vyuţívá upravený odpad z linky. 
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