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Anotace 

V Diplomové práci je uveden proces spalování odpad� s obsahem rtuti . V první �ásti 

práce je seznámení se rtutí a hrozícím nebezpe�ím, vycházející z fyzikáln� chemických 

vlastností rtuti, a popis odpad� obsahující rtu�. Dále pak rozbor samostatného spalování 

odpad� s obsahem rtuti, zp�soby jeho zneškodn�ní v procesu �išt�ní, a monitorování 

zbytk� po spalování. V praktické �ásti je potom uveden postup laboratorní zkoušky, popis 

m��ícího p�ístroje a zm��ené výsledky. V záv�ru je uvedeno zhodnocení odstran�ní odpad�

s obsahem rtuti ve spole�nosti Sita CZ a.s. 

Klí�ová slova: rtu�, odpad, spalování. 

Summary 

In this Master thesis is shown process combustion of wastes containing mercury. In 

the first part is the introduction with mercury and impending danger which, based on the 

physico-chemical properties of mercury, and the description of the waste containing 

mercury. Furthermore, a separate analysis of the process combustion of wastes containing 

mercury, metods of its disposal in the purification process, and monitoring of residues after 

combustion. The practical part is about a laboratory test procedure, a description of the 

measuring device and the measured results. In conclusion, there is indicated the evaluation 

of disposal of waste containing mercury in Sita CZ a.s. 

Keywords: mercury, waste, combustion.
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1 Úvod 

Z údaj� statistického ú�adu �eské republiky je z�ejmé, že se nebezpe�ný odpad 

nej�ast�ji odstra�uje fyzikáln�-chemickou a biologickou úpravou. Dalšími hodn�

využívanými metodami jsou spalování a skládkování odpadu. Spalování odpadu má dv�

zásadní výhody oproti skládkování, a to významná redukce objemu odpadu a destrukce 

škodlivých látek. Termickou destrukcí odpadu ale dojde, pouze k p�em�n� a p�enosu 

polutant� do jiných skupenství (zákon o zachování hmoty). Nap�íklad termická desorpce 

zemin kontaminovaných rtutí. Rtu� obsažená v zemin� se p�i vysokých teplotách v rota�ní 

peci p�evede do plynné formy a následn� p�i procesech �išt�ní spalin dojde k redistribuci 

do pevného skupenství (záchyt Hg na popílku, aktivním uhlí), plynného skupenství (únik 

komínem) a kapalného skupenství (absorpce v kyselé pra�ce). Jaké množství škodlivin lze 

zachytit v jednotlivých skupenstvích, záleží na fyzikáln� chemických vlastnostech látky a 

na dané technologii �išt�ní spalin. 

Z výše uvedeného p�íkladu vyplývá, že spálením dovezeného odpadu problémy 

s likvidací nekon�í, stále je pot�eba analyzovat, �ešit a likvidovat polutant z procesu �išt�ní 

spalin. Tuto vodu ale kv�li velkému obsahu zne�iš�ujících látek, jako je rtu�, není možné 

vypoušt�t do kanalizace, �i povrchových vod p�ímo. Proto se tato odpadní voda p�e�iš�uje 

do takového stavu, aby  byly spln�ny parametry uvedené v Na�ízení vlády �. 61/2003 Sb. o 

p�ípustném zne�išt�ní odpadních vod. Samotný produkt po spálení (struska, popílek) musí 

být odvážen na skládku nebezpe�ného odpadu, z d�vodu obsahu zne�iš�ujících látek.  

Cílem práce je zjistit, jakým zp�sobem lze odstranit rtu� ze spalin p�i spalování 

odpad� a v jakém množství se nachází na významných výstupech ze spalovny. 
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2 Charakteristika odpad� obsahujících Hg 

2.1 Vlastnosti rtuti 

Rtu� má v �isté form� st�íb�it� bílou barvu a dob�e vede elektrický proud. Jedná se o 

jediný známý kov, který je v laboratorních podmínkách kapalný a má ze všech kov�

nejnižší bod tání a varu. V p�írod� se objevuje ve form� cinnabaritu (HgS) a 

v slou�eninách jako jsou oxidy, sírany, chloridy, nebo selenidy. Je to ušlechtilý kov, který 

je rozpustný v kyselin� dusi�né a v koncentrované horké kyselin� sírové. S mnohými kovy 

(zinek, kadmium a další) tvo�í ochotn� slitiny, obecn� se nazývají amalgamy. 

Už p�i b�žných teplotách t�ká, což je velmi nežádoucí z hlediska toxicity, nebo� její 

páry jsou siln� jedovaté. P�i práci s rtutí je pot�eba postupovat velmi obez�etn�. Uchovává 

se v uzav�ených (nej�ast�ji sklen�ných) láhvích a místnost se pravideln� odv�trává. P�i 

úniku se kapi�ky rtuti odstraní posypáním práškovým zinkem nebo sírou. Vznikne tak 

sm�s, která pak již lze jednoduše mechanicky odstranit. 

[1] , [20], [36] 

2.2 Toxicita rtuti 

Rtu� je vysoce nebezpe�ná látka, která je jedovatá nejen pro lidi, ale i pro v�tšinu 

organism�. Jedná se o látku, která je bioakumulativní (koncentruje se v ledvinách, mén�

v játrech a slezin�) a z organismu se vylu�uje jen velmi pozvolna a obtížn�. Rtu�

v organismu zp�sobuje neurologické poruchy, poruchy vid�ní, svalovou slabost, únavu, 

snižuje reproduk�ní schopnosti, prochází placentou a zp�sobuje psychomotorické 

poškození plodu. 

Akutní otrava se projevuje bolestí b�icha, pr�jmy a zvracením. U chronické otravy 

jsou p�íznaky nejasné typu studených kon�etin, vypadávání vlas�, zažívací poruchy, 

chudokrevnost �i onemocn�ní ledvin.  

Rtu� m�že vstoupit do organismu bu� potravou, nebo dýcháním. V potrav� se 

nachází nej�ast�ji ve vnit�nostech zví�at (játra, ledviny) a v rybách, které byly 

kontaminovány rtutí p�i vlastním r�stu. Rizikové mohou být i zem�d�lské plodiny, 
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p�stované na p�d� zamo�ené slou�eninami rtuti, z pr�myslových podnik�, nebo 

nevhodnými p�ípravky k hubení zem�d�lských šk�dc�. 

Toxicita jednotlivých slou�enin rtuti závisí p�edevším na rozpustnosti ve vod�. Proto 

jsou nejvíce rizikové slou�eniny jednomocné a dvoumocné rtuti. Na rozdíl od elementární 

rtuti, jejíž toxicita je prakticky nulová, z d�vodu špatného vnikání do organických tkání. 

Škodlivé jsou tak pouze páry elementární rtuti. Nejtoxi�t�jší rtu� je ve form�

organoslou�enin (zejména methylrtu�). M�žeme ji nalézt v rybách a organismus ji dokáže 

p�ijmout tém�� ze sta procent. 

Složky životního prost�edí (voda, p�da, ovzduší) se dokáží kontaminovat rtutí i na 

velké vzdálenosti, až tisíce kilometr� daleko, od zdroje zne�išt�ní. I proto rtu� p�edstavuje 

vážné riziko. 

[5], [24] 

2.3 Slou�eniny rtuti 

Ve slou�eninách se vyskytuje rtu� v oxida�ních �íslech I a II. Slou�eniny rtu�né jsou 

málo stálé, proto ochotn� p�echázejí na stabiln�jší formu Hg 2+ nebo Hg0. Dále se v textu 

budu zabývat pouze látkami, které jsou nejb�žn�jší a v odpadech nej�ast�ji zastoupené. 

Oxid rtu�natý je jediným oxidem rtuti a ve vod� se skoro nerozpouští. Vyskytuje se 

ve dvou modifikacích a to �ervené a žluté. Rozdíl v barv� je zap�í�in�n r�znou velikostí 

�ástic oxidu. Suspenze oxidu rtu�natého ve vod� vykazuje ve vod� slab� zásaditý 

charakter. 

Sulfid rtu�natý je polymorfní látka a jediná binární slou�enina rtuti a síry. �erná 

modifikace je málo rozpustná, má sfaleritovou strukturu a vyrábí se vysrážením sulfanem 

z roztok� rtu�natých solí. V p�írod� se vyskytuje ve form� rum�lky, což je nejvýznamn�jší 

p�írodní zdroj rtuti, který se už od pradávna používá jako barví�ský pigment. 

Fluorit rtu�natý je iontovou slou�eninou bílé barvy, která krystaluje ve struktu�e 

fluoritu. I v p�ítomnosti studené vody snadno hydrolyzuje na oxid rtu�natý a fluorovodík. 

Chlorid rtu�natý (d�íve známý jako žíravý sublimát) se d�íve používal jako 

antiseptikum a také jako jed na hlodavce. Ve vod� je tato slou�enina velmi dob�e rozpustná 

a toxická.  
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Jodid rtu�natý je �ervené barvy a vzniká reakcí rozpustného jodidu na roztok 

obsahující Hg2+. Vodným roztokem tetrajodortu�nanu draselného a alkalického hydroxidu 

vzniká v analytické chemii známé a používané Nesslerovo �inidlo. To se využívá pro 

zjišt�ní p�ítomnosti amoniaku. 

Slou�eniny jednomocné rtuti se p�ipravují redukcí odpovídajících rtu�natých 

slou�enin. Nejd�ležit�jší rtu�ná slou�enina je chlorid rtu�ný (kalomel). Jedná se o bílou, 

krystalickou látku, ve vod� velmi málo rozpustnou. Je sice toxický, ale vzhledem k nízké 

rozpustnosti, se jen velmi složit� m�že dostat do trávícího traktu. V d�ív�jší dob� byl 

v medicín� využíván jako projímadlo. Zna�ný význam má kalomel v analytické chemii, 

kde se používá jako kalomelová elektroda. 

Fluorid rtu�ný p�i zah�ívání disproporcinuje na kovovou rtu� a fluorid rtu�natý. A 

na rozdíl od jiných halogenid� rtu�ných je ve vod� rozpustný. Dále se �asto využívá 

chlorid rtu�ný a dusi�nan rtu�ný. 

[1], [20], [24] 

2.4 Rtu� v odpadech 

Odpady obsahující rtu� je pot�eba ekologicky skladovat �i zlikvidovat. Podle 

evropského na�ízení musí �lenské státy (a to nejpozd�ji do b�ezna 2013) do�asn� skladovat 

kovové odpady rtuti odd�len� od jiných odpad� v skladovacích za�ízeních, které budou 

odolné proti korozi a nepropustné. Pro trvalé uložení kapalné rtuti se jako nejlepší lokality 

prokázaly solné doly a hlubinné skalní masívy. Likvidace odpad� s obsahem rtuti se 

provádí ve spalovnách nebezpe�ného, pr�myslového odpadu. 

Použití rtuti je rozší�ené zejména v léka�ství a pr�myslu, což jsou zárove� nejv�tší 

dodavatelé odpad� s obsahem rtuti. Z laborato�í tvo�í tento odpad nap�íklad vysloužilé 

p�ístroje s náplní rtuti: teplom�ry, barometry, tlakom�ry, difúzní výv�vy. V pr�myslu je 

rtu� používána jako ú�inné redukovalo, p�i elektrolytické výrob� hydroxidu sodného a 

výrob� chlóru, p�i výrob� papíru, v závodech na potisk tkanin. Odpady z t�chto �inností 

jsou tedy kontaminované rtutí. V zem�d�lství jsou produkovány odpady s rtutí v nižším 

množství. Nalezneme je u prošlých, �i nespot�ebovaných  p�ípravk� na ochranu d�eva,nebo 

látek ve form� pesticid� (p�ípravky proti plísni, nebo jiným šk�dc�m). 



Bc. Markéta Valová: Spalování odpad� s obsahem rtuti

2013 5 

V b�žném život� se m�žeme nej�ast�ji setkat s odpady s rtutí v podob� malých 

elektrických �lánk�, které už dosloužily. Používají se v ru�ních svítilnách, naslouchacích 

p�ístrojích, kamerách, kalkulátorech, detektorech kou�e, radiích, hra�kách a jiných 

p�ístrojích. Stále �ast�ji se používají svítidla s obsahem rtuti (kompaktní úsporné zá�ivky, 

rtu�ové lampy) jako vnit�ní i venkovní osv�tlení, proto nar�stá i tento odpad. 

V domácnostech vzniká odpad s obsahem rtuti, zbavením se nap�íklad t�chto 

užitkových p�edm�t�: b�licí krémy, podlahový vosk, lešticí prost�edky, amalgamové zubní 

výpln�, dezinfek�ní p�ípravky, barvy, náplasti, keramika, konzerva�ní látky (o�ní kapky, 

roztok na kontaktní �o�ky, nosní kapky, o�kovací látky), kosmetika, prost�edky na barvení 

k�že, tetovací barvy, tiska�ská �er�. 

Zdrojem zne�išt�ní životního prost�edí rtutí jsou pr�myslové odpadní vody. Rtu� se 

zde nachází ve form� kovového prvku, rtu�ných a rtu�natých iont� i jako komplexní 

slou�enina. Dále se rtu� dostává do prost�edí ve form� emisí ze spalování fosilních paliv, 

pražení kovových rud, výrob� cementu, likvidaci odpad� a dalších �inností. 

[4], [5], [20]  
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3 Technologie spalování odpad� s obsahem Hg 

Chceme-li spalovat nebezpe�ný odpad s obsahem rtuti, je pot�eba používat 

specializované technologie. Tyto technologie musí zaru�it bezpe�né zneškodn�ní odpadu i 

snížení množství vypušt�ných zne�iš�ujících látek. D�vodem �išt�ní spalin je dodržení 

limit� vypoušt�ného zne�išt�ní, stanovených �eskou republikou i EU. Spalovna 

pr�myslového odpadu SITA CZ a.s. (d�íve SPOVO a.s.) má povolení spalovat i 

nebezpe�ný odpad s obsahem rtuti, protože tyto technologie používá. Veškerá popsaná 

technologie, se zam��ením na spalování odpad� s rtutí, je používaná touto spalovnou.  

Spalovna je sestavena z n�kolika technologických stup��, které zaru�ují bezpe�né 

zneškodn�ní škodlivin, s možným využitím tepla na výrobu páry. Jedná se o p�íjem 

odpadu, spalovací �ást, využití vzniklého tepla, �išt�ní spalin a �išt�ní odpadních vod. 

Návaznost jednotlivých stup�� je vid�t na obrázku �. 1 

Veškeré údaje plynoucí z provozu spalování a �išt�ní spalin jsou svedeny na 

centrální �ídící systém v místnosti velínu. Zde je možné proces spalování �ídit, nastavením 

zvolených parametr� (nap�. p�ídavek podp�rného paliva), a také umožn�n p�ístup k dat�m 

z laborato�e spalovny (obsah rtuti v odpadních vodách, strusce), a z kontinuálního m��ení 

emisí na komín� spalovny (obsah rtuti v emisích).  

[6], [7], [8] 

Grafické schéma a mapa areálu Sita CZ a.s. je uvedené v p�íloze �. 1 a 2. 

Obrázek �.1:Technologické stupn� spalovny 
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3.1 P�íjem odpad�

Do spalovny jsou p�iváženy odpady r�zného chemického složení a skupenství. 

Každý odpad má vystaven identifika�ní list. Ten obsahuje d�ležité údaje o fyzikáln�-

chemických a nebezpe�ných vlastnostech odpadu, bezpe�nostních opat�eních p�i 

manipulaci a dalších informací. Jestli odpad bude p�ijat ke spálení, se rozhodne po vstupní 

analýze laborato�e spalovny, která bu� potvrdí správnost s daty uvedenými 

v identifika�ním listu, nebo odpad odmítne a zašle zp�t odesílateli. 

Kapalné odpady jsou dováženy v autocisternách a stá�eny do jednoho ze šesti 

zásobníku, podle druhu odpadu (míšeny mohou být pouze látky, které spolu nereagují, 

jinak by mohlo dojít nap�íklad k explozi). Pevné odpady z kontejner� jsou naváženy do 

jedné ze t�í sekcí, z nichž jedna obsahuje i drti� pro p�ed-úpravu velkých kus� odpad�. 

Kusový odpad jako sudy, jsou ukládány bu� do skladovacích prostor (následn� pomocí 

dopravníku p�eváženy do spalovací �ásti), nebo jsou odpady vysypány do sekcí. N�které 

p�epravní obaly se spalují spolu s nebezpe�ným odpadem, jiné se pouze vyprázdní, o�istí a 

znovu použijí. 

Pro odpady smíšené s rtutí, byly na této spalovn� zakoupeny certifikované speciální 

boxy. Do t�chto box� se ukládají soudky s odpadem v pevném skupenství, které obsahují 

rtu�. Pokud je odpad s rtutí umíst�n v pevn� uzav�ených obalech, pak se tyto obaly do 

sekcí nevyprazd�ují, ale spalují se spolu s odpadem. To se provádí z d�vodu menšího 

úniku par rtuti do ovzduší. Dále byla vy�len�na sekce pro uložení tohoto odpadu (sekce s 

podtlakem a odsáváním plyn� do spalovací pece). Pro kontrolu úniku par rtuti je p�i 

velkém objemu odpadu (nap�. kontaminovaná zemina rtutí ze Spolany), provád�no 

vzorkování vzduchu p�ed prostorem sekce. 

Již p�i p�íjmu odpadu je pot�eba plánovat proces spalování. Názornou ukázkou bylo 

spoluspalování zeminy kontaminované rtutí a odpad� s obsahem organicky vázaného 

chlóru na spalovn� v roce 2011. Vysoká koncentrace chlóru v odpadu podporuje oxidaci 

Hg0 (kovové rtuti) na iontovou formu Hg2+, to napomáhá úplnému odstran�ní rtuti ze 

spalin. 

[7], [8], [9] 
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3.2 Skladování odpad�

Nebezpe�né odpady se vyzna�ují �asto neznámou povahou odpad� a velkou škálou 

možností složení odpad�. To má za následek zvyšující se rizika a nebezpe�í ohrožení 

zdraví lidí i životního prost�edí, proto jsou na rozdíl od odpad� ostatních-inertních, kladeny 

vysoké nároky na skladovací prostory a za�ízení. Odpady jsou do spalovny dováženy 

v autocisternách, nebo automobily (nákladními i osobními podle druhu a velikosti odpadu). 

Pro snížení množství odpad� z obal� je dobré skladovat nebezpe�né odpady ve stejných 

obalech, které byly použity pro p�epravu. Mohou se nap�íklad skladovat sudy, bikrany, 

kontejnery i plastové obaly, p�ímo na vyzna�ené skladovací ploše. Tím se zamezí další 

manipulaci s nebezpe�ným odpadem a možnému ohrožení životního prost�edí i �lov�ka. 

Bunkr (nebo-li sekce) – zde se ukládají tuhé a kašovité nebezpe�né odpady, p�ípadn�

se zde vylévají kapalné odpady ze sud� a IBC kontejner�. Jedná se o zabezpe�ené prostory 

velikosti okolo 1 000 m3. Tyto místnosti mají z d�vodu bezpe�nosti betonové dno a 

protipožární systém, pro p�ípad samovznícení odpadu. Odpady jsou zde sypány na 

hromadu a míchány drapákem je�ábu, ovládaným z kabiny velínu. Promísením se odpad 

homogenizuje a je následn� je�ábem p�enesen do násypky rota�ní pece. Nej�ast�ji se odpad 

se rtutí skladuje práv� v sekcích. 

Cisternové sklady (nebo-li cisterny) – zde je �erpán kapalný nebezpe�ný odpad z 

autocisteren. Protože existuje zna�né množství druh� kapalných nebezpe�ných látek, které 

spolu mohou reagovat, musí být zajišt�n i dostate�ný po�et cisteren. V p�ípad�, že by došlo 

k reakci látek po smíchání odpadu, mohlo by to vést k následné explozi, �i polymerizaci. 

K homogenizaci v cisternách se využívají mechanická nebo hydraulická míchadla. 

M�žeme se setkat i s využitím inertní atmosféry (nap�. dusíkové) pro snížení negativních 

reakcí s odpadem. Následn� jsou kapaliny �erpány potrubním systémem do rota�ní pece 

nebo sekundární spalovací komory. Dávkování odpadu je ovládáno z velínu centrálním 

�ídícím panelem. 

Zabezpe�ený skladovací prostor – zde je možno ukládat odpady v sudech, malých 

balících, kontejnerech a dalších obalech. Ty jsou podle charakteru r�zn� dopravovány do 

spalovací �ásti. Bu� jsou odpady p�enášeny dopravníkem p�ímo do rota�ní pece, nebo je 

odpad vozíkem odvážen a vysypáván do sekcí.  

[7], [9] 
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3.3 Spalovací �ást 

Pro spalování nebezpe�ných odpadu se ve spalovn� (stejn� jako ve v�tšin� spaloven 

nebezpe�ného odpadu) používá rota�ní bubnová pec. Mén� se pro tuhé odpady používají 

roštové spalovny. Pro n�které p�edem upravené odpady jsou používány spalovny s 

fluidním ložem (zde musí být stejná velikost �ástic odpadu). Nejvíce jsou využívány 

kombinace bubnových pecí s doho�ívacími komorami. Jedná se o spalování, kde je použito 

nadstechiometrického obsahu oxida�ního média. Jako médium je zde využitý primární a 

sekundární vzduch. 

V rota�ní peci je možné spalovat všechny druhy odpadu, ve všech skupenstvích. 

Jedná se o masivní objekt, jehož provozní teplota je v rozsahu 900 až 1 200 °C, v závislosti 

na druhu vstupního nebezpe�ného odpadu. Tato teplota p�edstavuje velké zatížení na st�ny 

bubnové pece, a proto je opat�ena žáruvzdornou vyzdívkou s tepeln� izola�ními vrstvy, 

které ji chrání p�i vyšších teplotách. Jako ochrana žáruvzdorné vyzdívky p�ed chemickým i 

mechanickými vlivy se využívá ztvrdlá vrstva strusky. 

Rota�ní pec dané spalovny má tvar oto�né válcové nádoby, lehce naklon�né v 

horizontální ose o délce 10 m a vnit�ním pr�m�ru 3 m. Odpad se pohybuje samovoln�

p�sobením gravitace p�i rotaci. Doba zdržení odpadu v bubnové peci závisí na úhlu sklonu 

pece a rychlosti jejího otá�ení (pr�m�rn� je zde odpad spalován 20 až 40 minut). Odpad je 

dávkován vst�ikováním do �ela rota�ní pece (kapalné odpady), je�ábem do násypky pece 

(pevný odpad) a sudy jsou p�epravovány dopravníky. P�i spalování je teplo k odpadu 

p�ivád�no spalinami t�emi zp�soby. Probíhá zde sálání plamene na odpady i na �ást 

vyzdívky, sdílení tepla ze spalin na odpady a vedení tepla z horké vyzdívky. Aby byla 

zajišt�na lepší ú�innost zneškodn�ní toxických látek, dopl�uje se rota�ní pec o sekundární 

doho�ívací komoru. Nespalitelný zbytek po spalování odchází ve form� strusky. 

Doho�ívací komora má rozsah teplot 900 až 1200 °C a je zde dávkován tryskou 

kapalný i plynný odpad. Vysoká teplota zp�sobí úplné vyho�ení spalin a tím odbourání 

nebezpe�ných látek, jako je rtu� a organické slou�eniny (PCB, dioxiny, freony). Doba 

zdržení spalin závisí na její velikosti a objemovém pr�toku. Nejnižší doba zdržení spalin 

v doho�ívací komo�e je dána Sm�rnicí 2000/76/ES, která stanovila nejnižší �as na 

2 sekundy. 

[9], [10], [11] 
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P�i spalování odpad� s podílem rtuti dochází k níže popsaným reakcím. V první fázi 

se rtu�, za p�ítomnosti vysoké teploty, p�em�ní na plynnou fázi - elementární rtu� (Hg0). 

Dále záleží na uplatn�ní r�zných reak�ních mechanism�. Když je rtu� spalována, p�i 

teplot� nad 850 °C, s odpadem v podob� chlorid�, p�echází významný podíl rtuti reakcí 

s atomárním chlórem na HgCl2. 

Hg0 (g) + 2 Cl (g) 	 HgCl2 (g) (1) 

Vzniklý chlorid rtu�natý i elementární rtu� má schopnost adsorbovat se na p�ítomné 

tuhé �ástice. Zachytí se na povrchu nejen �ástic popílku, popelovin, ale i na uhlíkatém 

nedopáleném odpadu. Na tuhých �ásticích pak m�žeme stanovit slou�eniny rtuti jako 

HgCl2, HgO, HgSO4, HgS. Následn� m�že dojít ke katalytické oxidaci Hg. 

Hg0 (g) 	 Hg2+ (g)   (2) 

Rtu�, která se nezachytí na pevné �ástice, dále postupuje do dalších technologických 

�ástí. 

[8]   

Obrázek �. 2: Schéma spalování odpadu v rota�ní pec s doho�ívací komorou [17] 
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3.4 Výroba páry a elektrické energie 

V odpadovém hospodá�ství je hlavní snahou vytvo�it bezodpadovou technologii. 

Protože to ale zatím není prakticky proveditelné, dostává se do pop�edí snaha o 

p�edcházení vzniku odpad�, snížení množství odpad� ukládaných na skládky a využití 

energetického potenciálu uloženého v odpadu. Tepelnou energii uloženou v odpadech je 

možno získat spalováním odpadu. Tím vzniká úspora neobnovitelných zdroj� jako je ropa, 

zemní plyn �i uhlí. Navíc je spalováním odpad� zmenšen jejich objem, a tím se zredukuje i 

množství odpad� uložených na skládky. 

Využití tepelné energie probíhá v parním kotli (generátoru) a u spalovny 

nebezpe�ného odpadu má kapacitu až 35 MW. Pr�m�rn� se z jedné tuny spáleného odpadu 

vyprodukují �ty�i tuny páry. Kotel má na spalovn� dv� funkce. Dochází k chlazení spalin a 

zárove� se p�enáší teplo ze spalin do jiného média. Médium je zde voda, ze které ú�inkem 

tepla vzniká pára. P�i rozhodování, jaký kotel se bude na dané spalovn� využívat, se 

p�ihlíží k typu spalovaných odpad�. Pokud nap�íklad budou vznikat vysoce korosivní 

plyny a velké množství prachových �ástic, bude se rychle snižovat životnost kotle. Proto se 

zvolí za�ízení s povrchovou úpravou kotle. 

Teplo ze spalin se využívá jednak k výrob� páry. Která se používá pro pot�ebu 

technologie, p�ípadn� komer�ní ú�ely. A zárove� výrobu elektrické energie pro spot�ebu 

spalovny. Z parního kotle se odvádí popel obsahující adsorbované t�žké kovy (zejména 

rtu�). 

[9], [18], [19], [23] 

Obrázek �. 3: Schéma parního kotle s ekonomizérem  [17] 
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3.5 �išt�ní spalin 

P�i procesu spalování dochází ke vzniku plynných látek obsahující mnoho polutant�. 

P�ímé vypoušt�ní t�chto spalin by tedy zp�sobilo velké zne�išt�ní ovzduší. Proto se ješt�

p�ed odchodem emisí z komínu spalovny provádí n�kolikastup�ové �išt�ní spalin a 

následná kontrola procesu �išt�ní automatizovaným m��ením. Automatizované kontinuální 

m��ení polutant� ve spalinách je provád�no p�ístrojem umíst�ném na komín�. Cílem 

monitorování je získat analýzu zne�iš�ujících látek, ur�it identitu, koncentraci a rozsah 

toxického chemického zne�išt�ní. Monitorovací systém zahrnuje m��ení prachu, TOC, 

analyzátor kyslíku a HCl, CO, SO2, NOx a nov� i analyzátor rtuti. [7], [12],[13], [14] 

V následujícím textu se budu podrobn�ji zabývat jednotlivými kroky �išt�ní spalin. 

Proto zde nejd�íve uvedu jednotlivé �ásti a stru�n� nastíním technologii.  

Nejprve jsou spaliny odvád�ny do elektrostatického filtru, kde se za pomocí 

stejnosm�rného nap�tí odstra�uje polétavý popílek. Následuje dvoustup�ové mokré praní. 

V prvním stupni jsou spaliny skráp�ny procesní vodou a dochází ke vzniku kyselin (kyselé 

praní), p�edevším se zachycuje HCl, HF. Zde také dochází k záchytu t�žkých kov�, 

p�edevším rtuti. Druhý stupe� (alkalické praní) je provád�n ve dvou pracích jednotkách, 

aby došlo k co nejv�tšímu záchytu SO2. Spaliny jsou skráp�ny vápenným mlékem. Dále je 

do spalin vst�ikován aktivní koks pro pohlcení dioxin� a t�žkých kov� (rtuti). Zne�išt�ný 

koks je následn� zachycen na rukávech tkaninového filtru. Posledním krokem je �išt�ní 

spalin v DENOx katalyzátoru (selektivní katalytický reaktor). Zde se zachytávají oxidy 

dusíku vst�ikováním vzducho-�pavkové sm�si. Poté už spaliny, z velké �ásti zbavené 

polutant�, voln� odchází komínem o výšce 50m. Návaznost jednotlivých stup�� �išt�ní 

spalin je vid�t na obrázku �.5. [7], [16] 

Obrázek �. 4 : Schéma návaznosti jednotlivých stup�� �išt�ní spalin 
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3.5.1 Suché p�ed�išt�ní spalin 

Odstran�ní tuhých látek ze spalin je v�tšinou technicky jednoduší, než odstran�ní 

plynných škodlivin. Protože existuje mnoho metod, je pot�eba vybrat tu, jenž bude 

vykazovat nejlepší výsledky v zachycení pevných polutant�. Mezi významné 

charakteristiky, pro volbu metody, pat�í velikost a tvar �ástic, koncentrace, smá�ivost, 

elektrický náboj a odpor, m�rný povrch a jiné. Za�ízení na zachycení pevného podílu 

z hlediska principu jejich funkce rozd�lujeme na odlu�ova�e mechanické, elektrické a 

filtry. [2], [15] 

Suché p�ed�išt�ní spalin na spalovn� spo�ívá v pneumatickém dávkování sypkého 

sorbentu Na2CO3 (sody). Sorbent pohlcuje chlór ve spalinách a následn� je odlou�en na 

elektrostatickém filtru. Ú�elem dávkování sody je tedy snížení koncentrace HCl ve 

spalinách. Podstatou elektrostatického odlu�ova�e je využití elektrického náboje a 

p�itažlivosti nabitých �ástic. Odlu�ova� tvo�í opa�n� nabité elektrody, na které je vedeno 

stejnosm�rné nap�tí. Sb�rací elektroda, má relativn� velkou plochu a podle druhu r�zný 

tvar. Na spalovnách se jako sb�rací elektroda nej�ast�ji používá v podstat� uzemn�ná 

kovová roura, kterou prochází spaliny. Nabíjecí elektroda má naopak malou plochu, 

v�tšinou jde o ty� nebo drát kruhového pr��ezu, který je p�ipojen ke zdroji nap�tí. �ástice 

prachu jsou p�itahovány k nabíjecí elektrod� a dotykem s ní se souhlasn� nabijí. Tím se 

odpuzují od nabíjecí elektrody a jsou p�itahovány sb�rnou elektrodou. �ástice jsou jen 

�áste�n� vodivé, tudíž si uchovají sv�j elektrický náboj a usadí se na st�n� roury. Popílek 

se sorbetem je nutno ob�as mechanicky odstranit, oklepáváním do kontejneru. [11], [15] 

Obrázek �. 5.  : Elektrostatický odlu�ova� [17] 
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3.5.2 Mokré �išt�ní spalin 

Odstran�ní plynných zne�iš�ujících látek ze spalin probíhá v závislosti na fyzikálním 

stavu sorp�ního �inidla suchými, polosuchými i mokrými procesy. Jakou technologii pro 

�išt�ní zvolíme, závisí na druhu spalovaného odpadu. V�tšinou se používá kombinace 

všech t�chto metod, aby se zajistilo ú�inné odstran�ní r�zných polutant�.  

Když hovo�íme o mokrém procesu, je tím mín�no skráp�ní spalin v reak�ní komo�e. 

Jako vst�ikovací kapaliny slouží ob�hová voda, peroxid vodíku nebo prací roztok (s 

p�ídavkem vápenného mléka, hydroxidem sodným a dalšími reak�ními �inidly). P�i tomto 

procesu dochází k odstran�ní nejen kyselých a zásaditých složek, ale i prachových �ástic. 

�išt�ní má vyšší ú�innost než metody suché ale vzniká velké množství odpadní vody, 

kterou je pot�eba �ešit. Použitou vodu je dle Zákona o vodách �. 254/2001 Sb. v platném 

zn�ní, nutno považovat za vodu odpadní.Vzniklé odpadní vody jsou p�edány do procesu 

�išt�ní odpadních vod. 

[8], [9]

Obrázek �. 6: Mokré �išt�ní spalin [17] 

Mokré �išt�ní spalin je na této spalovn� dvoustup�ové. Prvním stupn�m mokrého 

�išt�ní je kyselá pra�ka. Spaliny jsou skráp�ny vodou. V kyselé pra�ce dochází k 

odstran�ní HCl, HF a také k dalšímu odstran�ní t�žkých kov�, které nebyly zachyceny ve 

strusce a popílku z parního kotle. Speciáln� pro odstra�ování rtuti je p�idáván peroxid 
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vodíku. Ten má p�íznivý vliv na oxidaci Hg0 na iontovou formu Hg2+, která díky dobré 

rozpustnosti ve vod� p�ejde do odpadní vody. Vzniklé odpadní vody jsou �išt�ny v 

systému �išt�ní odpadních vod v areálu spalovny (�OV). 

Druhý stupe� je tvo�en dv�ma alkalickými pra�kami. Dochází zde k odstran�ní oxidu 

si�i�itého. Spaliny jsou skráp�ny suspenzí Ca(OH)2 (vápenné mléko). Odpadní voda z 

první prací jednotky slouží hlavn� pro výrobu sádrovce (CaSO4 . 2H2O). Druhá prací 

jednotka se p�idává k dosažení požadovaných hodnot emisí SO2. Mokrý sádrovec je 

p�eveden do odst�edivky, kde je zbaven p�ebyte�né vody. Tato odpadní voda se dále 

používá na ost�ik demistr� (odlu�ova�� kapek), nebo je odvedena do �OV.  

[7], [16], [21] 

3.5.3 Tkaninový filtr 

Principem mechanických odlu�ova�� je odstran�ní zne�iš�ujících látek pomocí 

gravita�ní nebo setrva�né síly, a to suchou nebo mokrou cestou. P�íkladem mohou být 

usazovací komory, cyklóny, Venturiho pra�ky a další. Mezi nejstarší používané metody k 

odstran�ní prachu pat�í zachycení na tkanin� pomocí tkaninového filtru. Tkaninové filtry 

jsou velmi široce používány v za�ízeních ke spalování odpad�. V této spalovn� odpad� se 

používá odlu�ova� elektrostatický i tkaninové filtry. 

Podle tvaru se tkaninové filtry d�lí na hadicové a kapsovité. Oba typy pracují na 

principu zachycení tuhé zne�iš�ující látky na tkanin�, tím postupn� vzniká filtra�ní kolá�. 

Ú�innost filtrace je velmi vysoká, lze zachytit široké rozp�tí velikosti �ástic. U �ástic o 

velikosti menší než 0,1 mikronu je zachycení nižší, ale tyto frakce jsou ve spalinách ze 

spaloven odpad� málo zastoupeny. Pomocí této technologie se dosahuje vypoušt�ní velmi 

nízkých hodnot emisí prachu. [8], [9] 

Problémem p�i kontinuálním provozu tkaninových filtr� je postupné snižování tlaku. 

Ten je zap�í�in�n usazováním �ástic prachu, a proto musí být sledován monitorovacím 

systémem, který oznámí nutnost o�išt�ní filtru. 
ešením je tedy zachycený prach 

pravideln� odstra�ovat (regenerace látky). Provádí se mechanickým oklepáváním, 

vibracemi, nebo zp�tným profukováním. Vým�na filtru je provád�na až tehdy, když je 

dosaženo koncové životnosti, nebo když dojde k neodstranitelnému poškození (nap�íklad 
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neodstranitelné usazeniny jemného prachu na filtru). Kontrola životnosti filtra�ního 

materiálu rukávového filtru se provádí sledováním n�kolika parametr�. Hlavní parametry 

jsou odchylka poklesu tlaku, vizuální kontrola a mikroskopická analýza. Možné pr�saky 

v tkaninovém filtru se projeví zvýšením vypoušt�ných emisí. 

Výhodou tohoto za�ízení jsou nízké po�izovací náklady a vysoká ú�innost. 

Nevýhodou je nepoužitelnost pro lepivé a vlhké materiály. 

Na spalovn� nebezpe�ných odpad� se pro záchyt �ástic dioxin� a t�žkých kov�

používá aktivní koks (silkarbon TH90G). Koks se vst�ikuje do proudu spalin p�ed 

tkaninový filtr. Ten absorbuje polutanty a zne�išt�ný se zachytí na tkaninovém filtru. 

Speciáln� pro záchyt rtuti se používá aktivní koks s obsahem síry. 

[8], [9], [11], [15] 

 Obrázek �. 7: Rukávcový tkaninový filtr  [17] 
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3.5.4 Selektivní katalytická redukce NOx amoniakem  

Oxidy dusíku (NOx) mohou vznikat t�emi zp�soby: 

• Termickým zp�sobem vznikají p�i spalování, a to �áste�nou oxidací vzdušného 

dusíku na oxidy dusíku. Rychlost reakce probíhá v závislosti na teplot�. P�i 

teplot� nad 1 300°C je vývoj oxid� dusíku nejvýrazn�jší.  

• Další možností je vznik oxid� dusíku spalováním paliva. B�hem spalování se �ást 

dusíku v palivu oxiduje na oxidy dusíku.  

• Posledním zp�sobem je tvorba NOx reakcí radikál�, u spalovny nebezpe�ného 

odpadu má ale malý význam. Zde atmosférický dusík m�že oxidovat p�i reakci s 

CH radikály za vzniku kyanovodíku.  

Kontrolní opat�ení pro snížení oxid� dusíku, je snížení p�ebytku vzduchu (prevence 

dodávek nadbyte�ného dusíku) a omezení vysokých teplot v peci (v�etn� lokálních 

horkých míst). Primárním široce používaným opat�ením ke snižování produkce NOx je 

tedy vhodné rozd�lení dodávek primárního a sekundárního vzduchu. Tím se zabrání 

nerovnom�rnému rozložení teplot a vytvá�ení vysokoteplotních zón. Je pot�eba dobré 

znalosti technologie p�i spalování, aby proces pracoval správn�. 

Vysokoteplotní procesy, jako je spalování, jsou tedy doprovázeny vznikem oxid�

dusíku, které je zapot�ebí p�ed vypušt�ním do ovzduší snížit. Nej�ast�ji se k tomu využívá 

reakce reduk�ního �inidla, metodou nekatalytického nebo katalytického procesu. Jestliže je 

amoniak vst�ikován do spalovacího za�ízení p�i teplot� 870 °C až 970 °C, jedná se o proces 

nekatalytický. Tato metoda je náro�ná, proto je více využíváno katalytického procesu. 

Selektivní katalytická redukce je proces, b�hem kterého se sm�s amoniaku a vzduchu 

(reduk�ní �inidlo) p�idává do spalin a prochází p�es katalyzátor. Katalyzátor je v�tšinou 

kovová konstrukce z platiny, rhodia, zeolit� s otvory. Na tom je nanesena aktivní hmota na 

bázi oxid� titani�itého, molybdenového nebo wolframového. P�i pr�chodu spalin 

katalyzátorem reaguje amoniak s oxidy dusíku za vzniku dusíku a vodní páry.  

[2], [8], [11] 
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Katalyzátor je ú�inný v rozmezí teplot 180-450°C (což v�tšina spaloven spl�uje). Je-

li využito v procesu �išt�ní spalin mokré praní, používá se i odlu�ova� kapek, jako 

prevence usazování solí uvnit� katalyzátoru. 

Pro snížení obsahu NOx pod limitní hodnotu je na této spalovn� používána selektivní 

katalytická redukce amoniakem (SCR NOx-NH3). Spaliny jsou vedeny do reaktoru, kde se 

kontinuáln� vst�ikuje �pavek (proces DENOx). Pro zajišt�ní provozní teploty v SCR 

za�ízení je p�ed ním instalován tepelný vým�ník typu spaliny/spaliny. Hlavní probíhající 

reakce v SCR jsou v p�ípad� použití NH3 jako reduk�ního �inidla: 

4 NO + 4 NH3 + O2 	 4 N2 + 6 H2O  (3) 

NO + NO2 + 2 NH3 	 2 N2 + 3 H2O  (4) 

6 NO2 + 8 NH3 	 7 N2 + 12 H2O  (5) 

[7], [8], [9], [16] 

Obrázek �. 8 : Systém DENOx
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3.6 Souhrnná technologie snižování emisí rtuti 

3.6.1 Primární technologie 

Protože je rtu� vysoce t�kavá, tém�� celá p�i spalování vstupuje do proudu spalin. 

Podle legislativy pat�í rtu� mezi t�žké kovy. Limit stanovený Na�ízením vlády 

�. 354/2002 Sb. ze dne 3. �ervence 2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky 

pro spalování odpad�, je pro �eskou republiku 0,05mg Hg /m3. Tento p�edpis již byl 

zrušen p�edpisem 201/2012 Sb., Zákon o ochran� ovzduší, kde je ale stanoven stejný 

emisní limit. V n�kterých �lenských státech Evropské Unie byly stanoveny nižší emisní 

limity a to 0,03 mg/m3 (denní pr�m�ry p�i kontinuálním monitorování). Kontinuální 

m��ení je na�ízené i v n�kterých národních legislativách o spalování odpad� (nap�. v 

Rakousku, N�mecku). V�tšina za�ízení by ale nemohla tento emisní limit splnit bez 

dodate�ných zvláštních opat�ení k �išt�ní rtuti. 

Krom limit� ur�ující množství vypušt�ných plynných emisí je dán i legislativní 

p�edpis ur�ující množství rtuti ve vypoušt�ných vodách. Jedná se o Na�ízení vlády 

�.61/2003 Sb. o p�ípustném zne�išt�ní odpadních vod (limity uvedeny v p�íloze �.1). 

Hodnoty rtuti ve vypoušt�ných pr�myslových vodách nesmí p�esáhnout 0,03 mg Hg /l. 

Jako prevence vnikání emisí rtuti do ovzduší se používají nej�ast�ji níže popsané 

primární technologie. Ty zabezpe�ují prevenci i kontrolu vniknutí rtuti do odpadu. 

• snížení množství Hg v odpadu a celkové produkce odpad� obsahující rtu�

• nahrazení rtuti jiným mén� toxickým prvkem 

• odd�lený sb�r odpadu s rtutí, zabrán�ní kontaminace ostatního odpadu 

• informování p�vodc� odpad� o nutnosti odd�lit rtu� z odpadu, a ekologicky ji 

zlikvidovat 

• ur�ení množství rtuti v odpadu, nebo omezení množství p�ijímaného odpadu, který 

je potenciáln� kontaminován rtutí (odb�rem vzork�, rozbory odpad�, testování), 

• pokud jsou odpady kontaminované rtutí p�ijaty, je nutná kontrola vsázky s cílem 

vyhnout se p�etížení systému (v technologii �išt�ní spalin).  

[1], [2], [8], [25], [26] 
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3.6.2 Sekundární technologie 

P�i teplot� 357 °C se rtu� zcela vypa�í a z�stává pouze v plynném skupenství. 

Nachází se ve spalinách i po pr�chodu pecí a dostává se do systému �išt�ní spalin. 

Množství anorganické rtuti (p�edevším dvojmocná v podob� chloridu) i elementární rtuti je 

p�i procesu �išt�ní snižována r�znými technikami. Iontová rtu� Hg2+ je vysoce rozpustná 

ve vod� a tak se odstra�uje pomocí mokrého �išt�ní, elementární takto odstranit nelze. Jaké 

zp�soby budou použity, je t�eba d�kladn� zvážit podle chování obou forem. Volba 

technologie k odstran�ní rtuti ze spalin závisí také na množství vsázky odpadu a na obsahu 

chlóru ve spalovaném odpadu.  

Nejvíce používané metody odstran�ní elementární rtuti z proudu spalin jsou:  

• transformace na dvojmocnou rtu� p�idáním oxida�ních �inidel a následné 

odstran�ní v kyselé vypírce spalin (absorpci rtuti v kyselém praní lze zvýšit 

p�idáním slou�enin síry do prací kapaliny)  

• p�ímé odstran�ní na aktivním uhlí s obsahem síry, na koksu z níst�jové pece nebo 

na zeolitech. 

Spalovny komunálních a nebezpe�ných odpad� spalují za b�žných provozních 

podmínek odpad s vysokým obsahem chlóru. Proto je v�tšinou možné zajistit, aby rtu�

byla p�ítomna p�edevším v iontové form� a následn� ji zachytit na sorbetu v prací kapalin�

kyselé pra�ky. Nicmén�, spalování n�kterých odpad� m�že situaci zm�nit a m�že nastat 

pot�eba odstranit kovovou rtu�. Pak je pot�eba dob�e nastavit proces suchého �išt�ní, 

zejména dávkování sorbetu (nej�ast�ji aktivního uhlí). 

P�i spalování odpad� s vysokým obsahem rtuti, ve spalovnách nebezpe�ných 

odpad�, lze zajistit stupe� odstran�ní rtuti 99,9 %. To je možné pouze tehdy, když se 

odpady spalují v p�im��eném pom�ru s vysoce chlorovanými odpady. Tím vzniká v peci 

vysoký podíl dvojmocné rtuti ve spalinách. Následn� spaliny vstupují do �išt�ní plyn�, což 

napomáhá úplnému odstran�ní rtuti ze spalin. Vsázky s vysokým obsahem chlóru (nap�. 

4 % hmot. na vstupu) vedou k vysokému stupni chlorace rtuti a tím tém�� k 100 % 

ú�innosti odstran�ní rtuti. Snížením obsahu chlóru ve vsázce se stupe� odstran�ní rtuti 

výrazn� snižuje. 

[1], [2], [8], [25], [26] 
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4 Monitorování zbytk� po spálení na obsah Hg 

Spalováním materiál� dojde, pouze k p�em�n� a p�enosu polutant� do jiných 

skupenství. Každá spalovna je tudíž i p�vodcem zne�iš�ujících látek, jako jsou spaliny a 

odpadní vody. Na níže uvedeném schématu je popsán vstup i výstup látek ze spalovny. 

V každém z výstup� lze najít ur�ité množství rtuti, proto významné výstupy budou dále 

blíže popsány i s procentuálním zastoupením na dané spalovn�. [8] 

Obrázek �. 9: Materiálové bilan�ní schéma spalovny SITA CZ  [8] 

Každý z výstup� je pravideln� monitorován na obsah rtuti. Emise m��ené 

analyzátorem na komín� spalovny jsou zaznamenávány jedenkrát až dvakrát za hodinu. 

Filtra�ní kolá� se analyzuje ve vlastní laborato�i spalovny. Vzorek se odebírá z každého 

napln�ného kontejneru s filtra�ním kolá�em. Stejným zp�sobem se analyzuje vzorek 

strusky a popílku. Použitý sorbent je analyzován jedenkrát za m�síc a to v laborato�i 

spalovny. Odpadní vody vznikající v procesu mokrého �išt�ní plyn� jsou monitorovány 

intern� i extern�. V laborato�i spalovny jsou analýzy provád�ny dvakrát (ranní a odpolední 

sm�na). Jedenkrát za m�síc jsou provád�ny i akreditované zkoušky v externí laborato�i. 

[16] 
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Graf �.1: Podíl rtuti na výstupu ze spalovny v roce 2010 [1] 

V grafu �. 1 je uvedeno zastoupení rtuti ve výstupech ze spalovny v b�eznu 

roku 2010. Je patrné, že p�evážné množství rtuti (85,6 %) odchází ze spalovny ve 

filtra�ním kolá�i. Koncentrace rtuti v plynných emisích spalovny spl�ují emisní limit pro 

spalovny. Ten dle Na�ízení vlády �. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další 

podmínky pro spalování odpad�, je 0,05 Hg mg/m3 spalin. [1], [22] 

V grafu �. 2 je popsáno procentuální zastoupení výstup� ze spalovny v b�eznu 

roku 2011. Taktéž nejv�tší podíl rtuti je zachycen ve filtra�ním kolá�i (84,1%). 

Z porovnání obou graf� je patrný pouze malý rozdíl v obsahu zachycené rtuti 

ve výstupech. Navíc je, sníženo množství vypoušt�ných emisí rtuti, p�estože v b�eznu roku 

2011 bylo spalováno velké množství kontaminované zeminy ze Spolany (12,628 tun). 

Z toho lze vyvodit, že tento proces �išt�ní spalin od rtuti, je správn� nastaven. [1], [16] 
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Graf �.2: Podíl rtuti na výstupu ze spalovny v roce 2011 [1] 

4.1 Odpadní vody 

K nejv�tšímu záchytu rtuti ze spalin tedy dochází v procesu mokrého �išt�ní spalin. 

Z tohoto d�vodu se nejvíce budu v�novat tomuto výstupu ze spalovny. Také v praktické 

�ásti se zam��ím na vzorky vod z mokrého �išt�ní, jakožto nejv�tší absorbéry rtuti. 

Spalovna je vybavena vlastním procesem �išt�ní odpadních vod z mokré vypírky 

spalin, aby se dosáhlo snížení zne�išt�ní pod limity stanovené Na�ízením vlády 

�. 61/2003 Sb. o p�ípustném zne�išt�ní odpadních vod. Podle p�ílohy �.1 jsou pro 

spalování odpad� limitní hodnoty rtuti ve vypoušt�ných pr�myslových vodách 0,03mg/l.  

V p�íloze �. 3 je uvedeno grafické schéma �išt�ní odpadních vod na této spalovn�. 

V sou�asné dob� lze považovat kapacitu �istírny odpadních vod na spalovn� p�ibližn�

30 000m3  zpracované odpadní vody za rok. 

Postupné snižování obsahu rtuti je znatelné ve výsledcích rozbor� vzork�

odebraných v r�zných stupních �išt�ní odpadních vod. V níže uvedeném schématu 

(obrázek �.10) je vid�t návaznost �išt�ní odpadních vod v této spalovn�.  

[2], [3], [11] 
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Obrázek �. 10 : Schéma �išt�ní odpadních vod na spalovn�

Nejprve jsou vzorkovány vody na obsah rtuti z kyselé pra�ky C4001 a ze dvou 

alkalických pra�ek C4002 a C4003 (zde se nep�edpokládá vysoký obsah rtuti z d�vodu 

zásaditého pH v pra�kách). Voda z kyselé i zásaditých pra�ek je odvád�na potrubím, na 

základ� zvýšené hodnoty vodivosti, p�es automatický regula�ní ventil do sb�rné nádrže 

A5003. 

V nádrži A5003 dojde k p�edneutralizaci vápenným mlékem na hodnotu pH 3,5 a 

op�t se odebere vzorek. Po p�e�erpání do reaktoru A5004 dochází k další neutralizaci na 

požadované pH (v rozmezí 7-8) a automatickému nadávkování srážedla (sulfid disodný). 

Srážedlo je dávkováno v závislosti na obsahu t�žkých kov�-zejména Hg v kyselé pra�ce. 

Následn� je p�idán koagulant (chlorid železitý) a za pomocí vrtulového míchadla je sm�s 

d�kladn� promíchána. Vzniklý obsah reaktoru je poté p�e�erpán do nádrže A5006, kde je 

p�idán flokulant (polyelektrolit Synthofloc) pro lepší tvorbu vlo�ek a znovu promíchán. 

V nádrži vznikne okem viditelná sraženina, která je následn� zfiltrována na 

plachetkovém, komorovém kalolisu. Vzorek z kalolisu (filtra�ní kolá� odebraný 

z napln�ného kontejneru) je také podroben analýze na obsah rtuti. Odpadní vody (filtrát 

z kalolisu) je samospádem odvád�n do zásobníku H5005.  

Posledním místem pro odebrání vzorku je jímka vod, do níž p�itékají veškeré 

nepot�ebné, odpadní vody (z �išt�ní spalin, ze sb�ra�e kondenzátu, odkal a odluh kotle). 

Dále už jsou vody pouze odvád�ny do neutraliza�ní stanice BC MCHZ. 

[1], [11], [16], [20] 
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Veškeré vzorky vody jsou analyzovány ve vlastní laborato�i spalovny nejmén�

dvakrát denn� a pro kontrolu jsou jednou m�sí�n� analyzovány v externí akreditované 

laborato�i. 

Vzhledem k sou�asnému vybavení laborato�i spalovny jsou analýzy na zastoupení 

daných prvk� odpadních vod provád�ny jedinou možností, a to analýzou na RTG 

fluorescen�ním spektrometru Spectro Xepos. Výhodou tohoto p�ístroje je rychlá a 

komplexní analýza, p�evážn� t�žkých kov�. Nevýhodou je nedostate�ná detek�ní 

schopnost pro nízké koncentrace v �ádech mikrogram�/l. Nyní se zvažuje po�ízení nové 

instrumentace Atomového Absorp�ního Spektrometru (AAS) �i ICP spektrometru, který 

by tento problém mohl vy�ešit. 

[11], [16], [20] 

4.1.1 Neutralizace 

Neutralizace je chemická reakce kyseliny se zásadou, jehož produkty jsou p�íslušná 

s�l kyseliny a voda. V pr�b�hu reakce tedy dochází ke zm�nám pH roztoku. 

Pro správný pr�b�h srážení je nejprve nutné docílit požadované hodnoty pH. To se 

ve spalovn� provádí ve dvou stupních, aby nedošlo k p�íliš velkému vzr�stu pH. Kapalina 

používaná k neutralizaci je vápenného mléko. Tento proces dávkování neutraliza�ní 

kapaliny je nastaven v �ídicím systému. Pro zamezení “nekone�né” doby neutralizace je 

nastaven i maximální �as, p�i kterém se ukon�í neutralizace bez ohledu na dosažené pH. 

V kyselé pra�ce se pr�b�žn� vym��uje prací kapalina a tak lze snížit �as neutralizace na 

1000s. Pro b�žný provoz je, ale doporu�ený �as neutralizace 1200s (m�ní se v závislosti na 

zanesení kalolisu). 

[11], [27], [34] 

4.1.2 Srážení 

Srážením se ozna�uje pochod, p�i n�mž se z roztoku vylu�uje pevná látka (sraženina, 

sedlina) p�ídavkem �inidla. Srážení je dalším d�ležitým procesem odstran�ní t�žkých 
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kov�. Jelikož není koncentrace rtuti v �išt�ných vodách dané spalovny vždy p�esn� známa 

(nízká detek�ní schopnost, �as od provedení analýzy), není možné dávkovat srážedlo ve 

stechiometrickém pom�ru. Pro dostate�né vysrážení je nutné dávkovat používané srážedlo 

vždy v p�ebytku. D�íve bylo používáno srážedlo Nalco Nalmet 1689, z ekonomických 

d�vodu (navýšení spot�eby p�i p�ipravované sana�ní zakázce Spolana Neratovice) se ale 

zm�nilo na hydrát sulfidu sodného. 

Hydratovaný sulfid sodný poskytl stejné výsledky jako Nalmet 1689. Jedná se o 

pevnou látku na rozdíl od p�vodního srážedla, které se používalo už v roztoku. Proto se 

musel p�ipravit nový roztok. Provád�ly se zkoušky s rozdílnými koncentracemi za ú�elem 

nalezení nejvhodn�jšího pom�ru pro p�ípravu. Pro eliminaci lidského faktoru byla 

validována laboratorní metoda pro m��ení koncentrace p�ipraveného roztoku. Analýza 

spo�ívá v m��ení hustoty p�i konstantní teplot�. Optimální koncentrace byla nakonec 

stanovena na 100 kg látky v 1m3 vody. Od za�átku roku 2011 spalovna Sita p�ešla 

výhradn� na tento druh srážedla. 

V roce 2011 a na za�átku roku 2012 probíhalo dávkování sulfidu sodného z IBC 

kontejneru. Zde se musel tém�� každý den p�ipravovat roztok o požadované koncentraci. 

Jednalo se o zdlouhavou p�ípravu se špatnou homogenizací, proto se v roce 2012 

nainstalovala stacionární nádrž osazená míchadlem a šnekovým dopravníkem. 

[11], [27] 

4.1.3 Koagulace a flokulace 

Samotným srážením proces �išt�ní odpadních vod nekon�í. P�i odstra�ování 

jemných, koloidních �ástic je nejprve nutno dosáhnout zv�tšení �ástic, teprve poté je lze z 

vody odd�lit. �ástice se shlukují (agregují) do hrubé disperze a p�itom zachycují látky 

obsažené ve vod� a to bu� sorpcí na svém povrchu, nebo chemickou reakcí. Nej�ast�ji se 

používá koagulace a flokulace. 

V procesu srážení dochází k záchytu rozpušt�né iontové formy Hg2+ do 

nerozpustného sulfidického komplexu (sulfidu rtu�natého). A vzniklá sraženina musí být 

odd�lena od vody procesem filtrace. P�i srážení ale vzniklé �ástice dosahují velikosti �ádu 

mikrometr� a jsou obaleny molekulami vody. Platí, že �ím jsou menší �ástice sraženiny, 
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tím je v�tší riziko pr�chodu p�es filtr do odpadní vody. To se projeví zvýšeným obsahem 

t�žkých kov� (zejména rtuti) ve vypoušt�né odpadní vod�. 

Je nutné zajistit, aby sraženiny dosahovaly milimetrových rozm�r� a byly snadno 

filtrovatelné na tlakovém filtru (plachetkovém kalolisu). Následn� je nezbytné za proces 

srážení za�adit koagulaci a flokulaci. K zajišt�ní dobré ú�innosti separace je pot�eba 

vysoké intenzity míchání a dostate�ný �as procesu shlukování. 

Koagulace na dané spalovn� probíhá �ty�iceti procentním roztokem chloridu 

železitého. Molekuly vody ze sraženiny obalí iont železa, tím dojde k odhalení vzniklé 

sraženiny. Následn� je p�idán flokulant, což je vysokomolekulární látka, která na sebe 

naváže vzniklou sraženinu. Vzniklé shluky jsou již v�tších rozm�r� a v odebraném vzorku 

jsou patrné okem. 

Dávkovat správné množství flokulantu a koagulantu, je zcela nezbytné pro dobrý 

pr�b�h celého procesu. Ve spalovn� se používá typ flokuantu Synthoflock ale tém�� stejné 

výsledky vykazují i další druhy: Praestol 2530, Praestol 2540 a Brenntamer A3330.  

Aby bylo možno flokulant ve spalovn� použít, musí se nejprve p�ipravit jeho roztok. 

Pro p�ípravu 0,1% roztoku je pot�eba nadávkovat 1kg flokulantu do nádrže, která má 

objem 1m3. Kdyby se celé množství jednorázov� vysypalo do uvedeného objemu, vedlo by 

to ke vzniku shluku a usazení lepkavého flokulantu na dn� nádrže. Došlo by 

k nedokonalému rozpoušt�ní, i kdyby byla nainstalována vysoce ú�inná míchadla. Proto se 

roztok p�ipravuje postupným p�isypáváním flokulantu do nádrže a rozmíchávání v celém 

objemu. 

V roce 2012 bylo pro snížení �asové zát�že a eliminaci hrubé chyby p�i p�íprav�

nainstalován dávkova� flokulantu. Úkolem tohoto dávkovacího za�ízení je odvážit 1kg 

flokulantu nasypat do nádrže b�hem jedné hodiny p�i stálém míchání. Tím je zajišt�na 

rovnom�rná koncentrace v celém objemu nádrže. 

[27], [28] 
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4.2 Emise 

Kvalita ovzduší a její zne�išt�ní ovliv�uje lidské zdraví, vegetaci, celé ekosystémy i 

materiály. Zhoršená kvalita ovzduší se u lidí projevuje astmatickými problémy, a p�ibývá 

výskytu alergií. U vegetace se zhoršuje životaschopnost, zejména ucpáváním pór�, stále 

p�ibývajícím množstvím prachu v ovzduší. Stavby jsou p�evážn� kyselinami, vznikajícími 

v ovzduší, poškozovány korozí a dalšími druhy chemických degradací.  

Zne�išt�ní ovzduší je zp�sobeno vypoušt�ním zne�iš�ujících látek z r�zných zdroj�, 

jak v d�sledku antropogenní �innosti, tak p�irozenými vlivy. Tím, že jsou zne�iš�ující 

látky po vypušt�ní ze zdroje zne�išt�ní p�enášeny v atmosfé�e, mohou ovliv�ovat kvalitu 

ovzduší nejen v nejbližším okolí samotného zdroje, ale zárove� ve vzdálen�jších oblastech. 

Proto je nutné nejen monitorovat samotné zdroje zne�išt�ní, ale také sledovat pohyb t�chto 

látek. 

Na území celé �eské republiky se provád�jí pravidelné kontroly kvality ovzduší a to 

prost�ednictvím sít� m��ících stanic, nazvané automatizovaný imisní monitoring (AIM). 

Toto sledování je v souladu se zákonem �. 201/2012 Sb., o ochran� ovzduší, a je 

provozováno ministerstvem ŽP, které tím pov��ilo �eský hydrometeorologický ústav 

(�HMÚ). 

Stanice AIM pracují nep�etržit� a p�edávají nam��ené údaje v reálném �ase do center 

�HMÚ. Krom� výsledk� z t�chto stanic jsou do informa�ního systému zahrnuty i výsledky 

m��ení na stanicích dalších organizací. Monitoring ovzduší tedy vykonává �HMÚ, dále 

Hygienická služba a v menší mí�e i n�které organizace, jako je pr�mysl, energetika a 

zem�d�lství.  

Druhým nejv�tším poskytovatelem dat o kvalit� ovzduší tvo�í REZZO (Registr emisí 

a zdroj� zne�iš�ujících ovzduší), což je eviden�ní monitorovací systém, který obsahuje 

p�ehled zdroj� zne�išt�ní ovzduší registrující druh a množství škodlivin vypoušt�ných do 

ovzduší. Tento registr je rozd�len na �ty�i subsystémy (REZZO 1-4) podle množství emisí, 

které jednotlivé zdroje vypoušt�jí do ovzduší. Do tohoto registru poskytují data i na této 

spalovn� nebezpe�ných odpad� (zvlášt� velký stacionární zdroj). 

Navíc pro sféru ovzduší je již od roku 1993 v provozu integrovaný informa�ní 

systém kvality ovzduší (ISKO). Jeho cílem je evidence m��ících stanic, frekvence a druh�
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provád�ných m��ení, shromaž�ování, kontrola a archivace dat a zpracování výstupních 

sestav. Taktéž zde poskytuje spalovna data.  

Spaliny vznikající p�i spalování jsou �išt�ny v procesu suchého i mokrého �išt�ní, 

p�esto v nich z�stává ur�ité množství polutant�. Tyto zne�iš�ující látky opoušt�jící 

spalovnu jsou monitorovány dle �eských zákon�, kde jsou i uvedeny limity pro dané 

polutanty. U rtuti je limit stanoven Na�ízením vlády �. 354/2002 Sb., kterým se stanoví 

emisní limity a další podmínky pro spalování odpad�. Tento limit je ur�en hodnotou 

0,05 mg/m3 spalin. 

Analyzátory polutant� jsou umíst�né na komín�. První analyzátor (ABB CEMAS 

FTIR 2000) provádí m��ení šesti polutant�: prach, NOx, SO2, HCl, TOC, CO. Druhý 

analyzátor (VM 3000) je speciáln� pro m��ení rtuti. 

Nep�etržité m��ení elementární koncentrace rtuti ve spalinách monitoruje analyzátor 

VM 3000. Je to p�ístroj, který lze použit pro mnoho aplikací: monitoring odpadního 

vzduchu (vyšet�ování kontaminovaných míst), monitoring vzduchu na pracovišti z hlediska 

hygieny práce, sledování emisí z chemického pr�myslu. Využívá se citlivé detekce UV 

absorpcí. Výhody toho p�ístroje jsou selektivnost, detektor není nutno regenerovat a 

citlivost 0,1 mg/m3. Principem m��ení p�ístrojem je nejprve p�ivedení vzorku plynu do 

optické bu�ky membránovým �erpadlem. Vzorek je posléze zasažen paprskem UV zá�ení 

procházející kyvetou, z níž je �ást absorbována atomy rtuti p�ítomných ve vzorku. Proto se 

tato metoda nazývá atomová absorp�ní spektrometrie AAS. Jako zdroj UV zá�ení je 

použita rtu�ová lampa. 

[30], [31], [32], [33] 

Obrázek �. 11: Analyzátor Hg model VM 3000 [33] 
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5 Vyhodnocení 

Praktickou �ást jsem provád�la ve vlastní laborato�i spalovny Sita CZ. Zde jsem 

zjiš�ovala obsah rtuti ve výstupech ze spalovny v m�síci �ervenci 2012. Konkrétn� se 

jedná o vzorky pevných látek ze strusky, popílku z elektroodlu�ova�e, popelu z kotle a 

kalolisu (filtra�ního kolá�e). Z kapalných vzork� jsem provád�la zkoušky na odpadních 

vodách. Blíže vody z kyselé pra�ky C4001, dvou zásaditých pra�ek C4002 a C4003, ze 

sb�rné nádrže A5003 (kde jsou smíchány vody z kyselé i zásaditých pra�ek, a je provedena 

neutralizace), zásobníku H5005 (filtrát z kalolisu) a jímky (kone�ná odpadní voda na 

spalovn�).  

5.1 Metodika m��ení 

Analýzy pevných i kapalných látek jsem provád�la v laborato�i spalovny na RTG 

fluorescen�ním spektrometru Spectro Xepos. Rentgenová fluorescen�ní analýza se 

osv�d�ila jako výborná metoda pro stanovení elementárního složení vzorku. Velkou 

výhodou je možnost sou�astného zobrazeni celého spektra prvk� od sodíku po uran. Tudíž 

tato metoda má mimo�ádnou p�izp�sobivost a snadnou i rychlou možnost aplikace. 

Schopnost analyzovat široké rozsahy koncentrací (od stopových prvk� po �isté prvky) i 

malá náro�nost na p�ípravu vzork� (�ímž se podstatn� snižuje i doba rozboru), jsou pro 

obsluhu p�ístroje cennými p�ednostmi. 

Základním principem analýzy na fluorescen�ním rentgenu je m��ení 

charakteristického rentgenového zá�ení emitovaného atomy vzorku. Využívá se tedy 

buzení rentgenovým zá�ením. Toto zá�ení se získává bu� pomocí rentgenky, nebo pomocí 

radionuklid�. U tohoto spektrometru se charakteristické zá�ení vzorku snímá detektorem. 

Detektorem m�že být proporcionální �íta� impulz� nebo mnohem �ast�ji selektivní 

polovodi�ové detektory. Rozd�lení velikostí vytvo�ených impulz� zajiš�uje mnoho 

kanálový analyzátor amplitud impulz�. Tak se získává spektrum emitovaného zá�ení. 

Mez detekce je mírou citlivosti m��ícího sytému a u tohoto p�ístroje je u rtuti 

1,7�g/g. Relativní sm�rodatná odchylka p�ístroje je 15%, dále je nutné po�ítat i s chybou 

p�i odebrání vzorku. 

[29] 
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Kapalinové i pevné vzorky se analyzují v kyvetách z kovu s podložkou z 

polyetylénové pr�hledné fólie. Kapalné vzorky musí být odm��eny pipetou na objem 

velikosti 5-7 ml. Pevné vzorky se neodvažují. Dávkuje se takové množství, aby byly 

zapln�ny t�i �tvrtiny kyvety.  

Celé m��ení je rozd�leno do n�kolika klí�ových krok�: 

• Odebrání vzorkovacího materiálu (viz odstavce 4.2 a 4.3: odb�r kapalných a 

pevných vzork�) 

• P�íprava vzorku (homogenizace) 

• Nam��ení množství vzorku 

• P�edání vzorku do kyvety 

• Umíst�ní kyvety do spektrometru a uzav�ení krytu 

• Popis vzorku do po�íta�e spektrometru 

• Zahájení a následné m��ení 

• Ukon�ení m��ení a vyjmutí kyvety 

• Vytišt�ní výsledk� analýzy [29] 

Obrázek �. 12 : Rentgen Spectro Xepos 
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5.2 Odb�r kapalných vzork�

Kapalné vzorky se odebírají na vzorkovacích místech, stanovených v platné 

dokumentaci spalovny (Plán vzorkování). Zde jsou p�edevším uvedeny tyto údaje: 

• Umíst�ní vzorkovacího média. 

• Kdo odebírá vzorek: zam�stnanec spalovny 

• Velikost odebraného vzorku: asi 200ml vzorku do 250 ml PE láhve 

• Charakter vzorku: kapalina 

• Po�et díl�ích vzork�: 2-3x denn� odebrán vzorek (podle druhu odpadní vody) 

• Kdo vzorkuje: laborant spalovny 

• Místo p�edání vzork�: energoblok – p�ízemí – p�edávací místo vzork�

• Komu a jak p�edat výsledek vzorkování: mistr spalovny/elektronický systém 

• Zp�sob likvidace vzorku: odstran�ní na spalovn�   

• Doba uchování vzorku: neukládají se [11] 

5.3 Odb�r pevných vzork�

Pevné vzorky se také odebírají na vzorkovacích místech, dle Plánu vzorkování. 

V dokumentu jsou uvedeny zejména tyto informace: 

• Umíst�ní vzorkovacího média. 

• Kdo odebírá vzorek: zam�stnanec spalovny 

• Velikost odebraného vzorku: asi 100ml vzorku do 250 ml PE láhve 

• Charakter vzorku: pevná látka 

• Po�et díl�ích vzork�: 1 sm�sný vzorek z každého kontejneru 

• Kdo vzorkuje: laborant spalovny 

• Úprava vzorku: homogenizace 

• Doba uchování vzorku: 1 m�síc 

• Místo p�edání vzork�: energoblok – p�ízemí – p�edávací místo vzork�

• Komu a jak p�edat výsledek vzorkování: mistr spalovny/elektronický systém 

• Zp�sob likvidace vzorku: odstran�ní na spalovn� [11] 
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5.4 Kyselá prací jednotka C 4001 

V této �ásti dochází k nejvyššímu záchytu rtuti ve vodách. Jedná se o první stupe�

mokrého �išt�ní spalin, do kterého se pro záchyt rtuti p�idává peroxid vodíku. Pr�m�rn�

v jednom litru vody bylo zachyceno za m�síc �ervenec 943 mg rtuti. Velké rozdíly 

v obsahu rtuti v jednotlivých vzorcích jsou zp�sobeny skladbou spalovaných odpad�. Proto 

je možné i takové rozmezí obsahu Hg ve vzorcích (64 až 4464 mg/l). 

Výskyt Hg v C 4001 za m�síc �ervenec 2012
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Graf �.3: Výskyt Hg v C 4001 za m�síc �ervenec 2012 

5.5 Zásadité prací jednotky C 4002 a C 4003 

V zásaditých pracích jednotkách se nep�edpokládá velký obsah rtuti z d�vodu 

vysokého pH. Pra�ky slouží p�evážn� k zachycení oxidu si�i�itého. 

V první zásadité pra�ce C 4002 je vid�t mnohonásobn� nižší obsahy rtuti, oproti 

kyselé vypírce. Pr�m�rn� v m�síci �ervenci bylo v jednom litru 65 mg Hg.  

Ve druhé zásadité pra�ce C 4003 je už vid�t ustálen�jší obsah rtuti ve vodách. Je to 

z d�vodu druhého stupn� zásaditého praní (v�tšina zachycena v C 4002). Pr�m�rn� bylo 

v m�síci �ervenci zaznamenáno 22 mg rtuti na litr. 
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Výskyt Hg v C 4002 za m�síc �ervenec 2012
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Graf �.4: Výskyt Hg v C 4002 za m�síc �ervenec 2012 

Výskyt Hg v C 4003 za m�síc �ervenec 2012
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Graf �.5: Výskyt Hg v C 4003 za m�síc �ervenec 2012 
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5.6 Sb�rná nádrž A 5003 

V této sb�rné nádrži dochází k mísení vod z mokrého �išt�ní spalin. Probíhá zde 

p�edevším neutralizace vápenným mlékem. Pr�m�rná hodnota rtuti v nádrži je 974 mg/l. 

Výskyt Hg v A 5003 za m�sí� �ervenec 2012
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Graf �.6: Výskyt Hg v A 5003 za m�síc �ervenec 2012 

5.7 Nádrž H 5005 

Nádrž H 5005 obsahuje vodu z kalolisu (filtrát). Obsah rtuti zde výrazn� klesl, nebo�

v�tšina rtuti se zachytila v pevném skupenství, jako sraženina na plachetkovém kalolisu. 

Pr�m�rn� je zde zaznamenáno 6,7 mg rtuti/ litr. 

Výskyt Hg v H5005 za m�síc �ervenec 2012
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Graf �.7: Výskyt Hg v H 5005 za m�síc �ervenec 2012 
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5.8 Jímka vod 

Posledním místem pro odb�r vzork� na spalovn� je jímka odpadních vod. Po 

odebrání vzorku jsou už vody �išt�ny extern� v neutraliza�ní stanici BC MCHZ. Pr�m�rná 

hodnota rtuti ve vod� je 0,9 mg/l. 

Výskyt Hg v jímce za m�sí� �ervenec 2012
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Graf �.8: Výskyt Hg v jímce za m�síc �ervenec 2012 

5.9 Souhrn obsahu rtuti v odpadních vodách 

Tento graf souhrnn� poukazuje na snižující se množství rtuti v odpadních vodách 

v m�síci �ervenci 2012. Obsah rtuti v jednotlivých reaktorech odpadních vod je dán jejich 

pr�m�rnou hodnotou v daném m�síci. 

Výskyt Hg v odpadních vodách
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Graf �.9: Výskyt Hg v odpadních vodách [35] 
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5.10 Kalolis 

Ve vzorcích z kalolisu (filtra�ního kolá�e) dochází k nejv�tšímu záchytu rtuti ze 

všech sledovaných pevných vzork�. Pr�m�rn� je zde zaznamenáno 4,6 hm% rtuti. Vzorek 

se odebírá z každého napln�ného kontejneru, pr�m�rn� jedenkrát denn�. P�ed vlastním 

odb�rem vzorku je nutné dob�e homogenizovat celý materiál v kontejneru, aby se docílilo 

reprezentativního vzorku. 

Výskyt Hg v kalolisu v �ervenci 2012
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Graf �.10: Výskyt Hg v kalolisu v �ervenci 2012 

5.11 Ostatní pevné odpadní materiály 

V dalších pevných vzorcích je výskyt rtuti pouze ojedin�lý. Ve strusce (nespáleném 

zbytku odpadu) je pr�m�rn� 0,003 hm% rtuti. V popílku z elektrostatického filtru byl 

zaznamenán jen jednou obsah rtuti a to 0,01 hm%. V popelu z parního kotle, kde m�že 

docházet k odstran�ní t�žkých kov�, nebyla rtu� v m�síci �ervenci zaznamenána ani 

jednou. 
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5.12 Rtu� v odpadní vod� 2012 

Aby bylo možné nam��ené výsledky v �ervenci 2012 považovat za reprezentativní, 

vedení spalovny mi poskytlo výsledky za celý rok 2012. Obsah rtuti v jednotlivých 

m�sících, je pr�m�rem obsahu rtuti ve vzorcích vod v daném m�síci. Z níže uvedeného 

grafu vyplývá, že obsah rtuti je velice obdobný. [35] 

Výskyt Hg v jímce vod 2012
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Graf �.11: Výskyt Hg v jímce vod 2012 [35] 
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6 Záv�r 

Rtu� v životním prost�edí p�edstavuje významné riziko ekologické, zdravotní i 

spole�enské. Nejvýznamn�jší vlastností je její toxicita, schopnost bioakumulace i možnost 

kontaminovat krajinu páry rtuti na velké vzdálenosti. Protože má ale i další vyhledávané 

vlastnosti, m�žeme ji �asto nalézt v b�žném život� (v zá�ivkách, dentálních amalgámech i 

p�ístrojích).  

Spalovna Sita CZ, má pro zachycení nebezpe�ných složek, obsažených ve spalinách, 

vybudované n�kolikanásobné �išt�ní spalin. Používá se mokrých i suchých metod, pro 

snížení vypoušt�ných emisí pod limity stanovenými �eskou republikou. Zárove� je p�i 

mokrém �išt�ní spalin monitorován a snižován obsah polutant�, ve vypoušt�ných 

odpadních vodách, pro dosažení limit� dané Na�ízením vlády �. 61/2003 Sb. o p�ípustném 

zne�išt�ní odpadních vod. 

V laborato�i spalovny jsem zjiš�ovala obsah rtuti ve výstupech ze spalovny v m�síci 

�ervenci 2012. Konkrétn� jsem analyzovala vzorky pevných látek ze strusky, popílku 

z elektrostatického odlu�ova�e, popelu z kotle a kalolisu (filtra�ního kolá�e). Z kapalných 

vzork� jsem provád�la zkoušky na odpadních vodách (z kyselé pra�ky, dvou zásaditých 

pra�ek, ze sb�rné nádrže, z filtrátu kalolisu a jímky vod). 

Z vlastních výsledk� analýzy odpadních vod v �ervenci 2013 je patrné velké snížení 

obsahu rtuti od prvotního zachycení v kyselé pra�ce, po kone�nou jímku vod. Pr�m�rný 

obsah rtuti v kyselé pra�ce byl 943 mg/l a na konci �istícího procesu odpadních vod klesl 

na 0,9 mg/l. Z toho lze usoudit, že proces �išt�ní odpadních vod je dob�e nastaven. 

Odpadní vody z jímky nejsou �erpány p�ímo do recipientu. Po odebrání vzorku dochází 

k externímu �išt�ní v neutraliza�ní stanici BC MCHZ, tím je dosaženo limitu obsahu rtuti 

ve vypoušt�ných vodách. 

Suché �išt�ní spalin, dle výsledk� za �ervenec 2013, nemá p�íliš velký vliv na 

zachycení rtuti. V popílku z odlu�ova�e se rtu� vyskytla pouze jednou, v popelu z parního 

kotle nebyl zjišt�n výskyt rtuti.  
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