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Energetické využití odpadů

Technologie pro EVO

• spalování
• zplynování
• pyrolýza

• odpad může být spalován i bez energetického využití za 
účelem likvidace – týká se zejména nebezpečných 
odpadů

Spalování odpadu

• spalování odpadu za účelem energetického využití je 
jednou ze součástí integrovaného systému nakládání 
s odpady 

Spalování umožňuje :
• využít energii z odpadu 
• znovu použít nebo recyklovat inertní frakce odpadu
• termicky zničit organické a biologické látky 

nežádoucí pro ŽP, které mohou být v odpadu 
obsaženy

• snížit množství odpadu ukládaného na skládkách

Spalováním mohou vznikat jiné škodlivé látky, jejichž 
úniku do ŽP je třeba zamezit

Historie

• proces spalování odpadu v technických zařízeních má 
tradici zhruba 150 let

• postupně byly vyvinuty vyspělé technologie
• vlastního spalování odpadu
• čištění spalin a zpracování zbytkových látek

• v poslední době se do popředí zájmu dostává efektivita 
přeměny chemické energie odpadu a její další využití, 
tedy zvyšování energetické účinnosti či tzv. energetické 
efektivity technologického řetězce energetického 
využívání odpadů (EVO) - její hodnota musí dosáhnout 
určité úrovně, má-li být spalovna klasifikována jako 
ZEVO (dle Zákona minimálně 60 %).

Historie
Priority mohou být nastaveny různě:
• ve Švýcarsku se spaluje 100 % KO - stále větší důraz je 

kladen na udržitelné hospodaření se zdroji a z tohoto 
důvodu také na využívání zbytkových látek z procesu 
energetického využívání odpadů

• v SRN je kladen větší důraz na energetickou účinnost

Historie

U nás převažuje obava ze spalování odpadů  kvůli produkci 
znečišťujících látek a jejich úniku do ŽP
• po dokončení 3 spaloven 1984-97 byla výstavba dalších zařízení na 

spalování odpadu na delší dobu zastavena
• plán odpadového hospodářství ČR z roku 2003 zakazoval výstavbu 

spaloven komunálních odpadů ze státních prostředků a nepočítal s 
rozvojem energetického využívání odpadů = konzervace 
skládkování jako jediného způsobu nakládání se zbytkovým SKO

• postoj se začal měnit v roce 2009, kdy byla umožněna veřejná 
podpora výstavby zařízení na energetické využívání odpadů z 
OPŽP s podporou z fondů Evropské unie 

• v současné době pod vlivem tlaku EU Ministerstvo životního 
prostředí připravuje zcela nový zákon o odpadech, nicméně 
legislativní nejistota trvá

1 2

3 4

5 6



21.03.2020

2

Výhody spalování odpadu

• omezení emisí skleníkových plynů, které vznikají při 
rozkladu odpadu na skládkách
• EVO je cca z 50 % neutrální ve vztahu k oxidu 

uhličitému, který vznikne oxidací organického uhlíku
• anaerobním rozkladem organických látek na 

skládkách vzniká metan
• úspora fosilních paliv
• desetinásobného snížení objemu odpadu
• snížení hmotnosti odpadu ukládaného na skládku cca na 

1/3 až 1/4.
• mineralizace organického uhlíku

Výhody spalování odpadu

• fixace škodlivin ve zbytkových materiálech
• inertních vlastností zbytkových materiálů z procesu 

energetického využívání odpadů – zajištění trvalého 
bezpečného uložení do zemské kůry

• možnost zpracování  TZ na použitelné produkty
• možnost separace čistých kovů

• železa 
• zinku - úpravou zbytkových materiálů z procesu 

čištění spalin na látkově využitelné frakce
• spolu se zemním plynem nejčistější zdroje energie 

získávaný termicko- oxidačním procesem

Druhy odpadu využitelné pro přímé spalování

Katalogové č. Položka

40209
Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, 
elastomer, plastomer)

40222 Odpady ze zpracovaných textilních vláken
70213 Plastový odpad

150101 Papírové a lepenkové obaly
150106 Směsné obaly
170201 Dřevo
191204 Plasty a kaučuk

191212
Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické 
úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11

200108 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
200301 Směsný komunální odpad
200307 Objemný odpad (dotříděné složky)

ZEVO
• klasické schéma

ZEVO – svoz, příjem a úprava KO

• souvisí s kapacitou ZEVO
• pro 300 000 tun odpadů za rok se přepokládá svoz 

odpadů z nejbližšího okolí tj. 30 – 40 km automobilovou 
dopravou
• KUKA vozy
• s využitím překladišť na nákladní automobily s 

kontejnerovými návěsy i s využitím železniční dopravy
• pro kapacitu „malé spalovny“ tj. cca 40-50 tis. tun odpadů 

za rok je uvažováno s přímým svozem s využitím 
automobilové dopravy

ZEVO – svoz, příjem a úprava KO

• příjem odpadu
• vážení
• vykládka do bunkru

• úprava odpadu
• rozměrová – drcení 

velkoobjemového odpadu
• homogenizace v bunkru
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ZEVO – spalování KO

• Průměrná hodnota výhřevnosti spalovaného odpadu ve státech EU

ZEVO – spalování KO

• palivové vlastnosti KO – mohou být velmi proměnné
• hrubý a analytický rozbor KO jako paliva

Parametr Jednotka Hodnota
Výhřevnost MJ/kg 7 - 15
Voda % 15 - 40
Popel % 20 - 35
Uhlík % sušiny 18 - 40
Vodík % sušiny 1 - 5
Dusík % sušiny 0,2 - 1,5
Kyslík % sušiny 15 - 22
Síra % sušiny 0,1 - 0,5
Fluor % sušiny 0,01 - 0,035
Chlor % sušiny 0,1 - 1

ZEVO – spalování KO

• potenciální obsah toxických příměsí 

Parametr Jednotka Hodnota

Olovo mg/kg sušiny 100 - 2 000
Kadmium mg/kg sušiny 1 - 15
Měď mg/kg sušiny 200 - 700
Zinek mg/kg sušiny 400 - 1 400
Rtuť mg/kg sušiny 1 - 5
Thalium mg/kg sušiny < 0,1
Mangan mg/kg sušiny 250
Vanad mg/kg sušiny 4 - 11
Nikl mg/kg sušiny 30 - 50
Kobalt mg/kg sušiny 3 - 10
Arsen mg/kg sušiny 2 - 5
Chrom mg/kg sušiny 40 - 200
Selen mg/kg sušiny 0,21 - 15
PCB mg/kg sušiny 0,2 - 0,4
PCDD/PCDF ng TEQ*/kg 50 - 250

ZEVO – spalování KO

Spalovací technologie KO
• pro velké výkony

• ve vrstvě na roštu
• válcový
• přesuvný
• vratisuvný

• fluidní

• pro menší výkony a pro průmyslové a nebezpečné 
odpady
• pevný rošt
• rotační válcová pec

• rošt byl vyvinut speciálně pro spalovny
• někdy se používá pojmenování Düseldorf
• je tvořen několika výškově posunutými rotujícími válci o 

průměru 1,5 až 3 m
• každý válec má samostatný pohon a přívod 1° vzduchu
• výhodou je necitlivost na rozměrovou nehomogenitu odpadu

VÁLCOVÝ ROŠT
VÁLCOVÝ ROŠT
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VÁLCOVÝ ROŠT – ZEVO Malešice
- vznikl z pevného 

stupňového roštu -
pevné roštové stupně 
byly nahrazené 
pohyblivými

- horizontální pohyb 
roštnic je zajištěn 
klikovým mechanismem 
nebo hydraulicky

- rychlost posuvu paliva 
se reguluje změnou 
výkyvu jednotlivých 
stupňů

- pod roštem je 
pásmován spalovacího 
vzduchu

- výhodou je universální 
použití

PŘESUVNÝ ROŠT

PŘESUVNÝ ROŠT PŘESUVNÝ ROŠT – roštnice

• odlita z chromové litiny

• důležitý vyšší obsah Cr
• zvyšuje otěruvzdornost

PŘESUVNÝ ROŠT – Termizo Liberec

• rošt se skládá z 
většího počtu 
pohyblivých a fixních 
řad roštnic, které jsou 
uložené proti sklonu 
celého roštu

• pohyblivé roštnice při 
svém pohybu zdvihají 
palivo a současně jej 
hrnou ho zpět nahoru 

• intenzivní 
promíchávání paliva 
usnadňuje zapalování 
a jeho dobré 
prohoření po celém 
roštu 

VRATISUVNÝ ROŠT: typ Martin
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VRATISUVNÝ ROŠT, SAKO Brno VRATISUVNÝ ROŠT, SAKO Brno

VRATISUVNÝ ROŠT, SAKO Brno

• trysky sekundárního vzduchu

VRATISUVNÝ ROŠT, SAKO Brno

• vyhrnovač Martin

• rošt tvoří dno spalovací komory
• stěny do určité výšky nad roštem jsou

• nechlazené z keramické vyzdívky
• chlazené, opatřené torkretem (vrstvou keramického 

materiálu)
• keramický materiál kolem roštu

• omezuje odvod tepla do stěn a tím podporuje zapalování 
a dobré vyhoření odpadu

• chrání ocel před korozně agresivními účinky S a Cl
• odpad má vysoký podíl prchavé hořlaviny - spalovací vzduch 

se proto přivádí v několika stupních
• primární – pod rošt 
• sekundární – nad rošt ve více úrovních

• vzduch se nasává z bunkru
• vzduch se dle potřeby ohřívá v parním kaloriferu – použití 

spalinových ohříváků je omezené z důvodu zanášení

ZEVO – spalovací komora roštových ohnišť ZEVO – spalovací komora roštových ohnišť
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• velikost spalovací komory a výška torkretu se odvozuje z 
požadavku setrvání spalin po dobu 2 s v oblasti teplot 
nad 850 °C z důvodu 
• dobrého vyhoření prchavé hořlaviny
• termického rozkladu nežádoucích organických látek

• v případě nízké výhřevnosti odpadu jeho spálení podpořit 
stabilizačním hořákem na plyn – slouží též jako najížděcí 

ZEVO – spalovací komora roštových ohnišť
• používá se především princip stacionární fluidní vrstvy
• odpad musí být rozměrově homogenizován – předdrcen – energeticky náročné
• spalovací komora je konstruována jako cihlová pec válcového tvaru s roštem ve 

spodní části
• fluidní vrstva je tvořena inertním materiálem (křemičitý písek), do kterého je 

kontinuálně přiváděn drcený odpadní materiál
• fluidizace vrstvy je zaručena řízeným přívodem spodního spalovacího vzduchu 
• vlivem fluidizace inertního materiálu dochází k rozrušování povrchu odpadu a 

tím k dokonalému vyhoření 
• teplota ve spalovací peci se pohybuje v rozmezí od 850 – 950 °C
• nad fluidní vrstvou jsou umístěny trysky sekundárního spalovacího vzduchu
• za fluidním reaktorem je z pravidla umístěn cyklon, popřípadě žaluziový 

odlučovač zajištující odloučení hrubších úletů a jejich navracení zpět do 
spalovacího prostoru

• výhodou spalování ve fluidním reaktoru je především účinnost spalovacího 
procesu

• prostorová náročnost je menší oproti roštovým ohništím
• vhodné i pro spalování čistírenských kalů

ZEVO – fluidní spalování odpadů

• pec se stacionární fluidní vrstvou

ZEVO – fluidní spalování odpadů
• pec se stacionární fluidní vrstvou

ZEVO – fluidní spalování odpadů

Komorová pec na spalování nebezpečného odpadu Rotační pec na spalování průmyslového odpadu 
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Žárotrubný kotel na využití odpadního tepla 
spalin za rotační pec

Žárotrubný kotel na využití 
odpadního tepla spalin 

za rotační pec
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