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1. PARNÍ KOTEL, JEHO FUNKCE A ZAČLENĚNÍ V PROCESU ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ 
PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 

Energetické využití průmyslových a komunálních odpadů přísluší - z hlediska zdrojů energie - do kategorie tzv. 

druhotných energetických zdrojů. Spalování odpadů je (především z ekologického hlediska) natolik specifický 

proces, že dnes představuje samostatný obor.  

Z hlediska energetického využití se jedná „pouze“ o vytříděné odpady tuhé - průmyslové a komunální. Přitom 

vytříděným odpadem se nerozumí tříděný odpad z hlediska např. případné jeho recyklace, ale jedná se o vytříděné 

odpady z hlediska vhodnosti (možnosti) jejich spalování na zvoleném technologickém zařízení. (A to nejen z 

hlediska ochrany životního prostředí). Spalování odpadů je poslední možností (po cílevědomém snižování produkce 

odpadů a po využití recyklovatelné části odpadů) jak snížit množství skládkovaných odpadů a respektovat při tom 

stanovené zásady ochrany životního prostředí. 

Výhody energetického využití odpadů jsou především: 

• ve využití spalného tepla odpadů k výrobě tepla nebo elektrické energie, čímž se příznivě ovlivní ekonomie 

celého projektu, 

• v objemové redukci odpadů (až na 20 - 30%) čímž se výrazně zmenší nároky na ukládací prostory, 

• v možné stabilizaci produktů po spalování, takže jejich ukládání na skládky neohrožuje životní prostředí, 

• v možném čistění spalin, takže lze dodržet předepsané emise škodlivin. 

Pro energetické využití vytříděných odpadů jsou dnes k dispozici technologie: 

• pro spalování odpadů, a to pro: 

o samostatné spalování odpadů 

o pro přídavné spalování alternativního paliva z odpadů v kotlech spalujících uhlí  

• pro pyrolýzní proces (za nedostatku vzduchu). 

Z hlediska stavby kotlů lze zařízení na energetické využití odpadů jejich samostatným spalováním rozdělit do dvou 

skupin podle toho, jestli:  

• parní kotel současně plní i funkci spalovacího zařízení pro odpady 

• parní kotel nemá spalovací zařízení a využívá teplo odpadních spalin vznikajících při spalování odpadů v jiném 

spalovacím zařízení (např. rotační peci). 

Schematický jsou obě skupiny těchto zařízení znázorněny na obr. 

 
 

Parní kotel pro spalování odpadů se obvykle staví: 

• s klasickým nebo speciálním roštovým ohništěm 

• s fluidním ohništěm 
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Příklad zařízení na energetické využití odpadů, které je vybaveno 

parním kotlem s roštovým ohništěm, je na obr. Parní kotel je prvním 

článkem takového zařízení. Za kotlem je hadicový filtr pro odloučení 

popílku a následuje zařízení pro čištění spalin. 

U zařízení na termickou likvidaci odpadů se jako spalovací zařízení 

většinou využívá: 

• rotační spalovací pec 

• fluidní spalovací zařízení 

• různé druhy spalovacích pecí. 

Kotel na využití tepla odpadních spalin je konstruován jako 

spalinový kotel (bez ohniště). Konstrukce a typ kotle závisí 

především od požadovaných parametrů páry a od množství a teploty 

odpadních spalin. Pro malá zařízení na energetické využití odpadů 

jsou vhodnější a lacinější žárotrubné kotle.  

 

Energetické využití odpadů (rozumí se alternativního paliva upraveného z odpadů) jejich přídavným spalováním v 

kotlích spalujících uhlí je jednodušší než samostatné spalování odpadů. Nevýhodou je, že takto lze spalovat jen ty 

odpady, které nevyvolávají u uhelného kotle potřebu výstavby dalšího zařízení na čištění spalin. Tzn., že přídavně 

lze spalovat jen ty odpady, při nichž lze dodržet požadované emisní limity při provozu těch zařízení, kterými je kotel 

vybaven pro spalování daného uhlí. (Prakticky se jedná o SO2, NOx, CO a prach). Dodržet tuto podmínku ovšem 

znamená, že se musí provést separace takových „vhodných“ složek komunálního odpadu. Taková separace však 

většinou přesahuje možnosti dodavatele technologie a nelze jí řešit v rámci dodávky kotle s přídavným spalováním, 

ale musí se řešit (externě) v rámci komplexního hospodaření s odpady v daném regionu. 

Separovaný odpad pak musí být vhodně upraven (podle jeho druhu a podle typu spalovacího zařízení) a musí se 

zajistit jeho skladování a doprava do kotelny. 

I přesto, že kotle s přídavným spalováním jsou dnes komerčně realizovatelné a technologie je relativně jednoduchá, 

přestavuje „přídavné spalování“ obtížný úkol, především z hlediska koordinace a financování celého projektu. I z 

tohoto důvodu doposud technologie přídavného spalování nedoznala většího uplatnění. Parní kotle lze v takovém 

případě provozovat se jmenovitými parametry páry a to:  

• pouze s uhlím, 

• s uhlím při přídavném spalování alternativního paliva z odpadů a to do výše cca 25% tepelného příkonu kotle 

(tzn. že 75% tepelného příkonu se realizuje spalováním uhlí, zbývající část pak spalováním odpadů). 

Přídavné spalování alternativního paliva z odpadů lze realizovat především u kotlů: 

• s fluidním ohništěm, především pak u ohniště s cirkulující fluidní vrstvou. Takto lze spalovat celou řadu odpadů 

tuhých a rovněž i odpady kapalné a plynné. Doprava alternativního paliva z odpadů do ohniště je jednoduchá. 

• s vhodným roštovým ohništěm. Doprava alternativního paliva do ohniště opět není složitá. 

Při přídavném spalování alternativního paliva z odpadů, pokud se s touto možností počítá již při návrhu kotle, není 

třeba provádět složité konstrukční úpravy, kotle jsou běžného provedení, přídavné spalování alternativního paliva se 

promítne do dimenzování příslušných částí kotle. V kotelně musí být kromě vnitřního zauhlování (zásobníky, 

doprava, atd.) i zařízení pro skladování a dopravu alternativního paliva z odpadů. Možnosti skladování a dopravy 

alternativního paliva často rozhodují o použití přídavného spalování. Při realizaci přídavného spalování 

alternativního paliva z odpadů u již provozovaných kotlů se nejdříve na základě analýzy provede posouzení 

vhodnosti daného kotle a rozsah potřebných úprav. Konečné rozhodnutí lze provést až na základě provedených 

spalovacích zkoušek. (Zejména z hlediska dodržení emisních limitů). 
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Energetické využití odpadů při využití pyrolýzy lze zařadit mezi speciální techniky využití odpadů. Tento způsob 

využití odpadů probíhá ve dvou fázích. Pyrolyzní proces probíhá v první fázi za nedostatku vzduchu při teplotách 

kolem 400°C a vzniká hořlavý plyn a pyrolyzní zbytky (tzv. pyrolyzní koks). Hořlavý plyn lze dále využívat nebo se 

spaluje v tzv. druhém stupni pyrolyzního zařízení. Teplo vzniklých spalin se pak využívá v kotli na odpadní teplo . Z 

ekologického hlediska se musí řešit problém jak bezpečně zpracovat pyrolyzní zbytky. 

Za typické pro kotle zařazené v systému energetického využití odpadů lze považovat : 

• většinou nižší parametry páry, cca 380°C nebo speciální úpravu kotle pro dosažení vysokých parametrů cca 

530°C (chlórová koroze teplosměnných ploch) 

•  nižší parní výkon kotlů, 

• těsné tahy kotle z hlediska přisávání falešného vzduchu pro vyloučení nízkoteplotní koroze. 

• napájení kotlů vodou o nižší teplotě, většinou 105°C 

• složitější regulací spalování u roštových kotlů a to jak na straně spalovacího vzduchu (primární vzduch v 

zónách, sekundární vzduch nad roštem, recirkulace spalin) tak i z hlediska požadované teploty na roštu v 

jednotlivých zónách. Pro některé odpady se požaduje spalovací teplota 1250°C a používají se vodou chlazené 

roštnice. 

• opatření proti zanášení teplosměnných 

ploch kotle a k jejich čištění. 

2. SCHEMATICKÉ ZNÁZORNĚNÍ 
POUŽITÍ PARNÍCH KOTLŮ 

Zjednodušeně jsou možnosti použití parních 

kotlů, jak bylo popsáno, schematicky 

shrnout do obr. 


