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SHRNUTÍ REFERENČNÍHO DOKUMENTU O NEJLEPŠÍCH
DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH V PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍCH
VÝROBY CEMENTU, VÁPNA A OXIDU HOŘEČNATÉHO
ÚVOD
Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách (BREF) nazvaný „Průmyslová odvětví
výroby cementu, vápna a oxidu hořečnatého“ odráţí poţadavek výměny informací podle čl. 17
odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES (směrnice o integrované prevenci
a omezování znečištění). Toto shrnutí popisuje hlavní zjištění a poskytuje přehled hlavních závěrů
oblasti nejlepších dostupných technik (best available techniques, BAT) a příslušných úrovní spotřeby a
emisí. Dokument je nutné chápat ve smyslu Předmluvy, která vysvětluje cíle tohoto dokumentu,
tj. jeho zamýšlené pouţití a právní pojmy. Toto shrnutí lze chápat a posuzovat jako samostatný
dokument, avšak jakoţto shrnutí nepostihuje veškeré aspekty úplného dokumentu. Není proto
zamýšleno jako rovnocenná náhrada úplného dokumentu jakoţto nástroje při rozhodování v oblasti
nejlepších dostupných technik.
OBLAST PŮSOBNOSTI TOHOTO DOKUMENTU
Tento dokument se zabývá průmyslovými činnostmi uvedenými v oddíle 3.1 přílohy I směrnice
2008/1/ES, jmenovitě:
„3.1. Zařízením na výrobu cementového slínku v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší neţ 500 t
denně nebo na výrobu vápna v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší neţ 50 t denně nebo v jiných
pecích o výrobní kapacitě větší neţ 50 t denně.―
Kromě odvětví výroby cementu a vápna zahrnuje tento dokument i výrobu oxidu hořečnatého suchým
procesem.
Tento referenční dokument má tři kapitoly, kapitolu o výrobě cementu, kapitolu o výrobě vápna
a kapitolu týkající se výroby oxidu hořečnatého suchým procesem z přírodního magnezitu (uhličitanu
hořečnatého MgCO3). V souladu s obecným rámcem a s pokyny pro tvorbu referenčních dokumentů
má kaţdá z těchto kapitol sedm oddílů. Kromě základních výrobních činností tří uvedených
průmyslových odvětví zahrnuje tento dokument i související činnosti, které mohou mít vliv na emise
či znečištění. Tento dokument se proto zabývá činnostmi od přípravy surovin aţ k expedici hotových
výrobků. Některé činnosti, jako je např. těţba/lámání a šachtové pece na výrobu cementového slínku,
zde nejsou zahrnuty, protoţe se nepovaţují za činnosti, které jsou přímo spojeny s primární činností.
PRŮMYSLOVÉ ODVĚTVÍ VÝROBY CEMENTU
Klíčové otázky v oblasti ţivotního prostředí
Cement je základní materiál pouţívaný pro stavbu budov a inţenýrských staveb. Výroba cementu
v Evropské unii v roce 2006 činila 267,5 milionů tun, coţ odpovídá přibliţně 10,5 % celosvětové
produkce.
V roce 2008 existovalo v Evropské unii 268 zařízení na výrobu cementového slínku nebo hotového
cementu s celkovým počtem 377 pecí. Kromě toho zde bylo dalších 90 mlecích zařízení (cementových
mlýnů) a dvě zařízení na výrobu slínku bez mlýnů. Typická pec má kapacitu přibliţně 3 000 tun
slínku/den.
Z hlediska klíčových otázek v oblasti ţivotního prostředí, tj. spotřeby energie a uvolňování emisí do
ovzduší, je pro výrobu cementu nejdůleţitější částí proces výpalu slínku. V závislosti na konkrétních
výrobních procesech vypouští cementárny emise do ovzduší a půdy (ve formě odpadu). V konkrétních
případech můţe výjimečně dojít i k emisím do vody. Ţivotní prostředí bývá rovněţ zatíţeno hlukem
a zápachy. Hlavními znečišťujícími látkami vypouštěnými do ovzduší jsou prach, oxidy dusíku a oxid
siřičitý. Dále jsou vypouštěny oxidy uhlíku, polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany,
celkový organický uhlík, kovy, chlorovodík a fluorovodík. Druh a mnoţství látek znečišťujících
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ovzduší závisí na různých parametrech, např. vstupních materiálech (suroviny a pouţitá paliva)
a druhu pouţitého procesu.
V Evropské unii se k výrobě 1 tuny slínku obvykle v průměru spotřebuje 1,52 tun surovin.
K největším ztrátám dochází ve formě emisí oxidu uhličitého do ovzduší během kalcinační reakce
(CaCO3 → CaO + CO2).
Pouţité procesy a techniky
Po vytěţení, drcení, mletí a homogenizaci surovin představuje první krok při výrobě cementu
kalcinace uhličitanu vápenatého, po níţ následuje reakce vzniklého oxidu vápenatého s oxidem
křemičitým, oxidem hlinitým a oxidem ţeleznatým při vysoké teplotě a tvoří se slínek. Ze slínku se
pak mletím s přidáním sádrovce a dalších sloţek vyrábí cement. Zdrojem uhličitanu vápenatého jsou
přírodní vápencové usazeniny jako např. vápenec, slín nebo křída. Oxid křemičitý, oxid ţeleza a oxid
hlinitý se nachází v řadě rud nebo nerostů. Přírodní suroviny mohou být zčásti nahrazeny některými
druhy odpadů.
Průmyslové odvětví výroby cementu je energeticky velmi náročným odvětvím, v němţ náklady na
energii činí obvykle okolo 40 % výrobních nákladů (tj. s výjimkou investičních nákladů, avšak včetně
nákladů na elektřinu). K výrobě tepelné energie potřebné pro tento proces lze vyuţít různých
konvenčních fosilních a odpadních paliv. V roce 2006 patřily k nejčastěji pouţívaným palivům
petrolkoks, uhlí a různé druhy odpadů a dále pak hnědé uhlí a další pevná paliva, topný olej a zemní
plyn.
Vlastní proces výpalu slínku v podstatě umoţňuje vyuţití odpadů jako surovin a/nebo paliv. Výpal
slínku se provádí v rotačních pecích, které mohou tvořit součást systému dlouhých pecí s mokrým
nebo suchým procesem, systému pecí s roštovým předehřívačem (pece typu Lepol) s polosuchým
nebo polomokrým procesem, systému pecí s cyklonovým výměníkovým systémem se suchým
procesem nebo systému pecí s výměníkovým systémem/předkalcinací. V roce 2008 probíhalo
přibliţně 90 % výroby cementu v Evropě v pecích se suchým procesem, dalších 7,5 % výroby v pecích
s polosuchým nebo polomokrým procesem a zbývající část, přibliţně 2,5 % objemu výroby cementu
v Evropě, připadla na pece s mokrým procesem. U pecí s mokrým procesem, které jsou v Evropě
v provozu, se obecně očekává, ţe budou v rámci renovace přeměněny na systémy pecí se suchým
procesem, stejně jako pece s polosuchým nebo polomokrým procesem.
PRŮMYSLOVÉ ODVĚTVÍ VÝROBY VÁPNA
Klíčové otázky v oblasti ţivotního prostředí
Vápno se pouţívá u značného mnoţství výrobků, např. jako tavidlo při rafinaci oceli, jako pojivo ve
stavebnictví a při čištění vod k vysráţení nečistot. Vápno se také často pouţívá k neutralizaci kyselých
sloţek průmyslových odpadních vod a kouřových plynů. V roce 2004 představoval evropský trh téměř
25 milionů tun vápna, přičemţ bylo v Evropě vyrobeno celkem 28 milionů tun zahrnujících obchodní
výrobu i výrobu pro vlastní potřebu, coţ představuje 20 % celosvětové výroby vápna.
V roce 2003 existovalo v zemích EU-27 přibliţně 211 zařízení na výrobu vápna (s výjimkou výroby
pro vlastní potřebu) a v roce 2006 existovalo v EU-27 celkem 597 pecí vyrábějících vápno pro
komerční prodej, z nichţ 551 (přibliţně 90 %) byly šachtové pece. Kapacita šachtových pecí se
obvykle pohybuje od 50 do 500 tun za den. K výrobě vápna se spotřebuje celkem 1,4 aţ 2,2 tun
vápence na tunu nehašeného vápna určeného k prodeji. Spotřeba závisí na druhu výrobku, čistotě
vápence, stupni kalcinace a mnoţství odpadních produktů. Většina suroviny, která se z procesu
odchází v nějaké specifikované formě, unikne ve formě vzdušných emisí oxidu uhličitého.
Průmyslové odvětví výroby vápna je energeticky velmi náročným odvětvím, v němţ náklady na
energii činí obvykle aţ 60 % celkových výrobních nákladů. V pecích se většinou pouţívají plynná
paliva (např. zemní plyn, koksárenský plyn), pevná paliva (např. uhlí, koks/antracit) a kapalná paliva
(např. těţké/lehké topné oleje). Jako palivo se také vyuţívají různé druhy odpadů, např. oleje, plasty,
papír, masokostní moučka, piliny.
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Klíčovými otázkami v oblasti ţivotního prostředí v souvislosti s výrobou vápna jsou znečištění
ovzduší a spotřeba energie. Hlavním zdrojem emisí, při kterém se rovněţ spotřebuje nejvíce energie, je
proces výpalu vápna v peci. Významné jsou rovněţ druhotné procesy hašení vápna a mletí.
V závislosti na konkrétních výrobních procesech vypouští vápenky emise do ovzduší, vody a půdy (ve
formě odpadu). Ţivotní prostředí bývá rovněţ zatíţeno hlukem a zápachy. Hlavními znečišťujícími
látkami vypuštěnými do ovzduší jsou prach, oxidy dusíku, oxid siřičitý a oxid uhelnatý. V závislosti
na pouţitých surovinách a palivech mohou významný podíl znečišťujících látek tvořit také
polychlorované dibenzo-p-dioxiny a polychlorované dibenzofurany, celkový organický uhlík, kovy,
chlorovodík a fluorovodík.
Pouţité procesy a techniky
Pojem „vápno― zahrnuje hašené i nehašené vápno a je synonymem pojmu „vápenné produkty―.
Nehašené neboli pálené vápno je oxid vápenatý (CaO). Hašené vápno je tvořeno převáţně hydroxidem
vápenatým (Ca(OH)2) a obsahuje vápenný hydrát (suchý prášek hydroxidu vápenatého), vápenné
mléko a vápennou kaši (suspenze rozpuštěného hydroxidu vápenatého ve vodě).
Proces výroby vápna sestává z výpalu uhličitanu vápenatého a/nebo hořečnatého za účelem uvolnění
oxidu uhličitého a získání vzniklého oxidu vápenatého (CaCO3 → CaO + CO2). Výsledný oxid
vápenatý se před dopravou z pece do sila obvykle drtí, mele a/nebo třídí. Ze sila se pálené vápno buď
dodává konečnému uţivateli k pouţití jako nehašené vápno, nebo se dopravuje do hydratačního
provozu, kde reaguje s vodou na hašené vápno.
VÝROBA OXIDU HOŘEČNATÉHO (SUCHÝM PROCESEM)
Klíčové otázky v oblasti ţivotního prostředí
Oxid hořečnatý (MgO/magnézie) je nejdůleţitější průmyslovou sloučeninou hořčíku a vyuţívá se
především v ocelářství a při výrobě ţáruvzdorných materiálů, ale i v řadě dalších odvětví. Suchým
procesem se vyrábí různé druhy oxidu hořečnatého, jako např. vypálený MgO (dead burned magnesia
= DBM), kaustický kalcinovaný MgO (caustic calcinated magnesia = CCM), tavený MgO (fused
magnesia = FM).
Světová produkce magnezitu v roce 2003 byla kolem 12,5 milionů tun. Ve státech EU-27 se v roce
2003 vyprodukovalo 2,3 milionu tun magnezitu, coţ odpovídá 18,4 % celosvětové produkce.
Celosvětový objem výroby MgO suchým procesem v roce 2003 činil 5,8 milionu tun. V roce 2008
bylo na základě dostupných informací ve státech EU-27 pouze devět výrobců oxidu hořečnatého (kteří
pouţívají metodu suchého procesu) se 14 výrobními závody. Na jeden závod připadají jedna aţ tři
pece, s výjimkou jednoho výrobce, který provozuje 8 pecí v jednom závodě.
Výroba MgO je energeticky velmi náročná, neboť MgO, a zejména vypálená magnézie, se vyrábí za
velmi vysokých teplot. Spotřeba energie na výrobu MgO činí 6 aţ 12 GJ/t MgO a je ovlivněná
různými činiteli. V roce 2008 patřily k nejčastěji pouţívaným palivům zemní plyn, petrolkoks a topný
olej.
Klíčovými otázkami v oblasti ţivotního prostředí v souvislosti s výrobou oxidu hořečnatého jsou
znečištění ovzduší a spotřeba energie. Hlavním zdrojem emisí, při kterém se rovněţ spotřebuje nejvíce
energie, je proces výpalu. V závislosti na konkrétních procesech výroby MgO vypouští výrobní
zařízení emise do ovzduší, vody a půdy (ve formě odpadu). Ţivotní prostředí bývá rovněţ zatíţeno
hlukem a zápachy. Hlavními znečišťujícími látkami vypouštěnými do ovzduší jsou prach, oxidy
dusíku, oxid siřičitý a oxidy uhlíku (CO, CO2).
Pouţité procesy a techniky
Surový magnezit se před výpalem těţí, drtí, mele a třídí. Více neţ 98 % vytěţeného magnezitu se
pouţívá k výrobě různých hořečnatých produktů. Chemická reakce odkyselování magnezitu je reakcí
endotermickou a vyţaduje vysokou teplotu výpalu. K výrobě různých druhů oxidu hořečnatého –
CCM, DBM a/nebo FM – je zapotřebí řady procesů výpalů a různých fází výpalu. Pouţívají se různé
druhy pecí, jako např. vícenístějové pece, šachtové pece nebo rotační slinovací pece. K výrobě tavené
magnézie se pouţívají zvláštní elektrické obloukové pece.
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VÝROBA CEMENTU, VÁPNA A OXIDU HOŘEČNATÉHO
Techniky zvaţované při stanovení nejlepších dostupných technik
Důleţitými otázkami z hlediska zavádění integrované prevence a omezování znečištění
v průmyslových odvětvích výroby cementu, vápna a oxidu hořečnatého jsou omezení emisí do
ovzduší, energetická účinnost a účinnost vyuţívání surovin, minimalizace ztrát/odpadů vzniklých
během procesu a jejich regenerace či recyklace, stejně jako účinné systémy environmentálního
managementu a energie.
Uvedené otázky řeší řada do procesu integrovaných opatření/technik a technik na konci procesu při
zohlednění jejich pouţitelnosti při výrobě cementu, vápna a oxidu hořečnatého. Opatření/techniky
obsaţené v tomto dokumentu jsou opatřeními/technikami, které mají potenciál dosáhnout vysoké
úrovně ochrany ţivotního prostředí, nebo k jejímu dosaţení přispět. V této souvislosti s ohledem na
prevenci a omezování znečištění předkládáme ke zváţení 36 technik v průmyslovém odvětví výroby
cementu (oddíl 1.4), přibliţně 24 technik v průmyslovém odvětví výroby vápna (oddíl 2.4) a asi 16
technik v odvětví výroby oxidu hořečnatého (oddíl 3.4).
Nejlepší dostupné techniky
V oddílech věnovaných nejlepším dostupným technikám (oddíly 1.5, 2.5 a 3.5) jsou uvedeny techniky,
které jsou v obecném smyslu povaţovány za nejlepší dostupné techniky pro průmyslová odvětví
výroby cementu, vápna a oxidu hořečnatého, zejména na základě informací z oddílů 1.4, 2.4 nebo 3.4,
s přihlédnutím k definici nejlepších dostupných technik (čl. 2 odst. 12 směrnice o integrované prevenci
a omezování znečištění) a kritériím uvedeným v příloze IV směrnice o integrované prevenci
a omezování znečištění. V oddílech věnovaných nejlepším dostupným technikám jsou rovněţ
doporučené hodnoty spotřeby energie a emisí, které jsou spojené s pouţíváním nejlepších dostupných
technik. Jak je uvedeno jiţ v Předmluvě, oddíly věnované nejlepším dostupným technikám nenavrhují
limitní hodnoty emisí. Limitní hodnoty emisí pro zařízení, která spadají do působnosti směrnice
o integrované prevenci a omezování znečištění, musí stanovit příslušné orgány v povolení na základě
nejlepších dostupných technik.
Je třeba brát v úvahu, ţe v tomto Shrnutí jsou závěry týkající se nejlepších dostupných technik tohoto
dokumentu předloţeny pouze jako přehled. Pro příslušné plné znění závěrů v oblasti nejlepších
dostupných technik viz oddíly 1.5, 2.5 a 3.5 tohoto dokumentu. Dále je nutno připomenout, ţe při
spoluspalování odpadů je třeba splnit poţadavky směrnice o spalování odpadů. [59, Evropská unie,
2000]
Přehled nejlepších dostupných technik (BAT) v průmyslovém odvětví výroby cementu
Environmentální
management (BAT 1
v oddíle 1.5.1)
Obecná
primární
opatření/techniky
(BAT 2, 3, 4 v oddíle
1.5.2)

Volba procesu (BAT
5 v oddíle 1.5.3.1)
Spotřeba
energie
(BAT 6, 7, 8, 9 v
oddíle 1.5.3.2)

 realizace a dodrţování systému environmentálního managementu (EMS), který zahrnuje – s přihlédnutím
k místním podmínkám – vlastnosti uvedené v BAT 1 v oddíle 1.5.1
 dosaţení plynulého a stabilního pecního procesu blíţícího se určeným procesním parametrům, coţ je výhodné
pro všechny emise z pece, jakoţ i pro spotřebu energie, pouţíváním opatření/technik uvedených v BAT 2 a) a b)
v oddíle 1.5.2
 provádění pečlivé volby a regulace všech látek vstupujících do pece za účelem vyloučení a/nebo sníţení emisí
(BAT 3 v oddíle 1.5.2)
 pravidelné sledování a měření procesních parametrů a emisí uvedených v BAT 4 a) – e) v oddíle 1.5.2
 při stavbě nových závodů či při větších renovacích pouţití pece se suchým výrobním procesem,
s vícestupňovým předehříváním a předkalcinací. Při normálních a optimalizovaných provozních podmínkách je
související tepelná bilance 2900 – 3300 MJ/t slínku (BAT 5 v oddíle 1.5.3.1)
 sniţování/minimalizace spotřeby tepelné energie pouţitím kombinace opatření/technik uvedených v BAT 6 a) –
f) v oddíle 1.5.3.2
 sniţování spotřeby primární energie omezováním obsahu slínku v cementu a cementových výrobcích (BAT 7
v oddíle 1.5.3.2)
 sniţování spotřeby primární energie zvaţováním kombinované výroby elektřiny a tepla, je-li to moţné, na
základě uţitečné spotřeby tepla v rámci energetických regulačních schémat, kde je to ekonomicky schůdné (BAT
8 v oddíle 1.5.3.2)
 minimalizování spotřeby elektrické energie pouţíváním opatření/technik uvedených v BAT 9 a), b) v oddíle
1.5.3.2 nebo jejich kombinací
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Přehled nejlepších dostupných technik (BAT) v průmyslovém odvětví výroby cementu
Řízení kvality odpadů
(BAT 10 a) – c) v
oddíle 1.5.4.1)

Dávkování odpadů do
pece (BAT 11 a) – f)
v oddíle 1.5.4.2)

Řízení
bezpečnosti
při
pouţívání
nebezpečných odpadů
(BAT 12 v oddíle
1.5.4.3)
Difuzní
prachové
emise (BAT 13 a, b v
oddíle 1.5.5.1.)
Bodové emise z
prašných
operací
(BAT 14 v oddíle
1.5.5.2)
Prachové emise z
procesů spalování v
peci (BAT 15 v
oddíle 1.5.5.3
Prachové
emise
z procesů
chlazení
a mletí (BAT 16 v
oddíle 1.5.5.4)

 pouţívání systémů řízení kvality s cílem zabezpečit charakteristiky odpadů a analyzování jakýchkoliv odpadů,
které se mají pouţívat jako suroviny a/nebo palivo v cementářské peci s ohledem na parametry/kritéria uvedená
v BAT 10 a) I. – III. v oddíle 1.5.4.1
 řízení počtu příslušných parametrů u všech odpadů pouţívaných jako surovina a/nebo palivo v cementářské
peci, jako je obsah chlóru, příslušných kovů (např. kadmia, rtuti, thalia), síry, celkového obsahu halogenů (BAT
10 b) v oddíle 1.5.4.1)
 uplatňování systémů řízení kvality pro kaţdou zátěţ v podobě odpadu (BAT 10 c) v oddíle 1.5.4.1)
 pouţívání vhodných míst dávkování do pece z hlediska teploty a doby setrvání v závislosti na konstrukčních
vlastnostech a provozu pecí (BAT 11 a) v oddíle 1.5.4.2)
 dávkování odpadových materiálů obsahujících organické sloţky, které mohou těkat před kalcinační zónou do
zón pecního systému s dostatečně vysokou teplotou (BAT 11 b) v oddíle 1.5.4.2)
 udrţování provozu takovým způsobem, aby se plyn vznikající při procesu spoluspalování odpadů ohřál řízeným
a stejnoměrným způsobem i za nejméně příznivých podmínek na teplotu 850 °C na dobu dvou sekund (BAT 11 c)
v oddíle 1.5.4.2)
 zvyšování teploty na 1 100 °C, pokud se spoluspalují nebezpečné odpady s obsahem více neţ 1 %
halogenovaných organických látek – vyjádřeno jako obsah chlóru (BAT 11 d) v oddíle 1.5.4.2)
 dávkování odpadů plynule a kontinuálně (BAT 11 e) v oddíle 1.5.4.2)
 přerušení spoluspalování odpadu v průběhu spouštění a/nebo odstavování pece, kdy nelze dosáhnout vhodných
teplot a dob prodlev, jak je stanoveno BAT 11 a) – d) (BAT 11 f) v oddíle 1.5.4.2)
 uplatňování zásad bezpečného řízení při nakládání s nebezpečnými odpady (skladování a/nebo dávkování
nebezpečného odpadu) jako např. uplatňování přístupu zaloţeného na rizicích v závislosti na zdroji a druhu
odpadu, při označování, kontrole, odběru vzorků a testování odpadů určených k nakládání (BAT 12 v oddíle
1.5.4.3)
 minimalizování/zabraňování difuzním prachovým emisím uplatňováním opatření/technik uvedených v BAT 13
a), b) v oddíle 1.5.5.1, a to jednotlivě nebo v kombinaci (opatření/techniky pro prašné operace a pro prostory
hromadného skladování)
 uplatňování systému řízení údrţby, který se zejména zaměřuje na provoz filtrů těchto zdrojů. BAT mají při
zohlednění tohoto systému řízení sniţovat bodové emise z prašných operací na méně neţ10 mg/Nm3 (BAT-AEL)
jako průměr po dobu odběru vzorků (jednorázové měření po dobu nejméně půl hodiny) pouţíváním suchého
čištění odpadního plynu pomocí filtru.
U malých zdrojů (<10000 Nm³/h) je třeba zohlednit prioritní přístup.
 sniţování emisí prachu (tuhých částic) z kouřových plynů z procesu spalování v peci uplatňováním suchého
čištění odpadního plynu filtrem. BAT-AEL je <10 – 20 mg/Nm3 jako denní průměrná hodnota. Při pouţití
textilních filtrů nebo nových či zrekonstruovaných elektrostatických odlučovačů se dosahuje niţší hladiny.
 sniţování emisí prachu (pevných částic) z kouřových plynů z procesů chlazení a mletí uplatňováním čištění
suchého plynu filtrem. BAT-AEL je <10 – 20 mg/Nm3 jako denní průměrná hodnota nebo průměr za období
odběru vzorků (jednorázové měření po dobu nejméně půl hodiny). Při pouţití textilních filtrů nebo nových či
zrekonstruovaných elektrostatických odlučovačů se dosahuje niţších hodnot.

Průmyslová odvětví výroby cementu, vápna a oxidu hořečnatého

v

Shrnutí

Emise NOx (BAT 17,
18 v oddíle 1.5.6.1)

Přehled nejlepších dostupných technik v průmyslovém odvětví výroby cementu
 sniţování emisí NOx z kouřových plynů z procesu spalování v peci uplatňováním opatření/technik uvedených
v BAT 17 a) – d) v oddíle 1.5.6.1, a to jednotlivě nebo v kombinaci (tj. primární opatření/techniky a/nebo
postupné spalování (konveční paliva nebo paliva z odpadů), téţ v kombinaci s předkalcinátorem a pouţitím
optimalizované palivové směsi, selektivní nekatalytické redukce (SNCR), selektivní katalytické redukce (SCR),
podmíněný vývojem vhodného katalyzátoru a výrobního procesu v průmyslovém odvětví výroby cementu).
Následující emisní hladiny NOx jsou BAT-AEL (BAT 17 v oddíle 1.5.6.1):
Typ pece

Jednotka

Pece s výměníkem
Pece dlouhé rotační nebo typu
Lepol

mg/Nm3
mg/Nm3

BAT-AEL
(denní průměrná hodnota)
< 200 – 4502) 3)
400 – 8001)

V závislosti na počátečních hladinách a úniku NH3.
BAT-AEL je 500 mg/Nm3, pokud po primárních opatřeních/technikách je počáteční hladina NO x > 1 000 mg/Nm3.
Stávající konstrukce pecního systému, vlastnosti palivové směsi včetně odpadů, palitelnost surovinové moučky může
ovlivňovat schopnost pohybovat se v daném rozsahu. V pecích s vhodnými podmínkami se dosahuje úrovní pod
350 mg/Nm3. Spodní hodnota 200 mg/Nm3 byla hlášena pouze jako měsíční průměr pro tři pece (použití snadno spalitelné
směsi).
1)
2)
3)

Emise SOx (BAT 19,
20 v oddíle 1.5.6.2)

 Při pouţití SNCR (BAT 18 v oddíle 1.5.6.1),
o uplatňování opatření/technik uvedených v BAT 18 a) a b) v oddíle 1.5.6.1
o udrţování úniku NH3 z kouřových plynů co nejníţe, ale pod 30 mg/Nm3 vyjádřeno jako denní průměrná
hodnota. Je třeba uváţit vztah mezi účinností sniţování NOx a únikem NH3. V závislosti na počáteční úrovni
NOx a účinnosti sniţování NOx, můţe být únik NH3 vyšší aţ do 50 mg/Nm3. Pro pece typu Lepol a dlouhé
rotační pece můţe být tato hladina i vyšší (BAT 18 c) v oddíle 1.5.6.1)
 udrţování nízkých emisí SOx nebo sniţování emisí SOx z kouřových plynů procesu spalování v peci a/nebo
z procesů předehřívání/předkalcinace za pouţití jednoho z opatření nebo některé techniky uvedené v BAT 19 a)
(přidávání absorbentu) a b) (vypírka plynu) v oddíle 1.5.6.2. Následující úrovně SO x jsou BAT-AEL (BAT 19
v oddíle 1.5.6.2):

1)

Sniţování úniků CO
(BAT 21 v oddíle
1.5.6.3.1)
Emise
celkového
organického
uhlíku
(BAT 22 v oddíle
1.5.6.4)
Emise chlorovodíku
(HCl) a fluorovodíku
(HF) (BAT 23, 24 v
oddíle 1.5.6.5)

Emise PCDD/F (BAT
25 v oddíle 1.5.7)
Emise kovů (BAT 26
v oddíle 1.5.8)

Parametr

Jednotka

SOx vyjádřené jako
SO2

mg/Nm3

BAT-AEL
(denní průměrná
hodnota)
< 50 – < 400

Tento rozsah přihlíží k obsahu síry v surovinách.

 optimalizování procesu mletí suroviny (pro suchý výrobní proces), coţ působí na sniţování SO 2 pro pec, jak
se popisuje v oddíle 1.3.4.3 (BAT 20 v oddíle 1.5.6.2)
 při pouţívání elektrostatických odlučovačů nebo hybridních filtrů minimalizování četnosti úniků CO
a udrţování jejich celkové doby trvání pod hodnotou 30 minut za rok pouţitím opatření/technik uvedených v
BAT 21 a) – c) v oddíle 1.5.6.3.1 v kombinaci
 udrţování nízké hodnoty emisí celkového organického uhlíku z kouřových plynů z procesu spalování v peci
zabráněním dávkování surovin s vysokým obsahem těkavých organických sloučenin do pecního systému
vstupem pro suroviny
 udrţování emisí HCl pod hodnotou 10 mg/Nm3 (BAT-AEL) v denním průměru nebo za období odběru vzorků
(jednorázová měření po dobu nejméně půl hodiny) za pouţití opatření/technik uvedených v BAT 23 a) a b)
v oddíle 1.5.6.5, a to jednotlivě nebo v kombinaci.
 udrţování emise HF pod hodnotou 1 mg/Nm3 (BAT-AEL) vyjádřeno jako HF v denním průměru nebo v
průměru za období odběru vzorků (jednorázová měření po dobu nejméně půl hodiny) za pouţití primárních
opatření/technik uvedených v BAT 24 a), b) v oddíle 1.5.6.5, a to jednotlivě nebo v kombinaci.
 zamezení emisím PCDD/F nebo udrţování emisí PCDD/F z kouřových plynů procesu spalování v peci na
nízké úrovni aplikováním opatření/technik, které jsou uvedeny v BAT 25 a) – f) v oddíle 1.5.7 samostatně nebo
v kombinaci: BAT-AEL je <0,05 – 0,1 ng PCDD/F I-TEQ/Nm3 jako průměr za dobu odběru vzorků (6 – 8
hodin)
 minimalizování emisí kovů z kouřových plynů z procesu spalování v peci pouţitím opatření/technik
uvedených v BAT 26 a) – c) v oddíle 1.5.8, a to jednotlivě nebo v kombinaci. Následující emisní hladiny kovů
jsou BAT-AEL:

Kovy

Jednotka

Hg
Σ (Cd, Tl)
Σ (As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V)

mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3

BAT-AEL
(průměr za období odběru vzorků
(jednorázová měření po dobu nejméně půl
hodiny))
< 0,052)
< 0,051)
< 0,05
0,51)1)

Byly hlášeny nízké hodnoty, viz odd. 1.3.4.7, 1.3.4.7.1 a 1.4.7.
Byly hlášeny nízké hodnoty (viz odd. 1.3.4.7, 1.3.4.7.1 a 1.4.7.). Hodnoty vyšší než 0,03 mg/Nm3 je nutno dále
zkoumat. Hodnoty blízké 0,05 mg/Nm3 vyžadují uvážení dalších opatření/technik takových, jak jsou popsány v
odd. 1.3.4.13, 1.3.9.1 a 1.4.7.
1)
2)
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Procesní ztráty/odpady
(BAT 27 v oddíle
1.5.9)
Hluk (BAT 28 v
oddíle1.5.10)

Systém
environmentálního
managementu (BAT 29
v oddíle 2.5.1)
Obecná
primární
opatření/techniky (BAT
30, 31, 32 v oddíle
2.5.2)

Spotřeba energie (BAT
33, 34 v oddíle 2.5.3

Přehled nejlepších dostupných technik v průmyslovém odvětví výroby cementu
 recyklace zachycených látek v podobě částic do výrobního procesu, kdykoli je to proveditelné, nebo vyuţití
tohoto prachu v jiných komerčních produktech, je-li to moţné
 sniţování/minimalizace emisí hluku během procesu výroby cementu pouţitím kombinace opatření/technik
uvedených v BAT 28 a) – h) v oddíle 1.5.10
Přehled nejlepších dostupných technik v průmyslovém odvětví výroby vápna
 implementace a uplatňování systému environmentálního managementu (EMS), který zahrnuje, s přihlédnutím
k místním podmínkám, vlastnosti uvedené v BAT 29 v oddíle 2.5.1
 dosaţení plynulého a stabilního pecního procesu blíţícího se určeným procesním parametrům, coţ je výhodné
pro všechny emise z pece, jakoţ i pro spotřebu energie, pouţíváním opatření/technik uvedených BAT 30 a), b)
v oddíle 2.5.2
 provádění pečlivé volby a regulace všech látek vstupujících do pece za účelem vyloučení a/nebo sníţení emisí
(BAT 31 v oddíle 2.5.2).
 pravidelné sledování a měření procesních parametrů a emisí uvedených v BAT 32 a) – d) v oddíle 2.5.2
 sníţení/minimalizace spotřeby tepelné energie pouţitím kombinace opatření/technik uvedených v BAT 33
a) – c) v oddíle 2.5.3. Následující úrovně spotřeby tepelné energie odpovídají BAT (BAT 33 v oddíle 2.5.3):

Typ pece
Dlouhé rotační pece (LRK)
Rotační pece s předehřívačem (PRK)
Souproudé regenerativní pece (PFRK)
Prstencové šachtové pece (ASK)
Šachtové pece se směsným topením (MFSK)
Ostatní pece (OK)
1)

Spotřeba vápence (BAT
35 v oddíle 0)
Volba paliv (BAT 36 v
oddíle 2.5.5)
Řízení kvality odpadů
(BAT 37 a, b v oddíle
2.5.5.1.1)

Dávkování odpadů do
pece
(BAT 38 a) – e) v
oddíle 2.5.5.1.2)

Řízení bezpečnosti při
pouţívání
nebezpečných odpadů
(BAT 39 v oddíle
2.5.5.1.3)
Difuzní prachové emise
(BAT 40 v oddíle
2.5.6.1)

Spotřeba tepelné energie1)
GJ/t
6,0 – 9,2
5,1 – 7,8
3,2 – 4,2
3,3 – 4,9
3,4 – 4,7
3,5 – 7,0

Spotřeba energie závisí na typu produktu, kvalitě produktu, procesních podmínkách a na surovinách

 minimalizování spotřeby elektrické energie pouţíváním opatření/technik uvedených v BAT 34 a) – c) v oddíle
2.5.3, a to jednotlivě nebo v kombinaci (BAT 34 v oddíle 2.5.3)
 minimalizování spotřeby vápence uplatňováním opatření/technik uvedených v BAT 35 a), b) v oddíle 2.5.4, a
to jednotlivě nebo v kombinaci
 provádění pečlivé volby a řízení paliv vstupujících do pece, jako je volba paliv s nízkým obsahem síry
(zejména pro rotační pece), dusíku a chlóru za účelem vyloučení/sníţení emisí
 pouţívání systémů řízení kvality s cílem zabezpečit charakteristiky odpadů a analyzování jakýchkoliv odpadů,
které se mají pouţívat jako palivo ve vápenické peci, s ohledem na parametry/kritéria uvedená v BAT 37 a) I. –
a) III. v oddíle 2.5.5.1.1
 řízení počtu příslušných parametrů u všech odpadů pouţívaných jako palivo ve vápenické peci, jako je
celkový obsah halogenů, příslušných kovů (např. chrómu, olova, kadmia, rtuti, thalia) a síry
 pouţívání vhodných hořáků pro dávkování vhodných odpadů v závislosti na konstrukci pece a provozu pece
(BAT 38 a) v oddíle 2.5.5.1.2)
 udrţování provozu takovým způsobem, aby se plyn vznikající při procesu spoluspalování odpadů ohřál
řízeným a stejnoměrným způsobem i za nejméně příznivých podmínek na teplotu 850 °C na dobu dvou sekund
(BAT 38 b) v oddíle 2.5.5.1.2)
 zvýšení teploty na 1 100 °C, pokud se spoluspalují nebezpečné odpady s obsahem více neţ 1 %
halogenovaných organických látek – vyjádřeno jako obsah chlóru (BAT 38 c) v oddíle 2.5.5.1.2)
 dávkování odpadů plynule a kontinuálně (BAT 38 d) v oddíle 2.5.5.1.2)
 přerušení spoluspalování odpadu v průběhu spouštění a/nebo odstavování pece, kdy nelze dosahovat
vhodných teplot a doby prodlevu, jak je stanoveno BAT 38 b) – c) (BAT 38 e) v oddíle 2.5.5.1.2)
 uplatňování zásad bezpečného řízení při nakládání s nebezpečnými odpady, např. skladování a/nebo
dávkování (viz oddíl 2.4.4) (BAT 39 v oddíle 2.5.5.1.3)

 minimalizování/zabraňování rozptýleným prachovým emisím uplatňováním opatření/technik uvedených
v BAT 40 a, b v oddíle 2.5.6.1, a to jednotlivě nebo v kombinaci
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Bodové
emise
z
prašných operací (BAT
41 v oddíle 2.5.6.2)

Emise prachu z procesů
spalování v peci (BAT
42 v oddíle 2.5.6.3)

Obecná
primární
opatření/techniky
ke
sniţování
emisí
plynných
sloučenin
(BAT 43 v oddíle
2.5.7.1)
Emise NOx (BAT 44,
45 v oddíle 2.5.7.2)

Přehled nejlepších dostupných technik v průmyslovém odvětví výroby vápna
 uplatňování systému řízení údrţby, který se zejména zaměřuje na provoz filtrů těchto zdrojů. BAT mají při
zohlednění tohoto systému řízení sniţovat bodové emise z prašných operací na méně neţ10 mg/Nm3 (BATAEL) jako průměr po dobu odběru vzorků (jednorázové měření po dobu nejméně půl hodiny) pouţíváním
textilních filtrů nebo na <10 – 20 mg/Nm3 (BAT-AEL) jako průměr po dobu odběru vzorků (jednorázové
měření po dobu nejméně půl hodiny) pouţíváním vypírky plynu.
Vypírky plynu se pouţívají hlavně pro hydratační provozy. Je nutno dodat, ţe u malých zdrojů (<10000 Nm³/h)
je třeba zohlednit prioritní přístup.
 sniţování emise prachu (drobných částic) z kouřových plynů z procesu spalování v peci uplatňováním čištění
suchého odpadního plynu filtrem (viz odd. 2.4.5.3). Při pouţívání textilních filtrů je BAT-AEL menší neţ 10
mg/Nm3 jako denní průměrná hodnota. Při pouţívání elektrostatických odlučovačů nebo jiných filtrů je denní
průměrná hodnota BAT-AEL méně neţ 20 mg/Nm3.
 Ve výjimečných případech, kde je měrný odpor prachu vysoký, můţe být BAT-AEL jako denní průměrná
hodnota vyšší, a to aţ do 30 mg/Nm3.
 sniţování emise plynných sloučenin (tj. NOx, SOx, HCl, CO, TOC/VOC, kovů) z kouřových plynů z procesu
spalování v peci uplatňováním primárních opatření/technik uvedených v BAT 43 a) – c) v oddíle 2.5.7.1, a to
jednotlivě nebo v kombinaci

 sniţování emise NOx z kouřových plynů z procesu spalování v peci uplatňováním opatření/technik uvedených
v BAT 44 a, b v oddíle 2.5.7.2, a to jednotlivě nebo v kombinaci. Následující úrovně emisí NO x jsou BAT-AEL:

Typ pece

Jednotka

PFRK, ASK, MFSK, OSK
LRK, PRK

mg/Nm3
mg/Nm3

BAT-AEL
(denní průměrná hodnota)
100 – < 3501) 3)
< 200 – < 5001) 2)

Vyšší rozsahy se vztahují k výrobě dolomitického a tvrdě páleného vápna.
Pro LRK a PRK s šachtami produkujícími tvrdě pálené vápno je horní hodnota do 800 mg/Nm3.
3)
Pokud nejsou primární opatření/techniky uvedené v bodě a) I. výše dostačující a pokud nejsou k dispozici sekundární
opatření/techniky ke snížení emisí NOx na 350 mg/Nm3, je horní úroveň 500 mg/Nm3, zejména pro tvrdě pálené vápno.
1)
2)

Emise SOx (BAT 46 v
oddíle 2.5.7.3)

 při uplatnění SNCR,
o uplatňování opatření/technik uvedených v BAT 45 a) a b) v oddíle 2.5.7.2
o udrţování úniku NH3 z kouřových plynů co nejníţe, ale pod 30 1) mg/Nm3 vyjádřeno jako denní průměr. Je
třeba uváţit vztah mezi účinností sniţování NOx a únikem NH3 (viz oddíl 2.4.6.1.4, obr. 2.50) (BAT 45 c)
v oddíle 2.5.7.2)
1)
Tyto BAT-AEL se vztahují ke zkušenostem získaným z jedné vápenické instalace (čtyři pece)
 sniţování emisí SOx z kouřových plynů ze spalování v pecích uplatňováním opatření/technik uvedených
v BAT 46 a) – c) v oddíle 2.5.7.3, a to jednotlivě nebo v kombinaci. Následující úrovně emisí SOx jsou BATAEL:

1)

Emise CO (BAT 47 v
oddíle 2.5.7.4.1)

Jednotka

PFRK, ASK, MFSK, OSK,
PRK
LRK

mg/Nm3

BAT-AEL1)
(denní průměrná hodnota, SOx uvedená jako SO2)
50 – < 200

mg/Nm3

< 50 – < 400

Úroveň závisí na počáteční úrovni SOx v odpadním plynu a na použitém opatření/technice snižování.

 sniţování emisí CO pouţíváním primárních opatření/technik uvedených v BAT 47 a), b) v oddíle 2.5.7.4.1,
a to jednotlivě nebo v kombinaci. Následující úrovně emisí CO jsou BAT-AEL:

1)

Sniţování úniků CO
(BAT 48 v oddíle
2.5.7.4.2)

Typ pece

Typ pece

Jednotka

PFRK, OSK, LRK, PRK

mg/Nm3

BAT-AEL1)
(denní průměrná hodnota)
< 500

Může být vyšší v závislosti na použitých surovinách anebo druhu vyráběného vápna, např. hydraulického vápna.

 při pouţívání elektrostatických odlučovačů (ESP) minimalizování četnosti úniků CO uplatňováním
opatření/technik uvedených v BAT 48 a – c v oddíle 2.5.7.4.2
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Emise
celkového
organického
uhlíku
(BAT 49 v oddíle
2.5.7.5)

Přehled nejlepších dostupných technik v průmyslovém odvětví výroby vápna
 sniţování hodnoty emisí celkového organického uhlíku z kouřových plynů z procesu spalování v peci
uplatňováním opatření/technik uvedených v BAT 49 a), b) v oddíle 2.5.7.5, a to jednotlivě nebo v kombinaci.
Následující emisní úrovně celkového organického uhlíku jsou BAT-AEL:

1)
2)

Emise
chlorovodíku
(HCl) a fluorovodíku
(HF) (BAT 50 v oddíle
2.5.7.6)
Emise PCDD/F (BAT
51 v oddíle 2.5.8)
Emise kovů (BAT 52 v
oddíle 2.5.9)

Typ pece

Jednotka

LRK1), PRK 1)
ASK1), MFSK1) 2), PFRK2)

mg/Nm3
mg/Nm3

BAT-AEL1)
(průměr za dobu odběru vzorků)
< 10
< 30

Úroveň může být vyšší v závislosti na surovinách anebo druhu vyráběného vápna, např. hydraulického vápna.
Ve výjimečných případech může být úroveň vyšší.

 při pouţívání odpadů sniţování emisí HCl a emisí HF pomocí uplatňování primárních opatření/technik
uvedených v BAT 50 a), b) v oddíle 2.5.7.6.
BAT-AEL pro HCl je <10 mg/Nm3 jako denní průměrná hodnota nebo průměrná hodnota za dobu odběru
vzorků (jednorázová měření po dobu nejméně půl hodiny) a BAT pro HF je < 1 mg/Nm3 jako denní průměrná
hodnota nebo průměrná hodnota za dobu odběru vzorků (jednorázová měření po dobu nejméně půl hodiny)
 předcházení emisím PCDD/F nebo sniţování emisí PCDD/F pouţíváním primárních opatření/technik
uvedených v BAT 51 a) – c) v oddíle 2.5.8, a to jednotlivě nebo v kombinaci.
BAT-AEL je <0.05 – 0,1 ng PCDD/F I-TEQ/Nm3 jako průměr za období odběru vzorků (6 – 8 hodin)
 minimalizování emisí kovů z kouřových plynů z procesů vypalování v peci pouţíváním opatření/technik
uvedených v BAT 52 a) – d) v oddíle 2.5.9, a to jednotlivě nebo v kombinaci. Při pouţívání odpadů jsou BATAEL následující emisní úrovně kovů:

Kovy

Jednotka

Hg
Σ (Cd, Tl)
Σ (As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V)

mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3

BAT-AEL
(průměr za dobu odběru vzorků)
< 0,05
< 0,05
< 0,5

Nízké hodnoty byly hlášeny při uplatňování opatření/technik uvedených v BAT 52 výše (viz oddíl 2.3.3.9, 2.3.3.10 a
4.3.4)

Procesní ztráty/odpady
(BAT 53 a), b) v oddíle
2.5.10)
Hluk (BAT 54 v oddíle
2.5.11)

 recyklace zachyceného prachu/částic látek ve výrobním procesu, kdykoli je to proveditelné (BAT 53 a)
v oddíle 2.5.10)
 vyuţití prachu, vyřazeného nehašeného vápna a vápenného hydrátu ve vybraných komerčních produktech
(BAT 53 b) v oddíle 2.5.10)
 sniţování/minimalizace emisí hluku během procesu výroby vápna uplatňováním opatření/technik uvedených
v BAT 54 a) – o) v oddíle 2.5.11

Přehled nejlepších dostupných technik v odvětví výroby oxidu hořečnatého
Systém
environmentálního
managementu (BAT 55
v oddíle 3.5.1)
Obecná
primární
opatření/techniky (BAT
56 v oddíle 3.5.2)
Spotřeba energie
(BAT 57, 58 v oddíle
3.5.3)
Difuzní prachové emise
(BAT 59 v oddíle
3.5.4.1)
Bodové
emise
z
prašných operací (BAT
60 v oddíle 3.5.4.2)
Emise prachu z procesů
spalování v peci (BAT
61 v oddíle 3.5.4.3)

 realizace a uplatňování systému environmentálního managementu (EMS), který zahrnuje, s přihlédnutím
k místním podmínkám, vlastnosti uvedené v BAT 55 v oddíle 3.5.1
 provádění pravidelného sledování a měření procesních parametrů a emisí uvedených v BAT 56 a) – c) v oddíle
3.5.2
 sníţení spotřeby tepelné energie v závislosti na procesech a produktech na 6 – 12 GJ/t pouţitím kombinace
opatření/technik uvedených v BAT 57 a) – c) v oddíle 3.5.3
 minimalizace spotřeby elektrické energie pouţitím kombinace opatření/technik uvedených v BAT 58 a), b)
v oddíle 3.5.3, a to jednotlivě nebo v kombinaci
 minimalizování/zabraňování rozptýleným prachovým emisím uplatňováním opatření/technik pro prašné
operace, a to jednotlivě nebo v kombinaci
 sniţování bodových emisí z prašných operací na méně neţ10 mg/Nm3 (BAT-AEL) jako průměr po dobu
odběru vzorků (jednorázové měření po dobu nejméně půl hodiny) pouţíváním suchého čištění odpadního plynu
pomocí filtru. U malých zdrojů (<10000 Nm³/h) je třeba zohlednit prioritní přístup.
 sniţování emisí prachu (drobných částic) z kouřových plynů z procesu spalování v peci na <20 – 35 mg/Nm3
(BAT-AEL) jako denní průměrná hodnota nebo průměr za období odběru vzorků (jednorázové měření po dobu
nejméně půl hodiny) pouţíváním čištění suchého odpadního plynu pomocí filtru.
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Přehled nejlepších dostupných technik v odvětví výroby oxidu hořečnatého
Obecná
primární
opatření/techniky
pro
sniţování
plynných
sloučenin (BAT 62 v
oddíle 3.5.5.1)
Emise NOx (BAT 63 v
oddíle 3.5.5.2)

Emise CO (BAT 64 v
oddíle 3.5.5.3.1)
Sniţování úniků CO
(BAT 65 v oddíle
3.5.5.3.2)
Emise SOx (BAT 66 v
oddíle 3.5.5.4)

 sniţování emisí plynných sloučenin (např. NOx, HCl, SOx, CO) z kouřových plynů z procesu spalování v peci
uplatňováním opatření/technik uvedených v BAT 62 a) – c) v oddíle 3.5.5.1, a to jednotlivě nebo v kombinaci

 sniţování emisí NOx z kouřových plynů z procesu spalování v peci na <500 – <1500 mg/Nm3 (BAT-AEL) jako
denní průměrná hodnota stanovená jako NO2, uplatňováním kombinace opatření/technik uvedených v uvedených
v BAT 63 a), b) v oddíle 3.5.5.2. Vyšší BAT-AEL hodnoty se vztahují na vysoké teploty související s výrobou
vypálené magnézie
 sniţování emisí CO z kouřových plynů z procesu spalování v peci na <50 – 1000 mg/Nm³ (BAT-AEL) jako
denní průměrná hodnota pouţíváním kombinace opatření/technik uvedených v BAT 64 a) – c) v oddíle 3.5.5.3.1
 minimalizování četnosti úniků CO pouţívání elektrostatických odlučovačů (ESP) a uplatňováním
opatření/technik uvedených v BAT 65 a) – c) v oddíle 3.5.5.3.2
 sniţování emisí SOx z kouřových plynů ze spalování v pecích uplatňováním kombinace primárních
a sekundárních
opatření/technik
uvedených
v
BAT
66
a) – c)
v
oddíle
3.5.5.4:
Následující úrovně emisí SOx jsou BAT-AEL:
Parametry
SOx vyjádřený jako SO2
Obsah síry v surovině < 0,10 %
SOx vyjádřený jako SO2
Obsah síry v surovině 0,10 – 0,25 %
SOx vyjádřený jako SO2
Obsah síry v surovině > 0,25 %

mg/Nm3

BAT-AEL1) 3)
(denní průměrná hodnota)
< 50

mg/Nm3

50 -250

mg/Nm3

250 – 4002)

Jednotka

Rozsahy jsou závislé na obsahu síry v surovině, např. při použití surovin s nižším obsahem síry jsou BAT nižší úrovně
v rámci stanoveného rozsahu a při použití surovin s vyšším obsahem síry, jsou BAT vyšší úrovně v rámci stanoveného
rozsahu.
2)
V závislosti na složení suroviny mohou úrovně emisí SO2 ve výjimečných případech překračovat 400 mg/Nm3.
3)
Při posuzování optimální kombinace BAT ke snížení emisí SO2 je třeba vzít v úvahu mezisložkové vlivy.
1)

Procesní ztráty/odpady
(BAT 67, 68, 69 v oddíle
3.5.6)

Hluk (BAT 70v oddíle
3.5.7)
Pouţití odpadů jako
paliv a/nebo surovin
(BAT 71v oddíle 3.5.8)

 recyklace zachycených částic (různé druhy prachu uhličitanu hořečnatého) ve výrobním procesu kdykoli je to
proveditelné (BAT 67 v oddíle 3.5.6)
 pokud nejsou některé druhy zachyceného prachu uhličitanu hořečnatého recyklovatelné, vyuţití tohoto prachu
v komerčních produktech, kdykoli je to moţné (BAT 68 v oddíle 3.5.6)
 recyklace kalu vzniklého při mokrém procesu odsiřování kouřových plynů nebo v jiných odvětvích (BAT 69
v oddíle 3.5.6)
 sniţování/minimalizace emise hluku během procesu výroby oxidu hořečnatého pouţitím kombinace
opatření/technik uvedených v BAT 70 a) – j) v oddíle 3.5.7
 při pouţití odpadů,
o zvolení vhodných odpadů pro daný proces a hořák (BAT 71 a v oddíle 3.5.8)
o pouţívání systémů řízení kvality s cílem zabezpečit charakteristiky odpadů a analyzování jakýchkoliv odpadů,
které se mají pouţívat, s ohledem na kritéria uvedená BAT 71 b) v oddíle 3.5.8
o řízení mnoţství příslušných parametrů u všech odpadů, které se mají pouţívat, jako je celkový obsah halogenů,
kovů (např. celkový obsah chrómu, olova, kadmia, rtuti, thalia) a síry (BAT 71 c) v oddíle 3.5.8)

Závěry, doporučení, výzkum a technický vývoj
Závěry a doporučení pro průmyslová odvětví výroby cementu, vápna a oxidu hořečnatého obsahují
informace o pokroku při přípravě tohoto dokumentu, míře shody dosaţené v oblasti nejlepších
dostupných technik pro průmyslová odvětví výroby cementu, vápna a oxidu hořečnatého
a nedostatcích v oblasti informací, které nebyly doposud odstraněny. Bylo dosaţeno vysoké míry
shody a nebyly zaznamenány ţádné rozdílné názory. Další informace a pokyny týkající se fungování
informační výměny a postupů přezkumu referenčního dokumentu naleznete na internetové stránce
Evropské kanceláře pro integrovanou prevenci a omezování znečištění.
Evropská komise prostřednictvím svých programů pro výzkum a technologický vývoj zahajuje
a podporuje řadu projektů zabývajících se ekologickými technologiemi, novými technologiemi na
zpracování kapalných odpadů a recyklaci a strategiemi řízení. Tyto projekty by mohly být uţitečné pro
budoucí přezkumy referenčního dokumentu. Vyzýváme proto čtenáře, aby informovali Evropskou
kancelář pro IPPC o veškerých výsledcích výzkumů, které by mohly být významné z hlediska oblasti
působnosti tohoto dokumentu (viz téţ předmluva tohoto dokumentu).
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PŘEDMLUVA
1.

Postavení tohoto dokumentu

Pokud není uvedeno jinak, odkazy na „směrnici― v tomto dokumentu znamenají směrnici Evropského
parlamentu a Rady 2008/1/ES o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC). Tento dokument
stejně jako směrnice IPPC platí bez dopadu na ustanovení Společenství o zdraví a bezpečnosti na
pracovišti.
Tento dokument je součástí řady dokumentů, které představují výsledky výměny informací mezi
členskými státy EU a průmyslovými odvětvími o nejlepších dostupných technikách (BAT),
souvisejícím monitorováním a jejich vývojem. Dokument je publikován Evropskou komisí podle
článku 17 odst. 2 směrnice, a musí proto být zohledněn v souladu s přílohou IV směrnice při určování
"nejlepších dostupných technik".
2.

Věcná právní závaznost směrnice IPPC a definice BAT

Aby čtenář lépe pochopil právní kontext, v rámci kterého byl tento dokument připraven, jsou zde
popsána některá nejvýznamnější ustanovení směrnice IPPC včetně definice termínu „nejlepší dostupné
techniky―. Popis je uveden pouze pro informaci. Nemá ţádnou právní hodnotu a ţádným způsobem
nemění ani neovlivňuje skutečná ustanovení směrnice IPPC.
Účelem směrnice IPPC je dosáhnout integrované prevence a kontroly znečištění, které vzniká
v souvislosti s činnostmi uvedenými v příloze I a zajistit vysokou úroveň ochrany ţivotního prostředí
jako celku. Právní základ směrnice se týká ochrany ţivotního prostředí. Její provádění by mělo také
brát v úvahu cíle Evropského společenství, jako je konkurenceschopnost průmyslu Společenství, a tím
přispívat k udrţitelnému rozvoji.
Konkrétněji řečeno, směrnice poskytuje systém povolování určitých druhů kategorií průmyslových
instalací, které vyţadují, aby provozovatelé i regulátoři zaujali integrovaný, ucelený pohled na
potenciální spotřebu a znečištění dané instalace. Celkovým cílem takového integrovaného přístupu
musí být zlepšení designu, stavby, řízení a kontroly a také odstavení průmyslových procesů, aby byla
zajištěna vysoký stupeň ochrany ţivotního prostředí jako celku. Pro tento přístup je ústřední obecný
princip uvedený v článku 3 směrnice, který uvádí, ţe provozovatelé by měli podniknout všechna
vhodná opatření proti znečištění, zejména pouţitím nejlepších dostupných technik, které jim umoţní
zlepšit ochranu ţivotního prostředí.
Pojem „nejlepší dostupné techniky― je definován v článku 2 odst. 12 směrnice jako „nejúčinnější
a nejpokročilejší stadium vývoje činností a jejich provozních metod dokládající praktickou vhodnost
určité techniky jako základu pro stanovení mezních hodnot emisí, jejichţ smyslem je předejít vzniku
emisí, a pokud to není moţné, alespoň tyto emise omezit a zabránit tak nepříznivým dopadům na
ţivotní prostředí jako celek―. Článek 2 odst. 12 dále objasňuje tuto definici takto:
 „technikou― se rozumí jak pouţívaná technologie, způsob, jakým je zařízení navrţeno, budováno,
udrţováno,
provozováno a vyřazováno z činnosti;
 „dostupnou technikou― se rozumí technika, která byla vyvinuta v měřítku umoţňujícím její zavedení
v příslušném průmyslovém odvětví za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek s ohledem na
náklady a přínosy, ať jiţ tato technika je nebo není v příslušném členském státě pouţívána či
vyráběna, pokud je provozovateli za rozumných podmínek dostupná;
 „nejlepší― se rozumí nejúčinnější z hlediska dosaţení vysoké úrovně ochrany ţivotního prostředí
jako celku.
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Příloha IV dále obsahuje seznam uváţení, která je třeba vzít v úvahu "obecně nebo v určitých
případech se zřetelem k očekávaným nákladům a přínosům plánovaného opatření a se zřetelem
k zásadám prevence a předběţné opatrnosti". Tyto úvahy zahrnují informace publikované Komisí
podle článku 17 odst. 2 směrnice.
Kompetentní orgány odpovědné za vydávání povolení musejí vzít v úvahu obecné principy uvedené
v článku 3 směrnice, které stanoví podmínky pro vydání povolení. Tyto podmínky musejí zahrnovat
mezní hodnoty emisí, doplněné nebo nahrazené odpovídajícími parametry nebo technickými
opatřeními tam, kde je to vhodné. Podle článku 9 odst. 4 směrnice IPPC musejí tyto mezní hodnoty
emisí, odpovídající parametry a technická opatření bez dopadu na standardy kvality ţivotního
prostředí vycházet z nejlepších dostupných technik, aniţ by předepisovaly pouţití konkrétní techniky
nebo technologie, musejí však vzít v úvahu technické vlastnosti příslušné instalace, její geografické
umístění a podmínky místního prostředí. Podmínky pro vydání povolení musejí za všech okolností
zahrnovat ustanovení o minimalizaci dálkového nebo přeshraničního znečištění a musejí zajistit
vysokou kvalitu ochrany ţivotního prostředí jako celku.
Členské státy mají podle článku 11 směrnice povinnost zajistit, aby příslušné orgány sledovaly vývoj
v oblasti nejlepších dostupných technik nebo o něm byly informovány.
3.

Cíl tohoto dokumentu

Článek 17 odst. 2 směrnice vyţaduje, aby Komise zorganizovala "výměnu informací o nejlepších
dostupných technikách, s ní souvisejícím monitorování a téţ o vývoji v obou zmíněných oblastech"
a publikovala výsledky výměny.
Účel této výměny informací je uveden v bodě 27 úvodní části směrnice, který hovoří o tom, ţe
„získávání a výměna informací o nejlepších dostupných technikách na úrovni Společenství:
 by měly pomoci vyrovnat technologickou nerovnováhu v rámci Společenství
 by měly přispět k celosvětovému rozšíření mezních hodnot a metod pouţívaných ve Společenství
 by měly napomoci členským státům při účinném provádění této směrnice―.
Generální ředitelství Komise pro ţivotní prostředí (DG Environment) vytvořilo fórum pro výměnu
informací (IEF), které má pomoci činnosti podle článku 17 odst. 2 směrnice, a v rámci IEF byla
zaloţena celá řada technických pracovních skupin. IEF i technické pracovní skupiny zahrnují zástupce
členských států a průmyslu, jak poţaduje článek 17 odst. 2 směrnice.
Cílem této řady dokumentů, které budou průběţně revidovány a aktualizovány, je přesně odráţet
výměnu informací, ke které dochází podle článku 17 odst. 2 směrnice, a poskytovat referenční
informace, které povolující orgán musí zohlednit při určování podmínek pro povolení. Poskytováním
relevantních informací o nejlepších dostupných technikách by tyto dokumenty měly fungovat jako
cenné nástroje ochrany ţivotního prostředí.
4.

Informační zdroje

Tento dokument představuje shrnutí informací shromáţděných z celé řady zdrojů, zejména
prostřednictvím odborných znalostí skupin, které mají pomáhat Komisi v její činnosti podle článku 17
odst. 2 směrnice, a ověřených sluţbami Komise. Práce přispěvatelů a expertních skupin je vysoce
oceňována.
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5.

Jak chápat a pouţívat tento dokument

Informace poskytnuté v tomto dokumentu mají slouţit jako vstup pro stanovení BAT v konkrétních
případech. Při určování BAT a podmínek pro vydání povolení na základě BAT je třeba vţdy vzít
v úvahu celkový cíl, kterým je dosaţení vysoké úrovně ochrany ţivotního prostředí jako celku.
Zbytek tohoto oddílu popisuje druh informací, které jsou poskytnuty v jednotlivých částech
dokumentu.
Jak je naznačeno v části „Působnost dokumentu―, tento dokument je strukturován jiným způsobem neţ
standardní BREF. Tento dokument obsahuje tři hlavní kapitoly: Kapitola 1 – průmyslové odvětví
výroby cementu, kapitola 2 – průmyslové odvětví výroby vápna a kapitola 3 – výroba oxidu
hořečnatého suchým procesem.
V rámci těchto tří kapitol jsou standardní oddíly BREF strukturovány následujícím způsobem:








Oddíly 1 a 2 kaţdé kapitoly poskytují obecné informace o daném průmyslovém odvětví
a průmyslových procesech v rámci daného průmyslového odvětví.
Oddíl 3 kaţdé kapitoly poskytuje údaje a informace týkající se současné úrovně spotřeby
a emisí, které odráţejí situaci ve stávajících instalacích, které jsou v provozu v době vytvoření
dokumentu.
Oddíl 4 kaţdé kapitoly popisuje podrobněji sníţení emisí a další techniky, které jsou
povaţovány za nejdůleţitější pro určení BAT a podmínek pro udělení povolení na základě BAT.
Tyto informace zahrnují úroveň spotřeby a emisí, které jsou povaţovány za dosaţitelné při
pouţití dané techniky, některé otázky nákladů a různých medií souvisejících s příslušnou
technikou. Zahrnují také rozsah, v jakém lze techniku aplikovat na celou řadu instalací, které
vyţadují povolení z hlediska IPPC, například nové, stávající, změněné, velké nebo malé
instalace. Techniky, které jsou obvykle chápány jako zastaralé, nejsou zde zahrnuty
Oddíl 5 kaţdé kapitoly představuje techniky a úrovně spotřeby a emisí, které jsou povaţovány
za slučitelné s BAT v daném sektoru (pro více informací viz úvodní část oddílu 5 jednotlivých
kapitol). Účelem tedy je poskytnout obecné údaje o úrovních spotřeby a emisí, které lze
povaţovat za vhodný referenční bod při určování podmínek pro udělení povolení na základě
BAT nebo pro vytvoření obecně závazných pravidel podle článku 9 odst. 8 směrnice. Je však
potřeba zdůraznit, ţe tento dokument nenavrhuje mezní hodnoty emisí. Stanovení vhodných
podmínek pro udělení povolení si vyţádá zohlednění faktorů specifických pro dané místo
a instalaci, jako jsou technické vlastnosti příslušné instalace, její geografické umístění
a podmínky místního prostředí. V případě stávajících instalací je potřeba také vzít v úvahu
ekonomickou a technickou proveditelnost jejich modernizace. I jediný cíl, kterým je zajištění
vysoké úrovně ochrany ţivotního prostředí jako celku, často vyţaduje kompromisy při
zvaţování jednotlivých typů dopadu na ţivotní prostředí a taková posouzení budou často
ovlivněna místními podmínkami. Přestoţe se dokument snaţí některé tyto otázky řešit, není
moţné je v rámci tohoto dokumentu vzít plně v úvahu. Techniky a úrovně prezentované
v oddílech 1.5, 2.5 a 3.5 nemusejí tedy nutné být vhodné pro všechny instalace. Na druhou
stranu povinnost zajistit vysokou ochranu ţivotního prostředí včetně minimalizace dálkového
a přeshraničního znečištění implikuje, ţe podmínky pro vydání povolení nelze stanovit pouze na
základě místních podmínek. Je proto maximálně důleţité, aby povolující orgány vzaly
informace obsaţené v tomto dokumentu plně v úvahu.
Oddíl 6 kaţdé kapitoly popisuje nově vznikající techniky.
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Veškeré komentáře a podněty by měly být adresovány Evropskému úřadu pro IPPC při Úřadu pro
prospektivní technologické studie na níţe uvedené adresy:
European Commission
Institute for Prospective Technological Studies
Edificio Expo
C/ Inca Garcilaso, 3
E-41092 Seville, Španělsko
Telefon: +34 95 4488 284
Fax: +34 95 4488 426
E-mail: JRC-IPTS-EIPPCB@ec.europa.eu
Internet: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu
6.

Dynamická povaha BAT a revize referenčních dokumentů BAT (BREF)

BAT je dynamický koncept, protoţe se mohou objevit nová opatření/techniky, technologie se nadále
rozvíjejí a v odvětví jsou úspěšně zaváděny nové procesy ochrany ţivotního prostředí. Vzhledem
k tomu, ţe prvky BAT se mění v čase a průmysl se vyvíjí, je nutné jednotlivé BREF revidovat
a aktualizovat podle potřeby.
Původní BREF o výrobě cementu a vápna (CL) byl přijat Evropskou komisí v roce 2001. Tento
dokument je výsledkem první revize CL BREF.
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Zaměření

ZAMĚŘENÍ
Tento dokument se zabývá průmyslovými činnostmi uvedenými v oddílu 3.1 přílohy I směrnice
2008/1/ES:
„3.1. Zařízení na výrobu cementového slínku v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší neţ 500 t
denně nebo na výrobu vápna v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší neţ 50 t denně nebo v jiných
pecích o výrobní kapacitě větší neţ 50 t denně.―
Tento dokument pokrývá procesy, které vstupují do výroby cementu a vápna a vyuţití odpadů jako
surovin a/nebo paliv.
Tento dokument dále pokrývá výrobu oxidu hořečnatého suchým způsobem na základě přírodního
magnezitu (uhličitan hořečnatý MgCO3).
Mokrý proces pomocí chloridu hořečnatého jako výchozího materiálu není v tomto dokumentu
zachycen kvůli rozdílům v pouţití procesní struktury, technik a surovin. Tento proces je popsán
v referenčním dokumentu o nejlepších dostupných technikách pro velkoobjemové anorganické
chemikálie - pevné látky (LVIC-S) [108, Evropská komise, 2006].
Směrnice o spalování odpadu [59, Evropská unie, 2000] definuje (v článku 3 odst. 5) instalaci ke
spoluspalování jako stacionární nebo mobilní zařízení, jehoţ hlavním účelem je výroba energie nebo
výroba materiálových produktů:



které vyuţívají odpady jako běţné nebo doplňkové palivo; nebo
ve kterých je odpad termálně zpracován za účelem likvidace.

Při výrobě cementu je však moţné pouţít:




paliva z odpadů s významnou výhřevností; a
odpadní materiály bez významné výhřevnosti, ale s minerálními sloţkami, které jsou pouţity
jako suroviny, které přispívají ke slínkovému meziproduktu; a
odpadní materiály, které mají vysokou výhřevnost a minerální sloţky [104, HOLCIM/GTZ,
2006].

Proto není pojem "spoluspalování" zcela vhodný pro potřeby tohoto dokumentu, protoţe nemusí
zahrnovat všechna pouţití odpadu v rámci průmyslového odvětví výroby cementu. Terminologie
"vyuţití odpadu jako paliva a/nebo suroviny" se pouţívá k označení všech tři způsobů znovuzískání,
které jsou uvedeny výše.
Kromě základních výrobních činností tří výše uvedených průmyslových odvětví, tj. výroba cementu,
vápna a oxidu hořečnatého, zahrnuje tento dokument i související činnosti, které mohou mít vliv na
emise či znečištění. Tento dokument se proto zabývá činnostmi od přípravy surovin aţ k expedici
hotových výrobků.
Některé činnosti nejsou zahrnuty, protoţe nejsou povaţovány za přímo související s primární činností.
Například povrchové dobývání a šachtové pece pro cementový slínek zde zahrnuty nejsou.
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Hlavní operace zde popsané jsou:







suroviny – skladování a příprava
paliva – skladování a příprava
vyuţití odpadů jako surovin a/nebo paliv, jakostní poţadavky, kontrola a příprava
pecní systémy, procesy výpalu pecí a techniky sniţování emisí
produkty – skladování a příprava
balení a expedice.

Je důleţité poznamenat, ţe v roce 2006 byly pro průmyslová odvětví popsaná v tomto dokumentu
(tj. výroba cementu, vápna a oxidu hořečnatého) shromáţděny údaje zemí EU-25. Dále v roce 2007
byly informace a údaje částečně aktualizovány pro země EU-27.
Struktura dokumentu
Protoţe se tento dokument týká různých produktů a procesů, je jeho struktura popsána následovně:
Úvodní část:
Shrnutí, Předmluva, Zaměření
Kapitola 1
Obecný popis průmyslového odvětví výroby cementu
Včetně obecné části, procesní části a nově vznikajících technik a části se závěry
a doporučeními
Kapitola 2
Obecný popis průmyslového odvětví výroby vápna
Včetně obecné části, procesní části a nově vznikajících technik a části se závěry
a doporučeními
Kapitola 3
Obecný popis průmyslového odvětví výroby oxidu hořečnatého suchým procesem
Včetně obecné části, procesní části a nově vznikajících technik a části se závěry
a doporučeními
Doplňková část:
Reference, Glosář pojmů a zkratek, Přílohy
V rámci kapitol 1 aţ 3 jsou standardní oddíly BREF uspořádány tak, jak je popsáno v předmluvě.
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1 PRŮMYSLOVÉ ODVĚTVÍ VÝROBY CEMENTU
1.1 Všeobecné informace o průmyslovém odvětví výroby cementu
Cement je jemně mletý, nekovový, anorganický prášek, který kdyţ se smíchá s vodou, tvoří kaši, která
tuhne a tvrdne. K tomuto hydraulickému vytvrzení dochází zejména z důvodu tvorby hydrátů
křemičitanu vápenatého jako výsledku reakce mezi záměsovou vodou a sloţkami cementu. V případě
hlinitanových cementů hydraulické tvrdnutí zahrnuje vytváření hydrátů hlinitanu vápenatého.
Cement je základním materiálem pro stavby budov a inţenýrské stavby. V Evropě lze vysledovat
pouţívání cementu a betonu (směsi cementu, štěrku, písku a vody) u velkých občanských staveb jiţ ve
starověku. Portlandský cement, nejčastěji pouţívaný cement v betonových stavbách, byl patentován v
roce 1824. Produkce cementářského průmyslu je přímo spjata s celkovým stavem stavebnictví, a proto
úzce sleduje celkovou hospodářskou situaci.
Jak je ukázáno na Obr. 1.1, od roku 1950 světová výroba cementu neustále rostla spolu se zvýšenou
produkcí v rozvojových zemích, zejména v Asii, která má lví podíl na růstu světové výroby cementu
v 90. letech minulého století.

Obr. 1.1:

Výroba cementu v EU-27 a ve světě v letech 1950 aţ 2006

[72, CEMBUREAU, 2006-2008,], [168, TWG CLM, 2007]
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V roce 2006 byla světová výroba cementu na úrovni 2 540 milionů tun. Tab. 1.1 uvádí rozdělení
produkce cementu podle zeměpisných oblastí.
Region
Čína
Indie
Japonsko
Asie ostatní
EU-27
Evropa ostatní

Jednotka
%
%
%
%
%
%

2006
47,4
6,2
2,7
13,2
10,5
2,5

Region
USA
Amerika ostatní
Afrika
SNS
Oceánie

Jednotka
%
%
%
%
%

2006
3,9
5,8
4,0
3,4
0,4

Tab. 1.1:
Světová výroba cementu podle zeměpisných oblastí v r. 2006
[72, CEMBUREAU, 2006-2008,]

Výrobci v Evropské unii zvýšili produkci cementu na pracovníka a rok z 1 700 tun v roce 1970 na
3 500 t v roce 1991. Toto zvýšení produktivity je výsledkem zavedení větších výrobních jednotek. Ty
vyuţívají pokročilou automatizaci provozu, a vyţadují proto menší počet vysoce kvalifikovaných
zaměstnanců. Počet obyvatel zaměstnaných v průmyslovém odvětví výroby cementu v Evropské unii
(EU-27) byl v roce 2005 kolem 54 000. Obr. 1.2 ukazuje odhadovaný počet pracovních sil
v průmyslovém odvětví výroby cementu v EU od roku 1975 do roku 2005 spolu s údaji
o zaměstnanosti pro EU-25. Údaje týkající se let před rokem 1991 nezahrnují zaměstnance z bývalého
východního Německa.

Odhadovaná zaměstnanost v průmyslovém odvětví výroby cementu v EU od r. 1975 do r.
2005
[72, CEMBUREAU, 2006-2008,]
Obr. 1.2:

V roce 2006 výroba cementu v EU-25 činila celkem 267,5 milionů tun a spotřeba 260,6 milionů tun.
38 milionů tun cementu bylo dovezeno a 32 milionů tun vyvezeno. Tato čísla zahrnují obchod mezi
státy EU.
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Výroba a spotřeba cementu v EU-25 v roce 2005 je uvedena na Obr. 1.3.

Obr. 1.3:

Výroba cementu vč. slínku na vývoz a spotřeba cementu v EU-25

[72, CEMBUREAU, 2006-2008,]

Pět největších světových producentů cementu jsou Lafarge, Holcim, Cemex, HeidelbergCement
a Italcementi. Kromě výroby cementu se podnikání těchto společností rovněţ diverzifikovalo do
několika dalších odvětví stavebních materiálů, jako je štěrk, betonové výrobky, sádrokarton atd.
Výrobci obvykle dodávají svým zákazníkům v EU cement prostřednictvím silniční dopravy a existuje
určitý limit vzdálenosti, na niţ můţe být tímto způsobem dodáván za běţných obchodních podmínek,
a to kvůli cenám silniční dopravy a relativně nízké jednotkové prodejní ceně cementu. Obecně se říká,
ţe maximální vzdálenost, na kterou se cement po silnici přepravuje je mezi 200 aţ 300 km. Tam, kde
se cementárny nacházejí blízko u vody (námořní, vnitrozemské vodní cesty), je však běţnější přeprava
na delší vzdálenosti po vodě. Navíc za určitých okolností usnadňuje snadný přístup k ţelezniční síti
dopravu na delší vzdálenosti. Existuje i globální trh a v některých případech je ekonomicky únosné
dopravovat cement po celém světě. Existence cementových terminálů (např. plovoucích terminálů)
přispěla ke zvýšení dovozu cementu na trhy EU ze zemí mimo EU. Mezinárodní konkurence je
hrozbou hlavně pro jednotlivé závody a v rámci EU ovlivňují rostoucí dovozy z východní Evropy
podmínky místních trhů. Odhaduje se, ţe v r. 2007 byly Řecko, Itálie, Portugalsko, jiţní Francie
a Spojené království jako celek povaţovány za oblasti otevřené vůči dovozům. Tyto oblasti
představují 60 % objemu produkce cementu v EU. Dánsko, Norsko a Švédsko jsou rovněţ zranitelné.
V roce 2005 bylo do EU dovezeno 15,5 milionů tun ze zemí, kde neexistuje ţádné omezení emisí
uhlíku, v porovnání s 13,5 miliony tunami v r. 2004.
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V EU-27 je 268 provozů vyrábějících cementový slínek a hotový cement. Navíc zde jsou dvě výroby
slínku (pece) bez mlýnů a 90 mlecích provozů (cementových mlýnů) bez pecí (cementové mlýny bez
pecí nejsou v tomto dokumentu zahrnuty), jak je uvedeno v Tab. 1.2.
Členský stát EU
Belgie1
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Německo
Estonsko
Irsko
Řecko
Španělsko
Francie
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko1
Maďarsko
Malta
Nizozemsko
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Spojené království
Celkem
1)

Cementárny
- s pecemi -

Cementárny
- pouze s mlýny cementu -

5
5
6
1
38
1
4
8
37
33
59
2
1
1
1
4

4
1
20
13
6
35
1
-

1
9
11
6
8
2
6
2
3
14

2
3
1
2
1
1

268

90

BE
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK

Včetně jednoho závodu na výrobu slínku

Tab. 1.2:
Počet cementáren ve státech EU-27
[72, CEMBUREAU, 2006-2008,]

Ve státech EU-27 je celkem 377 pecí, ale v r. 2007 nebyly všechny v provozu. V posledních letech
byla velikost typické peci kolem 3 000 tun slínku denně, a ačkoli existují pece různých velikostí
a stáří, velmi málo pecí má kapacitu niţší neţ 5 000 tun denně.
V roce 2007 pocházelo okolo 90 % evropské produkce cementu z pecí se suchým procesem, dalších
7,5 % produkce připadá na pece s polosuchým a polomokrým procesem, přičemţ zbytek evropské
produkce – kolem 2,5 % - pochází nyní z pecí s mokrým procesem. Volba výrobního postupu je
primárně motivována povahou surovin, které jsou k dispozici.
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Evropská norma (EN 197-1) cementy pro obecná pouţití uvádí 27 různých druhů cementu v pěti
skupinách. Kromě toho existuje řada speciálních cementů vyráběných pro zvláštní pouţití. Evropská
norma pro cement vyráběný v EU-27 je uvedena v Tab. 1.4, zatímco Tab. 1.3 uvádí procentuální
zastoupení kaţdého typu cementu dodávaného na vnitřní trh EU-25 v roce 2005. Dále je uvedeno
typické sloţení šedého cementu v Tab. 1.5
Typ cementu
CEM II portlandský cement směsný
CEM I portlandský cement
CEM III vysokopecní cement
CEM IV pucolánový cement
CEM V směsné a ostatní cementy

Jednotka 2005
%
58,6
%
27,4
%
6,4
%
6,0
%
1,6

Tab. 1.3:
Domácí dodávky podle typu cementu v EU-25
[72, CEMBUREAU, 2006-2008,]
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Hlavní
druhy

CEM I
CEM II

Označení 27 výrobků
(druhy cementů
pro obecné
pouţití)
Portlandský
cement

Slínek
K

Sloţení (poměry sloţek podle hmotnosti1))
Hlavní sloţky
Pucolány
Popílky
Vysokopecní Křemičitý
Kalcinovaná
Přírodní
struska
úlet
břidlice
Přírodní
Křemičité
Vápenaté
kalcinované
S
D2)
P
Q
V
W
T

Vápenec
Doplňující
sloţky
L4)

LL5)

CEM I

95 —100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0—5

CEM
Portlandský II/ A-S
struskový
CEM
cement
II/B-S
Portlandský
cement s
CEM
křemičitým
II/A-D
úletem
CEM
II/A-P
CEM
Portlandský II/B-P
pucolánový
CEM
cement
II/A-Q
CEM
II/B-Q
CEM
II/A-V
CEM
Portlandský - II/B-V
popílkový
CEM
cement
II/A-W
CEM
II/B-W
Portlandský CEM
cemet s
II/A-T
kalcinovanou CEM
břidlicí
II/B-T
CEM
Portlandský II/A-L
cement s
CEM
vápencem
II/B-L

80 — 95

6 — 20

-

-

-

-

-

-

-

-

0—5

65 — 79

21 — 35

-

-

-

-

-

-

-

-

0—5

90 — 94

-

6 —10

-

-

-

-

-

-

-

0—5

80 — 94

-

-

6-20

-

-

-

-

-

-

0—5

65 — 79

-

-

21 —35

-

-

-

-

-

-

0—5

80 — 94

-

-

-

6 — 20

-

-

-

-

-

0—5

65 — 79

-

-

-

21 — 35

-

-

-

-

-

0—5

80 — 94

-

-

-

6-20

-

-

-

-

0—5

65 — 79

-

-

-

-

-

-

-

-

0—5

80 — 94

-

-

-

-

-

6 — 20

-

-

-

0—5

65 — 79

-

-

-

-

-

21 — 35

-

-

-

0—5

80 — 94

-

-

-

-

-

-

6-20

-

-

0—5

65 — 79

-

-

-

-

-

-

21 — 35

-

-

0—5

80 — 94

-

-

-

-

-

-

-

6 — 20

-

0—5

65 — 79

-

-

-

-

-

-

-

21 — 35

-

0—5
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Hlavní
druhy

Označení 27 výrobků
(druhy cementů pro
obecné pouţití)

CEM
II/A-LL

CEM III

CEM IV

CEM V

CEM
II/B -LL
CEM
Portlandský II/A-M
směsný
CEM
cement
II/B-M
CEM
III/A
Vysokopecní CEM
cement
III/B
CEM
III/C
CEM
IV/A
Pucolánový
CEM
cement3)
IV/B
CEM
V/A
Směsný
cement3)
CEM
V/B

Slínek
K

Sloţení (procento hmotnosti1))
Hlavní sloţky
Pucolány
Popílky
Vysokopecní Křemičitý
Přírodní
struska
úlet
Přírodní
kalcino Křemičité Vápenaté
vané
2)
S
D
P
Q
V
W

Vápenec
Doplňující
sloţky

Kalcinova
ná břidlice
T

L4)

LL5)

80 — 94

-

-

-

-

-

-

-

-

6-20

0—5

65 — 79

-

-

-

-

-

-

-

-

21 —35

0—5

80 — 94

6 — 20

0—5

65 — 79

21 — 35

0—5

35 — 64

36 — 65

-

-

-

-

-

-

-

-

0—5

20 — 34

66 — 80

-

-

-

-

-

-

-

-

0—5

5-19

81 — 95

-

-

-

-

-

-

-

-

0—5

65 — 89

-

11 — 35

-

-

-

0—5

45 — 64

-

36 — 55

-

-

-

0—5

40 — 64

18 — 30

-

18 — 30

-

-

-

-

0—5

20 — 38

31— 50

-

31 — 50

-

-

-

-

0—5

1)

Hodnoty v této tabulce vztahují k součtu hlavních sloţek a doplňujících sloţek.
Obsah křemičitého úletu je omezen do 10 %.
3)
V portlandském směsném cementu CEM II/A-M a CEM II/B-M, v pucolánovém cementu CEM IV/A a CEM IV/B a ve směsném cementu CEM V/A a CEM V/B budou hlavní sloţky jiné neţ slínek
deklarovány v označení cementu
4)
Obsah TOC nesmí být větší neţ 50 % hmotnosti.
5)
Obsah TOC nesmí být větší neţ 20 % hmotnosti.
2)

Tab. 1.4:
Evropská norma v EU-27 pro druhy cementů a jejich sloţení
[149, CEN/EN 197-1, 2000]
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IUPAC
nomenklatura1

CAS číslo

Trikalcium
silikát
Dikalcium
silikát
Trikalcium
aluminát

1216885-3
1003477-2
1204278-3
1206835-8

EC číslo

Vzorec mol.
Mol.
Hillova metoda hmotnost

Typická
koncentrace
(%w/w)

Rozmezí
koncentrace
(%w/w )

Informace o sloţení - hlavní sloţky

A
B
C
D

Tetrakalcium
aluminátferrit

235-3369
233-1078
234-9326
235-0944

3Ca
O•SiO2

228

65

40 — 80

2CaO•SiO2

172

15

10 — 50

270

10

0 — 15

486

10

0 — 20

CaO

1

0—3

3Ca
O•Al2O3
4Ca
O•Al2O3•Fe2O3

Informace o sloţení - nečistoty a přísady

E

Oxid vápenatý

F

Oxid
hořečnatý

G

Síran
draselný

1305-78- 215-1388
9
1309-48- 215-1714
9
10233- 233-55801-9
0

H

Síran
sodný

7757-82- 231-8206
9

2)

MgO

2

0— 5

K2SO4

1

0— 2

Na2SO4

0.5

0 —1

Mnoţství nespecifikovaných nečistot:
<1 w/w %
Celková koncentrace nespecifikovaných nečistot:
Přísady
Není k dispozici
1)
Nomenklatura Mezinárodní unie pro čistou a uţitou chemii
2)
Oxid vápenatý se vyskytuje ve volné formě jako „volné vápno―. CaO je rovněţ přítomen jako vázaný ve čtyřech hlavních fázích
A-B-C-D
Poznámka: Cementy obsahující slínek portlandského cementu mohou při reakci s vodou uvolňovat stopy rozpustného chromu.
Opatření, která jsou popsána, aby se předešlo škodlivým dermatologickým účinkům, jsou popsána ve směrnici Komise č.
2005/53/ES ze dne 16. září 2005, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek chlorthalonilu,
chlortoluronu, cypermethrinu, daminozidu a thiofanát-methylu.

Tab. 1.5:

Chemické sloţení šedého cementu

[103, CEMBUREAU, 2006]
Kromě šedého portlandského cementu se také vyrábí cement s jinými specifikacemi, jako je bílý
cement. Kromě barvy má tento cement stejné vlastnosti jako šedý cement. Při výrobě bílého cementu
se pouţívají pouze ty materiály, které nemají negativní účinek na barvu tohoto speciálního typu
cementu. Tab. 1.6 uvádí některé příklady parametrů odpovídajících bílému cementu na americkém
a evropském trhu. Tyto parametry budou ovlivňovány místní poptávkou na bělost. Dále se ukazuje
velký rozdíl v obsahu Fe2O3 s ohledem na rozmezí šedého cementu.
Chemické sloţení
(%)

Ztráta ţíháním (%)
Na2O
Potenciální sloţení
směsi (%)

Vlastnosti
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
SO3
F
K2O

C3S (3 CaO SiO2)
C2S (2 CaO SiO2)
C3A (3 CaO Al2O3)
C4AF (4 CaO Al2O3 Fe2O3)

Jemnost podle Blaina
(m2/kg)
Tab. 1.6:

Bílý cement
22,5 – 23,8
2,3 – 6,2
0,19 – 0,4
66,3 – 68,0
0,48 – 1,0
0,65 – 2,8
0,24 – 0,85
0,12 – 0,14
0,50 – 1,7
0,17
69,89
19
8,08
1
464

Příklady chemického sloţení slínku bílého cementu

[103, CEMBUREAU, 2006], [118, Německo, 2007], [119, Sobolev, 2001]
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Bělost tohoto typu cementu je jednou z nejdůleţitějších vlastností. Pro bělost tohoto cementu se
pouţívají různé specifikace podle různých vnitrostátních norem [118, Německo, 2007], [119, Sobolev,
2001].
Průmyslové odvětví výroby cementu je energeticky náročným odvětvím, kde energie představuje
zhruba 40 % provozních nákladů, tj. vyjma kapitálových nákladů, ale včetně nákladů na elektřinu.
Tradičně bylo primárním pouţívaným fosilním palivem uhlí. Pouţívá se také široká škála dalších
pevných, kapalných či plynných fosilních paliv, jako je petrolkoks, lignit, zemní plyn a topný olej
(těţký, středně těţký nebo lehký). Kromě těchto tradičních typů fosilních paliv se v průmyslovém
odvětví výroby cementu jiţ déle neţ 15 let pouţívají velká mnoţství paliv z odpadů a biomasy.

Typ paliva
Petrolkoks (fosilní)
Uhlí (fosilní)
Petrolkoks a uhlí (fosilní)1)
Topný olej včetně TTO2)
Lignit a další pevná paliva (fosilní)
Zemní plyn (fosilní)
Odpadová paliva

Jednotka
%
%
%
%
%
%
%

2006
38,6
18,7
15,9
3,1
4,8
1,0
17,9

Vyjma: IE, CY, LT, SL
Odhad: IT, PT, SE
1)
Nahlášeno členskými státy EU-23+
2)
TTO = mazut

Tab. 1.7: Spotřeba paliv vyjádřená jako procento z výroby tepla průmyslovým odvětví výroby cementu
v EU-27

[72, CEMBUREAU, 2006-2008,], [168, TWG CLM, 2007]
Emise z cementáren, které působí velké obavy a jimiţ je třeba se zabývat, jsou prach, oxidy dusíku
(NOx) a oxid siřičitý (SO2). Ostatní emise, o nichţ je třeba uvaţovat, jsou těkavé organické látky
(VOC), polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDD) a dibenzo-furany (PCDF), jakoţ i chlorovodík
(HCl). Za určitých zvláštních okolností je také moţno zvaţovat emise oxidů uhlíku (CO, CO2),
fluorovodíku (HF), amoniaku (NH3), benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenu (BTEX),
polyaromatických uhlovodíků (PAH), kovů a jejich sloučenin, hluk a pach.
Konvenční suroviny a paliva jsou nahrazovány vhodnými odpady a/nebo biomasou a pouţívají se při
procesu výroby cementu.
Průmyslové odvětví výroby cementu je rovněţ kapitálově náročným odvětvím. Náklady na novou
cementárnu se rovnají zhruba tříletému obratu, coţ řadí průmyslové odvětví výroby cementu mezi
kapitálově nejnáročnější odvětví. Rentabilita průmyslového odvětví výroby cementu je okolo 10 %,
počítáno jako podíl z obratu (na základě zisku před zdaněním a před splátkami úroků).
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1.2 Výrobní procesy a techniky používané při výrobě cementu
Základní chemická reakce při procesu výroby cementu začíná rozkladem uhličitanu vápenatého
(CaCO3) při zhruba 900 °C, čímţ se uvolňuje oxid vápenatý (CaO, vápno) a uniká plynný oxid
uhličitý (CO2); tento proces je znám jako kalcinace. Poté následuje proces slinování, při kterém oxid
vápenatý reaguje při vysoké teplotě (obvykle 1 400 - 1 500 °C) s oxidem křemičitým, hlinitým
a ţelezitým na křemičitany, hlinitany a ţelezitany vápenaté, které vytvářejí slínek. Ten se potom drtí
nebo mele spolu se sádrovcem a jinými přísadami, čímţ se vyrábí cement.
Existují čtyři hlavní způsoby výroby cementu – suchý, polosuchý, polomokrý a mokrý proces:





u suchého procesu se surovina mele a suší na surovinovou moučku v podobě sypkého prášku.
Suchá surovinová moučka se přivádí do pece s předehřívačem nebo předkalcinátorem, či méně
často do dlouhé suché pece
u polosuchého procesu se suchá surovinová moučka granuluje s vodou a přivádí se do roštového
předehřívače před pecí nebo do dlouhé pece vybavené řetězy
u polomokrého procesu se nejprve ze surovinového kalu ve filtračních lisech odstraňuje voda.
Z filtračního koláče se lisují granule a ty se dávkují buď do roštového předehřívače, nebo přímo
do sušičky filtračního koláče na výrobu surovinové moučky
při mokrém procesu se suroviny (často s vysokým obsahem vlhkosti) melou ve vodě na
čerpatelný kal. Kal se dopravuje buď přímo do pece, nebo nejprve do sušičky kalu.

Výběr procesu je do značné míry určován stavem surovin (suché nebo mokré). Velká část světové
produkce slínku je stále zaloţena na mokrém procesu. Nicméně v Evropě je díky dostupnosti suchých
surovin více neţ 90 % produkce zaloţeno na suchém procesu. Mokré procesy jsou energeticky
náročnější, a tudíţ draţší. U provozů pouţívajících polosuchý proces je pravděpodobné, ţe přejdou na
suché technologie, jakmile bude poţadováno rozšíření nebo podstatné zdokonalení. Závody
pouţívající mokrý nebo polomokrý proces mají obvykle přístup jen k mokrým surovinám, jak je tomu
v Dánsku a v Belgii a do určité míry ve Spojeném království.
Všem procesům jsou společné následující podprocesy:







suroviny - skladování a příprava
paliva - skladování a příprava
pouţití odpadů jako surovin a/nebo paliv, poţadavky na kvalitu, kontrolu a přípravu
pecní systémy, procesy pálení v pecích a techniky pro sniţování emisí
skladování a příprava produktů
balení a expedice.

Postup výroby bílého cementu je podobný výrobě šedého cementu. Tento proces zahrnuje výběr
surovin, jejich skladování a přípravu, skladování a přípravu paliv, pálení slínku v pecním systému,
bělení/chlazení a mletí za přísně sledovaných podmínek napříč všemi stádii procesu, aby bylo moţno
zabránit kontaminaci a neţádoucím změnám produktu. Nicméně hlavním technologickým rozdílem je
kombinace chlazení a bělení. Tyto kroky se pouţívají a jsou potřebné, aby se zlepšila bělost tohoto
speciálního druhu cementu a aby byla zajištěna jednotná barva.
Typické schéma výrobních postupů v cementárně je uvedeno na obr. 1.4.
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Dávkovací zásobníky

Stanice pro odběr vzorků

Korekční materiály

Skladování a předběžné mísení suroviny

Drticí zařázení

Lom

Elektrostatický
odlučovač
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Obr. 1.4:
Obecný nástin procesu výroby cementu
[103, CEMBUREAU, 2006]

Průmyslová odvětví výroby cementu, vápna a oxidu hořečnatého

11

Kapitola 1

1.2.1 Suroviny a jejich získávání
Přírodní vápenité usazeniny, jako je vápenec, slín nebo křída, jsou zdrojem uhličitanu vápenatého.
Oxid křemičitý, ţelezitý a hlinitý se nacházejí v různých rudách a nerostech, jako je písek, břidlice, jíl
a ţelezná ruda.
Získávání téměř všech přírodních materiálů zahrnuje důlní a těţební činnosti. Materiály se nejčastěji
získávají z otevřených povrchových lomů. Nezbytné činnosti zahrnují vrtání skal, trhací práce,
bagrování, dopravu a drcení. Uţitečné informace ohledně dolování/těţby lze nalézt v Referenčním
dokumentu o nejlepších dostupných technikách pro hospodaření s hlušinou a odpadními horninami
z těţební činnosti [47, Evropská komise, 2004].
Hlavní suroviny, jako je vápenec, křída, slín a lupek, se dobývají v lomech. Ve většině případů je lom
poblíţ výrobního provozu. Po prvotním drcení se suroviny přepravují do cementárny ke skladování
a další přípravě. Další suroviny, jako je bauxit, ţelezná ruda, vysokopecní struska nebo slévárenský
písek se přiváţejí odjinud.
Suroviny musí vykazovat a splňovat charakteristiky, obsahovat chemické prvky a sloţky, které jsou
nezbytné pro proces výpalu slínku a mohou ovlivnit výrobní proces a jakost slínku. Tab. 1.8 uvádí
příklady rozsahů z chemických analýz a charakteristiky surovin a cementářských surovinových
mouček pro výrobu cementového slínku. Kromě hlavních sloţek obsahují tyto suroviny také mnoţství
kovů, které je uvedeno v Tab. 1.9.

Sloţky
SiO2
Al2O3
Fe2O3
Mn2O3
Fe2O3 a Mn2O3
CaO
MgO
K2O
Na2O
S031)
Cl
TiO2
P 2O 5
ZrO2
CaCO3
Ztráta ţíháním
(CO2 + H2O), LOI 9503)

Vápenec,
vápenný slín,
křída
0,5 – 50
0,1 – 20
0,2 – 5,9
0,02 – 0,15
0,1 – 10
20 – 55
0,2 – 6
0 – 3,5
0,0 – 1,5
0,0 – 0,7
0,0 – 0,6
0,0 – 0,7
0,0 – 0,8

Jíl

33 – 78
80
99
7 ––30
4,0 – 15
0,090
2 – 15
0,2 – 25
0,3 – 5
0,4 – 5
0,1 – 1,5
0,0 – 4
0,0 – 1
0,2 – 1,8
0,0 – 1,0
0,02

Písek

PFA2

(% hmotnosti)
80 – 99
40 – 60
0,5 – 7
20 – 30
0,0 – 4
5 – 15
0,051
0,127
0,5 – 2
0,1 – 3
2 – 10
0,3 – 0,5
1,0 – 3
0,2 – 3
1–5
0,0 – 1
0,2 – 1,5
0,0 – 0,5
0,0 – 1
Stopy
0,0 – 0,5
0,5 – 1,5
0,0 – 0,1
0,5 – 1,5

Fe
zdroj

Surovinová
moučka

0,5 – 30
0,2 – 4
50 – 93
0,1 – 4
19 – 95
0,1 – 34
0,5 – 7
0,1 – 1
0,1 – 1
0–3
0,0 – 0,5
0,0 – 3
0,0 – 1

12 – 16
2–5
1,5 – 2,5
0,0 – 0,5
<2
40 – 45
0,3 – 5
0,1– 1,5
0,1 – 0,5
0 – 1,5
0,0 – 0,3
0,0 – 0,5
0,0 – 0,8

0,1 – 30

32 – 36

96
2 – 44

1 – 20

<5

6,74

1)

Celkový obsah síry vyjádřený jako SO2
Popílková moučka
3)
LOI 950 = ztráta ţíháním
2)

Tab. 1.8:

Chemická analýza surovin a cementářské surovinové moučky pro výrobu cementového
slínku

[60, VDI 2094 Německo, 2003], [81, Castle Cement UK, 2006], [90, Maďarsko, 2006], [103,
CEMBUREAU, 2006]

Průmyslová odvětví výroby cementu, vápna a oxidu hořečnatého

12

Kapitola 1

Jíl a argilit

Prvky
Antimon
Arzen
Berylium
Olovo
Kadmium
Chrom
Kobalt
Měď
Mangan
Nikl
Rtuť
Selen
Tellur
Thalium
Vanad
Cín
Zinek
1)

Sb
As
Be
Pb
Cd
Cr
Co
Cu
Mn
Ni
Hg
Se
Te
Tl
V
Sn
Zn

Vápenec, slín a Surovinová
křída
moučka

mg/kg DSI)
Ţádné údaje nejsou k dispozici
1–3
13 – 23
0,2 – 20
2–4
0,05 – 2
10 – 40
0,3 – 21
0,02 – 0,3
0,04 – 0,7
20 – 109
1,2 – 21
10 – 20
0,5 – 5
Ţádné údaje nejsou k dispozici
3 – 12
Ţádné údaje nejsou k dispozici
<250
11 – 70
1,5 – 21
0,02 – 0,15
<0,01 – 0,13
Ţádné údaje nejsou k dispozici
1 – 10
Ţádné údaje nejsou k dispozici
<4
0,7 – 1,6
0,05 – 1,6
98 – 170
4 – 80
Ţádné údaje nejsou k dispozici
<1 – 5
59 – 115
10 – 40

<3
1 – 20
0,1 – 2,5
4 – 25
0,04 – 1
10 – 40
3 – 10
6 – 60
100 – 360
10 – 35
0,01 – 0,5
<10
<4
0,11 – 3
20 – 102
<10
20 – 47

DS: Dry substance = sušina

Tab. 1.9:
Kovy v surovinách a surovinové moučce
[60, VDI 2094 Německo, 2003]

Konvenční suroviny mohou být rovněţ nahrazeny odpady. Další informace ohledně vyuţití odpadů
jako surovin najdete v oddíle 1.2.4.2
Při výrobě bílého cementu je zásadní dostupnost velmi čistých surovin, pokud jde o čistotu zdrojů Si,
Ca a Al. Vybírají se suroviny (např. velmi čistý vápenec, typy bílých jílů, kaolín, křemenný písek,
ţivec, rozsivková zemina) s nízkým obsahem kovů, jako je ţelezo a mangan. Oxidy kovů ovlivňují
bělost produktu a jsou jedním z určujících faktorů. Pro výrobu vysoce kvalitního bílého cementu je
podstatné chemické sloţení surovin a příklady jsou uvedeny v Tab. 1.10. Nicméně poměr těchto
sloţek musí také splňovat poţadavky procesu výpalu. Pro zlepšení palitelnosti se někdy pouţívají
mineralizátory. Známé a pouţívané mineralizátory jsou tavidla, jako jsou fluoridy (obyčejně CaF2)
[119, Sobolev, 2001], [120, Španělsko, 2007].

Suroviny
Vápenec
Jíl
Kaolín (vhodný)
Křemenný písek
(čistý)
Ostatní1
1)

Fe2O3
<0,15
<1,0
0,4 – 1,0

Chemické sloučeniny v surovinách
(%)
MgO
SiO2
TiO2
Al2O3
Cr2O3
<0,015
Stopy
65 – 80
<0,8
0
70 – 73 0 – 0,80 18 – 20

<0,2
<0,5

Mn2O3

<96
<3,0

<0,2

<30 ppm

<0,05

Itálie

Tab. 1.10:

Příklady chemického sloţení surovin pro výrobu slínku na bílý cement

[119, Sobolev, 2001], [120, Španělsko, 2007], [138, Italy, 2007]
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1.2.2 Suroviny - skladování a příprava
Příprava surovin je z hlediska následujícího pecního systému velmi důleţitá jak pro zajištění
správného chemického sloţení surovinové vsázky, tak pro zajištění dostatečně jemné vsázky.
1.2.2.1 Skladování surovin
Potřeba pouţití krytých skladů je závislá na klimatických podmínkách a na objemu drobné frakce
v surovině opouštějící drticí zařízení. V případě výrobního závodu s produkcí 3 000 tun/den mohou
tyto budovy pojmout mezi 20 000 a 40 000 tunami materiálu. Příklad krytého skladu materiálu je
uveden na Obr. 1.1

Obr. 1.5:
Příklad krytého skladu suroviny
[81, Castle Cement UK, 2006]

Je třeba, aby surovina přiváděná do pecního systému byla chemicky co moţná nejhomogennější. Toho
se dosahuje řízením vstupu do mlecího zařízení suroviny. Pokud jakost materiálu z lomu kolísá, je
moţno dosáhnout počáteční předhomogenizace kupením materiálu do pásů nebo vrstev podél skladu
(nebo podél jeho obvodu) a jeho příčným odebíráním ze skládky. Je-li materiál z lomu celkem
homogenní, lze pouţít jednodušší systémy ukládání a odebírání.
Suroviny pouţívané v relativně malém mnoţství, např. nerostné přísady, je moţno alternativně
skladovat v silech nebo v bunkrech. Jakékoli suroviny s vlastnostmi potenciálně nebezpečnými pro
veřejné zdraví a ţivotní prostředí se musí skladovat a připracovat dle jednotlivých specifických
poţadavků.
1.2.2.2 Mletí surovin
Pro dosaţení konzistentního chemického sloţení je důleţité přesné měření a dávkování sloţek
přiváděných do mlýna. Je to zcela zásadní pro ustálený provoz pece a vysokou jakost výrobku. Měření
a dávkování je také důleţitým faktorem energetické účinnosti mlecího systému. Převládajícím
měřicím a dávkovacím zařízením pro dávkování suroviny do mlýnů je článkový dopravník
následovaný pásovým váhovým dopravníkem.
Při výrobě bílého cementu se musí při mletí dávat pozor také na to, aby se zabránilo proniknutí
cizorodých kousků nebo malých mnoţství kovů způsobujících zabarvení. Navíc je důleţitá volba
mlecích těles a vyloţení mlýna, aby se zabránilo kontaminaci surovinové směsi ţelezem. Na
nejdůleţitější části zařízení se pouţívají speciální oceli nebo keramické materiály. Ke zlepšení bělosti
se pouţívá regulace obsahu vlhkosti surovinové směsi a zkracuje se doba mletí pouţíváním
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akceleračních/povrchově aktivních příměsí, které se ale mohou lišit od komerčně dostupných mlecích
prostředků [120, Španělsko, 2007]. V některých případech se pro konečné stádium přípravy procesu
mletí suroviny doporučuje granulační zařízení, zejména tehdy, kdyţ se pro výpal pouţívá pec
s fluidním loţem [119, Sobolev, 2001].
1.2.2.2.1

Mletí surovin – suché a polosuché pecní systémy

Suroviny se v kontrolovaných poměrech společně melou a mísí tak, aby vytvářely homogenní směs
s poţadovaným chemickým sloţením. Pro suché a polosuché pecní systémy se sloţky surovin melou
a suší na jemný prášek, přičemţ se vyuţívají hlavně výstupní plyny z pece a/nebo odpadní vzduch
z chladiče. U surovin s relativně vysokým obsahem vlhkosti a při procesech uvádění do provozu můţe
být k dodatečné produkci tepla potřeba pomocného topeniště.
Typické pouţívané mlecí systémy jsou:





trubnatý mlýn, centrální vyprazdňování
trubnatý mlýn, se vzdušným oběhem
vertikální válcový mlýn
horizontální válcový mlýn (v provozu je pouze několik zařízení).

Jiné mlecí systémy se pouţívají v menší míře. Jsou to:




trubnatý mlýn, koncové vyprazdňování v uzavřeném okruhu
autogenní mlýn
válcový lis, téţ s drtiči (sušičkami).

Čistota a rozloţení velikosti částic produktu opouštějící systém mletí suroviny jsou velmi důleţité pro
následný proces výpalu. Cíle daného pro tyto parametry je dosaţeno nastavováním třídiče
pouţívaného pro třídění produktu opouštějícího mlýn. Při suchém třídění se pouţívají vzduchové
třídiče. Nejnovější generace, rotační klecové třídiče, mají několik výhod. Mezi ně patří:




niţší měrná spotřeba energie mlecího systému (méně přemílání)
zvýšená kapacita systému (účinnost separace částic)
výhodnější rozloţení velikosti částic a stejnoměrnost produktu.

1.2.2.2.2

Mletí surovin – mokré nebo polomokré pecní systémy

Mokré mletí se pouţívá pouze v kombinaci s mokrými nebo polomokrými pecními systémy. Sloţky
suroviny se melou s přidanou vodou do podoby kalu. Aby se dosáhlo poţadované jemnosti kalu a za
účelem vyhovění poţadavkům soudobé kvality, jsou hlavní alternativou mlecí systémy s uzavřeným
okruhem.
Mokrému procesu se běţně dává přednost, jakmile má surovina větší obsah vlhkosti neţ 20 %
hmotnosti. Takové suroviny jako křída, slín nebo jíl, které jsou lepkavé a s přirozeným vysokým
obsahem vlhkosti, jsou měkké a v prvním stupni přípravy mohou být mlety v rozplavovacím mlýně.
Voda a drcený materiál se přivádějí do rozplavovacího mlýna a rozdrobují se na kal střiţnými
a rázovými silami udělovanými rotujícími branami. Kdyţ je materiál dostatečně jemný, prochází síty
ve stěně rozplavovacího mlýna a čerpá se do skladovacího prostoru. K dosaţení poţadované jemnosti
kalu je obvykle vyţadováno další mletí v trubnatém mlýně, zejména pokud se mají přidávat další
suroviny, jako je písek.
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Za účelem sníţení spotřeby paliva v peci se řídí přidávání vody během mletí suroviny tak, aby pouţité
mnoţství bylo nezbytným minimálním mnoţstvím pro potřeby dosaţení poţadovaných charakteristik
tekutosti a čerpatelnosti kalu (32 aţ 40 hm. % vody). Chemické přísady mohou působit jako ředidla
kalu umoţňující sníţení obsahu vody.
1.2.2.2.3

Homogenizace a skladování surovinové moučky a kalu

Před vstupem do jakéhokoli typu pecního systému vyţaduje surovinová moučka nebo kal opouštějící
proces mletí další mísení/homogenizaci, aby bylo dosaţeno optimální konzistence. Surovinová
moučka se homogenizuje a skladuje v silech, surovinový kal buď v nádrţích, nebo v silech.
K dopravě surovinové moučky do skladovacích sil se pouţívají pneumatické a mechanické systémy.
Mechanické dopravníky obvykle vyţadují vyšší investiční náklady, ale mají mnohem niţší provozní
náklady neţ pneumatické dopravníkové systémy. Nejčastěji pouţívaným dopravním systémem je
kombinace pneumatických nebo šnekových/řetězových dopravníků s korečkovými dopravníky.

1.2.3 Paliva – skladování a příprava
Za účelem dodání tepla poţadovaného výrobním procesem lze pouţít různých paliv (konvenčních
i odpadů). Při výpalu v cementářských pecích se pouţívají hlavně konvenční paliva, jako jsou:




pevná paliva, např. uhlí, jakoţ i petrolkoks a lignit a v některých případech olejnatá břidlice
kapalná paliva, např. topné oleje včetně mazutu (TTO)
plynná paliva, např. zemní plyn.

Hlavními sloţkami popelu těchto paliv jsou sloučeniny oxidu křemičitého a hlinitého. Dále mohou
popely rovněţ obsahovat stopy kovů. Ty se kombinují se surovinami tak, aby se staly součástí slínku.
To je třeba brát v úvahu při výpočtech sloţení suroviny, a je tudíţ ţádoucí pouţívat palivo se
stabilním, i kdyţ ne nezbytně nízkým obsahem popelu. Příklady chemických analýz uhlí pouţívaného
v Německu jsou uvedeny v Tab. 1.11.
Prvky
Antimon
Arzen
Berylium
Olovo
Kadmium
Chróm
Kobalt
Měď
Mangan
Nikl
Rtuť
Selen
Telur
Thalium
Vanad
Cín
Zinek
1)

Sb
As
Be
Pb
Cd
Cr
Co
Cu
Mn
Ni
Hg
Se
Te
Tl
V
Sn
Zn

Černé uhlí/hnědé uhlí
mg/kg DS1)
0,4 – 2
1 – 50
<0,1 – 3,3
1,5 – 273
<0,1 – 10
1,5 – 81
<1 – 40
1 – 100
82 – 250
<1 – 100
0,1 – 3,3
0,6 – 2
0,2 – 1
0,1 – 5,5
1 – 200
0,8 – 2,3
6 – 220

DS: sušina

Tab. 1.11:
Chemická analýza kovů v uhlí
[60, VDI 2094 Německo, 2003]
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Hlavními fosilními palivy pouţívanými v evropském odvětví výroby cementu jsou petrolkoks a uhlí.
Náklady obvykle vylučují pouţití zemního plynu nebo oleje, ale volba paliv záleţí na místní situaci
(jako je disponibilita tuzemského uhlí). Nicméně vysoké teploty a dlouhé doby pobytu v pecním
systému v sobě zahrnují značný potenciál rozkladu organických sloučenin (viz oddíl 1.2.4.1). Díky
tomu existuje široké mnoţství levnějších variant paliva, zejména různých typů odpadů. Během
několika posledních let se vyuţití odpadů zvyšuje (viz oddíl 1.2.4).
Aby byly udrţeny tepelné ztráty na minimu, jsou cementové pece provozovány při nejniţší přiměřené
úrovni přebytku kyslíku. To vyţaduje přísně jednotné a spolehlivé odměřování paliva a dodávku
paliva způsobem, který umoţňuje snadné a úplné spalování. Tyto podmínky splňují všechna kapalná
a plynná paliva. Aby tyto podmínky splňovala prášková pevná paliva, je zcela zásadní dobrá
konstrukce násypek, dopravníků a podavačů. Hlavní vsázka paliva (65 – 85 %) musí být těchto snadno
spalitelných paliv, zatímco zbývajících 15 – 35 % můţe být přiváděno ve formě hrubé drti nebo hrud.
Pro výrobu bílého cementu se musí palivo vybírat velmi pečlivě, abychom se vyhnuli prvkům
v popelu paliva, které by se mohly sloučit se slínkem, a mohly by proto změnit poţadovanou barvu
bílého cementu. V roce 2007 byla v omezeném mnoţství při výrobě bílého cementu pouţívána
vybraná paliva z odpadů.
1.2.3.1 Skladování konvenčních paliv
Surové uhlí a petrolkoks se skladují podobně jako suroviny, tedy v mnoha případech v krytých
skladech. Venkovní skladování ve velkých, zhutněných haldách se pouţívá pro dlouhodobé zásoby.
Takovéto haldy mohou být osety travou, aby se zabránilo erozi vlivem dešťové vody a větru.
Odvodnění venkovních skladů do země se ukázalo jako problematické. Avšak utěsněná betonová
podloţí pod zásobními haldami umoţňují sběr a čištění odtékající vody. Při skladování uhlí s poměrně
vysokým obsahem těkavých látek je nutné se řídit běţnými osvědčenými postupy, pokud jde
o zhutňování a výšku zásobních hald, aby se při dlouhodobém skladování předešlo riziku
samovznícení.
Práškové uhlí a petrolkoks se skladují výhradně v silech. Z bezpečnostních důvodů (tj. nebezpečí
výbuchů vyvolaných doutnáním a přeskoky výbojů statické elektřiny) musí být tato sila samospádného
odběrného typu a musí být vybavena standardními bezpečnostními zařízeními.
Topný olej se skladuje ve vertikálních ocelových nádrţích. Ty jsou někdy izolované, coţ napomáhá
udrţení topného oleje při čerpatelné teplotě (50 aţ 60 °C). Mohou být také vybaveny ohřívanými
sacími hrdly, aby se topný olej místně udrţoval při správné teplotě.
Zemní plyn se v cementárnách neskladuje. Jako zásobník plynu funguje mezinárodní vysokotlaká
plynová rozvodná síť.

1.2.3.2 Příprava konvenčních paliv
Příprava konvenčních pevných paliv (drcení, mletí a sušení) se obvykle provádí na místě. Uhlí
a petrolkoks se melou na prášek přibliţně stejné jemnosti, jakou má surovinová moučka, v mlýnech
podobných mlecím zařízením na surovinu. Jemnost práškového paliva je důleţitá – příliš jemné palivo
můţe vyvolat nadměrně vysokou teplotu plamene, při příliš hrubém palivu můţe docházet ke slabému
hoření. Nízká těkavost nebo nízký obsah těkavých látek v pevném palivu vyţadují jemnější mletí.
Není-li k dispozici pro sušení dostatečně horký vzduch z pece nebo z chladiče, můţe být potřeba
pomocné kotle. Aby bylo zařízení chráněno před poţárem a výbuchy, musí mít speciální vlastnosti.
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Pouţívají se tři hlavní typy mletí a rozmělňování:




trubnatý mlýn se vzdušným oběhem
vertikální mlýn s válci nebo koulemi
odrazový mlýn.

Mleté pevné palivo můţe být přímo dopravováno ke spálení v peci, ale v moderních provozech se
obvykle skladuje v silech, aby se umoţnilo pouţití tepelně účinnějších hořáků (nepřímé spalování)
vyuţívajících malé mnoţství primárního vzduchu.
Systémy mletí, skladování a spalování pevného paliva musí být konstruovány a provozovány tak, aby
se zabránilo riziku výbuchu nebo poţáru. Primárními poţadavky jsou náleţitá kontrola teploty
vzduchu a zabránění hromadění jemného materiálu na kritických místech vystavených teplu.
Příprava topného oleje: Za účelem usnadnění dávkování a spalování se topný olej ohřívá na 120 140°C, coţ má za následek sníţení viskozity na 10 - 20 cSt. Kromě toho se tlak zvyšuje na 20 - 40
barů.
Příprava zemního plynu: Před spalováním je nutno sníţit tlak plynu přiváděného plynovodem z 30 80 barů na tlak v síti výrobního závodu 3 - 10 barů a poté ho opět sníţit asi na 1 bar (přetlaku) pro
přívod k hořáku. První stupeň redukce tlaku probíhá v předávací stanici plynu, kde se také provádí
měření spotřeby. Aby se zabránilo zamrzání zařízení v důsledku Jouleova-Thomsonova efektu, zemní
plyn se před průchodem tlakovým redukčním ventilem předehřívá.
Alternativně se můţe redukce tlaku provádět průchodem přes plynovou expanzní turbínu spojenou
s generátorem. Tak lze rekuperovat část energie potřebné ke stlačení plynu.

1.2.4 Využití odpadů
Průmyslové odvětví výroby cementu v Evropě vyuţívá značnou část paliv z odpadů, 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 plynu a k niţší spotřebě
přírodních zdrojů.
Zákaz skládkování nezpracovaných odpadů v některých členských státech EU vedl k tomu, ţe se do
provozu uvádí rostoucí počet mechanických a mechanicko-biologických zařízení na zpracování
odpadu. V důsledku toho existuje zvýšený zájem o problematiku vyuţití předzpracovaných
odpadových frakcí. Po vhodném zpracování mohou jednotlivé části odpadů splňovat poţadavky na
opětovné vyuţití v cementárnách, coţ je slučitelné s ţivotním prostředím. Průmyslové odvětví výroby
cementu EU-27 se jiţ mnoho let angaţuje při vyuţití vybraných toků odpadů v cementárnách. Toto
odvětví, které je tradičním uţivatelem neobnovitelných přírodních zdrojů, nerostů a fosilních paliv, se
angaţuje při pouţívání odpadů kvůli zachování těchto zdrojů, aniţ by zároveň produkovalo finální
odpady [103, CEMBUREAU, 2006], [168, TWG CLM, 2007].
Jelikoţ zpracování odpadů není v tomto dokumentu obsaţeno, uţitečné informace ohledně zpracování
odpadů lze nalézt v Referenčním dokumentu o nejlepších dostupných technikách při zpracování
odpadů. Dále je nutno brát v úvahu stávající evropské a vnitrostátní předpisy, např. při spoluspalování
odpadů musí být splněny poţadavky směrnice o spalování odpadů [59, Evropská unie, 2000].
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1.2.4.1 Všeobecná hlediska
Při výrobě cementu mohou různé typy odpadních materiálů nahradit primární suroviny a/nebo fosilní
paliva, a budou tak přispívat k šetření přírodních zdrojů. V podstatě charakteristika procesu výpalu
slínku samotného umoţňuje pouţití, při nichţ dochází k recyklaci odpadu na energii a recyklaci
materiálu, coţ je přínosné pro ţivotní prostředí. Základní charakteristiky procesu pouţití odpadů lze
shrnout následovně:















maximální teploty přibliţně 2 000 °C (hlavní spalovací systém, teplota plamene) v rotačních
pecích
doba retence plynu v rotačních pecích asi 8 sekund při teplotách nad 1 200 °C
teploty materiálů kolem 1 450 °C v zóně slinování rotační pece
oxidační atmosféra v rotační peci
doba retence plynu v sekundárním výpalu je více neţ 2 sekundy při teplotách nad 850 °C; v
předkalcinátoru jsou retenční doby odpovídajícím způsobem delší a teploty jsou vyšší
kontinuální teploty 850 °C v systému sekundárního výpalu a/nebo v kalcinátoru
jednotné podmínky výpalu při kolísání vsázek díky vysokým teplotám při dostatečně dlouhých
retenčních časech
zničení organických škodlivin díky vysokým teplotám při dostatečně dlouhých retenčních
časech
sorpce plynných sloučenin, jako jsou HF, HCl, SO2 na alkalických sloučeninách
vysoká retenční kapacita pro těţké kovy vázané na částicích
krátká retenční doba pro odpadní plyny v teplotním rozmezí, o němţ je známo, ţe povede
k novosyntéze PCDD/F
úplné vyuţití popelu z paliva jako součástí slínku, a tudíţ zároveň recyklace materiálu (např.
také jako součásti suroviny) a rekuperace energie
nedochází k vytváření odpadů specifických pro výrobek díky kompletnímu zuţitkování
materiálu na základní hmotu slínku; nicméně některé cementárny v Evropě se likvidují prachu
jako vedlejší produkt
chemicko-mineralogické začlenění netěkavých těţkých kovů do základní hmoty slínku [60, VDI
2094 Německo, 2003], [76, Německo, 2006], [168, TWG CLM, 2007].

Výzkumy ukazují, ţe v rotačních pecích materiál a slínek absorbují nebezpečné látky lépe neţ v jiných
typech pecí, např. v šachtových pecích [75, Estonsko, 2006], [76, Německo, 2006].
Jako surovin a/nebo paliv se vyuţívá mnoho různých typů odpadů. Před úvahami o pouţití odpadních
materiálů musí být zváţeny různé základní principy, jako je vhodná volba odpadních materiálů
a rozsáhlá procedura analýzy odpadů a předběţného zpracování. Musí být provedeno zpracování
těchto odpadů tak, aby byly dodrţeny jakostní parametry slínku, protoţe v slínku je plně zachycen
popílek. Na otázku o tom, jaký typ odpadu můţe být nakonec pouţit v určitém závodě, nelze
odpovědět jednotně.
Úvahy a rozhodnutí musí být zaloţeny na procesu výroby slínku a provozních podmínkách, sloţení
surovin a paliv, místech vsázky, na pouţívané technice čištění odpadních plynů, na problematice
daného odpadového hospodářství a na poţadavcích stávajících evropských a vnitrostátních předpisů,
např. směrnice o spalování odpadů (WID) [59, Evropská unie, 2000].
Jako základní pravidlo platí, ţe odpady akceptované jako paliva a/nebo suroviny musí cementářské
peci přinášet následující přidanou hodnotu:



výhřevnost z odpadního materiálu
materiálovou hodnotu z odpadního materiálu.
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Navíc je třeba zváţit objemy a kategorie odpadů, jakoţ i fyzikální a chemické sloţení, vlastnosti a
znečišťující látky. Paliva z odpadů pouţívaná odvětvím výroby cementu pocházejí výlučně
z vybraných odpadních toků, které obvykle vyţadují předzpracování, např. řezání, mísení, mletí
a homogenizaci a odpovídající zabezpečení jakosti. Příprava odpadních materiálů se obvykle provádí
v zařízeních na zpracování odpadu.
Místa dávkování odpadu do pece
Odpady pouţívané jako suroviny se obvykle dávkují do pecního systému stejným způsobem jako
konvenční suroviny, např. běţnou cestou, kterou se dodává surovinová moučka.
Jak je popsáno v oddílu 1.2.5.1, pro dávkování paliv do cementářské pece mohou být pouţívána různá
dávkovací místa. Tato dávkovací místa mohou být rovněţ pouţívána pro vnos odpadů jako paliv
a/nebo suroviny do procesu výroby cementu. Je nutno poznamenat, ţe způsob, kterým jsou paliva do
pecí dopravována, je velmi důleţitý, protoţe ovlivňuje emise. Z těchto dávkovacích míst existuje
obecně jen jeden způsob, při němţ kouřové plyny z paliv procházejí zónou pece s nejvyšší teplotou, a
to pokud jsou paliva dávkována přes hlavní hořák. Pokud jde o ostatní místa pro dávkování odpadů,
teplota a doby pobytu závisí na konstrukci pece a provozu pece tak, jak je popsáno výše.
Odpady, které jsou dávkovány přes hlavní hořák, budou rozloţeny v hlavní zóně hoření při vysokých
teplotách aţ do 2 000 ºC. Vícekanálové hořáky jsou zkonstruovány pro pouţití různých typů paliv
včetně odpadních paliv. Odpady přivádění do sekundárního hořáku, předehřívače nebo
předkalcinátoru budou spalovány při niţších teplotách, coţ není vţdy dostačující k rozkladu
halogenovaných organických látek. Těkavé sloţky materiálu, který se dávkuje na horním konci pece
nebo jako kusové palivo, se mohou vypařovat. Tyto sloţky neprochází primární spalovací zónou
a nemusí být rozloţeny nebo vázány v cementovém slínku. Proto nevhodné pouţití odpadu
obsahujícího těkavé kovy (rtuť, kadmium, thalium) nebo těkavé organické látky můţe mít za následek
zvýšení emisí rtuti, kadmia, thalia nebo organické emise (např. VOC). Mělo by se zváţit pouţití těchto
odpadních materiálů obsahujících sloţky, které se mohou stát těkavými při niţších teplotách před
kalcinační zónou (např. uhlovodíků, rozpouštědel, odpadních olejů). Ty se musí dávkovat do zón
pecního systému s přiměřeně vysokou teplotou.
Energetická účinnost při používání odpadů
Průmyslové odvětví výroby cementu dosáhlo zlepšení energetické účinnosti, pokud jde o paliva
pouţívaná v procesu výroby cementu, a bude pokračovat ve vývoji alternativních prostředků pro další
zlepšování. Nicméně výhřevnost odpadních paliv, které se v tomto procesu pouţívají, je velmi nutným
kvalitativním poţadavkem nezbytným pro zlepšení energetické účinnosti a pozitivního vstupu do
tepelného procesu, který podporuje kalcinaci [76, Německo, 2006], [89, ERFO, 2005], [103,
CEMBUREAU, 2006].
Dopady používání odpadů
Informace o dopadech na chování emisí při pouţívání odpadových materiálů lze nalézt v oddíle
1.3.4.13 a informace o dopadech na kvalitu produktu lze nalézt v oddíle 1.3.4.14 tohoto dokumentu.
Monitorování parametrů a emisí pro pouţívání odpadů jako paliv a/nebo surovin lze nalézt v oddíle
1.3.9. Kromě toho lze nalézt údaje specifické pro výrobní závod, např. ohledně vyuţívání odpadů
v oddíle 4.2.2 tohoto dokumentu.
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1.2.4.2 Použití odpadů jako suroviny
Důleţitá je chemická vhodnost odpadů pouţívaných jako suroviny, které musejí poskytovat sloţky
poţadované pro výrobu slínku. Primárně poţadovanými chemickými sloţkami je vápník, křemík,
hliník a ţelezo, jakoţ i síra, alkálie a další, které lze klasifikovat do různých skupin podle jejich
chemického sloţení. Pouţití odpadů jako surovin v procesu výpalu slínku zahrnuje substituci síry
a oxidů obsaţených v odpadech pouţitých jako suroviny. Ty zahrnují oxid vápenatý (CaO), oxid
křemičitý (SiO2), oxid hlinitý (Al2O3) nebo oxid ţelezitý (Fe2O3) jako sloţky příslušných surovin.
Elektrárenský popílek (polétavý popílek), vysokopecní struska a jiné procesní odpady lze pouţívat
jako částečnou náhradu přírodních surovin. Tab. 1.12 uvádí typy odpadů v Evropě nejčastěji
pouţívaných jako suroviny při výrobě cementu v roce 2006.
Popílek
Vysokopecní struska
Křemičitý úlet
Ţelezná struska
Papírenský kal
Pyritový prach
Pouţitý slévárenský písek Půda obsahující oleje
Syntetický sádrovec (z odsíření a z výroby kyseliny fosforečné)
Tab. 1.12:
Typy odpadů často pouţívaných jako suroviny v evropském odvětví výroby cementu
[8, CEMBUREAU, 2001], [91, CEMBUREAU, 2006]

Další odpadní materiály jsou dodávány jako tzv. „polomleté― přísady do mlecích provozů. Popílek lze
pouţívat jednak jako surovinu při výrobě slínku (hlavně kvůli jeho obsahu hliníku), tak jako pololetou
přísadu při společném mletí cementu. Popílek můţe nahradit aţ 50 % slínku v portlandském cementu,
můţe však obsahovat rtuť. Dále se hodí vhodný průmyslový sádrovec k pouţití jako sloţka obsahující
sulfáty. Přehled odpadů pouţívaných jako suroviny roztříděný do různých skupin podle jejich
chemického sloţení je uveden v Tab. 1.13.
Skupina surovin
Ca skupina

Si skupina

Fe skupina

Al skupina

Si-Al-Ca skupina
S skupina
F skupina
Tab. 1.13:

Příklady pouţití odpadů jako surovin
Průmyslový vápenec (odpadní vápenec)
Vápenné kaly
Karbidové kaly
Kal z úpravy pitné vody
Pouţitý slévárenský písek
Písek
Vysokopecní struska a konvertorová struska
Pyritový prach
Syntetický hematit
Pyritový kal
Průmyslové kaly
Popílek
kaly
Jemné rozdrcené částečky
Zemina
Průmyslový sádrovec
CaF2
Filtrační kaly

Seznam příkladů odpadů pouţívaných jako suroviny, roztříděné podle jejich chemického
sloţení a pouţívané v cementářských pecích v EU-25

[76, Německo, 2006], [91, CEMBUREAU, 2006], [103, CEMBUREAU, 2006]
Stejně tak jako popílek z konvenčních paliv, rovněţ i popel z odpadních paliv dodává cementovému
slínku nerostné sloţky. Ternární graf na Obr. 1.6 uvádí sloţení různých popelů z paliv a odpadů, které
se pouţívají jako suroviny, v nichţ je zastoupen obsah hlavních sloučenin CaO, SiO2, Fe2O3 a Al2O3.
Jak je ukázáno, slínek má definované sloţení, které je podstatné pro charakteristické hydraulické
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vlastnosti cementu. To znamená, ţe všechny suroviny a popel paliv musí být pečlivě sladěny, pokud
jde o mineralogické sloţení a poměr dávkování, aby bylo dosaţeno poţadovaného sloţení slínku.
Odpady pouţívané jako suroviny vstupují do procesu výpalu slínku nebo do kalcinátoru cestou
surovinové moučky nebo vstupu do pece a/nebo kalcinátoru. Během fáze předehřívání ve výměníku se
mohou uvolňovat organické sloţky z pecní vsázky kvůli nízkým teplotám, které nejsou vţdy
dostatečné, aby se rozloţily halogenované organické sloučeniny. Při zpracovávání těchto odpadních
surovin se musí vţdy kontrolovat potenciální emise těkavých organických sloţek a musí být
odpovídajícím způsobem zvoleno místo dávkování, např. hořák pece.
Například pouţitý slévárenský písek s vysokým obsahem těkavých látek by se měl dávkovat do vstupu
pece. Zbytková organická pojiva pouţívaná v chemicky tmelených pískových licích systémech lze
rozkládat ve výměníku. Nicméně krátká doba pobytu materiálu ve fázi s nízkou teplotou výměníku
zajistí, ţe nebude docházet k emisím těkavých látek. Obsah těţkých kovů lze sníţit předzpracováním
pouţitého slévárenského písku, jako je oddělení prachových částic. Pouţitím průmyslového sádrovce
a popílku dochází v mlecím zařízení k dávkování sádrovce. Obnovitelnou kalorickou hodnotu popelu
bohatého na uhlík, tj. aţ do 20 % uhlíku, lze pouţít v procesu výroby cementového slínku [76,
Německo, 2006], [91, CEMBUREAU, 2006], [168, TWG CLM, 2007].
Poţadavky, které je nutno zváţit při výběru a pouţití odpadů jako suroviny:

odpad se primárně skládá ze sloţek slínku

musí se brát v úvahu koncentrace nízko těkavých těţkých kovů, tj. rtuti, thalia a dalších typů
kovů

pravidelné monitorování vstupů, tj. pouţitých odpadních materiálů odběrem vzorků a analýzou.

Obr. 1.6:

Ternární graf CaO, SiO2 a Al2O3+Fe2O3 pro cementový slínek a sloţky popela různých
surovin a paliv

[76, Německo, 2006]
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1.2.4.3 Použití odpadů jako paliva
Konvenční paliva, jako jsou fosilní paliva, mohou být nahrazena odpadními palivy, tj. odpadními
palivy pocházejícími z předzpracovaných a tříděných frakcí odpadů, včetně pevných a kapalných
recyklovaných paliv a/nebo biomasy. Jako paliv se vyuţívá mnoho různých typů odpadů včetně
zbytkových popelů. Odpadní materiály mohou být pevné, kapalné nebo pastovité a jsou definovány
svým původem, např. z průmyslových, zemědělských či městských zdrojů. Spotřeba odpadních paliv
je popsána v oddílu 1.3.3.3 a dopady na chování emisí jsou popsány v oddílu 1.3.4.13.
1.2.4.3.1

Typy odpadních paliv

Proces výpalu slínku nabízí dobré podmínky pro pouţití různých typů odpadních materiálů jako
náhradu konvenčních paliv (viz oddíl 1.2.4.1). Jak je uvedeno v Tab. 1.14, v evropských
cementářských pecích se pouţívají jako paliva různé typy odpadů, které jsou zatříděny jako
nebezpečné a ostatní odpady. Jelikoţ tyto výhřevné odpadní materiály mohou v cementářských pecích
nahradit primární palivo, je velmi důleţitá konzistentní kvalita odpadu (např. přiměřená výhřevnost,
nízký obsah kovů, halogenů (např. chlóru) a popela, odpad musí být vhodný pro hořáky). Při výrobě
slínku dochází k neustálému růstu pouţití odpadních paliv; nicméně nárůst pouţití ostatních odpadů je
výraznější neţ při pouţití nebezpečných odpadů [74, CEMBUREAU, 2006], [75, Estonsko, 2006],
[76, Německo, 2006], [92, Rakousko, 2006].
Tab. 1.14 představuje seznam pouţití odpadních paliv seskupených do 14 skupin. Tyto skupiny
zahrnují několik výčtů Evropského katalogu odpadů, úplný seznam celé struktury uskupení spolu
s kategoriemi odpadu a popisy odpadů lze nalézt v Tab. 4.1 oddílu 4.2.1. Dále lze nalézt příklady
výhřevnosti několika typů odpadů v Tab. 1.20 oddílu 1.3.3.3 [74, CEMBUREAU, 2006], [98,
Evropská komise, 2000], [103, CEMBUREAU, 2006], [168, TWG CLM, 2007].

Skupina č. 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Typy odpadních paliv
(nebezpečné a ostatní)
Dřevo, papír, lepenka
Textilie
Plasty
Zpracované frakce (např. RDF)
Guma/pneumatiky
Průmyslové kaly
Kaly z čistíren odpadních vod
Ţivočišná moučka, tuky
Uhelný/uhlíkový odpad
Zemědělský odpad
Pevný odpad (impregnované piliny)
Rozpouštědla s související odpad
Olej a olejovitý odpad
Ostatní

1)

Kaţdé skupina zahrnuje několik katalogových čísel Evropského katalogu
odpadů, viz Tab. 4.1 v oddíle 4.2.1

Tab. 1.14:

Různé typy odpadů pouţívaných jako paliva v EU-27 cementářských pecích v letech 2003
a 2004

[74, CEMBUREAU, 2006], [168, TWG CLM, 2007]
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1.2.4.3.1.1 Pevná paliva z odpadů

Ne kaţdý spalitelný pevný odpad je vhodný jako palivo při procesu výpalu slínku. Pevný odpad můţe
být homogenní nebo nehomogenní směsí odpadů velmi odlišného původu a sloţek, jako jsou:




spalitelné frakce, např. papír, lepenka, plasty, guma a zbytky dřevní hmoty
proměnlivé mnoţství inertních materiálů obsahující organické frakce, např. písek, kámen,
keramika, ţelezné/neţelezné kovy a vlhké organické materiály
nebezpečné frakce, např. dehet, pryskyřice, impregnované piliny nebo ostatní odpady.

Před pouţitím jako palivo musí být odpad, jako je směsný komunální odpad, směsný obchodní odpad
nebo směsný stavební, demoliční odpad a některé pevné nebezpečné odpady, předem zpracován
v zařízeních odpadového hospodářství. Rozsah činností úpravy odpadu, jako je třídění, drcení
a peletizace závisí na pouţití odpadního paliva.
Techniky přípravy pevných paliv se značně liší v závislosti na zdroji a typu odpadu a na poţadavcích
průmyslového odvětví výroby cementu. Jeden důleţitý poţadavek vyplývá z pouţívaného systému
dopravy a spalování za účelem pro dopravení odpadního paliva do pece:


hlavní spalovací systém (u hlavy/výstupu z pece, dávkování odpadních paliv přes pomocí
přívodních trubek/lancen): vysoce abrazivní odpady, jako je sušený kal a neobvyklé tvary
a velikosti částic mohou způsobit provozní problémy. Kdyţ se pro dopravu pevného odpadního
paliva do pece pouţívají pneumatické přepravní systémy, lze se vyhnout ucpání a poškození
rotujících dílů (systém funguje zcela bez pohyblivých dílů). Mnoţství vzduchu dopravovaného
do pece spolu s odpadem je zanedbatelné, pokud jde o stechiometrii pece. Velké velikosti částic
vyţadují velké pneumatické dopravníkové linky a dmýchadla. Proto jsou důleţitými kroky
zpracování zmenšení velikosti částic a jemná peletizace odpadních paliv. (Velikost částic není
obvykle větší neţ 25 mm). Výhodou zhutnění jemnou peletizací je zlepšení charakteristik
průtoku a dávkování paliva.



sekundárního spalovací systém (palivo je přiváděno přes vstupní otvor do pece, stoupacím
potrubím mezi vstupem rotační pece a nejniţším stupněm cyklonu nebo kalcinátoru): Pro
sekundární spalovací systém není důleţité omezení velikosti částic pevných odpadních paliv.
Technologií vstupu do pece nebo do středu pece se mohou dávkovat dokonce i celé pneumatiky.
Navíc lze pouţívat odpady s vysokým obsahem popelu.

Pouţívají se různé typy pevných odpadů, např.



ostatní odpady tak, jak jsou uvedeny v Tab. 1.14, číslo skupiny 1 - 10
nebezpečné odpady tak, jak jsou uvedeny v Tab. 1.14, číslo skupiny 11 - 13.

Obr. 1.7, Obr. 1.8 a Obr. 1.9 uvádějí příklady předem zpracovaných odpadních směsí pouţívaných
v cementárnách, jako jsou:




nebezpečné odpadní impregnované piliny
paliva z odpadů zaloţená na papíru, textiliích, odpady jak před pouţitím spotřebiteli tak po jeho
pouţití, které se vyrábí z polyetylenové fólie, fotografických filmů, papíru, polypropylenu,
obalových materiálů a plastů
palivo z odpadů skládající se z komunálního odpadu, tříděného papíru, lepenky, dřeva, koberců,
textilií a plastů, které jsou pevným, čistým a ostatním palivem.

Odpady jsou analyzovány a zvlášť připraveny pro pouţití v cementářských pecích [45, Schorcht,
2006], [81, Castle Cement UK, 2006], [107, Belgie, 2006].
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Nebezpečný
odpad –
impregnované
piliny
[168, TWG CLM, 2007]
Obr. 1.7:

Speciálně
Obr. 1.9:
Speciálně
připravené
připravený
palivo
komunální
z odpadů
na
odpad pouţívaný
bázi
např.
jako palivo v
papíru, plastů,
cementářských
textilií
pecích
Castle Cement UK, [82, CEMEX Rugby UK, 2006]
2006]

Obr. 1.8:

[81,

1.2.4.3.1.2 Kapalná paliva z odpadů

Kapalná paliva z odpadů lze připravit mísením nebo předehříváním různých odpadů jako pouţitých
rozpouštědel, zbytků nátěrových hmot nebo odpadního oleje s vhodnou výhřevností ve speciálních
zařízeních odpadového hospodářství. Více uţitečných informací ohledně zpracování odpadů lze nalézt
v Referenčním dokumentu o nejlepších dostupných technikách pro průmysl zpracování odpadů [48,
Evropská komise, 2005].
Při manipulaci s kapalnými odpadními palivy, např. při skladování a přísunu, je nutno věnovat se
úvahám o některých kapalných nebezpečných opadech (např. o ředidlech), aby bylo moţné vyhnout se
emisím organických sloučenin. Existuje k tomu několik technik, např. regenerace par, která se pouţívá
tam, kde je to potřebné. Systémy regenerace par jsou provozovány takovým způsobem, který zajišťuje,
ţe tok organických látek je povolen pouze po připojení systému regenerace par a ţe systém regenerace
par a připojených zařízení neuvolňuje za běţného provozu do ovzduší ţádný plyn s výjimkou
vypuštění nezbytného z bezpečnostních důvodů [76, Německo, 2006], [81, Castle Cement UK, 2006],
[168, TWG CLM, 2007].
1.2.4.3.2

Požadavky na kvalitou odpadů a vstupní kontrola

Odpadní materiály pouţívané jako suroviny a/nebo jako paliva v cementářských pecích musí
dosahovat určitých jakostních norem, protoţe popely z paliv jsou zcela vázány v slínku, a aby se
minimalizovaly negativní dopady na emise do ovzduší. Zásadní je konstantní jakost odpadu. Aby bylo
moţno garantovat vlastnosti odpadního paliva, je poţadován systém řízení kvality. Ten zahrnuje
zejména opatření pro odběru vzorků, přípravu vzorků, analýzu a externím monitorování. Více
uţitečných informací lze nalézt v technických specifikacích Evropského výboru pro normalizaci, jako
je CEN/TC 343 „Tuhá alternativní paliva―. Dále je nutno brát v úvahu poţadavky stávajících
evropských a vnitrostátních předpisů. Při spoluspalování odpadů musí být splněny poţadavky
směrnice o spalování odpadů (WID), např. poţadavky ohledně postupů při příjmu prováděných
provozovatelem při pouţívání nebezpečných odpadů [59, Evropská unie, 2000]. Jako základní
pravidlo u poţadavků na jakost platí, ţe odpady akceptované jako paliva a/nebo suroviny musí
cementářské peci přinášet následující přidanou hodnotu:



výhřevnost z odpadního materiálu
materiálovou hodnotu z odpadního materiálu.
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Odpady s odpovídající výhřevností mohou v cementářských pecích nahradit primární palivo. Je nutno
poznamenat, ţe hodnoty výhřevnosti těchto odpadů se velmi liší (viz oddíl 1.3.3.3).
Příprava různých typů spalitelných odpadů nebo odpadů s oddělitelnými výhřevnými frakcemi pro
pouţití jako palivo se obvykle provádí mimo cementárnu. Tyto odpady obvykle připravuje dodavatel
nebo specializované organizace na zpracování odpadů ve speciálních zařízeních odpadového
hospodářství tak, aby mohly být přímo pouţity v cementářských pecích bez jakéhokoli dalšího
zpracování v cementárně. Navíc je dodaný odpadní materiál před pouţitím v cementářské peci
pravidelně kontrolován a analyzován rovněţ personálem cementárny. Ke kontrole různých
kvalitativních parametrů se pouţívá speciální laboratorní zařízení.
Techniky pouţívané k přípravě a mísení určitých kvalit odpadního paliva závisí na vlastnostech
materiálových vstupů a na poţadavcích uţivatelů. Dokonce i takové odpadní materiály, jako jsou
specifické odpady pro danou výrobu, se zpracovávají a mísí v zařízeních na úpravu odpadů, aby byla
zajištěna homogenní směs s konstantními vlastnostmi, jako jsou tepelné vlastnosti a chemické sloţení.
Jen v některých případech mohou být odpady pouţity právě tak, jak jsou dodávány bez jakéhokoli
dalšího zpracování, např. pouţité pneumatiky či pouţitý olej. Jakékoli nehomogenní odpady, jako jsou
smíchané pevné odpady z různých zdrojů nebo oddělené části směsného komunálního odpadu,
vyţadují větší úsilí při monitorování, aby byla zachována spolehlivá kvalita spolu s konstantním
nízkým vstupem škodlivin.
Důleţitými vlastnostmi a parametry odpadních paliv je výhřevnost spolu s obsahem vody, popela, síry,
chloru a těţkých kovů (zejména rtuti, kadmia a thalia). Navíc je důleţitá vhodnost pro hořáky. Chlór
můţe mít negativní dopad na výrobní proces. Akceptovatelná koncentrace chlóru záleţí na konkrétní
situaci v daném místě, nicméně se tato koncentrace udrţuje na co moţná nejniţší úrovni, aby bylo
moţné vyhnout se provozním problémům v pecním systému, např. zablokování ve výměníku.
V případech, kdy je ve vstupech vysoký objem chlóru, můţe být obvykle nezbytný chlorový bypass,
aby bylo moţno předejít korozi, zablokování, odstávkám atd. (viz oddíl 1.2.5.4.1). Obvyklé
koncentrace chlóru se pohybují od <0,5 – 2 %. V EU-27 byly vyvinuty jednotlivé systémy
a specifikace pro hodnocení a regulaci vhodnosti odpadních paliv, např. byly vytvořeny maximální
hodnoty škodlivin povolených pro vybrané odpady, které mají být pouţity při procesu výpalu slínku.
U těch specifikací, které jsou zaloţeny jak na specifických procesech výrobního závodu, tak na
povoleních, byly brány v úvahu specifické aspekty výrobního závodu. Navíc specifikace určují
technické normy pro dodávky kapalných odpadních paliv. Příklad interní specifikace odpadních paliv
je popsán v oddíle 4.2.2.1 a Tab. 4.9. Navíc jsou příklady vstupních kritérií pro různé látky pro vhodná
paliva z odpadů akceptovaná v některých zemích EU uvedena v oddíle 4.2.2.1.1
Další pouţívané systémy se zaměřují hlavně na obsah kovů (viz oddíl 1.2.4.3.2.1). Je nutno
poznamenat, ţe lze také pouţívat jiné materiály, které nesplňují všechny z těchto podmínek. V případě
pouţití kalů z čistíren odpadních vod nebo dřevního odpadu je nutno pravidelně sledovat obsah rtuti
kvůli moţným emisím rtuti.
Dále musí být palivo z odpadů k dispozici v dostatečném mnoţství. Volba zdroje je první věcí, kterou
je nutno brát v úvahu u zdrojů sestávajících z jediného toku, kde by redukce mnoţství materiálu mohla
způsobit provozní nebo kvalitativní problémy v procesu výroby cementu.
Pří výběru paliv (konvenčních nebo odpadů) by měly být brány v úvahu kvalitativní poţadavky na
výrobky. Dále existují limity ohledně typů a mnoţství odpadů vhodných pro pouţití při výrobě
cementu, které jsou značně závislé na okolnostech specifických pro dané místo [75, Estonsko, 2006],
[76, Německo, 2006], [89, ERFO, 2005], [103, CEMBUREAU, 2006], [168, TWG CLM, 2007].
Uţitečné informace ohledně zpracování odpadů lze nalézt v Referenčním dokumentu o nejlepších
dostupných technikách při zpracování odpadů, kde jsou např. popsány specifikace odpadů, které
mohou být akceptovány jako palivo v cementářských pecích v některých zemích [48, Evropská
komise, 2005].
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1.2.4.3.2.1 Koncentrace kovů v odpadech

Koncentrace kovů se liší spolu s původem odpadu. V mnoha evropských zemích regulační orgány
a/nebo představitelé odvětví vytvořili seznam maximálních přípustných hodnot látek pro různé
odpady, které mohou být pouţívány jako paliva a/nebo suroviny. Příklady obvyklých rozmezí
koncentrací kovů a obvyklá vstupní kritéria ohledně různých látek pro vhodná paliva z odpadů
z různých zemí v Evropě lze nalézt v oddílu 4.2.2.1.1. Různé hodnoty lze také nalézt v dalších
schválených vlivech na ţivotní prostředí zahrnujících specifické odpady. Nicméně neexistují ţádné
odsouhlasené limitní prahové hodnoty, protoţe se pouţívají různá kritéria v závislosti na místní
situaci. Pouţívaná kritéria mohou obsahovat:









vnitrostátní zásady politiky a legislativu v oblasti ţivotního prostředí
důleţitost dopadu na průmyslové odvětví výroby cementu v kontextu regionálního
průmyslového rozvoje
úsilí o harmonizaci regionálních zákonů a norem v oblasti ţivotního prostředí
úrovně látek v tradičních surovinách a odpadech
podmínky výrobního závodu a emise
alternativy zpracování u dostupných odpadů
poţadované minimální hodnoty výhřevnosti
poţadavky na jakost cementu.

1.2.4.3.3

Skladování odpadu a manipulace s ním

Paliva z odpadů se obvykle připravují ve speciálních zařízeních odpadového hospodářství. Dodané
odpady musí být uskladněny v cementárně a poté rozděleny ke vsázce do cementářské pece. Jelikoţ
zásoby odpadů vhodných k pouţití jako palivo mají kolísavou tendenci, zatímco trhy materiálů se
rychle vyvíjejí, je ţádoucí navrhovat víceúčelové provozy na skladování s přípravu.
Kapalná paliva z odpadů jsou většinou nebezpečné odpady. To je nutno brát v úvahu při manipulaci
s kapalnými odpadními palivy, např. při skladování, vsázce (viz oddíl 1.2.4.3.1.2) [76, Německo,
2006]. Dále by mělo být bráno v úvahu řízení bezpečnosti práce u potenciálně samovznětlivých
materiálů při pouţívání odpadních paliv pocházejících z předzpracovaných a roztříděných frakcí
odpadů.
Uţitečné informace ohledně skladování lze nalézt rovněţ v Referenčním dokumentu o nejlepších
dostupných technikách u emisí ze skladování [96, Evropská komise, 2006].

1.2.5 Výpal slínku
Tato část procesu je nejdůleţitější s ohledem na emisní potenciál a jakost produktu a náklady. Při
výpalu slínku se surovinová moučka (nebo surovinový kal při mokrém procesu) přivádí rotačního
pecního systému, kde se vysušuje, předehřívá, kalcinuje a slinuje, čímţ se vyrábí cementový slínek.
Slínek se chladí vzduchem a poté skladuje.
Při procesu výpalu slínku je vyţadována vysoká teplota zpracování, aby došlo k přeměně surovinové
směsi na cementový slínek. Je zásadní udrţovat teploty materiálu v zóně slinování rotačních pecí mezi
1 400 a 1 500 °C a teplotu plamene asi na 2 000 °C. Slínek je také třeba vypalovat za oxidačních
podmínek. Proto se vyţaduje přístup vzduchu do slinovací zóny pece na cementový slínek.
Při výrobě bílého cementu vede proces výpalu ve slinovací zóně aţ k teplotám 1 600 °C v závislosti na
sloţení surovinové směsi a poţadovaném sloţení konečného výrobku. Je poţadována vyšší teplota
plamene neţ 2 000 °C kvůli nepřítomnosti tavitelných prvků v surovinách, které by mohly změnit
barvu výrobku. Obvykle jsou udrţovány redukční podmínky, aby bylo moţné vyhnout se oxidaci
některých prvků, které by mohly slínek zabarvit. Navíc je zásadní vybrat palivo bez popelu a

Průmyslová odvětví výroby cementu, vápna a oxidu hořečnatého

27

Kapitola 1

ţáruvzdorné materiály na základě mastko-magnezitu nebo jiného magnezitové ţáruvzdorné vyzdívky
s korundovým pojivem, aby bylo moţné vyhnout se kontaminaci slínku. Jakost bílého cementu silně
ovlivňuje technika výroby [119, Sobolev, 2001], [120, Španělsko, 2007], [138, Itálie, 2007].
Od té doby, co byla kolem roku 1895 rotační pec zavedena, stala se ústřední součástí všech moderních
provozů na výrobu slínku. Vertikální šachtová pec se stále pouţívá na výrobu vápna, ale jen
v několika zemích se pouţívá pro výrobu cementového slínku a v těchto případech pouze v malých
výrobních závodech.

Obr. 1.10:
Schéma pece s předehřívačem, předkalcinátorem, roštem a chladičem
[72, CEMBUREAU, 2006-2008,]

Prvními rotačními pecemi byly dlouhé pece s mokrým procesem, kde se celý proces spotřebovávající
teplo odehrává v samotné peci. Se zavedením suchého procesu vedla optimalizace k technikám, které
umoţňují, aby se sušení, předehřívání a kalcinace odehrávaly spíše ve stacionárním zařízení neţ v
rotační peci, jak je ukázáno na Obr. 1.10 výše.
Rotační pec se sestává z ocelové roury s poměrem délky k průměru mezi 10:1 a 38:1. Roura spočívá
na dvou aţ sedmi (nebo více) podpěrách, má spád 2,5 aţ 4,5 % a pohon pecí otáčí kolem její osy při
0,5 aţ 5,0 otáčkách za minutu. Kombinace sklonu roury a otáček způsobuje, ţe se materiál pomalu
podélně přepravuje. Aby rotační pec vydrţela velmi vysoké špičkové teploty, je celá vyloţena tepelně
odolnými cihlami (ţáruvzdornými materiály). Všechny dlouhé a některé krátké pece jsou osazeny
vnitřním vybavením (řetězy, kříţové a lopatkové vestavby) za účelem zlepšení přenosu tepla.
Přechodné nálepky materiálu se mohou objevit na vnitřním povrchu pece v závislosti na procesu
a surovině atd. Ty jsou známy jako tzv. prstence a mohou se objevit na vsázkovém konci (sádrové
prstence), poblíţ slinovací zóny (slínkové prstence) nebo na výstupním konci výrobku (popelové
prstence). Později jmenované dva typy se mohou najednou odlomit a způsobit vlnu horkého materiálu
nízké kvality, který odchází z pece a můţe být opětovně zpracován nebo musí být vyřazen jako odpad.
Na cyklonech a roštech předehřívačů mohou také vznikat nálepky materiálů, coţ můţe vést k zalepení.
U těchto typů pecí je nutno poznamenat, ţe se lze setkat s problémy v případech, kde dochází
k nadměrnému vstupu cirkulujících prvků (chloridů, síry, alkálií) z dávkování a/nebo z paliva (viz
oddíl 1.2.4.3.2.1 a 1.2.5.3.4).
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1.2.5.1 Vytápění pece
Palivo přiváděné hlavním hořákem vytváří hlavní plamen s teplotou plamene okolo 2 000 °C.
Z důvodů optimalizace procesu musí být plamen v určitém rozmezí nastavitelný. V moderním,
nepřímo spalujícím hořáku je plamen tvarován a nastavován primárním vzduchem (10 - 15 %
celkového spalovacího vzduchu).
Potenciální místa pro dávkování paliva do pecního systému jsou:








hlavním hořákem na výstupním konci rotační pece
vstupním skluzem přechodové komory na vstupním konci rotační pece (pro kusové palivo)
sekundárními hořáky ve stoupacím kouřovodu
předkalcinačními hořáky do předkalcinátoru
vstupním skluzem do předkalcinátoru (pro kusové palivo)
pecním středovým vstupem v případě dlouhých a suchých pecí (pro kusové palivo)
koncem s kříţovou vestavbou typu Lepol.

Výrobní závody spalující uhlí/petrolkoks jsou jak nepřímo, tak přímo spalujícího typu. Přímo spalující
výrobní závody pracují bez skladování a dávkování mletého uhlí. Práškové palivo se vhání přímo do
pece, přičemţ vynášející vzduch ze mlýna je nosičem(tvarující plamen) a primárním vzduchem.
Výrobní zařízení s přímým spalováním mají řadu nevýhod. Zejména tepelné ztráty pecního systému
jsou okolo 200 - 250 MJ/tunu slínku (o 6 aţ 8 % vyšší neţ u moderních pecních systémů). Takţe se
dnes přímé spalování instaluje zřídka.
Topný olej je při odpovídající viskozitě a tlaku vstřikován přes rozprašovací trysku do pece za účelem
vytvoření např. hlavního plamene. Tvarování plamene se dosahuje hlavně hořáky vícekanálovým
přívodem s hlavou na rozprašování oleje v centrální poloze.
Pecní hořáky na zemní plyn jsou také konstruovány jako vícekanálové, přičemţ plyn takto nahrazuje
nejen uhlí nebo topný olej, ale také primární vzduch.
Vícekanálové hořáky jsou zkonstruovány pro pouţití různých typů paliv včetně odpadních paliv (viz
oddíl 1.2.4). Příklad je uveden na Obr. 1.11.

Obr. 1.11:

Příklad vícekanálového hořáku

[107, Belgie, 2006]
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1.2.5.2 Dlouhé rotační pece
Dlouhé rotační pece lze zaváţet kalem, drceným kalovým koláčem, hrudkami nebo suchou moučkou,
a tak jsou vhodné pro všechny typy procesů. Největší dlouhé pece mají poměr délky k průměru 38:1
a mohou být delší neţ 200 m. Tyto obrovské jednotky vyrábějí kolem 3 600 tun za den při pouţití
mokrého procesu (Belgie, USA, Společenství nezávislých států (SNS)). Dlouhé rotační pece jsou
konstruovány k vysušování, předehřívání, kalcinaci a slinování, takţe musí být připojen pouze systém
dávkování a chlazení. Horní část dlouhých pecí je vybavena řetězovými clonami a pevnými
vestavbami za účelem zlepšení přenosu tepla.
Pece pro mokrý proces, pouţívané od roku 1895, jsou nejstarším typem rotačních pecí pouţívaných
při výrobě cementového slínku. Původně se pouţívalo mokré přípravy surovin, protoţe homogenizace
byla snazší u kapalného materiálu. Vsázka do pece s mokrým procesem obvykle obsahuje 32 aţ 40 %
vody. To je nezbytné pro udrţení tekutosti materiálu. Tato voda se poté musí odpařit ve speciálně
konstruované sušicí zóně vstupní části pece, kde se vyuţívá podstatné části tepla ze spalování paliva.
Tato technologie má vysokou spotřebu tepla s výslednou emisí velkého mnoţství spalin a vodních par.
Dlouhé suché pece byly vyvinuty v USA na základě suchých homogenizačních systémů na přípravu
suroviny komorového typu. V důsledku vysoké spotřeby paliva jich bylo v Evropě instalováno jen
několik.
1.2.5.3 Rotační pece vybavené předehřívači
Rotační pece vybavené předehřívači mají typický poměr délky k průměru mezi 10:1 a 17:1. Existují
dva typy předehřívačů: roštové předehřívače a disperzní výměníky tepla.
1.2.5.3.1 Technologie roštových předehřívačů

Technologie roštového předehřívače, moţná lépe známá jako pec typu Lepol, byly vynalezeny roku
1928. Představovala první přístup k tomu, aby se část procesu výpalu odehrávala ve stacionárním
zařízení mimo pec. To dovolovalo, aby se rotační pec zkrátila, a tak se sníţily tepelné ztráty a zvýšila
se energetická účinnost.

Obr. 1.12:

Roštový předehřívač

[39, Ullmann's, 1986]
V roštovém předehřívači (viz Obr. 1.12) se granule připravené ze suché moučky na granulovacím talíři
(polosuchý proces) nebo z filtračního koláče z mokrého kalu (polomokrý proces) přivádějí na
horizontální posuvný rošt, který se posunuje uzavřeným tunelem. Tunel je rozdělen na horkou komoru
a sušicí komoru příčkou s otvorem pro rošt. Ventilátor čerpá odpadní plyn z rotační pece do horní části
předehřívače, skrze vrstvu granulí v horké plynové komoře a poté přes cyklony mezilehlého
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odlučovače prachu. V těchto cyklonech se odstraňují velké částice prachu, které by jinak způsobily
opotřebení ventilátoru. Další ventilátor poté čerpá plyn do horní sušicí komory, skrze vlhkou vrstvu
granulí, a nakonec jej vytlačuje do odprašovacího zařízení. Za účelem dosaţení optimální tepelné
účinnosti mohou být polomokré roštové předehřívače vybaveny třístupňovým systémem vedení plynu
a odpadní vzduch z chladiče se pouţívá k sušení suroviny. U polomokrého pecního systému je největší
vybudovaná jednotková velikost 3 300 tun za den.
Spaliny z rotační pece vstupují do předehřívače při teplotě 1 000 - 1 100 ºC. Kdyţ prochází vrstvou
materiálu v horké komoře, ochladí se odpadní plyn na 250/300 ºC a sušicí komoru opouští při 90 –
150 ºC. Vypalovaný materiál dosahuje v sušicí komoře asi 150 ºC a v horké komoře 700 - 800 ºC.
1.2.5.3.2 Princip disperzního výměníku

Vynález disperzního výměníku počátkem 30. let minulého století byl významným pokrokem.
K předehřívání a dokonce i k částečné kalcinaci surovinové moučky (suchý/polomokrý proces)
dochází udrţováním moučky v disperzi s horkým plynem z rotační pece. Podstatně větší styčná plocha
dovoluje téměř úplnou výměnu tepla, alespoň teoreticky.
Jsou k dispozici různé typy systémů disperzních výměníků. Příklady jsou uvedeny na Obr. 1.13 a
Obr. 1.14. Ty obvykle mají od čtyř do šesti cyklónových stupňů, které jsou uspořádány jeden nad
druhým do věţe o výšce 50 - 120 m. Nejvyšší stupeň můţe zahrnovat dva paralelní cyklóny pro lepší
odlučování prachu. Spaliny z rotační pece proudí cyklónovými stupni odspodu nahoru. Suchá směs
práškovité suroviny se k odpadním plynům přidává před nejhořejším cyklónovým stupněm.
V cyklonech se od plynu odděluje a znovu se k němu připojuje před dalším cyklónovým stupněm.
Tento postup se opakuje v kaţdém stupni, dokud se materiál nevypustí z posledního stupně do rotační
pece. Toto střídavé mísení, separace a opětovné mísení při vyšší teplotě je nezbytně nutné pro
optimální přenos tepla.

Obr. 1.13:

Disperzní výměník

[39, Ullmann's, 1986]

Disperzní výměník
s předkalcinátorem
[39, Ullmann's, 1986]
Obr. 1.14:

Průmyslová odvětví výroby cementu, vápna a oxidu hořečnatého

31

Kapitola 1

1.2.5.3.3 Šachtové výměníky

Značné mnoţství šachtových výměníků bylo postaveno po zavedení techniky disperzních výměníků
díky jejich teoreticky vyšší výměně tepla. Avšak obtíţné zajišťování rovnoměrného rozloţení moučky
v plynu znamenalo, ţe skutečný výkon byl nakonec mnohem horší, neţ se očekávalo, a technika
vyuţívající jen šachtových stupňů byla nakonec opuštěna ve prospěch hybridních systémů
s cyklónovými stupni nebo vícestupňových, čistě cyklonových výměníků. Některé z těchto hybridů
jsou stále v provozu, nicméně většina z nich byla přestavěna na čistě cyklonové výměníky.
Šachtový stupeň je podstatně méně citlivý na problémy s nánosy neţ cyklónový stupeň, coţ můţe být
výhodou pro spodní stupeň v případech, kdy je přítomno nadměrné mnoţství cirkulujících prvků
(chloridů, síry a alkálií). Hybridní výměníky se spodním šachtovým stupněm jsou pro nové výrobní
závody stále k dispozici.
Charakteristická kapacita pecí s šachtovým výměníkem je do 1 500 tun za den, zatímco hybridní
systémy mohou vyrobit 3 000 tun/den nebo více.
1.2.5.3.4 Čtyřstupňový cyklónový výměník

Pecní systém se čtyřstupňovým cyklónovým výměníkem (disperzní výměník, viz Obr. 1.13) byl
standardní technologií v 70. letech minulého století, kdy se stavělo mnoho výrobních závodů
v kategorii 1 000 aţ 3 000 tun/den. Odpadní plyn, který má ve vrchním stupni cyklónu teplotu kolem
300 - 400 °C, se běţně pouţívá k sušení suroviny.
Kdyţ moučka vstupuje do rotační pece, je kalcinace jiţ dokončena asi na 30 %, protoţe pecní vsázka
je jiţ vytápěna na teplotu přibliţně 850 °C s pouţitím odpadních plynů. Váţné problémy byly
v minulosti se čtyřstupňovými výměníky v případech, kdy docházelo k nadměrným vstupům
cirkulujících prvků (chloridů, síry, alkálií) ze vsázky a/nebo z paliva. Vysoce obohacené cykly těchto
prvků vedly k nánosům v cyklónech a na stěnách kouřovodů, coţ často způsobovalo zablokování
a odstávku pecí trvající několik dní. Často pouţívaným řešením tohoto problému je bypass pecního
plynu, tj. vyvedení části proudu nesoucího částice a opouštějícího pec, takţe obchází cyklónový
systém. Tento bypassový plyn je chlazen za účelem kondenzace alkálií a poté, před vypuštěním,
prochází prachovým odlučovačem. Zatímco v některých oblastech je nezbytné pro řízení obsahu
alkálií ve slínku část prachu z bypassu a část prachu z pece odvádět na skládku, ve všech ostatních
případech se vrací zpět do výrobního procesu.
Téměř všechny čtyřstupňové disperzní výměníky pracují s rotačními pecemi se třemi podpěrami. Je to
standardní konstrukce asi od roku 1970. Pece s průměrem od 3,5 do 6 m byly postaveny s poměrem
délky k průměru v rozmezí 13:1 aţ 16:1. Jsou mechanicky jednodušší neţ dlouhé pece s mokrým a
suchým procesem a dnes jsou pravděpodobně nejpouţívanějším typem pecí.
1.2.5.4 Rotační pece s výměníkem a předkalcinací
Předkalcinační technika je dostupná pro průmyslové odvětví výroby cementu asi od roku 1970. Při
tomto postupu je tepelný vstup rozdělen mezi dva body. K primárnímu spalování paliva dochází
v pálicí zóně pece. Sekundární spalování probíhá ve zvláštní spalovací komoře mezi rotační pecí
a výměníkem. V typické předkalcinační peci se v této komoře můţe spálit aţ do 65 % celkového
mnoţství paliva. Je tomu tak díky podstatně delšímu době pobytu horké moučky a výstupních pecních
plynů z pece ve spodní oblasti cyklónového výměníku a pouţití doplňkového terciárního vzduchu.
Tato energie se v zásadě pouţívá ke kalcinaci surovinové moučky, která je při vstupu do pece téměř
úplně kalcinovaná. Lze dosáhnout úrovní kalcinace hodně nad 90 %. Horký vzduch se ke spalování
v kalcinátoru vede od chladiče. Materiál opouští kalcinátor asi při 870 ºC. Teplotní profily plynu
a pevných látek v pecním systému s cyklónovým výměníkem jsou uvedeny na Obr. 1.15.
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Obr. 1.15:
Teplotní profily plynu a pevných látek v pecním systému s cyklónovým výměníkem
[60, VDI 2094 Německo, 2003]

Obr. 1.14 ukazuje tento postup aplikovaný na pec s disperzním výměníkem. V principu lze také
sekundární spalování pouţít v peci s roštovým předehřívačem. Pro danou velikost rotační pece zvyšuje
předklacinace kapacitu výroby slínku.
Pecní systémy aţ s pěti cyklónovými stupni výměníku a s předkalcinátorem se povaţují za standardní
technologii pro nové výrobní závody se suchým procesem. Příklad je uveden na Obr. 1.16. Při pouţití
odpadů jako paliv je technika kalcinátoru ukázána na Obr. 1.17.

Příklad příslušné linky a
separovaného kalcinátoru
[81, Castle Cement UK, 2006]
Obr. 1.16:

Příklad míst dávkování odpadů
do kalcinátoru
[81, Castle Cement UK, 2006]
Obr. 1.17:
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Velikost nového výrobního závodu je primárně určena prognózovaným vývojem trhu, alte také
úsporami z rozsahu. Dnes je typická jednotková kapacita nových výrobních závodů v Evropě od 3 000
do 5 000 tun/den. Větší jednotky s kapacitou aţ do 15 000 tun/den jsou technicky proveditelné a na
asijském trhu je v roce 2007 v provozu několik pecí s kapacitou 10 000 tun/den.
Dřívější předkalcinační systémy měly pouze čtyři výměníkové stupně s adekvátně vyššími teplotami
odpadního plynu a spotřebou paliva. Tam, kde je nízká přirozená vlhkost suroviny, mohou být
přednostně zvoleny šestistupňové výměníky, zejména v kombinaci s odlučovači prachu s textilními
odlučovači prachu.
Pokud dochází k nadměrnému vstupu cirkulujících prvků, je nutný bypass pecního plynu za účelem
udrţení kontinuálního provozu pece. Avšak v důsledku odlišných charakteristik toku plynu je bypass
v předkalcinační peci mnohem účinnější neţ v peci pouze s předehřívačem.
Přestoţe moučka vstupuje do pece kalcinovaná ze 75 aţ 95 %, většina předkalcinačních pecí je stále
vybavena rotační pecí s kalcinační zónou, tj. s poměrem d/š 13:1 aţ 16:1 jako v případě pecí jen
s předehřívačem.
1.2.5.4.1 Systémy bypassu

U surovin, jakoţ i u paliv (včetně odpadů), které obsahují chlór, síru a alkálie, které se vpravují do
pecního systému, funguje vnitřní cirkulace mezi pecí a výměníkem jako cyklus obohacování. Při
vyšších koncentracích způsobuje takovýto cyklus tvorbu usazenin v oblasti vstupního otvor do pece,
kalcinátoru a dvou spodních stupňů. Rovnoměrný provoz pece s minimalizovanými poruchami je
základem pro energicky efektivní výrobu slínku, mělo by se předcházet odstávkám vznikajícím kvůli
nálepkům. Tudíţ vysoká cirkulace alkálií, chlóru a v menší míře síry si vynucuje pouţití bypassu
plynu u vstupu do pece. Odstraněním části procesního plynu není odveden pouze chlór, síra a alkálie,
ale rovněţ i jiné látky. Odstranění horké suroviny a horkých plynů vede ve svém důsledku k vyšší
specifické spotřebě energie okolo 6 - 12 MJ/tunu slínku na procento odvedeného plynu na vstupu do
pece. Typické podíly bypassu jsou do 15 % pro bypass chlóru a aţ do 70 % pro bypass síry.
Související čištění SOx odváděných spolu bypassovým plynem se řídí:




mnoţstvím reaktivního vápna
dobou pobytu při vyšších teplotách >300 °C
dobou pobytu při niţších teplotách <200 °C v přítomnosti vody (páry).

Bypass můţe vytvářet dodatečné emise v závislosti na své konfiguraci a můţe být pouţívána další
tepelná energie [76, Německo, 2006], [86, EURITS, 2006], [89, ERFO, 2005], [103, CEMBUREAU,
2006].
1.2.5.5 Šachtové pece
V Evropě se k výrobě cementu pouţívá několik šachtových pecí. Pece tohoto typu sestávají se
vertikálního válce o průměru 1 - 3 m a výšce 8 - 10 m vyloţeného ţáruvzdorným materiálem. Plní se
shora granulemi ze surovinové moučky a jemně mletým uhlím nebo koksem. Vypalovaný materiál
postupuje krátkou slinovací zónou v horní, mírně rozšířené části pece. Poté se chladí spalinami
vháněnými odspodu a opouští v podobě slínku dolní konec pece na výpustném roštu.
Šachtové pece produkují méně neţ 300 tun slínku za den. Jsou ekonomické jen pro malé výrobní
závody a z tohoto důvodu se jejich počet sniţuje.
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1.2.5.6 Pecní odpadní plyny
Ve všech pecních systémech nakonec odpadní plyny procházejí zařízením na omezování znečištění
vzduchu (elektrostatickým odlučovačem nebo textilním filtrem) za účelem odloučení prachu před
vstupem do hlavního komínu.
U suchých procesů mohou mít odpadní plyny poměrně vysokou teplotu a mohou poskytovat teplo pro
surovinový mlýn, pokud je v provozu (sdruţený provoz). Jestliţe mlýn neběţí (přímý provoz), plyny
se obvykle před vstupem do odlučovače prachu chladí rozprašováním vody v chladicí věţi jak za
účelem sníţení jejich objemu, tak zlepšení jejich odlučovacích vlastností.
1.2.5.6.1 Úniky CO

Oxid uhelnatý můţe vznikat z jakéhokoli organického procesu v surovinách a občas v důsledku
neúplného spalování paliva. Podíl ze surovin vzniklý díky předehřívání se odvádí spolu s pecními
plyny.
Regulace hladiny CO je kritická v cementářských (a vápenických) pecích, pokud se pro odlučování
částic pouţívají elektrostatické odlučovače (EO), je nutno zajistit udrţení koncentrací dostatečně nízko
pod dolní hranicí výbušnosti. Zvýší-li se hladina CO v EO nad určitou úroveň uvedenou v Tab. 1.38
(viz oddíl 1.4.5.3), potom se elektrický systém odpojí (vypne), aby se vyloučilo riziko výbuchu. To
vede k nesníţenému vypouštění částic z pece. Úniky CO mohou být způsobeny nestálým provozem
spalovacího systému. K tomu někdy dochází při dávkování pevných paliv, takţe systémy dávkování
pevných paliv musí být konstruovány tak, aby zabraňovaly nárazové dodávce paliva do hořáku.
Obzvláště kritickým faktorem je v tomto ohledu obsah vlhkosti v pevných palivech, a tudíţ musí být
pečlivě kontrolován, aby se zabránilo přeplňování nebo zablokování systémů přípravy nebo dávkování
paliva.
Návod ohledně regulace úniků CO lze nalézt v oddíle 4.2.6.
1.2.5.7 Chladiče slínku
Chladič slínku je nedílnou součástí pecního systému a má rozhodující vliv na provoz a hospodárnost
výrobního závodu provozujícího tepelných jednotek. Chladič má dva úkoly: rekuperovat z horkého
slínku (1 450 °C) co nejvíce tepla za účelem jeho vrácení do výrobního procesu a sniţovat teplotu
slínku na úroveň vhodnou pro následující zařízení.
Teplo se rekuperuje předehříváním vzduchu pouţívaného pro spalování při hlavním a sekundárním
hoření co nejblíţe k termodynamickému limitu. Tomu však brání vysoké teploty, extrémní abrazivita
slínku a jeho široké granulometrické rozpětí. Rychlé chlazení upevňuje mineralogické sloţení slínku
za účelem zlepšení melitelnosti a optimalizace reaktivity cementu.
Typickými problémy chladičů slínku jsou tepelná roztaţnost, opotřebení, nesprávné proudění vzduchu
a nízká disponibilita, coţ působí proti výše uvedeným poţadavkům. Existují dva hlavní typy chladičů:
rotační a roštové.
Při výrobě bílého cementu se pouţívají jiné typy chladičů, přizpůsobené na míru specifikům
výrobního závodu, aby byly zachovány redukční podmínky při chlazení slínku. Ke zlepšení kvality
slínku se v prvním stádiu bělení a rychlého ochlazení rozprašováním vody pouţívá bezkyslíková
atmosféra. Rychlé ochlazení bílého slínku vodou pokračuje v podstatném vylepšení bělosti.
Kontaminaci bílého slínku chromoforními prvky a silné oxidaci během chladicí fáze je nutno se
vyhnout [119, Sobolev, 2001], [120, Španělsko, 2007], [138, Itálie, 2007].
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1.2.5.7.1 Rotační chladiče
1.2.5.7.1.1

Rourové chladiče

Rourový chladič vyuţívá stejného principu jako rotační pec, avšak pro opačnou výměnu tepla. Je
umístěn na konci pece, často s reverzní konfigurací, tzn. ţe sekundární otočná roura s vlastním
pohonem je instalována pod pecí. Po výpadu z pece postupuje slínek přechodovým skluzem, neţ
vstoupí do chladiče, který je vybaven lopatkami pro rozptýlení produktu do vzduchového proudu.
Proud chladicího vzduchu je určován vzduchem vyţadovaným pro spalování paliva. Vedle rychlosti
můţe ovlivnit provoz chladiče jen vnitřní vybavení. Optimalizace lopatek musí přihlíţet k výměně
tepla (způsobu rozptylování) v protikladu k cyklu návratu prachu zpět do pece.

1.2.5.7.1.2

Planetové (nebo satelitní) chladiče

Planetový (nebo satelitní) chladič je zvláštním typem rotačního chladiče. Několik rour chladiče,
obvykle 9 aţ 11, je na výstupním konci připevněno k rotační peci, jak je znázorněno na Obr. 1.18.
Horký slínek vstupuje otvory v plášti pece uspořádanými do kruhu v kaţdém místě, kde je připevněna
roura chladiče. Mnoţství chladicího vzduchu je určováno vzduchem vyţadovaným ke spalování paliva
a do kaţdé roury vstupuje na jejím výstupním konci, čímţ umoţňuje protiproudovou výměnu tepla.
Jako u rourového chladiče mají zásadní význam vnitřní zařízení pro vyzvedávání a rozptylování
slínku. Neexistují zde ţádné proměnné provozní parametry. Vysoké opotřebení a tepelné rázy ve
spojení s prachovými cykly znamenají vysokou výstupní teplotu slínku. Podprůměrná rekuperace tepla
není neobvyklá. Výstupní teplota slínku můţe být dále sniţována pouze vstřikováním vody do rour
chladiče nebo na jeho plášť.
Protoţe je prakticky nemoţné oddělit terciární vzduch, není planetový chladič vhodný pro
předkalcinaci. Je však moţné sekundární spalování asi do 25 % paliva v přechodové části pece.

Obr. 1.18:

Příklad planetového chladiče

[45, Schorcht, 2006], [90, Maďarsko, 2006]
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1.2.5.7.2 Roštové chladiče

Chlazení v roštových chladičích se dosahuje průchodem proudu vzduchu směrem nahoru přes vrstvu
slínku (slínkové loţe) spočívající na roštu propouštějícím vzduch. Pouţívají se dva způsoby dopravy
slínku: posuvný rošt a vratný posuvný rošt (stupně s tlačnými okraji).
Jelikoţ se vzduch ze zóny dochlazování nevyuţívá pro spalování, je pouţitelný pro účely vysoušení,
např. surovin, cementových přísad nebo uhlí. Nepouţije-li se pro vysoušení, musí se z tohoto
odpadního vzduchu z chladiče řádně odstranit prach.

1.2.5.7.2.1

Chladiče s oběžným posuvným roštem

V tomto typu chladiče se slínek dopravuje na oběţném posuvném roštu. Tento rošt má stejné
konstrukční vlastnosti jako rošt předehřívače (Lepol). Chladicí vzduch se vhání ventilátory do oddílů
pod roštem. Výhodou této konstrukce je neporušená vrstva slínku (ţádné stupně) a moţnost výměny
roštnic bez zastavení pece. Kvůli mechanické sloţitosti a nízké rekuperaci vyplývající z omezené
tloušťky loţe (způsobené obtíţností dosaţení efektivního utěsnění mezi roštem a stěnami) se kolem
roku 1980 této konstrukce přestalo v nových instalacích pouţívat.

1.2.5.7.2.2

Chladiče s vratným posuvným roštem

Dopravy slínku v chladiči s posuvným vratným roštem se dosahuje krokovým posuvem slínkového
loţe čelními hranami střídajících se řad plátů. Relativní pohyb čelních hran se generuje hydraulickými
nebo mechanickými pohony (klikovou hřídelí) spojenými s kaţdou druhou řadou. Pouze slínek
postupuje od vstupního po výstupní konec, ale nikoli rošt.
Pláty roštu jsou vyrobeny ze ţáruvzdorné lité oceli a jsou obvykle 300 mm široké a mají otvory pro
průchod vzduchu.
Chladicí vzduch je vháněn od ventilátorů při 300 – 1 000 mm vodního sloupce přes oddíly umístěné
pod roštem. Tyto oddíly jsou od sebe navzájem odděleny za účelem dodrţení profilu tlaku. Lze rozlišit
dvě chladicí zóny:



rekuperační zónu, ze které se horký vzduch vyuţívá pro spalování paliva z hlavního hořáku
(sekundární vzduch) a předkalcinačního paliva (terciární vzduch)
dochlazovací zónu, kde další chladicí vzduch ochlazuje slínek na niţší teploty.

Základní vlastnosti moderní techniky chladičů jsou (v závislosti na dodavateli):








moderní roštnice se zabudovaným proměnným nebo permanentním tlaková ztráta, propustné
pro vzduch, ale neprostupné pro slínek
nucené provzdušňování roštnic přes potrubím a nosníky
individuálně nastavitelné provzdušňovací zóny
pevný vstup
méně roštů o větších rozměrech
válcový drtič
tepelné štíty.

Největší jednotky v provozu mají aktivní povrch asi 280 m2 a chladicí kapacitu 10 000 tun slínku za
den. Typickými provozními problémy těchto chladičů jsou oddělování a nerovnoměrné rozloţení
slínku vedoucí k nerovnováţnému poměru mezi vzduchem a slínkem, fluidizace jemného slínku
(červená řeka) a také nálepky (sněhuláci) a kratší neţ ideální doba ţivotnosti roštnic.
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1.2.5.7.2.3

Třetí generace roštových chladičů

Zavádění a rozvoj moderní techniky chladičů s posuvným vratným roštem začal kolem roku 1983.
Záměrem konstrukce bylo eliminovat problémy s konvenčními chladiči, a tak se o krok přiblíţit
k optimální výměně tepla a také ke kompaktnějším chladičům pouţívajícím méně chladicího vzduchu
a menších odprašovacích systémů.
Kolem roku 2000 se v průmyslovém odvětví výroby cementu objevila nová generace představující
zcela novou koncepci chlazení slínku. Základní myšlenkou bylo vyvinout chladič, v němţ jsou
systémy přepravy slínku a distribuce vzduchu odděleny a optimalizovány. V porovnání s chladiči
s posuvným vratným roštem je těsnicí vzduch eliminován a distribuce vzduchu je optimalizována pro
všechny provozní reţimy.
Klíčovými vlastnostmi moderní technologie chladičů jsou (v závislosti na dodavateli):

jeden nakloněný nebo horizontální, pevný rošt

slínek dopravovaný příčnými tyčemi, posuvnými podlahami nebo podobnými zařízeními
odděleně od distribuce vzduchu

slínek zůstává na místě a nepadá skrz do oddílu pod roštem

eliminace oddělovacího vzduchu a automatická regulace rozvodu vzduchu

účinnost přepravy slínku je zlepšena díky lepší regulaci problémů vztahujících se k fluidizaci
jemného slínku (červené řece).
Tyto typy chladičů jsou vhodné pro provoz u největších zařízení na výrobu slínku v cementářských
pecích.
1.2.5.7.3 Vertikální chladiče

Bezprašný dochlazovač, nazývaný gravitační chladič nebo G-chladič, byl vyvinut pro instalaci za
planetovým chladičem nebo krátkým roštovým rekuperátorem/chladičem. Chladicí vzduch nikdy
nevstupuje do kontaktu se slínkem, protoţe výměna tepla se provádí tak, ţe slínek sestupuje přes
příčné ocelové trubky ve slínkovém loţi, které jsou postupně chlazeny vzduchem jimi profukovaným.
1.2.5.8 Společná výroba elektřiny a tepla
V cementárnách lze aplikovat výrobu elektrické energie a vyuţití nadměrného tepla z procesu výroby
cementu.
Běţně se většina tepla emitovaného z pece na cementářský slínku pouţívá k sušení a procesu suchého
mletí následujícím způsobem:





sušení materiálu a mletí
sušení strusky
sušení písku
sušení a mletí paliva.

Provozy s vícestupňovým cyklonovým výměníkem – s předkalcinací nebo bez ní – jsou konstruovány
tak, aby byly vhodné pro charakter dostupných surovin. Kdyţ jsou suroviny mokré, pouţívá se pro
zpracování materiálu také odpadní plyn z roštového chladiče slínku.
Suroviny na bázi vápna potřebují v závislosti na geologické situaci a sezónních dešťových sráţkách
měnící se úroveň tepla za účelem vysušení vlhkosti. Občas tudíţ určité mnoţství tepla převyšuje
potřeby výše zmíněného procesu. Je nutno poznamenat, ţe existence nadbytečného tepla a následná
technika rekuperace tepla musí brát tuto proměnlivost v úvahu.
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Kromě dálkového vytápění lze toto nadbytečné teplo také vyuţít pro výrobu elektrické energie. Tyto
procesy obvykle probíhají s vyuţitím vody, kde je třeba, aby proces probíhal ekonomicky při relativně
vysoké teplotě/tlaku páry, jestliţe se má vyrábět elektrická energie.
Proces organického Rankinova cyklu (ORC) pro kogeneraci energie z odpadu s nízkou teplotou byl
poprvé pouţit v německé cementářské peci. Tento proces je v principu zaloţen na pouţití pentanu jako
hnacího média, které se vypařuje na páru při podstatně niţších teplotách neţ voda. Konkrétními
výhodami je jednoduchý provoz, kompaktní konstrukce a relativně vysoká úroveň účinnosti, jíţ můţe
být dosaţeno při zdrojích tepla pod 275 °C. Z tohoto důvodu lze povaţovat výrobu elektrické energie
s pouţitím nadbytečného tepla z procesu výroby cementu za technicky proveditelnou alternativu
k elektrárnám vyrábějícím energii za pouţití páry, jestliţe jsou splněny určité nutné předpoklady.
Výsledky, které jsou k dispozici z jednoho německého výrobního závodu uvádějí, ţe při daném reţimu
provozu lze vyrobit 1,1 MW elektrické energie. Toho bylo dosaţeno při pouţití chladiče slínku
a výstupu odpadního tepla z odpadního vzduchu 14 MW a teplotě odpadního plynu 300 °C [76,
Německo, 2006], [78, E. Baatz + G. Heidt, 2000], [79, Německo, 2001], [133,
CEMBUREAU/Federhen, 2007].
Příklady závodů a více informací ohledně rekuperace nadbytečného tepla z chladičů slínku nebo
odpadních plynů z pece pro dálkové vytápění, o kogeneraci elektrické energie promocí konvenčního
procesu parního cyklu, jakoţ i ORC procesu v provozu lze nalézt v oddíle 1.4.2.4 a v oddíle 4.2.3.

1.2.6 Mletí a skladování cementu
1.2.6.1 Skladování slínku
Slínek a ostatní cementové sloţky se skladují v silech nebo v uzavřených halách. Větší zásoby je
moţné skladovat na otevřeném prostranství, jsou-li přijata nezbytná opatření proti tvorbě prachu.
Nejobvyklejší systémy skladování slínku jsou:





podélné sklady s gravitačním vyprazdňováním (zásoba s omezenou ţivotností)
kruhové sklady s gravitačním vyprazdňováním (zásoba s omezenou ţivotností)
sila na skladování slínku (zásoba s dlouhou ţivotností; při určité hladině sila se mohou objevit
problémy s vibracemi dna během odběru slínku ze sila)
slínkové skladovací dómy (zásoba s omezenou ţivotností).

1.2.6.2 Mletí cementu
Portlandský cement se vyrábí současným mletím cementového slínku a síranů, jako je sádrovec a
anhydrid. U směsných cementů (kompozitních cementů) existují další sloţky, jako je granulovaná
vysokopecní struska, popílek, přírodní nebo umělé pucolány, vápenec nebo inertní plniva. Ty mohou
být mlety současně se slínkem nebo můţe být potřeba mlít je a sušit odděleně. (Mlýny mohou být na
místech oddělených od výrobních závodů na výrobu slínku.)
Druh procesu mletí slínku a koncepce výrobního závodu zvolená pro určité místo závisí na typu
cementu, který se má vyrábět. Zvláštní důleţitost má melitelnost, vlhkost a abrazivní chování sloţek
vyráběného druhu cementu.
Většina mlýnů pracuje v uzavřeném cyklu, to znamená, ţe mohou oddělovat cement s poţadovanou
jemností od mletého materiálu a vracet hrubý materiál do mlýna.
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Při výrobě bílého cementu je jedním ze zásadních kroků konečné mletí spolu s výběrem vhodných
typů sádrovce s vysokou čistotou. Za účelem zvýšení jemnosti a kvůli zkrácení doby mletí se pouţívá
vhodná brusná přísada (aţ do 1 %), coţ má za následek zvýšení bělosti asi o 5 - 7 %. Dále lze pouţívat
jemně mletá mikroplniva, jako je bílý mramor nebo křemenné sklo, čistý silikagel, slídu nebo mastek,
kaolín (nebo metakaolín) nebo prášky se stopami TiO2 v relativně malých mnoţstvích [119, Sobolev,
2001].
1.2.6.2.1 Měření a dávkování vsázky mlýna

Přesnost a spolehlivost měření a dávkování sloţek vsázky mlýna podle hmotnosti je velmi důleţité pro
zachování vysoké energetické účinnosti mlecího systému. Nejčastějším měřicím a dávkovacím
zařízením pro dávkování materiálu do mlýnů je pásový váhový podavač.
1.2.6.2.2 Mletí cementu

Díky rozmanitosti typů cementu poţadovaných trhem převládají nejnovější mlecí systémy vybavené
dynamickým větrným třídičem.
Obvykle pouţívané systémy pro konečné mletí jsou:




trubnaté mlýny, uzavřený cyklus (minerální přísady jsou poněkud omezené, pokud nejsou suché
nebo předsušené).
vertikální válcové mlýny (nejvhodnější pro vysoký objem minerálních přísad díky své
schopnosti vysušovat, nejvhodnější pro samostatné mletí minerálních přísad)
válcové tlakové mlýny (minerální přísady jsou poněkud omezené, pokud nejsou suché nebo
předsušené).

Jiné pouţívané systémy pro konečné mletí jsou:




trubnatý mlýn, koncové vyprazdňování v otevřeném okruhu
trubnatý mlýn, koncové vyprazdňování v uzavřeném okruhu s mechanickým větrným třídičem
nebo cyklónovým vzduchovým třídičem starší generace
horizontální válcové mlýny.

Kulové mlýny (typu trubnatého mlýnu) jsou k dispozici s průměry trubek aţ do 6 m a délkami pláště aţ
do 20 m. Pouţívají se ocelové koule různých velikostí v závislosti na očekávané jemnosti mletí. Tento
typ mlýnů se za stálých provozních podmínek relativně snadno obsluhuje a je velmi provozně
spolehlivý a snadno dostupný. V omezeném rozsahu lze rovněţ sušit nerostné přísady s určitým
obsahem vlhkosti průchodem horkých plynů mlýnem a za pouţití tepla z procesu mletí. Nicméně
v porovnání s jinými typy mlýnů mají kulové mlýny vyšší měrnou spotřebu energie a v energetické
účinnosti se řadí mezi poslední.
Pracovní princip vertikálního válcového mlýnu spočívá v činnosti dvou aţ čtyř mlecích válců
podepřených odklápěcími rameny a jezdících po horizontálním mlecím stole nebo mlecí míse. Je
vhodný zejména pro současné mletí a sušení cementových surovin nebo strusky, neboť vertikální
válcové mlýny mohou pracovat s relativně vysokým obsahem vlhkosti v mlýnských vsázkách. Doba
průchodu materiálu mlýnem je dostatečně krátká, aby se zabránilo předhydrataci cementového slínku,
např. v případě mletí struskového cementu.
Vysokotlaký dvouválcový mlýn stále vyţaduje poměrně vysoký stupeň údrţby. Vysokotlaké
dvouválcové mlýny se často pouţívají ve spojení s kulovými mlýny.
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K nejnovějšímu vývoji při mletí cementu patří horizontální válcový mlýn. Ten sestává z krátkého
horizontálního pláště na hydrodynamických nebo hydrostatických loţiscích. Plášť se otáčí pomocí
obvodového pohonu. Uvnitř pláště je horizontální válec, který volně rotuje a můţe být hydraulicky
přitlačován k plášti. Materiál, který se má mlít, se přivádí do jednoho či obou konců pláště a prochází
několikrát mezi válcem a pláštěm. Podrcený materiál odcházející z mlýna se dopravuje do třídiče,
přičemţ se nadsítná frakce vrací do mlýna.
Porovnání klíčových vlastností technik mletí je uvedeno v Tab. 1.19 v oddíle 1.3.3.2.
1.2.6.2.3 Mletí minerálních přísad

Minerální přísady se obvykle melou spolu se slínkem a sádrovcem. Rozhodnutí o tom, zda je mlít
odděleně, v zásadě závisí na následujících faktorech:





na procentu minerálních přísad v konečném výrobku a ve výrobě cementu jako celku
zda je k dispozici volný mlýn
zda existuje významný rozdíl v melitelnosti slínku a minerálních přísad
na obsahu vlhkosti minerálních přísad.

Je-li vyţadováno předsoušení minerálních přísad, mohou se pouţít sušicí systémy vyuţívající buď
pecní odpadní plyny a/nebo odpadní plyn z chladiče nebo nezávislý zdroj horkého plynu.
Přimílací systémy
Kterýkoli z mlecích systémů uvedených pro suché/polosuché mletí surovin lze pouţít pro přimílání
minerálních přísad spolu se slínkem a sádrovcem. Avšak většina systémů stanoví omezení, pokud je
o obsah vlhkosti vsázkové směsi - maximálně 2 % nebo 4 %, je-li pouţit zdroj horkého plynu.
U vyššího obsahu vlhkosti systémy vyţadují předsoušení minerálních přísad v sušičce. Výjimkou je
vertikální válcový systém, který je schopen pracovat s obsahem vlhkosti do 20 %, ale stále vyţaduje
zdroj horkého plynu.
Oddělené mletí
Při odděleném mletí minerálních přísad lze pouţívat systémy pro suché/polosuché mletí surovin.
Nicméně s ohledem na obsah vlhkosti ve směsi přísad platí pro systémy totéţ a můţe být vyţadováno
předsoušení.
1.2.6.2.4 Třídění podle rozdělení velikosti částic

Pro jakost cementu je velmi důleţité rozdělení velikosti částic výrobku opouštějícího systém mletí
cementu. Upřesnění těchto parametrů se dosahuje nastavením třídiče. Nejnovější třídiče rotačního
klecového typu mají oproti předchozím konstrukcím několik výhod, jako jsou:






niţší měrná spotřeba energie systémem (méně přemílání)
zvýšený výkon systémů (účinnost)
moţnost chlazení výrobku
větší pruţnost při úpravách jemnosti výrobku
lepší kontrola rozloţení velikosti částic, lepší stejnorodost výrobků.
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1.2.6.2.5

Redukce chromátů - chrom (VI)

Jelikoţ se cement vyrábí z přírodních surovin, jeho obsah chrómu se můţe v závislosti na okolnostech
značně lišit, ale je nevyhnutelný. Hlavními zdroji chrómu v portlandském cementu jsou přírodní
suroviny, jako je vápenec, písek a zejména jíl. Paliva (konvenční (fosilní) a odpadní) obsahují menší
zdroje. V důsledku toho se můţe obsah chrómu značně měnit, coţ je důsledkem přirozeného kolísání
v chemickém sloţené zemské kůry. Část chrómu bude přítomna ve formě rozpustné ve vodě, takzvaný
šestimocný chróm (chróm (VI)).
V roce 2003 provedl Státní ústav ochrany zdraví při práci epidemiologické hodnocení ohledně výskytu
alergické dermatitidy u pracovníků ve stavebnictví související s obsahem chrómu (VI) v cementu.
Z tohoto hodnocení vyplynulo, ţe „hlavními zdroji chrómu v hotovém cementu jsou suroviny,
ţáruvzdorné cihly v peci a chromové mlecí prostředky. Relativní podíl těchto zdrojů se můţe lišit
v závislosti na obsahu chrómu v surovinách a na výrobních podmínkách. Ve studii se při mletí slínku
pomocí koulí ze slitin chrómu obsahujících 17 - 28 % chrómu zvýšil obsah šestimocného chrómu
v cementu více neţ dvakrát v porovnání s obsahem přítomným v původním slínku.―
Kdyţ je chróm (VI) rozpuštěný ve vodě, můţe prostupovat nechráněnou pokoţkou. Tento ve vodě
rozpustný chróm (VI) můţe způsobovat alergickou dermatitidu, téţ nazývanou „cementový ekzém―.
„Cementový ekzém― zahrnuje i další typ dermatitidy: dráţdivou dermatitidu způsobenou alkalickým
charakterem cementu smíchaného s vodou.
Směrnice EU o chromátech (2003/53/EC) omezila uvádění na trh a pouţívání cementu s více neţ
0,0002 % (2 ppm) rozpustného chrómu (VI). Obecně není moţné v odvětví výroby cementu sniţovat
obsah chromanů ve vstupní fázi, jelikoţ hlavními zdroji jsou suroviny. Proto je v roce 2007 jediným
způsobem, jak sníţit obsah chrómu (VI) rozpustného ve vodě, přidání redukčního činidla k hotovým
výrobkům. Hlavními redukčními činidly pouţívanými v Evropě jsou síran ţeleznatý a síran cínatý [86,
EURITS, 2006], [103, CEMBUREAU, 2006], [111, Evropská komise, 2003].
1.2.6.3 Skladování cementu
K dopravě cementu do skladovacích sil je moţné pouţít jak pneumatických, tak mechanických
dopravníkových systémů. U mechanických systémů jsou obvykle vyšší investiční náklady, ale
mnohem niţší provozní náklady neţ při pneumatické dopravě. Nejčastěji pouţívaným dopravníkovým
systémem je kombinace vzdušného ţlabu nebo šnekových/řetězových dopravníků s řetězovým
korečkovým elevátorem.
Odlišné cementy se skladují v silech odděleně. Pro skladování cementů se obvykle poţadují různá sila.
Avšak nové konstrukce sil dovolují skladování více neţ jednoho typu cementu v tomtéţ silu.
Konfigurace sil pouţívaných ke skladování cementu jsou:

jednooddílová sila s výsypkou

jednooddílová sila s centrálním kuţelem

víceoddílová sila

dómová sila s centrálním kuţelem.
K zahájení i udrţování procesu odběru cementu z těchto sil se pouţívá stlačeného vzduchu
procházejících přes provzdušňovací desky umístěné na dně sila.

1.2.7 Balení a expedice
Cement se přepravuje ze sil buď přímo do silničních nebo ţelezničních cisteren nebo do cisternových
lodí nebo do pytlovacího balicího provozu.
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1.3 Současná úroveň spotřeby a emisí
Je nutno poznamenat, ţe pokud není v tomto dokumentu uvedeno jinak, v tomto oddílu týkajícím se
průmyslového odvětví výroby cementu se normální podmínky pro měření objemových průtoků
a koncentrací kouřových plynů vztahují k následujícím definicím, které jsou rovněţ uvedeny ve
slovníčku pojmů:
objemový průtok: jestliţe není v tomto dokumentu uvedeno jinak, objemové průtoky se vztahují k 10
objemovým % kyslíku a normální podmínky
koncentrace: jestliţe není v tomto dokumentu uvedeno jinak, koncentrace
plynných látek nebo směsí látek se vztahují k suchému kouřovému plynu při
10 objemových % kyslíku a normální podmínky

m3/h
mg/Nm3
normální podmínky

týká se teploty 273 K, tlaku 1 013 hPa a suchého plynu

Navíc je nutno poznamenat, ţe se emisní rozsahy vztahují k referenčnímu obsahu kyslíku 10 %, ačkoli
je skutečný obsah kyslíku při spalovacím procesu mnohem niţší neţ 10 %, např. 3%. Výpočetní
vzorec pro výpočet koncentrací emisí je uveden níţe:

ER (mg/Nm3): koncentrace emisí vztaţená k referenčnímu obsahu kyslíku O R
OR (objemové %): referenční obsah kyslíku
EM (mg/Nm3): koncentrace emisí vztaţená k naměřenému obsahu kyslíku OM
OM (objemové %): naměřený obsah kyslíku

Další uţitečné informace o monitorování lze nalézt v Referenčním dokumentu o obecných principech
monitorování (MON) [151, Evropská komise, 2003].
Hlavními ekologickými problémy spojenými s výrobou cementu jsou emise do ovzduší a vyuţití
energie. Odtok odpadních vod se obvykle omezuje na povrchové úniky a nepřispívá podstatným
způsobem ke znečištění vod. Skladování paliv a manipulace s nimi je potenciálním zdrojem
kontaminace půdy a povrchových vod.
Účelem hmotnostní bilance je vyhodnotit hmotnostní sloţky do systému vstupující a z něj vystupující,
přičemţ se bere v úvahu zákon o zachování hmoty. Vyhodnocení všech poloţek hmotnostní bilance
vyţaduje předchozí znalost procesních údajů, jako je sloţení surovin a paliv, plynových proudů,
atmosférických údajů atd. V cementárně se systémem skládajícím se ze surovinového mlýna,
výměníku, pece a chladiče jsou důleţité následující vstupní a výstupní toky:


vstupní toky:
◦
suroviny (konvenční a/nebo z odpadů)
◦
energie (paliva (fosilní a/nebo z odpadů a/nebo biomasa), elektrická energie)
◦
voda (včetně vlhkosti paliv, vlhkosti v surovinách, vlhkosti vzduchu a dávkování vody do
surovinového mlýna)
◦
vzduch (primární vzduch, transportní vzduch, chladicí vzduch a úniky vzduchu)
◦
pomocná činidla (minerální přísady, obalový materiál)



výstupní toky:
◦
slínek
◦
procesní ztráty/odpad (prach z filtrů)
◦
emise do ovzduší např. prach, NOx, SOx; viz také hmotnostní bilance Obr. 1.19)
◦
emise do vody (zřídka).
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Vstupní údaje jsou následující:

suchý proces; pětistupňový výměník, předkalcinace, roštový chladič, vertikální surovinový
mlýn

palivo: 100% petrolkoks

spotřeba tepla: 3 300 kJ/kg slínku

petrolkoks (čistá) výhřevnost (NCV): 33 500 kJ/kg paliva

pecní vsázka: 1,66 kg/kg slínku; standardní chemické sloţení pecní vsázky

surovinový faktor: 1,52 kg/kg slínku a 5% vlhkost

vlhkost vzduchu: 1 %

surovinový mlýn:
◦
únik vzduchu: 30 %
◦
vstup vody: 0,5 % pecní vsázky

faktor slínek/cement: 0,8.
Hmotnostní bilance pro výrobu 1 kg cementu při pouţití suchého procesu s petrolkoksem jako palivem
je uvedena na Obr. 1.19.

Obr. 1.19:

Hmotnostní bilance pro výrobu 1 kg cementu suchým procesem

[103, CEMBUREAU, 2006]

1.3.1 Spotřeba vody
Voda je během výrobního procesu pouţívána v mnoha stádiích. Pouze v některých případech se voda
pouţívá pro přípravu suroviny, při procesech výpalu a chlazení slínku, jako je chlazení plynů, jakoţ
i v technologických postupech pro přípravu kalů. V polosuchém procesu se voda pouţívá k peletizaci
suché surovinové moučky. Výrobní závody pouţívající mokrý proces pouţívají více vody (na tunu
vyrobeného cementu) při přípravě vsázkových pecních kalů a je uváděna typická spotřeba vody 100 600 litrů vody na tunu slínku. Dále se pro speciální aplikace voda pouţívá k chlazení slínku a bylo
uváděno pouţití vody kolem 5 m3/hod. Ve většině případů není spotřebovávaná voda pitnou vodou
[45, Schorcht, 2006], [75, Estonsko, 2006], [81, Castle Cement UK, 2006], [103, CEMBUREAU,
2006], [120, Španělsko, 2007].
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1.3.2 Spotřeba surovin
Výroba cementu je velkoobjemový proces. Číselné údaje v Tab. 1.15 ukazují typickou průměrnou
spotřebu surovin na výrobu cementu v Evropské unii. Hodnoty v posledním sloupci jsou pro výrobní
závod s produkcí slínku 3 000 tun/den nebo 1 milion tun ročně, coţ s ohledem na průměrný obsah
slínku v evropském cementu odpovídá 1,23 milionu tun cementu za rok.
Materiály (sušina)
Vápenec, jíl, lupek, slín, ostatní
Sádrovec, anhydrit
Minerální přísady
Tab. 1.15:

Na tunu
slínku
1,57 t
-

Na tunu
cementu
1,27 t
0,05 t
0,14 t

Ročně
na tunu slínku
1 568 000 t
61 000 t
172 000 t

Spotřeba surovin při výrobě cementu

[9, CEMBUREAU, 1997 listopad]
1.3.2.1 Spotřeba odpadů jako surovin
Pouţití odpadů jako surovin pro proces výpalu slínku můţe nahradit relativně velké mnoţství surovin
(viz také oddíl 1.2.4). Mnoţství odpadů pouţívaných jako suroviny při výrobě slínku se od roku 2001
více neţ zdvojnásobilo. V roce 2004 umoţnily v odvětví výroby cementu odpadní suroviny pouţívané
při výrobě slínku přímou úsporu téměř 14 milionů tun konvenčních surovin, coţ je ekvivalentem
přibliţně 6,5 % potřebných přírodních surovin.
Nicméně tyto suroviny z odpadu musí vykazovat a splňovat určité charakteristiky, obsahovat
chemické prvky a sloţky, které jsou nezbytné pro proces výpalu slínku. Tyto odpadní materiály
mohou mít dopad na chování procesu a vliv na emise. Dopady na emise jsou probrány v oddíle
1.3.4.13. Tab. 1.16 uvádí spotřebu odpadů pouţívaných jako suroviny charakterizovaných
chemickými prvky, které se pouţívaly pro výrobu slínku v EU-27 v letech 2003 a 2004. Obr. 1.20
uvádí podíl vyuţívaný 20 zeměmi EU-27.
Odpady pouţívané jako suroviny
Ţádoucí (primární)
chemické prvky
Si
Ca

Příklady toků odpadů
Pouţitý slévárenský písek
Průmyslové vápno
Vápenné kaly

Mnoţství 2003
(miliony tun)

Mnoţství 2004
(miliony tun)

1,52

1,50

2,20

2,44

3,29

3,37

0,71

0,69

3,37

3,78

0,45

0,50

1,56
13,10

1,71
13,89

Karbidové kaly
Kaly z úpravy pitné vody
Fe

Pyritové výpalky
Syntetický hematit
Ţelezitý kal

Al
Si-Al-Ca-Fe
Zemina
S skupina
F skupina

Polétavý popílek
Strusky
Jemná frakce z drtiček
Průmyslový sádrovec jako vedlejší produkt
CaF2
Filtrační kaly

Ostatní

Celkem

Odpady pouţívané jako suroviny charakterizované chemickými prvky vyuţívané při
výrobě cementu v EU-27 v r. 2003 a 2004
[74, CEMBUREAU, 2006], [103, CEMBUREAU, 2006]
Tab. 1.16:
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Obr. 1.20:

Odpady pouţívané jako suroviny v 20 zemích EU-27

[74, CEMBUREAU, 2006]
U mletí cementu se spotřeba odpadů jako surovin zvýšila. Jako příklad bylo uvedeno, ţe se pouţití
popílku z olejnatých břidlic zdvojnásobilo aţ na 100 kt/rok od roku 2000 do roku 2005 [75, Estonsko,
2006].

1.3.3 Spotřeba energie
Průmyslové odvětví výroby cementu je odvětvím, které spotřebovává hodně energie v závislosti na
pouţívaném procesu. Dva hlavní typy energií pouţívané při výrobě cementu jsou spotřeba paliv
a elektřiny. Energetická účinnost (jak tepelná, tak elektrická) byla pro evropské odvětví výroby
cementu po mnoho desetiletí prioritou jako součást celkových podnikatelských rozhodnutí, která jsou
vynucována ekonomickými a technologickými potřebami [103, CEMBUREAU, 2006]
1.3.3.1 Spotřeba tepelné energie
Teoretická spotřeba energie (paliva) na výrobu cementového slínku je určena energií poţadovanou
k chemickým/mineralogickým reakcím při procesu výpalu slínku 1 700 aţ 1 800 MJ/tunu slínku)
a tepelnou energií poţadovanou k vysušení a předehřívání materiálu závisející hlavně na obsahu
vlhkosti v surovině, jak je uvedeno v příkladech v Tab. 1.17. V moderních pecích s výměníkem můţe
být počet cyklon omezen chemickým sloţením suroviny.

Vlastnosti

Jednotka

Počet cyklónových stupňů
Entalpie poţadovaná na sušení

MJ/slínku

Vlhkost suroviny
(% hmot./hmot.)
3
6
9
12
6
5
4
3
150 290 440 599

Tab. 1.17:
Příklady tepelné energie vyţadované k sušení suroviny
[137, Klein/Hoenig, 2006]
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Skutečná potřeba tepla (paliv) je pro různé pecní systémy a velikosti pecí v rozmezí uvedeném
v Tab. 1.18 stejně jako pouţití energie pro výrobu speciálních cementů. Praktické zkušenosti ukazují,
ţe energetická spotřeba závodu pouţívajícího suchý proces s vícestupňovými cyklónovými výměníky
a pecemi s předkalcinací začíná asi na 3 000 a můţe dosáhnout více neţ 3 800 MJ/tunu slínku (jako
roční průměr). Ke kolísání v tomto rozmezí dochází díky zastavením provozu a spouštěním systémů
a např. kvůli rozdílným vlastnostem suroviny. Tab. 1.17 uvádí odhad vlivu vlhkosti suroviny na
potřebu tepelné energie pro pece s cyklónovým výměníkem.
Měrná potřeba tepelné energie
(MJ/tunu slínku)
3 000 – <4 000
3 100 – 4 200
3 300 – 5 400
aţ do 5 000
5 000 – 6 400
3 100 – 6 500
a výše

Proces
Pro suchý proces, vícestupňový (tři aţ šest stupňů)
cyklónové výměníky a předkalcinátory
Pro suchý proces, rotační pece vybavené cyklónovým
výměníkem
Pro polosuché/polomokré procesy (pec typu Lepol)
Pro suchý proces, dlouhé pece
Pro mokrý proces, dlouhé pece
Pro šachtové pece a pro výrobu speciálních cementů

Tab. 1.18:
Spotřeba energie z paliv výrobě cementu v EU-27
[75, Estonsko, 2006], [76, Německo, 2006], [84, CEMBUREAU, 2006], [92, Rakousko, 2006],

[120, Španělsko, 2007], [168, TWG CLM, 2007]
Obr. 1.21uvádí pouţití energie z paliva v průmyslovém odvětví výroby cementu v EU-27 v roce 2004
bez rozlišení mezi různými procesy (suchý, polosuchý/polomokrý nebo mokrý) a pouţitými palivy
(fosilní a/nebo z odpadů). Přibliţně 30 cementáren v EU-27 patří mezi velké spotřebitele energie
z paliv s více neţ 5 000 MJ/tunu slínku, např. při výrobě speciálního cementu, jako je bílý cement (viz
také Tab. 1.18). Spotřeba energie při výrobě bílého cementu je ovlivněna vyšší teplotou, která je
potřebná pro výrobu tohoto typu bílého slínku v porovnání s výrobou jiných typů slínku (šedý slínek)
[75, Estonsko, 2006], [84, CEMBUREAU, 2006], [120, Španělsko, 2007].

Obr. 1.21:
Spotřeba energie z paliv v průmyslovém odvětví výroby cementu EU-25 v roce 2004
[84, CEMBUREAU, 2006]
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Měrnou spotřebu energie mohou ovlivnit různé parametry, jako jsou [92, Rakousko, 2006]:











velikost a konstrukce výrobního závodu
◦
tři aţ šest cyklónových stupňů
◦
kalcinátor
◦
terciární vzduch
◦
sdruţený provoz mlýnu
◦
poměr délky k průměru pece
◦
typ chladiče slínku
výkon pece
obsah vlhkosti v surovinách a palivech
vlastnosti surovin, jako je palitelnost
měrná výhřevnost paliv
typ slínku
homogenizace a přesné dávkování materiálů a paliv pecní vsázky
optimalizace regulace procesu včetně ochlazování plamene
poměr bypassu.

Při změně pouţívané palivové směsi se můţe z různých důvodů měnit měrná spotřeba na tunu slínku
v závislosti a typu paliv (konvenční nebo odpadní palivo), jejich parametrech, např. obsahu vlhkosti,
reaktivitě nebo zrnitosti a výhřevnosti pouţitých paliv.
Jedním z hlavních faktorů majících dopad na spotřebu energie je příprava fosilních paliv, jako je uhlí
nebo lignit, které jsou v mnoha případech částečně či úplně vysušeny mimo pecní systém, dokonce
i mimo cementárnu. Lignit můţe být například těţen s obsahem vlhkosti nad 50 % a musí se před
dodávkou do cementárny vysušit. Kdyţ nahrazujeme vysušená paliva palivy, která mají vyšší obsah
vlhkosti, je moţné zvýšení spotřeby energie na tunu slínku v pecním systému, ale toto můţe být
celkově kompenzováno úsporou energie při nerealizovaném sušení a přepravě fosilních paliv.
Pokud jde o problematiku vlhkosti paliv, účinnost procesu se mění v závislosti na typu pouţívaného
sušení paliva, jako je sušení paliva odpadním teplem z procesu nebo přímo sušení paliva uvnitř pece,
coţ bude pro odstranění obsahu vlhkosti vyţadovat více energie. Některá paliva také částečně obsahují
mokré minerály pouţívané jako surovina. Tyto minerály se suší v pecním systému a mohou také zvýšit
měrnou spotřebu energie na tunu slínku.
Dále vysoká míra substituce odpadními palivy v kombinaci s rozdílnými parametry, např. niţší
výhřevností těchto odpadních paliv, vysokým obsahem vlhkosti, konstrukcí výrobního závodu, můţe
mít souvislost s vyšší spotřebou energie, jak je ukázáno na příkladech z Rakouska a ve Spojeného
království (viz oddíl 1.3.3.3). V případech, kde jsou výrobní závody vhodné ke kombinovanému
spalování různých typů odpadních paliv a byly za tímto účelem zvlášť zkonstruovány, můţe být
spotřeba tepelné energie stále v rozmezí mezi 3 120 - 3 400 MJ/t slínku. Rakouské cementárny
oznámily výsledky 48hodinových zkoušek se značným mnoţstvím paliv s nízkou výhřevností, která
obsahovala poměrně vlhké plasty, a přitom dosáhly 3 400 MJ/t slínku. Dále byla ve Spojeném
království uváděna spotřeba 3 473 kJ/kg u pece s pětistupňovým výměníkem a předkalcinací . Byly
však uvedeny i moţnosti pro zlepšení [81, Castle Cement UK, 2006], [92, Rakousko, 2006], [163,
Castle Cement UK, 2006], [168, TWG CLM, 2007], [171, A TEC, 2007].
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1.3.3.2 Spotřeba elektrické energie
Hlavními spotřebiteli elektřiny jsou mlýny (konečné mletí a mletí suroviny) a ventilátory odpadních
plynů (pec/surovinový mlýn a cementový mlýn), na něţ celkem připadá více neţ 80 % spotřeby
elektrické energie. V průměru představují energetické náklady (v podobě paliva a elektřiny) 40 %
celkových výrobních nákladů vzniklých při výrobě jedné tuny cementu. Elektrická energie představuje
do 20 % těchto celkových energetických poţadavků. Potřeba elektřiny se pohybuje od 90 do 150
kWh/tunu cementu. Od roku 2004 do roku 2006 vzrostly náklady na elektřinu ze 14 % celkových
nákladů na výrobu cementu na 25 %. Mokrý proces je energeticky náročnější neţ polomokrý nebo
suchý proces [20, Rother, leden 2006], [84, CEMBUREAU, 2006].
Spotřeba elektřiny je také určena povahou výrobků, a to kvůli poţadavkům na mletí. V některých
případech byla spotřeba elektřiny minimalizována díky nahrazení starých surovinových mlýnů
novými. Tab. 1.19 uvádí přehled vztahů mezi spotřebou energie u různých technik mletí. Je nutno
poznamenat, ţe ne vţdy je moţné nahradit jeden mlýn jiným mlecím zařízením. Dále stojí za zmínku,
ţe by vyhodnocení nejvhodnější techniky mletí mělo vţdy brát v úvahu také ekonomické aspekty.

Proces
mletí
Kulový mlýn
Válcový mlýn Gutbett

Spotřeba
energie
100 %
65 aţ 50 %

Vertikální válcový mlýn

75 aţ 70 %

Poţadavky
na údrţbu
Bezvýznamné
Bezvýznamné aţ
podstatné
Průměrné
1)

Sušicí
kapacita
Průměrná
Nízká1

Vhodnost pro mletí
na vysokou jemnost
Dobrá
Průměrná

Vysoká

Průměrná

Sušení v třídiči

Tab. 1.19:
Porovnání technik mletí na základě klíčových charakteristik
[60, VDI 2094 Německo, 2003], [76, Německo, 2006]

1.3.3.3 Spotřeba paliv z odpadů
K pokrytí nezbytné energetické potřeby se pouţívají paliva z odpadů, jakoţ i konvenční paliva
a v průběhu několika posledních let se spotřeba paliva z odpadů neustále zvyšovala. V roce 2004 bylo
v Evropě pouţito 6,1 milionu tun různých odpadů jako palivo v cementářských pecích. Z těchto
odpadů byl asi jeden milion tun nebezpečných odpadů. V zemích EU-23+ (viz vysvětlivky) prudce
vzrůstá náhrada tradičních paliv palivy z odpadů, přičemţ vzrostla z 3 % v roce 1990 asi na 17 %
v roce 2007, coţ je ekvivalentem úspory asi 4 milionů tun uhlí [74, CEMBUREAU, 2006].
Nicméně lze vypozorovat velké rozdíly mezi členskými státy s podobnými příleţitostmi pro zvýšení
substituce. V roce 2007 jednotlivé výrobní závody jiţ dosahovaly míry substituce více neţ 80 %.
Paliva z odpadů mohou být pouţita aţ do 100 % spotřeby energie, např. v pecním systému se suchým
procesem, který se skládá z rotační pece se čtyřmi stupni, dvouvětvového výměníku a planetového
chladiče. Příklad je uveden v oddíle 4.2.2.1.
Je nutno poznamenat, ţe se u těchto odpadů můţe značně lišit výhřevnost od 3 do 40 MJ/kg. Literatura
uvádí, ţe konvenční paliva mají výhřevnost (průměrnou, čistou) např. 26 - 30 MJ/kg u typického uhlí,
40 - 42 MJ/kg u typického topného oleje, zatímco pevný odpad můţe mít výhřevnost 8,5 MJ/kg
a plasty mají výhřevnost aţ do 40 MJ/kg [143, Williams, 2005]. Paliva z odpadů s odpovídající
výhřevností mohou nahradit fosilní paliva a vedou k úsporám fosilních paliv. Nicméně pece musí být
pro spalování odpadů vhodné a musí být optimalizovány okolnosti, aby bylo moţno přispět k vysoké
energetické účinnosti (viz oddíly 1.3.3.1 a 1.4.2.1.3). Tab. 1.20 uvádí příklady typických výhřevností
různých odpadních materiálů:
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Příklady typů odpadních paliv
(nebezpečné a ostatní)
Dřevo
Papír, lepenka
Textilie
Plasty
Zpracované frakce (paliva z odpadů - RDF)
Guma/pneumatiky
Průmyslové kaly
Kaly z čistíren odpadních vod
Ţivočišná moučka, tuky
Ţivočišná moučka (masokostní moučka), tuky
Uhelný/uhlíkatý odpad
Zemědělský odpad
Pevný odpad (impregnované piliny)
Rozpouštědla a související odpad
Olej a olejovitý odpad
Palivová směs zaloţená na bázi olejnaté břidlice
(85 - 90 % olejnaté břidlice)
Kanalizační kaly (obsah vlhkosti >10 %)
Kanalizační kaly (obsah vlhkosti <10 aţ 0 %)
Tab. 1.20:

Příklady výhřevnosti
(MJ/kg)
Přibliţně 16
3 – 16
aţ do 40
17 – 40
14 – 25
přibliţně 26
8 – 14
12 – 16
14 – 18, 27 – 32
14 – 21,5
20 – 30
12 – 16
14 – 28
20 – 36
25 – 36
9,5
3–8
8 – 13

Příklady výhřevnosti různých typů odpadů pouţívaných jako paliva v EU-27

[75, Estonsko, 2006], [168, TWG CLM, 2007], [180, Mauschitz, 2004]
Je nutno poznamenat, ţe v závislosti na různých parametrech (viz oddíl 1.4.2.1.3) můţe také vzrůst
potřeba průměrné roční měrné energie, jak ukazují níţe uvedené příklady ze Spojeného království
a Rakouska.
Ve vzorových výrobních závodech ve Spojeném království můţe kolísat (čistá) výhřevnost
pouţívaných odpadních paliv např. z komunálního, obchodního a/nebo průmyslového odpadu mezi 15
a 23 MJ/kg. Nicméně z jednoho výrobního závodu byla ohlášena míra substituce 25 % z celkového
pouţitého paliva, coţ je ekvivalent 30 000 tun uhlí. Jelikoţ paliva z odpadů mají niţší výhřevnost,
mnoţství potřebného paliva je 44 118 t [153, Castle Cement UK, 2007], [154, CEMEX UK, 2006].
Další příklad uvádí, ţe musí být pouţito 125 000 t odpadních paliv, aby se nahradilo 100 000 t uhlí. To
představuje o 20 % více pouţitých odpadních paliv [81, Castle Cement UK, 2006].
V Rakousku se mezi roky 1997 a 2004 pouţití fosilních paliv neustále sniţovalo, zatímco vstupy
odpadů se zvýšily z 19 % v roce 1997 na 47 % v roce 2004. Potřeba tepelné energie nejdříve klesala
z 3 554 na 3 481 MJ/t slínku v roce 2000. Ale během období let 2000 aţ 2004 se palivová směs
významně změnila (viz oddíl 4.2.2.2, Tab. 4.21) při výrazném poklesu uhlí (z 44,9 na 17,6 %) zároveň
s výrazným nárůstem pouţívání petrolkoksu (z 3,2 na 16,0 %) a odpadů, jako jsou plasty (z 9,1 na
17,6 %) a jiných odpadních paliv (z 2,4 na 10,2 %) [92, Rakousko, 2006].
Další informace ohledně příkladů výhřevnosti vypočítané pro různé typy zpracovaných odpadů
a příklady výpočtů výhřevnosti z odpadů lze nalézt v Referenčním dokumentu o nejlepších
dostupných technikách při spalování odpadů [57, Evropská komise, 2005].
Růst pouţití ostatních odpadů je významnější neţ růst pouţití nebezpečných odpadů. To odráţí
společenský vývoj (nárůst kalů z čistíren odpadních vod, ţivočišné moučky, zpracovaného
komunálního odpadu), jakoţ i zvýšené zaměření se na třídění odpadů. Při průměrné míře tepelné
substituce 17%, která je místy v některých zemích aţ 100 %, je povaţováno pouţívání odpadů jako
paliv a surovin při procesu výpalu slínku za běţnou praxi. Z 6 milionů tun je okolo 10 % biomasy.
Míry substituce odpadních paliv v zemích EU-23+ jsou uvedeny v Tab. 1.22 [74, CEMBUREAU,
2006], [75, Estonsko, 2006], [76, Německo, 2006], [81, Castle Cement UK, 2006], [92, Rakousko,
2006], [107, Belgie, 2006], [112, Česká republika, 2006].
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Spotřeba různých nebezpečných a ostatních odpadů pouţívaných jako paliva v cementářských pecích
v EU-27 je uvedena v Tab. 1.21 a na Obr. 1.22. Celková spotřeba odpadních paliv se v cementářských
pecích EU-27 zvýšila od r. 2003 do r. 2004 [74, CEMBUREAU, 2006].

Skupina č. 1

Typ odpadu

5

Dřevo, papír,
lepenka
Textilie
Plasty
Paliva z odpadů
(RDF)
Guma/pneumatiky

6

Průmyslový kal

1
2
3
4

7
8
9
10
11
12
13
14

Kaly z čištění
komunál. odp. vod
Ţivočišná moučka,
tuky
Uhelný/uhlíkový
odpad
Zemědělský odpad
Pevný odpad
(impregnované
piliny)
Rozpouštědla a
související odpad
Olej a olejovitý
odpad
Ostatní
Celkem

Typy odpadních paliv
Mnoţství v 1 000 tunách
2003
2004
Nebezpečné

Ostatní

Nebezpečné

Ostatní

0,000

214,991

1,077

302,138

0,000
0,000

19,301
354,070

0,000
0,000

8,660
464,199

4,992

570,068

1,554

734,296

0,000

699,388

0,000

810,320

52,080

161,660

49,597

197,720

0,000

174,801

0,000

264,489

0,000

1 313,094

0,000

1 285,074

1,890

137,213

7,489

137,013

0,000

73,861

0,000

69,058

164,931

271,453

149,916

305,558

425,410

131,090

517,125

145,465

325,265

181,743

313,489

196,383

0,551
975,119

199,705
4 502,435

0,000
1 040,247

212,380
5 133,353

1)

Kaţdé seskupení zahrnuje několik seznamů Evropského katalogu odpadů, katalogu odpadů, viz Tab. 4.1 v oddílu
4.2.1.

Tab. 1.21:

Spotřeba různých typů odpadů pouţívaných jako paliva v EU-27 v cementářských pecích
v letech 2003 a 2004

[74, CEMBUREAU, 2006]
Ostatní
odpad
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Ostatní
odpad

Ostatní
odpad

Obr. 1.22: Spotřeba různých nebezpečných a ostatních odpadů pouţívaných jako paliva v cementářských
pecích v EU-27
[74, CEMBUREAU, 2006]

Země
Rakousko3
Belgie,
Nizozemsko,
Lucembursko
Česká
republika
Dánsko,
Finsko,
Švédsko,
Norsko, Irsko
Estonsko,
Lotyšsko,
Polsko,
Maďarsko
Francie
Německo
Řecko,
Portugalsko,
Rumunsko,
Slovinsko
Itálie
Španělsko
Spojené
království

Povolené kapacity pro
paliva z odpadů (t/r)

Procento uvolněného tepla (%)s

Mnoţství pouţitých
odpadních paliv (t/r)

Nebezpečný odpad
Ostatní odpad
Vnitrostátní Vnitrostát Vnitrostátní Vnitrostát Vnitrostátní Vnitrostát Vnitrostát Vnitrostátní
rozmezí1 ní průměr rozmezí1 ní průměr rozmezí1 ní průměr
ní
průměr
rozmezí1
10000—
9500—
30000
30 – 45
12
15 – 50
35
35000
39000
-

-

58500 —
402000

138930

0 – 25

11

21 – 30

24

900002)

-

-

40000

0 – 40

15

0 – 100

37

-

22000 —
120000

75000

2 – 20

15

24 – 35

32

300000 2)

15000—
380000

125000

8000 —
67369

27271

13,4 – 14

13,7

16 – 26,1

17,5

125000—
265000

-

300—
113000

37374

0 – 41,2

14

0,4 – 52

14,6

-

-

2181572)

56857

0 – 25

5,2

762)

43.6

20000—
500000

20506

640—
60000

9196

0 – 3,8

0,7

0,4 – 15,6

2

13100

1,3 – 21

12

0,9 – 37

11,3

15500

0 – 27,8

4,8

2 – 25

8,5

24086

0 – 27,6

6

0 – 40

7,8

5000—
115000
8800—
100000
25000 —
788400

28000
43000
182337

5300 —
90600
2000—
36000
0 — 55960

Poznámka: Číselné údaje jsou shromáţděny z odpovědí zemí EU-23+
1)
Minimum - maximum
2)
Maximum
3)
Pouze údaje za rok 2004

Tab. 1.22:
Substituce odpadními palivy při výrobě cementu v zemích EU-23+
[168, TWG CLM, 2007], [178, CEMBUREAU, 2008]
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1.3.4 Emise do ovzduší
Při výrobě cementu vznikají emise do ovzduší a emise hluku. Kromě toho mohou s ohledem na vyuţití
odpadů vznikat pachy, např. ze skladování a manipulace s odpady (viz oddíl 1.3.8). V tomto oddílu
jsou uvedeny rozsahy emisí látek znečišťujících ovzduší pro proces výroby cementu, včetně ostatních
fází procesu, jako je skladování a manipulace např. se surovinami, příměsemi a palivy, včetně
odpadních paliv.
Směrnice IPPC zahrnuje celkový indikativní seznam hlavních látek znečišťujících ovzduší, které se
mají brát v úvahu, jsou-li významné pro stanovování hodnot emisních limitů. Pro výrobu cementu
včetně vyuţití odpadů jsou významné tyto látky:










oxidy dusíku (NOx) a jiné sloučeniny dusíku
oxid siřičitý (SO2) a jiné sloučeniny síry
prach
organické sloučeniny celkem (TOC), včetně těkavých organických sloučenin (VOC)
polychlorované dibenzo-dioxiny a dibenzo-furany (PCDD a PCDF)
kovy a jejich sloučeniny
fluorovodík (HF)
chlorovodík (HCl)
oxid uhelnatý (CO)

Ačkoliv není v seznamu uveden, pro výrobu cementu je za významný povaţován také oxid uhličitý
(CO2). Pokud jde o emise CO2 a systém pro obchodování s emisemi, obecné informace lze nalézt ve
směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady
96/61/ES [99, Evropská unie, 2003]. Dále lze za významné povaţovat emise NH3, a to zejména při
pouţití sekundárních opatření/technik ke sníţení NOx, např. SNCR.
Hlavními emisemi z výroby cementu jsou emise do ovzduší z pecního systému. Ty pocházejí
z fyzikálně-chemických reakcí zahrnujících suroviny a spalování paliv. Hlavními sloţkami výstupních
plynů z cementářské pece jsou dusík ze spalovacího vzduchu; CO2 z kalcinace CaCO3 a ze spalování
paliva; vodní pára ze spalovacího procesu a ze surovin; a přebytečný kyslík.
Ve všech pecních systémech se pevný materiál pohybuje proti proudu horkých spalin. Tento
protiproudový pohyb ovlivňuje emise znečišťujících látek, neboť působí jako zabudované cirkulační
fluidní loţe. Mnohé sloţky, které vznikají spalováním paliva nebo přeměnou suroviny na slínek,
zůstávají v plynné fázi pouze, dokud nejsou absorbovány nebo nekondenzují na surovině postupující
proti proudu.
Adsorpční schopnost materiálu se mění s jeho fyzikálně-chemickým stavem. Ten naopak závisí na
tom, kde se v pecním systému nachází. Například materiál opouštějící kalcinační stupeň pecního
procesu má vysoký obsah oxidu vápenatého, a proto má vysokou schopnost absorpce kyselin jako
HC1, HF a SO2.
Emisní údaje o provozovaných pecích zobrazuje Tab. 1.23. Emisní rozsahy, při kterých pece pracují,
převáţně závisejí na povaze surovin, paliv, stáří a konstrukci zařízení a také na poţadavcích
stanovených povolujícím úřadem. Například koncentrace nečistot a chování vápence během
pálení/kalcinace můţe mít vliv na emise, např. kolísání obsahu síry v surovině hraje důleţitou roli
a má vliv na rozsah emisí síry v odpadním plynu.
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Znečišťující látka
NOx (jako NO2)
SO2
Prach
CO
CO2
TOC/VOC
HF
HCl
PCDD/F
Kovy7)
Hg
E (Cd, Ti)
E (As, Sb, Pb, Cr, Co,
Cu, Mn, Ni, V)

Udávané emise z evropských cementářských pecí1)
mg/Nm3
kg/t slínku
t/rok
145–2 040
0,33–4,67
334–4670
do 4 8372)
do 11,12
do 11 125
0,27–2273)
0,00062–0,5221
0,62–522
200–20004)
0,46–4,6
460–11 500
cca 672 g/tcement
1,5456 milionu
1–605)
0,0023–0,138
2,17–267
0,009–1,0
0,021–2,3 g/t
0,21–23,0
0,02–20,0
0,046–46 g/t
0,046–46
0,000012–0,27 ng I0,0276–627 ng/t
0,0000276–0,627 g/rok
TEQ/Nm3
0 - 0.036)
0 - 0.68
0–4,0

0-69 mg/t
0- 1564 mg/t
0–9 200 mg/t

0 - 1311 kg/rok
0 - 1564 kg/rok
0–9 200 kg/rok

1)

Hmotnostní údaje vycházejí z 2 300 m3/t slínku a 1 mil. tun slínku za rok. Emisní rozsahy jsou ročními průměry
a představují indikativní hodnoty vycházející z různých technik měření. Referenční obsah O 2 je obvykle 10 %.
2)
Hodnoty z měření SO2 v čistém plynu 253 rotačních pecí. Celkem 11 měření je nad stupnicí. Z toho 7 má míru substituce
„0―, 3 mají míru substituce „0–10―, a 1 „více neţ 40―. Obsahují-li suroviny těkavé sloučeniny síry (např. pyrit), lze
očekávat vysoké emise SO2. Tyto oxidovatelné sloučeniny mohou skutečně být přeměněny na SO 2 jiţ v horních stupních
cyklónového odlučovače. Tento SO2 můţe být zachycen v surovinovém mlýně v jemně mletých surovinách.
3)
Údaje představují hodnoty z kontinuálních měření prachu v čistém plynu 253 rotačních pecí. Celkem 8 měření je nad
stupnicí. Emisní úrovně do značné míry závisí na stavu zařízení na sniţování emisí.
4)
V některých případech mohou být emise CO vyšší neţ 2 000 mg/Nm3 a dosahovat úrovně aţ 5 000 mg/Nm3
(11,5 kg/t slínku), například v důsledku sníţení emisí NOx.
5)
Roční průměrné hodnoty ze 120 měření; pouze několik hodnot přesahuje úroveň 60 mg/Nm3 (nejvýše 122,6 mg/Nm3
nebo 0,28 kg/t slínku)
6) Získáno z 306 jednorázových měření s průměrnou hodnotou 0,02 mg/Nm3 a horní hodnotou 0.57 mg/Nm3
(1311 mg/t slínku).
7)
„0― znamená detekční limit (LOD).

Tab. 1.23:

Data emisních rozsahů z evropských cementářských pecí

[8, CEMBUREAU, 2001], [9, CEMBUREAU, Listopad 1997], [12, Nizozemí, 1997], [19, Haugh,
2001], [29, Lohse, 2001], [97, CEMBUREAU, 2007], [168, TWG CLM, 2007]
Typické objemy odpadního plynu vyjádřené v m3/t slínku (suchý plyn, 101,3 kPa, 273 K) se pro
všechny typy pecí pohybují od 1 700 do 2 500 [8, CEMBUREAU, 2001]. Pecní systémy s disperzním
výměníkem a předkalcinátorem mají normální objem odpadního plynu okolo 2 300 m3/t slínku (suchý
plyn, 101,3 kPa, 273 K).
Existují také bodové emise z jiných zdrojů, jako jsou operace rozmělňování (mletí) a manipulace,
suroviny, pevné palivo a produkty. Jakékoli venkovní skladování surovin a pevných paliv, jakoţ i
jakékoli systémy transportu materiálu, včetně nakládky cementového produktu, jsou potenciálním
zdrojem difúzních emisí prachu. Velikost těchto emisí můţe být významná, pokud tyto oblasti nejsou
dobře zvládnuty a udrţovány, na nízké úrovni můţe vést k problémům místního významu.
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1.3.4.1 Prach (prachové částice)
1.3.4.1.1

Bodové emise z prašných operací

Ve vztahu k výrobě cementu byly emise prachu, zejména z pecních komínů, tradičně hlavním
ekologickým problémem. Hlavními zdroji emisí prachu jsou proces přípravy suroviny (syrové mlýny),
jednotky pro mletí a sušení, proces výpalu slínku (pece a chladiče slínku), jednotky pro přípravu
paliva a mletí cementu (mlýny). Pomocné procesy cementárny způsobují emise prachu, nezávisle na
tom, zda je pouţíván odpad, či nikoliv. K těmto procesům patří například:







drcení surovin
dopravníky a elevátory suroviny
skladování surovin a cementu
mlýny na suroviny, cement a uhlí
skladování paliva (petrolkoksu, černého uhlí, lignitu) a
expedice cementu (nakládka)

Ve všech těchto procesech procházejí velké objemy plynů prašnými materiály. V případech, jako je
drcení, mletí a expedice, se zařízení udrţuje pod slabým podtlakem, a tyto zdroje jsou obvykle
vybaveny textilními filtry. Konstrukce a spolehlivost moderních elektrostatických odlučovačů
a textilních filtrů zajišťuje, ţe emise prachu mohou být sníţeny na úroveň, kde přestávají být
významné; ve 37 % uváděných provozů je dosaţeno emisní úrovně niţší neţ 10 mg/Nm3. Příklady
typů systémů a mnoţství filtrovaného prachu a extrakce prachu ukazuje Tab. 1.24.
Celkové emise prachu jsou kontinuálně měřeny na 253 rotačních pecích a jednorázová měření jsou
shromaţďována ze 180 rotačních pecí, jak znázorňuje Obr. 1.23 a Obr. 1.24. Tato měření jsou
převzata z různých závodů nacházejících se v zemích EU-27 a EU-23+ (viz glosář). Tepelná
substituce je v tomto obrázku označena různými barvami. Většina emisí prachu se pohybuje mezi 0,27
a méně neţ 30 mg/Nm3. Kontinuálně měřené emise byly hlášeny jako roční průměr
čtyřiadvacetihodinových průměrů [97, CEMBUREAU, 2007]. Naměřené hodnoty se vztahují k 1 m3
suchého plynu za normálních podmínek.
Dále typické obsahy prachu v suchém plynu (denní průměrné hodnoty), kterých dosahují rotační pecní
systémy vybavené elektrostatickými odlučovači, se pohybují od <10 do 30 mg/Nm3. Po pročištění
kouřového plynu pomocích textilních filtrů se vykazované emise prachu pohybují v rozmezí od
<10 do 20 mg/Nm3, tj. jejich denní průměrné hodnoty [92, Rakousko, 2006], [75, Estonsko, 2006],
[76, Německo, 2006], [90, Maďarsko, 2006], [112, Česká republika, 2006].
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Obr. 1.23:

Rozsahy emisních hodnot z kontinuálních měření prachu v čistém plynu z 253 rotačních
pecí v zemích EU-27 a EU 23+

[97, CEMBUREAU, 2007]

Obr. 1.24:

Emisní hodnoty prachu ze 180 jednorázových měření v čistém plynu rotačních pecí v
zemích EU-27 a EU 23+

[97, CEMBUREAU, 2007]
Tab. 1.24 ukazuje příklady některých typů elektrostatických odlučovačů a textilních filtrů. Uvedené
hodnoty představují typické rozsahy, zatímco hodnoty v závorkách odkazují na extrémní hodnoty,
které byly vykázány v některých jednotlivých případech. Přehled také případně ukazuje odhad
filtrovaného prachu a extrakce prachu. Sdruţený a přímý provoz se vztahuje k provozu mlýna (mlýn
pracuje, mlýn nepracuje).
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Typy systémů a provozní data týkající se sníţení prachu

Parametr
Rok výstavby
Tlaková ztráta
Teplota
Spotřeba elektrické energie
Spotřeba energie
ventilátory
Celková spotřeba energie

hPa
°C
kWh/t slínku
kWh/t slínku

Elektrostatické odlučovače
1962–2004
1–8
90–190
1–4
0,15–1,2

Textilní filtry
1999–2005
(2)1) 10–12
90–1602)
0,1–0,2
1,5–1,8

kWh/t slínku

1,15–5,2

1,6–2,0

Sdruţený provoz
54–144 (1718)1)
0–35

Přímý provoz
(10–70)1) 80–200
0–66 (165)1)

Jednotka

Mnoţství filtrovaného prachu a extrakce prachu

Parametr
Mnoţství
filtrovaného
Extrakce
prachu
prachu
1)
2)

Jednotka
kg/t slínku
kg/t slínku

Odkaz na extrémní hodnoty, které byly vykázány v některých jednotlivých případech.
Při pouţití skleněných vláken s PTFE membránou byla vykázána teplota 240 °C.

Příklad typů systémů pouţívaných pro extrakci prachu, provozních údajů a spotřeby
energie
[76, Německo, 2006], [103, CEMBUREAU, 2006]
Tab. 1.24:

V některých případech budou muset být elektrostatické odlučovače při zvýšených hladinách CO
v kouřovém plynu vypnuty, a to z bezpečnostních důvodů (úniky CO). Aby se vyloučily moţné
provozní obtíţe, je třeba zabránit zvýšeným koncentracím CO v odpadním plynu a následnému vzniku
výbušných směsí. Je třeba, aby byly kouřové plyny neustále sledovány automatickým zařízením na
sledování CO. Během jednotlivých fází procesu spalování v peci, a dále během vypínání a spouštění
pecního systému byly hlášeny příklady úniků CO, a to v různém rozsahu a různých časových
obdobích. V Irsku byly v roce 2006 v některých případech během úniků CO vykázány emise prachu
přesahující 60 a dosahující aţ 130 mg/Nm3 (půlhodinové průměrné hodnoty), ke kterým docházelo
jednou aţ šestkrát měsíčně. V rámci toho byly hlášeny úniky z elektrostatických odlučovačů v rozmezí
od 1 do 13 minut/únik a v celkové délce 184 minut [159, Irsko, 2006]. Četnost úniků CO byla sníţena
na minimum, např. v německých cementárnách, přičemţ byly vykázány příklady rozsahů celkové
délky trvání od 1 do 29 minut za rok, respektive <0,001–0,009 % z celkové provozní doby pece, jak
uvádí Tab. 1.25.
Rok
2000
2001
2002
2003
2004
Tab. 1.25:

Celková délka trvání
s
(% celkové provozní doby pece)
0,003
12
0,009
29
<0,001
1
0,001
6
0,001
5

Příklady četnosti úniků CO v německé cementárně

[158, Německo, 2007]
1.3.4.1.2

Emise jemného prachu PM 10 a PM2,5

Emise prachu PM10 a PM2,5 se skládají z jemných částic s velikostí průměru zrna menší neţ 10 a menší
neţ 2,5 mikrometrů v odpovídajícím pořadí, které mohou vznikat v pevné formě nebo jako aerosoly.
Tyto typy jemného prachu mohou vznikat v důsledku řady fyzikálně-chemických reakcí se zapojením
různých prekurzorových plynů, jako jsou například oxidy dusíku a síry, amoniak reagující vytvářením
prachových částic síranů, dusičnanů a amoniaku, a mohou způsobovat zdravotní problémy.
V průmyslovém odvětví výroby cementu mohou emise PM10 a/nebo PM2,5 vznikat při procesu výpalu
a chlazení; pomocné procesy (viz oddíl 1.3.4.1.1) však mohou rovněţ vést k tvorbě jemného prachu.
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Během posledních několika let byly vyvinuty různé metodiky měření a zařízení na odběr vzorků
společně s výpočetními modely, jejichţ účelem je zjistit a velikostně oddělit tyto velmi jemné frakce
prachu a jejich rozloţení, např. na základě celkových emisí prachu měřených v proudu kouřových
plynů. Šetření provedené v Německu ukazuje, ţe hlavní část celkových emisí prachu je emitována
jako jemný prach nezávisle na koncentraci celkového prachu v odpadním plynu. Při pouţití
elektrostatických odlučovačů je přibliţně 90 % frakce prachu menší neţ 10 µm (PM10) a přibliţně
50 % menší neţ 2,5 µm (PM2,5), coţ dokládají příklady z průmyslového odvětví výroby cementu (viz
Tab. 1.26). Celkové emise prachu byly měřeny pomocí měření filtračním zařízením s odběrem vzorků
(rovinné filtrační zařízení). K odebrání prachu za izokinetických podmínek a jeho separaci na
velikostně oddělené frakce pevných částic z proudu kouřového plynu byly pouţity kaskádové
impaktory. Dále, příklady frakcí jemného prachu emitovaných z irských cementáren lze nalézt
v oddílu 4.2.2.3. Velkou část jemného prachu lze proto sníţit sníţením celkové zátěţe prachem.
Provozy vybavené vysoce účinnými systémy odlučování prachu přispívají relativně málo k zátěţi
jemným prachem [113, Irsko, 2007], [117, Německo, 2000].

Zdroj emisí

prachu
Celková Frakce jemného prachu Koncentrace jemného
3
(%)
(mg/Nm
)
koncentrac
e prachu1) <2,5
<10
>10
<2,5
<10
>10
(mg/Nm3)
µm

Pec (ESP)2)

Pecní kouřové
plyny za ESP

15,4

51

87

13

7,9

13,4

2,9

Chladič slínku (ESP)

Kouřové plyny z
chladiče slínku za
ESP

14,0

68

99

1

9,5

13,9

<0,1

Pecní kouřové
plyny za ESP

2,3

84

97

3

1,9

2,2

<0,1

Pecní kouřové
plyny za ESP

4,8

66

97

3

3,2

4,7

<0,1

Cyklonový výměník
(ESP),
přímý reţim3)
Cyklonový výměník
(ESP), kombinovaný
reţim4)
1)

Celkový prach měřený pomocí měření filtračním zařízením k odběru vzorků (rovinné filtrační zařízení), velikostní
oddělení pomocí kaskádových impaktorů
2)
Pec typu Lepol, nyní odstavena
3)
Mlýn nepracuje
4)
Mlýn pracuje

Zkoumání rozdělení jemného prachu v celkovém prachu provedené v německých
cementárnách
[117, Německo, 2000]
Tab. 1.26:

Model regionálních informací a simulací znečištění ovzduší (RAINS) byl rozšířen tak, aby zkoumal
synergie a vzájemné vyvaţování mezi kontrolou místního a regionálního znečištění ovzduší
a sniţováním celosvětových emisí skleníkových plynů. Tento nový model interakcí a synergií mezi
skleníkovými plyny a znečištěním ovzduší (GAINS) pomáhá při hledání strategií kontroly znečištění,
které maximalizují přínosy ve všech měřítcích.
Model RAINS ukazuje, ţe částice PM10 a PM2,5 představují 60 % celkových prachových částic
(78 g/Nm3) v surovém plynu (před čištěním), coţ dokládá Tab. 1.27. Příklady technik sniţování emisí
prachu a údaje o účinnosti sniţování ukazuje Tab. 1.28.
Parametr
Prachové částice celkem
PM10
PM2,5

Koncentrace v surovém plynu
130 g/Nm3
42 % z prachových částic celkem
18 % z prachových částic celkem

Tab. 1.27:
Příklady koncentrací prachu v surovém plynu podle modelu RAINS
[172, Francie, 2007]
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Účinnost sniţování emisí
(%)
Prachové částice celkem
PM10
Cyklónový odlučovač
74,4
52,86
Elektrostatický odlučovač 1
95,8
94,14
Elektrostatický odlučovač 2
98,982
97,71
Elektrostatický odlučovač 3
99,767
99,51
Textilní filtr
99,784
99,51
Mokrá pračka plynu
98,982
97,71
Technika

PM2,5
30
93
96
99
99
96

Příklady technik sniţování emisí prachu a údaje o účinnosti sniţování podle modelu
RAINS
[172, Francie, 2007]
Tab. 1.28:

1.3.4.1.3

Difúzní prachové emise

Difuzní emise prachu mohou vznikat během skladování a manipulace s materiály a pevnými palivy,
například při otevřeném skladování nebo ze surovinových dopravníků, a také ze silničních povrchů
v důsledku silniční dopravy. Prach vzniklý při balení a expedici slínku/cementu můţe být rovněţ
významný. Zatímco dopadem difúzních emisí můţe být místní zvýšení úrovně prašnosti, emise prachu
z výroby (obvykle z vysokých komínů) mohou mít dopad na kvalitu ovzduší v mnohem větší oblasti.
Je-li pravděpodobné, ţe bude docházet k uvolňování emisí prachu z prašných materiálů, dopravníky
a elevátory jsou konstruovány jako uzavřené systémy. Silnice pouţívané nákladními automobily jsou
dláţděné a pravidelně čištěny, aby se zabránilo difúzním prachovým emisím. V místě provozu je navíc
pouţíváno kropení vodou, které těmto emisím brání. Všude, kde je to moţné, jsou pouţívány uzavřené
systémy skladování [76, Německo, 2006].
1.3.4.2 Oxidy dusíku
Proces výpalu slínku je vysokoteplotní proces, který způsobuje vznik oxidů dusíku (NOx). Pokud jde o
znečištění ovzduší ze závodů na výrobu cementu, oxidy dusíku (NOx) mají velký význam. Vznikají
v průběhu spalovacího procesu, a to buď slučováním dusíku přítomného v palivu s kyslíkem v rámci
plamene, nebo slučováním atmosférického dusíku a kyslíku ve spalovacím vzduchu.
Existují dva hlavní zdroje vzniku NOx:



Termické NOx:
◦
část dusíku ve spalovacím vzduchu reaguje s kyslíkem a vytváří různé oxidy dusíku
◦
je hlavním mechanismem tvorby oxidů dusíku v plamenu pece
Palivové NOx:
◦
sloučeniny obsahující dusík, chemicky vázané v palivu, reagují s kyslíkem ze vzduchu
a vytvářejí různé oxidy dusíku.

Při vyuţívání odpadů lze nicméně pozorovat některé drobné změny v emisích NOx:



NOx z primárního spalování mohou být niţší, pokud paliva z odpadů obsahují vodu nebo
potřebují více kyslíku (vliv na teplotu plamene, která se sníţí). Tento účinek je srovnatelný
s chlazením plamene
NOx ze sekundárního spalování/předkalcinace mohou být niţší, pokud hrubá paliva vytvoří
redukční zónu [97, CEMBUREAU, 2007].
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Kromě toho mohou NOx rovněţ vznikat oxidací NH3, pokud je tento vstřikován za účelem redukce
NOx do vhodné teplotní zóny pece, kde jsou teploty niţší neţ 1 000 °C.
Termické NOx vznikají při teplotách nad 1 050 ºC. Z důvodu kvality slínku probíhá proces výpalu za
oxidačních podmínek, při kterých má částečná oxidace molekulárního dusíku ve spalovacím vzduchu
za následek vznik oxidu dusnatého. Termické NOx jsou tvořeny hlavně v pálící zóně pece, kde je
dostatečná teplota ke vzniku této reakce. Mnoţství termických NO x vytvořeného v pálící zóně závisí
jak na teplotě v pálící zóně, tak na obsahu kyslíku (činitel přebytku vzduchu). Rychlost reakcí na
termické NOx se zvyšuje se vzrůstající teplotou; proto těţko palitelné směsi, které vyţadují teplejší
pálící zóny, mají sklon ke tvorbě většího mnoţství termického NO x neţ pece se snadněji palitelnými
směsmi. Reakční rychlost také vzrůstá se vzrůstajícím obsahem kyslíku (činitel přebytku vzduchu).
Provoz téţe pece s vyšším obsahem kyslíku na zadním konci (činitel přebytku vzduchu) povede
k vyšší tvorbě termických NOx v pálící zóně (ačkoliv emise SO2 a/nebo CO mohou poklesnout).
NO a NO2 jsou dominantní oxidy dusíku v odpadních plynech cementářských pecí. Palivové NOx ze
sloučenin dusíku v palivu mají niţší důleţitost. V systémech cementářských rotačních pecí je tvorba
palivového NO (oxidu dusíku) v oblasti hlavního spalování zanedbatelná. Emise NOx z cementářské
pece jsou obvykle spojené se vzdušným dusíkem, spíše neţ se spalovaným palivem. Oxid dusnatý
(NO) představuje asi 95 % a oxid dusičitý (NO2) asi 5 % oxidů dusíku, které jsou přítomny
v odpadních plynech závodů s rotačními pecemi [76, Německo, 2006], [92, Rakousko, 2006], [97,
CEMBUREAU, 2007]. Palivové NOx vznikají při spalování dusíku přítomného v palivu při niţších
teplotách, které se vyskytují v jednotce sekundárního spalování. Dusík v palivu se buď slučuje
s jinými atomy dusíku na plynný N2, nebo reaguje s kyslíkem a vytváří palivové NO x.
V předkalcinátoru se teplota pohybuje v rozsahu 850–950 °C, coţ není dost na vytvoření významného
mnoţství termických NOx, ale objeví se tu palivové NOx. Obdobně mohou jiné druhy sekundárního
spalování paliva na zadním konci pecního systému, jako například ve stoupacím kouřovodu pece
s disperzním výměníkem nebo v kalcinační komoře roštového předehřívače, umoţnit vznik palivových
NOx. Proto u pecí s předkalcinací, kde se můţe v kalcinátoru spálit aţ 60 % paliva, přispívá tvorba
palivových NOx značnou měrou k celkovým emisím NOx. Tvorba termických NOx v těchto pecích je
mnohem niţší ve srovnání s pecemi, kde se veškeré palivo spaluje ve slinovací zóně.
Emise NOx se liší podle toho, jaký pecní proces je pouţit. Kromě teploty a obsahu kyslíku (činitel
přebytku vzduchu) můţe být tvorba NOx ovlivněna tvarem a teplotou plamene, geometrií spalovací
komory, reaktivitou a obsahem dusíku v palivu, přítomnou vlhkostí, moţnou reakční dobou
a konstrukcí hořáku.
Evropské cementářské pece emitují v ročním průměru okolo 785 mg NOx/Nm3 (vyjádřeno jako NO2),
přičemţ minimum činí 145 mg/Nm3 a maximum 2 040 mg/Nm3. V roce 2004 byla shromáţděna
vzorová data týkající se emisí NOx z různých závodů nacházejících se v zemích EU-27 a EU-23+ (viz
Slovník) a byla kategorizována podle míry tepelné substituce, jak ukazuje Obr. 1.25 a Obr. 1.26.
Kontinuálně měřené emise byly vykazovány jako roční průměr čtyřiadvacetihodinových průměrů.
Naměřené hodnoty se vztahují k 1 m3 suchého plynu za normálních podmínek [94, Evropská unie,
2004], [97, CEMBUREAU, 2007].
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Emise NOx (vyjádřené jako NO2) z cementářských pecí v zemích EU-27 a EU-23+ v roce
2004 kategorizované podle míry substituce
[97, CEMBUREAU, 2007]
Obr. 1.25:

Obr. 1.26:
Rozdělení měření kategorizovaných podle míry tepelné substituce úrovní NO x
[97, CEMBUREAU, 2007]

V Rakousku činil v roce 2004 roční průměr emisí NOx 645 mg/Nm3 (roční aritmetický průměr na
základě kontinuálního měření a za normálních podmínek), přičemţ tyto hodnoty kolísaly od 313 do
795 mg NOx/Nm3, měřeno jako roční průměrné hodnoty. Nejvyšší a nejniţší rozsahy byly naměřeny
v různých závodech. Všechny rakouské pece pouţívají primární opatření/techniky, tři pece mají
chlazení plamene, dvě pece mají postupné spalování a pět pecí je vybaveno technikou SNCR, z nichţ
dvě jsou v pilotní fázi. V roce 2007 byly všechny rakouské cementářské pece vybaveny SNCR [92,
Rakousko, 2006].
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V Německu bylo v roce 2006 osm pecí provozováno s technikou postupného spalování, zatímco 34
pecí pouţívalo ke sníţení NOx techniku SNCR. V čistém plynu ze 43 rotačních pecí byly naměřeny
rozsahy emisních koncentrací NOx vyjádřené jako roční průměrné hodnoty od 200 do 800 mg/Nm3.
V důsledku vnitrostátních právních předpisů musejí německé cementářské pece od roku 2007
dodrţovat emisní limity pro NOx přinejmenším 500 mg/Nm³. Většina zařízení SNCR provozovaných
v Německu je navrţena a/nebo provozována tak, aby bylo dosahováno míry sníţení NOx o 10 aţ 50 %
a aby emisní úrovně NOx byly niţší neţ 500 mg/Nm3. V kombinaci s opatřeními/technikami
integrovanými do procesů je – v závislosti na příslušné jednotlivé mezní hodnotě emisí stanovené
povolenkou – dosahováno denních průměrných emisních hodnot od 200 do 500 mg/Nm3 [76,
Německo, 2006], [168, TWG CLM, 2007], [173, Německo, 2007].
Ve Švédsku se vysoce účinná technika SNCR pouţívá od roku 1997 ve třech cementářských pecích.
Od té doby se dlouhodobé emise NOx pohybují okolo 200 mg/Nm3. V roce 2004 činila roční průměrná
hodnota 221 mg/Nm3, zatímco měsíční průměrné hodnoty se pohybují od 154 do 226 mg/Nm3. Zátěţ
oxidy NOx je mezi 130 a 915 t/rok [114, Švédsko, 2006].
Emise NOx vyjádřené ročními průměrnými hodnotami se ve finských cementárnách pohybují od 500
do 1 200 mg/Nm3 [63, Finsko, 2006]. V České republice byly naměřeny emise NOx v rozmezí od 400
do 800 mg/Nm3 [112, Česká republika, 2006]. Ve Francii činil v roce 2001 průměr emisí NOx
naměřených ve 33 cementárnách 666 mg/Nm3 [116, Francie, 2002]. V dlouhé mokré cementářské peci
v Dánsku je pouţívána technika SNCR, a při účinnosti sniţování emisí mezi 40 a 50 % byla
vykazována úroveň emisí NOx <800 mg/Nm3 [182, TWG CLM, 2008]
V případě bílého cementu je přeměna některých surovin na slínek během procesu výpalu obtíţnější, a
tyto suroviny v závislosti na své krystalografii či mineralogii potřebují vyšší teploty plamene. Bílý
slínek je jedním ze zvláštních případů, kde jsou teploty slínku následkem absence tavitelných oxidů
asi o 150 °C vyšší neţ u šedého slínku. Vyšší teploty plamene také vedou k většímu vzniku
termických NOx [120, Španělsko, 2007].
Techniky sniţování NOx v průmyslovém odvětví výroby cementu jsou popsány v oddílu 1.4.5.1.
Kromě toho počty plných provozů s úplnými technikami sniţování emisí NOx v zemích EU-27 a EU23+, které byly známy v roce 2008, uvádí Tab. 1.33 v oddílu 1.4.5.1.
Chlazení plamene se pouţívá ke sniţování NOx. Vykazované míry/účinnosti sniţování emisí se
pohybovaly mezi 10 a 35 %. Vykazované emisní rozsahy, kterých bylo dosaţeno pouţitím chlazení
plamene, ukazuje Obr. 1.27. U dvou závodů bylo dosaţeno úrovně niţší neţ 500 mg/Nm3, u sedmi
provozů bylo dosaţeno emisních rozsahů od 500 do 800 mg/Nm3, a u 11 závodů bylo dosaţeno
rozsahů od 800 do 1 000 mg/Nm3 (roční průměrné hodnoty). V porovnání s těmito emisními rozsahy
dosaţenými některými provozy ukazuje Obr. 1.28 emisní rozsahy NOx dosaţené některými
cementárnami bez pouţití chlazení plamene. Niţšího emisního rozsahu NOx dosahuje jen malý počet
provozů.
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Obr. 1.27:

Dosaţené emisní rozsahy NOx pomocí chlazení plamene v několika cementárnách v EU23+

[85, CEMBUREAU, 2006]

Dosaţené emisní rozsahy NOx v několika cementárnách v EU-23+ bez pouţití chlazení
plamene
[85, CEMBUREAU, 2006]
Obr. 1.28:

Jak ukazuje Obr. 1.29 a Obr. 1.30, pouţití SNCR ke sniţování NOx v cementárnách sniţuje dosaţený
emisní rozsah NOx v porovnání s cementárnami, které techniku SNCR nepouţívají (roční průměrné
hodnoty).
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Obr. 1.29:
Emise NOx dosaţené několika cementárnami pouţívajícími ke sniţování NO x SNCR
[85, CEMBUREAU, 2006]

Obr. 1.30:
Emisní rozsahy NOx dosaţené několika cementárnami bez pouţití SNCR
[85, CEMBUREAU, 2006]

1.3.4.3 Oxid siřičitý
Emise SO2 z cementáren závisejí na celkovém vstupu sloučenin síry a typu pouţitého procesu a jsou
primárně určovány obsahem těkavé síry v surovinách a případně palivy. Výroba a potenciální emise
SOx také závisejí na cirkulaci síry, ke které dochází v pecním systému. Síra je uvolňována z různých
výstupů pecního systému, jako je například SO2 v odpadních plynech, CaSO4 a další kombinované
sloučeniny ve slínku a prachu. Větší část síry je však začleněna do slínku nebo vypuštěna ze systému
v rámci procesu.
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V závislosti na příslušných loţiscích surovin mohou suroviny obsahovat síru vázánou ve formě síranů
nebo sulfidů. Sírany jsou stabilní sloučeniny, které se jen částečně tepelně rozkládají při vysokých
teplotách panujících ve slinovacích zónách systémů rotačních pecí, které mohou být zvýšeny
lokalizovanými redukčními podmínkami a spalováním paliv a odpadů. Síra přítomná ve formě síranů
je v důsledku toho téměř úplně vypouštěna z pecního systému se slínkem, pokud to kvalita slínku
vyţaduje. Sulfidy naopak oxidují ve výměníku a jsou částečně emitovány ve formě oxidu siřičitého.
Síra přiváděná do pecního systému s palivy je oxidována na SO2 a nevede k významným emisím SO2
v důsledku silně zásadité povahy slinovací zóny, kalcinační zóny a niţšího stupně výměníku. Tato síra
vstupuje do kalcinační zóny pecního systému spolu s menšími koncentracemi SO2, které jsou
důsledkem částečného rozkladu síranů ve slinovací zóně. V kalcinační zóně reaguje SO2 mimo jiné
s alkáliemi a sírany alkálií pocházejícími ze surovin. Přebytečný SO2 při kontaktu
s částečně dekarbonovanou surovinovou moučkou nejprve reaguje na CaSO3, a poté na CaSO4. Tyto
sírany znovu vstupují do rotační pece. Dochází tak ke vzniku cyklů síry, které jsou v rovnováze se
sírou vypouštěnou prostřednictvím slínku Obr. 1.31).

do
hlavního
komína

Obr. 1.31:
Diagram proudění síry v cementářské peci s výměníkem/předkalcinátorem
[97, CEMBUREAU, 2007]

Kalcinační oblast rotační pece nabízí ideální podmínky pro zachytávaní SO 2 z odpadních plynů pece.
K emisím SO2 však můţe docházet, nejsou-li provozní podmínky pecního systému, např. koncentrace
kyslíku v rotační peci, optimalizovány pro zachytávaní SO2. Účinnost reakce mohou navíc ovlivnit
různé faktory, jako je teplota, obsah vlhkosti, retenční čas plynu, koncentrace oxidů v plynné fázi,
dostupnost pevné povrchové plochy atd. [60, VDI 2094 Německo, 2003], [76, Německo, 2006], [86,
EURITS, 2006], [97, CEMBUREAU, 2007].
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Zvýšené emise SO2 lze očekávat, pokud jsou přítomny suroviny obsahujících organickou síru,
a zejména pokud suroviny obsahují síru ve snadno oxidovatelné formě, např. jako pyrit nebo markazit.
Na rozdíl od síranových surovinových sloţek, tyto snadno oxidovatelné sloučeniny mohou být
přeměněny na SO2 jiţ v horních stupních cyklónového odlučovače.
Za těchto podmínek mohou emisní koncentrace SO2 souvisejících se surovinami dosahovat aţ
1,2 g/Nm3, a v jednotlivých případech ještě vyšší úrovně, pokud nejsou zajištěna ţádná sekundární
opatření/techniky regulace emisí.
Avšak pece, které pouţívají suroviny s malým nebo nulovým obsahem těkavé síry, mají s emisemi
SO2 málokdy problémy, přičemţ u některých pecí jsou emisní koncentrace v kouřových plynech bez
sniţování emisí pod 10 mg/Nm3. Emisní koncentrace SO2 rostou se vzrůstající úrovní těkavé síry
v pouţívané surovině.
Pouţitím sekundárních regulačních opatření/technik, např. vyuţitím vápenného hydrátu, lze emise SO2
výrazně sníţit. Obr. 1.32 ukazuje hodnoty měření SO2 v čistém plynu z cementáren v EU-25 [97,
CEMBUREAU, 2007].
SO2 představuje hlavní (99 %) uvolňovanou sloučeninu síry, ačkoliv také vzniká určité mnoţství SO3
a při redukčních podmínkách by se mohl vyvíjet H2S. Síra v surovině, vyskytující se v podobě sulfidů
a organicky vázané síry, se uvolní, přičemţ 30 % i více můţe odcházet z prvního stupně výměníku.
Na rozdíl od kalcinační oblasti je 40 aţ 85 % vzniklého SO2 zachyceno ve výměníku. Kromě obsahu
vodní páry v odpadních plynech z pece patří k hlavním parametrům ovlivňujícím zachytávaní SO2
prostřednictvím CaCO3 v cyklonovém výměníku obsah prachu v surovém plynu, a zejména
koncentrace kyslíku v surovém plynu v horním stupni cyklonu. Nadbytečný kyslík (1 aţ 3 % O2
udrţovaného v peci kvůli uspokojivé jakosti cementového produktu) obvykle ihned zoxiduje jakékoli
uvolněné sulfidové sloučeniny na SO2. V dlouhých pecích není kontakt mezi SO2 a zásaditým
materiálem tak dobrý, a síra obsaţená v palivech můţe vést k významným emisím SO2.
Při úrovni přibliţně 10 % je zachycení SO2 v plynové chladící věţi/odpařovacím chladiči poměrně
nízký. Oproti tomu v mlecí a sušící jednotce vytváří rozmělňování materiálu neustále nové, vysoce
aktivní povrchy částic, které jsou k dispozici pro zachytávaní SO2. Proces sušení zajišťuje, ţe plynová
atmosféra je vţdy obohacena o vodní páry, které zlepšují absorpci. Zkušenosti s cementárnami
provozovanými ve sdruţeném reţimu ukázaly, ţe v surovinovém mlýně lze zachytit 20 aţ 70 % SO2.
Mezi faktory ovlivňující zachytávaní SO2 patří vlhkost suroviny, teplota mlýna, retenční čas v mlýnu a
dále jemnost mletého materiálu. Je tedy důleţité, aby bylo mletí suroviny optimalizované tak, aby
mohl být surovinový mlýn provozován jako odlučovač SO2 z pece. [60, VDI 2094 Německo, 2003],
[76, Německo, 2006], [86, EURITS, 2006], [97, CEMBUREAU, 2007].
Přestoţe většina síry zůstává ve slínku v podobě síranu, emise SO2 ze surovin s vysokým obsahem
těkavé síry mohou být významné a lze je povaţovat za jednu z hlavních znečišťujících látek.
Odchylky od běžných provozních podmínek
Události odchylující se od běţných provozních podmínek vedou ke zvýšeným emisím SO2, jako
například spalování prováděné za redukčních podmínek omezující účinnost začlenění síry:





nedokonalé spalování v předkalcinátoru nebo hrubá paliva z odpadů nejsou řádně spálena
v zadním konci pece
příliš ţhavá pálící zóna, která můţe nastat v pecích spalujících obtíţně spalitelnou palivovou
směs
přebytek síry prostřednictvím alkálií v náplni pece
extrémní úrovně recirkulace síry mezi pecí a stupni výměníku.
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V roce 2004 byla shromáţděna vzorová data týkající se emisí SO2 z různých závodů nacházejících se
v několika zemích EU-27 a EU-23 (viz glosář). Kontinuálně měřené emise byly vykazovány jako
roční průměr čtyřiadvacetihodinových průměrů. Naměřené hodnoty se vztahují k 1 m3 suchého plynu
za normálních podmínek. Hodnoty měření SO2 v čistém plynu byly shromáţděny z 253 rotačních pecí.
Celkem 11 měření je nad stupnicí. Z toho sedm mělo nulovou míru substituce, tři měly míru substituce
mezi 0 a 10, a jedno nad 40, jak ukazuje Obr. 1.32 [97, CEMBUREAU, 2007]. U jedné švýcarské
cementárny však byly zjištěny rozsahy koncentrací v surovém plynu od 1 400 do 1 700 mg/Nm3 s
extrémními hodnotami dosahujícími 3 000 mg/Nm3 [86, EURITS, 2006].
Velká část SO2 je absorbována a uzamčena do cementového slínku a prachu z cementářské pece, coţ
rovněţ ukazuje Obr. 1.32. Vyuţití odpadního paliva nemá vliv na celkové emise SO2. V dlouhých
rotačních pecích je kontakt mezi SO2 a zásaditým materiálem méně účinný, a síra v palivech by mohla
způsobovat emise SOx.

Obr. 1.32:
Hodnoty měření SO2 v čistém plynu z cementáren v zemích EU-27 a EU-23+
[97, CEMBUREAU, 2007]

Kategorizaci a rozdělení těchto emisí SO2 znázorňuje Obr. 1.33. [97, CEMBUREAU, 2007].

Obr. 1.33:

Rozdělení měření kategorizovaných podle míry tepelné substituce úrovní SO2

[97, CEMBUREAU, 2007]
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U výroby bílého cementu mohou v konkrétních případech různé podmínky či jejich kombinace vést
k podstatně sníţené schopnosti zadrţení síry z paliva ve slínku, a tím k vyšším emisím SO2. Tyto
podmínky jsou následující:





obtíţná palitelnost surovinové moučky
nízký obsah alkálií ve vsázce do pece kvůli vysoké čistotě surovin
podmínky pece, jako například obecně redukční atmosféra
konfigurace pece: pece typu Lepol jsou běţné, přičemţ u moderních pecí s výměníky můţe být
počet cyklonů omezen chemickým sloţením suroviny (rovnováha mezi alkáliemi a sírou [120,
Španělsko, 2007]

1.3.4.4 Oxidy uhlíku (CO2, CO)
1.3.4.4.1

Oxid uhličitý (CO2)

Emise CO2 se odhadují na 900 aţ 1 000 kg/t šedého slínku při měrné spotřebě tepla přibliţně 3 500 aţ
5 000 MJ/t slínku, ale také v závislosti na typu paliva. V důsledku mletí cementu s minerálními
příměsemi se emise CO2 ve vztahu k tunám cementu sniţují (srov. Obr. 1.19). Přibliţně 62 % pochází
z kalcinačního procesu a zbývajících 38 % jde na vrub spalování paliva. Emise CO2 vznikající
spalováním uhlíkatého obsahu paliva jsou úměrné měrné spotřebě tepla, jakoţ i poměru obsahu uhlíku
k výhřevnosti paliva. Emise CO2 ze spalovacího procesu byly výrazně sníţeny, za posledních 25 let
bylo dosaţeno sníţení asi o 30 %, a to především zavedením pecních procesů efektivněji vyuţívajících
paliva.
Pokud jde o emise CO2 a systém obchodování s emisemi, lze nalézt informace ve směrnici
Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady
2008/01/ES a v rozhodnutí Komise ze dne 29. ledna 2004 (2004/156/ES), kterým se stanoví pokyny
pro monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2003/87/ES [99, Evropská unie, 2003]. Dále, informace o monitorování a vykazování emisí
skleníkových plynů podle Směrnice o systému obchodování s emisemi je moţné nalézt v rozhodnutí
Komise ze dne 29. ledna 2004 (2004/156/ES) [122, Evropská komise, 2004].
1.3.4.4.2

Oxid uhelnatý (CO)

Emise CO a organicky vázaného uhlíku uvolňované během procesu výpalu slínku jsou obvykle
způsobeny malým mnoţstvím vstupu organických sloţek prostřednictvím přírodních surovin (zbytků
organismů a rostlin začleněných do horniny v průběhu geologické historie). Ty jsou během předehřevu
vsázky do pece přeměněny a jejich oxidací vzniká CO a CO2. V rámci tohoto procesu také vznikají
malá mnoţství organických stopových plynů, jako je celkový organický uhlík. V případě procesu
výpalu slínku proto obsah CO a organických stopových plynů v čistém plynu neumoţňuje vyvodit
ţádné závěry ohledně podmínek spalování.
Další emise CO však mohou také vznikat následkem špatného spalování a nesprávných podmínek
hoření v sekundárním spalování. Na druhou stranu je třeba poukázat na to, ţe takové zvýšení míry
emisí CO probíhá současně s poklesem emisí NOx. Redukční podmínky však mohou mít pozitivní vliv
na emise SOx.
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V závodech na přeměnu energie, jako jsou elektrárny, představují koncentrace CO a organicky
vázaného uhlíku v odpadních plynech měřítko rychlosti vyhoření paliv. Naproti tomu proces výpalu
slínku je proces přeměny materiálu, který musí být z důvodu kvality slínku vţdy provozován
s přebytečným vzduchem. To společně s dlouhou dobou pobytu ve vysokoteplotním rozsahu vede
k úplnému vyhoření paliva [76, Německo, 2006].
V závislosti na loţisku suroviny se spolu s přírodní surovinou do procesu dostává od 1,5 do 6 g
organického uhlíku na 1 kg slínku. Zkoušky pomocí surovinových mouček různého původu ukázaly,
ţe za přítomnosti 3 % kyslíku je 85 aţ 95 % organických sloučenin v surovině přeměněno na CO2, ale
5 aţ 15 % je současně přeměněno na CO. Část uvolňovaná jako těkavé organické sloučeniny uhlíku
(VOC) je za těchto podmínek hluboko pod 1 %. Koncentrace CO můţe být aţ 1 000 mg/Nm3, přičemţ
v některých případech můţe překračovat 2 000 mg/Nm3, nebo dokonce 5 000 mg/Nm3, jak ukazuje
Obr. 1.34. Většina příkladů těchto hodnot emisních koncentrací CO kontinuálně měřených na 29
německých rotačních pecích se však v ročních průměrných hodnotách pohybuje v rozmezí od 200 do
2 200 mg/Nm3 (detekční limit CO činí 1,8 aţ 2,5 mg/Nm3) [9, CEMBUREAU, Listopad 1997], [76,
Německo, 2006], [168, TWG CLM, 2007]. Pro zajištění stabilní dodávky pevného paliva
s minimálními výkyvy je zásadní dobrý nakladač, dopravník a konstrukce dávkování. Jinak můţe dojít
k substechiometrickému spalování, coţ můţe vést ke krátkodobým extrémům dosahujícím více neţ
0,5 % CO. Tyto extrémy způsobují další problém, totiţ ţe všechny případné elektrostatické
odlučovače musí být automaticky vypnuty, aby se zabránilo výbuchu.

Hodnoty emisních koncentrací CO naměřené v čistém plynu z 29 německých rotačních
pecí v roce 2004
[76, Německo, 2006]
Obr. 1.34:

1.3.4.5 Celkový organický uhlík (TOC)
Při tepelných procesech (spalování) je obecně výskyt těkavých organických látek (a oxidu uhelnatého)
často spojen s neúplným spalováním. V cementářských pecích jsou emise za normálních ustálených
podmínek nízké díky typu pouţité pece, dlouhé době pobytu plynů v peci, vysoké teplotě, charakteru
plamene (2000 °C) a nadbytečnému kyslíku. Toto jsou podmínky procesu, při kterých jsou organické
sloučeniny rozkládány a ničeny s vysokou mírou účinnosti (>99,9999 %) [86, EURITS, 2006], [97,
CEMBUREAU, 2007]. Koncentrace se mohou zvýšit za podmínek rozběhu a za mimořádných
provozních podmínek (odstavování). Tyto podmínky se mohou vyskytovat s různou frekvencí, např.
od jednoho aţ dvou případů týdně po jeden případ za dva aţ tři měsíce.
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Emise těkavých organických látek (VOC) se mohou projevit v primárních stupních výrobního procesu
(výměník, předkalcinátor), pokud jsou organické látky, které jsou přítomny v surovině, uvolněny,
kdyţ se surovina zahřívá. Organické látky se uvolňují při teplotách od 400 do 600 °C. Obsah VOC
v odpadních plynech z cementářských pecí se obvykle pohybuje mezi 1 a 80 mg/Nm3 (měřeno jako
TOC), jak ukazuje Obr. 1.35. Nicméně, ve vzácných případech mohou emise v důsledku vlastností
suroviny dosáhnout aţ 120 mg/Nm3. V roce 2004 byla shromáţděna vzorová data týkající se emisí
TOC z různých závodů nacházejících se v několika zemích EU-27 a EU-23+ (viz glosář). Hodnoty
z kontinuálních měření TOC v čistém plynu byly shromaţďovány ze 120 rotačních pecí a rozdělení
těchto měření bylo také kategorizováno podle tepelné substituce jako úrovně TOC, jak ukazuje
Obr. 1.35 a Obr. 1.36Obr. 1.36. Kontinuálně měřené emise byly vykazovány jako roční průměr
čtyřiadvacetihodinových průměrů. Naměřené hodnoty se vztahují k 1 m3 suchého plynu za normálních
podmínek [9, CEMBUREAU, Listopad 1997], [97, CEMBUREAU, 2007]. Kontinuální měření z 27
německých rotačních pecích ukazují příklady hodnot emisních koncentrací uhlíku dosahující aţ
75 mg/Nm3 (roční průměrná hodnota), jak ukazuje Obr. 1.37. Většina měření se pohybuje do
30 mg/Nm3 (roční průměrná hodnota) (detekční limit činí 1,5 aţ 2,1 mg/Nm3) [76, Německo, 2006].

Emisní hodnoty TOC z kontinuálních měření v čistém plynu cementářských pecích
v zemích EU-27 a EU-23+
[97, CEMBUREAU, 2007]
Obr. 1.35:

Rozdělení kontinuálních měření kategorizovaných podle míry tepelné substituce úrovní
TOC
[97, CEMBUREAU, 2007]
Obr. 1.36:
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Hodnoty emisních koncentrací celkového organického uhlíku naměřené v čistém plynu
z 27 německých rotačních pecí v roce 2004
[76, Německo, 2006]
Obr. 1.37:

1.3.4.6 Polychlorované dibenzo-dioxiny (PCDD) a dibenzo-furany (PCDF)
PCDD/F mohou být výsledkem kombinace mechanismů vzniku, a to v závislosti na konstrukci pece
a procesů, podmínkách spalování, vlastnostech vsázky a typu a provozu zařízení na regulaci emisí.
Kromě toho při tepelných procesech (spalování) můţe jakýkoliv vstup chlóru za přítomnosti
organického materiálu potenciálně způsobit vznik PCDD/F. PCDD/F mohou vznikat ve výměníku
nebo za ním a v zařízení na omezování atmosférických emisí, je-li v dostatečném mnoţství dostupný
chlór a uhlovodíkové prekurzory (viz také oddíl 1.2.4). Vznik PCDD/F a jejich následné emise však
vyţadují současnou přítomnost pěti faktorů:






uhlovodíků
chloridů
katalyzátoru:
◦
některé zprávy naznačují, ţe Cu2+ (a Fe2+) působí katalyticky
vhodného teplotního okna:
◦
mezi 200 a 450 °C, s maximem při 300 aţ 325 °C
dlouhého retenčního času ve vhodném teplotním oknu.

Kromě toho musí být v proudu plynu přítomen molekulární kyslík. Rychlost vzniku se zvyšuje se
vzrůstající koncentrací kyslíku při reakčním řádu ve výši 0,5.
Jak je uvedeno výše, je známo, ţe ke zpětné tvorbě PCDD/F dochází de novo syntézou v rámci
teplotního okna chlazení ze 450 na 200 °C. Je tedy důleţité, aby plyny opouštějící pecní systém byly
v rámci tohoto teplotního rozsahu zchlazeny rychle. To se děje ve výměníku kdyţ jsou suroviny
předehřívány pecními plyny. Zvýšené koncentrace PCDD/F v předehřívači se nepředpokládají kvůli
zvýšené teplotě, kdy jsou PCDD/F ničeny. Při teplotách okolo 925 °C se PCDD/F rychle rozkládají.
Kromě toho je jejich ničení podporováno dynamickým procesem dopravy materiálu do teplejších zón,
zatímco plyn je dopravován do chladnějších zón. PCDD a PCDF adsorbované na vsázce do pece jsou
dopraveny do zón s vyššími teplotami (400–600 °C), kde jsou tepelně zničeny nebo degradovány na
lehčí homology. Ty se uvolňují do plynné fáze a v chladnějších oblastech (200–300 °C) resublimují do
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vsázky do pece. Dále, v důsledku dlouhého pobytu v peci a vysokých teplot jsou při stabilních
podmínkách pece emise PCDD/F obvykle nízké. Podrobná zkoumání a měření ukázala, ţe emise
PCDD/F z průmyslového odvětví výroby cementu lze dnes klasifikovat jako nízké, a to i pokud jsou
jako palivo pouţívány odpady či nebezpečné odpady. Naměřené údaje byly získány z pecí s mokrým i
suchým procesem, fungujících za různých provozních podmínek, a s vyuţitím široké škály odpadů
a nebezpečných odpadů přiváděných jak na hlavní hořák, tak na vstup pece (výměník/předkalcinátor).
Z těchto zkoumání vyplývá, ţe v Evropě je výroba cementu zřídkakdy významným zdrojem emisí
PCDD/F, protoţe.



většina cementářských pecí dokáţe plnit úroveň emisí ve výši 0,1 ng I-TEQ/Nm3, jsou-li
pouţita primární opatření/techniky (viz oddíl 1.4.6);
pouţití odpadů jako paliva a suroviny přiváděné na hlavní hořák, vstup pece či předkalcinátor
pravděpodobně neovlivňuje ani nemění emise perzistentních organických polutantů [88,
SINTEF, 2006].

V roce 2004 byla shromáţděna vzorová data týkající se emisí PCDD/F z různých závodů
nacházejících se v zemích EU-27 a EU-23+ (viz glosář). Hodnoty z měření PCDD/F v čistém plynu
byly shromaţďovány formou jednorázových měření, jak ukazuje Obr. 1.38 a Obr. 1.39. Naměřené
hodnoty se vztahují k 1 m3 suchého plynu za normálních podmínek [97, CEMBUREAU, 2007]. Jak
ukazuje Obr. 1.38, uváděné údaje naznačují, ţe cementářské pece v Evropě dokáţou většinou plnit
emisní koncentraci 0,1 ng I-TEQ/Nm3, coţ je podle evropské legislativy mezní hodnota pro spalovny
nebezpečných odpadů (směrnice Rady 2000/76/ES). Německá měření hodnot koncentrací PCDD/F
naměřená v čistém plynu 39 rotačních pecí (pecí s disperzním výměníkem a pecí typu Lepol)
naznačují, ţe emisní koncentrace jsou obecně hluboko pod 0,1 ng I-TEQ/Nm3, zatímco průměrná
koncentrace činí méně neţ 0,02 ng I-TEQ/Nm3, jak ukazuje Obr. 1.40. Ve 26 případech nebyly
zjištěny ţádné emise PCDD/F. Ve Španělsku byla v období od roku 2000 do roku 2003 provedena
měření PCDD/F zahrnující 89 měření ze 41 pecí, coţ představuje 69,5% pokrytí. Tato zkoumání byla
provedena pro různá paliva pouţívaná pro pecní proces výpalu. U pecí pouţívajících odpadní paliva,
např. paliva získávaná z odpadu (RDF), se emisní faktory PCDD/F pohybují od 0,83 do 133 ng ITEQ/tslínku a jsou zcela srovnatelné s výsledky získanými u tradičních paliv s emisním faktorem
pohybujícím se v rozmezí od 0,67 do 246 ng I-TEQ/tslínku [60, VDI 2094 Německo, 2003], [76,
Německo, 2006], [86, EURITS, 2006], [88, SINTEF, 2006], [91, CEMBUREAU, 2006], [150,
Fabrellas/Larrazabal/Martinez/Sanz/Ruiz/Abad/Rivera, 2004].

Emise PCDD/F v zemích EU-27 a EU-23+ v roce 2004 kategorizované podle míry tepelné
substituce
[97, CEMBUREAU, 2007]
Obr. 1.38:
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Rozdělení jednorázových měření kategorizovaných podle míry tepelné substituce úrovní
PCDD/F z cementářských pecí v zemích EU-27 a EU-23+
[97, CEMBUREAU, 2007]
Obr. 1.39:

Příklady emisí PCDD/F naměřených u 39 německých rotačních pecích ukazuje Obr. 1.40. Tyto údaje
jsou výsledkem jednotlivých měření prováděných třikrát ročně v jeden konkrétní den. Ve 26 případech
nebyly zjištěny ţádné emise PCDD/F. Je třeba poznamenat, ţe od standardu nebyl odečten ţádný
detekční limit. U těchto měření/odběru vzorků PCDD/F činil detekční limit 0.0051 ng I-TEQ/Nm3.
V rámci vyhodnocení výsledků měření je třeba zohlednit mezilaboratorní odchylky metody (srovnání
mezi různými laboratořemi) [184, norma CEN EN-1948, 2007]. I-TEQ je zkratka pro mezinárodní
ekvivalent toxicity [76, Německo, 2006].

Obr. 1.40:

Emise PCDD/F naměřené v čistém plynu 39 německých rotačních pecí v roce 2004 [76,
Německo, 2006]
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1.3.4.7 Kovy a jejich sloučeniny
Suroviny a paliva budou vţdy obsahovat kovy. Jejich koncentrace se místo od místa značně liší,
přičemţ potenciál tvorby emisí do ovzduší je ovlivněn velmi sloţitými mechanismy. Navíc,
koncentrace kovů v odpadech pouţívaných jako paliva se liší podle původu odpadu. Sloučeniny kovů
lze rozdělit do čtyř tříd na základě nestálosti kovů a jejich solí:
1.

2.

3.

4.

Kovy, které jsou, nebo mají sloučeniny, ţáruvzdorné nebo netěkavé, jako Ba, Be, Cr, As, Ni, V,
Al, Ti, Ca, Fe, Mn, Cu a Ag:
◦
Tyto kovy jsou zcela absorbovány slínkem a vypouštěny společně s ním, a proto
v pecním systému necirkulují. V odpadním plynu jsou pouze emise spojené s prachem; ty
závisejí pouze na vstupu a účinnosti odlučování prachu. V důsledku toho jsou emise
obecně velmi nízké.
Kovy, které jsou, nebo mají sloučeniny, polotěkavé: Sb, Cd, Pb, Se, Zn, K a Na:
◦
Tyto kovy kondenzují jako sírany nebo chloridy při teplotách mezi 700 a 900 °C; dochází
k vnitřní cirkulaci. Tímto způsobem se částečně těkavé prvky, které se nahromadí
v předehřívacím systému pece, opět sráţejí ve výměníku a do značné míry zůstávají
ve slínku.
Thalium: Kov, který je těkavý nebo má těkavou sloučeninu:
◦
Sloučeniny thalia (např. TlCl) kondenzují při teplotách mezi 450 a 550 °C, v případě pecí
s výměníkem tepla, v horní části výměníku, kde se mohou hromadit (vnitřní cirkulace).
Rtuť: Kov, který je těkavý nebo má těkavou sloučeninu (viz oddíl 1.3.4.7.1):
◦
Rtuť a její sloučeniny pocházejí z převáţné části pecí a výměníkem; jsou pouze částečně
absorbovány prachem v surovém plynu, a to v závislosti na teplotě odpadního plynu [12,
Nizozemsko, 1997], [76, Německo, 2006], [91, CEMBUREAU, 2006], [92, Rakousko,
2006].

Cestu kovů v suchém procesu v cementářských pecích s výměníkem ukazuje Obr. 1.41.

Obr. 1.41:
Cesta kovů v suchém procesu v cementářských pecích s výměníky
[89, ERFO, 2005]
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Chování a emisní úroveň jednotlivých kovů v procesu výpalu slínku závisí na jejich těkavosti, scénáři
vstupu do pece, koncentraci kovových prvků v surovinách a palivech, zejména je-li pouţit odpad nebo
nebezpečný odpad, na typu procesu, a co je nejdůleţitější, na účinnosti odprašovacích systémů na
hlavním komínu.
Kovy přiváděné do procesu výpalu prostřednictvím surovin a paliv se mohou v závislosti na své
těkavosti zcela nebo částečně vypařit v horkých zónách výměníku a/nebo rotační pece, mohou
reagovat se sloţkami přítomnými v plynné fázi, a kondenzovat na vsázce v chladnějších částech
pecního systému. Kovy z paliv nejprve vstupují do spalovacích plynů, avšak z důvodu retenční
schopnosti pece a výměníku jsou uvolňovány pouze ve velmi malé míře. Vzhledem k tomu, ţe
u výroby slínku je hmotnostní poměr surovin k palivu přibliţně 10:1, z hlediska emisí jsou rozhodující
vstupy spojené se surovinami [76, Německo, 2006], [86, EURITS, 2006] [92, Rakousko, 2006]
Netěkavé sloučeniny kovů procházejí procesem a z pece vycházejí jako součást skladby cementového
slínku (>99.9 %). Polotěkavé sloučeniny kovů při slinovacích teplotách částečně přecházejí do plynné
fáze, aby v chladnějších částech pecního systému kondenzovaly na surovině. To vede v rámci pecního
systému k cyklickému efektu (vnitřní cykly), který se buď omezuje na pec a výměník, nebo probíhá
také v sušící a mlecí jednotce. Pokud jsou kovy z velké části kondenzovány v oblasti předehřívače,
budou vráceny do pece se vsázkou. Tím vzniká vnitřní cyklus kovů (koloběh pec/předehřívač). Tento
cyklický efekt narůstá aţ do bodu, kde se prostřednictvím cementového slínku dosáhne a udrţuje
rovnováha mezi vstupem a výstupem [9, CEMBUREAU, Listopad 1997], [60, VDI 2094 Německo,
2003], [76, Německo, 2006].
Těkavé sloučeniny kovů kondenzují při niţších teplotách na částečkách suroviny, a pokud nejsou
z pece emitovány s odpadními plyny, potenciálně vytvářejí vnitřní nebo vnější cykly. Obzvláště
snadno těkají thallium, rtuť a jejich sloučeniny. Ty nejsou plně zachyceny ve struktuře slínku. Thalium
a jeho sloučeniny kondenzují v horní zóně výměníku při teplotách mezi 450 a 500 °C. Velká část
thalia vnášeného do pecního systému je tedy zadrţena ve výměníku. V důsledku toho můţe vznikat
koloběh mezi výměníkem, sušením surovin a čištěním odpadních plynů (interní a externí). Emisí
úroveň thalia je dána úrovní koncentrace vnějšího cyklu a odlučovací účinností odprašovacího
zařízení. Koncentrace thallia, např. prach elektrostatického odlučovače, je měřítkem úrovně
koncentrace cyklu thallia [60, VDI 2094 Německo, 2003].
Rovněţ obzvláště snadno, avšak v menší míře, těká kadmium, olovo, selen a jejich sloučeniny. Vnitřní
koloběh velmi těkavých kovů a jejich sloučenin se vytváří, kdyţ reagují s kalcinovaným materiálem,
nebo pokud se sráţejí na surovině v chladných oblastech kalcinační komory, ve výměníku nebo
v návazných sušičkách.
Kovy vytvářejí externí cyklus, kdyţ je prach společně s kondenzovanými těkavými sloučeninami
oddělován v prachových odlučovačích a vracen do surovinové moučky [27, Univerzita v Karlsruhe,
1996].
Prach z výroby cementu obsahuje malá mnoţství sloučenin kovů, jako arzén (As), kadmium (Cd), rtuť
(Hg), olovo (Pb), thallium (Tl) a zinek (Zn). Hlavním zdrojem prachu nesoucího kovy je pecní systém,
včetně výměníků, předkalcinátorů, rotačních pecí a chladičů slínku. Koncentrace kovů závisí na
vstupní surovině a recirkulaci v pecním systému. Vstup kovů do procesu můţe zvyšovat zejména
pouţití uhlí a odpadních paliv. V důsledku proměnné těkavosti kovů vstupujících do pecního systému
a v důsledku vysoké teploty obsahují horké plyny v cementářském pecním systému také plynné
sloučeniny kovů. Zkoumání rovnováhy ukazuje, ţe ve slínku se zadrţuje málo velmi těkavých prvků,
coţ vede k akumulaci těchto látek v pecním systému [27, Univerzita v Karlsruhe, 1996].
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Emise kadmia a thalia byly shromáţděny z 262 jednorázových měření ∑ (Cd, Tl) v čistém plynu
rotačních pecí, jak ukazuje Obr. 1.42 a Obr. 1.43. V roce 2004 byla tato měření převzata z různých
závodů nacházejících se v několika zemích EU-27 a EU-23+ (viz glosář). Tepelná substituce je na
Obr. 1.43 označena různými barvami. Pět měření je nad stupnicí. Čtyři z nich mají míru substituce „0―
a jedno má míru substituce „0–10―. Emise se různí bez ohledu na pouţité palivo. Je tomu tak proto, ţe
kadmium a thallium nejsou dostatečně těkavé, aby unikly s plynem, a koncentrují se především
v prachu a slínku. Emise proto spíše neţ na palivu závisejí na účinnosti odprašovacího zařízení [97,
CEMBUREAU, 2007].

Emisní hodnoty kadmia a thallia z 262 jednorázových měření ∑ (Cd, Tl) v zemích EU-27
a EU-23+
[91, CEMBUREAU, 2006]
Obr. 1.42:

Obr. 1.43:

Rozdělení měření kategorizovaných podle míry tepelné substituce úrovní ∑ (Cd, Tl)

[91, CEMBUREAU, 2006]
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Jak ukazuje Obr. 1.44 a Obr. 1.45, emise ∑ (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) byly shromáţděny
z 287 jednorázových měření v čistém plynu rotačních pecí. V roce 2004 byla tato měření převzata
z různých závodů nacházejících se v několika zemích EU-27 a EU-23+ (viz glosář). Tepelná
substituce je na Obr. 1.45 označena různými barvami. Tři měření jsou nad stupnicí. Jedno z nich má
míru substituce „0―, jedno má míru substituce „0–10―, a jedno „10–40―.

Emisní hodnoty z jednorázových měření ∑ (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) v zemích
EU-27 a EU-23+
[91, CEMBUREAU, 2006]
Obr. 1.44:

Rozdělení měření kategorizovaných podle míry tepelné substituce úrovní ∑ (Sb, As, Pb,
Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V)
[91, CEMBUREAU, 2006]
Obr. 1.45:
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Příklady rozsahů koncentrací různých kovových sloţek naměřených v čistém plynu cementářských
pecních systémů mezi lety 1996 a 1998 uvádí Tab. 1.29.

Sloţka
Antimon
Arzén
Beryllium
Olovo
Kadmium
Chrom
Kobalt
Měď
Mangan
Nikl
Rtuť
Selen
Tellur
Thallium
Vanad
Zinek
Cín

Koncentrace1)
(mg/Nm3)
<0,007–0,05
<0,007–0,025
<0,004
<0,012–0,2
<0,002–0,008
<0,014–0,03
<0,012–0,15
<0,011–0,095
<0,007–2
<0,008–0,075
<0,005–0,12
<0,008–0,02
<0,0017–0,015
<0,005–0,03
<0,007–0,075
<0,1–0,45
<0,01–0,025

1)

Koncentrace se vztahuje na normální teplotní a tlakové podmínky po sníţení obsahu vodní
páry; celkem za frakce nesené částicemi a procházející filtrací; výsledky z jednotlivých měření
zprůměrované za dobu odběru vzorků

Rozsahy koncentrací těţkých kovů naměřené v čistém plynu cementářských pecních
systémů mezi lety 1996 a 1998
[60, VDI 2094 Německo, 2003]
Tab. 1.29:

1.3.4.7.1

Rtuť

Rtuť a její sloučeniny jsou obzvláště snadno těkavé (vysoce těkavý kov). Jde o toxický kovový prvek,
a protoţe je znečištění rtutí chápáno jako celosvětový, rozšířený a chronický problém, emise do
ovzduší z provozů musejí být sniţovány. V rámci omezování emisí rtuti proto můţe být nezbytné
sníţit vstup rtuti do pecního systému (viz oddíly 1.2.4.3.2, 1.2.4.3.2.1 a 1.3.4.13). Rtuť a její
sloučeniny nejsou v pecním systému a/nebo výměníku zcela vysráţeny a zadrţeny, a nejsou proto
zachyceny ve slínku. V důsledku ochlazení plynu se sráţejí na trase odpadního plynu a jsou částečně
adsorbovány na částicích suroviny, a to v závislosti na teplotě odpadního plynu. Tato část se vysráţí
ve filtru odpadních plynů pece. Rtuť proto můţe být obohacena pouze ve vnějším cyklu, kde úroveň
koncentrace a emise závisejí především na podmínkách odpadního plynu. Aby se zabránilo zvyšování
emisí rtuti způsobenému dlouhým cyklem, můţe být nezbytné omezit koncentraci vnějšího cyklu,
např. kontinuálním nebo periodickým odběrem části prachu odloučeného filtračním systémem. Kromě
toho sráţení, a tím i odstraňování rtuti, se zvyšuje s klesající teplotou odpadního plynu. Údaje
z měření na pecních systémech s výměníky ukazují, ţe více neţ 90 % rtuti se vyskytuje na částicích,
které vznikají při teplotě odpadního plynu pod 130 °C. Sloučeniny rtuti jsou pak z odprašovacího
zařízení pecního systému zcela odstraněny. Díky vysoké odlučovací účinnosti odprašovacího zařízení
jsou koncentrace rtuti v čistém plynu systémů rotačních pecí často pod detekčním limitem (viz
Obr. 1.46 a Obr. 1.47).
Prach z odprašovacího zařízení lze recirkulovat zpět do cementového mlýnu. V případě pouţití
odpadních paliv je moţné pravidelně omezovat vstup rtuti do pece (viz oddíly 1.2.4.3.2.1 a 4.2.2.1.1).
Další moţností jak sníţit emise rtuti je sníţení teploty odpadního plynu za chladící věţí, čímţ se zlepší
sráţení rtuti a jejích sloučenin během filtrace prachu. Dále v jednom německém provozu je do
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kouřového plynu vháněno aktivní uhlí jako absorbent [12, Nizozemí, 1997], [76, Německo, 2006],
[86, EURITS, 2006], [91, CEMBUREAU, 2006], [92, Rakousko, 2006], [168, TWG CLM, 2007].
Jak ukazuje Obr. 1.46 a Obr. 1.47, emise rtuti byly shromáţděny z 306 jednorázových měření Hg
v čistém plynu rotačních pecí. V roce 2004 byla tato měření převzata z různých závodů nacházejících
se v několika zemích EU-27 a EU-23+ (viz Slovník). Tepelná substituce je na Obr. 1.47 označena
různými barvami. Šest měření je nad stupnicí. Z nich jedno má míru substituce „0―, jedno „0–10―, dvě
„10–40― a dvě „více neţ 40―. Jak jiţ bylo vysvětleno, rtuť je nejtěkavějším těţkým kovem a má špatný
koeficient zachycení. Paliva z odpadů podléhají před pouţitím přísnému schvalovacímu a kontrolnímu
procesu [97, CEMBUREAU, 2007].

Obr. 1.46:
Emisní hodnoty rtuti z 306 jednorázových měření Hg v zemích EU-27 a EU-23+
[91, CEMBUREAU, 2006]

Obr. 1.47:
Emisní hodnoty rtuti z 306 jednorázových měření Hg v zemích EU-27 a EU-23+
[91, CEMBUREAU, 2006]

Průmyslová odvětví výroby cementu, vápna a oxidu hořečnatého

79

Kapitola 1

1.3.4.8 Chlorovodík a fluorovodík (HCl a HF)
Chloridy a fluoridy představují méně významné další sloţky. Do pecního systému mohou vstupovat
s různými vstupy jako surovina a/nebo palivo. U těchto látek je vhodné provádět pravidelné
monitorování.
1.3.4.8.1

Plynné anorganické sloučeniny chloru

Sloučeniny chloru patří k méně významným dalším sloţkám obsaţeným v surovinách a palivech
procesu výpalu slínku. Do pecního systému mohou vstupovat s různými vstupy a během procesu
výpalu v pecním systému; reagují s alkáliemi obsaţenými ve vsázce a vytvářejí alkalické chloridy.
Tyto sloučeniny, které mají zpočátku podobu par, kondenzují na vsázce či prachu v peci při teplotách
mezi 700 a 900 °C, a následně znovu vstupují do systému rotační pece a znovu se vypařují. Vykazují
cyklické chování a v oblasti mezi rotační pecí a výměníkem mohou být obohaceny. Obtok na vstupu
do pece umoţňuje účinně omezit cykly alkalických chloridů, a tím sniţuje provozní poruchy. Ze
vstupu chloridů na úrovni 0,2 g Cl/kg slínku je – podle konkrétního závodu – část proudu odpadního
plynu z pece odvedena prostřednictvím obtoku a ochlazena, aby se zabránilo usazeninám v dolní části
výměníku. Během chlazení proudu plynu kondenzují plynné sloučeniny alkalických chloridů na
částicích prachu z pece, a poté je lze odstranit ze systému pomocí odprašovacího zařízení.
Shromáţděný prach z bypassu se za kontrolovaných podmínek vrací do vstupního proudu
cementového mlýna.
Jak ukazuje Obr. 1.48, během procesu výpalu slínku nejsou z evropských cementáren plynné
anorganické sloučeniny chloru buď emitovány vůbec, nebo jen ve velmi malých mnoţstvích. Plynné
anorganické chloridy zjištěné v odpadních plynech ze systémů rotačních pecí lze obecně přičíst velmi
jemnozrnným frakcím alkalických chloridů v prachu v čistém plynu [60, VDI 2094 Německo, 2003],
[76, Německo, 2006], [86, EURITS, 2006], [97, CEMBUREAU, 2007].
V roce 2004 byla shromáţděna vzorová data z kontinuálních a jednorázových měření emisí HCl ze
závodů nacházejících se v několika zemích EU-27 a EU-23+ (viz Slovník). Hodnoty z kontinuálních
měření HCl v čistém plynu byly shromaţďovány z 98 rotačních pecí, a dále byly shromáţděny
hodnoty z 233 jednorázových měření, jak ukazuje Obr. 1.48 a Obr. 1.50. Obr. 1.49 a Obr. 1.51 ukazují
rozdělení emisí kontinuálních měření HCl a jednorázových měření. Kontinuálně měřené emise byly
vykazovány jako roční průměr čtyřiadvacetihodinových průměrů. Naměřené hodnoty se vztahují
k 1 Nm3 suchého plynu za normálních podmínek [97, CEMBUREAU, 2007]. Dále, Obr. 1.52 ukazuje
příklady emisí v rozsahu od 0 do 8 mg/Nm3 (roční průměrná hodnota), zatímco 91 hodnot je pod
detekčním limitem a jedna překračuje 15 mg/Nm3, měřeno na 39 německých rotačních pecích [76,
Německo, 2006].
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Emisní hodnoty HCl z kontinuálních měření HCl v čistém plynu z 98 cementářských
pecích v zemích EU-27 a EU-23+
[97, CEMBUREAU, 2007]
Obr. 1.48:

Obr. 1.49:
Rozdělení kontinuálních měření HCl kategorizovaných podle míry tepelné substituce
[97, CEMBUREAU, 2007]
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Emisní hodnoty z 233 jednorázových měření v čistém plynu rotačních pecí v zemích EU27 a EU 23+
[97, CEMBUREAU, 2007]
Obr. 1.50:

Rozdělení jednorázových měření HCl kategorizovaných podle míry tepelné substituce
úrovní HCl
[97, CEMBUREAU, 2007]
Obr. 1.51:

Příklady emisí HCl naměřených na 38 německých rotačních pecích ukazuje Obr. 1.52. Tyto údaje jsou
výsledkem jednotlivých měření prováděných třikrát ročně v jeden konkrétní den. V 91 případech byla
hodnota emisí pod detekčním limitem, který se pohybuje od 1.5 do 2.1 mg/Nm3.
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Emise plynných anorganických sloučenin chloru, vyjádřené jako HCl, měřené v čistém
plynu z 38 německých rotačních pecí v roce 2004
[76, Německo, 2006]
Obr. 1.52:

1.3.4.8.2

Plynné anorganické sloučeniny fluoru

Z fluoru přítomného v rotačních pecích je 90 aţ 95 % zachyceno ve slínku, a zbytek je vázán na prach
ve formě fluoridu vápenatého (CaF2), který je za podmínek procesu výpalu stabilní. Vzhledem
k velkému přebytku vápníku jsou emise plynných sloučenin fluoru, a zejména fluorovodíku, prakticky
vyloučeny. Velmi jemné frakce prachu, které procházejí měřícím plynovým filtrem, mohou u systémů
rotačních pecí simulovat nízký obsah plynných sloučenin fluoru. Malá mnoţství jsou vypouštěna
s prachem z pece, například ve formě CaF2.
V roce 2004 byla shromáţděna vzorová data z kontinuálních a jednorázových měření emisí HF z různých
závodů nacházejících se v zemích EU-27 a EU-23+ (viz glosář). Hodnoty z kontinuálních měření HF v
čistém plynu byly shromaţďovány z 28 rotačních pecí, a dále byly shromáţděny hodnoty z 210
jednorázových měření, jak ukazuje Obr. 1.53 a Obr. 1.55. Pět měření je nad stupnicí. Čtyři z nich mají
nulovou míru substituce a jedno má míru substituce větší neţ 40.

Obr. 1.54 a Obr. 1.56 ukazuje rozdělení emisí kontinuálních a jednorázových měření HF. Kontinuálně
měřené emise byly vykazovány jako roční průměr čtyřiadvacetihodinových průměrů. Naměřené
hodnoty se vztahují k 1 m3 suchého plynu za normálních podmínek. Fluoridy z cementářských pecních
systémů jsou niţší neţ 1 mg/Nm3, vyjádřeno jako HF [76, Německo, 2006], [86, EURITS, 2006], [97,
CEMBUREAU, 2007].
Dále Obr. 1.57 ukazuje příklady emisí HF v rozsahu od 0,005 do 0,35 mg/Nm3, přičemţ 106 hodnot je
pod detekčním limitem, měřeno na 38 německých rotačních pecích. Tyto údaje jsou výsledkem
jednotlivých měření prováděných třikrát ročně v jeden konkrétní den. Detekční limit se pohybuje mezi
0,04 a 0,06 mg/Nm3 [76, Německo, 2006], [103, CEMBUREAU, 2006].
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Emisní hodnoty z kontinuálního měření emisí HF v čistém plynu z rotačních pecí
v zemích EU-27 a EU-23+
[97, CEMBUREAU, 2007]
Obr. 1.53:

Rozdělení kontinuálních měření emisí HF kategorizovaných podle míry tepelné
substituce úrovní HF
[97, CEMBUREAU, 2007]
Obr. 1.54:
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Emisní hodnoty z jednorázových měření HF v čistém plynu rotačních pecí v zemích EU27 a EU 23+
[97, CEMBUREAU, 2007]
Obr. 1.55:

Rozdělení jednorázových měření HF kategorizovaných podle míry tepelné substituce
úrovní HF
[97, CEMBUREAU, 2007]
Obr. 1.56:
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Emise plynných anorganických sloučenin fluoru, vyjádřené jako HF, měřené v čistém
plynu z 38 německých rotačních pecí v roce 2004
[76, Německo, 2006]
Obr. 1.57:

1.3.4.9 Amoniak (NH3)
Emise NH3 vznikají ze surovin v prvních stupních procesu. Obsah NH3 v odpadním plynu
z cementářských pecí můţe dosahovat aţ 200 mg/Nm3. Další NH3 můţe vznikat v důsledku technik
sniţování emisí, jako je technika selektivní nekatalytické redukce (SNCR), kde mohou rovněţ vznikat
proměnné emise nezreagovaného amoniaku (tzv. „únik amoniaku―). Pravidelné monitorování emisí
NH3 má zásadní význam.
Zkoumání provedená ve dvou závodech ve Švédsku mezi lety 1994 a 2006 (úvodní zkoušky pro
testování emisí amoniaku) ukazují, ţe emise NH3 vznikající ze surovin se pohybují v rozmezí od
10 do 35 mg/Nm3. Od roku 1998 je navíc jeden z těchto závodů vybaven pračkou SOx, která tlumí
amoniak ve vypírací kapalině a vyrovnává výkyvy. Emise amoniaku z komína této pračky jsou
kontinuálně měřeny od roku 1998, jak ukazuje Obr. 1.58. Od uvedení pračky do provozu dosahují
krátkodobá maxima aţ 125 mg/Nm3. Dochází k tomu v důsledku zvýšení teploty vypírací kapaliny
z 53 na 59 °C a posunu rovnováhy tak, ţe dojde k opětovnému uvolnění části nahromaděného
amoniaku. Tyto provozy jsou však vybaveny mlecími systémy (surovinový a uhelný mlýn), odkud je
amoniak také adsorbován, a jen malé mnoţství amoniaku je dopraveno spolu se sádrovcem do zařízení
cementového mlýnu (3 kg/h). Cementový mlýn pracuje při nízkých teplotách v uzavřeném cyklu, a jen
velmi zřídka byl z cementového sila zaznamenán pach amoniaku.
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Obr. 1.58:
Emise amoniaku ze švédské cementárny vybavené pračkou SO x
[114, Švédsko, 2006]

V roce 2007 byla v rozmezí šesti měsíců provedena zkoumání a zkoušky v jedné německé cementárně
vybavené vysoce účinnou technikou SNCR. Pouţitím odpovídajících molárních poměrů NH3:NO ve
výši 0,7–0,8 a 1,4–1,5 byly dosaţeny emisní úrovně NOx 350 a 200 mg/Nm³ (denní průměrná
hodnota). Při dosaţení niţší úrovně NOx však měření NH3 ukázala významný únik amoniaku od
50 do 200 mg/Nm3, zejména za provozu s nepracujícím mlýnem. Aby bylo dosaţeno emisní úrovně
200 mg/Nm3, únik amoniaku byl dvakrát vyšší (NH3: tříměsíční průměrná hodnota 11 mg/Nm3)
v porovnání s úrovní 350 mg/Nm3 (NH3: tříměsíční průměrná hodnota 21 mg/Nm3) (viz téţ oddíl
4.2.4.2) [160, Německo, 2007], [173, Německo, 2007], [182, TWG CLM, 2008].
Kromě toho zkoumání v irské cementárně, při nichţ byly v roce 2004 provedeny krátkodobé zkoušky
SNCR, vykázala koncentrace NH3 v rozmezí od 4 do 26 mg/Nm3 v surovém plynu za výměníkem
pece. Tyto koncentrace byly naměřeny zkouškou dvou konfigurací vstřiku (normální podmínky;
molární poměr NH3:NO odpovídající jedné (1) s mírou sniţování emisí NOx 50 %). Únik NH3
stanovuje limity pro nadstechiometrické přidávání redukčního činidla. U této látky je vhodné provádět
pravidelné monitorování [76, Německo, 2006], [103, CEMBUREAU, 2006], [114, Švédsko, 2006]
[123, Irsko, 2005] [168, TWG CLM, 2007], [173, Německo, 2007].
Příklad z německého závodu vybaveného technikou SCR vedl k úniku NH3 pod úrovní 1 mg/Nm3
[173, Německo, 2007].
Je třeba poznamenat, ţe NH3 v surovině rovněţ slouţí jako redukční činidlo (viz oddíl 4.2.5) [76,
Německo, 2006], [168, TWG CLM, 2007].
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1.3.4.10

Benzen, toluen, ethylbenzen a xylen (BTEX)

Měření těchto látek můţe být zapotřebí za zvláštních provozních podmínek.
V několika německých závodech jsou od roku 2004 prováděna doplňková individuální měření
benzenu, která se pohybují od 0,02 do 3,6 mg/Nm3. Emise benzenu v nízkých koncentracích jsou
způsobeny malým mnoţstvím vstupu organických sloţek prostřednictvím přírodních surovin (zbytků
organismů a rostlin začleněných do horniny v průběhu geologické historie) při předehřevu pecní
vsázky. Příklady naměřených koncentrací emisí benzenu v německých pecích ukazuje Obr. 1.59 (na
základě detekčního limitu ve výši 0.013 mg/Nm3). Emise benzenu nebyly závislé na pouţitých
palivech.

Obr. 1.59:
Emise benzenu měřené na 17 německých rotačních pecích
[76, Německo, 2006]

1.3.4.11

Polyaromatické uhlovodíky (PAH)

Měření těchto látek můţe být zapotřebí za zvláštních provozních podmínek.

1.3.4.12

Jiné znečišťující látky organického původu

Jiné znečišťující látky organického původu, které vznikají při procesu výroby cementu, zahrnují
například chlorbenzeny, PCB (polychlorované bifenyly) včetně koplanárních kongenerů, a
chlornaftaleny.
Měření těchto látek můţe být zapotřebí za zvláštních provozních podmínek.
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1.3.4.13
Dopad používání odpadních materiálů na emisní chování a energetickou
účinnost
Emisní chování
Emise prachu z procesu výpalu slínku nejsou pouţíváním odpadů dotčeny.
Podle současných znalostí má pouţití vhodných odpadů pouze malý vliv na emise kovů z procesu
výpalu slínku, a to v důsledku vysoké retenční kapacity pro kovy vázané na částice ve výměníku
a odprašovacím zařízení. Je třeba poznamenat, ţe způsob přivádění paliv do pece (místo pro dodávku
paliva) je velmi důleţitý, neboť můţe ovlivnit emise (viz oddíl 1.2.4.1). Faktory, které určují emise
kovů z procesu výroby slínku, zahrnují chování jednotlivých kovů v systému rotační pece, vstupní
situaci, a dále odlučovací účinnosti odprašovacího zařízení. Vstupní situace sama o sobě je dána
koncentrací kovů v pouţívaných surovinách a palivech. Vzhledem k tomu, ţe u výroby slínku je
hmotnostní poměr surovin k palivu přibliţně 10:1, z hlediska emisí jsou rozhodující vstupy spojené se
surovinami. V provozní praxi můţe pouţití odpadů vést ke sníţení nebo zvýšení celkového vstupu
jednotlivých prvků do pecního systému. Netěkavé kovy jsou do značné míry uzamčeny do struktury
slínku a opouštějí pecní systém společně s tokem slínku. Polotěkavé kovy jako Pb a Cd vytvářejí
v pecním systému stabilní cykly. Tyto prvky jsou z tohoto cyklu vypouštěny, přičemţ velké mnoţství
je zachyceno buď v toku slínku, nebo v prachu. Zvláštní případ představují vzhledem ke své těkavosti
Hg a Tl. Převládající teploty procesu v kombinaci s vysokou těkavostí způsobují nedostatečnou
kapacitu odstraňování a vytvářejí zvláštní vazbu (která se u kaţdého závodu liší) mezi vstupním
zatíţením a koncentrací emisí v komíně. V závislosti na teplotě odpadního plynu je v odprašovacím
zařízení přítomna rtuť, a to v podobě par a/nebo nesená částicemi. Omezování emisí rtuti a těkavých
kovů proto můţe vyţadovat sníţení vstupů rtuti a kovů do pecního systému. Při spalování odpadních
paliv získaných ze smíšených odpadních frakcí můţe být zapotřebí rutinní analýza přijímaného
materiálu, která bude monitorovat vstup těkavých kovů (viz oddíl 1.2.4.3.2).
Na anorganické sloţky odpadních plynů NOx, HCl a HF nemá volba vsázkové suroviny vliv. Podle
současných znalostí, při pouţití vhodných míst pro dodávku paliva do pece, nemá zpracování odpadů
v procesu výroby cementu na tyto emise významný vliv. Totéţ platí pro emise sloţek SO2, CO a TOC,
a to pokud není zpracováním odpadů zvýšen vstup těkavých sloučenin síry či těkavých organických
sloučenin cestou surovinové moučky. Vzniklý SO2 je v rotační peci nebo předkalcinátoru vázán na
slínek bez dalších opatření/technik.
Podmínky spalování v systémech rotačních pecí zajišťují nízké koncentrace emisí PCDD/F. Odpadní
materiály, u nichţ lze předpokládat obsah relevantních koncentrací persistentních organických látek
(např. odpadní olej s vysokým obsahem PCB) jsou přiváděny přes systém hlavního hořáku, aby bylo
zajištěno jejich spolehlivé zničení. Existují-li v konkrétním případě pochybnosti týkající se výběru
místa přivádění do pece, měla by být provedena referenční měření s pouţitím a bez pouţití odpadů.
Komplexní programy měření naznačují, ţe v provozní praxi jsou emise PCDD/F hluboko pod
předepsaným limitem 0,1 ng I-TEQ/m3, bez ohledu na pouţitý odpad.
Odpady vkládané do sekundárního spalování (viz oddíly 1.2.4.1 a 1.2.5.1) neprocházejí vysokoteplotní
zónou rotační pece, coţ vyţaduje kvalitativní omezení pro vstupy a parametry procesu. V mnoha
moderních předkalcinátorech je však teplota vyšší neţ 850 °C a doba pobytu v nich je delší neţ 2
sekundy, a jsou tedy vhodné pro pouţití odpadů.
Příklady podmínek a výsledky ročního monitorování emisí z německé pece pouţívající paliva
z odpadů jsou uvedeny v oddílu 4.2.2.1, Tab. 4.5 a Tab. 4.6.
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Dopady na energetickou účinnost
Při pouţití odpadních paliv, která mají vyšší obsah vlhkosti, jsou hrubší nebo mají niţší reaktivitu
v porovnání například s jemně mletými, suchými a/nebo vysoce výhřevnými palivy, se mohou zvýšit
nároky na tepelnou energii. Niţší energetická účinnost můţe také vést k vyšším emisím látek
znečišťujících ovzduší, neboť zvyšuje objem kouřových plynů.
[3, Rakousko, 1997], [76, Německo, 2006], [86, EURITS, 2006], [137, Klein/Hoenig, 2006], [168,
TWG CLM, 2007].

1.3.4.14

Dopad používání odpadů na kvalitu produktu

Pouţití odpadů v procesu výpalu slínku můţe změnit koncentrace kovů v cementových výrobcích.
V závislosti na celkovém vstupu prostřednictvím surovin a paliv se mohou koncentrace jednotlivých
prvků ve výrobcích v důsledku zpracování odpadů zvýšit nebo sníţit.
Vzhledem k tomu, ţe cement se smíchává s kamenivem, např. štěrkem a pískem, a vyrábí se z něj
beton nebo malta, pro posouzení vlivů odpadů pouţitých v procesu výpalu slínku na ţivotní prostředí
je nakonec rozhodující chování kovů v daném stavebním materiálu (betonu nebo maltě).
Emise kovů z betonu a malty jsou nízké. Výsledky komplexních testů potvrzují, ţe kovy jsou pevně
začleněny do struktury cementové cihly. Kromě toho suchý beton zajišťuje vysoký difúzní odpor,
který dále působí proti uvolňování kovů.
Zkoušky betonu a malty ukázaly, ţe koncentrace kovů v eluátech jsou znatelně niţší, neţ předepisují
například vnitrostátní právní předpisy. Skladování za odlišných a částečně extrémních podmínek
nevedlo k ţádnému uvolňování, které by bylo významné z hlediska ţivotního prostředí. Totéţ platí
v případě, ţe je vzorek materiálu před zkouškou louhováním drcen nebo rozmělněn.
Pečlivým výběrem a monitorováním odpadních materiálů je zajištěno, aby pouţití odpadů nezpůsobilo
emise kovů v rozsahu škodlivém pro ţivotní prostředí. Emise kovů jsou částečně o několik řádů niţší
neţ platné normy upravující omezování znečištění ovzduší. Pouţívání odpadů nemá ţádný negativní
vliv na kvalitu výrobku z hlediska ţivotního prostředí. Za těchto podmínek lze cement nadále pouţívat
bez omezení pro výrobu betonu a malty. Recyklovatelnost těchto materiálů zůstává zcela nedotčena.
Obsahy kovů v německých cementech jsou pravidelně analyzovány. Nejnovější hodnoty byly
publikovány v roce 2001. Srovnání s výsledky předchozích zkoumání ukázalo, ţe nenastal nárůst
obsahu kovů v cementech, ačkoliv během příslušného období došlo k významnému nárůstu vyuţívání
odpadních materiálů [76, Německo, 2006], [168, TWG CLM, 2007].
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1.3.5 Procesní ztráty/odpad
Procesní ztráty/odpad, které mají původ ve výrobě cementu, se skládají především z následujících
materiálů:







neţádoucí horniny, které jsou odstraněny ze surovin během přípravy surovinové moučky;
prach z pece, který je odstraněn z obtoku a z komína;
filtrát z filtračních lisů pouţívaný v polomokrém procesu je značně alkalický a obsahuje
suspenzi pevných látek;
prach ze zařízení na čištění odpadního plynu, např. odlučovačů prachu;
pouţitá sorpční činidla (zrnitý vápenec, vápencový prach) vznikající ze systému čištění
kouřových plynů;
obalové odpady (plast, dřevo, kov, papír atd.) vznikající z kroku balení.

Části výše zmíněných kumulovaných procesních ztrát lze recyklovat a znovu pouţít v provozu
z důvodu poţadavků na procesy a specifikací výrobků. Materiály, které nelze recyklovat interně,
opouštějí závod a jsou buď pouţity v jiných odvětvích, nebo jsou předány externím zařízením
zajišťujícím recyklaci nebo likvidaci odpadu. Prach z pece můţe být přímo znovu pouţit v procesu
výroby cementu, nebo můţe být pouţit pro jiné účely.
V odpadech a pevných materiálech z průmyslového odvětví výroby cementu jsou také přítomny
PCDD/F, přičemţ studie z roku 2006 uvádí následující:



prach z cementářské pece (CKD) a prach z filtrů
◦
průměrná koncentrace 6,7 ng I-TEQ/kg
◦
maximální koncentrace 96 ng I-TEQ/kg
slínek
◦
průměrná koncentrace 1,24 ng I-TEQ/kg
◦
maximální koncentrace 13 ng I-TEQ/kg.

Tato studie také ukazuje, ţe ve srovnání s jinými materiály se úrovně dioxinů v procesních
ztrátách/odpadech pocházejících z výroby cementu pohybují ve stejném řádu jako u potravin, např.
ryb, másla, mateřského mléka, a jsou niţší neţ maximální přípustná koncentrace 100 ng TEQ/kg pro
čistírenský kal pouţívaný na zemědělské půdě [88, SINTEF, 2006].

1.3.6 Emise do vody
Obecně platí, ţe výroba cementu nevytváří odpadní vody. Ve výrobě cementu suchým nebo
polosuchým procesem se voda pouţívá jen v malém mnoţství, například pro procesy čištění. V zásadě
nedochází k ţádným emisím do vody, protoţe voda je recyklována zpět do procesu.
V polomokrém procesu se pouţívá surovinový kal, ze kterého se ve filtračních lisech odstraňuje voda.
V mokrém procesu se voda pouţívá pro mletí surovin a tvorbu kalu. Pouţívané suroviny mají často
vysoký obsah vlhkosti. Kal se dopravuje buď přímo do pece, kde se voda odpaří, nebo jde nejprve do
sušičky kalu.
Voda, která se někdy pouţívá v chladícím procesu k ochlazování slínku, se odpaří přímo, neboť
materiál slínku má vysokou teplotu.
Vodní bilanci z konkrétního vzorového zařízení ukazuje Tab. 2.24 v oddílu 4.2.2.3.
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1.3.7 Hluk
K emisím hluku dochází během celého procesu výroby cementu – při přípravě a zpracování surovin,
při procesu výpalu slínku a výroby cementu, při skladování materiálu a také při expedici a přepravě
hotových výrobků. Těţká technika a velké ventilátory pouţívané v jednotlivých částech procesu
výroby cementu mohou vyvolávat emise hluku a/nebo vibrace, a to zejména z:






skluzů a násypek
veškerých činností souvisejících s lámáním, drcením, mletím a prosíváním surovin, paliv, slínku
a cementu
odsávacích ventilátorů
dmychadel
vibrací potrubí

Provozy mají povinnost dodrţovat standardy sniţování emisí v souladu s vnitrostátními právními
předpisy, přičemţ jsou prováděny a vyhodnocovány průzkumy hluku. V průmyslovém odvětví výroby
cementu se ke sníţení emisí hluku pouţívají přírodní protihlukové bariéry, jako jsou kancelářské
budovy, zdi, stromy či keře. Tam, kde se obytné čtvrti nacházející v blízkosti provozu, je plánování
nových budov v místě cementárny spojeno s nutností sníţit emise hluku [45, Schorcht, 2006], [81,
Castle Cement UK, 2006]

1.3.8 Pachy
Emise pachů jsou u dobře provozovaného závodu jen velmi zřídka problémem. Obsahují-li suroviny
spalitelné sloţky (kerogeny), které při zahřátí ve výměníku nehoří, ale namísto toho probíhá jejich
pyrolýza, můţe dojít k emisi uhlovodíků. Tyto emise uhlovodíků lze spatřit nad komínem jako „modrý
opar― nebo „kouřovou vlečku― a za nepříznivých povětrnostních podmínek mohou kolem cementárny
způsobit nepříjemný zápach.
Spalování paliv obsahujících síru a/nebo pouţití surovin obsahujících síru můţe vést k emisím pachů
(coţ je problém, se kterým se setkáváme zvláště u šachtových pecí).
Navíc odpadní materiály pouţívané jako suroviny nebo paliva mohou způsobovat emise pachů, a to
zejména v různých fázích výrobního procesu, jako je příprava a skladování. V případech, kdy je
k redukci NOx pouţit amoniak, můţe během určitých kroků procesu při nesprávném zacházení dojít
k emisím pachů.

1.3.9 Monitorování
1.3.9.1 Monitorování parametrů a emisí
Pro kontrolu pecních procesů se doporučují kontinuální měření následujících parametrů:







tlak
teplota
obsah O2
NOx
CO a, pokud je koncentrace SOx vysoká, potom
SO2 (u optimalizace CO s NOx a SO2 jde o vyvíjenou techniku).
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Pro přesnou kvantifikaci emisí se doporučují kontinuální měření následujících parametrů (u těchto
parametrů můţe být potřeba dalších měření, pokud se jejich hodnoty mohou měnit následně po bodu
měření pro potřeby kontroly):









objem zplodin (lze je vypočítat, ale někteří odborníci to povaţují za komplikované)
vlhkost (lze ji vypočítat, ale někteří odborníci to povaţují za komplikované)
teplota
prach
O2
NOx
SO2
CO

Pravidelné periodické monitorování je vhodné provádět u následujících látek:







kovy a jejich sloučeniny
TOC
HCl
HF
NH3
PCDD/F

Je však také moţné měřit a monitorovat TOC, NH3, HCl a HF kontinuálně a odebírat vzorky PCDD/F
a PCB kontinuálně pro účely analýzy od 1 do 30 dnů. Kromě toho je ve dvou členských státech EU-27
kontinuálně měřena Hg.
Za zvláštních provozních podmínek můţe být zapotřebí měření následujících látek:




BTX (benzen, toluen, xylen)
PAH (polyaromatické uhlovodíky)
jiné znečišťující látky organického původu (např. chlorbenzeny, PCB (polychlorované bifenyly)
včetně koplanárních kongenerů, chlornaftaleny atd.)

Měření kovů je obzvláště důleţité, pokud se jako suroviny nebo paliva pouţívají odpady se zvýšeným
obsahem těkavých kovů. V závislosti na pouţitých palivech, podmínkách procesu a významu emisí
můţe být nutné provádět další měření. Je třeba vzít v úvahu poţadavky stávajících evropských
a vnitrostátních předpisů; stojí například za zmínku, ţe v případě spoluspalování odpadů musejí být
splněny poţadavky směrnice o spalování odpadů (WID, 2000/76/EC) [59, Evropská unie, 2000]. Je-li
v cementárnách pouţíván odpad, často – zejména v případě pouţití kalů z čistíren odpadních vod –
jsou v odpadním plynu cementářské pece monitorovány emise TOC a rtuti (v některých případech
kontinuálně), a to doplňkově k obvyklým kontinuálním měřením emisí prachu, NO x, SO2 a CO, která
se provádějí. Další informace týkající se kontinuálních měření rtuti v německých cementárnách lze
nalézt v oddílu závěry a doporučení pro průmyslové odvětví výroby cementu (viz oddíl 1.7).
V závislosti na vstupu a pouţitém typu odpadních paliv, na podmínkách procesu a na významu emisí
se provádějí doplňková měření pro HCl, HF, těţké kovy, benzo-a-pyren, benzen, polychlorované
dibenzo-dioxiny (PCDD ) a polychlorované dibenzo-furany (PCDF). V případě vyuţití odpadů se dále
často provádějí opakovaná měření, například jednou za rok [76, Německo, 2006].
Je vhodné zajistit měření všech těchto látek přinejmenším jednou, aby byly k dispozici údaje pro
ţádost o první povolení IPPC pro daný závod.
Další uţitečné informace lze nalézt v Referenčního dokumentu o obecných zásadách monitoringu
[151, Evropská komise, 2003].
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1.4

Techniky uvažované při určování BAT

V tomto oddíle se představují opatření/techniky, které mohou mít vliv na dosaţení vysoké úrovně
ochrany ţivotního prostředí v průmyslových odvětvích v rámci rozsahu tohoto dokumentu. Jsou zde
zahrnuty systémy řízení, opatření/techniky integrované do procesu a opatření/techniky pouţívané na
konci pece. Při snaze o dosaţení optimálních výsledků se tyto tři okruhy mohou do jisté míry
překrývat.
Uvaţují se preventivní a kontrolní postupy, minimalizace a recyklace stejně jako opětovné pouţití
materiálů a energie.
Pro splnění cílů směrnice o integrované prevenci a kontrole znečistění (IPPC) mohou být jednotlivá
opatření a techniky představeny samostatně nebo v kombinaci. Příloha IV tohoto dokumentu obsahuje
výčet obecných hledisek, která mají být při určování nejlepších dostupných technik (BAT) brána
v úvahu, přičemţ opatření/techniky v rámci tohoto oddílu se budou zabývat jedním nebo
několika těmito hledisky. Je-li to moţné, pouţívá se pro stručný popis kaţdého opatření/techniky
standardní struktura umoţňující porovnání jednotlivých opatření/technik a objektivní hodnocení vůči
definici BAT, která je uvedena ve směrnici IPPC.
Obsah tohoto oddílu není vyčerpávajícím výčtem opatření/technik a mohou existovat nebo vznikat
další opatření a techniky, které mohou být v rámci IPPC a BAT stejně platné.
Standardní struktura pouţitá pro popis kaţdého opatření/techniky je uvedena v Tab. 1.30. Protoţe se
však hranice mezi body uvedenými níţe mohou do určité míry překrývat, struktura je flexibilní
a přizpůsobuje se jednotlivým případům.
Typ uvaţovaných informací

Typ zahrnutých informací

Popis

Technický popis opatření/techniky (podle potřeby včetně obrázků, schémat)

Přínosy pro ţivotní prostředí

Hlavní přínosy opatření/techniky pro ţivotní prostředí (včetně úspor energie,
vody, surovin a také zvýšení výtěţnosti výroby, energetické efektivity atd.)

Mezisloţkové vlivy

Hlavní environmentální vedlejší efekty a nevýhody pro jiná média způsobené
pouţitím daného opatření/techniky. Podrobnosti o environmentálních vlivech
tohoto opatření/techniky ve srovnání s jiným

Provozní údaje

Údaje o spotřebě a úrovních emisí z provozních závodů s pouţitím daného
opatření/techniky (včetně jakýchkoli referenčních podmínek a pouţitých
monitorovacích metod). Jakékoli jiné relevantní informace o tom, jak
provozovat, udrţovat a řídit opatření/techniky

Pouţitelnost

Určení typu zařízení, ve kterých lze opatření/techniku pouţít se zohledněním
např. stáří zařízení (nové a stávající), velikosti zařízení (velké nebo malé), jiţ
realizovaná opatření a instalované technologie a typ nebo kvalita produktu

Ekonomická hlediska

Informace o nákladech (investičních i provozních) a jakýchkoli moţných
úsporách (např. sníţení spotřeby surovin nebo energie, poplatky za likvidaci
odpadu) nebo podrobnosti o výnosech včetně toho, jak byly tyto
náklady/úspory vypočteny/odhadnuty

Důvod implementace

Místní podmínky nebo poţadavky, které vedou k implementaci nebo ji mohou
stimulovat. Informace o jiných neţ environmentálních důvodech pro
implementaci (např. zvýšení produktivity, bezpečnosti)

Příklady závodů
Referenční literatura

Tab. 1.30:

Odkazy na (a) zařízení, ve kterém se dané opatření/technika pouţívá a ze
kterého byly získány informace a pouţity při psané tohoto oddílu
Literatura nebo jiný referenční materiál (např. knihy, zprávy, studie,
internetové stránky), které byly pouţity při psaní tohoto oddílu a které
obsahují více podrobností o daném opatření/technice

Rozdělení informací pro kaţdé opatření/techniku popsanou v tomto oddílu
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Náklady opatření/technik na sníţení emisí byly oceněny s ohledem na typ pouţité cementářské pece,
velikost instalací, efektivitu opatření/technik a okolnosti jednotlivých aplikaci.
V této souvislosti uvádí oddíl 1.4.8 příklady údajů o nákladech, např. investiční náklady, náklady na
údrţbu a provozní náklady pro různá opatření/techniky pouţívané u kouřových plynů, jako je sníţení
mnoţství prachu, anorganických plynných sloučenin a organických plynných sloučenin.

1.4.1 Spotřeba surovin
Popis a přínosy pro ţivotní prostředí
Recyklace a/nebo opětovné pouţití prachu zachyceného ve výrobním procesu sniţuje celkovou
spotřebu surovin. Tato recyklace můţe probíhat buď vrácením přímo do pece, nebo do pecní vsázky
(přičemţ omezujícím činitelem je obsah alkalických kovů) nebo mísením s hotovými cementářskými
výrobky.
Pouţití vhodných odpadů jako surovin můţe sníţit vstup přírodních zdrojů, měl by však vţdy probíhat
s dostatečnou kontrolou látek zaváděných do pecního procesu.
Mezisloţkové vlivy
Šetření přírodních zdrojů.
Pouţíváním vhodných odpadů jako surovin se v závislosti na jejich vlastnostech mohou objevit různé
emise.
Můţe dojít ke zvýšení nákladů na kontrolu jakosti odpadů a sledování emisí.
Provozní údaje
Viz oddíl 1.2.4.2.
Pouţitelnost
Toto opatření je obecné pouţitelné v průmyslovém odvětví výroby cementu v souvislosti s kontrolou
jakosti, obsahem těkavých organických látek a těţkých kovů.
Ekonomická hlediska
Lze sníţit náklady na suroviny.
Důvod implementace
Právní poţadavky.
Místní podmínky.
Ekonomické souvislosti.
Příklady závodů a referenční literatura
Cementárny v EU-27.
[168, TWG CLM, 2007]
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1.4.2 Snížení spotřeby energie (energetická efektivita)
V této souvislosti lze najít uţitečné informace také v Referenčním dokumentu o nejlepších dostupných
technikách pro energetickou účinnost (ENE) [181, Evropská komise, 2008].
1.4.2.1 Snížení spotřeby tepelné energie
Spotřebu tepelné energie lze sníţit zohledněním a implementací různých opatření/technik, např. na
optimalizaci vyuţití tepelné energie v pecním systému (viz oddíl 1.4.2.1.1). Spotřebu energie
moderních cementářských pecí ovlivňuje několik faktorů, jako jsou vlastnosti surovin, např. obsah
vlhkosti, palitelnost (viz oddíl 1.4.2.1.2), pouţití paliv s různými vlastnostmi a parametry (viz oddíl
1.4.2.1.3) a také pouţití systému s bypassem plynu (viz oddíl 1.4.2.1.4). Tato opatření/techniky lze
pouţít samostatně, je však nutné všechna tato opatření/techniky uvaţovat ve vzájemné souvislosti.
Výrobní kapacita pece má navíc vliv na spotřebu energie.
1.4.2.1.1

Pecní systémy

Popis
Pecní systémy s několikastupňovými (čtyři aţ šest stupňů) výměníky s integrovaným kalcinátorem
a s terciárním přívodem vzduchu se povaţují za standardní technologie pro nové závody a rozsáhlejší
modernizace. V některých případech, kdy mají suroviny velký obsah vlhkosti, se vyuţívají cyklony se
třemi stupni. Za optimalizovaných podmínek takový systém spotřebuje 2 900 – 3 300 MJ/tun slínku.
Opatření/techniky pro optimalizaci tepelné energie lze implementovat na různých zařízeních včetně:


chladiče:
◦
instalace moderního chladiče slínku, např. stacionárního přípravného roštu
◦
pouţití chladicích roštových desek umoţňujícím vyšší odpor proudění k zajištění
rovnoměrnější distribuce chladicího vzduchu
◦
kontrolovaný přívod chladicího vzduchu k jednotlivým oddílům roštu



pece:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦



vysoká vyuţitelnost kapacity
optimalizovaný poměr délka: průměr
optimalizovaná konstrukce pece v souvislosti s typem pouţitého paliva
optimalizované systémy vytápění pecí
rovnoměrné a stabilní provozní podmínky
optimalizace kontroly procesu
terciární přívod vzduchu
téměř stechiometrické, ale oxidační podmínky pece
pouţití mineralizátorů
sníţení průniku vzduchu

kalcinátoru:
◦
nízká tlaková ztráta
◦
rovnoměrná distribuce horké moučky ve stoupací rouře pece
◦
minimální tvorba nálepků díky nízké cirkulaci alkálií
◦
extenzivní předkalcinace surovinové moučky
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výměníky:
◦
nízká tlaková ztráta a vysoká míra rekuperace tepla v cyklonech
◦
vysoká rychlost odlučování v cyklonu
◦
rovnoměrná distribuce moučky v průřezech plynovodu
◦
rovnoměrná distribuce proudů pevných látek a plynů ve dvouvětvovém výměníku
◦
stupně cyklonů (celkem tři aţ šest)



manipulace s materiálem:
◦
nízký obsah vlhkosti v surovinách a palivech
◦
snadno hořlavá paliva s vysokou výhřevností
◦
homogenizace a rovnoměrné dávkování (přesné měření) materiálu dávkovaného do pece
◦
homogenizace a rovnoměrné dávkování paliv



mlýnů:
◦
návazný provoz mlýnů.

Přínosy pro ţivotní prostředí
Sníţení spotřeby tepelné energie.
Mezisloţkové vlivy
Vyuţití výměníku plyn/vzduch nebo systému rychlého zchlazení u dlouhých pecí a také bypass plynu
v pecích s výměníkem/předkalcinátorem zvyšují spotřebu energie.
K ochlazování plamene můţe být zapotřebí další teplo na odpaření vody, coţ sniţuje energetickou
účinnost.
Niţší počet cyklonů přináší vyšší tepelné ztráty při odchodu spalin z výměníku.
Provozní údaje
Za optimalizovaných podmínek provozní zkoušky (např. 36 hodinový test výkonu) je spotřeba tepelné
energie 2 900 – 3 300 MJ/tun slínku. Díky odchylkám od běţných provozních podmínek (např.
spouštění a odstávky) bývají průměrné roční hodnoty asi o 160 – 320 MJ/tun slínku vyšší.
Jsou-li zařízení vhodná a konstruovaná zvláště pro pouţití různých typů odpadních paliv, spotřeba
tepelné energie můţe být stále v intervalu od 3 120 do 3 400 MJ/t slínku. Energetickou účinnost
ovlivňují vlastnosti pouţitých odpadních paliv, např. výhřevnost, reaktivita, zrnitost (viz oddíly 1.2.4.3
a 1.3.3.3) [92, Rakousko, 2006], [162, A TEC, 2006], [171, A TEC, 2007].
Hodnoty jsou vypočtené a platné pro pecní systém s kapacitou 3 000 t/d. Výrobní kapacita má také
vliv na spotřebu energie. Výpal slínku v pecích s vyšší kapacitou, např. 5 000 t/d, šetří přibliţně 100
MJ/tunu slínku, zatímco spotřeba energie menších pecí, např. vyrábějících 1 500 t/d, je aţ o 200
MJ/tunu slínku vyšší. Tyto efekty jsou dány zejména různými tepelnými ztrátami stěnou na tunu
vyrobeného slínku. Vyhodnocení spotřeby energie pece musí tyto vlivy brát v úvahu. [84,
CEMBUREAU, 2006].
Čím více je stupňů cyklonového výměníku, tím vyšší je energetická účinnost pecního procesu.
Nejniţší spotřeby energie lze dosáhnout s pěti nebo šesti cyklony (viz oddíl 1.3.3.1 a Tab. 1.17).
Avšak počet stupňů cyklonu je dán zejména obsahem vlhkosti v surovině (viz také oddíl 1.4.2.1.2).
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Pouţitelnost
Vhodný počet stupňů cyklonů je dán výrobní kapacitou a obsahem vlhkosti v surovinách a palivech,
která je třeba sušit zbytkovým teplem odpadního plynu, protoţe obsah vlhkosti nebo palitelnost se
u místních surovin můţe značně lišit [76, Německo, 2006].
Spotřebu energie současných zařízení s předkalcinátory a cyklonovými výměníky mohou ovlivnit
např.:






vlastnosti surovin, jako je obsah vlhkosti či palitelnost (viz oddíly 1.2.2,1.2.4.2 a 1.4.2.1.2)
pouţití paliv s různými vlastnostmi (viz oddíly 1.2.3, 1.2.4 a 1.4.2.1.3)
pouţití systému bypassu plynu (viz oddíly 1.2.5.4.1 a 1.4.2.1.4)
cílová jakost slínku
velikost a kapacita pece.

Ekonomická hlediska
Spotřeba energie (tepelné a elektrické) obvykle tvoří 30 – 40 % výrobních nákladů.
Důvod implementace
Právní poţadavky.
Místní podmínky.
Energetické náklady a také obchodování s emisemi vede k energetické účinnosti.
Příklady závodů a referenční literatura
Cementárny v EU-27.
[9, CEMBUREAU, listopad 1997], [60, VDI 2094 Německo, 2003], [76, Německo, 2006], [81, Castle
Cement UK, 2006], [84, CEMBUREAU, 2006], [86, EURITS, 2006], [92, Rakousko, 2006], [136,
Evropská komise, 1993], [153, Castle Cement UK, 2007], [154, CEMEX UK, 2006], [162, A TEC,
2006], [168, TWG CLM, 2007], [171, A TEC, 2007], [181, Evropská komise, 2008].

1.4.2.1.2

Vlastnosti surovin

Popis a přínosy pro ţivotní prostředí
Poţadovaná výrobní kapacita a obsah vlhkosti surovin ovlivňuje celkovou energetickou účinnost. Tyto
parametry určují vhodný počet stupňů v pouţitém cyklonu, protoţe materiály bude nutno sušit, ideálně
teplem z odpadního plynu (viz oddíly 1.2.4.2, 1.3.3 a Tab. 1.17). Čím vyšší je obsah vlhkosti, tím
vyšší bude spotřeba energie. Je třeba podotknout, ţe vyšší počet cyklonů způsobuje niţší tepelné
ztráty, kdy teplo z výměníku odchází s kouřovými plyny.
Mezisloţkové vlivy
Některá paliva také obsahují část mokrých minerálů pouţitých jako surovin, které se suší v rámci
pecního systému, coţ vede ke zvýšení měrné spotřeby energie na tunu slínku.
Provozní údaje
Pokud má vstup suroviny méně neţ 8,5 % vlhkosti, sušení lze v moderních cementárnách dokončit
pomocí odpadního plynu ze čtyř, pěti nebo šestistupňového výměníku. Šestý cyklonový stupeň ušetří
přibliţně 60 MJ/tunu slínku ve srovnání s pětistupňovým výměníkem v případě, kde je sníţená potřeba
energie na sušení.
Pokud se počítá pouze pro pecní systém s výměníkem (čtyřstupňový místo pětistupňového
cyklonového výměníku), je zapotřebí přibliţně dalších 90 MJ/tunu slínku. V případě třístupňového
cyklonového výměníku rozdíl ve spotřebě energie dále vzroste na více neţ 250 MJ/tunu slínku. Tři
cyklonové stupně se pouţívají pouze ve zvláštních případech u velmi mokrého materiálu.
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Avšak v případě suroviny s obsahem vlhkosti vyšším neţ 8,5% a aţ 10 – 11 % je vhodnější pouţít
méně cyklonových stupňů (např. čtyři), aby bylo moţné teplo vyuţít v procesu sušení (mlýn surovin).
Pouţitelnost
Obecně pouţitelné v průmyslovém odvětví výroby cementu.
Ekonomická hlediska
Ţádná data nejsou k dispozici.
Důvod implementace
Právní poţadavky.
Místní podmínky.
Příklady závodů a referenční literatura
Cementárny v EU-27.
[9, CEMBUREAU, listopad 1997], [60, VDI 2094 Německo, 2003], [76, Německo, 2006], [84,
CEMBUREAU, 2006], [81, Castle Cement UK, 2006], [86, EURITS, 2006], [92, Rakousko, 2006],
[136, Evropská komise, 1993], [137, Klein/Hoenig, 2006], [153, Castle Cement UK, 2007], [154,
CEMEX UK, 2006], [168, TWG CLM, 2007]

1.4.2.1.3

Vlastnosti paliv

Popis
Vlastnosti pouţitých paliv, jako je odpovídající výhřevnost, nízký obsah vlhkosti, adekvátní obsah
síry, kovů, halogenových sloučenin a těkavých látek a také dávkování v proudu vzduchu, mají
pozitivní vliv na měrnou spotřebu energie pece.
Příprava fosilních paliv, jako je uhlí či lignit částečně nebo zcela sušený mimo pecní systém či
dokonce mimo cementárnu, vede ke zlepšení energetické účinnosti pecního systému, protoţe jde
o jeden z hlavních vlivů na spotřebu energie. Například lignit se dá vytěţit s obsahem vlhkosti přes
50 % a před dodávkou do cementárny se musí sušit. Pouţití přebytečného tepla k sušení paliv vede
k úsporám tepelné energie. Náhrada paliv obsahujících vyšší mnoţství vlhkosti sušenými palivy vede
ke sníţení spotřeby energie na tunu slínku v pecním systému.
Přínosy pro ţivotní prostředí
Reálný provoz kalcinátoru s širokou škálou jakosti paliv od vysoce reaktivních aţ po mimořádně
nereaktivní má vliv na energetickou účinnost. Pouţití jemně mletého, suchého a adekvátně
výhřevného paliva ve srovnání s málo reaktivním či hrubým palivem vede k lepší energetické
účinnosti.
Mezisloţkové vlivy
Některá paliva také obsahují část mokrých minerálů pouţívaných jako suroviny, které se suší
v pecním systému, coţ vede ke zvýšení měrné spotřeby energie na tunu slínku.
Při pouţití odpadů (v závislosti na jejich vlastnostech) se mohou objevit různé emise.
Vysoká míra substituce odpadními palivy spolu s méně reaktivními či kusovými palivy způsobí
zvýšení mnoţství paliva potřebného pro splnění potřeby tepelné energie (viz oddíly 1.3.3, 1.3.3.3,
4.2.2.2 a Tab. 4.21).
Další energie můţe být pouţita pro sušení paliv uvnitř pecního systému.
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Provozní údaje
Porovnání mezi stejným pecním systémem vytápěným černým uhlím na jedné straně a lignitem na
straně druhé (obě jsou běţně pouţívaná fosilní paliva) ukazuje rozdíl téměř 100 MJ/tunu slínku
z důvodu rozdílných jakostí paliva.
Pouţití jemně mletého uhlí ve srovnání s pouţitím málo reaktivního nebo hrubého paliva můţe sníţit
spotřebu energie, např. více neţ o 300 MJ/tunu slínku. Nízké spotřeby tepelné energie lze dosáhnout
(také u menších zařízení) pouţitím snadno hořlavých paliv s nízkým obsahem vlhkosti.
Jsou-li zařízení vhodná a navrţená zvláště pro pouţití určitých typů odpadních paliv, spotřeba tepelné
energie můţe být stále jen 3 120 – 3 400 MJ/t slínku. Parametry a vlastnosti pouţitých odpadních
paliv, např. adekvátní výhřevnost, reaktivita, zrnitost, ovlivňují energetickou účinnost (viz oddíly
1.2.4.3 a 1.3.3.3) [92, Rakousko, 2006], [162, A TEC, 2006], [171, A TEC, 2007]. Dále byla pro pec
s pětistupňovým předkalcinátorem udávána spotřeba energie 3 473 kJ/kg [81, Castle Cement UK,
2006], [163, Castle Cement UK, 2006], [168, TWG CLM, 2007].
Pouţitelnost
Obecně pouţitelné pro všechny typy cementářských pecí.
Při určování palivové směsi jsou hlavními uvaţovanými parametry místní dostupnost paliv, technické
moţnosti a dlouhodobá záruka dodávek.
Při pouţití odpadních paliv je třeba vzít v úvahu výhřevnost těchto odpadů. Je třeba poznamenat, ţe
při pouţití odpadních paliv s niţší výhřevností můţe být zapotřebí spalovat pro splnění potřeby tepelné
energie větší mnoţství odpadních paliv neţ fosilních paliv.
Ekonomická hlediska
Náklady na různé typy fosilních a/nebo odpadních paliv a jejich příprava se značně liší.
Důvod implementace
Právní poţadavky.
Ekonomické poţadavky.
Místní podmínky.
Příklady závodů a referenční literatura
Cementárny v EU-27, konkrétně v Rakousku a ve Spojeném království.
[9, CEMBUREAU, listopad 1997], [60, VDI 2094 Německo, 2003], [76, Německo, 2006], [81, Castle
Cement UK, 2006], [84, CEMBUREAU, 2006], [86, EURITS, 2006], [92, Rakousko, 2006], [136,
Evropská komise, 1993], [153, Castle Cement UK, 2007], [154, CEMEX UK, 2006], [162, A TEC,
2006], [163, Castle Cement UK, 2006], [168, TWG CLM, 2007], [171, A TEC, 2007]
1.4.2.1.4

Systém bypassu plynu

Popis a přínosy pro ţivotní prostřed
Suroviny a paliva obsahující malé mnoţství chlóru, síry a alkálií mohou minimalizovat cyklus
obohacování v důsledku vnitřní cirkulace mezi pecí a výměníkem. Dále lze minimalizovat tvorbu
nálepků na vstupu do pece, kalcinátoru a dvou spodních stupních, které mohou být způsobeny vyššími
koncentracemi. Jelikoţ je rovnoměrný provoz pece s minimálním rušením základem pro energeticky
účinnou výrobku slínku, měly by se eliminovat odstávky z důvodu tvorby nálepků. Nízká cirkulace
alkálií, chlóru a v menší míře síry můţe minimalizovat pouţití bypassu plynu na vstupu do pece.
Odstraněním části procesního plynu se uvolňuje nejen chlór, síra a alkálie, ale také další látky (viz
oddíl 1.2.5.4.1).
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Mezisloţkové vlivy
Odstranění horké suroviny a horkého plynu vede k vyšší měrné spotřebě energie přibliţně 6 –
12 MJ/tunu slínku na procento odstraněného vstupního plynu. Z toho důvodu má minimalizování
pouţití bypassu plynu pozitivní vliv na měrnou spotřebu energie.
Provozní údaje
Pro vyuţití energie viz oddíl 1.3.3
Pouţitelnost
Obecně pouţitelné v průmyslovém odvětví výroby cementu.
Ekonomická hlediska
Ţádná data nejsou k dispozici.
Důvod implementace
Poţadavky zpracovatelské techniky.
Příklady závodů a referenční literatura
Cementárny v EU-27.
[9, CEMBUREAU, listopad 1997], [60, VDI 2094 Německo, 2003], [76, Německo, 2006], [84,
CEMBUREAU, 2006], [86, EURITS, 2006], [81, Castle Cement UK, 2006], [92, Rakousko, 2006],
[136, Evropská komise, 1993], [153, Castle Cement UK, 2007], [154, CEMEX UK, 2006].
1.4.2.1.5

Snížení obsahu slínku v cementářských výrobcích

Popis
Jedním ze způsobů, jak sníţit spotřebu energie a emisí z průmyslového odvětví výroby cementu
(vyjádřeno na jednotku hmotnosti cementářského výrobku), je sníţit obsah slínku v cementářských
výrobcích. To lze provést přidáním plniv a příměsí, například písek, struska, vápenec, popílek
a pucolán, do fáze mletí.
Přínosy pro ţivotní prostředí
Sníţení spotřeby energie.
Sníţení vzdušných emisí.
Šetření přírodních zdrojů.
Zamezení skládkování odpadních materiálů.
Mezisloţkové vlivy
Přidávání plniv a příměsí do konečného výrobku v cementárně zajišťuje kontrolu skladování
a manipulace s materiály a také plnění poţadavků kontroly jakosti hotového cementu.
Provozní údaje
V Evropě je průměrný obsah slínku v cementu 80 – 85 %. Mnoho výrobců cementu pracuje na
technologiích, které zajistí další sníţení obsahu slínku. Jedna z technologií tvrdí, ţe dokáţe nahradit
50 % slínku při zachování kvality a vlastností výrobku a bez zvýšení výrobních nákladů. Cementářské
normy definují některé typy cementů s méně neţ 20 % slínku, kde bilanci doplňuje vysokopecní
struska. Avšak cementy s nízkým obsahem slínku jsou určeny pouze pro zvláštní účely.
Pouţitelnost
Obecně pouţitelné v průmyslovém odvětví výroby cementu.
Ekonomická hlediska
Ţádná data nejsou k dispozici.
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Důvod implementace
Právní poţadavky.
Ekonomické poţadavky.
Dostupnost vhodných odpadních materiálů.
Poţadavky týkající se technické specifikace a účinnosti uhlíku.
Poţadavky v souladu s cementářskými normami.
Příklady závodů a referenční literatura
Cementárny v EU-27.
[9, CEMBUREAU, listopad 1997], [168, TWG CLM, 2007]
1.4.2.2 Snížení spotřeby elektrické energie
Popis
Spotřebu elektrické energie lze minimalizovat instalací systémů řízení energie a pouţitím energeticky
účinného zařízení, jako jsou vysokotlaké mlecí válce na drcení slínku a pohony s proměnlivou
rychlostí pro ventilátory a také v některých případech náhrada starých mlýnů surovin za nové (viz
oddíl 1.3.3.2). Pouţitím vylepšených monitorovacích systémů a sníţením úniků vzduchu do systému
lze také optimalizovat vyuţití elektřiny. Některé z redukčních technik popsaných v následujících
oddílech budou mít také pozitivní vliv na spotřebu energie, např. optimalizace řízení procesu.
Přínosy pro ţivotní prostředí
Sníţení a minimalizace spotřeby elektrické energie.
Úspora zdrojů a sníţení emisí a odpadu.
Mezisloţkové vlivy
Ţádné.
Provozní údaje
Porovnání klíčových charakteristik z příkladů technologií mletí jsou uvedena v oddíle 1.3.3
a Tab. 1.19. V některých případech byla spotřeba elektřiny minimalizována náhradou starých mlýnů
surovin za nové.
Pouţitelnost
Obecně pouţitelné pro všechny cementářské pece.
Ekonomická hlediska
V roce 2006 spotřeba elektrické energie tvořila obvykle 15 – 25 % celkových nákladů na výrobu
cementu (viz oddíl 1.3.3.2).
Důvod implementace
Právní poţadavky.
Ekonomické poţadavky, úspora nákladů.
Místní podmínky.
Příklady závodů a referenční literatura
Cementárny v EU-27.
[76, Německo, 2006], [81, Castle Cement UK, 2006], [168, TWG CLM, 2007], [181, Evropská
komise, 2008], [182, TWG CLM, 2008]
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1.4.2.3 Volba procesu
Popis
Zvolený proces ovlivní úniky všech znečišťujících látek a bude mít také významný vliv na spotřebu
energie, coţ také ukazuje studie o energetických technologiích v průmyslovém odvětví výroby
cementu, zahájená Evropskou komisí v roce 1993. Bylo identifikováno mnoţství technologických
vylepšení či modifikací spolu s moţnostmi energetických úspor, např. modifikace procesu, zlepšení
mlecího procesu a příprava surovinové moučky a také rozvoj systémů energetického managementu
[136, Evropská komise, 1993].
Tepelná energie potřebná pro sušení surovin a předehřev závisí zejména na obsahu vlhkosti
v surovině, jak uvádí příklady v oddílu 1.3.3.1 a Tab. 1.17. Čím niţší je obsah vlhkosti, tím niţší bude
spotřeba energie.
Pro nové závody a větší modernizace se za současný stav techniky povaţuje pec se suchým procesem,
s vícestupňovým předehřevem a předkalcinací. Obecně se očekává, ţe pece s mokrým procesem
pouţívané v Evropě budou při renovaci přeměněny na suchý proces [12, Nizozemí, 1997] a totéţ platí
pro polosuchý a polomokrý proces.
Přínosy pro ţivotní prostředí
Sníţení spotřeby energie.
Úspora zdrojů a omezení emisí a odpadu.
Mezisloţkové vlivy
Ţádné.
Provozní údaje
Pokud má vstup suroviny méně neţ 8,5 % vlhkosti, sušení lze v moderních cementárnách dokončit
pomocí odpadního plynu ze čtyř nebo pětistupňového výměníku a bez dalšího tepla. Jen pro příklad:
snaha o co nejefektivnější zařízení si vyţádala uzavření závodů, které pouţívaly suroviny na bázi křídy
s vysokým obsahem vlhkosti; křída obsahuje více neţ 20% vlhkosti.
Ve Spojeném království (Padeswood Works) byly dvě pece s mokrým procesem s celkovou spotřebou
energie 5 649 MJ/t slínku nahrazeny jediným předkalcinátorem. Ve srovnání s těmito dvěma pecemi s
mokrým procesem měla nová suchá pec s předkalcinátorem v roce 2006 celkovou spotřebu tepla 3 473
MJ/t slínku, coţ je zlepšení o přibliţně 2 176 MJ/t slínku a sníţení spotřeby energie o přibliţně 36 %.
Tato spotřeba tepla je však vyšší, neţ lze očekávat od pece s pětistupňovým předkalcinátorem, protoţe
organický uhlík přítomný v odpadu, který se pouţívá jako surovina, se spálí v horních cyklonových
stupních výměníku, coţ vede k vyšším teplotám v horní části věţe. Jako součást vývoje procesu budou
teploty ve věţi sníţeny, coţ sníţí celkovou spotřebu tepla na přibliţně 3 150 MJ/t. Pece mohou
pouţívat aţ 100 % odpadního paliva; avšak v roce 2008 byly provozní výsledky kolem 30 % [81,
Castle Cement UK, 2006], [163, Castle Cement UK, 2006], [182, TWG CLM, 2008].
Pouţitelnost
Obecně pouţitelné v průmyslovém odvětví výroby cementu pro nové instalace/rozsáhlejší
modernizace.
Ekonomická hlediska
Změny procesu z mokrého na suchý jsou velmi nákladné a mohou stát aţ 100 milionů EUR.
Důvod implementace
Právní poţadavky.
Místní podmínky.
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Příklady závodů a referenční literatura
Padeswood Works, Castle Cement UK.
[12, Nizozemí, 1997], [81, Castle Cement UK, 2006] [136, Evropská komise, 1993] [163, Castle
Cement UK, 2006], [168, TWG CLM, 2007], [182, TWG CLM, 2008]
1.4.2.4 Rekuperace energie z pecí a chladičů/kogenerace
Popis
Ve výrobě cementu se obecně pouţívá zapojení kogeneračních zařízení na páru a elektřinu nebo
kombinace tepláren a elektráren. To je dáno dlouhodobou poptávkou po tepelné energii současně
s elektrickou (viz oddíl 1.2.5.8). Pouţívá se organický Rankinův cyklus (ORC) a procesy
s konvenčním parním oběhem. Přebytečné teplo se navíc rekuperuje z chladičů slínku nebo odpadních
plynů pece pro dálkové vytápění.
Nezbytnou částí kogeneračního zařízení je hnací motor; generování energie z odpadního plynu
s nízkou teplotou se však pouţívá ve dvou cementárnách. Nejčastěji se přebytečné teplo rekuperuje
z chladiče slínku a v menší míře z odpadních plynů pece.
Přínosy pro ţivotní prostředí
Rekuperace přebytečného tepla z procesu a kogenerace páry a elektrické energie spolu se zvýšenou
nezávislostí na energetických nákladech a sníţení emisí CO2.
Úspora zdrojů a sníţení emisí.
Mezisloţkové vlivy
Ţádné.
Provozní údaje
Běžný cyklus vyvíjení páry a organický Rankinův cyklus (ORC)
Ve švédské cementárně Slite se pouţívá běţný cyklus vyvíjení páry. Rekuperované teplo se posílá do
stávající výrobny elektřiny umístěné vedle cementárny, kterou provozuje externí firma, která znovu
vyuţívá parní turbínu k tvorbě elektřiny. Pára se tvoří ve dvoustupňovém systému kotlů na rekuperaci
tepla, jeden je u chladiče slínku a jeden v dolní části kouřovodu pece. Toto zařízení dodává energii
přibliţně 6 MW. Výpočet z roku 1999 udává, ţe investiční náklady na systém kotlů a rozvodu páry
byly 8 milionů EUR, z toho 25 % bylo dotováno. Znovu vyuţitá stávající parní turbína významně
přispěla ekonomičnosti instalace; nebyly však doloţeny ţádné náklady. Roční produkce elektrické
energie je přibliţně 50 GWh, coţ se rovná ¼ celkové energetické potřeby zařízení. Podrobnější popis
lze nalézt v oddíle 4.2.3.1.
Organický Rankinův cyklus (ORC) se pouţívá v německé cementárně Lengfurt na rekuperaci
odpadního tepla s nízkou teplotou z chladiče slínku na tvorbu energie. Tato technologie je v podstatě
zaloţena na pouţití organického hybného média (pentan). Výsledky ukázaly, ţe s daným reţimem
provozu lze generovat 1,1 MW elektrické energie. Dosaţená dostupnost byla 97 % provozní doby
cementářské pece. Chladič slínku má výkon odpadního tepla ve formě odpadního plynu 14 MW
a teplotu odpadního plynu od 300 do 350 °C, z čehoţ se v průměru získá přibliţně 9 MW. Tato
technologie ORC je v cementárně Lengfurt v provozu jiţ asi 10 let. Další popis lze nalézt v oddíle
4.2.3.2.
Rekuperace z chladičů slínku nebo odpadních plynů pece na dálkové vytápění
Odpadní teplo lze také rekuperovat z chladiče slínku na dodávku horké vody. Ve většině případů je
kotel na straně filtru s čistým plynem, protoţe odlučovač prachu v takovém případě musí být EO.
Pokud je za kotlem instalován látkový filtr jako odprašovací zařízení, je nutné pouţít robustní
otěruvzdorný kotel na odpadní teplo. Mezi závody, které mají instalovány teplovodní systémy
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vyuţívající rekuperace odpadního tepla, patří mimo jiné Burglengenfeld v Německu a Büyükcekmece
a Canakkale v Turecku.
Švédská cementárna ve Skövde má také kotel na rekuperaci tepla, který je umístěn v dolní části vedení
odpadního plynu z pece. Stejně jako v cementárně Slite je rekuperace tepla menší neţ se očekávalo
(1,2 MW oproti projektované hodnotě 2,5 MW). Situace je podobná jako v cementárně Slite:
vlastnosti typického jemného prachu z výměníku brání účinné výměně tepla. To je nadále
problematické a technicky i ekonomicky vybízí k pouţití odpadního plynu výměníku jako zdroje tepla.
Pouţitelnost
Obecně pouţitelné pro všechny cementářské pece, pokud je k dispozici dostatečný přebytek tepla a lze
splnit odpovídající procesní parametry. Místní podmínky a nákladová hlediska je nutno zohlednit.
Ekonomická hlediska
Velká průmyslová elektrárna stojí v průměru od 0,8 do 1,2 milionu EUR na MW instalovaného
výkonu. Závod v německém Lengfurtu (proces s organickým Rankinovým cyklem (ORC)) stál
přibliţně 3,3krát tolik. ORC zařízení v Lengfurtu s výkonem 1 MW je zvláště malé; je však
ekonomicky přijatelné díky tomu, ţe je částečně financováno německou vládou.
Podobná situace je u cementárny Slite (běţný proces parního cyklus): parní turbínový generátor je
zřízen s 25% dotací a dostupností klíčové a nákladné části vybavení. Na základě výnosů pouze
z provozu je obtíţné obhájit investici do parního kotle a systému na výrobu elektřiny.
S příchodem efektivnějších výměníků a chladičů slínku se nadbytek nevyuţitého tepla sníţí
a ekonomičnost kogenerace nemusí být příznivá, zejména tam, kde je většina tepla zapotřebí k sušení
materiálu. Rekuperaci odpadního tepla z pece a chladiče slínku na tvorbu energie lze vyhodnocovat
případ od případu. Ekonomická ţivotaschopnost můţe být také závislá na místní ceně elektřiny
a velikosti závodu.
Jiná rekuperace tepla neţ pro dálkové vytápění, zejména z chladiče slínku, je moţná, pokud:





je k dispozici určitý počet přebytečného tepla
rekuperované teplo je prodejné přes dálkové vytápění
existuje dálkové vytápění nebo je financováno a provozováno partnerem
generátor generuje elektřinu, coţ lze vyuţít buď pro továrnu, nebo dodat do veřejné energetické
sítě.

Důvod implementace
Právní poţadavky, např. směrnice o kombinované výrobě tepla a elektřiny [94, Evropská unie, 2004].
Sníţení nákladů.
Úspora zdrojů.
Příklady závodů a referenční literatura
Kromě dvou kogeneračních elektráren vyuţívajících odpadního tepla, které jsou popsány výše
(cementárny ve Švédsku a v Německu), existují také další elektrárny, např. Alpena (40 MW) ve státě
Michigan, Spojené státy; Halla (10,6 MW) v Koreji; Tagada a Kanda v Japonsku [133,
CEMBUREAU/Federhen, 2007].
[76, Německo, 2006], [78, E. Baatz + G. Heidt, 2000], [79, Německo, 2001], [94, Evropská unie,
2004], [168, TWG CLM, 2007], [181, Evropská komise, 2008]
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1.4.3 Obecné techniky
1.4.3.1 Optimalizace řízení procesu
Popis
Optimalizace procesu výpalu slínku se obvykle provádí pro sníţení spotřeby tepla, pro zlepšení kvality
slínku a pro zvýšení ţivotnosti vybavení (např. ţáruvzdorné vyzdívky), a to stabilizací procesních
parametrů. Sekundárními efekty této optimalizace je sníţení emisí, např. NOx, SO2 a prachu. Hladký
a stabilní provoz pece téměř na projektovaných hodnotách procesních parametrů má kladný vliv na
všechny emise z pecí. Optimalizace zahrnuje opatření/techniky, jako je např. homogenizace surovin,
zajištění rovnoměrného dávkování uhlí a zlepšení činnosti chladiče. Pro zajištění stabilní rychlosti
dávkování pevného paliva s minimálními píky je nutné mít kvalitní konstrukci násypek, dopravníků
a podavačů, jako je moderní, váhový systém dávkování pevného paliva.
Sníţení emisí NOx je dáno sníţením teplot plamene a spalování a niţší spotřebou paliva a také zónami
s redukční atmosférou v pecním systému (viz také oddíl 1.4.5.1.6). Pro regulaci NOx je klíčová
kontrola obsahu kyslíku (přebytečný vzduch). Obecně čím niţší je obsah kyslíku (přebytečný vzduch)
například na zadním konci cementářské pece, tím méně NOx se vyprodukuje. Je však nutno vzít
v úvahu nárůst emisí CO a SO2 při niţších úrovních kyslíku [37, UK, 1996].
Vliv optimalizace procesu pece na emise SO2 je značný u dlouhých pecí s mokrým a suchým
procesem a marginální u pecí s výměníkem. Sníţení emisí SO2 je způsobeno CaO, který vzniká
z procesu kalcinace, sníţenou těkavostí SO2 při niţších teplotách plamene a hoření, a oxidační
atmosférou v peci spolu se stabilním provozem pece [9, CEMBUREAU, listopad 1997].
Zamezení předávkování pece a únikům CO při aplikaci EO sniţuje emise prachu a také sniţuje emise
jakýchkoli sloţek absorbovaných na prach, např. kovů. Moderní řídicí systémy s rychlejším měřicím
a kontrolním vybavením dovolují vyšší vypínací kritéria a tím umoţňují sníţit počet úniků CO (viz
také oddíly 1.3.4.1.1, 1.4.5.3 a 4.2.6).
Několik dodavatelů cementářského vybavení vyvinulo odborné systémy automatického řízení
zaloţené obvykle na řízení hoření monitorováním úrovní NOx [37, UK, 1996].
Monitorování a měření procesních parametrů a emisí je nezbytnou součástí procesu optimalizace
řízení a dosaţení stabilního pecního procesu.
Přínosy pro ţivotní prostředí
Sníţení teploty plamene a hoření způsobuje sníţení emisí NOx. Dále lze sníţit spotřebu paliva.
Prachové emise lze sníţit zamezením předávkování pece a únikům CO pouţitím EO.
Mezisloţkové vlivy
Sníţení emisí a spotřeby paliva.
Provozní údaje
U dlouhých pecí s mokrým a suchým procesem byla v závislosti na původních úrovních NO x hlášena
sníţení NOx aţ o 30 % a SO2 aţ o 50 %, u pecí s výměníkem je tento účinek marginální [9,
CEMBUREAU, listopad 1997].
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Pouţitelnost
Optimalizace řízení procesu je aplikovatelná na všechny pece a můţe se týkat mnoha prvků od
instruktáţí/školení obsluhy pece po instalaci nového vybavení, jako jsou dávkovací systémy,
homogenizační sila, předhomogenizační skládky a nové chladiče slínku. Vliv optimalizace řízení
procesu na emise SO2 je značný u dlouhých pecí s mokrým a suchým procesem a marginální u pecí
s výměníkem.
Pouţitím EO je moţné provádět regulaci úniků CO v průmyslovém odvětví výroby cementu (viz oddíl
1.4.5.3).
Ekonomická hlediska
Náklady na opatření/techniky optimalizace řízení procesu se mohou značně lišit, můţe jít aţ o 5
milionů EUR.
Investice nutná pro rozvinuté odborné systémy pro automatické řízení zaloţené obvykle na kontrole
hoření monitorováním úrovní NOx, tj. vysokoúrovňový počítačový řídicí systém, je přibliţně 300 000
EUR a další investice mohou být zapotřebí pro instalaci potřebného měřicího a dávkovacího systému
na závodě.
Optimalizace pece se provádí primárně pro sníţení provozních nákladů, zvýšení kapacity a zlepšení
kvality výrobku. Provozní náklady optimalizované pece jsou obvykle niţší ve srovnání
s neoptimalizovaným stavem. Úspory plynou mimo jiné ze sníţené spotřeby paliva a ţáruvzdorných
hmot, niţších nákladů na údrţbu a vyšší produktivity.
Důvod implementace
Právní poţadavky.
Místní podmínky.
Příklady závodů a referenční literatura
Cementárny v EU-27.
[9, CEMBUREAU, listopad 1997], [37, UK, 1996] [168, TWG CLM, 2007], [182, TWG CLM, 2008]
1.4.3.2 Výběr paliv a surovin
Popis
Emise můţe sníţit pečlivý výběr a kontrola látek vstupujících do pece. Například omezení obsahu síry
jak v surovinách, tak i v palivech můţe sníţit úniky SO2. Totéţ platí pro suroviny a paliva obsahující
jiné látky, např. dusík, kovy, organické sloučeniny, HCl, HF. Existují však určité rozdíly mezi pecními
systémy a plnicími místy. Například síra obsaţená v palivu není problémem u suchého pecního
systému suchých pecí s výměníkem a předkalcinátorem a veškeré organické sloučeniny v palivech
přiváděné přes hlavní hořák budou zcela rozloţeny.
Omezení obsahu chlóru vstupních materiálů sniţuje tvorbu alkalických chloridů (a ostatních chloridů
kovů), které mohou způsobit nálepky a narušovat podmínky v peci, a proto mohou zhoršovat provoz
elektrostatických odlučovačů, coţ naopak způsobuje zvýšení emisí prachu. Materiály s vysokým
obsahem alkálií mohou také vyţadovat, aby byla část prachu odstraněna namísto navrácení do pecního
systému, aby se zabránilo vysokému obsahu alkálií v konečném produktu. V tomto případě můţe
pouţití materiálů s nízkým obsahem alkálií umoţnit navracení prachu do výrobního procesu, a tak
sníţení mnoţství odpadu vznikajícího v tomto procesu.
Různé typy odpadů mohou nahradit běţná paliva a suroviny. Je však nezbytná pečlivá kontrola jakosti
specifických vlastností a parametrů těchto odpadů (viz oddíly 1.2.4 a 1.2.4.3.2). Odpad pouţitý jako
palivo vybrané s odpovídající výhřevností a reaktivitou a také nízký obsah vlhkosti a znečišťujících
látek můţe ušetřit fosilní paliva (viz oddíly 1.3.3 a 1.4.3.3). Odpady pouţité jako suroviny obsahující
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těkavé organické látky (VOC), halogenované sloučeniny a rtuť mohou být z hlediska emisí obzvlášť
problematické. Je třeba zamezit dávkování materiálů s vysokým obsahem těkavých kovů do pecního
systému (viz oddíly 1.3.4.7, 1.3.4.7.1 a 1.4.7). Obsah rtuti v materiálech je třeba minimalizovat; můţe
být nezbytné omezit vstup rtuti do pecního systému (viz oddíl 1.3.4.13). V této souvislosti viz také
oddíl 4.2.2.1.1, kde jsou uvedeny příklady rozmezí koncentrace pro látky obsaţené v odpadu. Odpady
obsahující VOC/halogenované sloučeniny mohou být pouţity pouze, pokud lze těkavé sloţky rozloţit
za vysokých teplot s dostatečným retenčním časem. Pouţívá-li se odpad, je zapotřebí systematické
monitorování.
Přínosy pro ţivotní prostředí
Pečlivý výběr paliv a surovin můţe omezit vstup látek, které mohou způsobovat emise. Pouţití
odpadních paliv můţe ušetřit fosilní paliva, coţ dále můţe sníţit nutnost skládkování.
Mezisloţkové vlivy
Jakékoli typy paliv a surovin včetně odpadů mohou mít vliv na emise (zejména ty, které vznikají
z těkavých kovů, jako je rtuť).
Provozní údaje
Ţádná data nejsou k dispozici.
Pouţitelnost
Tato opatření/techniky lze obecně pouţít v průmyslovém odvětví výroby cementu. Pouţití vhodných
odpadních materiálů je moţné tam, kde je zajištěno úplné spalování organické hmoty a vstupní
kontrola odpadu i kontrola emisí zajišťuje nízkou úroveň emisí, např. kovů a dioxinů.
Ekonomická hlediska
Ţádná data nejsou k dispozici.
Důvod implementace
Právní poţadavky.
Místní podmínky.
Příklady závodů a referenční literatura
Cementárny v EU-27.
[74, CEMBUREAU, 2006], [76, Německo, 2006], [168, TWG CLM, 2007], [182, TWG CLM, 2008]
1.4.3.3 Použití odpadů jako paliv
Popis
Vybrané odpady s odpovídající (čistou) výhřevností (viz oddíl 1.3.3.3 a Tab. 1.20) lze pouţít
v cementářských pecích jako paliva a nahradit tak běţná fosilní paliva, jako je uhlí, pokud splňují
určité specifikace a charakteristiky (viz oddíl 1.2.4.1, oddíl 1.2.4.3). Často mohou být pouţity pouze
po určité předúpravě, která zajistí paliva na míru vyhovující procesu výpalu slínku (viz oddíl
1.2.4.3.2). Při výběru odpadních paliv hrají klíčovou roli různá kritéria, protoţe mohou ovlivňovat
provoz pece a emise. Jedná se o:



fyzikální kritéria, např. prostupnost vzduchu
chemická kritéria, např. obsah chlóru, síry, alkálií a fosfátů, reaktivita a obsah těkavých kovů.

Pro zaručení vlastností odpadního paliva je zapotřebí systém zajišťování jakosti. To zahrnuje zejména
zajištění odběru vzorků, přípravu vzorku, analýzu a externí monitorování. Uţitečnější informace lze
najít v technických specifikacích Evropské komise pro standardizaci, jako je CEN/TC 343 „Tuhá
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alternativní paliva―. V této souvislosti viz také oddíl 4.2.2.1.1, kde jsou uvedeny příklady intervalů
koncentrací pro látky obsaţené v odpadech.
V závislosti na typech pouţitého odpadu a jeho vlastnostech se musejí zohlednit místa, ve kterých se
paliva přidávají do pece (viz oddíl 1.2.5.1), jelikoţ způsob dávkování paliv do pece můţe ovlivňovat
emise. Obecně nejvyšší teploty spalování se dosahují u paliv, která se dávkují přes hlavní hořák. Pro
všechna plnicí místa závisí teploty a retenční časy na konstrukci a provozu pece (viz oddíl 1.2.4.1).
Aby procesní plyny splnily poţadavky směrnice pro spalování odpadů (WID) musejí se po dobu dvou
vteřin vystavit teplotě 850°C (viz oddíly 1.2.4.3.2a 1.3.4.5). Pokud se pouţívá odpad s více neţ 1 %
chlóru, pak provozní podmínky musejí být teplota 1100 °C a retenční čas dvě vteřiny.
Pro regulaci emisí můţe být instalováno doplňkové environmentální vybavení. Pro zachování
environmentálních, bezpečnostních a kvalitativních norem jsou zapotřebí speciální kontrolní
a procesní opatření/techniky.
V případě pouţití nebezpečných odpadů (kapalných odpadních paliv) je třeba vzít v úvahu řízení
bezpečnosti při manipulaci, např. skladování, dávkování (viz oddíl 1.2.4.3.3). Při pouţívání odpadních
paliv odvozených od předem upravených a tříděných frakcí odpadu je třeba vzít v úvahu řízení
bezpečnosti pro potenciálně samovznítitelné materiály.
Přínosy pro ţivotní prostředí
Výběr odpadních paliv je dán několika vzájemně souvisejícími hledisky včetně následujících hlavních
bodů:



sníţení emisí, např. CO2, NOx z fosilních paliv
omezení pouţívání přírodních zdrojů, např. fosilní paliva a suroviny.

Mezisloţkové vlivy
Charakteristiky různých typů odpadních paliv, např. vlhkost, výhřevnost, mohou ovlivnit měrnou
spotřebu energie na tunu slínku, např. nízká (čistá) výhřevnost a vysoký obsah vlhkosti mohou vést ke
zvýšení měrné spotřeby energie na tunu slínku. Pro dosaţení stejné potřeby energie je mnoţství
pouţitých odpadních paliv s niţší výhřevností vyšší ve srovnání s běţnými palivy.
Odpadních paliva mohou ovlivňovat emise, coţ je dáno jejich vlastnostmi, např. vysoké koncentrace
těkavých kovů. To lze regulovat a minimalizovat vhodnou vstupní kontrolou.
Provozní údaje
Při změně pouţité palivové směsi se měrná spotřeba energie na tunu slínku můţe z různých důvodů
lišit, a to v závislosti na typu paliva a výhřevnosti pouţitých paliv. Literatura uvádí, ţe fosilní paliva
mají výhřevnost (průměrnou, čistou) např. 26 – 30 MJ/kg běţné uhlí, 40 – 42 MJ/kg běţný topný olej,
plastové materiály mají výhřevnost od 17 do 40 MJ/kg. Je třeba podotknout, ţe výhřevnosti těchto
odpadů se značně liší, a to aţ o 40 MJ/kg. Udávané výhřevnosti ţivočišné moučky pouţívané
v cementářských pecích jsou od 14 do 22 MJ/kg.
Pouţitelnost
Těchto opatření/technik lze obecně pouţít v průmyslovém odvětví výroby cementu, pokud dochází ke
kompletnímu spalování organické hmoty. Vstupní kontrola odpadu a také kontrola emisí zajišťuje
nízkou úroveň emisí, např. kovů a PCDD/F.
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Ekonomická hlediska
Ve srovnání s fosilními palivy můţe pouţití odpadních paliv sníţit provozní náklady. Spotřeba energie
obvykle tvoří 30 – 40 % výrobních nákladů. Náklady na paliva jsou tudíţ významnou součástí nákladů
na výrobu cementu. Paliva z odpadů mohou být méně nákladná neţ běţná fosilní paliva, třebaţe
náklady se budou lišit podle typu odpadních paliv a místních podmínek. Paliva z odpadů se často
předem upravují a dostatečně homogenizují, aby mohla být pouţita v cementářských pecích, coţ můţe
znamenat dodatečné náklady. Dále se můţe vyskytovat další monitorování a analyzování.
Důvod implementace
Ekonomické poţadavky.
Sníţení nákladů na paliva.
Místní podmínky.
Dostupnost zdrojů.
Příklady závodů a referenční literatura
Cementárny v EU-27.
[59, Evropská unie, 2000], [60, VDI 2094 Německo, 2003], [74, CEMBUREAU, 2006], [76,
Německo, 2006], [92, Rakousko, 2006], [168, TWG CLM, 2007], [182, TWG CLM, 2008]

1.4.4 Emise prachu (částice)
V tomto oddíle jsou popsány opatření/techniky pro prevenci emisí prachu z výduchů (viz oddíly
1.3.4.1.1 a 1.3.4.1.2) a difuzních emisí prachu (viz oddíl 1.3.4.1.3). Další informace v tomto kontextu
lze také najít v BREF o Emisích ze skladování a BREF o Systémech společné úpravy odpadní vody
a odpadního plynu a řídicích systémech v odvětví chemického průmyslu [95, Švédsko, 2006], [96,
Evropská komise, 2006]
1.4.4.1 Opatření/techniky pro prašné provozy
Popis
Zdroje difuzních emisí prachu vznikají zejména ze skladování a manipulace se surovinami, palivy
a slínkem a také z provozu vozidel pouţívaných ve výrobně. Pro minimalizaci moţných zdrojů
rozptýleného prachu je vhodné jednoduché a lineární uspořádání závodu. Nepřímým výsledkem řádné
a úplné údrţby zařízení je vţdy sníţení mnoţství rozptýleného prachu omezením vzduchových
netěsností a míst rozsypání materiálu. Pouţití automatických zařízení a řídicích systémů také pomáhá
ke sníţení mnoţství rozptýleného prachu a také k plynulému bezproblémovému provozu.
Zde je uvedeno několik různých opatření/technik pro sníţení mnoţství rozptýleného prachu, které lze
pouţít jednotlivě nebo v kombinaci (viz oddíl 1.3.4.1):







prašné operace, jako je drcení, třídění a mísení, provádět v uzavřeném prostoru
zakrytí dopravníků a elevátorů, které jsou konstruovány jako uzavřené systémy, pokud je
pravděpodobné uvolnění difuzních emisí z prašných materiálů
omezení vzduchových netěsností a míst, kde dochází k rozsypání materiálu, dokončení instalace
pouţití automatických zařízení a řídicích systémů
zajištění bezporuchového provozu
mobilní a stacionární vysávání prachu pro řádnou a úplnou údrţbu zařízení:
◦
během údrţbových prací nebo v případě potíţí s dopravníkovými systémy můţe docházet
k rozsypání materiálu. Pro zabránění vzniku rozptýleného prachu během odstraňování je
třeba pouţít vysávací systémy. Nové budovy lze snadno vybavit stacionárními systémy
vysávání prachu, zatímco stávající budovy je obvykle lepší vybavit mobilními systémy
a flexibilními přípojkami
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ve specifických případech by mohl být cirkulační proces upřednostněn před
pneumatickými dopravními systémy
ventilace a zachycování do látkových filtrů:
◦
veškerou manipulaci s materiály je třeba pokud moţno provádět v uzavřených systémech
s udrţovaným podtlakem. Pro tyto účely odsávaný vzduch se poté před vypuštěním do
atmosféry zbavuje prachu pomocí látkového filtru
pouţití uzavřených skladovacích prostor s automatickým manipulačním systémem:
◦
sila na slínek a uzavřené plně automatizované sklady surovin se povaţují za nejúčinnější
řešení problému rozptýleného prachu vznikajícího ve velkoobjemových skládkách. Tyto
typy skladů jsou vybaveny jedním nebo více látkovými filtry bránícími tvorbě
rozptýleného prachu při operacích nakládky a vykládky
◦
pouţití skladovacích sil s odpovídajícími kapacitami, indikátorů mnoţství s vypínači a
filtry pro čištění prašného vzduchu zvířeného při plnicích operacích
pro činnosti expedice a nakládky cementu pouţití ohebných plnicích hadic vybavených
systémem na odsávání prachu, které jsou umístěny proti nákladové plošině auta.
◦







Přínosy pro ţivotní prostředí
Sníţení difuzních emisí prachu.
Zakrytím strojního vybavení lze také sníţit hlučnost.
Mezisloţkové vlivy
Zvýšení spotřeby energie díky pouţití vysávacích systémů.
Při provádění údrţby se můţe objevit další odpad.
Provozní údaje
V závislosti na daném jednotlivém případu související opatření/technika.
Pouţitelnost
Těchto opatření/technik lze obecně pouţít v průmyslovém odvětví výroby cementu.
Ekonomická hlediska
V závislosti na daném jednotlivém případu související opatření/technika.
Důvod implementace
Právní poţadavky.
Místní podmínky.
Poţadavky ochrany zdraví a bezpečnosti práce na pracovišti.
Příklady závodů a referenční literatura
Cementárny v EU-27.
[76, Německo, 2006], [168, TWG CLM, 2007]
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1.4.4.2 Opatření/techniky skladování sypkého materiálu a skládky
Popis a přínosy pro ţivotní prostředí
Pro sníţení emisí rozptýleného prachu ze skladovacích prostor prašných minerálních surovin či paliv
do volné přírody, jako jsou skládky nebo prostory skladování sypkého materiálu, lze pouţít zakrytí
nebo uzavření pomocí clon, stěn či ohrazení pomocí vertikální zeleně (umělé či přírodní větrolamy pro
ochranu otevřené skládky před větrem).
Některá opatření/techniky pro sníţení rozptýleného prachu jsou:

halda s protivětrnou ochranou:
◦
je třeba se vyhýbat venkovnímu skladování prašných materiálů na haldách, ale pokud jiţ
existují, je moţné omezit rozptýlený prach pouţitím vhodně navrţených protivětrných
zábran

vodní sprchy a chemické sráţeče prachu:
◦
Je-li bodový zdroj rozptýleného prachu dobře lokalizován, lze instalovat systém
rozstřikování vody. Zvlhčování částeček prachu napomáhá jejich shlukování, a tím také
usazení prachu. K dispozici je také široká škála chemických činidel pro zlepšení celkové
účinnosti vodní sprchy

dláţdění, zvlhčování cest a úklid:
◦
plochy pouţívané nákladními vozidly by měly být pokud moţno dláţděné a povrch by
měl být udrţován co nejčistější. Zvlhčování cest můţe sníţit emise rozptýleného prachu,
zejména během suchého počasí. Také se mohou čistit pomocí zametacích vozů. Je třeba
řádně uklízet, aby se difuzní emise prachu udrţely na minimální úrovni.

zvlhčování skládek:
◦
difuzní emise prachu na skládkách lze sníţit pomocí dostatečného zvlhčení na místech
nakládky a vykládky a pomocí dopravních pásů s nastavitelnými výškami.
Pokud difuzním emisím prachu na místech nakládky a vykládky nelze zamezit, lze je sníţit
přizpůsobením výšky vykládky podle různé výšky haldy, pokud moţno automaticky, nebo sníţením
rychlosti vykládky.
Mezisloţkové vlivy
Při zvlhčování prostor se zvyšuje spotřeba vody.
Dochází ke zvýšení spotřeby energie z důvodu pouţívání vysavačů a vodních sprch.
Při provádění údrţby se můţe objevit další odpad.
Provozní údaje
V závislosti na daném jednotlivém případu související opatření/technika.
Pouţitelnost
Těchto opatření/technik lze obecně pouţít v průmyslovém odvětví výroby cementu.
Ekonomická hlediska
V závislosti na daném jednotlivém případu související opatření/technika.
Důvod implementace
Právní poţadavky.
Místní podmínky.
Poţadavky ochrany zdraví a bezpečnosti práce na pracovišti.
Příklady závodů a referenční literatura
Cementárny v EU-27, závod Gador ve Španělsku.
[9, CEMBUREAU, listopad 1997], [45, Schorcht, 2006], [168, TWG CLM, 2007], [182, TWG CLM,
2008]

Průmyslová odvětví výroby cementu, vápna a oxidu hořečnatého

112

Kapitola 1

1.4.4.3 Snížení bodových emisí z prašných operací
Existují různé hlavní bodové zdroje emisí prachu z cementáren. Jedná se o pecní systémy, chladiče
slínku a mlýny surovin, cementu a uhlí a také pomocné procesy. Hlavní část jemného prachu (PM 10,
PM2.5) můţe být sníţena zredukováním celkové dávky prachu a pouţitím vysoce účinných systémů
odlučování prachu. V minulosti se k tomuto účelu pouţívaly různé odlučovače, v roce 2007 jsou
hlavní filtrační systémy pro odlučování prachu z kouřového plynu látkové filtry, elektrostatické
odlučovače (EO) či kombinace obou, tzv. hybridní filtry. V některých případech se udává pouţití
slinutých lamelových filtrů, ne však pro aplikace do cementářských pecí. Příklady typů systému EO,
látkových filtrů a mnoţství odloučeného prachu a odtah prachu jsou uvedeny v Tab. 1.24. Difuzní
emise prachu z manipulace a skladování materiálů a drcení a mletí surovin a paliv mohou být také
značné (viz oddíly 1.4.4.1 a 1.4.4.2). Tab. 1.31 ukazuje souhrn provozních údajů, které jsou
k dispozici v rámci textu tohoto oddílu. Tato tabulka je souhrnem a je třeba ji chápat v souvislosti
s příslušnými následujícími odstavci.
EO a látkové filtry mají své výhody i nevýhody. Oba typy mají velmi vysokou účinnost při odlučování
prachu za normálních podmínek. Za zvláštních podmínek, jako je vysoká koncentrace CO, rozběh
výroby v peci, odstávka pece nebo přechod ze sdruţeného provozu (surovinový mlýn pracuje) na
přímý provoz (surovinový mlýn nepracuje), se můţe účinnost EO značně sníţit, zatímco účinnost
látkových filtrů není ovlivněna. Při pouţití EO však lze minimalizovat úniky CO, viz oddíl 4.2.6.
Elektrostatické odlučovače a látkové filtry mají vysokou celkovou účinnost více neţ 99 % zadrţení
částic a u obou hraje důleţitou roli velikost částic. Pro zachování odpovídající účinnosti je třeba oba
typy filtračních systémů řádně (pravidelně) udrţovat. V závislosti na teplotě odpadního plynu je třeba
pouţít různé typy filtračních médií. Nevýhodou látkových filtrů je, ţe pouţité filtrační vaky jsou
odpadem a musejí se likvidovat podle národních předpisů [9, CEMBUREAU, listopad 1997], [103,
CEMBUREAU, 2006], [168, TWG CLM, 2007], [182, TWG CLM, 2008].
Údaje o emisích5)
Opatření/technika

Pouţitelnost

mg/Nm3 1)

Náklady 3)
Investiční
Provozní

kg/tuna2)

milion EUR EUR/t slínku
Elektrostatické
odlučovače

Látkové filtry

Hybridní filtry
Sníţení mnoţství
rozptýleného prachu

Všechny pecní
<10 - <20
systémy,
<10 - <20
chladiče slínku,
<10
cementové mlýny
Všechny pecní
<5
<5
systémy,
<10
chladiče slínku, mlýny
(mlýny surovin,
cementu, uhlí)
Všechny pecní
systémy,
<10 - 20
chladiče slínku,
cementové mlýny
Všechna zařízení
-

0,02 – 0,05
0,02 – 0,05
0,02

2,1 – 6,0
0,8 – 1,2
0,8 – 1,2

0,1 – 0,2
0,09 – 0,18
0,09 – 0,18

0,01
0,01
0,02

2,1 – 6,04)
1,0 – 1,44)
0,3 – 0,54)

0,15 – 0,35
0,1 – 0,15
0,03 – 0,04

0,02 – 0,05
-

-

-

1)

U pecních systémů obvykle jako denní průměr, suchý plyn, 273 K, 101,3 kPa a 10 % O2
kg/tunu slínku: základem je 2 300 m3/tunu slínku
3)
Náklady na sníţení emisí na 10 – 30 mg/Nm3, obvyklým základem je pec s kapacitou 3 000 tun slínku/den a
počáteční emise aţ 500 g prachu/Nm3
4)
Závisí na pouţitém filtračním médiu, viz Tab. 1.32, do účinností separace přes 99,9 %
5)
Údaje o emisích lze najít v příslušném odstavci tohoto oddílu
2)

Tab. 1.31:

Přehled opatření/technik pro regulaci prachu v procesu výroby cementu
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Další příklady typů systému EO a látkových filtrů spolu s mnoţstvím odloučeného prachu a extrakce
prachu jsou uvedeny v oddíle 1.3.4.1.1a Tab. 1.24. Tyto hodnoty představují typické intervaly a tento
přehled také umoţňuje případný odhad filtrovaného prachu a extrakce prachu [76, Německo, 2006].
1.4.4.3.1

Elektrostatické odlučovače (EO)

Popis a přínosy pro ţivotní prostředí
Elektrostatické odlučovače (EO) vytvářejí elektrostatické pole kolmo na dráhu částic unášených
proudem vzduchu. Částice získají záporný náboj a postupují směrem ke kladně nabitým sběrným
plechům. Sběrné plechy se periodicky oklepávají nebo vibrují, přičemţ se materiál uvolňuje, takţe
padá do sběrných výsypek pod nimi. Je důleţité, aby cykly odstraňování byly optimalizovány tak, aby
se minimalizovalo uvolňování částic, a tak se minimalizovala moţnost viditelného kouře. Pro EO je
charakteristická jejich schopnost provozu při vysokých teplotách (přibliţně do 400 °C) a vysoké
vlhkosti.
Výkon EO závisí na různých provozních parametrech, jako je:














obsah vlhkosti v plynu
chemické sloţení kouřových plynů
průtoková rychlost kouřových plynů
distribuce velikosti částic a chemické sloţení
měrný elektrický odpor částic
rychlost dávkování částic
teplota plynu
zapnutí a vypnutí
síla elektrického pole
plocha a tvar elektrod
koncentrace SO2
obsah vlhkosti
přechodné fáze různých provozních podmínek.

Provoz můţe být narušen zejména nánosem materiálu vytvářejícím izolační vrstvu na elektrodách,
a tak sniţujícím intenzitu elektrického pole. To se můţe stát, pokud do pecního systému vstupuje
velké mnoţství chlóru a síry, čímţ vznikají chloridy a sírany alkalických kovů. Chloridy alkalických
kovů vytvářejí velmi jemný prášek (0,1 – 1 μm) a mají velký specifický odpor prachu (mezi 1012 –
1013 Ω/cm), čímţ vytvářejí izolační vrstvy na elektrodách, a tak vedou k potíţím při odstraňováním
prachu.
Potíţe s vysokým odporem mohou být částečně vyřešeny vstřikováním vody do stabilizátorů. Dalším
způsobem řešení tohoto problému je pouţití látkových filtrů.
Mezisloţkové vlivy
Mohou se tvořit chloridy a sírany alkalických kovů.
Při vysokých koncentracích CO se objevují rizika výbuchu (viz oddíl 1.4.5.3).
Spotřeba elektrické energie se zvyšuje s rostoucí účinností odstraňování.
Při provádění údrţby se můţe objevit další odpad.
Prach lze opětovně pouţít.
Provozní údaje
Dostatečně dimenzované EO spolu s dobrou úpravou plynu a optimalizovaným reţimem čištění EO
mohou sníţit úrovně prachu na měsíční průměr aţ 5 – 15 mg/Nm3 (suchý plyn, 273 K, 10 % O2).
Projektovaná účinnost při odlučování prachu je vyšší neţ 99,99 %, a proto lze dosáhnout emisí pouze
několik mg/Nm3. EO jsou velmi účinná zařízení pro odlučování ultra jemných částic (<0,5 µm), která
dávají částicím schopnost shlukovat se. EO jsou konstruovány pro těţké provozní podmínky, coţ vede
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k vysoké pouţitelnosti a také relativní necitlivosti na narušení procesu. Stávající instalace EO je
moţné zdokonalit bez nutnosti celkové náhrady, čímţ se omezí náklady. To je moţné osazením
modernějších elektrod nebo instalací automatické regulace napětí na starších zařízeních. Kromě toho
je moţné zdokonalit průchod plynu EO nebo přidat další stupně. V roce 2006 dosáhlo mnoho dobře
navrţených a udrţovaných EO úrovně prachových emisí <10 mg/Nm3 (denní průměrná hodnota). EO
s emisemi pod 10 mg/Nm3 lze vybudovat s aplikací nejmodernější kontroly procesů, optimálními
dodávkami vysokého napětí, vhodným dimenzováním a odpovídajícím počtem elektrických polí.
Kromě prachu EO také odstraňuje látky, které se absorbují na prachové částice, jako jsou dioxiny a
kovy, jsou-li přítomny.
Velikost a spotřeba elektrické energie EO roste exponenciálně s klesajícím obsahem prachu v čistém
plynu. EO pro optimální provoz závisí na definovaných podmínkách surového plynu, jako je teplota a
vlhkost. Pokud se veškerá doporučená údrţba provádí řádně, ţivotnost EO můţe být několik desetiletí.
Některé části, jako jsou kladiva a loţiska, je třeba pravidelně po několika letech provozu vyměňovat
v rámci běţné údrţby.
Pouţitelnost
Díky vysoké účinnosti, nízké tlakové ztrátě, vysoké dostupnosti a energetické účinnosti se
elektrostatické odlučovače úspěšně etablovaly pro odlučování prachu z odpadního plynu v rotačních
pecích a odpadního plynu chladiče slínku. EO lze pouţít téměř ve všech aplikacích v cementářské peci
pro odlučování prachu z pecního odpadního plynu, prachu z bypassu plynu nebo výstupního vzduchu
z roštových chladičů.
Dostupná literatura nenaznačuje ţádná omezení pro pouţití EO u různých typů procesů pouţívaných
v průmyslovém odvětví výroby cementu. EO se však jiţ neinstalují pro odlučování prachu
v cementových mlýnech z důvodu investičních nákladů a účinnosti (relativně vysoké emise) během
náběhu a odstavování.
EO jsou charakterizovány schopností fungovat za vysokých teplot (přibliţně do 400 °C) a vysoké
vlhkosti. Hlavními nevýhodami tohoto opatření/techniky je niţší účinnost při vzniku izolační vrstvy a
nánosu materiálu, který se můţe tvořit v případě vstupů s vysokým obsahem chlóru a síry. Pro celkový
výkon EO je důleţité zamezit únikům CO (viz oddíly 1.2.5.6.1, 1.4.5.3 a 4.2.6).
V některých případech bude nutné EO z bezpečnostních důvodů odstavit při výskytu vyšších úrovní
CO v kouřových plynech (úniky CO) (viz také oddíly 1.3.4.4.1, 1.4.3.1, 1.4.5.3 a 4.2.6.4).
Ekonomická hlediska
V roce 2000 investiční náklady na nový EO pro pec s kapacitou 3 000 tun slínku/den se vstupní
hladinou emisí do 500 g/Nm3 a obsahem prachu v čistém plynu 10 – 50 mg/Nm3 byly přibliţně 1,5 –
3,8 milionů EUR a další 0,6 – 0,8 milionů EUR na stabilizátor a ventilátor filtru, je-li potřeba.
Provozní náklady téhoţ EO byly přibliţně 0,1 – 0,2 EUR na tunu slínku. Investiční náklady asi 0,8 –
1,2 milionů EUR a provozní náklady 0,09 – 0,18 EUR na tunu slínku jsou zapotřebí na EO pro
chladič slínku pro pece o kapacitě 3 000 tun slínku/den, se vstupní emisní úrovní do 20 g/Nm3 a obsah
prachu v čistém plynu 10 – 50 mg/Nm3, stejně i pro kulový mlýn s kapacitou 160 tun cementu/hodinu
a s počáteční emisní úrovní aţ 300 g/Nm3 a s obsahem prachu v čistém plynu 10 – 50 mg/Nm3.
V roce 2006 byly udávané investiční náklady na čištění odpadního plynu pece (pec: 3 000 t/d)
v intervalu od 4,5 milionů do 6 milionů EUR. Tento velký interval závisí na místních výrobních
nákladech, montáţních nákladech (které se mohou značně lišit) a velikosti pece a EO (coţ je funkce
účinnosti). Provozní náklady a náklady na údrţbu jsou obvykle nízké. Rozdíl závisí do značné míry na
místním ocenění spotřeby energie a nákladech na údrţbu (viz také oddíl 1.3.4.1.1, Tab. 1.24) [76,
Německo, 2006].
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Viz také oddíl 1.4.8.1 a Tab. 1.39, kde jsou uvedeny vzorové údaje o nákladech pro uvedené techniky
odlučování prachu.
Důvod implementace
Právní poţadavky.
Poţadavky ochrany zdraví a bezpečnosti práce na pracovišti.
Místní podmínky.
Příklady závodů a referenční literatura
Cementárny v EU-27.
[3, Rakousko, 1997], [9, CEMBUREAU, listopad 1997], [10, Cementa AB/Hagström, 1994], [12,
Nizozemí, 1997], [27, Univerzita v Karlsruhe, 1996], [76, Německo, 2006], [86, EURITS, 2006],
[103, CEMBUREAU, 2006] [168, TWG CLM, 2007], [182, TWG CLM, 2008]
1.4.4.3.2

Látkové filtry

Popis a přínosy pro ţivotní prostředí
Látkové filtry jsou účinné lapače prachu. Základní princip filtrace tkaninou je pouţití látkové
membrány, která je propustná pro plyn, ale zachytí prach. Filtrační médium je v zásadě uspořádáno
geometricky; rozlišují se však válcové filtrační vaky (vertikálně zavěšené), viz Obr. 1.60, a filtrační
kapsy, které se obvykle instalují horizontálně. Zpočátku se prach ukládá jak na povrchových vláknech,
tak mezi nimi, ale jak povrchová vrstva narůstá, prach sám se stává převaţujícím filtračním médiem.
Odpadní plyn můţe proudit buď zevnitř vaku ven, nebo opačně. Jak prachový koláč sílí, vzrůstá odpor
průtoku plynu. Je proto nutné periodické čištění filtrační tkaniny za účelem regulace tlakové ztráty
napříč filtrem. V závislosti na typu čištění patří mezi nejběţnější metody pulzování stlačeného
vzduchu (pulzní filtry) reverzní tok plynu, mechanické oškrábání nebo natřásání a vibrace. Látkový
filtr by měl mít více oddílů, které mohou být individuálně izolovány v případě závady na vaku,
přičemţ zbývající oddíly by měly být dostatečné k tomu, aby umoţnily udrţení odpovídajícího výkonu
v případě vyjmutí jednoho oddílu. V kaţdém oddílu by měly být detektory těsnosti vaků za účelem
indikace potřeby opravy, pokud dojde k netěsnosti.
Filtrační vaky jsou dostupné ve škále tkaných a netkaných textilií. Aplikace s vysokou teplotou si
vyţádají méně obvyklé typy tkanin, neţ jaké se běţně dodávají. Je jich však k dispozici kvalitní výběr.
Moderní syntetické tkaniny mohou fungovat při poměrně vysokých teplotách aţ do 280 °C. Hlavní
charakteristiky různých látkových filtrů spolu s přehledem nákladů jsou uvedeny v Tab. 1.32.

Příklad látkového filtru a materiálu filtru pouţitého v cementárně ve Spojeném
království
[82, CEMEX Rugby UK, 2006]
Obr. 1.60:
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Mezisloţkové vlivy
Zvýšená spotřeba elektrické energie při vyšší účinnosti odlučování.
Více stlačeného vzduchu na cyklus čištění.
Při provádění údrţby se můţe objevit další odpad.
Při pouţití filtru se slinutými lamelami se mohou objevit emise hluku.
Provozní údaje
Moderní syntetické látky zahrnují materiály, které mohou fungovat při poměrně vysokých teplotách aţ
do 280 °C. Typické hodnoty pro hodnocení filtru jsou od 0,5 do 2,0 m/min. Účinnost separace můţe
být vyšší neţ 99,9 % a tudíţ lze dobře navrţenými a dobře udrţovanými látkovými filtry dosáhnout
emisí pod 5 mg/Nm3 (suchý plyn, 273 K, 10 % O2). Kromě prachu látkový filtr také odstraňuje látky,
které absorbují prachové částice, jako jsou dioxiny a kovy, jsou-li přítomny.
Hlavní charakteristiky různých látkových filtrů spolu s přehledem nákladů jsou uvedeny v Tab. 1.32:
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Bavlna

Vlna
Polyester
Polyakrylonitril
kopolymer
Polyakrylonitril
homopolymer >95 %

Pík

80

80

Špatná

Teplota
(°C)

Typy vláken
(bez uvedení značek)

Polypropylen

Jmenovitá

Technická aplikace látkových filtrů v procesech výroby cementu a v cementárnách
Odolnost
vůči
Hydrolýza/horká
Oxidace /
Otěruvzdornost
alkáliím
vlhkost
kyslík>13 %
pro aplikaci v
(většině)
cementárně
Odpor lze změnit díky předvolbě teplot a kombinací

PP
PES

Dobrá

Dobrá

100

Vynikající

Vynikající

150

160

Dostatečná
Nízká

Špatná
Dostatečná

Špatná

110

120
Dobrá

Dostatečná

Vynikající

90

PAN
125

Nylon
Aramid
(meta)/aromatický
polyamid
Polyvelylensulfid

Odolnost
vůči
kyselinám

Vynikající

Vynikající

Filtrační
účinnost bez
povrchové
úpravy
Velmi dobrá

Vynikající

Dobrá

Vynikající

Vynikající

Velmi dobrá
Dobrá

Vynikající

Dobrá

Dobrá
Dobrá

135
205

Špatná aţ
dostatečná

Vynikající

Vynikající

Vynikající

AR/PA

180

200

Dostatečná

Dobrá

Dostatečná

Vynikající

Dobrá

Dobrá

PPS

180

200

Vynikající

Vynikající

Dobrá

Špatná

Dobrá

Dobrá

Polyimid

PI

180

240

Tkaný sklolaminát

GF

280

280

Dostatečná

Dostatečná

Dostatečná

Dobrá,
vyjma HF

Dobrá

Dobrá

Vynikající

Špatná

Dostatečná

Vynikající
Vynikající
Vynikající
Sklolaminát
s membránou ePTFE GF+Mem.
260
280
Dostatečná
(expandovaný)
Polytetrafluoretylen
PTFE
250
260
Dokonalá
Dokonalá
Dokonalá
Dokonalá
Dostatečná
Tab. udává průměrné náklady pro nákupy středního aţ velkého měřítka typické pro cementárny. Náklady se budou lišit podle energie a filtračního média.
Nízké
do 10 EUR na m2 filtračního textilu, ex-works, zabaleno, neinstalováno
Střední
od 10 do 20 EUR na m2 filtračního textilu, ex-works, zabaleno, neinstalováno
Přehled nákladů
Vysoké
od 20 do 40 EUR na m2 filtračního textilu, ex-works, zabaleno, neinstalováno
Velmi
vysoké
nad 40 EUR na m2 filtračního textilu, ex-works, zabaleno, neinstalováno

Chemická nebo
mechanická
úprava povrchu
pro zlepšení
filtrace a
ekonomiky

Relativní
náklady na
instalovanou
jednotku
Nízké

Není nutné pro
aplikace

Nízké
Nízké
Nízké

Ano pro proces, ne
pro sila odlučovačů
rozptýleného prachu

Nízké

Ano pro aplikace
úpravy procesního
plynu

Střední

Není nutné díky
vláknité struktuře
Doporučuje se nízká
rychlost filtrace

Nízké

Střední
Vysoké
Střední

Dokonalá

Zahrnuto díky
membráně

Vysoké

Špatná

Velmi doporučeno

Velmi vysoké

Tab. 1.32:
Klíčové charakteristiky různých filtračních médií a přehledy nákladů
[86, EURITS, 2006], [81, Castle Cement UK, 2006] [134, CEMBUREAU/Federhen, 2007]
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Pouţitelnost
Tohoto opatření/techniky lze obecně pouţít v průmyslovém odvětví výroby cementu a téměř v kaţdé
cementářské peci pro odlučování prachu z odpadního plynu pece, prachu z bypassu plynu nebo
odpadního vzduch z roštových chladičů. Dostupná literatura nenaznačuje ţádná omezení pro pouţití
látkových filtrů u různých typů procesů pouţívaných v průmyslovém odvětví výroby cementu. Je však
třeba vzít v úvahu vlhkost a teplotu.
Výkon látkových filtrů je ovlivněn zejména různými parametry, jako je kompatibilita filtračního
média s vlastnostmi kouřových plynů a prachu, vhodné vlastnosti pro tepelnou, fyzikální a chemickou
odolnost, a to vůči hydrolýze, kyselinám, zásadám a oxidaci a procesním teplotám. Důleţité
charakteristiky filtru jsou velikost filtračního povrchu, separační účinnost a odolnost filtraci, tzv.
„diferenciální tlak filtru―. Tato hodnota závisí na vlastnostech filtračního média a prachu. Základním
parametrem pro konstrukci filtru je objemový průtok. Proto je třeba určit jmenovitý výkon filtru, který
závisí na typu, mnoţství a vlastnostech prachu a plynu.
Ţivotnost, spotřeba energie a poţadavky na údrţbu látkových filtrů jsou ovlivněny tepelným
a mechanickým namáháním. Rychlost průtoku plynu, tloušťka prachového koláče, poréznost a čistící
cyklus mohou ovlivnit účinnost odstraňování prachu. Vylepšení, jako je sníţení tlakové ztráty
v médiu, rychlá detekce moţných úniků s průběţným monitorováním a pomocí detektorů a čisticí
systém, přinášejí delší ţivotnost filtru a niţší náklady. Navíc čistící cykly a čistící metody filtru mohou
ovlivnit účinnost systému čištění. Testy ukazují, ţe např. pouţitím nízkotlakého pulzního tryskového
čisticího systému se účinnost můţe zvýšit, zatímco se současně minimalizuje spotřeba energie a získají
se velké výhody z hlediska emisí hluku. Tento systém lze pouţít pro čištění odpadního plynu
z rotačních pecí, ale také pro čištění bypassu alkálií, chladiče slínku, mlýnů a třídičů.
V kombinaci s látkovými filtry lze v systémech chladičů slínku pouţít cyklony.
V cyklonu/odstředivém odlučovači se částice prachu, které se mají odstranit z proudu odpadního
plynu, vytlačují proti vnější stěně jednotky odstředivou silou a poté odstraňují otvorem na spodu
jednotky. Odstředivé síly lze vyvinout směřováním proudu plynu ve spirále směrem dolů válcovitou
nádobou (cyklonové odlučovače) nebo otáčejícím se rotorem instalovaným na jednotce (mechanické
odstředivé odlučovače). V průmyslovém odvětví výroby cementu se cyklony kombinují se
vzduchovými tepelnými výměníky pro sníţení teploty a systémem látkového filtru (odlučovač
s pytlovými filtry) pro odstraňování prachu například z chladnoucích odpadních plynů. Cyklon můţe
sníţit koncentraci prachu aţ o 70 %. V kombinaci se vzduchovým výměníkem tepla a odlučovačem
s pytlovými filtry lze dosáhnout vysokých účinností aţ 99,99 % spolu s nízkými hodnotami emisí 5 –
7 mg/Nm3. Je však nutný dostatečný prostor pro konstrukci kvůli velkým rozměrům cyklonu (např.
délka 25 m, 6,4 m výška, 6,4 m průměr) a kombinovaného tepelného výměníku. Navíc je zapotřebí
další elektrické energie, zatímco sběr a rekuperace separovaného prachu můţe vést k niţší spotřebě
surovin [148, Reitemeier, 2005].
Někdy se jako filtrační média pouţívají slinuté lamelové filtry, ne však pro aplikace do cementářských
pecí. Praktická zkušenost ukázala, ţe díky jejich zcela slinuté a kompaktní formě a speciálnímu nátěru
PTFE jsou slinuté lamely velmi odolné a mají nízké poţadavky na údrţbu. Hlavními výhodami tohoto
moderního filtračního média jsou velmi vysoká účinnost čištění odpadních plynů v kombinaci
s nízkou tlakovou ztrátou a také vysoká odolnost proti otěru. Geometrie filtru zajišťuje velmi
kompaktní strukturu a filtr lze instalovat za velmi omezených podmínek. Emise hluku lze
minimalizovat pomocí kompaktního protihlukového poklopu [144, Adlhoch, 1996].
Ekonomická hlediska
Investice, která je zapotřebí pro instalaci nového látkového filtru do pece s kapacitou 3 000 tun
slínku/den s původní úrovní emisí aţ 500 g/Nm3 a obsahem prachu v čistém plynu 10 - 50 mg/Nm3, je
přibliţně 1,5 milionu – 6 milionů EUR a dalších EUR 0,6 milionu – 0,8 milionu je zapotřebí pro
případný stabilizátor a ventilátor filtru. Pro separační účinnosti vyšší neţ 99,9 % pro čištění odpadních
plynů pece se investiční náklady na zařízení s látkovým filtrem (odlučovač s pytlovými filtry) mohou
pohybovat od 4 milionů do 8 milionů EUR podle typu a počtu pouţitých prachových vaků. Údrţba se
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při 10 EUR na Nm2 na filtrační vak můţe jevit málo nákladná, viz Tab. 1.32. Avšak filtry odpadního
plynu pece mohou obsahovat mnoho tisíc vaků, takţe velmi velká plocha filtračního textilu odpovídá
mnoha tisícům Nm2. Provozní náklady a náklady na údrţbu se značně liší podle místního vyhodnocení
spotřeby energie a nákladů na údrţbu (viz také oddíl 1.3.4.1.1 a Tab. 1.24).
Pro dosaţení vhodných teplot pro pouţití látkového filtru se obvykle instalují stabilizátory. Provozní
náklady pro stejný pecní látkový filtr jsou přibliţně 0,10 – 0,35 EUR na tunu slínku. Látkový filtr
s pulzní regenerací stlačeným vzduchem s tepelným výměníkem vzduch-vzduch a ventilátorem filtru
pro roštový chladič slínku pro kapacitu pece 3 000 tun slínku/den s původním úrovní emisí aţ do 20
g/Nm3 a obsahem prachu v čistém plynu 10 – 50 mg/Nm3 stojí přibliţně 1,0 milion – 1,4 milion EUR
a provozní náklady jsou přibliţně 0,10 – 0,15 EUR na tunu slínku. Pro kulový mlýn cementu
s kapacitou 160 tun cementu/hodinu a původní úrovní emisí aţ 300 g/Nm3 a obsahem prachu v čistém
plynu 10 – 50 mg/Nm3 jsou investiční náklady na látkový filtr s pulzní regenerací stlačeným
vzduchem přibliţně 0,3 milionů – 0,5 milionů EUR včetně ventilátoru filtru, provozní náklady jsou
0,03 – 0,04 EUR na tunu slínku [9, CEMBUREAU, listopad 1997].
Pro optimalizaci provozních nákladů byly instalovány různé optimalizované cementářské čisticí
systémy se stlačeným vzduchem. Tři hlavní faktory ovlivňující sníţení nákladů na látkové filtry jsou
plošné zatíţení filtru, diferenciální tlak filtru a čisticí systém. Kvůli vzájemné interakci těchto
parametrů je cílem dosáhnout nejvyššího moţného poměru vzduch:textil, nejniţšího moţného
diferenciálního tlaku a nejniţšího moţného čisticího tlaku. Udávaná celková úspora nákladů
(investiční a provozní náklady) je od 12 do 25 %.
Viz také Tab. 1.32 výše, kde jsou uvedeny hlavní charakteristiky různých látkových filtrů spolu
s přehledem nákladů. Dále viz také oddíl 1.4.8.1a Tab. 1.39, kde jsou uvedeny vzorové náklady pro
technologie odlučování prachu.
Důvod implementace
Právní poţadavky.
Místní podmínky.
Poţadavky ochrany zdraví a bezpečnosti práce na pracovišti.
Příklady závodů a referenční literatura
Cementárny v EU-27; cementárna Dudfield, Jiţní Afrika (pouţití cyklonu v kombinaci s tepelným
výměníkem vzduch-vzduch a zařízeními s látkovými filtry (odlučovač s pytlovými filtry), cementárna
v Německu (pouţití slinutých lamelových filtrů).
[3, Rakousko, 1997], [9, CEMBUREAU, listopad 1997], [12, Nizozemí, 1997], [76, Německo, 2006],
[81, Castle Cement UK, 2006], [86, EURITS, 2006], [103, CEMBUREAU, 2006], [134,
CEMBUREAU/Federhen, 2007], [144, Adlhoch, 1996], [145, Leibinger/Köberl, 2001], [146,
Leibinger/Neumann, 2003], [147, Marmor/Petzold, 2006], [148, Reitemeier, 2005], [168, TWG CLM,
2007], [182, TWG CLM, 2008]
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1.4.4.3.3

Hybridní filtry

Popis a přínosy pro ţivotní prostředí
Hybridní filtry jsou kombinací EO a látkových filtrů ve stejném zařízení. Obecně jsou výsledkem
přeměny stávajících EO. Umoţňují částečné opakované pouţití starého vybavení. Princip hybridního
filtru je uveden na Obr. 1.61.

Obr. 1.61:
Hybridní filtr pro odlučování prachu
[135, CEMBUREAU/Federhen, 2007]

Mezisloţkové vlivy
V případě vysokých koncentrací CO hrozí riziko exploze (úniky CO).
Při provádění údrţby se můţe objevit další odpad.
Sníţení spotřeby vody ve srovnání s EO.
Sníţení mnoţství procesních ztrát/odpadu ve srovnání s látkovými filtry.
Provozní údaje
Údaje o emisích prachu z hybridních filtrů instalovaných na pecích se údajně pohybují od
<10 do 20 mg/Nm3, coţ je denní průměrná hodnota (viz oddíl 1.3.4.1.1). Emise prachu pod 10
mg/Nm3 se však dosahují pomocí dobře udrţovaných látkových filtrů (viz oddíl 1.4.4.3.2).
Pouţitelnost
Tato opatření/techniky jsou obecně pouţitelné v průmyslovém odvětví výroby cementu.
Ekonomická hlediska
Viz také oddíl 1.4.8.1 a Tab. 1.39, kde je uveden příklad nákladů opatření/technik na sníţení prachu.
Důvod implementace
Právní poţadavky.
Místní podmínky.
Příklady závodů a referenční literatura
Závody Sagunto a Gador ve Španělsku, cementárny v EU-27.
[86, EURITS, 2006], [103, CEMBUREAU, 2006], [135, CEMBUREAU/Federhen, 2007], [168, TWG
CLM, 2007], [182, TWG CLM, 2008]
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1.4.5 Plynné sloučeniny
1.4.5.1 Snížení emisí NOx
Pro sníţení nebo regulaci emisí NOx se za vhodné povaţují jednotlivé opatření/techniky nebo
kombinace primárních a/nebo procesně integrovaných a sekundárních opatření/technik. Primární
opatření/techniky jsou:







ochlazování plamene, např. vysokým obsahem vody, kapalné/pevné odpady
hořáky s nízkými emisemi NOx
spalování ve středu pece
přídavek mineralizátorů pro zlepšení palitelnosti surovinové moučky (mineralizovaného slínku)
postupné spalování (běţná nebo odpadní paliva) rovněţ v kombinaci s předkalcinátorem
a pouţití optimalizované palivové směsi
optimalizace procesu.

Dále lze pouţít sekundární opatření/techniky pro sníţení emisí NOx, např.:



technika SNCR a vysoce účinná technika SNCR
technika SCR.

Z ekologických/bezpečnostních a ekonomických důvodů by měl proces sníţení emisí NOx začínat
implementací obecných primárních opatření/technik, jako jsou opatření/techniky integrované do
procesu a regulační opatření/techniky, postupné spalování a ochlazování plamene, zlepšení
technologie vytápění, optimalizovaná zapojení chladičů a volba paliva, které také sniţují emise NOx
(např. pouţití vybraného odpadu). Některé dobře optimalizované pecní systémy s výměníkem
a výměníkem/předkalcinátorem dosahují méně neţ 500 mg NO x/Nm3 buď pouze s primárními
opatřeními/technikami, nebo v kombinaci se postupným spalováním a také kombinací pouţití palivové
směsi a opatření/technik integrovaných do procesu. Kvalita surovin, např. palitelnost surovinových
směsí a také palivových směsí a konstrukce pecních systémů patří mezi důvody, proč se této úrovně
nedaří dosáhnout. Avšak v mnoha cementárnách v EU-27 (42 % v 2008) se pouţívá technologie
SNCR v kombinaci s primárními opatřeními/technikami pro sníţení NOx, viz Tab. 1.33 [76, Německo,
2006], [85, CEMBUREAU, 2006]. Navíc dvě cementárny pouţívají techniku SCR (velké mnoţství
prachu).
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Tab. 1.33 udává počet známých průmyslových instalací v zemích EU-27 a EU-23+ (viz glosář), které
pouţívají opatření/techniky odlučování prachu pro sníţení emisí NOx.
Opatření/techniky pro sníţení/regulaci emisí NO x
Ochlazov Mineralizova Postupné
Země
SNCR
ání
ný slínek
spalování
BE
plamene
Belgie
2
2
BG
Bulharsko
CZ
Česká republika
23)
DK
Dánsko
2
1
DE
Německo
7
33
EE
Estonsko
EL
Řecko
1
ES
Španělsko
4
2
3 + 5 (pilotní fáze)
FR
Francie
2
7
14 + 46)
IE
Irsko
1
25)
IT
Itálie
2
7
161)
CY
Kypr
LV
Lotyšsko
LT
Litva
LU
Lucemborsko1)
HU
Maďarsko
3
MT
Malta
NL
Nizozemí
1
AT
Rakousko
3
2
83)
PL
Polsko
9
PT
Portugalsko
6
4
RO
Rumunsko
SI
Slovinsko
SK
Slovensko
FI
Finsko
2
SE
Švédsko
3
Spojené království UK
1
94)
CH
Švýcarsko
2
1
1
4
NO
Norsko
TR
Turecko
1
1
2

SCR

11)

12)

1)

Údajně v provozu, ale hlášení stále nedodáno
Jeden závod je v provozu od poloviny roku 2006, druhý od roku 2007
3)
Naplánováno na rok 2008
4)
Uvedeno do provozu v roce 2007
5)
Uvedení do provozu naplánováno na rok 2007
6)
Naplánováno na rok 2008
2)

Opatření/techniky pro sníţení emisí NO x pouţívané v odvětví výroby cementu v zemích
EU-27 a EU-23+
[85, CEMBUREAU, 2006]
Tab. 1.33:
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Tab. 1.34 udává přehled opatření/technik, které mají pozitivní vliv na (ale ne nutně kumulativní), tj.
sníţení emisí NOx vznikajících během výroby cementu. Tato tabulka je souhrnem provozních údajů,
které jsou k dispozici v rámci textu tohoto oddílu, a je třeba je chápat v souvislosti s příslušnými
odstavci v následujících oddílech.

Opatření/technika

Ochlazování
plamene5)
Hořák
s nízkými
emisemi NOx
Primární
opatření/techniky
EGTEI 20034)
Spalování ve středu
pece
Mineralizovaný
slínek
Postupné spalování

SNCR

SCR7)

4) 5) 6) 12)

Pouţitelnost v
pecních
systémech

Redukční
účinnost
(%)

Údaje o emisích15)
mg/Nm3 1)

kg/t2)

1,15 – 2,3

Aţ 0,2

Aţ 0,5

1,15 – 2,3

Aţ 0,45

0,07

2,4

0,25

0,056

-

0,8 – 1,7

Všechny

0 – 35

Primární
sníţeno na
<500 – 1
0009)

Všechny

0 – 35

500 – 1 000

Všechny

25

Dlouhé

20 – 40

Všechny

10 – 15

Předkalcinátor
Výměník
Výměník a
předkalcinátor
Roštový
výměník
Moţné všechny,
výměník a
předkalcinátor

10 – 50
30 - 9010)
35
4313) – 95

Údaje o nákladech3)
Investiční Provozní
(milion
EUR/t
EUR)
slínku

1 400
sníţeno na
1 050
Ţádné
informace
Ţádné
informace
<450 – 1
0009)
<20010, 11) –
50014)
<50016) –
8005, 6)
<2008) –
500

Ţádné
informace
0,1 – 2
1–4

Ţádné
informace
Ţádné
informace
Ţádné
informace

0,4 – 1,15

0,5 – 1,2

0,1 – 1,7

1,15 – 1,84

0,5

0,84

0,23 – 1,15

2,2 – 4,5

0,33 – 3,0

1,04 – 2,3

1)

Obvykle jako denní průměry, suchý plyn, 273 K, 101,3 kPa a 10 % O2
kg/tunu slínku: základem je 2 300 m3/tunu slínku
3)
Obvyklým základem je pec s kapacitou 3 000 tun slínku/den a původní emise aţ 2 000 mg NO x/Nm3
4)
Odhad nákladů EGTEI pro kapacitu pece 1 100 t/d v roce 2 000
5)
Experiment ve Francii ve spolupráci s Ministerstvem ţivotního prostředí, ADEME a ATILH v roce 2000 (vydání 2003)
6)
Příspěvek CEMBUREAU o odlučování NOx, 2006, roční průměrné hodnoty, viz oddíl 1.3.4.2 a Obr. 1.29
7)
Německo a Itálie, viz také Tab. 1.35a Tab. 4.26 údaje o nákladech vycházejí z kapacity pece 1 500 m3/tunu slínku
8)
Výsledky pilotních testů z Německa, Itálie a Švédska a výsledky testů v roce 2007 (200 mg/Nm3) z italské cementárny
pouţívající SCR; v roce 1997 dva dodavatelé v Evropě nabídli průmyslovou SCR průmyslovému odvětví výroby cementu
se zaručeným výkonem 100 – 200 mg/Nm3
9)
Výsledky testů z francouzské cementárny (projekt 10), pec s předkalcinátorem, původní úroveň emisí NO x 1 000
mg/Nm3; dosaţená úroveň NOx 800 mg/Nm3
10)
Švédské cementárny, roční průměrná hodnota, původní úroveň NO x 800 – 1 000 mg/Nm3, únik čpavku 5 – 20 mg/Nm3
(viz oddíl 4.2.4.1), vysoká účinnost SNCR, únik čpavku je třeba vzít v úvahu
11)
Německo: 200 – 350 mg/Nm3 jako denní průměrná hodnota, únik čpavku je třeba vzít v úvahu
12)
Čím niţší je interval emisí NOx, tím vyšší mohou být emise NH3 (únik čpavku), v závislosti na úrovni NOx v proudu
surového plynu
13)
Výsledky pilotního testu a dlouhodobý provoz demonstračního závodu, viz Tab. 1.35
14)
V kombinaci s opatřeními/technikami integrovanými do procesu; původní úroveň NOx 1 200 mg/Nm3; Francouzský
průvodce průmyslového odvětví výroby cementu pro opatření/techniky pro sníţení emisí NO x (French Cement Industry
Guide to NOx emissions reduction measures/techniques), Francie/ADEME/MEDD
15)
Údaje o emisích lze najít v příslušném odstavci tohoto oddílu
16)
[92, Rakousko, 2006], [185, Hackl und Mauschitz, 2003], viz také BAT 17.
2)

Tab. 1.34:
Opatření/techniky pro sníţení emisí NOx vznikajících v procesech výroby cementu
[12, Nizozemí, 1997], [76, Německo, 2006], [85, CEMBUREAU, 2006], [92, Rakousko, 2006], [101,
Francie/ADEME/MEDD, 2002], [114, Švédsko, 2006], [140, Itálie, 2007], [141, Leibacher/Bellin/Linero, 2007],
[173, Německo, 2007], [182, TWG CLM, 2008], [185, Hackl und Mauschitz, 2003]
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1.4.5.1.1

Ochlazování plamene

Popis
Přidávání vody do paliva nebo přímo do plamene pomocí různých metod vhánění (viz Obr. 1.62), jako
je vstřikování jedné tekutiny (kapaliny) nebo dvou tekutin (kapalina a stlačený vzduch nebo pevné
látky) nebo pouţití kapalných/pevných odpadů s vysokým obsahem vody, sniţuje teplotu a zvyšuje
koncentraci hydroxylových radikálů. To můţe mít pozitivní vliv na sníţení emisí NO x v zóně
spalování.

Obr. 1.62:
Metody vstřikování pouţívané k chlazení plamene při výrobě cementu v zemích EU-23+
[85, CEMBUREAU, 2006]

Přínosy pro ţivotní prostředí
Sníţení emisí NOx v zóně hoření.
Sníţení emisí NOx.
Mezisloţkové vlivy
Pro odpaření vody můţe být zapotřebí další teplo, coţ způsobuje mírně vyšší emise CO2 (přibliţně
0,1 – 1,5 %) ve srovnání s celkovými emisemi CO2 pece.
Energetická účinnost procesu vytápění pece se sniţuje.
Vstřikování vody můţe způsobit problémy s provozem pece, jako je niţší výstup slínku, a můţe
ovlivnit kvalitu slínku.
Provozní údaje
Udávají se míry redukce/účinnosti od 10 do 35 %, intervaly emisí <500 – 1000 mg/Nm3 (roční
průměrné hodnoty) (viz oddíl 1.3.4.2, Obr. 1.27 a Obr. 1.28).
Pouţitelnost
Ochlazování plamene lze pouţít na všechny typy pecí pouţívaných pro výrobu cementu. Jak ukazuje
Obr. 1.63, téměř 40 pecí s disperzním výměníkem je vybaveno ochlazováním plamene.
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Disperzní výměník

Obr. 1.63:
Instalační charakteristiky pro aplikaci ochlazování plamene v zemích EU-23+
[85, CEMBUREAU, 2006]

Ekonomická hlediska
Pro kapacitu pece 3 000 t/d se investiční náklady odhadují do 0,2 milionů EUR a provozní náklady aţ
0,25 EUR na tunu slínku. Dále, jak ukazuje Tab. 1.34, pro účinnost redukce emisí NOx aţ o 35 % jsou
investiční náklady aţ 0,2 milionů EUR a provozní náklady aţ 0,5 EUR/slínku.
Důvod implementace
Právní poţadavky.
Místní podmínky.
Příklady závodů a referenční literatura
Cementárny v EU-27
[8, CEMBUREAU, 2001], [9, CEMBUREAU, listopad 1997], [76, Německo, 2006], [85,
CEMBUREAU, 2006], [168, TWG CLM, 2007], [182, TWG CLM, 2008]
1.4.5.1.2

Hořáky s nízkými emisemi NOx

Popis a přínosy pro ţivotní prostředí
Konstrukce hořáků s nízkými emisemi NOx (nepřímé spalování) se v detailech liší, ale v zásadě se
palivo a vzduch přivádějí do pece soustřednými trubkami. Podíl primárního vzduchu se redukuje na
6 – 10 % objemu poţadovaného pro stechiometrické spalování (v tradičních hořácích bývá 10 –
15 %). Axiální proud vzduchu se vhání s vysokou pohybovou energií do vnějšího kanálu. Uhlí se
můţe vhánět střední trubkou nebo prostředním kanálem. Třetí kanál se pouţívá pro radiální vzduch,
přičemţ víření se vytváří lopatkami ve výstupu nebo za výstupem hořákové trubice.
Základním účelem této konstrukce hořáku je velmi brzké vznícení, a to zvláště u těkavých sloučenin
v palivu, v atmosféře s nedostatkem kyslíku, coţ bude sniţovat tvorbu NOx.
Mezisloţkové vlivy
Ţádné.
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Provozní údaje
V úspěšných instalacích jsou dosaţitelné redukce NOx aţ o 35 % a udávají se úrovně emisí kolem
500 – 1 000 mg/Nm3 (denní průměrná hodnota).
Pouţitelnost
Hořáky s nízkými emisemi NOx lze pouţít do všech rotačních pecí, v hlavní peci i v předkalcinátoru.
Avšak aplikace hořáků s nízkými emisemi NOx není vţdy následována sníţením emisí NOx.
Nastavení hořáku je třeba optimalizovat. Pokud původní hořák běţí na nízké procento primárního
vzduchu, hořák s nízkými emisemi NOx bude mít okrajový efekt.
Ekonomická hlediska
Pro pec o kapacitě 3 000 tun slínku/den jsou investiční náklady na nový hořák s nízkou emisí NOx
přibliţně 150 000 aţ 450 000 EUR. Avšak náhradou hořáku za hořák s nízkou emisí NOx mohou
investiční náklady vzrůst aţ na 600 000 EUR, další práce je zapotřebí pro modifikaci skladování
uhelného prachu a měření. Pouţívá-li stávající systém přímé spalování, musí být změněn na systém
s nepřímým spalováním, čímţ se umoţní hoření s nízkou úrovní primárního proudu vzduchu; to u pece
s kapacitou 3 000 tun slínku/den představuje dodatečné investiční náklady asi 600 000 aţ 800 000
EUR.
Viz také Tab. 1.34a Tab. 1.40 (oddíl 1.4.8.2), kde jsou uvedeny příklady nákladů.
Důvod implementace
Právní poţadavky.
Místní podmínky.
Příklady závodů a referenční literatura
Cementárny v EU-27.
[9, CEMBUREAU, listopad 1997], [12, Nizozemí, 1997], [20, Rother, leden 1996,] [76, Německo,
2006], [85, CEMBUREAU, 2006], [101, Francie/ADEME/MEDD, 2002], [168, TWG CLM, 2007],
[182, TWG CLM, 2008]
1.4.5.1.3

Postupné spalování

Popis a přínosy pro ţivotní prostředí
Postupné spalování se pouţívá u cementářských pecí se speciálně navrţeným předkalcinátorem. První
stupeň spalování probíhá v rotační peci při optimálních podmínkách procesu výpalu slínku. Druhým
stupněm spalování je hořák ve vstupu do pece, který vytváří redukční atmosféru, která rozkládá část
oxidů dusíku vytvářených ve slinovací zóně. Vysoká teplota v této zóně je zejména vhodná pro reakce,
které opět mění NOx na atomy dusíku. Ve třetím stupni spalování se kalcinační palivo přivádí do
kalcinátoru s určitým mnoţstvím terciárního vzduchu, čímţ se zde rovněţ vytváří redukční atmosféra.
Tento systém sniţuje tvorbu NOx z paliva a také sniţuje mnoţství NOx odcházejících z pece.
Ve čtvrtém a posledním stupni spalování se zbývající terciární vzduch přivádí do systému jako „horní
vzduch― pro zbytkové spalování.
Kalcinátory se od sebe vzájemně liší v podstatě umístěním vstupu paliva, způsobem, jakým se
distribuuje palivo, pecní vsázka a terciární vzduch, a také geometrickou konfigurací.
Technologie postupného spalování lze obecně pouţít pouze u pecí vybavených předkalcinátorem.
U systémů s cyklonovým výměníkem bez předkalcinátoru jsou nutné značné úpravy zařízení. Pokud
toto nelze spojit se zvýšením výrobní kapacity, nabízejí výrobci řešení s tzv. „malým― terciárním
tahem vzduchu a kalcinátorem. V tomto případě prochází kalcinátorem pouze malá část mnoţství
přibliţně 10 – 25 % celkového mnoţství tepla potřebného pro pec, ale dost na vytvoření redukční zóny

Průmyslová odvětví výroby cementu, vápna a oxidu hořečnatého

127

Kapitola 1

pro rozklad oxidů dusíku. Na druhé straně zkušenosti s pecí s 10% spalování na vstupu do pece
ukazují, ţe to vţdy pro vytvoření dostatečné redukční zóny nestačí.
Moţnou variantou technologie postupného spalování je spalování kusového odpadního paliva
(například pneumatik), neboť při hoření kusového paliva vzniká redukční zóna. U pecí s výměníkem
a předkalcinátorem se kusové palivo můţe zavádět na vstupu do pece nebo do předkalcinátoru.
Kusové palivo má podle zpráv pozitivní vliv na sníţení emisí NOx (sníţení aţ 20 – 30 %) [76,
Německo, 2006]. Při spalování kusového paliva je však velmi obtíţné vyrobit řízenou redukční
atmosféru [9, CEMBUREAU, listopad 1997].
Mezisloţkové vlivy
Emise CO a SO2 mohou vzrůst, pokud proces spalování není dokončen v předkalcinátoru a byly
zjištěny problémy s CO a ucpáváním při pokusu o dosaţení vysokých účinností.
Provozní údaje
Některá moderní optimalizovaná zařízení dosahují úrovně emisí pod 450 mg NO x/Nm3 (denní
průměrná hodnota) s několikastupňovým spalováním a s pouţitím vhodné palivové směsi, jako jsou
vysoce reaktivní paliva, zatímco u málo reaktivních paliv lze dosáhnout 800 – 1 000 mg/Nm3 (denní
průměrná hodnota), coţ také ukazují zkušenosti za Španělska. Podobná redukce NOx se udává při
pouţití sekundárních paliv.
Během testů ve Francii v roce 2002 (např. předkalcinátor fungující na postupné spalování s pouţitím
100 % sířeného petrolkoksu jako paliva) byla dosaţena redukce NOx přibliţně 200 mg/Nm3
s původními úrovněmi NOx 1 000 mg/Nm3. To však bylo dosaţeno pouze během krátkodobých testů
a pomocí optimální surovinové moučky z hlediska palitelnosti. Extrémnější provozní podmínky
mohou dovolit dosaţení niţších emisí NOx. Avšak často tyto provozní podmínky vedou k provozním
problémům, jako je zvýšení nálepků v pecích a kalcinátorech. Nárůst emisí CO lze sledovat pouze na
několika málo zařízeních navrţených s relativně krátkým rezidenčním časem nebo tam, kde spalování
není řádně optimalizováno.
V některých případech udávají dodavatelé u různých systémů se postupným spalováním sníţení NO x
aţ o 50 %. Je však těţké udrţet zaručené hodnoty pro tuto úroveň redukce emisí NOx a současně sníţit
emise CO.
Pouţitelnost
Technologie postupného spalování můţe být obecně pouţita pouze u pecí vybavených
předkalcinátorem. Značné úpravy zařízení jsou zapotřebí v systémech s cyklonovým výměníkem bez
předkalcinátoru.
Pece s předkalcinátorem umoţňují nezávislé nastavení oxidačních/redukčních úrovní v cementářské
peci a v peci s předkalcinátorem. Vhánění částí paliva můţe vést ke sníţení emisí NO x.
Přidání paliva na rošt do pece typu Lepol můţe vést ke značné redukci emisí NOx, ale můţe
způsobit/zvýšit další emise.
Pece s cyklonovým výměníkem a bez předkalcinátoru umoţňují redukci emisí NOx; avšak emise SO2
a VOC mohou vzrůst kvůli místní redukční zóně. Tyto emise by se měly průběţně monitorovat.
Ve Spojeném království jiţ několik let funguje dlouhá pec se postupným spalováním ve středu pece.
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Ekonomická hlediska
Investiční náklady na instalaci postupného spalování u předkalcinačních pecí jsou 0,1 milionu
aţ 2,0 milionu EUR, přičemţ náklady závisí na konstrukci stávajícího kalcinátoru. Investiční náklady
na předkalcinátor a terciární tah u pece s výměníkem s kapacitou 3 000 tun/den s roštovým chladičem
do předkalcinační pece jsou přibliţně 1 milion aţ 4 miliony EUR. Investiční náklady na změnu pece
o kapacitě 3 000 tun/den pece s výměníkem a planetovými chladiči na pec s předkalcinátorem
a roštovým chladičem jsou přibliţně 15 milionů aţ 20 milionů EUR.
Viz také Tab. 1.34 a Tab. 1.40 (oddíl 1.4.8.2), kde jsou uvedeny příklady nákladů.
Důvod implementace
Právní poţadavky.
Místní podmínky.
Příklady závodů a referenční literatura
Cementárny v EU-27.
[9,
CEMBUREAU,
listopad
1997],
[12,
Nizozemí,
1997],
[42,
Billhardt/Kuhlmann/Ruhland/Schneider/Xeller, říjen 1996], [76, Německo, 2006], [85,
CEMBUREAU, 2006], [92, Rakousko, 2006], [101, Francie/ADEME/MEDD, 2002], [168, TWG
CLM, 2007], [182, TWG CLM, 2008], [185, Hackl und Mauschitz, 2003]
1.4.5.1.4

Spalování ve středu pece

Popis a přínosy pro ţivotní prostředí
U dlouhých pecí s mokrým a suchým procesem můţe vytvoření redukční zóny spalováním kusového
paliva sníţit emise NOx. Jelikoţ dlouhé pece normálně nemají vstup do zóny s teplotou asi 900 –
1 000 ºC, byly u některých zařízení instalovány systémy spalování ve středu pece za účelem
umoţnění pouţití odpadního paliva, které nemůţe projít hlavním hořákem (např. pneumatiky) [9,
CEMBUREAU, listopad 1997].
Mezisloţkové vlivy
Rychlost hoření paliv z odpadů můţe vést k přepálení článků nebo mít vliv na kvalitu produktu.
Provozní údaje
Existuje několik takových provozů a v některých případech bylo hlášeno omezení NOx o 20 – 40 %.
Pouţitelnost
Spalování ve středu pece můţe být obecně pouţito u rotačních pecí.
Rychlost hoření paliv můţe být kritická. Je-li příliš nízká, můţe k redukčním podmínkám dojít v pálící
zóně, coţ můţe silně ovlivnit jakost produktu. Je-li příliš vysoká, můţe se řetězové pásmo pece
přehřát, coţ vede k přepálení článků.
Hlediska mechanické konstrukce znamenají, ţe palivo můţe být vstřikováno pouze přerušovaně
jednou za otočení pece. Pro udrţení kontinuity tepelného vstupu můţe být pouţito pomalu hořících
paliv, jako jsou pneumatiky nebo jiná paliva z odpadů.
Teplotní interval pod 1 100 ºC vylučuje pouţití nebezpečného odpadu s obsahem chlóru vyšším neţ
1 %.
Ekonomická hlediska
Investiční náklady se mohou pohybovat v pásmu 0,8 milionů – 1,7 milionů EUR za úpravu pece
a systém manipulace s palivem a roční náklady na pracovní síly a údrţbu mohou být v podobném
řádu.
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Důvod implementace
Právní poţadavky.
Místní podmínky.
Příklady závodů a referenční literatura
Cementárny v EU-27.
[9, CEMBUREAU, listopad 1997], [21, BCA, říjen 1997], [168, TWG CLM, 2007], [182, TWG
CLM, 2008]

1.4.5.1.5

Mineralizace slínku

Popis a přínosy pro ţivotní prostředí
Přidávání mineralizátorů (např. fluór) k surovině je technologie pro úpravu jakosti slínku a umoţňuje,
aby se sníţila teplota ve slinovací zóně. Sníţením teploty hoření se také sniţuje vznik NOx.
Mezisloţkové vlivy
Nadměrný přídavek fluoridu vápenatého vede ke zvýšení emisí HF.
Sníţená spotřeba energie.
Přídavky mohou ovlivnit jakost konečného výrobku.
Provozní údaje
Redukce emisí NOx můţe být od 10 do 15 %, udávají se však sníţení aţ o 50 %.
Pouţitelnost
Tohoto opatření/techniky lze obecně pouţít u rotačních pecí.
Ekonomická hlediska
V závislosti na ceně mineralizátorů.
Důvod implementace
Právní poţadavky.
Místní podmínky.
Příklady závodů a referenční literatura
Cementárny v EU-27.
[10, Cementa AB/Hagström, 1994], [103, CEMBUREAU, 2006], [168, TWG CLM, 2007]

1.4.5.1.6

Optimalizace procesu (NOx)

Popis a přínosy pro ţivotní prostředí
Optimalizace procesu, jako je zajištění hladšího provozu a optimalizace chodu pece a podmínek
spalování, optimalizace řízení chodu pece a/nebo homogenizace dávkování paliva, lze pouţít pro
redukci emisí NOx. Pouţívají se obecné primární opatření/techniky optimalizace, jako např.
opatření/techniky řízení procesů, vylepšená technologie nepřímého spalování, optimalizované
propojení chladičů a výběr paliva a optimalizované úrovně kyslíku. Do roku 2007 byl sledován pokrok
ve sniţování emisí NOx pomocí opatření/technik integrovaných do procesu.
Mezisloţkové vlivy
Sníţená spotřeba energie.
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Provozní údaje
Emise NOx po aplikaci opatření/technik na optimalizaci řízení procesů se pohybují od 500 do 1 000
mg/Nm3.
Některé
moderní
dobře
optimalizované
pecní
systémy
s výměníkem
a s výměníkem/předkalcinátorem mohou díky pouţití opatření/technik integrovaných do procesu
dosáhnout úrovní emisí NOx pod 500 mg/Nm3.
Pouţitelnost
Kvalita surovin (vlastnosti surové směsi související s hořením), dostupnost vysoce těkavých paliv
a konstrukce pecního systému patří mezi důvody, proč nelze úrovní uvedených výše dosáhnout.
Ekonomická hlediska
Cílem procesu optimalizace je zlepšit náklady.
Důvod implementace
Právní poţadavky.
Místní podmínky.
Příklady závodů a referenční literatura
Cementárny v EU-27.
[76, Německo, 2006], [101, Francie/ADEME/MEDD, 2002], [103, CEMBUREAU, 2006], [168,
TWG CLM, 2007], [182, TWG CLM, 2008]

1.4.5.1.7

Selektivní nekatalytická redukce (SNCR)

Popis a přínosy pro ţivotní prostředí
V roce 2008 bylo v zemích EU-27 a EU-23+ v provozu přibliţně 100 průmyslových SNCR instalací
(viz glosář). Selektivní nekatalytická redukce (SNCR) představuje vhánění čpavkové vody (aţ 25 %
NH3), amoniových prekurzorových sloučenin nebo roztoku močoviny do odpadních plynů za účelem
redukce NO na N2. Reakce probíhá optimálně v teplotním rozpětí 830 aţ 1050 ºC a pro vháněné
prostředky musí být zajištěn dostatečný retenční čas, aby reagovaly s NO.
Je třeba provést laboratorní experimenty a také průmyslové pokusy, aby se určilo optimální teplotní
rozpětí pro močovinu nebo čpavkovou vodu. Správné teplotní rozpětí lze obvykle získat v pecích
s disperzním výměníkem, předkalcinátorem a v pecích typu Lepol. Avšak také závody pouţívající
dlouhé rotační pece byly vybaveny SNCR pro sníţení emisí NOx. Obr. 1.64 uvádí přehled
charakteristik cementáren, kde je pouţita technologie SNCR.
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Disperzní výměník

Obr. 1.64:
Charakteristiky cementáren pouţívajících SNCR v zemích EU-23+
[85, CEMBUREAU, 2006]

Nejčastějším činidlem NH2-X je močovina, aţ 32 %, poté následuje čpavková voda, aţ 27 %, viz
Obr. 1.65 [85, CEMBUREAU, 2006]. Odpadní roztoky z jiných výrobních procesů lze také pouţít
jako čpavkové nosiče [76, Německo, 2006]. Další redukční činidla, která lze pouţít v průmyslovém
měřítku, je plynný čpavek, roztoky amoniových solí, sušená močovina (močovinové tablety), roztoky
močoviny, dusíkaté vápno nebo kyanamid a další podobné látky [20, Rother, leden 1996,]. Skladovací
a přepravní zařízení musejí být navrţena podle fyzikálněchemických vlastností příslušného činidla
a mohou vyţadovat další bezpečnostní opatření/techniky. Zkušenosti ukazují, ţe u pecí s výměníkem
a předkalcinací je pro většinu aplikací nejlepším činidlem pro SNCR čpavková voda [9,
CEMBUREAU, listopad 1997]. Dobrá stechiometrická distribuce čpavku je důleţitá pro dosaţení
nejvyšší účinnosti redukce NOx a sníţení úniku čpavku. Pro dosaţení optimálního vyuţití
vstřikovaného redukčního činidla – čpavková voda nebo roztok močoviny – a pro zajištění vyšší
účinnosti redukce NOx je třeba pro konstruování a provoz SNCR zohlednit následující body. Tím se
umoţní optimální technický a ekonomický provoz systému SNCR:









vstřikovat činidlo do vhodného teplotního rozpětí 830 aţ 1 050 °C; cílem je vyhnout se úniku
čpavku nebo vznícení čpavku – vznícení je potenciálním zdrojem sekundárního NOx
pokud se teplotní rozpětí změní – upravit umístění vstřikovacích trysek; pro vyřešení tohoto
problému pravděpodobně postačí několik vrstev trysek; případně vytvořit teplotní profil vhánění
a průběţně monitorovat plnění této potřeby
upravit úhel postřiku a hloubku penetrace vháněného vodného roztoku změnou:
◦
obsahu vody v roztoku
◦
tlaku rozprašovacího vzduchu
◦
umístění trysky a
◦
směru vháněného čpavku
trysky na úrovních, které se dočasně nepouţívají – chladit ideálně vzduchem, aby se zamezilo
tepelnému opotřebení; trysky, které se pouţívají příleţitostně, vyjmout pro zamezení nepatřičné
spotřeby vzduchu
ujistit se, ţe prostor vhánění je řádně pokrytý správným mnoţstvím roztoku čpavku, aby se
zamezilo vhánění nedosahujícího stechiometrických podmínek nebo překračující
stechiometrické podmínky. Tím lze zabránit nepatřičnému úniku čpavku nebo obtoku
neošetřeného NO kolem SNCR
podle potřeby měřit úroveň NOx v kaţdém stupni cyklonu, kde je to zapotřebí (tj. dvojité
stoupací potrubí) a podle toho upravit vhánění
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zkontrolovat stechiometrické podmínky hmotnostním poměrem odloučeného NOx
a vstřikovaného amoniaku, aby se nevháněl přebytečný amoniak. Tím lze minimalizovat únik
čpavku. Navíc, čím více se stechiometrie blíţí jedné, tím lepší bude hospodárnost.

Obr. 1.65 ukazuje různé dusíkaté nosiče/činidla NH2-X pouţívané pro redukci NOx pomocí
technologie SNCR v několika cementárnách v zemích EU-23+.

Obr. 1.65:
Dusíkové nosiče/činidla NH2-X pouţívaná v technologii SNCR v zemích EU-23+
[85, CEMBUREAU, 2006]

Pokud je jiţ závod vybaven systémem postupného spalování, je nezbytný další vývoj v pouţívání
technologie SNCR. Současné pouţití těchto technologií vyţaduje úpravu teploty, rezidenčních časů
a atmosféry plynu v reakční sekci, aby si vzájemně vyhovovaly. Pro získání zkušeností se současnou
aplikací těchto dvou technologií sniţování emisí byly provedeny provozní zkoušky na několika
pecních zařízeních vybavených předkalcinátory. Zkoušky ukázaly, ţe obecně je moţné tyto dvě
technologie kombinovat. Sníţení emisí NOx lze dosáhnout vháněním redukčního činidla do oxidační
zóny a také do redukční zóny stupňového kalcinátoru. Vhánění do oxidační zóny je vhodné, protoţe
pravděpodobnost nárůstu emisí CO je niţší, neţ kdyţ ke vhánění dochází v redukční zóně. Díky
různým kalcinačním technologiím je třeba přizpůsobit konstrukci a kontrolu instalace SNCR
a optimalizovat ji podle příslušné technologie. Pokud se redukční činidlo přidává těsně před spodním
stupněm cyklonu, retenční čas reakčních činidel ve správném teplotním rozpětí jiţ není pro dosaţení
významného sníţení emisí NOx dostačující. Následně je pravděpodobný větší únik čpavku. Na druhou
stranu několik pokusů ukázalo, ţe při vhánění redukčního činidla před směšovací komoru kalcinátoru
v oblasti, kde ještě probíhá spalování paliva kalcinátoru, můţe nastat nárůst emisí CO.
Vysoce účinná SNCR
Vysoce účinná technologie SNCR je dalším vývojovým stupněm technologie SNCR, která se pouţívá
v cementárnách. Za kontrolovaných podmínek se nad vrstvami trysek (přívodních trubek) do
výměníku vstřikuje čpavková voda (25% roztok amoniaku). Uspořádání přívodních trubek je určeno
teplotním profilem ve stoupacím potrubí. Vhánění čpavkové vody je proces řízený měřeným teplotním
profilem ve výměníku blízko přívodních trubek. Díky příznivé distribuci amoniaku lze sníţit únik NH3
a spotřebu čpavkové vody. Tato technika SNCR byla instalována v roce 1996/97 ve dvou švédských
cementárnách a nejméně jedné v Německu.
Únik čpavku
Je důleţité vstřikovat amoniak do pecního systému tam, kde je teplotní interval 830 – 1 050 °C.
Poklesne-li teplota pod tuto úroveň, vypouští se nepřeměněný čpavek (tzv. únik NH3) a při podstatně
vyšších teplotách amoniak oxiduje na NOx. Únik čpavku se můţe také objevit při zvýšeném molárním
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poměru NH3:NO2, tzn. od molárního poměru asi 1,0 – 1,2. V ostatních průmyslových odvětvích únik
NH3 někdy vedl k tvorbě aerosolů amoniových solí, které procházely skrze filtry a byly viditelné jako
bílá kouřová vlečka nad komínem pro odvod odpadních plynů. Výzkumy ukázaly, ţe cementárny
produkují podstatní niţší úroveň aerosolů. Nespotřebovaný čpavek můţe oxidovat nebo přeměnit se
v atmosféře na NOx a vodu a únik NH3 můţe také vést ke vzniku čpavkem obohaceného prachu, který
nelze vracet do cementového mlýna. Při navrhování instalací SNCR je třeba přihlíţet k moţným
únikům čpavku. Rychlost redukce NOx nelze jednoduše libovolně zvýšit, protoţe vyšší dávka by
mohla způsobit únik NH3 (viz také Obr. 2.50 v kapitole o vápně). Správný provoz (vhodný řídicí
systém, optimalizované vhánění čpavkové vody) systému SNCR neznamená vyšší neţ běţné emise
amoniaku.
Mezisloţkové vlivy
Pouţitím roztoku čpavkové vody jako redukčního činidla se můţe objevit únik čpavku, jak je popsáno
výše, a dochází k uvolnění nepřeměněného čpavku. Také se mohou objevit emise oxidu dusného
(N2O); hrají však jen malou roli, jelikoţ jednorázové zkoušky odhalily koncentrace mezi 1 a 5
mg/Nm3, coţ se přibliţně rovná detekčnímu limitu. Navíc při vhánění redukčního činidla před
směšovací komoru kalcinátoru v oblasti, kde stále probíhá spalování paliva kalcinátoru, můţe dojít ke
zvýšení emisí oxidu uhelnatého (CO).
Dodatečné teplo pro odpaření vody je vyváţeno teplem uvolněným v exotermické reakci DeNOx, která
způsobuje malý nárůst emisí CO2. Transport a skladování vodného amoniaku je potencionálním
nebezpečím pro ţivotní prostředí a vyţaduje některé dodatečné bezpečností opatření/techniky. Také je
třeba zohlednit vlivy související s výrobou amoniaku a dopravou vody potřebné na ředění roztoku.
Při pouţití močoviny jako redukčního činidla jsou hlavní koncové produkty čpavek a oxid uhličitý.
Udává se, ţe rozkladem močoviny vznikají emise oxidu dusného (N2O) a různé koncentrace kyseliny
izokyanaté (HNCO) a oxidu dusnatého (NO). Mnoţství N2O z močoviny je vţdy značně vyšší neţ
z vodného amoniaku. Mnoţství vytvořeného oxidu dusného z močoviny se mění s teplotou. Studie
ukazují, ţe vysoká redukce NOx a maximální tvorba N2O mají stejné teplotní rozpětí. Většina kyseliny
izokyanaté se bude hydrolyzovat na amoniak a oxid uhličitý; je však znám únik kyseliny izokyanaté
z instalací SNCR. Navíc jedna studie ukazuje, ţe kromě oxidu dusného (N2O) a kyseliny izokyanaté
(HNCO) bude vstřikovaná močovina tvořit také kyanové ionty (NCO). Tento produkt se netvoří,
pokud se amoniak pouţije se za podmínek SNCR. Také bylo zjištěno, ţe pouţití močoviny bude
generovat vyšší emise oxidu uhelnatého (CO) neţ pouţití čpavku.
Provozní údaje
Většina instalací SNCR, které byly v provozu v roce 2006, byla navrţena a/nebo provozována pro
sníţení emisí NOx 30 – >50 % (s molárními poměry NH3:NO2 0,5 – 0,9) a úroveň emisí NOx <350 –
800 mg/Nm3 (denní průměrné hodnoty) v závislosti na původní úrovni NOx.
Instalace navrţené a/nebo provozované pro vyšší míry redukce budou mít lepší výsledky, jak je
popsáno níţe (vysoká účinnost SNCR). Dvě cementárny s instalacemi SNCR dodané dvěma různými
dodavateli (obě zaručovaly sníţení emisí o 80 %) dosahují míry redukce 80 – 90 % (původní mnoţství
NOx bylo od 800 do 1 100 mg/Nm3), coţ odpovídá emisím NOx pod 200 mg/Nm3, měřeno jako roční
průměrná hodnota (viz oddíl 4.2.4). Navíc byly ze švédské cementárny v roce 2006 hlášeny emise
NOx 190 mg/Nm3 (roční průměrná hodnota).
V kombinaci s opatřeními/technikami integrovanými do procesu a s vysoce účinnými instalacemi
SNCR fungujícími při mírách redukce 80 – 90 % lze dosáhnout denních průměrných koncentrací pod
500 mg/Nm3 i kdyţ jsou původní úrovně nad 2 000 mg/Nm3 [43, Wulf-Schnabel/Lohse, 1998].
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Vysoce účinná SNCR a únik čpavku
Vysoce účinná SNCR byla instalována v letech 1996/97 ve dvou švédských cementárnách
a minimálně jedné v Německu. Tyto švédské cementárny (dohromady mají tři pece) pouţívají pece se
suchým procesem a cyklonovým výměníkem/předkalcinátorem. Při pouţití molárního poměru
NH3:NO 1,0 – 1,2 bylo dosaţeno sníţení o více neţ 80 % a doposud byl naměřen nárůst aţ na 20
mg/Nm3 (denní průměr NH3.). Ţádné významné nárůsty emisí N2O a CO nebyly naměřeny
a v cementu nebyly nalezeny ţádné stopy NH3. V roce 2001 byl na jednom závodě zjištěn původní
molární poměr 1,0 – 1,2 (mol NH3 na přítomný mol NOx), který byl přepočítán na 1,2 aţ 1,4 pro
odstraněný NOx s průměrnou účinností odstranění 80 %, zatímco na druhém závodu byl poměr
amoniaku v intervalu od 1,2 do 1,4 mol/mol (přítomný NOx na vstřikovaný NH3) respektive 1,5 – 1,8
(redukovaný NOx na vstřikovaný NH3). Udávaná úroveň emisí NOx byla 200 mg/Nm3 (roční průměrná
hodnota). Také se uvádí, ţe tato úroveň emisí NOx 200 mg/Nm3 se dosahuje od roku 1998 na obou
švédských cementárnách při původním mnoţství NOx 800 – 1 000 mg/Nm3, coţ je míra redukce 80 %
a stabilní provozní proces.
V Německou byla instalována technologie SNCR (redukční činidlo čpavková voda 25 %) na peci se
čtyřstupňovým cyklonovým výměníkem s výrobní kapacitou přibliţně 3 000 t slínku/den. Původní
úrovně NOx byly 500 – 1200 mg/Nm3 (denně). Během několika let dlouhodobé zkušenosti ukázaly, ţe
lze stabilně dosahovat emisí 500 mg NO2/Nm³ a méně (průměrná denní hodnota), a to bez
významného úniku čpavku.
V roce 2007 nejnovější výsledky dlouhodobého testu (šestiměsíční test výkonu) ukázaly, ţe pouţitím
příslušných molárních poměrů NH3:NO 0,7 – 0,8 a 1,4 – 1,5 byly dosaţeny hodnoty emisí NOx 350
mg/Nm3 a 200 mg/Nm3 (průměrné denní hodnoty). Během těchto testů výkonu byly průběţně
zjišťovány emise NH3. Měření NH3 však ukázalo značný únik čpavku, kdy stabilní mnoţství bylo 200
mg/Nm3 NOx zejména při provozu s odstaveným mlýnem (max. 50 – 200 mg/Nm3). Celkově byl únik
čpavku dvakrát větší u emisí 200 mg/Nm3 (NH3: tříměsíční průměrná hodnota 11 mg/Nm3) ve
srovnání s 350 mg/Nm3 (NH3: tříměsíční průměrná hodnota 21 mg/Nm3). Podíl provozu s odstaveným
mlýnem byl přibliţně 10 – 20 %. Během testu výkonu nemohlo být pozorováno příslušné obohacení
čpavku v surovinové moučce a prach z EO. Testy ukázaly, ţe emise čpavku by se měly pečlivě
zohlednit (viz také kapitola 4.2.4.2). Únik čpavku, který se objevuje z důvodu výše uvedeného
procesu, stanovuje limity nadstechiometrického přídavku redukčních činidel [160, Německo, 2007],
[173, Německo, 2007].
V roce 2004 výzkumy prováděné v Irsku s krátkodobými pokusy na technologii SNCR ukázaly nízké
koncentrace NH3 v surovém plynu za výměníkem pece, a to od 4 do 26 mg/Nm3 (10 % O2). Důvodem
byla optimalizovaná konfigurace vhánění vedoucí k vysoce efektivní redukční reakci
a pouze menšímu mnoţství nezreagovaného čpavku. Tyto koncentrace se měřily testováním dvou
konfigurací vhánění (normální podmínky; molární poměr NH3:NO jedna (1) s mírou redukce NOx
50 %). Únik NH3 stanovuje limity nadstechiometrického přídavku redukčního činidla [123, Irsko,
2005].
Podrobný popis vysoce účinné technologie SNCR pouţívané v EU lze najít v oddíle 4.2.4. Emise
čpavku z výroby cementu popisuje oddíl 1.3.4.9.
Pouţitelnost
SNCR a vysoce účinná SNCR jsou obecně pouţitelné v rotačních cementářských pecích. Zóny
vhánění se liší podle typu pecního procesu.
V dlouhých pecích s mokrým a suchým procesem je velmi obtíţné získat správnou teplotu a potřebný
retenční čas. Pouze jeden závod s dlouhou suchou pecí a jeden závod (Dánsko) s dlouhou pecí
s mokrým procesem úspěšně aplikoval redukci SNCR a dosáhl efektivity mezi 40 a 50 %.
Rizika související se skladováním amoniaku se sniţují skladováním roztoku čpavkové vody s 25 %
koncentrací.
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Ekonomická hlediska
Pro pec s výměníkem s kapacitou 3 000 tun/den s počátečními emisemi NOx do 2 000 mg/Nm3 a se
sníţením emisí NOx aţ o 85 % (tj. aţ 300 mg NOx/Nm3) jsou investiční náklady na SNCR uţívající
jako redukční činidlo čpavkové vody 0,5 – 1,2 milionů EUR, přičemţ náklady jsou značně ovlivněny
místními nařízeními o skladování čpavkové vody. Provozní náklady téţe pece jsou 0,3 – 0,5 EUR na
tunu slínku, přičemţ náklady jsou určovány hlavně vstřikovaným čpavkem [9, CEMBUREAU,
listopad 1997], [85, CEMBUREAU, 2006].
V roce 1996/97 byl systém SNCR instalován ve dvou cementárnách ve Švédsku. U první pece byly
investiční náklady přibliţně 1,2 milion EUR (0,65 milionu EUR na instalaci SNCR a další 0,55 milion
EUR na uskladnění čpavkové vody) a provozní náklady byly přibliţně 0,55 EUR na tunu slínku.
Celkové náklady (investiční + provozní náklady) byly méně neţ 0,6 EUR na tunu slínku. Investiční
náklady druhé pece byly přibliţně 0,55 milionů EUR a provozní náklady přibliţně 0,3 EUR na tunu
slínku. Důvodem, proč tyto závody investovaly do vysoce výkonných instalací SNCR, bylo švédské
nařízení o emisích NOx. Podle tohoto nařízení jsou přijatelné jakékoli investice do redukce emisí, které
mají celkové náklady (investiční + provozní) pod 4,5 EUR (40 SEK) na kilo sníţených emisí NOx
(jako NO2).
V roce 2004 provedlo německé průmyslové odvětví výroby cementu výzkum na 26 cementárnách
pouţívajících technologii SNCR a odhalil průměrné investiční náklady od 0,5 do 0,75 milionů EUR.
Francie však udává náklady aţ do 1 milionu EUR. Výstavba skladovacího zařízení redukčního činidla
tvořila asi 50 % investičních nákladů. Celkové náklady od 0,5 a 0,7 EUR na tunu slínku byly udávány
pro pouţití roztoku amoniaku čpavku a střední aţ vysoké míry sníţení emisí NOx. Podrobné výpočty
nákladů pro rotační pec s kapacitou slínku 1 500 t/d odhalily náklady od 0,4 do 1,2 EUR na tunu
slínku, v závislosti na míře redukce NOx. Další výpočty pro pec s kapacitou 3 500 t/d a redukci NOx
od 850 do 250 mg/Nm3 odhalily investiční náklady 0,88 milionů EUR a provozní náklady 0,40 EUR
na tunu slínku.
Viz také Tab. 1.34 a Tab. 1.40 (oddíl 1.4.8.2), kde jsou uvedeny příklady nákladů pro technologii
SNCR.
Důvod implementace
Právní poţadavky.
Místní podmínky.
Příklady závodů a referenční literatura
Cementárny v EU-27, zařízení s vysokou účinností SNCR ve Švédsku a Německu (Maerker).
Popisy vzorových závodů ze Švédska a Německa jsou uvedeny v oddílech 4.2.4.1 a 4.2.4.2.
[8, CEMBUREAU, 2001], [9, CEMBUREAU, listopad 1997], [10, Cementa AB/Hagström, 1994],
[20, Rother, leden 1996,], [24, Junker, 2001], [41, Kupper/Brentrup, 1992], [42,
Billhardt/Kuhlmann/Ruhland/Schneider/Xeller, říjen 1996], [43, Wulf-Schnabel/Lohse, 1998], [76,
Německo, 2006]], [85, CEMBUREAU, 2006], [101, Francie/ADEME/MEDD, 2002], [105, YARA,
2006], [114, Švédsko, 2006], [123, Irsko, 2005], [131, YARA, 2007], [160, Německo, 2007], [168,
TWG CLM, 2007], [173, Německo, 2007], [182, TWG CLM, 2008]
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1.4.5.1.8

Selektivní katalytická redukce (SCR)

Popis
SCR redukuje NO a NO2 na N2 za pomoci NH3 a katalyzátoru při teplotním rozpětí od 300 do 400 ºC.
Tato technologie se hojně pouţívá k odlučování NOx v jiných průmyslových odvětvích (uhelné
elektrárny, spalovny odpadu). V průmyslovém odvětví výroby cementu se v podstatě uvaţují dva
systémy: malé mnoţství prachu mezi odlučovačem a komínem a velké mnoţství prachu mezi
výměníkem a odlučovačem. Systémy pro odpadní plyny s malým obsahem prachu vyţadují opětné
zahřívání odpadních plynů po odloučení prachu, coţ vede k dalším nákladům na energii a tlakovým
ztrátám. Z technických i ekonomických důvodů se povaţují za vhodnější systémy pro velký obsah
prachu. Tyto systémy nevyţadují opětovný ohřev, protoţe teplota odpadního plynu na výstupu ze
systému výměníku je obvykle pro činnost SCR ve správném teplotním intervalu.
Velká sníţení emisí NOx v řádu 85 – 95 % jsou dosaţitelná pomocí systému SCR s vysokým obsahem
prachu. Do roku 2008 byly v průmyslovém odvětví výroby cementu testovány pouze systémy
s vysokým obsahem prachu.
V roce 2008 v EU-27 proběhly celkem dvě průmyslové provozní zkoušky a byly získány zkušenosti
za účelem odstranění technických a ekonomických nejistot souvisejících se zavedením technologie
SCR do plného provozu. Hlavní nejistoty se týkají vysoké koncentrace prachu v plynech (aţ 100
g/Nm3), opatření/technik na odstranění prachu, typu a ţivotnosti katalyzátorů, celkových investičních
a provozních nákladů. Zkušenosti také ukazují, ţe vhodné navrţení a chemické sloţení katalyzátorů je
velmi důleţité.
S uváţením vysokého redukčního potenciálu, úspěšných pilotních zkoušek, dvou průmyslových
instalací SCR a skutečnosti, ţe SCR je nejmodernější technologií pro srovnatelné provozy v jiných
sektorech, je SCR pro průmyslové odvětví výroby cementu zajímavou technikou. V Evropě existují
nejméně dva dodavatelé, kteří nabízejí průmyslově pouţitelnou SCR pro průmyslové odvětví výroby
cementu se zaručeným výkonem 100 – 200 mg/Nm3. Avšak investiční náklady se stále povaţují za
vyšší neţ u SNCR [12, Nizozemí, 1997].
Přínosy pro ţivotní prostředí
Redukce emisí NOx.
Jelikoţ katalyzátory odstraní také uhlovodíky, SCR obecně sníţí také emise VOC a PCDD/F (pokud je
k tomu tato technologie určena).
Mezisloţkové vlivy
Spotřeba elektrické energie můţe vzrůst kvůli vnitřnímu systému odlučování prachu reaktoru SCR
a dodatečným tlakovým ztrátám.
Systémy s odpadním plynem s nízkým obsahem prachu vyţadují předehřev odpadních plynů po
čištění, coţ můţe znamenat dodatečné energetické náklady a ztráty tlaku.
Katalyzátory je třeba recyklovat a likvidovat.
Provozní údaje
První pilotní testy v 90. letech 20. století v Německu, Itálii a Švédsku přinesly slibné výsledky.
Úrovně emisí NOx byly přibliţně 100 – 200 mg/Nm3 bez ztráty aktivity katalyzátoru. V rakouských
cementárnách proběhly v letech 1996 aţ 2000 tři pilotní testy na malých mnoţstvích (3 % odpadního
plynu) a s vysokým obsahem prachu. Jeden z nich byl úspěšný v účinnosti redukce NOx, avšak
nepokračovalo se v něm. Jednou z obav byla provozní dostupnost katalyzátorů. Dvě pilotní zkoušky
úspěšné nebyly z důvodu deaktivace katalyzátorů po několika týdnech, a to kvůli sloučeninám
s těţkými kovy a alkalickými kovy. V jedné cementárně se objevil značný otěr katalyzátorů po
pracovním cyklu asi 5 000 hodin [18, Göller, 2001], [92, Rakousko, 2006].
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V roce 2000 bylo v Německu s vládní dotací vybudováno první demonstrační zařízení SCR
v provozním měřítku, a to systém SCR s vysokým obsahem prachu, a bylo v provozu od roku 2001 do
roku 2006. V roce 2008 však zařízení čeká na vylepšené typy katalyzátorů. Ve srovnání s technologií
SNCR má tento systém niţší spotřebu NH3, coţ znamená niţší provozní náklady na amoniak. V horní
části čtyřstupňového výměníku má odpadní plyn teplotu 320 – 350 °C, která je vhodná pro SCR
a nevyţaduje dohřívání, jak je to nutné v případě konfigurace mezi látkovým filtrem a komínem, čímţ
se sniţují energetické náklady. Účinnost sníţení emisí NOx je obvykle v intervalu od 59 do 67 %.
Pokud však provozní podmínky nebyly obvykle s koncentrací surového plynu 3 000 mg/Nm3 a vyšší,
byly pozorovány účinnosti sníţení emisí NOx přes 80 %. V běţném provozu SCR sniţuje emise NOx
z původních koncentrací plynu 1 000 aţ 1600 mg/Nm3 na přibliţně 400 - 550 mg/Nm3. S molárním
poměrem 0,8 aţ 0,9 je spotřeba NH3 značně niţší neţ při aplikaci SNCR. Je třeba poznamenat, ţe NH3
ze suroviny také slouţí jako redukční činidlo v reaktoru, takţe úroveň emisí zbytkového NH3 je velmi
nízká. Na tomto německém závodě SCR obvykle vedla k emisím NH3 pod 1 mg/Nm3 dosaţením
úrovně emisí NOx 300 mg/Nm3. Tyto výsledky mohou značit potenciál této technologie, zejména
protoţe byly dosaţeny pouze se třemi katalytickými vrstvami a úroveň emisí zbytkového NH3 byla
stále kolem 1 mg/Nm3. Podrobnější popis tohoto zařízení, intervaly dosaţených emisí a náklady jsou
uvedeny v oddíle 4.2.5.
V Itálii je provozu jedno zařízení SCR na redukci NOx. Od roku 2006 je v provozu průmyslový systém
SCR pro vysoké mnoţství prachu na sniţování emisí NOx, a to na peci, která má kapacitu 1 720 t/d
(povolená kapacita 2 400 t/d). Rozměry komory drţící moduly, které jsou určeny pro sedm vrstev
(úrovní) katalyzátorů, jsou 4 m na šířku, 6 m na délku a 27 m na výšku, viz Obr. 1.66.
Objem instalovaných katalyzátorů je 21 m3 v kaţdé vrstvě, celkem 63 m3 ve třech vrstvách
s neosazenou záloţní kapacitou 42 m3 ve dvou přídavných vrstvách, aby byla splněna povolená
kapacita 2 400 t/d. Katalyzátory se čistí automaticky stlačeným vzduchem při tlaku 5 nebo 6 bar se
spotřebou 2,5 kWh/t slínku pro kompresor. Po 7 000 hodinách provozu nebyla zjištěna ţádná redukční
neúčinnost katalyzátorů.

Obr. 1.66:

Příklad instalace
SCR

[140, Itálie, 2007]

Příklad
individuálního
katalyzátoru
pouţitého pro
techniku SCR
[140, Itálie, 2007]
Obr. 1.67:
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Jako redukční činidlo se pouţívá roztok čpavku s koncentrací 25 %. Průtok se pohybuje od 30 do 300
litrů na hodinu v závislosti na podmínkách pece a typu pouţitých paliv, zatímco rychlost proudění
plynu je 110 000 m3/h. Roztok čpavku se vstřikuje do proudu plynu pod nejhornějším cyklonem, kde
je vhodný teplotní reţim 320 – 350 °C. Během prvních 10 měsíců provozu byla průměrná spotřeba
čpavku 0,7 – 1 kg/t slínku s redukcí emisí NOx pod 450 mg/Nm3 (10 % O2). Údaje a výsledky testů
z tohoto italského závodu ukázaly, ţe design této technologie SCR můţe sníţit emise NO x u komína
pod 200 mg/Nm3 (při současném % O2). V závislosti na mnoţství vstupujícího NOx a rychlosti
vhánění NH3 se redukční účinnost NOx pohybuje od 43 do 95 %. Korekce na 10 % O2 by přinesly ještě
niţší koncentrace NOx. Před instalací technologie SCR bylo naměřeno mnoţství amoniaku
(vznikajícího ze surovin) v odpadním plynu 50 – 150 mg/Nm3. Toto mnoţství amoniaku bylo poté
pouţito procesem SCR, který přinesl emise NH3 pod 1 mg/Nm3 a molární poměr (vstřikovaný
NH3:NOx) pod jedničku. Parametry, emise a náklady technologie SCR hlášené z německé cementárny
a italské cementárny pouţívající tuto techniku redukce NOx,jsou uvedeny v Tab. 1.35.

Technologie

Pouţitelnost
v pecním
systému

Redukční
účinnost
(%)

SCR

Moţné
všechny

43 – 97

Udávané emise
mg/Nm3
kg NOx/t
(průměrná
slínku
denní hodnota)
300 – 5001)

0,15 – 1,0

Udávané náklady
Investiční
Provozní
(EUR/tunu (EUR/tunu
slínku)
slínku)
2,52)
1,75 – 23)
3,2 – 4,53) 4)

1)

Výsledky z pilotních testů a dlouhodobého provozu demonstračního zařízení
Náklady odhadnuté UBA Německo pro průmyslovou instalaci (kapacita pece 1 500 t slínku/d, původní emise 1 200
mg/Nm3 a konečné úrovně 200, 500 a 800 mg/Nm3 (průměrná denní hodnota)
3)
Náklady vypočtené Asociací německých výrobců cement (VDZ) zahrnující provozní náklady plus odpisy investice
do průmyslové instalace (kapacita pece 1 500 t slínku/d, původní emise 1 200 mg/Nm3 a konečné emise 200, 500 a
800 mg/Nm3)
4)
Nejvyšší hodnota patří systému SCR z italské cementárny, kde je zahrnuto 0,9 milionu EUR na prvky katalyzátorů
(tři vrstvy modulů instalované plus dvě záloţní)
2)

Tab. 1.35:
Parametry SCR, udávané emise a náklady
[85, CEMBUREAU, 2006]

Pouţitelnost
Technologie SCR byla testována pouze v pecních systémech s výměníky a pilotně testována na pecích
s polosuchým provozem (typ Lepol), je však obecně platná pro další pecní systémy a také závisí na
teplotním rozpětí.
Vysoká mnoţství prachu znamenají vysoké poţadavky na odolnost a provoz katalyzátorů, velmi
důleţitý je návrh a chemické sloţení katalyzátorů. Katalyzátory navrţené pro provoz za nízkého
prachu v jiných odvětvích nemusejí být vhodné pro provoz s vysokým mnoţstvím prachu
v cementárně. Provoz s vysokým mnoţstvím prachu SCR reaktoru vyţaduje vysokou mechanickou
odolnost katalyzátoru, větší rozteč neţ je obvyklé pro provoz s malým mnoţstvím prachu
a integrovaný čisticí systém pro zamezení ucpání a ztrát aktivity. Vhodné chemické sloţení
katalyzátoru je třeba vyhodnotit pomocí pokusů s odpadními plyny s vysokým obsahem prachu
cementářské pece. Navíc, kvůli rozměrům komory drţící moduly a počtu pouţitých vrstev, musí být
k dispozici dostatečný prostor pro instalaci techniky SCR.
Dosud nejsou k dispozici standardní katalyzátory, které by byly adekvátní pro průmyslové odvětví
výroby cementu. Různé typy pouţívaných katalyzátorů jsou stále předmětem pokusů.
Ekonomická hlediska
Výsledky pouţívání technologie SCR odhalily náklady 1,25 aţ 2,00 na tunu v závislosti na velikosti
zařízení a poţadované účinnosti redukce emisí NOx. Technologie má SCR na rozdíl od SNCR vyšší
investiční náklady, a to 4 aţ 9 krát neţ u systému SNCR. Pouţití katalyzátorů zvyšuje provozní
náklady. Kromě toho je spotřeba energie v zásadě důsledkem ztráty tlaku a vzduchu na čištění
katalyzátoru. Měrné náklady SCR poklesly na přibliţně 1,75 EUR na tunu slínku.
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Společnost Cementa AB ve Slite, Švédsko, má pec pro suchý proces s disperzním
výměníkem/předkalcinátorem a kapacitou 5 800 tun slínku/den. V roce 1993 pouţívali pilotní
technologii SCR pro vysoké mnoţství prachu umístěnou za SNCR a přibliţně po dobu jednoho roku
zjišťovali, kolik by průmyslová technologie SCR instalovaná za SNCR stála. Původní úrovně NO x na
vstupu do SCR byly pod 200 mg/Nm3. Odhadované investiční náklady byly přibliţně 11,2 milionů
EUR a provozní náklady 1,3 EUR na tunu slínku, coţ dává celkové náklady 3,2 EUR na tunu slínku.
U SCR by byly náklady na kaţdý další kilogram odloučených NOx 5,5 – 7,3 EUR. Tyto náklady byly
příliš vysoké a podle této společnosti neodůvodněné.
Investiční náklady pece s výměníkem s kapacitou 3 000 tun slínku/den se odhadovaly na 3,5 milionu –
4,5 milionu EUR, s tím, ţe od dodavatele jsou známy pouze orientační údaje o investičních
nákladech, nezahrnovaly však modifikace zařízení.
Studie proveditelnosti se dělaly v Rakousku, Německu, Nizozemí a Švédsku. Odhadované náklady na
technologii SCR v průmyslovém odvětví výroby cementu se velmi různí, přičemţ hlavními
proměnnými jsou výrobní náklady a ţivotnost katalyzátorů.
Viz také Tab. 1.34 a Tab. 1.35 v oddíle 1.4.5.1 a také Tab. 1.40 v oddíle 1.4.8.2, kde jsou uvedeny
příklady nákladů.
Důvod implementace
Právní poţadavky. Implementace SCR můţe být vhodná pro dosaţení vyšší účinnosti redukce emisí
NOx nebo dosaţení současné redukce NOx a jiných znečišťujících látek, např. čpavku ze surovin.
Příklady závodů
Solnhofer Portland-Zementwerke (Německo), cementárna Monselice (Itálie).
Referenční literatura
[4, Rakousko, 1998] [8, CEMBUREAU, 2001], [9, CEMBUREAU, listopad 1997], [12, Nizozemí,
1997], [18, Göller, 2001], [23, de Jonge, 2001] [24, Junker, 2001], [43, Wulf-Schnabel/Lohse, 1998],
[57, Evropská komise, 2005], [76, Německo, 2006], [80, Alvaro A. Linero, 2006], [85,
CEMBUREAU, 2006], [92, Rakousko, 2006], [140, Itálie, 2007],[141, Leibacher/Bellin/Linero,
2007],[168, TWG CLM, 2007], [182, TWG CLM, 2008]
1.4.5.2 Snižování emisí SO2
První krok, pokud jde o řízení emisí SO2, spočívá ve zváţení opatření/technik optimalizace primárního
procesu, jako je např. optimalizace procesu výpalu slínku včetně vyrovnání provozu pece,
rovnoměrného rozloţení horké moučky ve stoupacím vedení pece či výběru surovin a paliv. Kromě
toho má pro zachycování SO2 u výstupu z pece zásadní význam koncentrace kyslíku v oblasti jejího
vstupu. Zvýšený obsah kyslíku vede u dlouhých pecí ke sníţení obsahu SO2 a zvýšení obsahu NOx.
Proces výpalu slínku ovšem vyţaduje pro dosaţení specifikované kvality produktu nadbytek kyslíku.
Z toho důvodu je vţdy k dispozici přívod dostatečného mnoţství kyslíku, který zajišťuje tvorbu sulfátů
ve spodní části cyklonového výměníku nebo v horkoplynné komoře roštového předehřívače; tyto
sulfáty jsou ze systému pece odváděny prostřednictvím slínku. V zájmu ochrany ţivotního prostředí je
třeba najít rovnováhu tak, ţe optimalizujeme obsah NOx/SO2/CO pomocí úpravy obsahu kyslíku na
konci procesu. V případech, kdy nejsou tato opatření/techniky dostatečné, lze učinit další opatření
nebo vyuţít jiné techniky na konci procesu. Tabulky 1.36 a 1.37 uvádějí přehled opatření/technik,
které mají pozitivní vliv na emise SO2 (tj. sniţují je) produkované při výrobě cementu zejména během
procesu předehřívání a bypassu. Tab. 1.36 představuje souhrn provozních dat, která jsou uvedena
v textu tohoto oddílu a která je třeba číst ve spojení s příslušnými odstavci v následujících oddílech
(viz oddíly 1.4.5.2.1 aţ 1.4.5.2.3). V tomto kontextu je třeba mít na paměti, ţe při spoluspalování
odpadů je nutno dodrţet poţadavky směrnice o spalování odpadů (WID) [59, Evropská unie, 2000].
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Opatření/
technika
Přísada
absorbentu
Mokrá pračka
plynu
Aktivní uhlí

Údaje o emisích

Náklady
Investiční
Provozní
(mil. EUR)
(EUR/t)

Pouţitelnost
pro systémy
pecí

Účinnost
redukce

mg/Nm

všechny

60–80 %

<200–4005)

0,23–0,92

0,2–0,3

0,1–0,4

všechny

90 %

<10–3004)

0,02–0,69

5,8–236)

0,5–26)

suché

aţ 95 %

50

0,11

153)

neuvedeno

3 1)

kg/t

2)

1)

Obvykle se uvádí denní průměr pro suchý plyn, teplotu 273 K, tlak 101,3 kPa a obsah kyslíku 10 %
2)
Kg na tunu slínku: vychází z kapacity 2300 m3/t slínku
3)
Tyto náklady zahrnují i proces SNCR a vztahují se ke kapacitě pece 2000 tun slínku/den a počátečním emisím ve výši
50–600 mg SO2/Nm3; data o nákladech z roku 1997
4)
Konečná dosaţitelná úroveň emisí závisí na počáteční hodnotě SO2 před instalací mokré pračky plynu a můţe tedy být
vyšší
5)
Pro počáteční úroveň SOx 1200 mg/Nm3 (viz oddíl 1.4.5.2.1)
6)
2008

Tab. 1.36:

Přehled technik řízení a redukce emisí SO2

Tab. 1.37 uvádí počet instalací v plném rozsahu v zemích EU-27 a EU-23+, o nichţ je známo, ţe
vyuţívaly v roce 2008 redukčních opatření/technik ke sníţení emisí SO2.

Země
Belgie
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Německo
Estonsko
Řecko
Španělsko
Francie
Irsko
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Nizozemí
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Spojené království
Norsko
Švýcarsko
Turecko

Opatření/techniky pro sníţení/řízení emisí SO2
Mokrá pračka
Přísada absorbentu
plynu

BE
BG
CZ
DK
DE
EE
EL
ES
FR
IE
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
Ro
SI
SK
FI
SE
UK
NO
CH
TR
TOTAL

Aktivní uhlí

2
1
2
11

3
1

1

1

3
1

1
2
1

1

1

23

8

1

Tab. 1.37:
Redukční techniky pro sníţení emisí SO2 v zemích EU-27 a EU-23+ v roce 2008
[73, CEMBUREAU, 2006], [182, TWG CLM, 2008]
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V evropském odvětví výroby cementu se vůbec nepouţívají polomokré ani suché pračky plynu.
Princip těchto technik spočívá v neutralizaci SO2 v odpadních plynech pomocí vhánění chemických
nebo fyzikálních sorpčních činidel. Produktem reakce jsou rozpuštěné nebo suché soli, podle pouţité
metody. Jediná cementárna v Evropě (v Untervazu ve Švýcarsku), kde byla instalována suchá pračka
plynu s cirkulačním fluidním loţem, byla uzavřena z ekonomických a v menší míře z technických
důvodů.
1.4.5.2.1

Přísada absorbentu

Popis a přínosy pro ţivotní prostředí
Opatření/techniky pro řízení sekundárních emisí pouţívané v průmyslovém odvětví výroby cementu
jsou: přísada hašeného vápna pomocí tzv. „suchého aditivního procesu― (přísada sorbentu do
suroviny) nebo „suchý sorpční proces― (vhánění sorbentu do proudícího plynu). Přidávání hašeného
vápna má tu výhodu, ţe příměs obsahující vápník tvoří produkty, které lze přímo zahrnout do procesu
výpalu slínku.
Optimální rozsah teplot pro přidávání hašeného vápna je mezi 350 a 400 °C, případně do 150 °C,
pokud je plyn obohacen vodou. Vhodnými místy pro přidávání hašeného vápna v rotačních
cementářských pecích jsou horní stupně cyklonového odlučovače nebo přívod surového plynu.
Druhou moţností je vhánět hašené vápno do surovinového mlýna spolu s ostatními surovinami nebo
jej přidávat přímo do materiálu vsazovaného do pece. Vápenný hydrát nebo práškové hašené vápno
(Ca(OH)2), nehašené vápno (CaO) nebo aktivní popílek s vysokým obsahem CaO je vháněn do vedení
odpadních plynů při teplotách blízkých rosnému bodu vody, coţ vytváří příznivější podmínky pro
zachycování SO2. V systémech cementářských pecí jsou teploty o těchto hodnotách k dispozici
v oblasti mezi surovinovým mlýnem a odlučovačem prachu. Hašené vápno reaguje s SO2 v horních
stupních cyklonového odlučovače a je odváděno ze systému jako prach v surovém plynu (odlučovač
prachu), který se vrací zpět do níţe poloţené mlecí/sušící jednotky spolu se surovým plynem.
Faktorem limitujícím redukční účinnost tohoto procesu je krátká doba zadrţení plynu v horních
stupních cyklonového odlučovače (nejméně 2 sekundy) a vysoký obsah CO2 v odpadních plynech,
který přesahuje 30 %.
Mezisloţkové vlivy
Intenzivní vhánění vápna má dopad na kvalitu surovinové moučky.
Provozní údaje
Potenciál přidávání hydroxidu vápenatého pro sníţení emisí SO2 je dán počátečním obsahem SO2
a stavem odpadních plynů na straně jedné a úrovní koncentrace cyklů síry vznikajících v příslušném
zařízení na straně druhé. Vháněním absorbentu lze u systémů pecí s disperzním výměníkem dosáhnout
sníţení emisí SO2 o 60 aţ 80 %. Není-li počáteční obsah SO2 větší neţ 400 mg/Nm3, je teoreticky
moţné dosáhnout hodnot okolo 100 mg/Nm3. Při počátečním obsahu SO2 do 1200 mg/Nm3 lze
dosáhnout sníţení na 400 mg/Nm3. Vyšší počáteční obsah SO2 přesahující 1200 mg/Nm3 vyţaduje
velké dávky absorbentu, coţ můţe být ekonomicky nevýhodné. Kromě toho vede vyšší počáteční
koncentrace cyklů síry k narušení procesu kvůli tvorbě usazenin v oblasti kalcinace. Existuje tedy
riziko vyšší recirkulace síry a nestability pece, protoţe se při pouţití této techniky vrací do pece větší
mnoţství síry.
Pouţitelnost
Metoda přísady absorbentu je v zásadě vyuţitelná u všech systémů pecí, nicméně nejčastěji se vyuţívá
u disperzních výměníků. Nejméně jedna dlouhá cementářská pec s mokrým procesem vhání suchý
NaHCO3 do odpadních plynů a poté jsou pomocí elektrostatických odlučovačů redukovány špičkové
emise SO2. Přidání vápna do vsazovaného materiálu u pecí typu Lepol sniţuje kvalitu granulí/hrud
a působí problémy s hladkým průtokem.
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Suchý sorpční proces (vhánění absorbentu do proudícího plynu) lze pouţít v suché či mokré formě. U
pecí s výměníkem bylo zjištěno, ţe přímé vhánění hašeného vápna do odpadních plynů není tak
efektivní jako jeho přidávání do vsazovaného materiálu. SO2 reaguje s vápnem na CaSO3 a CaSO4,
které poté vstupují do pece společně se surovinou a jsou zapracovány do slínku. Tato metoda je
vhodná pro čištění proudících plynů s niţším obsahem SO2 a lze ji pouţít při teplotě vzduchu
přesahující 400 °C. Nejvyšší redukce emisí lze dosáhnout při teplotách nad 600 °C. Doporučuje se
pouţít absorbent obsahující Ca(OH)2 s velkou měrnou plochou povrchu a vysokou porézností. Hašené
vápno má nízkou reaktivitu a je tedy třeba pouţít molární poměr Ca(OH)2/SO2 mezi 3 a 6. Proudící
plyn s vysokou koncentrací SO2 vyţaduje 6–7x větší neţ stechiometrické mnoţství absorbentu, coţ
znamená vysoké provozní náklady.
Ekonomická hlediska
Metoda přísady absorbentu se vyuţívá u několika provozů z toho důvodu, aby se předešlo překročení
limitů ve špičkách. To znamená, ţe obvykle nejde o nepřetrţitý provoz, ale o opatření vyuţívané
pouze, pokud to vyţadují zvláštní okolnosti. Při počáteční koncentraci SO2 do 3000 mg/Nm3, redukci
emisí o nejvýše 65 % a ceně hašeného vápna 85 EUR za tunu činí investiční náklady na pec
s předehříváním o kapacitě 3000 tun slínku denně asi 0,2–0,3 milionu EUR a provozní náklady asi
0,1–0,4 EUR na tunu slínku.
Viz téţ tab. 1.36 a oddíl 1.4.8.3, kde jsou uvedeny vzorové údaje o nákladech.
Důvody implementace
Právní předpisy.
Místní podmínky.
Příklady závodů referenční literatura
Cementárny v zemích EU-27.
[8, CEMBUREAU, 2001], [9, CEMBUREAU, listopad 1997], [12, Nizozemí, 1997], [30, Marchal,
2001], [76, Německo, 2006], [97, CEMBUREAU, 2007], [101, Francie/ADEME/MEDD, 2002], [168,
TWG CLM, 2007]
1.4.5.2.2

Mokrá pračka plynu

Popis a přínosy pro ţivotní prostředí
Mokrá pračka plynu je nejpouţívanější technikou odsiřování odpadních plynů v uhelných
elektrárnách. U procesů výroby cementu je mokrý proces zavedenou metodou sniţování emisí SO2.
Mokré vypírání je zaloţeno na následující chemické reakci:
SO2 + ½ O2 + 2 H2O + CaCO3 ←→ CaSO4 • 2 H2O + CO2
SOx je absorbován tekutinou/kalem, který je rozstřikován ve sprchové věţi. Absorbentem je uhličitan
vápenatý. Mokré pračky vykazují nejvyšší účinnost odstraňování rozpustných kyselých plynů u všech
metod odsiřování kouřových plynů (FGD) s nejniţšími činiteli překročení stechiometrických
podmínek a nejniţší mírou produkce pevného odpadu. Mokré pračky plynu ovšem také podstatně
sniţují obsah HCl, zbytkového prachu a v menší míře i emise kovů a NH3. Základní princip mokré
pračky plynu je ukázán na Obr. 1.69.
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Obr. 1.69:
Základní funkční prvky mokré pračky plynu
[91, CEMBUREAU, 2006]

V roce 2008 bylo v průmyslovém odvětví výroby cementu v Evropě pouţíváno sedm mokrých vypírek
plynu a jedna byla plánována; ve všech případech jde o rozstřikovací věţe. Kaše je rozstřikována proti
proudu odpadních plynů a zachycována v recyklační nádrţi na dně pračky, kde je vznikající siřičitan
oxidován pomocí vzduchu na síran a vzniká sádrovec. Sádrovec je separován a podle jeho
fyzikálně-chemických vlastností jej lze pouţít při mletí cementu; voda se vrací zpět do mokré pračky.
Ve srovnání se suchou pračkou plynu je u mokrého procesu mnohem menší potenciál tvorby
cementového prachu z pece a dochází k úspoře přírodních zdrojů sádrovce. Jediná instalovaná suchá
pračka plynu s cirkulačním fluidním loţem v Untervazu ve Švýcarsku byla odstavena v roce 2003
z ekonomických a – v menší míře – technických důvodů. Obvykle je při výrobě cementu a při
odsiřování plynů cílem nevytvářet odpadní prach. U mokrých odsiřovacích procesů vzniká CaSO4 • 2
H2O, který je dále vyuţíván jako náhrada za přírodní sádrovec a následně zapracován do cementu jako
modulační činidlo. U suchého/polomokrého odsiřovacího procesu vzniká jako produkt CaSO3 • ½
H2O, který působí nepříznivě na kvalitu cementu a moţnosti jeho zapracování do cementu jsou
omezené. Většinu produktů suché pračky by tedy bylo nutno vrátit zpět do pece nebo zlikvidovat jako
odpad.
Mezisloţkové vlivy
Vyšší spotřeba energie.
Vyšší objem odpadu produkovaného při odsiřování odpadních plynů (FGD); při provádění údrţby
můţe vznikat další odpad.
Vyšší emise CO2 (viz výše uvedená chemická reakce, z které je zřejmé, jakým způsobem vzniká při
mokrém procesu odsiřování CO2).
Vyšší spotřeba vody.
Emise do vody a vyšší riziko znečištění vody.
Vyšší provozní náklady.
Náhrada přírodního sádrovce syntetickým sádrovcem.
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Provozní údaje
Lze dosáhnout redukce emisí SO2 aţ o 95 %. Společnost Cementa AB ve Švédsku provozuje pec
s výměníkem o kapacitě 5800 tun slínku denně, kde počáteční koncentrace SO2 v kouřovém plynu činí
800–1000 mg/Nm3; konečný obsah SO2 je menší neţ 10 mg/Nm3. Společnost Castle Cement ve
Spojeném království provozuje pec s výměníkem o kapacitě 2500 tun slínku denně, kde denní průměr
počáteční koncentrace SO2 v kouřovém plynu činí 800–1 400 mg/Nm3 s občasnými špičkami
přesahujícími 2000 mg/Nm3. Dále byl v letech 2002 aţ 2006 hlášen roční průměr emisí SO2 ve výši
207 mg/Nm3 a maximální denní průměr kolísal mezi 248 a 296 mg/Nm3 kvůli vysokému obsahu síry
v surovinách.
Pouţitelnost
Mokrou pračku plynu lze instalovat do všech typů cementářských pecí s vhodným (dostatečným)
obsahem SO2, který umoţní tvorbu sádrovce.
Ekonomická hlediska
V roce 2008 činily investiční náklady na mokrou pračku plynu pro cementárnu Ribblesdale
společnosti Castle Cement ve Spojeném království podle odhadu dodavatele přibliţně 23 milionů EUR
se započtením inflace. Investiční náklady na pračku plynu společnosti Castle Cement (včetně úprav
pro danou cementárnu) v roce 2000 činily podle zprávy 7 milionů EUR a provozní náklady
dosahovaly částky okolo 0,9 EUR na tunu slínku. U švédské společnosti Cementa AB činily investiční
náklady v roce 1998 přibliţně 10 milionů EUR a provozní náklady asi 0,5 EUR na tunu slínku. Při
počáteční koncentraci SO2 aţ 3 000 mg/Nm3 a kapacitě pece 3000 tun slínku denně činily investiční
náklady na konci 90. let 6–10 milionů EUR a provozní náklady 0,5–1 EUR na tunu slínku. Investiční
náklady na mokrou pračku plynu v jedné rakouské cementárně v roce 1998 (sníţení emisí SO2 na
méně neţ 200 mg/Nm3) činily 5,8 milionu EUR a roční provozní náklady do roku 2008 dosahovaly
výše 140 000 EUR. V roce 2008 byly v rámci evropského odvětví výroby cementu hlášeny investiční
náklady mezi 6 a 30 miliony EUR a provozní náklady 1–2 EUR na tunu slínku.
Vzorové údaje o nákladech spolu s dalším souborem dat vypočtených pro referenční cementárnu
s kapacitou 1100 t/den jsou uvedeny v Tab. 1.41 v oddílu 1.4.8.3.
Důvody implementace
Právní předpisy.
Místní podmínky.
Příklady závodů a referenční literatura
Cementa AB (Švédsko), Castle Cement (VB), cementárna Retznei (Lafarge, Rakousko), Dunbar (VB),
Trebovlje (Slovinsko), Untervaz (Švýcarsko).
[8, CEMBUREAU, 2001], [9, CEMBUREAU, listopad 1997], [10, Cementa AB/Hagström, 1994],
[11, Coulburn, 2001], [24, Junker, 2001], [81, Castle Cement UK, 2006], [86, EURITS, 2006], [92,
Rakousko, 2006], [103, CEMBUREAU, 2006], [114, Švédsko, 2006], [132, CEMBUREAU/Federhen,
2007], [168, TWG CLM, 2007], [175, Lafarge, 2007], [182, TWG CLM, 2008], [183,
Szednyj/Schindler, 2005]
1.4.5.2.3

Aktivní uhlí

Popis a přínosy pro ţivotní prostředí
Škodliviny jako SO2, organické sloučeniny, kovy, NH3, sloučeniny NH4, HCl, HF a zbytkový prach
(po průchodu elektrostatickým odlučovačem nebo látkovým filtrem) lze z odpadních plynů odstranit
adsorpcí na aktivní uhlí. Filtr z aktivního uhlí se pouţívá pro techniku vhánění nebo je konstruován
jako sbalené loţe s modulárními příčkami. Modulární konstrukce umoţňuje přizpůsobit velikost filtrů
různým hodnotám průchodu plynu a kapacity pece. Pouţitý aktivovaný koks se pravidelně odebírá do
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zvláštního sila a nahrazuje novým absorbentem. Při pouţití saturovaného koksu jako paliva v peci se
zachycené látky vracejí zpět do systému a do značné míry se váţou v cementovém slínku.
Mezisloţkové vlivy
Odpady produkované při pouţití aktivního uhlí je třeba zpracovávat jako nebezpečný odpad.
Provozní údaje
Jediný stále funkční filtr s aktivním uhlím v rámci evropského odvětví výroby cementu je instalován
v cementárně v Siggenthalu ve Švýcarsku. Pec cementárny v Siggenthalu je pec se čtyřstupňovým
cyklonovým výměníkem s kapacitou 2000 tun slínku denně. Měření ukázala vysokou účinnost
redukce obsahu SO2, kovů a PCDD/F. Během 100denní zkušební doby koncentrace SO2 na vstupu
filtru kolísala mezi 50 a 600 mg/Nm3, zatímco koncentrace na výstupu byly vţdy podstatně niţší neţ
50 mg/Nm3. Koncentrace prachu klesla z 30 mg/Nm3 na hodnotu podstatně niţší neţ 10 mg/Nm3.
Pouţitelnost
Filtr s aktivním uhlím lze instalovat do všech pecních systémů. Odpady, jako je pouţité aktivní uhlí
s PCDD/F a dalšími škodlivinami (např. rtutí) je nutno zpracovávat jako nebezpečný odpad. Zvláště
důleţité je u těchto procesů sledování a řízení teploty a koncentrace CO, aby nedošlo ke vznícení
koksového filtru.
Ekonomická hlediska
Systém v Siggenthalu vyuţívá i proces SNCR a město Curych financovalo v roce 1999 přibliţně 30 %
celkových investičních nákladů ve výši asi 15 milionů EUR. Cílem investice do tohoto redukčního
systému bylo umoţnit cementárně vyuţívat jako palivo odpadní kal.
Provozní náklady se mohou zvýšit.
Důvody implementace
Právní předpisy.
Místní podmínky.
Příklady závodů a referenční literatura
Siggenthal, Švýcarsko
[9, CEMBUREAU, listopad 1997], [10, Cementa AB/Hagström, 1994], [12, Nizozemí, 1997], [86,
EURITS, 2006], [168, TWG CLM, 2007], [182, TWG CLM, 2008]
1.4.5.3 Snižování emisí oxidu uhelnatého (CO) a úniků CO
Popis
Odpadní plyny z pece/surovinového mlýna obsahují kromě různých dalších sloţek, jako je CO 2, N2,
vodní pára a kyslík a v menší míře NO a SO2, také menší mnoţství CO.
Ke sníţení emisí CO přispívá volba surovin s nízkým obsahem organických látek tam, kde je to
moţné. Pokud je oxid uhelnatý (CO) produktem nedokonalého spalování, znamená obvykle ztrátu
účinnosti. Proto se provozovatel snaţí omezit emise CO z pecí. Zlepšení spalování prostřednictvím
optimalizace a lepší kvality přiváděného paliva, vlastností a uspořádání hořáků, konstrukce pece,
teploty spalování a doby zadrţení můţe pomoci emise CO sníţit.
Kromě toho přispívají všechna opatření/techniky sniţující spotřebu palivové energie i ke sníţení emisí
CO2. Emise CO2 lze dále sníţit výběrem surovin s nízkým obsahem organických látek a paliv s malým
poměrem obsahu uhlíku k výhřevnosti tam, kde je takový výběr moţný.
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Úniky CO
U elektrostatických odlučovačů a do jisté míry i u hybridních filtrů můţe docházet k emisím prachu
způsobeným úniky CO. Elektrostatické odlučovače bude tedy nutno při zvýšeném obsahu CO
kouřových plynech z bezpečnostních důvodů odstavit.
Pro zkrácení prostojů elektrostatických odlučovačů je třeba postupovat systematicky v krocích:





stanovit cíle a posoudit situaci s ohledem na hlavní faktory ovlivňující úniky CO, jako např.
příčiny úniků CO z následujících důvodů:
◦
narušení procesu,
◦
vysoký počáteční obsah CO způsobený velkým obsahem organických látek v surovinách,
◦
porucha systému přívodu paliva,
◦
narušení procesu spalování;
porovnat a vyhodnotit aktuální a optimální stav, identifikace moţností optimalizace a stanovení
priorit – analýza mezer;
optimalizace procesu, systém analýzy, zajištění dostupnosti, spolehlivosti a rychlosti,
optimalizace reakčních opatření/technik.

K identifikaci příčin a zavedení příslušných protiopatření/technik je dále zapotřebí následujících
informací:




informace o spolehlivosti, dostupnosti a dynamickém chování analytických zařízení,
informace o statistice vývoje koncentrace CO,
informace o pouţitých palivech, systému přívodu paliva a procesu.

Systémy přívodu paliva, které jsou konstruovány tak, aby zabránily nárazovému vpouštění paliva do
pecního systému a zajistily tak stabilní provoz spalovacího systému, mohou minimalizovat úniky CO.
K zajištění kontroly koncentrace CO v cementářské peci se pouţívá automatické měření koncentrace
CO, které nepřetrţitě sleduje obsah CO v kouřových plynech. Toto opatření/techniku je nutno
optimalizovat jak z hlediska reakční doby, tak procedury odstavení, a je třeba ji řádně udrţovat.
Ideální systém monitorování CO má krátkou dobu odezvy a měl by být umístěn v blízkosti zdroje CO,
jako je např. výstup z výměníku, nebo v případě pouţití v peci s mokrým procesem na vstupu do pece.
I tak je ale třeba provést analýzu prostoje celého systému včetně doby zpoţdění způsobené objemem
vedení. V ideálním případě bude prostoj pro plynný vzorek CO plynoucí od sání k analyzátoru v
rozmezí 20–30 sekund (doba trvání cyklu analýzy). Jestliţe přidáme k cyklu dalších 10–30 sekund
odpovídajících reakční době analytického systému, měli bychom dosáhnout celkového prostoje dříve,
neţ dojde k dosaţení přibliţně 85 % maximální hodnoty. Celkový prostoj určuje, kdy je třeba provést
protiakci – ani příliš brzy, ani příliš pozdě. Provedeme-li podrobnější analýzu sklonu signálové křivky
CO, lze přesněji předpovědět, kdy bude nutno odstavit vysokonapěťový systém elektrostatického
odlučovače a kdy bude moţno uvést jej opět do plného provozu poté, co uniklý CO opustil kritickou
oblast.
Dobu cyklu sledování CO lze zkrátit zvýšením průtoku vzorku, zkrácením vzdálenosti mezi místem
odběru vzorku a analyzátorem, zmenšením objemu v analytickém systému a rychlým elektronickým
přenosem signálu. Existují rychlé systémy instalované na místě s reakční dobou kratší neţ 3 sekundy;
tyto systémy ale mají svá omezení u plynů s vysokým obsahem prachu. Obecně řečeno, zásadní
význam má přísný reţim údrţby a kalibrace. Analyzátory a jejich komponenty nicméně musí správně
reagovat na kritické limity aţ do 5 % CO a 3 % CH4.
Pokud nelze úniku CO zabránit, vyţadují zvláštní pozornost veškeré moţné zdroje vznícení, zejména
vysokonapěťové součásti elektrostatických odlučovačů. Nouzové odstavení vysokonapěťových
zařízení jako takový představuje krajní moţnost a je neţádoucí. Dalšími potenciálními zdroji vznícení
mohou být statické náboje vyvolané třením pevných součástí nebo činností ventilátorů; ke vznícení
můţe dojít v kterémkoli odprašovacím systému. Obecně platí, ţe kritickým limitem je obsah 8 % CO
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nebo – CH4 – za přítomnosti více neţ 6 % O2. Ve skutečnosti postupuje uniklý CO potrubním
systémem rychle a dostane se do kritické zóny v blízkosti zdroje vznícení dříve, neţ analytický systém
můţe spustit alarm. Proto musí být reakční úroveň systému podstatně niţší neţ teoretická hodnota;
tato úroveň dále závisí na koncentraci CH4 a H2, zejména tam, kde je jako palivo pouţit zemní plyn.
K narušení procesu dochází převáţně během fáze uvádění do provozu. V zájmu bezpečnosti musí být
analyzátory plynu pro ochranu elektrostatických odlučovačů připojeny během všech fází provozu.
Prostoje cementárny lze zkrátit pouţitím záloţního systému, který bude v provozu.
Přínosy pro ţivotní prostředí
Niţší riziko exploze, méně úniků CO, niţší emise CO a prachu (pevných částic).
Mezisloţkové vlivy
V důsledku úniků CO můţe docházet k emisím prachu (pevných částic).
Provozní údaje
CO se v kouřovém plynu nachází v koncentracích do 0,1 %; další CO pochází z uhlíku v surovinách.
Průběţná měření (viz Obr. 1.34 v oddíle 1.3.4.4.2) prokázala emise CO v hodnotách mezi 200 a 2200
mg/Nm3 (průměrná roční hodnota).
K únikům CO můţe docházet během několika minut nebo dokonce sekund; velmi rychle pak dojde k
dosaţení limitní hodnoty pro přerušení provozu (viz oddíly 1.3.4.1.1 a 1.4.4.3.1). Četnost úniků CO
lze minimalizovat; byly hlášeny případy celkové doby trvání od 1 do 29 minut za rok, coţ odpovídá
méně neţ 0,001–0,009 % celkové doby provozu pece (viz oddíl 1.3.4.1.1) [158, Německo, 2007].
Příklad primárních opatření/technik, které lze pouţít pro prevenci úniků CO v elektrostatických
odlučovačích, je uveden v tab. 1.38. Mezi standardní stupně bude patřit nejprve sníţení přívodu paliva
a úrovně vysokého napětí. Následuje úplné uzavření přívodu paliva a automatické vysazení
vysokonapěťových transformátorů. Systém je poté nutno vyčistit tím, ţe se ponechají v činnosti
ventilátory. Dobu potřebnou k vyčištění lze určit stejným způsobem jako dobu cyklu analýzy.
Primární opatření/techniky pro prevenci úniků CO
Obsah
Bod měření
Opatření
CO (%)
Výstraţné znamení, odstavení předkalcinátoru/systému
0,5
spalování na vstupu pece
Ve výměníku
1,2
Odstavení hlavního systému spalování
2,5
Odstavení vysokého napětí elektrických odlučovačů
Výstraţné znamení, odstavení předkalcinátoru/systému
0,5
spalování na vstupu pece
0,8
Odstavení hlavního systému spalování
Za výměníkem
1,5
Odstavení vysokého napětí elektrických odlučovačů
Restartování vysokonapěťových zařízení elektrických
0,5
odlučovačů
Tab. 1.38:

Příklad primárních opatření/technik pro prevenci úniků CO z elektrostatických
odlučovačů

[60, VDI 2094 Německo, 2003], [83, CEMBUREAU, 2006]
Pouţitelnost
Opatření/techniky pro sniţování úniků CO lze pouţít pro všechny typy pecí.
Pouţitím automatického monitorovacího zařízení CO ke kontinuálnímu monitorování kouřových
plynů u pecí se sekundárním spalováním, lze dosáhnout vyšší provozní spolehlivosti filtrů
prostřednictvím sekvenčního uzavření spalovacího systému během úniku CO.
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Pouţití různých paliv, zejména pevných, můţe vést k nestabilitě provozu spalovacího systému a můţe
způsobit úniky CO. Systémy přívodu paliva je třeba konstruovat tak, aby v kaţdém okamţiku
zamezovaly nárazovému vpouštění paliva do pecního systému. Schopnost pevných paliv přepravovat
látky je v tomto ohledu kritickým faktorem, který je třeba pečlivě kontrolovat, abychom předešli
zpomalování toku či zablokování potrubí v systému přípravy a přívodu paliva do pece.
Látkové filtry
Pouţití látkových filtrů v prostředí s nadkritickými charakteristikami můţe téţ obnášet problémy.
Provozní úroveň CO je tedy třeba udrţovat na co nejniţší hodnotě. Stejně jako u elektrostatických
odlučovačů mohou další sloţky tvořené spalitelnými plyny jako CH4 nebo H2 sníţit kritickou úroveň;
je-li tedy přítomen vodík v koncentraci okolo 2 %, sníţí se kritická úroveň přibliţně na 5 %.
Potenciálním zdrojem vznícení v případě látkových filtrů můţe být statický náboj způsobený třením
syntetických vláken, nebo v případě hybridních filtrů (kombinace elektrostatického odlučovače
a látkového filtru) nahromaděný statický náboj na vacích. Aby se předešlo jejich poškození (zejména
u uhelných mlýnů), jsou vaky vybaveny sítí ocelových vláken nebo vodivým povrchem a uzemněny
ke stěně filtrační stanice. Podobně i u hybridních odlučovačů prachu se doporučuje uzemnit nosnou
klec s vaky ke stěně. Stejně jako u systému elektrostatického odlučovače, i zde je třeba systém vyčistit
od CO. Čištění uhelných mlýnů se provádí nejlépe pomocí inertního plynu, jako je plyn z pece, CO 2
nebo N2.
Ekonomická hlediska
Nejsou k dispozici ţádná data.
Důvody implementace
Právní předpisy.
Místní podmínky.
Příklady závodů a referenční literatura
Cementárny v zemích EU-27.
Pokyny k řešení úniků CO (viz oddíl 4.2.6) [83, CEMBUREAU, 2006]
[60, VDI 2094 Německo, 2003], [158, Německo, 2007], [168, TWG CLM, 2007],
[182, TWG CLM, 2008]
1.4.5.4 Snižování emisí celkového organického uhlíku (TOC)
Popis a přínosy pro ţivotní prostředí
Za normálních okolností jsou emise těkavých organických látek (VOC) obvykle nízké, ale mohou se
zvýšit v důsledku organických těkavých látek obsaţených v surovinách pouţívaných v cementárně.
Přírodní ani odpadní suroviny s vysokým obsahem těkavých organických látek by se neměly, je-li to
moţné, dodávat do systému pece vstupem pro surovinu; pro sekundární výpal by se pak neměla
pouţívat paliva s vysokým obsahem halogenů.
Pokud dojde ke zvýšení koncentrace VOC, lze zváţit pouţití adsorpce na aktivní uhlí stejně jako
v jiných sektorech.
Mezisloţkové vlivy
Ţádné problémy.
Provozní údaje
Emise TOC hlášené z evropských cementáren se pohybují v rozsahu od 1 do 40 mg/Nm3 (průměrné
roční hodnoty); mohou být vyšší v závislosti na charakteristikách surovin (viz oddíl 1.3.4.5).
Při spalování odpadu musí být splněny poţadavky Směrnice o spalování odpadů [59, Evropská unie,
2000].
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Pouţitelnost
Tato opatření/techniky jsou v principu pouţitelné pro všechny cementářské pece.
Ekonomické hlediska
Nejsou k dispozici ţádná data.
Důvody implementace
Právní předpisy.
Příklady závodů a referenční literatura
Cementárny v zemích EU-27.
[9, CEMBUREAU, listopad 1997], [59, Evropská unie, 2000], [76, Německo, 2006], [97,
CEMBUREAU, 2007], [168, TWG CLM, 2007], [182, TWG CLM, 2008]
1.4.5.5 Snižování emisí chlorovodíku (HCl) a fluorovodíku (HF)
Popis a přínosy pro ţivotní prostředí
Pouţití surovin a paliv s nízkým obsahem chlóru a fluoru můţe vést ke sníţení emisí chlóru a fluoru
(viz téţ oddíly 1.4.3.2 a 1.4.3.3). Na emise HCl a HF můţe mít téţ vliv pouţití metody vhánění
absorbentu nebo vypírání.
Sloučeniny chlóru kondenzují na přívodu do pece nebo na prachu v peci při teplotách mezi 700
a 900 °C. Vykazují cyklické chování a v oblasti mezi rotační pecí a výměníkem se mohou obohacovat.
Pouţití bypassu na vstupu pece umoţňuje účinnou redukci cyklů alkalických chloridů. Pouţití surovin
a paliv s nízkým obsahem chlóru dále vede k malé cirkulaci chlóru a můţe minimalizovat cyklus
obohacování, který je výsledkem interní cirkulace mezi pecí a výměníkem.
90 aţ 95 % fluoru, který je přítomen v rotačních pecích, je zachyceno ve slínku a zbytek je navázán na
prach ve formě fluoridu vápenatého (CaF2), který je v podmínkách procesu spalování stabilní.
Mezisloţkové vlivy
Pouţití systému bypassu (odvedení horké suroviny a horkého plynu) vede k vyšší měrné spotřebě
energie (viz oddíl 1.4.2.1.2) a většímu objemu odpadu, který je třeba zlikvidovat.
Provozní údaje
Byla hlášena data o nejlepší výkonnosti pro emise HCl v rozsahu mezi 0 a 8 mg/Nm3 (roční průměrná
hodnota); tato data ale závisela na obsahu chlóru v surovinách a palivech (viz oddíl 1.3.4.8.1).
Nejlepší provozní hodnoty pro emise HF z cementářských pecí jsou niţší neţ 0,6 mg/Nm3 (roční
průměrná hodnota), vyjádřeno pro HF (viz téţ oddíl 1.3.4.8.2).
Při spoluspalování odpadů je nutno dodrţovat poţadavky Směrnice o spalování odpadů [59, Evropská
unie, 2000].
Pouţitelnost
Tato opatření/techniky jsou v principu pouţitelné v celém průmyslovém odvětví výroby cementu.
Ekonomická hlediska
Nejsou k dispozici ţádná data.
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Důvody implementace
Právní předpisy.
Místní podmínky.
Příklady závodů a referenční literatura
Cementárny v zemích EU-27.
[59, Evropská unie, 2000], [76, Německo, 2006], [97, CEMBUREAU, 2007], [168, TWG CLM,
2007], [182, TWG CLM, 2008]

1.4.6 Snižování
emisí
polychlorovaných
a polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF)

dibenzodioxinů

(PCDD)

Popis a přínosy pro ţivotní prostředí
Cementářské pece obvykle produkují velmi nízké emise PCDD/F; i tak lze ale pouţít obecná primární
opatření/techniky pro jejich minimalizaci, a to:

◦
◦
◦
◦

hladký a stabilní proces v peci probíhající s hodnotami procesních parametrů blízkými
stanoveným hodnotám je přínosem z hlediska veškerých emisí z pece i z hlediska spotřeby
energie; lze toho dosáhnout následovně:
optimalizací řízení procesu včetně počítačem řízeného automatického kontrolního systému,
pouţitím moderních systémů přívodu paliva;

minimalizace spotřeby energie z paliva pomocí:
předehřívání a předkalcinace s uváţením uspořádání stávajícího systému pece;

pečlivý výběr a řízení látek vstupujících do pece:
volba a pouţití homogenních surovin a paliv s nízkým obsahem síry, dusíku, kovů a těkavých
organických látek, je-li to prakticky proveditelné.
Pro minimalizaci moţnosti opětovného hromadění PCDD/F lze zváţit pouţití následujících
nejdůleţitějších primárních opatření/technik:

rychlé zchlazení odpadních plynů z pece na teplotu niţší neţ 200 °C v dlouhých pecích
s mokrým a suchým procesem bez předehřívání; u moderních pecí s výměníkem a předkalcinací
je tento prvek jiţ zabudován;

pouţití omezeného mnoţství nebo úplné vynechání odpadních surovin v surovinové směsi,
pokud obsahují organické chlorované látky;

nepouţívání odpadních paliv během fáze spouštění a odstavování;

monitoring a stabilizace kritických parametrů procesu, tj. homogenní surovinová směs a paliva,
pravidelné dávkování a nadbytek kyslíku [86, EURITS, 2006], [88, SINTEF, 2006];

pro sekundární výpal by neměla být pouţívána paliva s vysokým obsahem halogenů.
Pokud nicméně dojde ke zvýšení koncentrace PCDD/PCDF, lze zváţit pouţití adsorpce na aktivní uhlí
podobně jako v jiných sektorech.
Mezisloţkové vlivy
Pouţití systémů zchlazování odpadních plynů, které spočívají v systému rozprašování vody do
proudícího plynu, má vliv na energetickou účinnost.
Provozní údaje
Většina cementářských pecí dokáţe při pouţití primárních opatření/technik [88, SINTEF, 2006]
dosáhnout úrovně emisí 0,1 ng I-TEQ/Nm3. Jednorázová měření v roce 2004 ukázala, ţe velký počet
pecí v zemích EU-27 a EU-23+ dosahuje díky pouţití primárních opatření/technik (viz obr. 1.39 v
oddíle 1.3.4.6) úrovně emisí mezi 0,03 a 0,05 ng I-TEQ/Nm3. Řada cementáren dosáhla i roční
průměrné úrovně emisí niţší neţ 0,03 ng I-TEQ/Nm3 (viz Obr. 1.38 v oddíle 1.3.4.6).
Pouţitelnost
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Tato opatření/techniky jsou v principu vyuţitelné pro všechny cementářské pece. U pecí s mokrým
procesem lze emise PCDD/F minimalizovat kontrolou provozních podmínek v oblasti za pecí.
Ekonomická hlediska
Nejsou k dispozici ţádná data.
Důvody implementace
Právní předpisy.
Místní podmínky.
Příklady závodů a referenční literatura
Cementárny v zemích EU-27.
[86, EURITS, 2006], [88, SINTEF, 2006], [168, TWG CLM, 2007], [182, TWG CLM, 2008]

1.4.7 Snižování emisí kovů
Popis a přínosy pro ţivotní prostředí
Je třeba vyhnout se vpouštění materiálů s vysokým obsahem těkavých kovů do systému pece. Pouţití
materiálů s vysokým obsahem těkavých kovů jako Hg nebo Tl je třeba kontrolovat zejména proto, ţe
vede ke zvýšení emisí, zatímco ostatní kovy budou posléze obsaţeny ve slínku a prachu. Emise lze
sníţit pečlivým výběrem a garancí charakteristik látek vstupujících do pece, např. pouţitím systému
ověřování kvality, který zajistí správné charakteristiky pouţívaných odpadních materiálů (viz oddíly
1.4.3.2 a 1.4.3.3).
Hromadění kovů, zejména thalia, v interních i externích cyklech systému cementářské pece vede ke
zvýšení emisí a prodlouţení doby provozu pece. Tento vliv lze omezit částečným nebo úplným
přerušením těchto cyklů. Úzké propojení interních a externích cyklů ovšem znamená, ţe postačí
přerušit pouze externí cyklus. To lze provést odstraňováním prachu zachyceného v odlučovači prachu
namísto jeho navracení do surovinové moučky. Je-li chemické sloţení tohoto odstraňovaného prachu
z cementářské pece vhodné, lze jej přímo přidávat do stupně mletí cementu [27, Univerzita
v Karlsruhe, 1996].
Protoţe emitované kovy (s výjimkou části rtuti) jsou do značné míry navázané na prach, jsou redukční
opatření pro emise kovů řešena v rámci redukčních opatření pro emise prachu. Účinné odstraňování
prachu sniţuje emise kovů. Jedním ze způsobů minimalizace emisí rtuti je sníţení teploty odpadních
plynů. Netěkavé sloţky zůstávají v procesu a opouštějí pec jako součást směsi cementového slínku.
Vyskytnou-li se vysoké koncentrace těkavých kovů (zejména rtuti), je třeba obsah těkavých kovů
(zejména rtuti) v materiálech minimalizovat a můţe být zapotřebí omezit vstup těchto látek do
systému pece (viz oddíly 1.3.4.13, 1.4.3.2 a 1.4.3.3).
Další moţností je adsorpce na aktivní uhlí. Polotěkavé kovy kondenzují jako jemné výpary a jsou
zachycovány s niţší účinností neţ netěkavé kovy. Jestliţe vstupují do systému pece netěkavé kovy,
jsou do velké míry zachyceny ve slínku (viz oddíl 1.3.4.7).
Mezisloţkové vlivy
Účinné odstraňování prachu sniţuje i emise kovů.
Provozní údaje a pouţitelnost
Při pouţití vhánění práškového aktivního uhlí je rtuť adsorbována na aktivní uhlí. U tohoto
opatření/techniky je hlášena redukční účinnost pro rtuť (kovovou i iontovou) přibliţně mezi 85
a 95 %. Výsledkem jsou emise Hg mezi 0,01 a 0,03 mg/Nm3. Pro toto opatření/techniku nicméně
neexistuje ţádná průmyslová referenční metoda.
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Statický aktivní uhlí nebo koksový filtr funguje na principu adsorpce rtuti s PCDD/F na filtru
z aktivního uhlí, který má sbalené loţe s modulárními příčkami. Pouţití tohoto opatření/techniky vede
k emisím Hg niţším neţ 0,03 mg/Nm3. Filtr je nutné po nasycení pravidelně vyměňovat. Odpady jako
pouţité aktivní uhlí s PCDD/F a dalšími znečišťujícími látkami, např. rtutí, jsou nebezpečné odpady
a jako takové je třeba je likvidovat [86, EURITS, 2006].
V zemích EU-23+ je nicméně instalován pouze jediný filtr s aktivním uhlím; nachází se v Siggenthalu
ve Švýcarsku (viz oddíl 1.4.5.2.3).
Kromě toho bylo dosaţeno emisí rtuti mezi <0,01 a 0,05 mg/Nm3 bez přidávání aktivního uhlí, jak
ukazuje Obr. 1.46 (jednorázová měření) a Obr. 1.47 (průměrné roční hodnoty, viz oddíl 1.3.4.7.1).
Při spalování odpadů je třeba dodrţovat poţadavky Směrnice o spalování odpadů [59, Evropská unie,
2000].
Ekonomická hlediska
Systém ověřování kvality vyţadovaný pro garanci charakteristiky materiálů vstupujících do pece můţe
vést k vyšším nákladům.
Účinné odstraňování prachu můţe znamenat úsporu vysokých nákladů na filtry s aktivním uhlím.
U cementárny v Siggenthalu ve Švýcarsku financovalo město Curych přibliţně 30 % celkových
investičních nákladů ve výši asi 15 milionů EUR.
Důvody implementace
Právní předpisy.
Příklady závodů
Siggenthal, Švýcarsko
Referenční literatura
[27, Univerzita Karlsruhe, 1996], [59, Evropská unie, 2000], [86, EURITS, 2006], [168, TWG CLM,
2007], [182, TWG CLM, 2008]

1.4.8 Vzorová data týkající se nákladů na různá opatření/techniky k redukci
kouřových plynů a primární opatření/techniky, které lze použít pro
snížení emisí
1.4.8.1 Vzorová data týkající se nákladů na opatření/techniky pro snížení emisí prachu
Tab. 1.39 uvádí příklad kalkulace nákladů na redukční opatření/techniky pro prach. Byla prozkoumána
dvě různá opatření/techniky pro redukci emisí prachu – elektrostatické odlučovače a látkové filtry.
Variabilní provozní náklady zahrnují náklady na elektřinu, práci a likvidaci prachu a jsou v tabulce
uvedeny zvlášť. V oddíle 1.4.4.3.2 lze dále najít klíčové charakteristiky různých látkových filtrů spolu
se schématy nákladů; technická vyuţití vláken jsou pak uvedena v tab. 1.32. Údaje v tab. 1.32byly
sestaveny na základě roku 2003 a budou ovlivněny lokálními fixními náklady s ohledem na energii
a práci. Je třeba mít na paměti, ţe tab. 1.32 nebere v úvahu náklady na výměnu filtračního média
v látkových filtrech.
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Investice a náklady na redukční opatření/techniky
Parametr
Popis
instalace

Jednotky

referenční

Redukční opatření/technika
Elektrostatický odlučovač
I

0)

II
3000

Látkový filtr
0)

II

1100

3000

I

Kapacita

t slínku/den

1100

Ţivotnost

roky

35

35

hod./rok

7680

7680

Provozní hodiny
Investiční náklady

tis. EUR
Investiční náklady
rok
Úroková míra

na

2100–
46008)
4500–
60009)

1500

1750

tis. EUR
%/100/rok

4

4

rok

10

10

tis. EUR

184,94

215,76

Celkem

tis. EUR/
t slínku

5,25E-04

6,13E-04

Fixní provozní náklady

%/rok 2)

4

4

Celkem

tis. EUR

60

70

Celkem

tis. EUR/
t slínku

1,70E-04

1,99E-04

tis. EUR/
t slínku

3,15E-04

3,77E-04

tis. EUR/
t slínku

1,01E-03

1,19E-03

Ţivotnost
zařízení
Celkem

Variabilní
náklady

kontrolních

provozní

Náklady na tunu slínku
Náklady na tunu PM3)
po redukci

tis. EUR/t PM
redukováno

Koeficient
neredukovaných emisí1)

t PM/t slínku

0,13
56,520 mg/Nm3

0,13
56,520 mg/Nm3

Účinnost redukce1

t PM/t slínku

0,000046
20 mg/Nm3

0,000046
20 mg/Nm3

Celkem

tis. EUR/t PM
redukováno

0,008

0,009

Celkové
náklady

provozní

2100–680010)
4000–800011)

EUR/t slínku

0,1–0,3

0,1–0,35

Určení
variabilních
provozních nákladů
Náklady na elektřinu4)
Dodatečná
elektřiny (λe) 5)

spotřeba

Cena elektřiny(ce)
Celkem
Náklady na práci

tis. Wh/t slínku

4,15
190 kW

5,24
240 kW

EUR/kWh

0,0569

0,0569

tis. EUR/t slínku

2,36E-04

2,98E-04

6)

Průmyslová odvětví výroby cementu, vápna a oxidu hořečnatého

154

Kapitola 1

Investice a náklady na redukční opatření/techniky
Parametr
Objem práce (λ1)

Jednotky
čl.-rok/
t slínku
tis. EUR/čl.rok

Redukční opatření/technika
Elektrostatický odlučovač

Látkový filtr

2,13E-06

2,13E-06

37,234

37,234

tis. EUR/
t slínku

7,93E-05

7,93E-05

Celkem

tis. EUR/
t slínku

0

0

Celkové
variabilní
provozní náklady

tis. EUR/
t slínku

3,15E-04

3,66E-04

Mzdy (c1)
Celkem
Náklady na likvidaci
prachu7)

Data z roku 2000, referenční cementárna o kapacitě 1100 tun denně, která představuje průměr zemí EU-15 v roce 1995
10 % O2, suchý plyn
2)
% investičních nákladů
3)
Rozdělení 50 % ESP a 50 % látkový filtr; pouţit průměr ESP a látkového filtru
0)
1)

Náklady na elektřinu = λe • ce/103 (tis. EUR/t)
Dodatečná spotřeba elektřiny = nová celková spotřeba – původní celková spotřeba
6)
Náklady na práci = λ1 • c1 (tis. EUR/t)
4)
5)

7)

Náklady na likvidaci prachu = λd • cd • efneredukováno • η/103 (tis. EUR/t)

Efneredukováno: neredukovaná míra emisí znečišťující látky (t zneč. látky/t)
λd: potřeba ukládání prachu (t/t odstr. zneč. látky)
cd: specifické náklady na odstranění prachu (EUR/t)
η: účinnost odstraňování (=1-efredukováno/efneredukováno)

Data z roku 2000 se zahrnutím investičních nákladů na chladicí věţ a ventilátor filtru (0,6–0,8 mil. EUR)
Data z roku 2006
10)
Zahrnuje investiční náklady na chladicí věţ a ventilátor filtru (0,6–0,8 mil. EUR)
11)
Pro účinnost odlučování >99,9 % podle typu a počtu pouţitých filtračních vaků
8)
9)

Tab. 1.39:
Příklady kalkulace nákladů na redukční opatření/techniky pro NO x
[9, CEMBUREAU, listopad 1997], [76, Německo, 2006], [100, Francie, 2006], [102, Francie/DFIU/IFARE
Karlsruhe, 2003], [103, CEMBUREAU, 2006], [168, TWG CLM, 2007], [182, TWG CLM, 2008]

1.4.8.2 Vzorová data týkající se nákladů na opatření/techniky pro redukci emisí NOx
Tab. 1.40 uvádí příklady kalkulace nákladů na opatření/techniky pro redukci emisí NO x pro referenční
cementárnu o kapacitě odpovídající průměru zemí EU-15 v roce 1995 (1100 t/den) a vzorové
cementárny o různé kapacitě. Mezi zkoumaná opatření/techniky pro redukci emisí NOx patří SNCR,
SCR a primární opatření/techniky pro NOx. Variabilní provozní náklady zahrnují náklady na elektřinu
a práci; náklady na amoniak pouţitý pro SNCR jsou v této tabulce uvedeny zvlášť.
V Tab. 4.26v oddílu 4.2.4.2 lze dále nalézt srovnání nákladů na redukční opatření/techniku SNCR
a SCR provedené německou společností UBA pro cementárnu v Německu. Investiční i provozní
náklady byly vypočteny pro různé hodnoty emisí NOx, kterých bylo dosaţeno, tj. 200 a 500 mg/Nm3.
Jak ukazuje Tab. 4.26, provozní náklady na SNCR a SCR včetně nákladů na výměnu katalyzátoru jsou
pro cílovou úroveň emisí 500 mg/Nm3 NOx zhruba stejné, zatímco celkové specifické náklady na SCR
jsou přibliţně o 50 % vyšší neţ náklady na SNCR. Při cílové úrovni emisí 200 mg/Nm3 se SCR zdá
být účinnější z hlediska provozních nákladů, ale celkové specifické náklady jsou přesto na stejné
úrovni jako u SNCR [76, Německo, 2006].
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Investice a náklady na redukční opatření/techniky pro NO x
Redukční opatření/technika1)

Jednotky
Primární
opatření/techniky pro NOx0)

Parametr
Popis referenční
instalace
Kapacita
Kapacita
Ţivotnost
Provozní hodiny
Investiční
náklady
Specifické
investiční náklady
Investiční
náklady na rok
Úroková míra
Ţivotnost
kontrolních
zařízení
Celkem
Celkem
Fixní
provozní
náklady
Celkem
Celkem
Variabilní
provozní náklady
Náklady na tunu
slínku
Náklady na
redukci
o 1 tunu NOx3)
Míra
neredukovaných
emisí1)
Účinnost redukce1)
Celkem
Náklady
na
výměnu
katalyzátorů
Určení
variabilních
provozních
nákladů
Náklady na
elektřinu3)
Dodatečná
spotřeba elektřiny
(λe) 4)
Cena elektřiny (ce)
Celkem
Náklady na
amoniak6)
Skladování
čpavkové vody

efneredukováno

t slínku/den
t slínku/den
roky
hod/rok
mil. EUR

1100
352 000
35
7680
0,25

Chlazení
plamene8)

Postupné 7)
spalování

SNCR0)

SCR

3000

3000

1100

15007)

35
7680
aţ 0,2

0,1–28)
1–4 9)
15–2010)

0,6
0,08–0,147)

EUR/t slínku

0,83–0,877)

tisíce EUR
%/rok

4

4

roky

8

10

tis. EUR
tis. EUR/
t slínku

37,13

166,97

1,05E-04

aţ 2,5E-04

4,74E-04

%/rok 2)

4

4

tis. EUR
tis. EUR/
t slínku
tis. EUR/
t slínku
tis. EUR/
t slínku

10

24

2,84E-05

6,82E-05

2,64E-05

5,69E-04

1,60E-04

1,11E-03

tis. EUR/t NOx
(red.)

330–4507)

t NOx/t slínku

0,00322
1400 mg/Nm3

0,002415
1050 mg/Nm3

%
tis. EUR/t NOx
(red.)

25

62

0,2

0,74

470–5407)

0,10–0,137)

EUR/t slínku

kWh/t slínku

0,44
20 kW

0,13
5,96 kW

EUR/kWh
tis. EUR/
t slínku

0,0569

0,0569
7,40E-06
0,03–0,067)

2,48E-05

0,10–0,117)

mil. EUR
T zneč. látky/
t slínku

-
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Parametr

Poměr NH3/NOx
(mol/mol) pro
emitované NOx
Měrná spotřeba
NH3 (λs)
Cena NH3 (cs)
Účinnost
odstraňování (η)
Celkem
Náklady na práci5)
Objem práce (λ1)
1

Mzdy (c )
Celkem

Investice a náklady na redukční opatření/techniky pro NO x
Unit
Redukční opatření/technika1)
Primární
Chlazení
Postupné 7)
opatření/techniky
SNCR0)
8)
plamene
spalování
0)
pro NOx
-

1,5

t/t odstraněné
zneč. látky

-

0,89

EUR/t

-

0,26 –0,647)
400

%

-

62

tis. EUR/
t slínku

-

5,36E-04

7,10E-07

7,10E-07

37,234

37,234

2,64E-05

2,64E-05

čl.-rok/
t slínku
tis. EUR/
čl.-rok
tis. EUR/
t slínku

SCR

0,13–0,267)

5,69E-04
Celkové variabilní
tis. EUR/t
2,48E-05
0,33–0,707)
0,30–0,707)
provozní náklady
Celkové náklady
0,38–0,627)
0,83–0,877)
EUR/t slínku
(investiční
11)
0,85
2,311)
a provozní)
0)
Data z roku 2000, referenční cementárna o kapacitě 1100 tun denně, která představuje průměr zemí EU-15 v roce
1995
1)
10 % O2, suchý plyn
2)
% investičních nákladů
3)
Náklady na elektřinu = λe • ce/103 (tis. EUR/t)
4)
Dodatečná spotřeba elektřiny = nová celková spotřeba – původní celková spotřeba
5)
Náklady na práci = λ1 • c1 (tis. EUR/t)
6)
Náklady na amoniak = λd • cd • efneredukováno • η/103 (tis. EUR/t)
Efneredukováno: neredukovaná míra emisí znečišťující látky (t zneč. látky/t)
λd: měrná spotřeba NH3 (t/t odstr. zneč. látky)
cd: měrné náklady na odstranění prachu (EUR/t)
η: účinnost odstraňování (=1-efredukováno/efneredukováno)
7)
Německo, závisí na míře redukce NOx na 500 nebo na 200 mg/Nm3
8)
Pec s předkalcinátorem
9)
Předkalcinátor a terciární potrubí pro pec o kapacitě 3000 t/den s výměníkem a roštovým chladičem na pec
s předkalcinátorem
10)
Přestavba pece o kapacitě 3000 t/den s výměníkem a planetovým chladičem na pec s předkalcinátorem a
roštovým chladičem
11)
Rakousko

Tab. 1.40:
Příklady kalkulace nákladů na redukční opatření/techniky pro NO x
[76, Německo, 2006], [85, CEMBUREAU, 2006], [100, Francie, 2006], [102, Francie/DFIU/IFARE Karlsruhe,
2003], [105, YARA, 2006], [168, TWG CLM, 2007], [182, TWG CLM, 2008]
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1.4.8.3 Vzorová data týkající se nákladů na opatření/techniky pro redukci emisí SOx
Tab. 1.41 uvádí příklady kalkulace nákladů na redukční opatření/techniky pro SOx pro referenční
cementárnu o kapacitě 1100 t/den. Mezi zkoumaná redukční opatření/techniky pro SOx patří vhánění
absorbentu a/nebo mokré pračky plynu. Variabilní provozní náklady zahrnují náklady na elektřinu
a práci; náklady na likvidaci odpadů a vápno jsou v této tabulce uvedeny zvlášť.
Investice a náklady na redukční opatření/techniky pro SO x
Redukční opatření/technika
Jednotky
Vhánění absorbentu0)
Mokrá pračka
75 %0)
Popis referenční instalace
Kapacita
t slínku/den
1100
1100
Kapacita
t slínku/rok
352 000
352 000
Průtok odpadních plynů1)
Nm3/h
105 417
Ţivotnost
roky
35
35
Provozní hodiny
hod./rok
7680
7680
Investiční náklady
tis. EUR
200
5500
Investiční náklady na rok
tis. EUR
Úroková míra
%/rok
4
4
Ţivotnost kontrolních zařízení
rok
10
10
Celkem
tis. EUR
24,66
678,10
Celkem
tis. EUR/t slínku
7,01E-05
1,93E-03
Fixní provozní náklady
%/rok 2)
4
4
Celkem
tis. EUR
8
220
Celkem
tis. EUR/t slínku
2,27E-05
6,25E-04
Variabilní provozní náklady
tis. EUR/t slínku
6,98E-04
6,06E-04
Náklady na tunu slínku
tis. EUR/t slínku
7,91E-04
3,16E-03
Náklady
na
redukci
tis. EUR/t SOx red.
o 1 tunu SOx
Míra neredukovaných emisí
t SOx/t slínku
0,0023
0,00368
Účinnost redukce
Celkem

%
tis. EUR/t SOx
redukováno

1000 mg/Nm3
60
0,573

1600 mg/Nm3
75
1,144

1,53
70 kW
0,0569
8,69E-05

8,18
375 kW
0,0569
4,66E-04

0,0023

-

0

-

60
0

0

0,0023

0,00368

Určení variabilních provozních nákladů
Náklady na elektřinu3)
Dodatečná spotřeba elektřiny
kWh/t slínku
(λe) 4)
Cena elektřiny (ce)
EUR/kWh
Celkem
tis. EUR/t slínku
Náklady na likvidaci odpadů
Koeficient
neredukovaných
t zneč. látky/t slínku
emisí znečišťující látky
(efneredukováno 6))
Objem ukládaných odpadů (λs)
t/t odstr. zneč. látky
Specifické náklady na ukládání
EUR/t
odpadů (cs)
Účinnost odstraňování (η)
%
Celkem
tis. EUR/t slínku
Náklady na vápno/vápenec
Koeficient
neredukovaných
T zneč. látky/t slínku
emisí znečišťující látky
(efneredukováno 6))

Měrná spotřeba sorbentu
(λs)

Ca/S (mol/mol) poměr
pro emitované SOx
Ca/S (mol/mol) poměr
pro odstraněné SOx
t vápno/t zneč. látky
odstraněné
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Investice a náklady na redukční opatření/techniky pro SO x
Redukční opatření/technika
Jednotky
Vhánění absorbentu0)
Mokrá pračka
75 %0)

Měrná spotřeba vápence
(λs)
Cena sorbentu (cs)
Účinnost odstraňování (η)
Celkem
Náklady na práci5)
Objem práce (λ1)
Mzdy (c1)
Celkem
Celkové
variabilní
provozní náklady

t vápno/t zneč. látky
odstraněné
EUR/t
%
tis. EUR/t slínku

100
60
5,85E-05

20
75
8,80E-05

čl.-rok/t slínku
tis. EUR/čl.-rok
tis. EUR/t slínku
tis. EUR/t slínku

7,10E-07
37,234
2,64E-05
6,98E-04

1,42E-06
37,234
5,29E-05
6,06E-04

1,59

0)

Data z roku 2000, referenční cementárna o kapacitě 1100 tun denně, která představuje průměr zemí EU-15 v roce
1995
1)
10 % O2, suchý plyn
2)
% investičních nákladů
3)
Náklady na elektřinu = λe • ce/103 (tis. EUR/t)
4)
Dodatečná spotřeba elektřiny = nová celková spotřeba – původní celková spotřeba
5)
Náklady na práci = λ1 • c1 (tis. EUR/t)
6)
Náklady na vápno = λd • cd • efneredukováno • η/103 (tis. EUR/t)
Efneredukováno: neredukovaná míra emisí znečišťující látky (t zneč. látky/t)
λd: měrná spotřeba vápna (t/t odstr. zneč. látky)
cd: cena vápna (EUR/t)
η: účinnost odstraňování (=1-efredukováno/efneredukováno)

Tab. 1.41:
Příklady kalkulace nákladů na redukční opatření/techniky pro SO x
[100, Francie, 2006], [102, Francie/DFIU/IFARE Karlsruhe, 2003], [168, TWG CLM, 2007]

1.4.9 Procesní ztráty/odpady
Popis
Odchycený prach lze recyklovat zpět do výrobních procesů, je-li to prakticky proveditelné. Při této
recyklaci můţe být prach vháněn přímo do pece nebo do přívodu pece (limitujícím faktorem je obsah
alkalických kovů) nebo můţe být smícháván s hotovými cementovými produkty. Pro materiál, který
nelze recyklovat, lze najít alternativní vyuţití.
Přínosy pro ţivotní prostředí
Sníţení objemu odpadních materiálů produkovaných procesem spolu s úsporou surovin.
Mezisloţkové vlivy
Obsah kovů v odchyceném prachu je limitujícím faktorem vyuţití odchyceného prachu jako suroviny
a můţe mít negativní vliv na emise kovů.
Dalším limitujícím faktorem vyuţití odchyceného prachu je obsah chlóru; recyklaci je třeba
přizpůsobit tak, aby splňovala poţadavky na kvalitu produktů (vhánění do pece nebo přimíchávání do
hotových cementových produktů).
Provozní údaje
Nejsou k dispozici ţádná data.
Pouţitelnost
Opětovné vyuţití procesních ztrát/odpadů je v průmyslovém odvětví výroby cementu v principu
moţné (viz oddíl 1.3.5).

Průmyslová odvětví výroby cementu, vápna a oxidu hořečnatého

159

Kapitola 1

Ekonomická hlediska
Nejsou k dispozici ţádná data.
Důvody implementace
Právní předpisy.
Příklady závodů a referenční literatura
Cementárny v zemích EU-27.
[86, EURITS, 2006], [88, SINTEF, 2006], [75, Estonsko, 2006], [103, CEMBUREAU, 2006], [168,
TWG CLM, 2007]

1.4.10 Hluk
Popis
Tento oddíl se zabývá moţnostmi redukce hluku vznikajícího v některých fázích procesu výroby
cementu.
Sníţení emisí hluku lze často dosáhnout tak, ţe aplikujeme příslušná opatření/techniky přímo u zdroje
hluku. Zdrojem hluku je například těţba a zpracování surovin, výroba cementu/slínku, drticí jednotky,
mlecí a přípravné jednotky, vlastní cementářské pece, např. dokončovací cementové mlýny, pásové
dopravníky, filtrační jednotky, chladicí systémy pecí jako planetové chladiče atd. K emisím hluku
dochází během celého procesu od vsypávání kameniva aţ po expedici hotových produktů.
V cementárnách lze pouţít různá redukční opatření/techniky a chránit tak okolní před vysokými
úrovněmi hluku; mezi tato opatření patří:

zakrytí hlučné jednotky,

izolace vibrací jednotek,

pouţití vnitřní a vnější izolační vrstvy zhotovené z odolných materiálů u násypných ţlabů,

uzavření veškerých operací, kde se pouţívá zařízení ke zpracování materiálu, do zvukotěsných
budov,

vybudování protihlukových stěn,

tlumiče hluku na výstupu potrubních výduchů,

izolace vedení a koncových odstředivých ventilátorů, které jsou umístěny ve zvukově
izolovaných budovách.
Pokud výše uvedená opatření/techniky pro ochranu před hlukem nelze pouţít a není-li moţné
přesunovat hlučné jednotky uvnitř budovy např. kvůli rozměrům pecí a jejich vybavení, je nutno
provést sekundární opatření/techniky pro ochranu před hlukem, např. výstavbu budov či přírodních
bariér (např. výsadba stromů a keřů mezi chráněnou oblastí a hlučnou jednotkou, např. pecí nebo
skladovacím prostorem). Dveře a okna v pokrytých oblastech musí být během hlučných operací
zavřená.
Přínosy pro ţivotní prostředí
Sníţení emisí hluku.
Mezisloţkové vlivy
Ţádné problémy.
Provozní údaje
Nejsou k dispozici ţádná data.
Pouţitelnost
Opatření/techniky pro sníţení emisí hluku lze v principu pouţít v celém odvětví výroby cementu (viz
oddíl 1.3.7).
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Ekonomická hlediska
V důsledku opatření/technik pro ochranu před hlukem mohou být zapotřebí dodatečné investice
a výdaje na údrţbu.
Důvody implementace
Právní předpisy.
Příklady závodů a referenční literatura
Cementárny v zemích EU-27.
Další informace o sniţování emisí hluku a schéma redukce emisí hluku se nalézá v kapitole o vápně
v oddílu 2.4.10.
[45, Schorcht, 2006] [81, Castle Cement UK, 2006] [168, TWG CLM, 2007]

1.4.11 Obecné úvahy o zápachu
Zápachu způsobenému emisemi uhlovodíků lze předejít tepelným přídavným spalováním, pouţitím
filtru s aktivním uhlím nebo přiváděním příslušné suroviny do horké zóny pece.
Je-li zápach způsoben sloučeninami síry, můţe být řešením změna paliva a/nebo suroviny; viz téţ
oddíl 1.4.5.2.
Zápach můţe být způsoben i skladováním odpadů, které se pouţívají jako suroviny nebo palivo.
Skladovací prostory odpadního materiálu je moţno zakrýt nebo lze pouţít systémy pro skladování
odpadů.

1.4.12 Nástroje environmentálního managementu
Popis
Nejlepší výkonnosti z hlediska ochrany ţivotního prostředí lze obvykle dosáhnout tak, ţe instalujeme
nejlepší techniku a tu potom provozujeme nejefektivnějším a nejúčinnějším způsobem. To je
zohledněno ve směrnici IPPC, která definuje „techniku― jako „jak použitou technologii, tak způsob,
jakým je instalace navržena, vybudována, udržována, provozována a odstavena.“
U instalací podle směrnice IPPC mají provozovatelé pro systematické a transparentní řešení těchto
problémů s návrhem, výstavbou, údrţbou, provozem a odstavením k dispozici vhodný nástroj, totiţ
systém environmentálního managementu (EMS). Systém EMS zahrnuje organizační strukturu,
odpovědnost, praktiky, postupy, procesy a zdroje pro vyvíjení, implementaci, údrţbu, revize
a monitoring politiky ochrany ţivotního prostředí. Systémy environmentálního managementu jsou
nejefektivnější a nejúčinnější tam, kde tvoří nedílnou součást celkového systému řízení a provozu dané
instalace.
Všechny efektivní systémy EMS se vyznačují snahou o neustálé zlepšování, coţ znamená, ţe
environmentální management je proces, nikoli projekt, který jednou dospěje ke svému konci. Existují
různá procesní schémata, nicméně většina systémů environmentálního managementu vychází z cyklu
plánování-realizace-kontrola-opatření (který je velmi často vyuţíván i v jiných kontextech řízení
institucí). Tento cyklus představuje reiterativní dynamický model, ve kterém kaţdý dokončený cyklus
přechází do dalšího cyklu; viz Obr. 1.70.
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Obr. 1.70:

Neustálé zlepšování v modelu systému EMS

Řada organizací v Evropské unii se dobrovolně rozhodla implementovat systémy environmentálního
managementu podle normy EN ISO 14001:2004 nebo systém EMAS (Eco Management and Audit
Scheme). Systém EMAS zahrnuje poţadavky na systém řízení kladené normou EN ISO 14001, ale
klade ještě větší důraz na dodrţování právních předpisů, výkonnost z hlediska ţivotního prostředí
a zapojení zaměstnanců. Dále vyţaduje externí ověření systému řízení a ověření veřejného prohlášení
o ochraně ţivotního prostředí (podle normy EN ISO 14001 je moţnou alternativou externího ověření
prohlášení provozovatele, ţe jde o účinný systém). Dále existuje mnoţství organizací, které se
rozhodly zavést nestandardizované systémy EMS.
Zatímco u standardizovaných (EN ISO 14001:2004 a EMAS) i nestandardizovaných systémů
(systémů „na míru―) se v principu povaţuje za základní entitu organizace, tento dokument vymezuje
tuto entitu v uţším smyslu, protoţe do ní nezahrnuje veškeré aktivity organizace (např. pokud jde
o její produkty a sluţby); důvodem je to, ţe entitou podléhající směrnici IPPC je instalace (jak je
definována v článku 2 uvedené směrnice).
Systém environmentálního managementu (EMS) u instalace podle směrnice IPPC se můţe skládat
z následujících součástí:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

závazek vrcholového vedení,
definice politiky ochrany ţivotního prostředí,
plánování a stanovení záměrů a cílů,
implementace postupů a jejich provádění,
kontroly a nápravná opatření,
manaţerské revize,
vypracování pravidelného prohlášení o ochraně ţivotního prostředí,
ověření certifikačním orgánem nebo externím ověřovatelem systémů EMS,
navrhování s ohledem na odstavení cementárny na konci její ţivotnosti,
vývoj čistších technologií,
benchmarking.

Tyto prvky jsou níţe vysvětleny poněkud podrobněji. Podrobnější informace o součástech (b) aţ (h),
které jsou zahrnuty do EMAS, najde čtenář v níţe uvedené referenční literatuře.
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a.

Závazek vrcholového vedení:

Závazek vrcholového vedení organizace je předpokladem úspěšného systému EMS. Vrcholové vedení
musí:










b.

přidělit environmentálnímu managementu vysokou prioritu v agendě
společnosti, zviditelnit ji a činit ji věrohodnou,
identifikovat jednoho z vrcholových manaţerů, který bude zodpovídat za
environmentální management,
pomáhat vytvářet kulturu pro environmentální management a vyvíjet
potřebný tlak na její implementaci,
definovat strategii (dlouhodobé vize) dosaţení cílů ochrany ţivotního
prostředí,
stanovit záměry společnosti, které pomohou dosáhnout těchto cílů ochrany
ţivotního prostředí,
definovat konkrétní krátko- a střednědobá opatření pro dosaţení dlouhodobé
vize,
vytvořit platformu pro integraci rozhodování s cílem dosáhnout průběţné
integrované prevence a kontroly znečišťování, a to zejména při plánování
nových instalací nebo větších renovacích stávajících instalací,
vést společnost k takovému rozhodování o investicích a nákupech, které
pomůţe dosáhnout průběţné integrované prevence a kontroly znečišťování;
integrované prevence a kontroly znečišťování lze dosáhnout prostřednictvím
integrovaného rozhodování a opatření včetně nákupu zařízení a kapitálového
vybavení, plánování, výroby a údrţby i řízení ochrany ţivotního prostředí,
definovat politiku ochrany ţivotního prostředí, viz (b) níţe.

Definice politiky ochrany ţivotního prostředí

Vrcholové vedení odpovídá za definování politiky ţivotního prostředí pro danou instalaci; musí
zajistit, aby tato politika:







byla vhodná pro povahu a rozsah aktivit a jejich dopadů na ţivotní prostředí,
obsahovala závazek prevence a kontroly znečišťování včetně efektivního vyuţívání surovin,
energie a vody,
obsahovala závazek dodrţovat veškerou příslušnou environmentální legislativu a předpisy
a další poţadavky, které pro organizaci platí,
vytvářela rámec pro stanovení a revize cílů a záměrů ochrany ţivotního prostředí,
byla zdokumentována a komunikována všem zaměstnancům,
byla přístupná veřejnosti a všem zainteresovaným stranám.

c.

Plánování a stanovování cílů a záměrů:



Je důleţité mít:

postupy pro identifikaci problémů dané instalace z hlediska ochrany ţivotního prostředí s cílem
zjistit, které aktivity mají nebo mohou mít významný dopad na ţivotní prostředí, a pro
průběţnou aktualizaci těchto informací,

postupy pro vyhodnocování nově navrhovaných procesů, jednotek a zařízení, změn
v surovinách i pomocných materiálech či palivech, modernizací, přestaveb a výměn zařízení
s cílem identifikovat problémy z hlediska ochrany ţivotního prostředí a ovlivňovat plánování
a nákup tak, aby výkonnost instalace z hlediska ochrany ţivotního prostředí byla
optimalizována vzhledem k cílům směrnice IPPC,

postupy pro autorizaci výše uvedených úprav a provádění kontrol po implementaci těchto úprav
a před zahájením procesu,
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d.

postupy pro identifikaci a získávání informací o právních předpisech a dalších poţadavcích,
kterým daná organizace podléhá a které se vztahují na její aktivity z hlediska ochrany ţivotního
prostředí,
stanovení a revize dokumentovaných cílů a záměrů z hlediska ţivotního prostředí; je nutno vzít
v úvahu právní předpisy a dalších poţadavky, kterým organizace podléhá, a názory
zainteresovaných stran,
stanovení a pravidelná aktualizaci programu environmentálního managementu, včetně stanovení
odpovědnosti za dosahování cílů a záměrů pro kaţdou pozici a úroveň tam, kde to má smysl,
a prostředků a časového rámce jejich dosaţení,
provádění auditů s cílem revidovat např. efektivní vyuţití energie, vody, surovin či pomocných
materiálů.
Implementace a provádění postupů

Je důleţité mít zavedené takové systémy, které zajistí, ţe postupy budou všem známy, všemi
pochopeny a dodrţovány; pro efektivní environmentální management je proto zapotřebí:
(i)

Struktura a odpovědnost
◦
definice, dokumentace, reporting a komunikace rolí, odpovědností a pravomocí včetně
jmenování jednoho konkrétního odpovědného zástupce vedení (navíc k vrcholovému
manaţerovi, viz (a) výše,
◦
zajištění zdrojů důleţitých pro implementaci a kontrolu systému environmentálního
managementu, včetně lidských zdrojů a zdrojů specializovaných dovedností, technik
a financí.

(ii)

Školení, informovanost a způsobilost
◦
definice, dokumentace a komunikace dovedností a způsobilostí vyţadovaných pro kaţdou
pozici,
◦
identifikace tréninku potřebného pro zajištění toho, aby všichni zaměstnanci, jejichţ
práce můţe významně ovlivnit dopady dané aktivity na ţivotní prostředí, prošli vhodným
školením pro veškeré provozní reţimy, se kterými se mohou setkat, tj. přípravu,
spouštění, běţný provoz, odstavování a výjimečné situace.

(iii)

Komunikace
◦
stanovení a udrţování postupů pro interní komunikaci mezi různými úrovněmi a pozicemi
v rámci instalace a postupů podporujících dialog s vnějšími zainteresovanými stranami
a postupů pro přijímání, dokumentaci a (tam, kde to má smysl) reakci na relevantní
komunikaci od vnějších zainteresovaných stran.

(iv)

Zapojení zaměstnanců
◦
zapojení zaměstnanců do procesu zaměřené na dosahování vysoké úrovně výkonnosti
z hlediska ochrany ţivotního prostředí pouţitím vhodné formy spoluúčasti na činnosti,
jako je kniha návrhů, projektové pracovní skupiny nebo komise pro ochranu ţivotního
prostředí.

(v)

Dokumentace
◦
stanovení a udrţování aktualizovaných informací v papírové nebo elektronické formě,
které popisují základní prvky systému řízení a jejich interakce a uvádějí odkazy na
související dokumentaci.

(vi)

Účinná procesní kontrola
◦
dostatečná kontrola procesů a zařízení (včetně zařízení pro prevenci a kontrolu znečištění)
ve všech provozních reţimech, tj. během přípravy, spouštění, běţného provozu
a odstavování a ve výjimečných situacích,
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identifikace klíčových ukazatelů výkonnosti (např. průtok, tlak, teplota, sloţení,
mnoţství) a metod (např. systémy váţení, měřicí systémy, výpočty, odběr a analýza
vzorků) pro měření a řízení těchto parametrů,

◦

◦

dokumentace a analýza provozních podmínek ve výjimečných situacích s cílem
identifikovat jejich prvotní příčiny a tyto poté řešit tak, aby bylo zajištěno, ţe
k výjimečným situacím nebude docházet opakovaně (lze tomu napomoci vytvářením
atmosféry „bez obviňování―, kde identifikace příčin je důleţitější neţ zjištění, kdo
konkrétně danou věc způsobil).

(vii)

Program údrţby
◦ stanovení strukturovaného programu pro údrţbu (včetně preventivní a servisní údrţby) na
základě technických specifikací zařízení, norem atd. a pro řešení veškerých závad
zařízení a jejich následků,
◦ identifikace moţných poklesů výkonnosti z hlediska ochrany ţivotního prostředí
a příleţitostí k jejímu zlepšování na základě údajů o běţné údrţbě, poruchách a/nebo
výjimečných situacích,
◦ podpora programu údrţby pomocí vhodného systému uchovávání záznamů
a diagnostických testů,
◦ jasné přidělení odpovědnosti za plánování a provádění údrţby.

(viii)

Připravenost a reakce na nouzové situace
◦ stanovení a udrţování postupů pro identifikaci potenciálních nehod a nouzových situací
a reakce na tyto události a pro prevenci a zmírnění dopadů na ţivotní prostředí, které s
nimi mohou být spojeny.

e.
(i)

Kontrola a nápravná opatření (viz téţ bod (k) – benchmarking)
Monitoring a měření
◦ stanovení a udrţování dokumentovaných postupů pro pravidelný monitoring a měření
klíčových charakteristik operací a činností, které mohou mít významný dopad na ţivotní
prostředí; sem patří zaznamenávání informací pro sledování výkonnosti, příslušné
provozní kontroly a shoda s cíli a záměry instalace z hlediska ochrany ţivotního prostředí
(viz téţ Referenční dokument o obecných principech monitorování [151, Evropská
komise, 2003].
◦ stanovení a udrţování dokumentovaného postupu pro pravidelné vyhodnocování shody
s příslušnou legislativou a předpisy týkajícími se ţivotního prostředí.

(ii)

Nápravná a preventivní opatření
◦ stanovení a udrţování postupů pro definici odpovědnosti a pravomocí pro řešení a šetření
neshod s podmínkami uvedenými v povoleních a s dalšími právními předpisy a závazky
i s cíli a záměry,
◦ jednání s cílem zmírnit jakékoli dopady na ţivotní prostředí vyvolané výjimečnými
událostmi a zahájit a provést nápravné a preventivní opatření odpovídající rozsahu
problému a jeho dopadu na ţivotní prostředí.

(iii)

Záznamy
◦
stanovení a udrţování postupů pro identifikaci, údrţbu a likvidaci čitelných,
identifikovatelných a sledovatelných záznamů o ochraně ţivotního prostředí včetně
záznamů o školení a výsledků auditů a revizí.

(iv)
◦

Audit
stanovení a udrţování programu (nebo programů) a postupů pro pravidelné audity
systému environmentálního managementu. Do tohoto programu (nebo programů) patří
diskuze se zaměstnanci, inspekce provozních podmínek a zařízení a revize záznamů
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a dokumentace. Výsledkem kaţdého auditu je psaná zpráva, kterou vypracují nezaujatým
a objektivním způsobem zaměstnanci (interní audity) nebo vnější strana (externí audity)
a která popisuje rozsah, četnost a metodologii auditu, odpovědnosti a poţadavky na
provádění auditů a reporting výsledků s cílem zjistit, zda systém environmentálního
managementu je či není ve shodě s plánovanými parametry a zda byl správně
implementován a je správně udrţován,
provádění auditů nebo cyklů auditů (podle okolností) v nejvýše tříletých intervalech
v závislosti na povaze, rozsahu a sloţitosti aktivit, významu dopadů na ţivotní prostředí
s nimi spojených, důleţitosti a naléhavosti problémů zjištěných při předchozích auditech
a historii problémů s ochranou ţivotního prostředí – u sloţitějších aktivit
s významnějšími dopady na ţivotní prostředí se audit provádí častěji,
zavedení vhodných mechanizmů, které zajistí, ţe výsledky auditů budou brány v potaz.

◦

◦
(v)

f.



g.


Pravidelné vyhodnocování právní shody
◦
revize shody s platnou legislativou týkající se ţivotního prostředí a podmínkami
uvedenými v povoleních udělených pro danou instalaci z hlediska ţivotního prostředí,
◦
dokumentace vyhodnocování.
Revize řízení:
revize systému environmentálního managementu prováděné vrcholovým vedením v intervalech,
které samo vedení stanovilo, s cílem zajistit jeho nepřetrţitou vhodnost, dostatečnost
a efektivitu,
zajištění sběru informací potřebných k tomu, aby vedení mohlo toto vyhodnocování provádět,
dokumentace revize.
Vypracování pravidelného prohlášení o ochraně ţivotního prostředí:
vypracování prohlášení o ochraně ţivotního prostředí, které věnuje zvláštní pozornost
výsledkům dosaţeným danou instalací ve srovnání s jejími cíli a záměry. Zpráva je vydávána
pravidelně – buď kaţdoročně, nebo méně často podle významnosti emisí, produkce odpadů
apod. Tato zpráva uvádí informace podle potřeb relevantních zainteresovaných stran a je
veřejně dostupná (např. v elektronických publikacích, knihovnách apod.). Při vypracovávání
zprávy můţe provozovatel pouţít relevantní existující ukazatele výkonnosti z hlediska ţivotního
prostředí; musí se ale ujistit, ţe vybrané ukazatele:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

h.


i.


poskytují přesné hodnocení výkonnosti instalace z hlediska ţivotního prostředí,
jsou srozumitelné a jednoznačné,
umoţňují meziroční srovnání pro hodnocení vývoje výkonnosti instalace z hlediska
ţivotního prostředí,
umoţňují srovnání se sektorovými, národními nebo mezinárodními benchmarky podle
potřeby,
umoţňují porovnání s poţadavky relevantních právních předpisů.

Ověření provedené certifikační autoritou nebo externím ověřovatelem systémů EMS:
prošetření a ověření systému řízení, postupu auditů a prohlášení o ochraně ţivotního prostředí
akreditovanou certifikační autoritou nebo externím ověřovatelem systémů EMS můţe při
správném provedení zvýšit důvěryhodnost systému.
Navrhování s ohledem na odstavení cementárny na konci její ţivotnosti:
ve fázi navrhování nové cementárny je třeba vzít v úvahu dopady na ţivotní prostředí vyvolané
případným odstavením instalace z provozu; předem promyšlené odstavení je snadnější, čistší
a levnější,
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odstavení znamená rizika pro ţivotní prostředí z důvodu znečištění půdy (a podzemních vod)
a vzniká při něm velké mnoţství pevných odpadů. Preventivní opatření závisí na konkrétním
procesu, ale mezi obecně pouţitelná opatření patří:
i.
vyhnout se podzemním stavbám,
ii.
zapracovat prvky usnadňující demontáţ,
iii.
volba povrchových úprav, které lze snadno dekontaminovat,
iv.
pouţití takového uspořádání zařízení, které minimalizuje hromadění chemikálií
a usnadňuje odplavení nebo vyčištění,
v.
navrhování flexibilních, kompaktních jednotek, které umoţňují postupné odstavování,
vi.
pouţití biologicky rozloţitelných a recyklovatelných materiálů, kdekoli to lze.
j)



Vývoj čistších technologií:
ochrana ţivotního prostředí by měla být nedílnou součástí jakékoli činnosti při navrhování
procesu prováděné provozovatelem nebo jeho dodavateli, protoţe metody implementované
v nejranější moţné fázi navrhování jsou efektivnější a levnější. Vývoj čistších technologií lze
vzít v úvahu například při výzkumu a vývoji a při práci na studiích. Alternativou k interním
aktivitám je snaha drţet krok – tam, kde je to vhodné – s osvědčenou a schválenou prací jiných
provozovatelů či výzkumných institucí v příslušném oboru.

k) Benchmarking, tj.:


systematické a pravidelné porovnávání se sektorovými, národními nebo mezinárodními
benchmarky včetně energetické účinnosti a aktivit pro úsporu energie, výběru vstupních
materiálů, emisí do ovzduší a vypouštění látek do vody (např. s pouţitím Evropského registru
emisí znečišťujících látek – EPER), spotřeby vody a produkce odpadu.

Standardizované a nestandardizované systémy EMS:
Systém EMS můţe být formou standardizovaného nebo nestandardizovaného systému (systému „na
míru―). Implementace systému a shoda s mezinárodně uznávaným standardizovaným systémem, např.
podle normy EN ISO 14001:2004, můţe zvýšit důvěryhodnost systému EMS, zejména je-li podroben
řádně provedenému externímu ověření. Systém EMAS představuje ještě vyšší důvěryhodnost díky
interakci s veřejností prostřednictvím prohlášení o ochraně ţivotního prostředí a mechanizmu
zajišťujícímu shodu s platnou legislativou týkající se ţivotního prostředí. Nestandardizované systémy
mohou být ovšem v zásadě stejně efektivní, pokud jsou dobře navrţeny a implementovány.
Přínosy pro ţivotní prostředí
Při implementaci a dodrţování systému EMS se provozovatel zaměřuje na výkonnost instalace
z hlediska ţivotního prostředí. Zejména údrţba a dodrţování jasných operačních postupů jak pro
výjimečný provoz, tak pro výjimečné situace, a s nimi spojených odpovědností pomohou zajistit
neustálého dodrţování podmínek uvedených v povolení udělenému pro instalaci a dalších záměrů
a cílů ochrany ţivotního prostředí.
Systémy environmentálního managementu obvykle zajišťují neustálé zlepšování výkonnosti instalace
z hlediska ţivotního prostředí. Čím horší je výchozí stav, tím podstatnější krátkodobé zlepšování lze
očekávat. Má-li jiţ instalace dobrou celkovou výkonnost z hlediska ţivotního prostředí, pomůţe
systém EMS provozovateli udrţovat výkonnost na vysoké úrovni.
Mezisloţkové vlivy
Metody environmentálního managementu jsou navrţeny tak, aby sniţovaly celkové dopady instalace
na ţivotní prostředí, coţ je v souladu s integrovaným přístupem poţadovaným směrnicí IPPC.
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Data z provozu
Spotřeba všech významných komodit (včetně energie) a emise je provozovatelem řízena
koordinovaným způsobem v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu ve spojení s cykly
finančního plánování a investování. To znamená, ţe např. adaptace krátkodobých řešení na konci
výrobního procesu pro dosaţení správné hodnoty emisí můţe pro provozovatele znamenat zvýšenou
spotřebu energie v budoucnosti a odloţení investic do celkového potenciálně ekologičtějšího řešení.
To vyţaduje uváţení problémů s mezisloţkovými vlivy; pokyny k nim, kalkulace nákladů a problémy
týkající se nákladů a výnosů jsou uvedeny v Referenčním dokumentu o ekonomii a mezisloţkových
vlivech [179, Evropská komise, 2006] a v Referenčním dokumentu o nejlepších dostupných
technikách pro energetickou účinnost [181, Evropská komise, 2008].
Vyuţitelnost
Výše popsané sloţky systému lze obvykle pouţít u všech instalací podle směrnice IPPC. Rozsah (např.
úroveň podrobnosti) a povaha systému EMS (např. zda půjde o standardizovaný systém nebo ne) bude
záviset na povaze, rozměru a sloţitosti instalace a škále dopadů na ţivotní prostředí, které tato
instalace můţe mít.
Ekonomické aspekty
Náklady a ekonomický přínos zavedení a udrţování dobrého systému EMS je obtíţné přesně určit.
Byla vypracována řada studií1, které ovšem neberou v úvahu velikost a sloţitost sektoru výroby
cementu (vápna a oxidu hořečnatého). Pouţívání systému EMS přináší i ekonomické výhody, které se
silně mění podle daného sektoru.
V některých členských státech EU jsou u instalací s certifikací účtovány niţší poplatky za dozor.
Externí náklady spojené s ověřením systému lze odhadnout podle pokynů vydaných Mezinárodním
fórem pro akreditace (International Accreditation Forum, http://www.iaf.nu).
Motivace k implementaci
Systémy environmentálního managementu mohou nabídnout řadu výhod, například:











lepší přehled o společnosti z hlediska ochrany ţivotního prostředí,
lepší podklady pro rozhodování,
vyšší motivaci zaměstnanců,
rozšíření příleţitostí pro sniţování provozních nákladů a zlepšování kvality produktů,
lepší výkonnost z hlediska ţivotního prostředí,
lepší veřejný obraz společnosti,
niţší náklady na ručení, pojištění a řešení neshod,
vyšší atraktivita pro zaměstnance, zákazníky i investory,
vyšší důvěra regulačních orgánů, která můţe vést k menší míře regulačního dohledu,
lepší vztahy s ekologickými organizacemi.

Vzorové cementárny
Prvky popsané výše v bodech (b) aţ (f) jsou prvky normy EN ISO 14001:2004 a systému
Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), zatímco prvky (g) a (h) jsou specifické pro systém
EMAS. Tyto dva standardizované systémy jsou pouţívány v celé řadě instalací podle směrnice IPPC.

1

Např. Dyllick and Hamschmidt (2000, 73) citován v Klemisch H. a R. Holger, Umweltmanagementsysteme in kleinen und mittleren
Unternehmen – Befunde bisheriger Umsetzung, KNI Papers 01/ 02, leden 2002, str. 15; Clausen J., M. Keil s M. Jungwirth, The State of
EMAS in the EU.Eco-Management as a Tool for Sustainable Development – Literature Study, Institute for Ecological Economy Research
(Berlín) a Ecologic – Institute for International and European Environmental Policy (Berlín), 2002, str. 15.
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1.5

Nejlepší dostupné techniky pro průmyslové odvětví výroby
cementu

Aby čtenář porozuměl tomuto oddílu a jeho obsahu, je třeba věnovat pozornost předmluvě k tomuto
dokumentu, zejména jejímu pátému oddílu: „Jak chápat a pouţívat tento dokument―.
Opatření/techniky a s nimi spojené hodnoty nebo rozsahy hodnot emisí a/nebo spotřeby uvedené
v tomto oddílu byly určeny iterativním procesem probíhajícím v následujících krocích:






identifikace klíčových problémů sektoru z hlediska ţivotního prostředí; u výroby cementu jde
o spotřebu energie včetně vyuţití odpadů jako paliva a emisí do ovzduší,
posouzení nejvhodnějších opatření/technik pro řešení těchto klíčových problémů.
identifikace nejlepších úrovní výkonnosti z hlediska ţivotního prostředí na základě dat
dostupných v Evropské unii a ve světě,
prošetření podmínek, za kterých lze těchto úrovní výkonnosti dosáhnout, např. nákladů,
mezisloţkových vlivů či hlavních motivací k implementaci těchto opatření/technik,
výběr nejlepších dostupných technik (Best Available Techniques – BAT) a s nimi spojených
úrovní emisí a/nebo spotřeby pro tento sektor v obecném smyslu podle čl. 2 odst. 12 a Přílohy
IV směrnice IPPC.

V kaţdém z těchto kroků a ve způsobu, jakým jsou tyto informace zde prezentovány, hrálo klíčovou
roli odborné posouzení ze strany Evropské kanceláře pro IPPC a příslušné Technické pracovní
skupiny (TWG).
Na základě tohoto posouzení jsou v tomto oddílu prezentovány nejlepší dostupné techniky a (v míře,
ve které je to moţné) úrovně emisí a spotřeby spojené s jejich pouţíváním, které jsou povaţovány za
vhodné pro daný sektor jako celek a které v mnoha případech reflektují aktuální výkonnost některých
instalací v tomto sektoru. Tam, kde jsou uvedeny úrovně emisí a spotřeby „spojené s nejlepšími
dostupnými technikami―, je tomu třeba rozumět tak, ţe tyto úrovně představují výkonnost z hlediska
ţivotního prostředí, kterou lze očekávat jako výsledek pouţití popsaných opatření/technik v tomto
sektoru, s uváţením vyrovnané bilance nákladů a přínosů daných definicí BAT. Nejde ovšem o limitní
hodnoty emisí ani spotřeby a nelze je za takové povaţovat. V některých případech můţe být technicky
proveditelné dosáhnout lepších úrovní emisí nebo spotřeby, ale z důvodu vysokých nákladů nebo
mezisloţkových vlivů to nelze povaţovat za vhodnou BAT pro sektor jako celek. Tyto úrovně
nicméně lze povaţovat za oprávněné v některých konkrétních případech, kde existuje zvláštní
motivace pro jejich dodrţování.
Úrovně emisí a spotřeby spojené s pouţíváním BAT je třeba uvaţovat společně s veškerými
specifikovanými referenčními podmínkami (např. období, za které se hodnoty průměrují).
Výše popsaný koncept „úrovní spojených s BAT― je třeba odlišit od pojmu „dosaţitelná úroveň―
pouţívaného na jiných místech v tomto dokumentu. Tam, kde je úroveň označena za „dosaţitelnou―
při pouţití konkrétního opatření/techniky nebo kombinace opatření/technik, je tomu třeba rozumět tak,
ţe tuto úroveň lze očekávat nebo jí dosáhnout v delším časovém období v dobře udrţované a správně
provozované instalaci nebo procesu za pouţití těchto opatření/technik.
Jsou-li k dispozici data o nákladech, jsou uvedena spolu s popisem opatření/technik uvedených
v oddíle 1.4. Tyto údaje zhruba ukazují výši potřebných nákladů. Skutečné náklady na aplikaci daného
opatření/techniky budou ovšem silně záviset na konkrétní situaci, například na daních, poplatcích,
dotacích a technických charakteristikách dané instalace. Tyto faktory, které jsou specifické pro danou
lokalitu, nelze v tomto dokumentu plně vyhodnotit. Nejsou-li k dispozici data o nákladech, byly
závěry o ekonomické ţivotaschopnosti opatření/technik vyvozeny z pozorování u stávajících instalací.
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Technikami BAT (včetně úrovní emisí a spotřeby s nimi spojených) uvedenými v tomto oddílu se
rozumí „BAT v obecném smyslu― (tj. povaţované za vhodné pro daný sektor jako celek). Cílem je,
aby představovaly referenční bod, vůči němuţ bude posuzována aktuální výkonnost existující instalace
nebo nově navrhované instalace. Tak pomohou tyto techniky při určování vhodných podmínek
„vycházejících z BAT― pro určitou instalaci nebo při stanovení obecných závazných pravidel podle
čl. 9 odst. 8 směrnice IPPC. Předpokládá se, ţe nové instalace lze navrhnout tak, aby jejich výkonnost
dosáhla nebo dokonce přesáhla úrovně BAT uvedené v tomto oddílu. Rovněţ se předpokládá, ţe
i stávající instalace se mohou posunout blíţe k úrovním BAT uvedených v tomto oddílu nebo je
překonat v závislosti na technické a ekonomické proveditelnosti daného opatření/techniky v daném
případě.
Referenční dokumenty BAT nepředstavují právně závazné normy; jsou zamýšleny jako zdroj
informací pro dané odvětví, členské země a veřejnost o dosaţitelných úrovních emisí a spotřeby při
pouţití daných opatření/technik. Vhodné podmínky uvedené v povolení pro kaţdý konkrétní případ
bude nutno stanovit s uváţením cílů směrnice IPPC a lokálních podmínek.
„Nejlepší dostupnou technikou― pro konkrétní instalaci bude zpravidla pouţití některé z BAT
uvedených v tomto oddílu nebo jejich kombinace.
Tam, kde lze pouţít kombinaci opatření/technik označených individuálně jako BAT, je třeba při
vyvozování závěrů o podmínkách povolení vycházejících z BAT v konkrétním případě vzít v úvahu
dopad této kombinace.
Doporučení, která pomohou uţivatelům/čtenářům tohoto dokumentu:
Velmi doporučujeme číst tento oddíl 1.5 ve spojení s oddílem 1.4, protoţe problémy ohledně
vyuţitelnosti opatření/technik uvedené v oddílu 1.4 je třeba brát v úvahu. K tomu pomohou odkazy na
oddíl 1.4 uvedené v textu oddílu 1.5.
Není-li uvedeno jinak, vyjadřují se emisní hladiny související s pouţíváním BAT, uvedené v tomto
oddílu, jako denní průměry za normálních podmínek. Následující definice normálních podmínek platí
pro objemové toky a koncentrace odpadních plynů z pece a jsou uvedeny také ve vysvětlivkách:
3

Nm /h

objemový tok: není-li v tomto oddílu uvedeno jinak, jsou objemové toky
vztaţeny na 10 % obj. kyslíku a normální podmínky

mg/Nm3

koncentrace: není-li v tomto oddílu uvedeno jinak, jsou koncentrace plynných
látek či směsí látek vztaţeny na suchý odpadní plyn při 10 % obj. kyslíku a
normální podmínky

normální podmínky

se vztahují na teplotu 273 K, tlak 1 013 hPa a suchý plyn

Jak je uvedeno v předmluvě, tento dokument nenavrhuje limitní hodnoty emisí. Nejlepší dostupné
techniky a uvedené rozsahy úrovní emisí a spotřeby spojených s pouţíváním nejlepších dostupných
technik (rozsahy BAT-AEL) odpovídají instalacím s různou velikostí pecí, různými typy provozu pecí
(např. přerušovaný nebo nepřetrţitý provoz) a různým počtem provozních hodin za rok. Zvláštní
lokální podmínky nelze brát v tomto dokumentu plně v úvahu. Stanovení vhodných podmínek
uvedených v povolení bude vyţadovat zváţení lokálních faktorů specifických pro danou lokalitu, jako
jsou technické charakteristiky dané instalace, její geografická poloha a podmínky okolního prostředí.
I samotný cíl zajištění vysoké úrovně ochrany ţivotního prostředí jako celku bude často vyţadovat
kompromisy mezi různými druhy dopadů na ţivotní prostředí a toto rozhodování bude často ovlivněno
právě lokálními podmínkami.
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I kdyţ je snaha některé z těchto problémů řešit, není moţné je v tomto dokumentu řešit zcela.
Techniky a úrovně uvedené zde v oddílu 1.5 tedy nemusí být vhodné pro všechny instalace. Na druhé
straně, z povinnosti zajistit vysokou úroveň ochrany ţivotního prostředí včetně minimalizace
dlouhodobého nebo přeshraničního znečišťování plyne, ţe podmínky uvedené v povolení nelze
stanovit pouze na základě čistě lokálních hledisek. Je proto zcela zásadně důleţité vzít informace
uvedené v tomto dokumentu plně v úvahu.

1.5.1 Systémy environmentálního managementu (EMS)
Řada technik environmentálního managementu je stanovena jako BAT. Rozsah (např. úroveň
podrobnosti) a povaha systému EMS (např. jde-li o standardizovaný systém nebo ne) bude obecně
záviset na povaze, rozměru a sloţitosti instalace a škále dopadů na ţivotní prostředí, které daná
instalace můţe mít.
1.

BAT je implementování a dodrţování systému environmentálního managementu (EMS),
který v závislosti na místních podmínkách zahrnuje následující prvky (viz oddíl 1.4.12):

(a) závazek vrcholového vedení (závazek vrcholového vedení se povaţuje za předpoklad úspěšné
aplikace ostatních prvků systému EMS),
(b) definici politiky ochrany ţivotního prostředí, která obsahuje neustálé zlepšování pro danou
instalaci prováděné vrcholovým vedením,
(c) plánování a zavádění potřebných postupů, cílů a záměrů ve spojení s finančním plánováním
a investicemi,
(d) implementaci postupů se zvláštní pozorností věnovanou:
◦
struktuře a odpovědnosti,
◦
školení, informovanosti a pravomocem,
◦
komunikaci,
◦
zapojení zaměstnanců,
◦
dokumentaci,
◦
účinné procesní kontrole,
◦
programu údrţby,
◦
připravenosti a reakci na nouzovou situaci,
◦
bezpečnostní shodě s legislativou týkající se ţivotního prostředí,
(e) kontrolu výkonnosti a provádění nápravných opatření se zvláštní pozorností věnovanou:
◦
monitoringu a měření (viz téţ Referenční dokument o obecných principech monitorování
[151, Evropská komise, 2003],
◦
nápravným a preventivním opatřením,
◦
údrţbě záznamů,
◦
nezávislému internímu auditu (tam, kde je moţný) s cílem určit, zda systém řízení
environmentálního managementu je nebo není ve shodě s plánovanými parametry a zda
byl správně implementován a je správně udrţován,
(f) revizi systému EMS a jeho neustálé vhodnosti, dostatečnosti a efektivitě prováděnou
vrcholovým vedením.
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Níţe jsou uvedeny další tři prvky, které sice znamenají přínos, ale systém EMS můţe být BAT i bez
nich:





prošetření a ověření systému řízení a postupu auditu akreditovanou certifikační autoritou nebo
externím ověřovatelem systémů EMS,
vypracování a publikace (případně externí ověření) pravidelného hlášení o ochraně ţivotního
prostředí popisující všechny významné aspekty dané instalace z hlediska ţivotního prostředí
a umoţňující meziroční srovnání vůči cílům a záměrům ochrany ţivotního prostředí a vůči
sektorovým benchmarkům tam, kde je to vhodné,
implementace a dodrţování mezinárodně uznávaného dobrovolného systému, jako je EMAS
nebo EN ISO 14001:2004. Tento dobrovolný krok můţe dát systému EMS vyšší
důvěryhodnost. Zejména systém EMAS, který obsahuje všechny výše uvedené prvky, zvyšuje
důvěryhodnost EMS. Nestandardizované systémy mohou ovšem v zásadě být stejně efektivní,
pokud jsou správně navrţeny a implementovány.

Speciálně pro odvětví výroby cementu je dále důleţité zváţit následující potenciální prvky systému
EMS:




dopad eventuálního odstavení jednotky na ţivotní prostředí, a to jiţ ve fázi navrhování nové
cementárny,
vývoj čistších technologií a jejich přejímání,
pravidelná aplikace sektorového benchmarkingu (kde je to moţné) včetně energetické účinnosti
a aktivit pro úsporu energie, výběru vstupních materiálů, emisí do ovzduší, vypouštění do vody,
spotřeby vody a produkce odpadů.

1.5.2 Obecná primární opatření/techniky
2.

BAT je dosaţení plynulého a stabilního pecního procesu blíţícího se stanoveným
hodnotám procesních parametrů, coţ je výhodné pro všechny emise z pece i pro spotřebu
energie, pouţitím následujících opatření/technik:
a) optimalizace řízení procesu včetně automatického počítačového řízení (viz oddíl 1.4.3.1),
b) pouţití moderních váhových systémů dávkování pevných paliv (viz oddíly 1.4.2.1.1 a 1.4.3.1.

3.

BAT je provádění pečlivé volby a regulace všech látek vstupujících do pece s cílem
vyloučit a/nebo sníţit emise (viz oddíly 1.4.3.2 a 1.4.3.3).

4.

BAT je provádění pravidelného monitorování a měření procesních parametrů a emisí (viz
oddíl 1.3.9.1), tj.:
a) kontinuální měření procesních parametrů ověřující stabilitu procesu, jako je teplota, obsah O2,
tlak, průtok či emise NH3 při pouţití SNCR,
b) monitoring a stabilizaci kritických procesních parametrů, tj. homogennosti surovinové směsi
a přívodu paliva, pravidelného dávkování a nadbytku kyslíku,
c) kontinuální měření emisí prachu, NOx, SOx a CO,
d) pravidelné měření emisí PCDD/F a kovů,
e) kontinuální nebo periodické měření emisí HCl, HF a TOC.
V tomto kontextu je při spoluspalování odpadů nutno dodrţovat poţadavky Směrnice o
spalování odpadů (WID) [59, Evropská unie, 2000].
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1.5.3 Spotřeba energie a volba procesu
1.5.3.1 Volba procesu
Obecné informace týkající se volby procesu lze nalézt v oddílu 1.4.2.3. Informace týkající se spotřeby
tepla lze nalézt v oddílu 1.4.2.1.1
Volba procesu má významný vliv na spotřebu energie a emise do ovzduší způsobené výrobou
cementového slínku.
5.

U nových cementáren nebo přestaveb většího rozsahu je BAT pouţití pece se suchým
procesem, s vícestupňovým výměníkem a předkalcinací. Za běţných a optimalizovaných
provozních podmínek činí hodnota tepelné bilance spojená s pouţitím BAT 2900–3300 MJ
na tunu slínku (viz oddíly 1.4.2.3 a 1.4.2.1.1).

1.5.3.2 Spotřeba energie
Obecné informace týkající se spotřeby energie lze nalézt v oddílech 1.3.3 a 1.4.2
6.

BAT je sníţení/minimalizace spotřeby tepelné energie pouţitím kombinace následujících
opatření/technik (viz oddíl 1.4.2.):
a) aplikace vylepšených a optimalizovaných pecních systémů a hladkého a stabilního procesu
v peci, pracujícího za podmínek blízkých stanoveným procesním parametrům, s pouţitím:
I. optimalizace procesní kontroly včetně automatických počítačových kontrolních
systémů,
II. moderních váhových systémů dávkování pevných paliv (viz oddíly 1.4.2.1.1 a 1.4.3.1),
III. předehřívání a předkalcinace v nejvyšší moţné míře s ohledem na stávající uspořádání
pecního systému.
V tomto kontextu nahlédněte do oddílu 1.4.2.1.1, kde je uvedeno několik různých
opatření/technik, které lze pouţít u pecních systémů, ať uţ individuálně nebo v kombinaci.
Dále v tomto kontextu nahlédněte do Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných
technikách pro energetickou účinnost [181, Evropská komise, 2008],
b) opětovné vyuţití přebytečného tepla z pecí, především z jejich chladicí zóny (viz oddíly
1.4.2.1.1 a 1.4.2.4). Zejména přebytečné teplo z chladicí zóny pece (horký vzduch) nebo
z výměníku lze vyuţít pro sušení surovin.
V tomto kontextu nahlédněte téţ do Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných
technikách pro energetickou účinnost [181, Evropská komise, 2008],
c) pouţití vhodného počtu stupňů cyklonového odlučovače podle charakteristik a vlastností
pouţitých surovin a paliv (viz oddíly 1.4.2.1.2 a 1.4.2.1.3)
d) pouţití paliv s charakteristikami, které mají pozitivní vliv na spotřebu tepelné energie,
e) pouţití optimalizovaných a vhodných pecních systémů pro spalování odpadů v případě
záměny konvenčních paliv za paliva vyrobená z odpadů (viz oddíl 1.4.2.1.3),
f) minimalizace průtoku bypassem (viz oddíl 1.4.2.1.4).

7.

BAT je sniţování spotřeby primární energie vzhledem ke sniţování obsahu slínku v
cementu a cementových produktech (viz oddíl 1.4.2.1.5).
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BAT je sniţování spotřeby primární energie zvaţováním kombinované výroby tepla
a energie (viz oddíl 1.4.2.4), je-li to moţné, na základě uţitečné spotřeby tepla v rámci
energetických regulačních schémat tam, kde je to proveditelné.

8.

V tomto kontextu nahlédněte téţ do Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných
technikách pro energetickou účinnost [181, Evropská komise, 2008]
BAT je minimalizování spotřeby elektrické energie prostřednictvím pouţití následujících
opatření/technik, ať uţ individuálně nebo v kombinaci:

9.

a) pouţití systémů řízení výkonu,
b) pouţití mlecího zařízení a dalších elektrických zařízení s vysokou energetickou účinností.
V tomto kontextu nahlédněte do oddílu 1.4.2.2, kde je uvedeno několik různých
opatření/technik.

1.5.4 Využití odpadu
Obecné informace týkající se vyuţití odpadů lze nalézt v oddílech 1.2.4, 1.3.4.13, 1.3.4.14 a 1.4.3.3.
Informace týkající se emisí kovů lze nalézt v oddílu 1.4.7.
Informace o technikách BAT a BAT-AEL pro redukci emisí lze nalézt v příslušných oddílech
1.5.5 aţ 1.5.10 dále v textu. V tomto kontextu je nutno při spoluspalování odpadů dodrţovat Směrnici
o spalování odpadů (WID) [59, Evropská komise, 2000].
1.5.4.1 Řízení kvality odpadu
10.
a)

BAT je:
vyuţívání systémů řízení kvality, které garantují charakteristiky odpadů, a analyzování
veškerého odpadu, který bude pouţit jako surovina a/nebo palivo v cementářské peci
s ohledem na následující kritéria (viz oddíl 1.4.3.3):
I. konstantní kvalita,
II. fyzikální kritéria, např. sloţení emisí, zrnitost, reaktivita, palitelnost, výhřevnost,
III. chemická kritéria, např. obsah chlóru, síry, alkalických látek a fosfátů a obsah
relevantních kovů,

b)

řízení celé řady relevantních parametrů pro jakýkoli odpad, který bude pouţit jako
surovina a/nebo palivo v cementářské peci, jako je obsah chlóru, relevantních kovů
(např. kadmium, rtuť nebo thalium), síry či celkový obsah halogenů,

c)

pouţívání systémů řízení kvality pro kaţdou vsázku odpadů.
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1.5.4.2 Dávkování odpadů do pece
11.

BAT je:
a)

pouţívání vhodných míst pro dávkování do pece z hlediska teploty a doby pobytu
v závislosti na konstrukci a provozu pece (viz oddíl 1.2.4.1.),

b)

dávkování odpadových materiálů obsahující organické sloţky, které mohou těkat před
kalcinační zónou do zón pecního systému s dostatečně vysokou teplotou,

c)

udrţování provozu tak, aby se plyn vznikající při spoluspalování odpadů zahřál
kontrolovaným a homogenním způsobem aţ do teploty 850 °C na dobu 2 sekund, a to
i za nejméně příznivých podmínek,

d)

zvýšení teploty na 1100 °C v případě, ţe se spoluspaluje nebezpečný odpad s obsahem
více neţ 1 % halogenovaných organických látek, vyjádřených jako obsah chlóru,

e)

dávkování odpadů kontinuálně a konstantní rychlostí,

f)

zastavení spoluspalování odpadů při operacích jako spouštění a/nebo odstavování, kdy
nelze dosáhnout vhodné teploty a doby zadrţení, jak je uvedeno v bodech a) a d) výše.

1.5.4.3 Bezpečnostní řízení používání materiálů z nebezpečných odpadů
12.

BAT je uplatňování bezpečnostního managementu při manipulaci s nebezpečnými
odpady, tj. jejich skladování a/nebo dávkování (viz oddíl 1.4.3.3), tj. například přístup
zaloţený na míře rizika v závislosti na zdroji a typu odpadu, pro označování, kontrolu,
odebírání vzorků a testování odpadu, s nímţ se má manipulovat.

1.5.5 Emise prachu
1.5.5.1 Difuzní prachové emise
Obecné informace týkající se difuzních prachových emisí lze nalézt v oddílech 1.3.4.1.3, 1.3.4.1.2,
1.4.4.1 a 1.4.4.2
13.

BAT je minimalizování/zabraňování difuzním prachovým emisím pouţitím následujících
opatření/technik, ať uţ individuálně nebo v kombinaci:
a) opatření/techniky pro prašné operace; v tomto kontextu nahlédněte do oddílu 1.4.4.1, kde je
uvedeno několik různých opatření/technik, které lze pouţití jednotlivě i v kombinaci,
b) opatření/techniky pro prostory hromadného skladování; v tomto kontextu nahlédněte
do oddílu 1.4.4.2, kde je uvedeno několik různých opatření/technik, které lze pouţití
jednotlivě i v kombinaci.
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1.5.5.2 Bodové emise z prašných operací
Tento oddíl uvádí BAT pro bodové emise z prašných operací jiných neţ procesy výpalu, chlazení a
hlavního mletí. Zde se jedná o procesy jako drcení surovin, dopravníky a zdviţe surovin, slínku a
cementu, skladování paliv (petrolkoks, černé uhlí, lignit) a expedice cementu (nakládání). Obecné
informace týkající se těchto bodových emisí z prašných operací lze nalézt v oddílech 1.3.4.1.1,
1.3.4.1.2 a 1.4.4.3.
14.

BAT je uplatnění systému řízení údrţby, který se zejména týká provozu filtrů těchto
zdrojů. BAT musí brát tento systém řízení v úvahu a sniţovat bodové emise z prašných
operací (viz oddíl 1.4.4.3) na méně neţ 10 mg/Nm3 (BAT-AEL) jako průměr po dobu
odběru vzorků (jednorázové měření po dobu nejméně půl hodiny) uplatňováním suchého
čištění odpadních plynů pomocí filtru.
Je třeba mít na paměti, ţe u malých zdrojů (< 10 000 Nm3/h) je třeba zváţit přístup podle
priority.
V tomto kontextu nahlédněte do oddílu 1.4.4.3, kde je uvedeno několik různých
opatření/technik, které lze pouţití jednotlivě i v kombinaci.

1.5.5.3 Emise prachu z procesu výpalu v peci
Tento oddíl uvádí BAT pro emise prachu vznikající během procesů výpalu v peci. Obecné informace
týkající se těchto emisí prachu z výduchů lze nalézt v oddílech 1.3.4.1.1, 1.3.4.1.2 a 1.4.4.3.
15.

BAT je sniţování emisí prachu (pevných částic) z kouřových plynů z procesů výpalu v peci
pouţitím suchého čištění odpadních plynů pomocí filtru. Průměrná denní hodnota
BAT-AEL je <10–20 mg/Nm3. Při pouţití textilních filtrů nebo nových či
modernizovaných elektrostatických odlučovačů lze dosáhnout niţších hodnot.
V tomto kontextu nahlédněte do oddílu 1.4.4.3, kde je uvedeno několik různých
opatření/technik, které lze pouţití jednotlivě i v kombinaci. Dále je v tomto kontextu nutno při
spoluspalování odpadů dodrţovat Směrnici o spalování odpadů (WID) [59, Evropská unie,
2000].

1.5.5.4 Emise prachu z procesů chlazení a mletí
Tento oddíl uvádí BAT pro emise prachu vznikající při procesech chlazení a mletí. Obecné informace
týkající se emisí prachu z výduchů lze nalézt v oddílech 1.3.4.1.1, 1.3.4.1.2 a 1.4.4.3.
16.

BAT je sniţování emisí prachu (pevných částic) z kouřových plynů z procesů chlazení
a mletí pouţitím suchého čištění odpadních plynů pomocí filtru. Průměrná denní hodnota
BAT-AEL je <10–20 mg/Nm3. Při pouţití látkových filtrů nebo nových či
modernizovaných elektrostatických odlučovačů lze dosáhnout niţších hodnot.
V tomto kontextu nahlédněte do oddílu 1.4.4.3, kde je uvedeno několik různých
opatření/technik, které lze pouţití jednotlivě i v kombinaci.
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1.5.6 Plynné látky
1.5.6.1 Emise NOx
Obecné informace týkající se emisí NOx lze nalézt v oddílu 1.3.4.2..
BAT je sniţování emisí NOx z kouřových plynů z procesů výpalu v peci pouţitím
následujících opatření/technik, ať uţ individuálně nebo v kombinaci (viz oddíl 1.4.5.1):

17.

a) primární opatření/techniky:
I. chlazení plamene,
II. hořáky s nízkou produkcí NOx,
III. výpal ve střední části pece,
IV. přidávání mineralizátorů zlepšujících palitelnost surovinové moučky (mineralizovaný
slínek),
V. optimalizace procesu (viz oddíly 1.4.5.1.1 aţ 1.4.5.1.6).
b) postupné spalování (konvenčních paliv nebo odpadů), téţ v kombinaci s předkalcinátorem
a pouţitím optimalizované palivové směsi (viz oddíl 1.4.5.1.3),
c) SNCR (viz oddíl 1.4.5.1.7
d) SCR v závislosti na vhodném katalyzátoru a vývoji procesů v odvětví výroby cementu (viz
oddíl 1.4.5.1.8).
Následující hodnoty emisí NOx odpovídají hodnotám BAT-AEL:
Typ pece

Jednotky

Pece s předehřívačem
Pece typu Lepol a dlouhé rotační pece

mg/Nm3
mg/Nm3

BAT-AEL
(denní průměr)
<200–4502) 3)
400–8001)

1)

V závislosti na počátečních hodnotách a uvolňování amoniaku
Hodnota BAT-AEL je 500 mg/Nm3, pokud je počáteční úroveň NOx po zavedení primárních opatření/technik
> 1000 mg/Nm3
3)
Na schopnost dosáhnout hodnoty v daném rozsahu má vliv stávající konstrukce pecního systému, vlastnosti
palivové směsi včetně odpadů a palitelnost surovin. U pecí s příznivými podmínkami lze dosáhnout hodnot
pod 350 mg/Nm3. Ještě niţší hodnota, 200 mg/Nm3, byla hlášena pouze jako měsíční průměr u tří cementáren
(při pouţitím snadno spalitelné směsi).
2)

Tab. 1.42:

Hodnoty emisí z kouřových plynů z procesů výpalu v peci a/nebo
předehřívání/předkalcinace spojené s pouţitím BAT pro NO x v odvětví výroby cementu

V tomto kontextu je při spoluspalování odpadů nutno dodrţovat Směrnici o spalování odpadů
(WID) [59, Evropská unie, 2000].
18.

Při pouţití SNCR je BAT:
a) uplatňování vhodného a dostatečného sniţování emisí NOx spolu se stabilním provozním
reţimem,
b) uplatňování dobrého stechiometrické rozloţení amoniaku, aby bylo dosaţeno co nejvyššího
sniţování emisí NOx a sniţování úniku amoniaku,
c) udrţování úniku NH3 z kouřových plynů na nejniţší moţné úrovni, nejvýše na denní průměrné
hodnotě 30 mg/Nm3. Je třeba vzít v úvahu vztah mezi sniţováním emisí NOx a únikem NH3
(viz oddíl 1.4.5.1.7). V závislosti na počáteční úrovni NOx a účinnosti sniţování NOx můţe být
únik NH3 vyšší a dosáhnout aţ 50 mg/Nm3. U pecí typu Lepol a dlouhých rotačních pecí můţe
být tato úroveň ještě vyšší.

Průmyslová odvětví výroby cementu, vápna a oxidu hořečnatého

178

Kapitola 1

1.5.6.2 Emise SOx
Obecné informace týkající se emisí SOx lze nalézt v oddílech 1.3.4.3 a 1.4.5.2.
19.

BAT je udrţování nízkých emisí SOx nebo sniţování emisí SOx z kouřových plynů procesu
výpalu v peci a/nebo předehřívání/předkalcinace pouţitím jednoho z následujících
opatření/technik (viz oddíl 1.4.5.2):
a) přísada absorbentu,
b) mokrá pračka plynu.

Následující hodnoty emisí SOx odpovídají hodnotám BAT-AEL
Parametr

Jednotky

Obsah SOx vyjádřený
obsahem SO2
1)

Tab. 1.43:

BAT-AEL1)
(denní průměr)

mg/Nm3

<50–<400

Rozsah bere v potaz obsah síry v surovinách.

Hodnoty emisí z kouřových plynů z procesů výpalu v peci a/nebo
předehřívání/předkalcinace spojené s pouţitím BAT pro SO x v odvětví výroby cementu

V tomto kontextu je při spoluspalování odpadů nutno dodrţovat Směrnici o spalování odpadů
(WID) [59, Evropská unie, 2000].
20.

BAT je optimalizování procesu mletí surovin (pro suchý proces), které zajišťují sníţení
emisí SO2 z provozu pece, jak je popsáno v oddílu 1.3.4.3.

1.5.6.3 Emise CO a úniky CO
1.5.6.3.1

Redukce úniků CO

Obecné informace týkající se úniků CO lze nalézt v oddílech 1.4.3.1,1.4.4.3.1 a 1.4.5.3.
21.

Při pouţití elektrostatických odlučovačů (ESP) nebo hybridních filtrů je BAT
minimalizací četnosti úniků CO a udrţováním jejich celkové doby trvání pod 30 minut za
rok pouţitím kombinace následujících opatření/technik (viz oddíl 1.4.5.3):
a) zkrácení prostojů elektrostatických odlučovačů. V tomto kontextu nahlédněte do oddílu
1.4.5.3, kde je uvedeno několik různých opatření/technik, které lze pouţít individuálně
i v kombinaci,
b) průběţné automatické měření obsahu CO,
c) pouţití rychlého měřicího a kontrolního zařízení včetně systému pro monitoring CO s krátkou
odezvou umístěného v blízkosti zdroje CO.
V tomto kontextu nahlédněte do oddílu 4.2.6, kde jsou uvedeny pokyny týkající se kontroly
úniků CO.
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1.5.6.4 Emise celkového organického uhlíku (TOC)
Obecné informace týkající se TOC lze nalézt v oddílech 1.3.4.5a 1.4.5.4.
22.

BAT je udrţování nízké hodnoty emisí TOC z kouřových plynů z procesů výpalu v peci
(viz oddíl 1.4.5.4) pouţitím následujícího opatření/techniky:
a) zabránění dávkování surovin s vysokým obsahem těkavých organických látek do pecního
systému vstupem pro surovinu.
V tomto kontextu je při spoluspalování odpadů nutno dodrţovat Směrnici o spalování odpadů
(WID) [59, Evropská unie, 2000].

1.5.6.5 Emise chlorovodíku (HCl) a fluorovodíku (HF)
Obecné informace týkající se emisí HCl a HF lze nalézt v oddílech 1.3.4.8 a 1.4.5.5.
23.

BAT je udrţování emisí HCl na průměrné hodnotě za den nebo období odběru vzorků
(jednorázová měření po dobu minimálně 30 minut) niţší neţ 10 mg/Nm 3 (BAT-AEL) při
pouţití následujících primárních opatření/technik, ať uţ jednotlivě nebo v kombinaci:
a) pouţití surovin a paliv s nízkým obsahem chlóru (viz téţ oddíly 1.4.3.2 a 1.4.3.3),
b) omezení mnoţství chlóru obsaţeného ve veškerém odpadu, který bude pouţit jako surovina
a/nebo palivo v cementářské peci (viz oddíly 1.2.4, 1.4.3.2 a 1.4.3.3).

24.

BAT je udrţování emisí HF na průměrné hodnotě za den nebo období odběru vzorků
(jednorázová měření po dobu minimálně 30 minut) niţší neţ 1 mg/Nm3 (BAT-AEL),
vyjádřeno jako obsah HF, při pouţití následujících primárních opatření/technik, ať uţ
jednotlivě nebo v kombinaci:
a) pouţití surovin a paliv s nízkým obsahem fluoru (viz téţ oddíly 1.4.3.2 a 1.4.3.3),
b) omezení mnoţství fluoru obsaţeného ve veškerém odpadu, který bude pouţit jako surovina
a/nebo palivo v cementářské peci (viz oddíly 1.2.4, 1.4.3.2 a 1.4.3.3).
V tomto kontextu nahlédněte do oddílu 4.2.2.1.1, kde jsou uvedeny příklady rozsahů
koncentrací pro látky obsaţené v odpadech/vstupních kritérií pro odpady. Dále je v tomto
kontextu při spoluspalování odpadů nutno dodrţovat Směrnici o spalování odpadů (WID) [59,
Evropská unie, 2000].

1.5.7 Emise PCDD/F
Obecné informace týkající se emisí PCDD/F lze nalézt v oddílech 1.3.4.6 a 1.4.6.

25.

BAT je předcházení emisím PCDD/F z kouřových plynů z procesů výpalu v peci nebo
jejich udrţování na nízké úrovni pouţitím následujících opatření/technik, ať uţ jednotlivě
nebo v kombinaci:
a) pečlivý výběr a kontrola vstupů do pece (surovin), tj. kontrola obsahu chlóru, mědi a těkavých
organických látek,
b) pečlivý výběr a kontrola vstupů do pece (paliv), tj. kontrola obsahu chlóru a mědi,
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c) omezené/ţádné pouţívání odpadů, které obsahují chlorované organické materiály,
d) vyhnout se pouţití paliv s vysokým obsahem halogenů (např. chlóru) při sekundárním výpalu,
e) rychlé ochlazování odpadních plynů na teplotu niţší neţ 200 °C a minimalizace doby pobytu
kouřových plynů a kyslíku v zónách, kde se teploty pohybují v rozsahu 300 aţ 450 °C,
f) zastavit spalování odpadů během operací spouštění a/nebo odstavování.
Průměrné hodnoty BAT-AEL za období odběru vzorů (6–8 hodin) jsou <0,05–0,1 ng
PCDD/F I-TEQ/Nm3.
V tomto kontextu nahlédněte do oddílu 1.4.6, kde jsou uvedena opatření/techniky, které lze
pouţít individuálně nebo v kombinaci. Dále je v tomto kontextu při spoluspalování odpadů
nutno dodrţovat Směrnici o spalování odpadů (WID) [59, Evropská unie, 2000].

1.5.8 Emise kovů
Obecné informace týkající se emisí kovů lze nalézt v oddílech 1.3.4.7, 1.3.4.7.1 a 1.4.7.
BAT je minimalizování emisí kovů z kouřových plynů z procesů výpalu v peci pouţitím
následujících opatření/technik, ať uţ jednotlivě nebo v kombinaci:

26.

a) výběr materiálů s nízkým obsahem příslušných kovů a omezení obsahu těchto kovů, zejména
rtuti, v materiálech,
b) pouţívání systému ověřování kvality, který garantuje charakteristiky pouţívaných odpadních
materiálů (viz oddíly1.4.3.2 a 1.4.3.3),
c) pouţívání efektivních opatření/technik pro odstranění prachu; v tomto kontextu nahlédněte do
oddílu 1.4.3.3, kde jsou uvedena různá opatření/techniky, které lze pouţít individuálně nebo
v kombinaci.
Následující hodnoty emisí kovů odpovídají hodnotám BAT-AEL:
Kovy

Jednotky

Hg
∑ (Cd, Tl)
∑ (As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V)

mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3

BAT-AEL
(průměr za periodu měření
(jednorázová měření po dobu
alespoň půl hodiny))
<0,052)
<0,051)
<0,51)

1)

Byly hlášeny nízké hodnoty, viz oddíly 1.3.4.7, 1.3.4.7.1 a 1.4.7.
Byly hlášeny nízké hodnoty (viz oddíly 1.3.4.7, 1.3.4.7.1 a 1.4.7). Hodnoty vyšší neţ 0,03 mg/Nm3 je
nutno dále prošetřit. Hodnoty blízké 0,05 mg/Nm3 vyţadují zváţení dalších opatření/technik uvedených v
oddílech 1.3.4.13, 1.3.9.1 a. 1.4.7.
2)

Tab. 1.44:

Hodnoty emisí z kouřových plynů z procesů výpalu v peci spojené s pouţitím BAT pro
kovy

V tomto kontextu je při spoluspalování odpadů nutno dodrţovat Směrnici o spalování odpadů
(WID) [59, Evropská unie, 2000].
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1.5.9 Procesní ztráty/odpad
Obecné informace týkající se procesních ztrát/odpadů lze nalézt v oddílech 1.3.5 a 1.4.9.
BAT je opětovné pouţití zachycených částic materiálu ve výrobním procesu kdykoli je to
proveditelné nebo vyuţití tohoto prachu v jiných trţních produktech, pokud je to moţné.

27.

1.5.10 Hluk
Obecné informace týkající se hluku lze nalézt v oddílech 1.3.7a 1.4.10.
BAT je sniţování/minimalizace emisí hluku z výroby cementu pouţitím kombinace
následujících opatření/techniky (viz oddíl 1.4.10):

28.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

uzavření hlučných operací/jednotek,
izolace vibrací z operací/jednotek
pouţití vnitřní a vnější izolační vrstvy zhotovené z materiálu absorbujícího rázy,
zvukově izolované budovy, v nichţ probíhají hlučné operace s pouţitím zařízení pro přeměnu
materiálů,
budování protihlukových stěn, např. výstavba budov nebo přírodních bariér např. výsadba
stromů a keřů mezi chráněnou oblastí a hlučnou jednotkou,
pouţití tlumičů hluku u výduchů,
izolace potrubí a koncových ventilátorů, umístěných ve zvukově izolovaných budovách,
zavírání dveří a oken v uzavřených prostorách.
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1.6 Nastupující techniky v průmyslovém odvětví výroby cementu
1.6.1 Fluidní technologie výroby cementu
Cementová slinovací technika prostřednictvím pecního systému s fluidním cementovým loţem je od
roku 1986 podporován japonským ministerstvem pro mezinárodní obchod a průmysl. Pilotní
cementárnu o kapacitě 20 tun slínku za den provozovala společnost Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd
v rámci závodu Toshigi Factory v Japonsku po dobu šesti let mezi roky 1989 a 1995. Na konci roku
1995 byla vybudována velká pilotní cementárna o kapacitě 200 tun slínku za den.
Konfigurace fluidního pecního systému na výrobu cementu o kapacitě 20 tun slínku denně je uvedeno
na obr. 1.71. Systém se skládá z disperzního výměníku tepla (SP), granulační pece s tryskovým loţem
(SBK), slinovací pece s fluidním loţem (FBK), tlumicího chladiče s fluidním loţem (FBC) a chladiče
se sbaleným loţem.

Obr. 1.71:
Fluidní cementářská pec
[22, Japonsko, 1996]
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Disperzní výměník tepla je konvenční čtyřstupňový cyklonový výměník, který předehřívá a kalcinuje
surovinovou moučku. Granulační pec granuluje surovinovou moučku na granule o průměru přibliţně
1,5–2,5 mm při teplotě 1300 °C. Ve slinovací peci se slinování granulí dokončí při teplotě 1400 °C.
Tlumicí chladič s fluidním loţen rychle zchlazuje cementový slínek z teploty 1400 °C na 1000 °C.
Cementový slínek je nakonec ochlazen na teplotu přibliţně 100 °C v chladiči se sbaleným loţem.
Cementový slínek vyrobený ve fluidní peci je stejné nebo vyšší kvality neţ slínek z běţné pece. Emise
NOx dosahují hodnot 115–190 mg/Nm3 při pouţití těţkého oleje jako paliva a 440–515 mg/Nm3 při
pouţití práškového uhlí (převedeno na 10 % kyslíku). Podle studie proveditelnosti pro cementárnu
o kapacitě 3000 tun slínku za den lze spotřebu tepla sníţit o 10–12 % ve srovnání s rotační pecí
s fluidním výměníkem a roštovým chladičem; lze tedy očekávat, ţe emise CO2 lze sníţit také o 10–
12 %.
Konečný cíl technického vývoje fluidního pecního systému na výrobu cementu (podle studie
proveditelnosti pro cementárnu o kapacitě 3000 tun slínku za den a na základě výsledků pilotní
cementárny o kapacitě 20 tun slínku za den) je následující:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

sníţení spotřeby tepla o 10–12 %,
sníţení emisí CO2 o 10–12 %,
úroveň emisí NOx 380 mg/Nm3 nebo niţší (převedeno na kyslík v koncentraci 10 %),
udrţení současné úrovně emisí SOx,
sníţení nákladů na výstavbu o 30 %,
zmenšení rozlohy instalace o 30 %.

1.6.2 Postupné spalování v kombinaci se SNCR
Kombinace postupného spalování a SNCR by teoreticky měla být srovnatelná se SCR. Dodavatelé ji
povaţují za velmi slibnou. Některé výsledky plynoucí z pouţití SCR jsou uvedeny v oddílu 1.4.5.1.8.

1.6.3 Úprava kouřového plynu z cementářské pece pomocí
hydrogenuhličitanu sodného a opětné chemické využití

suchého

Popis
Toto opatření/technika se vyuţívá pro odsiřování kouřových plynů z cementářských pecí, a to obvykle
v případech, kdy jsou jako paliva pouţívány odpadní materiály. Pro dosaţení vysoké redukce obsahu
SO2 zároveň s vysokou účinností redukce je pouţit suchý hydrogenuhličitan sodný; odpady obsahující
sodík lze, podle jejich charakteristik a sloţení, často opětovně vyuţít v procesu výroby cementu.
V některých případech ale tyto odpady vyuţít nelze, protoţe by to mohlo vést k příliš vysokému
obsahu sodíku v cementu.
Chceme-li dosáhnout vysoké redukce obsahu SO2 při pouţití malého mnoţství reagentu a zároveň
umoţnit opětovné vyuţití odpadních materiálů z úpravy kouřového plynu, lze pouţít nově nastupující
techniky dvoustupňové filtrace kouřového plynu.
Dvoustupňová filtrace
První prachový filtr zachycuje procesní prach, který lze opětovně vyuţít ve výrobním procesu, protoţe
není nasycený sodíkem. Za tímto filtrem dochází ke vpravování hydrogenuhličitanu sodného. Suchý,
mletý hydrogenuhličitan sodný se vpravuje a reaguje s SOx na sodné soli, nejvíce na síran sodný
(Na2SO4). Tyto odpady z úpravy kouřového plynu jsou poté zachycovány druhým filtrem, zpravidla
textilním.
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Přínosy pro ţivotní prostředí
Toto opatření/technika umoţňuje dosáhnout vysoké a účinné redukce obsahu SOx v kouřových
plynech, aniţ by tím bylo ohroţeno opětovné vyuţití odpadů z čištění kouřových plynů, a to díky
následujícímu:

v cementu není nadbytek sodíku,

v kouřovém plynu není ţádný dodatečný SOx.
Kromě toho nevzniká ţádný další odpad a nejsou čerpány ţádné další přírodní zdroje.
Mezisloţkové vlivy
Odpad obsahující sodík by bylo moţno opětovně vyuţít jen v omezené míře. Do roku 2008 vyuţíván
nebyl, protoţe opětovné vyuţívání odpadu obsahujícího sodík má dopad na kvalitu cementu a slínku.
Do jisté míry můţe docházet k dalších emisím SOx způsobeným recyklovaným síranem vápenatým
nebo sodným.
Protoţe je činidlo CaCl2 k dispozici v zařízení na kalcinovanou sodu, není třeba čerpat ţádné další
přírodní zdroje.
Můţe dojít ke zvýšení nákladů na přepravu, protoţe odpady ze zpracování kouřových plynů je nutné
přepravovat z cementárny do čistírny odpadních vod. Objem těchto odpadů je nicméně poměrně malý
ve srovnání s celkovým mnoţství prachu a prachu neobsahujícího síran, který je opětovně vyuţíván
přímo v cementárně.
Provozní údaje
Toto opatření/technika právě prochází testováním a není dosud realizována v průmyslové praxi.
V roce 2008 nebyly k dispozici ţádná data z provozu.
Pouţitelnost
Dosud bylo provedeno jen málo pokusů s mokrým procesem s pouţitím této techniky. Technika
filtrace ve dvou krocích je velmi dobře uzpůsobena zejména pro cementárny, kde jsou pro sniţování
emisí prachu pouţity elektrostatické odlučovače. V těchto případech můţe být přidání druhého filtru
(látkového) méně nákladné neţ výměna stávajícího filtru. Kombinace s hydrogenuhličitanem sodným
nicméně dosud není nikde v odvětví výroby cementu pouţita v plném provozu.
Pokud jde o dvojitou filtraci, neexistuje zatím (2008) ţádná funkční cementárna vyuţívající kombinaci
s hydrogenuhličitanem sodným; jsou nicméně prováděny testy.
Pokud jde o zpracování odpadů ze zpracování kouřových plynů, je tato technika testována na
odpadech obsahujících sírany ve Francii (zatím bez pouţití v praxi) a vznikají studie/projekty dalších
cementáren. Tato technika je průmyslově funkční a je vyuţívána ve Francii a v Itálii ve spalovnách
komunálního odpadu, které takto zpracovávají odpady z kouřových plynů. Informace o spalování
odpadů lze také nalézt v Referenčním dokumentu o nejlepších dostupných technikách spalování
odpadů [87, Evropská komise, 2001].
Ekonomická hlediska
Čištění odpadů obsahujících sodík jako takové – má-li být vyuţito v chemickém průmyslu tak, jak se
jiţ děje v průmyslu spalování komunálních odpadů – je obtíţně ekonomicky obhajitelné z důvodu
vysokého obsahu prachu v pouţívaných odpadních materiálech.
Důvody implementace
Poţadavek na vysokou míru redukce nebo vysokou účinnost redukce SOx v pecním kouřovém plynu.
Příklady závodů a referenční literatura
Testovací cementárny ve Francii. [168, TWG CLM, 2007], [176, Francie, 2008], [182, TWG CLM,
2008]
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1.7

Závěry a doporučení

Časový průběh práce na dokumentu
Zahajovací schůzka s cílem revidovat dokumentu BREF pro cement a vápno proběhla v září roku
2005. TGW souhlasila s rozšířením rozsahu tohoto dokumentu a přidáním dalšího průmyslového
sektoru, totiţ výroby oxidu hořečnatého (MgO/magnézie) s pouţitím suchého procesu. Po uplynutí
období sběru informací a dat proběhla v únoru 2007 další schůzka TGW s cílem ověřit a odsouhlasit
informace a data, která budou pouţita pro revizi dokumentu BREF. TGW dále poţádala
o procedurální výjimku pro proces revize tohoto dokumentu, aby bylo moţno vést diskuzi o oddílech 1
aţ 4 a oddílech týkajících se BAT odděleně pro cement, vápno a oxid hořečnatý.
Na základě poţadavku TGW a s uváţením původního harmonogramu revize dokumentů BREF
(prosinec 2005) IEF souhlasila s rozdělením diskuze o oddílech 1 aţ 4 a oddílech týkajících se BAT na
tři kapitoly týkající se cementu, vápna a oxidu hořečnatého.
První návrh pokrývající revidované oddíly 1 aţ 4 a 6 pro cement, vápno a oxid hořečnatý byl
předloţen ke konzultacím v září roku 2007. Druhá část prvního návrhu pokrývající oddíly
o technikách zvaţovaných při stanovování BAT (oddíly 1.4, 2.4 a 3.4) a oddíly týkající se BAT
(oddíly 1.5, 2.5 a 3.5) pro všechny tři kapitoly byly předloţeny ke konzultacím v květnu roku 2008.
Závěrečná schůzka TGW se konala v září 2008.
Projekt první revize tohoto dokumentu BREF, který byl pilotním projektem pro revizi první série
dokumentů BREF, vyvolal obrovský zájem. V době závěrečné plenární schůze měla TGW více neţ
110 členů.
Vzhledem k původnímu harmonogramu revize dokumentů BREF (prosinec 2005) nespočívala revize
dokumentu BREF pro cement a vápno v kompletním přepracování prvního dokumentu přijatého
v prosinci roku 2001, ale pouze v aktualizaci stávajícího dokumentu se zahrnutím dalších informací,
které byly revidovány (např. pokud jde o techniky), protoţe by mohly mít dopad na závěry ohledně
BAT. Výměna informací a sběr dat vycházel z poţadavků TGW a závěrů odsouhlasených na druhé
schůzce TGW (leden 2007). Dokument s pokyny pro sběr dat odsouhlasený IEF v dubnu 2008 nebyl
pro tento proces pouţit.
Zdroje informací, práce na této kapitole o cementu a chybějící informace
Revidovaná kapitola o cementu vychází z velkého počtu dokumentů a více neţ 50 zdrojů informací jak
z průmyslu, tak od členských států EU. Zprávy byly předkládány organizací CEMBUREAU,
průmyslovou asociací reprezentující většinu evropských výrobců cementu a členské státy Německo,
Rakousko, Švédsko, Francii, Spojené království, Irsko, Nizozemí, Itálii, Maďarsko, Estonsko,
Španělsko, Portugalsko, Finsko a Českou republiku. Další informace poskytla organizace EURITS,
průmyslová asociace reprezentující většinu evropských subjektů v sektoru spalování nebezpečných
odpadů, a dodavatel z Norska. Tyto dokumenty lze povaţovat za stavební kameny revidovaných částí
této kapitoly o cementu.
Další uţitečné informace byly získány návštěvou závodů vyrábějících cement ve Spojeném království,
Rakousku, Německu, Belgii, Španělsku, Finsku a Maďarsku.
Na základě informací a dat získaných a poznámek předloţených po uplynutí konzultační doby byla
tato kapitola o cementu revidována a informace a data byla aktualizována. Dále byly vypracovány
další oddíly, např. oddíly o vyuţívání odpadů jako paliv a/nebo surovin a jejich spotřebě během
výrobního procesu cementu, kogeneraci, několika typech emisí do ovzduší, příkladech kalkulací
nákladů pro opatření/techniky k redukci kouřových plynů a primární opatření/techniky pouţívané pro
sniţování emisí, vlivech pouţívání odpadních materiálů na chování emisí a energetickou účinnost
a o nástrojích environmentálního managementu.
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I přes mnoţství velmi uţitečných informací a poznámek týkajících se několika různých problémů je
třeba zdůraznit některé problémy s daty a jejich důsledky pro tuto kapitolu o cementu:








není dostatek informací týkajících se četnosti měření v případě periodických měření,
není dostatek informací o problému emisí rtuti a souvislostech mezi emisemi rtuti a dostupnými
technickými variantami sniţování obsahu rtuti,
do jisté míry chybí konzistentní informace o technikách monitoringu a systémech pro měření
emisí, např. emisí rtuti,
pokud jde o pouţití aktivního uhlí, byly získány informace pouze pro sniţování emisí SOx,
přestoţe by tato technika měla být povaţována za techniku sniţující emise více znečišťujících
látek unikajících do ovzduší ve formě emisí,
pokud jde o vyuţití odpadů, byla poskytnuta vstupní data, která jsou pro EU-27 odlišná, pokud
jde např. o charakteristiky a parametry, protoţe jsou specifická pro danou cementárnu. Data
poskytnutá v tomto kontextu vykazují řadu specifických detailů; vedou nicméně k závěru, ţe je
obtíţné vyvodit obecné kvantitativní závěry k tomuto problému a příslušné rozhodnutí o BAT je
tedy zaloţeno na kvalitativním přístupu,
technika výroby cementu s pouţitím fluidního loţe je popsána jako nově nastupující technika
(viz oddíl 1.6.1); TGW ale neposkytla ţádné informace o tom, jak by bylo záhodno/moţno tuto
techniku dále rozvíjet.

Během závěrečné schůzky TGW CLM proběhla podrobná diskuze ohledně zdrojů a moţných
redukčních technik emisí rtuti. Diskuze ukázala následující:




na úroveň emisí rtuti má vliv především sloţení surovin. Podle poskytnutých dat o emisích lze
dosáhnout úrovně emisí pod 0,05 mg/Nm3; nebylo ale nijak prokázáno, odkud tyto nízké
hodnoty emisí pocházejí. CEMBUREAU souhlasil s výzkumem tohoto problému s cílem
porozumět lépe emisím rtuti a souvislostem tohoto problému s cementárnami obecně.
CEMBUREAU se pokusí dodat úplný soubor dat týkajících se tohoto problému pro příští revizi
tohoto dokumentu CLM BREF,
v Německu a Rakousku se provádí průběţný monitoring emisí rtuti, který je nutný kvůli právně
závazným poţadavkům na průběţné sledování obsahu rtuti (v Německu od roku 2000). V roce
2008 bylo v německém odvětví výroby cementu v provozu 34 CEM (Continuous Emissions
Monitors – průběţných monitorů emisí) pro rtuť. Monitorovací zařízení byla vyvíjena a obecně
lze říci, ţe do roku 2008 byla výkonnost CEM vylepšena natolik, ţe zařízení pracovala správně
a poskytovala spolehlivé výsledky. Obecně bylo zjištěno, ţe v některých případech je třeba
provádět dodatečnou údrţbu. V jiných případech bylo nutno upravit podle kompetentních
orgánů komerčně dostupná zařízení tak, aby vyhovovala individuálnímu pouţití. Existují pouze
vzácné případy (10 %), kdy CEM nelze uspokojivě pouţít. Konečné závěry o dlouhodobé
stabilitě těchto zařízení zatím nejsou k dispozici. Intervaly periodických měření CEM bude
nutno upravovat podle získaných zkušeností. V říjnu roku 2007 poţádala německá organizace
UBA výrobce a dodavatele těchto zařízení pro měření rtuti o jejich zkušenosti. Výsledkem jsou
nyní dostupné pokyny pro ověřování kvality, které stanovují poţadavky na postup údrţby pro
většinu CEM. Dalším problémem jej řádná kalibrace CEM podle evropské normy EN 14181.
V případě rtuťových CEM je tato kalibrační procedura náročnější neţ u CEM pro jiné emise,
např. prach nebo NOx. Pravidelné procedury ověřování kvality musí provádět pouze zkušení
pracovníci. Je třeba sledovat probíhající vývoj. Jeho výsledky je třeba vzít v úvahu při příští
revizi tohoto dokumentu CLM BREF; je nutno sbírat informace a data týkající se tohoto
problému, aby bylo moţno vyvodit obecné kvantitativní závěry o průběţném měření emisí rtuti.
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Je třeba sledovat probíhající výzkum a pátrat po moţnostech dalších zlepšení a rozvoje. Výsledky je
třeba vzít v úvahu při příští revizi tohoto dokumentu CLM BREF; je nutno sbírat informace a data
týkající se tohoto problému, aby bylo moţno vyvodit obecné kvantitativní závěry o průběţném měření
emisí rtuti.
Míra shody na závěrečné schůzce TWG
Výsledky práce týkající se kapitoly o cementu byly odsouhlaseny na závěrečné schůzce TGW v září
2008. Hlavními témat diskuze na této závěrečné schůzce TGW byla rozhodnutí o BAT. Navrţené
BAT pro průmyslové odvětví výroby cementu byly probírány postupně jedna po druhé.
Na této závěrečné schůzce TGW bylo dosaţeno široké shody ohledně BAT (nejlepších dostupných
technik) pro průmyslové odvětví výroby cementu a nebyly zaznamenány ţádné sporné názory. Proces
výměny informací lze tedy – a to i při zpětném pohledu na celé období výměny informací – povaţovat
za úspěšný.
Doporučení pro další práci
Výměna informací a její výsledek pro průmyslové odvětví výroby cementu, tj. kapitola tohoto
dokumentu týkající se cementu, představuje důleţitý pokrok ve snaze dosáhnout integrované prevence
a kontroly znečišťování v odvětví výroby cementu. Proces můţe pokračovat dále prací
na následujících problémech:


















sběr dat podle pokynů uvedených v dokumentu IEF vydaném v dubnu 2008, který umoţní
vyhodnocení výkonnosti určitých opatření/technik, zejména potenciálních BAT, na úrovni
cementáren,
sběr informací týkajících se vztahu mezi typem procesu, pouţitými odpady (druh, mnoţství)
a emisemi,
sběr dat o nákladech (např. o investicích či provozních nákladech) týkajících se všech
opatření/technik, které budou zvaţovány při určování BAT,
sběr dat o nákladech spolu s účinností redukčních opatření/technik,
sběr informací a dat týkajících se moţností minimalizace spotřeby energie nebo zvyšování
energetické účinnosti,
sběr dat o spotřebě energie spolu s daty o nejlepší výkonnosti podle pouţitých typů pecí,
sběr informací a dat týkajících se sniţování emisí NOx, zejména pokud jde o techniky SCR
a SNCR,
sběr informací týkajících se emisí NH3,
sběr dalších informací týkajících se pouţití aktivního uhlí jako redukční opatření/techniky pro
emise různých znečišťujících látek, např. emise SOx,
sběr informací týkajících se monitoringu emisí a četnosti tohoto monitoringu např.
u periodických měření tak, aby příslušné orgány mohly kontrolovat dodrţování
poţadavků/podmínek uvedených v povolení,
zjištění moţností revize Referenčního dokumentu o obecných principech monitorování,
sběr informací a dat týkajících se emisí TOC,
sběr dat a výzkum opatření/technik, které by bylo moţno vyuţít pro sniţování emisí kovů
(rtuti),
sběr informací a dat o veškerých procesních vstupech, zejména pokud jde o rtuť,
sběr informací a dat týkajících se vstupních kritérií pro odpady,
sběr informací týkajících se opatření/technik pro průběţný monitoring emisí rtuti pouţívaných
v průmyslovém odvětví výroby cementu,
sběr informací týkajících se techniky výroby cementu fluidní technologií.

Průmyslová odvětví výroby cementu, vápna a oxidu hořečnatého

188

Kapitola 1

Navrhovaná témata pro budoucí výzkum a vývoj
Pokud jde o pouţití SCR pro sniţování emisí NOx v průmyslovém odvětví výroby cementu, je zde
zapotřebí dále pracovat na vývoji vhodných katalyzátorů a dalším vývoji procesu (viz BAT 17 d
v oddíle 1.5.6.1).
Další výzkum a vývoj bude potřebný a uţitečný zejména u technik popsaných v oddílu Nastupující
techniky (oddíl 1.6), aby bylo moţno tyto techniky v budoucnu vzít v úvahu při stanovování BAT pro
průmyslové odvětví výroby cementu.
Kromě toho ES spouští a prostřednictvím programů RTD podporuje sérii projektů zabývajících se
čistými technologiemi, nově nastupujícími technologiemi čištění a recyklace odpadních vod
a strategiemi řízení. Tyto projekty mohou být potenciálním příspěvkem k budoucím revizím BREF.
Čtenáři jsou proto ţádáni, aby informovali EIPPCB o jakýchkoli výsledcích výzkumu, které jsou
relevantní k předmětu tohoto dokumentu (viz téţ předmluvu k tomuto dokumentu).
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2 PRŮMYSLOVÉ ODVĚTVÍ VÝROBY VÁPNA
2.1 Všeobecné informace o průmyslovém odvětví výroby vápna
2.1.1 Vápno a jeho použití
Vápno se pouţívá téměř „odedávna―, tj. jiţ 8000 let na Blízkém východě. Je také jisté, ţe pouţívání
nehašeného vápna (CaO) a hašeného vápna (Ca(OH)2) ve stavebnictví bylo rozšířené v mnoha
civilizacích, včetně starověkého Řecka, Egypta, Říma, Incké říše, Mayské říše, Číny a Mongolska jiţ
1000 let př. n. l. Římané dokonce znali jeho chemické vlastnosti a pouţívali je například jako
vápennou vodu k bělení plátna a v lékařství.
V roce 2008 se vápno pouţívalo v širokém sortimentu produktů a aplikací, přizpůsobeno jednotlivým
trţním poţadavkům. Vápno a jeho deriváty se například pouţívají jako tavidlo při zušlechťování ocelí,
jako pojivo ve stavebnictví a při čištění odpadních vod k odlučování nečistot. Vápno má také široké
pouţití při neutralizaci kyselých sloţek průmyslových odpadních vod a plynů.
Vápno lze aplikovat a pouţívat v mnoha sektorech různých průmyslových odvětví a v zemědělství.
Tento produkt je součástí kaţdodenního ţivota ve formě různých aplikací, jak ukazuje Tab. 2.1.
Sektory pouţití
Ţivotní prostředí - plyn





Ţivotní prostředí - voda

Ţivotní prostředí - odpad
Ţivotní prostředí –
kontaminovaná půda
Výstavba a inţenýrské stavby
Zemědělství




Čištění odpadních vod – čištění průmyslových odpadních vod a odpadních
vod z těţby (úprava pH, eliminace fosforu a dusíku a čištění vody)
Změkčování pitné vody a odstranění nečistot z pitné vody
Čištění odpadních vod




Zpracování zdravotnického a nebezpečného odpadu
Zpracování organických a anorganických usazenin



Úprava pH a imobilizace sulfátů, fosfátů a těţkých kovů






Pouţití při výrobě cihel a stavebních tvárnic
Zdivo a omítkové směsi pro fasády budov
Stabilizace zeminy a vápenná pojiva pro silniční povrchy
Zpracování půdy – úprava pH půd za účelem optimalizace růstových
podmínek vedoucích ke zvýšeným výnosům plodin
Pouţití v procesech výroby oceli ke sníţení síry a fosforu, k modifikaci
viskozity strusky, k ochraně ţáruvzdorných materiálů a k tvorbě strusky
Pouţití jako struskotvorná přísada při tavení mědi, olova, zinku a jiných
kovů z rud
Pouţití k neutralizaci a mazání drátů po vyčištění kyselinou
Papírenský průmysl – výrobní postup; celulóza a surovina pro sráţený
uhličitan vápenatý (PCC)
Aditivum do oleje do maziv (jako například sulfonáty, fenoláty a salicyláty)
Plastový průmysl – pouţití jako vysoušecí prostředek při výrobě
petrochemických produktů
Pouţití při činění kůţí
Pouţití ve sklářském průmyslu a průmyslu zpracovávajícím uhličitan sodný
Neutralizace kyselin
Pouţití v základním sloţení léčiv
Pouţití při výrobě fosforečnanu vápenatého, jako přísada zubních past
Pouţití při výrobě potravinářských a nápojových přísad
Pouţití v cukrovarnictví k vysráţení nečistot z výtaţků cukrové řepy
a cukrové třtiny a také k neutralizaci pachů vznikajících mytím a dopravou
cukrové řepy


Ocel a neţelezné kovy





Chemický a papírenský průmysl

Léčiva, osobní
péče a potravinářský průmysl

Podrobné informace k pouţití
Neutralizace škodlivin z kouřových plynů jako například síra a chlor
Míchání s přísadami, zachycuje těţké kovy











Tab. 2.1:
Vápno, všestranný materiál – některé průmyslové aplikace
[44, EuLA, 2006]
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2.1.2 Produkce vápna ve světě
V roce 2006 byla celková produkce vápna ve světě odhadována na 172 mil. tun za rok, včetně výroby
pro vlastní potřebu, viz Tab. 2.2.
Stát
Brazílie
Čína
EU-25
Ostatní evropské země
Indie
Japonsko
Mexiko
Rusko
US
Ostatní země
Celkem

Roční produkce
Mil. t za
%
rok
6
3,5
75
43,6
28
16,3
2
1,2
4
2,3
10
5,8
4
2,3
8
4,7
20
11,6
15
8,7
172
100

Nejlepší odhad světové produkce nehašeného a dolomitického vápna v roce 2006 v zemích
EU-27 včetně vápna pro vnitropodnikovou spotřebu
[44, EuLA, 2006], [168, TWG CLM, 2007]
Tab. 2.2:

2.1.3 Geografické rozložení a obecné ekonomické úvahy v Evropě – hlavní
indikátory
2.1.3.1 Roční produkce
Německo, Francie, Polsko, Belgie, Španělsko a Itálie jsou největšími výrobci vápna v zemích EU-27,
coţ odpovídá asi 20 % celkové celosvětové výrobě vápna. Ve čtyřech členských státech EU se
nevyrábí ţádné vápno, patří mezi ně Kypr, Malta, Lucembursko a Nizozemí. Struktura průmyslového
odvětví výroby vápna se v jednotlivých členských státech liší. Avšak ve většině států EU je
průmyslové odvětví výroby vápna charakteristické malými a středními společnostmi. Nicméně
v Evropské unii existuje stále více neţ 100 fungujících společností. Převáţnou část tvoří malovýrobci
často pouze s jedním výrobním závodem. V současné době však existuje sílící trend koncentrace do
malého počtu velkých mezinárodních společností, které získávají podstatný podíl trhu. Obr. 2.1
znázorňuje produkci na evropském trhu v zemích EU-27 z roku 2004, která představovala téměř 25
milionů tun vápna z celkové evropské produkce 28 milionů tun včetně komerční i vnitropodnikové
spotřeby.
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Obr. 2.1:

Produkce vápna a páleného dolomitu v zemích EU-27 v roce 2004

[44, EuLA, 2006]

Výroba vápna v členských státech EU koncem 80. let poklesla, ale počátkem roku 1994 začala znovu
růst. To bylo důsledkem změn skladby spotřeby. Jeden z hlavních spotřebitelů vápna, průmysl ţeleza
a oceli, sníţil svou měrnou spotřebu vápna na tunu oceli ze 100 na 40 kg. Avšak kolem poloviny 90.
let přivedla zvyšující se spotřeba vápna pro potřeby ochrany ţivotního prostředí údaje o prodeji
k opětovnému vzestupu.
Celková spotřeba vápna v EU v minulosti stagnovala, protoţe odvětví se vzrůstající poptávkou,
například odvětví zabývající se úpravou vody a odsiřováním kouřových plynů, jen zčásti nahrazovala
sníţenou spotřebu v tradičních odvětvích ocelářství a metalurgie.
Vápno je levný, ale neskladný materiál, takţe je snaha přepravovat je pouze na relativně malé
vzdálenosti. Vývozy vápna z EU dosahují pouze několika procent výroby. Podíly na trhu z vápna
určeného pro komerční účely v zemích EU-27 za rok 2004 jsou uvedeny dle různých odvětví
v Tab. 2.3
Odvětví

Podíl (%)

Výroba oceli a zpracování neţelezných kovů
Ochrana ţivotního prostředí, zemědělství a lesnictví
Stavebnictví a stabilizace jílovitých půd
Ostatní: chemikálie, rafinace neţelezných kovů,
Sráţený uhličitan vápenatý pro papír, potraviny,
krmivo a zdravotní péči

30 – 40
30
15 – 20
10 – 15

Tab. 2.3:
Podíl vápna určeného pro komerční účely dle odvětví v zemích EU-27 za rok 2004
[44, EuLA, 2006]
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2.1.3.2 Klíčové otázky životního prostředí a udržitelného rozvoje
Klíčové otázky ţivotního prostředí pro výrobu vápna jsou spotřeba energie, emise CO 2 z výrobního
procesu a ze spalování, kontrola znečištění ovzduší (zejména prach), obnova oblastí zatíţených
dopravou a těţbou [44, EuLA, 2006].
Klíčové otázky udrţitelného rozvoje k těţbě hlavních surovin pro výrobu vápna spočívají v přístupu
k nalezištím s velmi kvalitním vápencem a dolomitem za účelem zajištění dlouhodobých geologických
zásob. Z geologického hlediska je vápenec běţný kámen. Ale jen zřídkakdy se podaří objevit naleziště
se všemi následujícími základními charakteristikami:






zásoba na 50 let a více
vysoká chemická čistota
speciální fyzikální a mechanické vlastnosti
blízkost dopravní infrastruktury
environmentální tlaky

Tab. 2.4 ukazuje předpokládanou spotřebu vápence na rok 2030 ve srovnání s rokem 2003.
Trend spotřeby vápence a dolomitu na období 2003 - 2030
Aplikace vápna:
2003
stavební materiály a průmyslové vyuţití (ocelárenský,
milióny tun za rok
papírenský, sklářský průmysl, cukrovarnictví, ochrana
půdy, ochrana ţivotního prostředí)
Výroba vápna/dolomitického vápna po kalcinaci
25
vápence a dolomitu
Suroviny pro výrobu vápna a dolomitického vápna
50

2030
milióny tun za rok

32
64

Tab. 2.4:
Trend ve spotřebě vápence a dolomitu v období 2003 - 2030
[44, EuLA, 2006]

2.1.3.3 Druhy vápna a dolomitického vápna
Termín „vápno― se často nesprávně pouţívá k popisu produktů z vápence. To je častou příčinou
nedorozumění. Termín vápno obsahuje nehašené vápno a hašené vápno a je synonymem pro termín
„vápenné produkty―. Nehašené nebo tzv. „pálené vápno― je oxid vápenatý (CaO) vyráběný
dekarbonizací vápence (CaCO3). Hašené vápno se vyrábí reakcí neboli „hašením‖ nehašeného vápna
vodou a sestává převáţně z hydroxidu vápenatého (Ca(OH)2). Hašené vápno zahrnuje vápenný hydrát
(suchý prášek hydroxidu vápenatého), vápenné mléko a vápennou kaši (vodní disperze částeček
hydroxidu vápenatého). Avšak 90 % celkového vyprodukovaného mnoţství tvoří vápno a 10 %
dolomitické vápno.
Tyto různé typy vápna se pouţívají pro rozmanité aplikace. Rozlišují se bílá vápna, dolomitická vápna
a hydraulická vápna. Bílá vápna tvoří zdaleka největší kategorií a dodávají se v kusové, mleté nebo
hydratované formě. Dolomitická vápna jsou speciálnější výrobky a dodávají se v menším mnoţství v
kusové, mleté, hydratované a tvrdě pálené formě.
Hydraulická vápna jsou částečně hydratovaná, obsahují hydraulické sloučeniny a pouţívají se
výhradně ve stavebnictví.
Tento dokument pojednává pouze o komerční produkci vápna.
Tab. 2.5 uvádí různá synonyma pouţívaná v oblasti výroby vápna s odpovídajícími registračními čísly
CAS (divize společnosti American Chemical Society) a s čísly EC nacházejícími se v seznamu
EINICS (Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek).
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Chemická
sloučenina

Chemický
vzorec

Oxid vápenatý

CaO

Oxid
vápenato-hořečnatý

CaO•MgO

Hydroxid
vápenatý

Ca(OH)2

Vápenato-hořečnatý
tetrahydroxid

CaMg(OH)4

Synonyma
Vápno, pálené vápno a nehašené
vápno
Hořečnaté pálené vápno,
dolomitické vápno
Hydroxid vápníku, hydroxid
vápenatý, pálené vápno, vápenný
hydrát a hašené vápno
Vápenný hydrát dolomitický,
hydroxid vápenato-hořečnatý

EC #

CAS #

215-138-9

1305-78-8

253-425-0

37247-91-9

215-137-3

1305-62-0

254-454-1

39445-23-3

Tab. 2.5:
Označení vápna, čísla EC a CAS
[44, EuLA, 2006]

2.1.3.4 Zařízení vyrábějící vápno
V roce 2003 bylo v Evropské unii přibliţně 211 zařízení vyrábějících vápno (vyjma výroby vápna pro
vlastní potřebu), které bylo distribuováno do členských států EU – viz tab. 2.6.

Stát
Belgie
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Německo
Estonsko
Řecko
Španělsko
Francie
Irsko
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Holandsko
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Spojené království
CELKEM

BE
BG
CZ
DK
DE
EE
EL
ES
FR
IE
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK

Výroba
Výroba
vápna a dolomitického
tvrdě páleného
vápna
dolomitického vápna
6
1
6
1
5
0
1
0
39
1
1
0
19
0
22
2
16
0
1
0
36
1
0
0
1
0
1
0
0
0
3
0
0
0
0
0
6
0
8
0
4
0
8
0
3
0
6
0
6
0
7
0
6
2
211
8

Počet nevnitropodnikových provozů v členských státech EU-27 s produkcí přesahující 50
t/d – celkem od roku 2003
[44, EuLA, 2006], [139, Italy, 2007]
Tab. 2.6:
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V roce 2006 bylo v EU-27 celkem 597 pecí vyrábějících vápno pro komerční účely (vyjma pecí pro
vnitropodnikovou spotřebu), které lze rozdělit do šesti různých typů pecí. Tab. 2.7 a

Obr. 2.2, Obr. 2.3 a Obr. 2.4 uvádějí počet provozovaných pecí dle typu pece a její relativní důleţitosti
při výrobě vápna, dolomitického vápna a slinovaného dolomitického vápna (tvrdě páleného vápna) v
zemích EU-27.
Typ pece
Dlouhá rotační pec (LRK)
Rotační pec s předehřívačem (PRK)
Souproudá regenerativní šachtová pec
(PFRK)
(standardní šachtová
a jemné vápno)
Prstencová
pec (ASK)
Šachtová pec se smíšenou vsázkou
(MFSK)
Ostatní pece (OK)
CELKEM

Počet pecí
26
20
158
74
116
203
597

Tab. 2.7:
Počet provozovaných vápenických pecí dle typu pece v roce 2004 v zemích EU-27
[44, EuLA, 2006] [46, Německo, 2006]

Ostatními pecemi mohou být:











šachtové pece s dvojím sklonem
vícekomorové šachtové pece
šachtové pece s centrálním hořákem
šachtové pece s externí komorou
šachtové pece s hořákovým prámem
šachtové pece s vnitřními obloukem
pece s pohyblivým roštem
pece s „tvarovaným víkem―
pece s bleskovou kalcinací
pece s rotujícím topeništěm

Obr. 2.2:
Výroba komerčního vápna dle typu pece v zemích EU-27 v roce 2004
[44, EuLA, 2006]
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Obr. 2.3:
Výroba komerčního dolomitického vápna dle typu pece v zemích EU-27 v roce 2004
[44, EuLA, 2006]

Obr. 2.4:

Výroba komerčního slinutého dolomitického vápna dle typu pece v zemích EU-27 v roce
2004

[44, EuLA, 2006]
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Pro výrobu vápna, dolomitického vápna nebo slinutého dolomitického vápna se typická kapacita
vápenických pecí pohybuje mezi 50 a 500 tunami za den. Pouze 10 % těchto vápenických pecí má
kapacitu menší neţ 10 nebo větší neţ 500 tun za den. Tab. 2.8 uvádí přehled počtu různých typů pecí
dle země v zemích EU-27 v roce 2003 na výrobu vápna a dolomitického vápna.
Dlouhá
rotační pec
(LRK)

Stát
Belgie
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Německo
Estonsko
Řecko
Španělsko
Francie
Irsko
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Holandsko
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Spojené království
Celkem

BE
BG
CZ
DK
DE
EE
EL
ES
FR
IE
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK

5
1
1
1
2
3
1
5
5
5
29

Rotační pec
Souproudá
Šachtová pec Ostatní
Prstencová
s předehřívačem regenerativní
se smíšenou
pece Celkem
šachtová pec
šachtová pec
vsázkou
(ASK)
(OK)
(PRK)
(PFRK)
(MFSK)
3
14
5
9
1
37
2
29
32
2
8
4
2
16
1
6
15
32
64
17
135
2
2
2
2
40
46
1
34
1
1
9
49
2
18
23
5
48
1
1
31
4
35
70
0
1
1
1
0
3
3
0
0
3
3
1
3
10
4
36
1
41
3
6
9
7
14
21
2
10
12
4
3
1
13
21
3
1
9
4
9
2
8
6
21
20

163

73

116

194

595

Počet vápenických pecí dle země v EU-27 v roce 2003 na výrobu vápna a dolomitického
vápna, nezahrnující pece pro vnitropodnikovou spotřebu
[44, EuLA, 2006], [139, Italy, 2007]
Tab. 2.8:

Průmyslové odvětví výroby vápna je energeticky velmi náročné, náklady na energii představují 30 –
60 % celkových výrobních nákladů. Pece jsou vytápěny fosilními palivy, například pevnými,
kapalnými nebo plynnými palivy, jakoţ i odpadními palivy a/nebo biomasou. Pouţití odpadu jako
paliva závisí na očekávané kvalitě vápna. Pouţití odpadu můţe ovlivnit kvalitu vápna, proto se musí
před pouţitím prozkoumat jeho vlastnosti. Spotřeba fosilních paliv se sníţila, naopak spotřeba
odpadních paliv během několika posledních let vzrostla. Tab. 2.9 uvádí zastoupení typů paliv
pouţívaných v zemích EU-27 v roce 2003.
Jednot
ka
Plynné (fosilní)
%
Pevné (fosilní)
%
Kapalné (fosilní)
%
Ostatní
%
Odpadní
%
Biomasa
%
Typ paliva

EU-27
2003
43
41
7
8
1

Tab. 2.9:
Zastoupení paliv pouţívaných při výpalu vápna v zemích EU-27 v roce 2003
[16, EuLA, 2001], [44, EuLA, 2006]
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Hlavní emise z výroby vápna představují atmosférické emise z pecí. Ty jsou důsledkem určitého
chemického sloţení pouţívaných surovin a paliv. Avšak k významným emisím prachu můţe dojít
z kterékoliv části výrobního procesu, zejména z hydrátoru a pece. Dále se mohou objevit emise
rozptýleného prachu, např. z dopravníků, přepravy a z hromadného skladování. Potenciálně významné
emise z vápenek zahrnují oxidy uhlíku (CO, CO2), oxidy dusíku (NOx), oxid siřičitý (SO2) a prach.
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2.2

Procesy a techniky používané při výrobě vápna

Proces výroby vápna se skládá z vypalování uhličitanů vápníku a/nebo hořčíku při teplotách mezi 900
a 1200 ºC, coţ postačuje k uvolnění oxidu uhličitého a k získání odpovídajícího oxidu (CaCO3 → CaO
+ CO2). Pro některé procesy, například pro tvrdě pálené dolomitické vápno, jsou zapotřebí podstatně
vyšší teploty vypalování – aţ 1800 ºC.
Výsledný oxid vápenatý z pece se před dopravou do skladovacího sila obvykle drtí, mele a/nebo třídí.
Ze sila se pálené vápno buď dopravuje ke konečnému spotřebiteli k pouţití v podobě nehašeného
vápna, nebo se dopravuje do hydratačního provozu, kde reaguje s vodou za účelem výroby
hydratovaného neboli hašeného vápna.
Obr. 2.5, Obr. 2.6 a Obr. 2.7 znázorňují základní kroky celého výrobního procesu vápna uvedené
v následujícím seznamu [44, EuLA, 2006]:









těţba/dobývání suroviny z vápence
skladování a příprava vápence
skladování a příprava různých typů paliv
kalcinace vápence
hydratace a hašení nehašeného vápna
zpracování nehašeného vápna
další zpracování vápna
skladování, manipulace a doprava.

Obr. 2.5:
Přehled procesu výroby vápna
[44, EuLA, 2006], [168, TWG CLM, 2007], [177, EULA, 2008]

Průmyslová odvětví výroby cementu, vápna a oxidu hořečnatého

200

Kapitola 2

2.2.1 Obecný popis výrobního procesu
Výroba vápna závisí především na kvalitě vápence, která je spojena s geologickou pozicí naleziště.
Vápenec se zpracovává a vkládá do pece, kde prochází tepelným rozkladem vedoucím k výrobě oxidu
vápenatého a oxidu uhličitého. Tento „produkt―, běţně nazývaný pálené vápno nebo nehašené vápno,
se zpracovává co do velikosti a poté se skladuje, přepravuje nebo dále zpracovává. Obr. 2.6 znázorňuje
základní technologické schéma výroby vápna.

Obr. 2.6:
Základní technologické schéma výroby vápna
[44, EuLA, 2006]

Tři základní prvky „vápenec―, „výrobní proces― a „produkt― tvoří základ „matice― vzájemné závislosti
pro výrobu výrobku odpovídajícího různým trţním poţadavkům. Vápno se pouţívá pro výrobu
různých výrobků, které lze pouţít v mnoha průmyslových odvětvích a je nepostradatelným
meziproduktem pro mnoho výrobních procesů. Avšak různý rozsah aplikací také vyţaduje rozmanité
fyzikálně chemické vlastnosti vápenných produktů. Poţadavky na kvalitu vápna stanovují zejména
národní a evropské standardy, ale i přímé smlouvy mezi výrobci a zákazníky. Průmyslové odvětví
výroby vápna je vţdy připraveno dodrţovat široký rozsah poţadavků na kvalitu „vyzrálou― technikou,
tj. zvláštními typy pecí včetně příslušných paliv.
Kvalita vápence, CaCO3, a dolomitu, CaMg(CO3)2, hraje klíčovou roli při výrobním procesu,
ovlivňuje finální kvalitu vápna a chemického sloţení. Technika pece, tj. typ pece a pouţívané palivo,
do značné míry ovlivňuje vlastnosti vyrobeného vápna. Proto byly po celém světě vyvíjeny různé typy
pecí pro dosaţení různých kvalit vápna. Na základě dostupných nalezišť vápence společně s profilem
poţadavků zákazníka byla vybrána optimální kombinace pece/paliva za účelem vypracování
nejlepších dostupných technik pro proces výroby vápna.
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Proces výroby vápna je znázorněn na Obr. 2.5 a Obr. 2.6

Obr. 2.7:
Přehled procesu výroby vápna
[44, EuLA, 2006]

2.2.2 Suroviny a dobývání vápence
Surovinou pro výrobu vápna je vápenec, v menší míře dolomit nebo dolomitický vápenec. Vápenec
tvoří deset procent celosvětového objemu usazených hornin.
Vápenec typicky obsahuje více neţ 90 % CaCO3 a několik procent MgCO3. Dolomit je dvojuhličitan
obsahující více neţ 54 - 58 % CaCO3 a 40 – 44 % MgCO3. Obvykle se uvádí, ţe dolomitický vápenec
je vápenec s obsahem MgCO3 na vyšší úrovni neţ vápenec, ale na niţší neţ dolomit. Stáří suroviny,
například vápence, můţe být více neţ 360 milionů let. Zatímco loţiska vápence jsou v mnoha zemích
relativně hojná, pouze malá část je vhodná ke komerční těţbě.
Vápencové horniny vznikají především kombinovaným procesem rozpouštění iontů vápníků a oxidu
uhličitého, a to buď organickou cestou působením různých organismů, nebo anorganickou cestou
zahrnující krystalizaci uhličitanu. Po tomto procesu následuje proces nazývaný „zpevnění nebo
přeměna sedimentů na horniny―. Tento proces je docela sloţitý, zahrnuje několik organických,
fyzikálně-chemických cest. Proto je moţné nalézt vápenec v mnoha formách v závislosti na tom, jak
byl původně vytvořen. To se poté odrazí v zrnitosti, mikrostruktuře, textuře, nečistotách a obsahu
uhličitanu.
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Úroveň nečistot nebo stopových prvků a obsah uhličitanu jsou obzvlášť důleţité pro pouţitelnost
vápence v mnoha aplikacích. Tab. 2.10 uvádí typický rozsah běţných nečistot nebo stopových prvků
obecně nacházených ve vápenci. Příklad sloţení suroviny z pouţitého vápence v maďarské vápence je
uveden v oddíle 4.3.2.1, Tab. 2.29.
Nečistoty nebo kovy
Křemík (jako SiO2)
Hliník (jako Al2O3)
Ţelezo (jako Fe2O3)
Síra (S)
Uhlíkatá látka
Mangan (jako MnO2)
Antimon
Arzen
Bór
Kadmium
Chrom
Měď
Olovo
Rtuť
Molybden
Nikl
Selen
Stříbro
Cín
Vanad
Zinek

Jednotky Typický rozsah
%
0,1 – 2,0
%
0,04 – 1,5
%
0,02 – 0,6
%
0,0024 – 0,118
%
0,01 – 0,5
mg/kg
20 – 1000
mg/kg
0,1 – 3
mg/kg
0,1 – 15
mg/kg
1 – 20
mg/kg
0,1 – 1,5
mg/kg
3 – 15
mg/kg
1 – 30
mg/kg
0,5 – 30
mg/kg
0,02 – 0,1
mg/kg
0,1 – 4
mg/kg
0,5 – 15
mg/kg
0,02 – 3
mg/kg
0,2 – 4
mg/kg
0,1 – 15
mg/kg
1 – 20
mg/kg
3 – 500

Tab. 2.10:
Typické nečistoty a stopové prvky ve vápenci
[44, EuLA, 2006], [70, Maďarsko, 2006], [126, Oates, 1998]

Avšak pro výrobu přírodních hydraulických vápen se pouţívají suroviny s obsahem 65 – 90 % CaCO3
a MgCO3. Čistota této suroviny se liší od čistoty surovin, které se pouţívají k výrobě jiných typů
vápna. Kromě toho je organický obsah, vyjádřený jako TOC, mnohem vyšší a pohybuje se v rozpětí
mezi 0,8 a 5 % [127, Portugal, 2007].
Surovina jako například vysoce čistý vápenec nebo dolomit se těţí, drtí a v některých případech pere
a poté třídí před dopravou do vápenky. Vápenec se obvykle získává v povrchových lomech, zpravidla
přiléhajících k vápence, a surovinu tak lze dopravit přímo pouţitím pásového dopravníku do
výrobního závodu, ale v některých případech se pouţívá bagrování z mořského dna nebo dokonce
hlubinná těţba. Je také moţné dodávat suroviny z lomů vzdálených od výrobního závodu, např.
loděmi. Typický proces dobývání zahrnuje:




skrývku nadloţí (tj. půdy, jílu a volného kamení překrývajících loţisko)
odstřel kamene
nakládku a dopravu odstřeleného kamene do drtícího a třídícího závodu.

Uţitečné informace týkající se dobývání/těţby lze nalézt v Referenčním dokumentu o nejlepších
dostupných technikách pro zpracování hlušiny a odpadního materiálu z důlních aktivit [47, Evropská
komise, 2004].
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2.2.3 Příprava, čištění a skladování vápence
2.2.3.1 Příprava vápence
Výroba vápna závisí především na kvalitě vápence, která je spojena s geologickou pozicí naleziště.
Selektivní dobývání můţe zlepšit kvalitu vápence pro proces kalcinace. Jsou-li přítomny nesourodé
nečistoty nebo stopové prvky, některé z nich lze zpravidla odstranit selektivním dobýváním, praním
nebo tříděním. Jsou-li ale ve vápenci přítomny sourodé nečistoty nebo stopové prvky, tyto postupy
jsou neefektivní. Vlastnosti vápence jako například porozita, hygroskopické chování nebo absorpce
vody, objemová hmotnost, tvrdost, odolnost a dekrepitační vlastnosti (rozpadavost) jsou na sobě
vzájemně závislé. Zjistilo se, ţe hrají klíčovou roli při kalcinaci nebo procesu výpalu a v chemických
a fyzikálních vlastnostech výsledného produktu.
Pro vápenec je typické vrtání a odstřelování v dostupných lomových etáţích. Odstřelený vápenec se
poté drtí a prosívá.
Vápencové kameny o průměru jednoho metru se často drtí v primárních drtičkách na odpovídající
velikost v rozsahu 100 - 250 mm. V závislosti na povaze kamene (tvrdost, vrstevnatost, velikost apod.)
se pouţívají různé typy primárních drtičů jako například: čelisťové drtiče, kuţelové drtiče a odrazové
drtiče. Drtiče jsou někdy umístěny v lomu a jsou mobilní.
Drcený vápenec z primárních drtičů se dopravníky přepravuje na vibrační síta, kde se velké kusy
oddělují a vracejí, zatímco ty, které projdou, se pouţijí jako vsázka do pece, nebo se mohou přivádět
k sekundárním drtičům umístěným v rámci výrobní linky dále.
Sekundární drtiče se pouţívají pro drcení vápence o velikosti v rozpětí 5 – 80 mm. Jelikoţ vsázka do
pece nemusí být příliš jemná, pouţívají se čelisťové a odrazové drtiče také často jako sekundární
drtiče, podobně jako kladivové mlýny.
Po drcení se vápenec třídí v prosévací jednotce a poté se převáţí na skladovací sila vápence, skládky
nebo do bunkrů pro skladování před vloţením do vápenických pecí pásovými dopravníky a/nebo
korečkovými elevátory.
Rozdělení velikosti zrn drceného a tříděného vápence musí odpovídat poţadavkům pece. To zpravidla
vyţaduje, aby byly kusy vytříděné s rozdělením velikostí v ideálním případě 2:1 nebo přinejhorším
3:1.

2.2.3.2 Skladování vápence
Vytříděné frakce vápence se skladují v bunkrech a na venkovních skládkách. Jemné frakce se obvykle
skladují v silech a na skládkách.
2.2.3.3 Praní vápence
Před vkládkou do pece se vápenec někdy pere, např. v pracích bubnech nebo sítech. Méně neţ 10 %
vápenek pere vápenec za účelem sníţení mnoţství přírodního písku a jílu, coţ můţe mít negativní vliv
na výrobní proces v peci, nebo ovlivňovat kvalitu konečných výrobků.
Toto praní napomáhá procesu výpalu tím, ţe ponechává volné místo mezi kameny k proudění vzduchu
při spalování, čímţ se zmenšuje mnoţství nadbytečného vzduchu a šetří elektrická energie. Byly
vyvinuty techniky ukládání a lepší praní vápence.
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Pevné suspendované látky se odstraňují z vypírací vody:



v usazovacích jamách, které lze později ponechat pro rekultivaci
dehydratací ve filtračních lisech.

Vyčištěná voda z obou systémů se znovu pouţije při praní, jak ukazuje Obr. 2.8.

Obr. 2.8:
Schéma toku materiálu pro praní vápence a čištění vypírací vody
[46, Německo, 2006]

2.2.4 Paliva – příprava a skladování
Průmyslové odvětví výroby vápna je energeticky velmi náročné, náklady na energii představují aţ 60
% celkových výrobních nákladů. Při výpalu vápna dodává palivo nezbytnou energii pro kalcinaci. Ve
výrobním procesu také vzájemně reaguje a produkty spalování se váţou s nehašeným vápnem.
Ve vápenických pecích se pouţívá mnoho různých paliv. V EU jsou nejobvyklejší přírodní plynná
paliva jako například zemní plyn, koksárenský plyn, pevná paliva jako například uhlí (černé uhlí,
práškový lignit a petrolkoks), koks/antracit, jakoţ i kapalná paliva jako například těţký a/nebo lehký
topný olej. Odpad se také vyuţívá jako palivo, tj. pouţitý olej, plasty, papír, ţivočišná moučka
(masokostní moučka) nebo piliny [44, EuLA, 2006], [45, Schorcht, 2006], [46, Německo, 2006].
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Většina pecí můţe pracovat s více neţ jedním druhem paliva, ale v určitých pecích nelze některá
paliva pouţívat. Některá paliva vyţadují zvláštní ţáruvzdornou vyzdívku pece. Tab. 2.11 uvádí
procento typů paliv pouţívaných v různých vápenických pecích v roce 2003 a Obr. 2.9 ukazuje typy
paliv a energie pouţívané v roce 2005 v EU-27.

Typ paliva

Plynné
(fosilní)
Pevné (fosilní)

Popis paliva

Zemní plyn, koksárenský plyn a konvertorový
plyn, butanový/propanový plyn
Uhlí, petrolkoks, metalurgický koks, lignit,
antracit
Těţký, střední a lehký topný olej

Kapalné
(fosilní)
Odpad (fosílie Odpadní dřevo, pneumatiky, plasty, kapalné
a biomasa)
odpady, ţivočišný tuk, masokostní moučka
Biomasa

Dřevo, dřevěné štěpiny, piliny, odpady ze
zemědělství a lesnictví

Procento paliv pouţívaných v různých typech
vápenických pecí
(%)
LRK
PRK ASK
PFRK
MFSK OK
3

26

69

64

0

51

81

60

6

20

100

32

1

3

14

10

0

10

14

11

11

3

0

7

0

0

0

3

0

0

Tab. 2.11:
Typy paliv pouţívaných v různých vápenických pecích v roce 2003 v zemích EU-27
[44, EuLA, 2006], [46, Německo, 2006], [64, Česká republika, 2006]

Obr. 2.9:

Typy paliv pouţívané pro proces výpalu ve vápenických pecích v roce 2005 v zemích EU27

[44, EuLA, 2006]

Volba paliva/paliv pro proces výpalu vápna je velmi důleţitá z následujících důvodů:






palivové náklady – palivové náklady na tunu vápna mohou představovat 30 aţ 60 % výrobních
nákladů
dostupnost paliva na trhu
kvalita vápna – vliv paliva na kvalitu vápna ovlivňuje úroveň zbytkového CO2, nečistoty, bělost,
reaktivitu a obsah síry apod.
emise – palivo ovlivňuje emisní hladiny oxidu uhličitého, kysličníku uhelnatého, kouře, prachu,
oxidu siřičitého a oxidu dusíku, které mají všechny vliv na ţivotní prostředí
úspora primární energie – palivový olej a zemní plyn.

Srovnání různých paliv vzhledem k měrným nákladům a obsahu síry lze nalézt na obr. 3.13 v kapitole
DBM (tvrdě pálená magnézie) tohoto dokumentu (viz oddíl 3.4.5).
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Paliva se připravují podle potřeb systému dávkování (předehřátá, prášková), který můţe být pro přímé
nebo nepřímé spalování. V případě pevných paliv to zahrnuje dodávku vhodné velikosti částic pro
instalovaný manipulační systém. V případě kapalných a plynných paliv je potřeba dodrţovat
poţadovaný tlak a (podle potřeby) teplotu.
Uhlí se často drtí v uhelném mlýnu a skladuje se v silu. Musí se zváţit bezpečnostní problémy jako
například rizika týkající se výbuchu uhelného prachu, např. pouţití sil odolných proti tlakové vlně
(tlak aţ 10 barů) a pouţití inertního plynu. Lignit, uhlí a piliny se musí skladovat takovým způsobem,
aby se zabránilo samovznícení paliva.
Příklad principu dávkovacího systému pro šachtovou pec je znázorněn na Obr. 2.10 a Obr. 2.11.

Obr. 2.10:
Příklad technologického schématu dávkovacího systému šachtové pece
[44, EuLA, 2006]
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Obr. 2.11:
Příklad dávkovacího systému šachtové pece
[44, EuLA, 2006]

2.2.5 Využití odpadů
2.2.5.1 Obecné aspekty
Výroba vápna je velmi energeticky náročná, čímţ se palivo stává největším výrobním nákladem.
Pouţití odpadních paliv umoţňuje výrobcům vápna sníţit spotřebu fosilních paliv jako například
plynných a kapalných paliv a přispívá k ekonomické ţivotaschopnosti sektoru zabývajícího se
výrobou vápna v Evropě. Od roku 1997 vyuţívá evropské odvětví výroby vápna paliva z odpadů
a biomasu. Kvalita těchto odpadních paliv je důleţitá pro pouţití při výrobě vápna. Vyuţití odpadů má
dále vliv na kvalitu vápna jako například omezení vyuţití vápna. V kaţdém případě je vyuţití
odpadních paliv také nákladově efektivní ve vztahu k přepravním nákladům a jednotkovým cenám
těchto paliv.
Členské státy EU podmiňují vyuţívání odpadních paliv poněkud jinými právními poţadavky. Jsou
stanoveny poţadavky na vlastnosti odpadů a na mnoţství látek, které obsahují odpadové materiály. Ve
Francii, Německu a Spojeném království existují specifikace a prahy, které se mohou lišit region od
regionu. Navíc u kovů definují národní nebo regionální úřady odlišné prahy s různými celkovými
součty.
Tak jako při jakékoliv změně paliva se i v důsledku specifických poţadavků výrobku a povahy
výrobních procesů musí zváţit specifické fyzikální vlastnosti odpadních paliv a musí se velmi přesně
definovat (např. fyzikální skupenství, výhřevnost, chemické sloţení). Vysoce výhřevný odpad jako
například předem upravené frakce odpadu mohou ve vápenických pecích nahradit primární palivo.
Proto je rozhodující stálá kvalita odpadu, např. dostačující výhřevnost, vysoká reaktivita, nízká
vlhkost, obsah kovu, chloru a popela. Odpadové materiály musí být dále vhodné pro hořáky
(vícekanálové hořáky).
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Výběr vhodných odpadních paliv také závisí na poţadovaných vlastnostech výrobku a na technických
moţnostech jejich vloţení do vybrané pece. Jejich pouţívání je omezeno především:



fyzikálními a chemickými vlastnostmi, které vţdy nesplňují příslušné fyzikální, chemické nebo
pro proces specifické poţadavky. Proto není moţné pálit kusy pevných paliv v souproudých
regenerativních šachtových pecích.
dostupnost na trhu.

Paliva z odpadů musejí být k dispozici v dostatečném mnoţství. Tato paliva se nepřipravují ve
vápenkách. Odlišné typy spalitelných odpadů nebo odpadů s oddělitelnými vysoce výhřevnými
frakcemi se obvykle připravují ve speciálních zařízeních na zpracování odpadů takovým způsobem, ţe
je lze přímo spalovat ve vápenických pecích bez jakékoliv další úpravy v místě výroby. Výjimkou je
filtrování kapalných paliv, které brání zanesení regulačních ventilů nebo hořáku hrubými částicemi.
Při výběru paliv (fosilních nebo odpadních) se také musí zváţit kvalitativní poţadavky výrobků, výběr
velmi závisí na místních poměrech. Proto se pro výrobu vápna hodí pouze omezené mnoţství
odpadních paliv.
Tato paliva z odpadů představují asi 4 % celkové energie spotřebované evropským odvětvím výroby
vápna. V roce 2005 se odpad ve skutečnosti vyuţíval jako palivo v sedmi zemích, kterými byly Česká
republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Švédsko a Spojené království, viz Obr. 2.12.

Mnoţství vápna vyprodukovaného pouţitím odpadních paliv v různých evropských
zemích
[50, Německo, 2006], [51, EuLA, 2006]
Obr. 2.12:

Uţitečné informace týkající se zpracování odpadu lze nalézt v Referenčním dokumentu o nejlepších
dostupných technikách pro řízení průmyslových odvětví zpracovávajících odpady [48, Evropská
komise, 2005].
Informace týkající se spalování odpadů lze nalézt v Referenčním dokumentu o nejlepších dostupných
technikách pro spalování odpadu [87, Evropská komise, 2001]. Další informace jsou k dispozici ve
Směrnici o spalování odpadů 2000/76/EC [59, Evropská komise, 2000].
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2.2.5.2 Technická hlediska
Při vyuţívání odpadů jako paliva se proces výroby vápna zásadně nemění. Vápenické pece mohou
operovat s velmi různými mírami substituce, například od nízkých úrovní substituce, kde paliva
z odpadů pokrývají pouze malé procento celkové energie, aţ po celkovou substituci.
Odpad lze pouţívat v rotačních pecích (RK), prstencových šachtových pecích (ASK), souproudých
regenerativních šachtových pecích (PFRK) nebo v ostatních šachtových pecích (OSK). Výběr typu
pece závisí na kvalitativních poţadavcích a výrobních kapacitách. Obr. 2.13 ukazuje počet a typ pecí
spalujících paliva z odpadů v různých evropských zemích. Další informace týkající se různých typů
pecí pouţívaných v průmyslovém odvětví výroby vápna lze nalézt v oddíle 2.2.7 tohoto dokumentu.

Obr. 2.13:
Podíl vápenických pecí pouţívajících paliva z odpadů v různých evropských zemích
[50, Německo, 2006], [51, EuLA, 2006]

Při pouţívání odpadních paliv ve výše uvedených pecích s výjimkou souproudé regenerativní šachtové
pece (PFRK) se musí pouţít zvláštní hořáky pro plynná paliva nebo kapalná paliva. Tyto pece jsou
vybaveny přívodními trubkami speciálně navrţenými pro spalování plynných, kapalných a pevných
paliv.
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V rotačních pecích (RK) lze také pouţít tak zvané vícekanálové hořáky pro spalování různých paliv
(plynná, pevná a kapalná) – viz Obr. 2.14 a Obr. 2.15.

Obr. 2.14:

Čelní pohled vícekanálového
hořáku pouţívaného v rotační
peci (RP)

Obr. 2.15:

Konstrukce hořáku RP

[50, Německo, 2006], [51, EuLA, 2006]

[50, Německo, 2006] [51, EuLA, 2006]
2.2.5.3 Typy používaných paliv z odpadů
Dostupnost na trhu zodpovídá do značné míry za zjištěné rozdíly v typu odpadních paliv pouţívaných
v různých evropských zemích, jak uvádí Tab. 2.12.

Stát
Česká republika
Dánsko
Finsko
Francie
Německo
Švédsko
Spojené království

Kapalná
x
x
x
x
x
x

Typy odpadních paliv
Pevná - prášková Pevná - kusy
x
x
x
x

x
x
x

Typy odpadních paliv pouţívaných v různých evropských zemích
[50, Německo, 2006], [51, EuLA, 2006]

Tab. 2.12:

Kapalná a pevná paliva z odpadů zahrnují následující sloţky a lze je spalovat v různých pecích tak, jak
je uvedeno v Tab. 2.13 a Tab. 2.14.
Kapalná odpadní paliva
Odpadní olej
Rozpouštědla a kapalná upravená paliva

Pevná odpadní paliva
Tuhá upravená paliva
Plasty (vyjma PVC)

Ţivočišný tuk

Odpadní dřevo
Pneumatiky
Masokostní moučka

Tab. 2.13:
Sloţky kapalných a pevných paliv z odpadů
[50, Německo, 2006], [51, EuLA, 2006]
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Typ pece
Dlouhá rotační pec (LRK)
Rotační pec s předehřívačem (PRK)
Souproudá regenerativní šachtová pec (PFRK)
Prstencová šachtová pec (ASK)
Ostatní pece (OK)

Kapalné
x
x
x
x

Typy paliv z odpadu
Pevné - práškové
Pevné - kusy
x
x
x
x
x
x
x
x

Tab. 2.14:
Paliva z odpadů pouţívaná v různých typech pecí
[50, Německo, 2006], [51, EuLA, 2006]

Kapalná paliva z odpadů lze pouţít v rotačních pecích, prstencových šachtových pecích, souproudých
regenerativních pecích a ve zvláštních typech ostatních pecí, např. v běţných šachtových pecích
s bočním hořákem a v pecích s dvojitým sklonem. Pevná paliva v práškové formě lze pouţít ve všech
výše uvedených typech pecí. Malé kusy pevného paliva lze pouţít pouze v rotačních pecích nebo
prstencových šachtových pecích. Pouţitím odpadů jako paliv se nevyrábí pevné ani kapalné odpady.
Techniky pouţívané dodavateli pro přípravu a míchání určité kvality odpadních paliv závisí na
vlastnostech vstupního materiálu a na poţadavcích spotřebitelů.Následující typy bezpečných pevných
odpadů se zpracovávají (například tříděním, drcením, granulováním) v odpadních zařízeních pro
pouţití při výrobě vápna:




Jednodruhový odpadní materiál s vysokou výhřevností jako například pneumatiky, ţivočišná
moučka
Směsi různých jednodruhových odpadních materiálů (např. odpad z textilie specifický pro
výrobu nebo plastový odpad)
Separovaná frakce s vysokou výhřevností z komunálního odpadu, směs komerčního odpadu
nebo směs stavebního a demoličního odpadu.

Kapalná odpadní paliva se připravují mícháním různých odpadů jako například pouţitých
rozpouštědel nebo odpadního oleje s vhodnou výhřevností ve speciálních zařízeních odpadového
hospodářství. Za normálních podmínek je zapotřebí pouze jednoduchá předběţná úprava (odstranění
kalu, usazenin a vody). V některých případech, např. strojní olej/emulze, jsou nezbytné chemické
procesy pro odstranění znečišťujících látek a aditiv.
Uţitečné informace týkající se zpracování odpadu lze nalézt v Referenčním dokumentu o nejlepších
dostupných technikách pro průmyslová odvětví zpracovávající odpady [48, Evropská komise, 2005]
Kapalná paliva z odpadů mohou být nebezpečná. To se musí zváţit při manipulaci s (např. skladování,
dávkování) tímto typem paliva. Proto se pouţívá rekuperace páry za účelem eliminace emisí
organických látek. Systémy regenerace páry pracují způsobem, který zajišťuje, ţe tok organických
látek je povolen pouze po připojení systému regenerace páry. Systém regenerace páry a připojená
zařízení za normálního provozu nevypouští ţádný plyn do atmosféry s výjimkou emisí vypouštěných
z bezpečnostních důvodů.
Příklad zpracování a vyuţívání odpadního oleje pro proces výpalu je popsán a lze jej nalézt v oddíle
4.3 (výroba vápna).
Pouţívá-li se ţivočišný tuk, je nutné poznamenat, ţe tento odpadní materiál díky své viskozitě tuhne
při teplotě 40 °C a mohlo by dojít k ucpání trubek a zařízení. Zpracování ţivočišného tuku nad teplotu
40 °C se musí provést např. příhřevem. [50, Německo, 2006], [51, EuLA, 2006].
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2.2.5.4 Kontrola kvality paliv z pevných odpadů
U paliv z odpadů se musí přesně definovat fyzikální vlastnosti kvůli specifickým poţadavkům na
výrobek a kvůli povaze výrobních procesů. Při výrobě vápna lze pouţít pouze odpad
s charakteristikami pro tento specifikovaný účel.
Vysoce výhřevný odpad můţe nahradit primární paliva ve vápenických pecích, a proto je nezbytná
stálá kvalita odpadu, např. dostatečná výhřevnost, nízká vlhkost, obsah kovu, chloru a popela, odpad
musí být vhodný pro hořáky. Tato paliva se připravují ve zvláštních zařízeních pro zpracování odpadů.
Předtím neţ dodavatel provede přípravu, musí se překontrolovat a provést rozbor různých
kvalitativních charakteristik odpadního materiálu, např. stanovená dostatečná výhřevnost, nízký obsah
vlhkosti a nízký obsah znečišťujících látek jako například síry, chloru a kovů kvůli moţnému
znečištění vápna. Příklady typických znečišťujících látek, které jsou přípustné v odpadním oleji
a ţivočišném tuku pouţívaných při výrobě vápna, jsou uvedeny v oddíle 4.3.2.2 (viz Tab. 4.30). Paliva
z odpadů lze vyrábět v různých formách, například ve formě granulí. Dále se musí také před pouţitím
ke spalování v peci provést rozbor připravených a dodaných odpadních materiálů. Pro analýzu
různých odpadů se pouţívá speciální laboratorní zařízení. Příklad kontroly kvality pevných odpadních
paliv spalovaných v rotačních pecích je uveden v oddíle 4.3.4 [50, Německo, 2006], [51, EuLA,
2006].
Pro zaručení charakteristik odpadního paliva je zapotřebí systém zabezpečení kvality. To zahrnuje
zejména podmínky pro odběr vzorků, přípravu vzorků, analýzu a externí monitoring. Další uţitečné
informace lze nalézt v technických specifikacích Evropského výboru pro standardizaci, například
CEN/TC 343 „Tuhá alternativní paliva―.
Původ a klasifikace odpadu se musí specifikovat dle Evropského katalogu odpadů (EWC) [49,
Evropská komise, 2000]. Tento katalog klasifikuje odpadní materiály a kategorizuje je dle jejich
způsobu výroby a charakteristik. Na katalog EWC se odvolává řada směrnic EU a rozhodnutí Komise
týkající se odpadového hospodářství.
Dodavatel odpadu musí klasifikovat odpad a musí potvrdit, ţe paliva připravená k pouţití mají
charakteristiky specifikované pro účel výroby vápna v různých pecích.
Příklad kontroly kvality společně s vysvětlením klasifikace odpadu je popsán a lze jej nalézt v oddíle
4.3.4 [44, EuLA, 2006], [46, Německo, 2006]

2.2.6 Výroba vápna a dolomitu
2.2.6.1 Kalcinace vápence – chemická reakce
Vápno se vyrábí pálením uhličitanu vápenatého a/nebo uhličitanu hořečnatého při teplotách mezi 900
a 1200 °C. Kromě toho jsou moţné teploty aţ do 1800 °C, např. pro dosaţení slinování (např. u tvrdě
páleného dolomitického vápna). Tyto teploty jsou dostatečně vysoké pro uvolnění oxidu uhličitého
a pro získání odvozeného oxidu. Tato chemická reakce tepelného rozkladu uhličitanu vápenatého se
často označuje jako „kalcinace― a lze ji vyjádřit následující rovnicí:
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Proces tedy závisí na dostatečné teplotě spalování, alespoň nad 800 °C, aby byla zajištěna
dekarbonizace a dostatečná časová prodleva, tj. zajištění toho, aby vápno (vápenec) bylo drţeno
dostatečně dlouhou dobu při teplotách 1000 – 1200 °C za účelem kontroly jeho reaktivity.
Reaktivita nehašeného vápna je měřítkem rychlosti reakce nehašeného vápna s vodou. Testovací
metoda pro měření reaktivity mletého vápna hašením vápna vodou je popsána v evropské normě EN
459-2. Pro měření reaktivity kusového vápna se v průmyslovém odvětví výroby vápna pouţívají jiné
metody, například tzv. „Wuhrer-Test―. [44, EuLA, 2006].
Reaktivita vápna závisí na různých parametrech souvisejících se surovinou a výrobním procesem.
Těmito parametry jsou:





teplota a doba výpalu
krystalická struktura vápence
nečistoty vápence
typ pece a palivo.

Klasifikaci vápna lze často vnímat ve smyslu reaktivity jako:





mrtvě pálené
tvrdě pálené
středně pálené
měkce pálené

Evropská norma stanovuje pro hodnocení reaktivity vápna metodu, při které se měří doba, takzvaná
hodnota „t60―. Tato hodnota odpovídá době, která je zapotřebí ke vzestupu teploty směsi vápna a vody
(dle standardizovaných podmínek) z 20 na 60 °C.V praxi to znamená, ţe čím vyšší je „t60―, tím niţší
je reaktivita vyrobeného vápna. Avšak neexistují ţádné normy, které by definovaly kvalitu výrobku
(měkce, středně, tvrdě pálené), jelikoţ hranice nejsou jasně definovány. Obr. 2.16 znázorňuje změnu
reaktivity (t60) jako funkci teploty výpalu a povahy vápence.

Obr. 2.16:
Změna reaktivity versus teplota výpalu a typ vápence
[44, EuLA, 2006]
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Vápno s niţší reaktivitou se často uvádí jako středně pálené, tvrdě pálené a mrtvě pálené. Pokles
reaktivity je doprovázen zmenšením povrchu a porézností vápna, coţ se nazývá slinování.
Kaţdý specifický typ vápna má určitou reaktivitu, která je střídavě určována poţadavky aplikace
a specifického procesu. Tak, jak bylo uvedeno výše, charakteristiky vápna také závisí na materiálu
vápencových vsázek, typu pece a pouţívaném palivu. Například šachtové pece spalující koks obvykle
vyrábějí nehašené vápno se střední aţ nízkou reaktivitou, zatímco plynem vytápěné souproudé
regenerativní šachtové pece obvykle vyrábějí vápno s vysokou reaktivitou. Chemické vlastnosti
a reaktivita vápna jsou hlavními parametry, které určují poptávku.
Obr. 2.17 zobrazuje rozdíl v morfologii (tvar částic) a povrchu měkce páleného vápna v porovnání se
středně a tvrdě páleným vápnem za pouţití rastrovacího elektronového mikroskopu (SEM, zvětšení:
SEMx5000).

Obr. 2.17:
Morfologie měkce, středně a tvrdě páleného vápna
[44, EuLA, 2006], [168, TWG CLM, 2007]

Rozklad dolomitů a hořečnatého/dolomitického vápence je mnohem sloţitější. Rozklad lze provést
jedním, nebo dvěma oddělenými stupni, nebo dokonce přes mezistupně [44, EuLA, 2006]:

Teplota potřebná na rozklad dolomitů a hořečnatého/dolomitického vápence se obvykle pohybuje
v rozmezí 500 - 750 °C.
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2.2.6.2 Kalcinace vápence v peci
Průchod vápence (s nebo bez významného obsahu uhličitanu hořečnatého) pecí lze rozdělit do tří
stupňů a zón přenosu tepla, které jsou znázorněny na Obr. 2.18 a popsány níţe:
1.

Předehřívací zóna: Vápenec se zahřívá z okolní teploty na asi 800 °C přímým kontaktem
s plyny opouštějícími kalcinační zónu sloţenými zejména z produktů spalování společně
s nadbytečným vzduchem a CO2 z kalcinace.

2.

Vypalovací a kalcinační zóna: Palivo se spaluje ve vzduchu předehřátém z chladicí zóny
a (v závislosti na konstrukci) v dodatkovém „spalovacím― vzduchu přidávaném s palivem.
V této zóně se dosahuje teploty >900 °C. Povrch vápence se začne rozkládat při teplotách od
800 do 900 °C. Při teplotách převyšujících teplotu rozkladu vápence, tj. 900 °C, dochází
k rozkladu pod povrchem částic. Při teplotě 900 °C částice opouštějí kalcinační zónu a občas
obsahují zbytkový vápenec, který je ještě stále zachycen uvnitř. Pokud došlo v částicích
k úplnému rozkladu a ty stále zůstávají v kalcinační zóně, dochází ke slinování.

3.

Chladicí zóna: Nehašené vápno, které opouští kalcinační zónu při teplotě 900 °C, se zchlazuje
přímým kontaktem s „chladicím― vzduchem, s částí nebo s veškerým spalovacím vzduchem,
který se naopak předehřívá. Vápno opouští zónu při teplotách menších neţ 100 °C.

Obr. 2.18:
Všeobecné principy kalcinace vápna
[44, EuLA, 2006]
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Doba zadrţení vápence/vápna v peci se liší v závislosti na typu pece a poţadovaném druhu konečného
výrobku. Tato doba by měla být šest hodin aţ dva dny.
Nehašené vápno se často označuje jako slabě nebo měkce, středně nebo tvrdě pálené v závislosti na
rozsahu kalcinace. Stupeň reaktivity, tj. reaktivita s vodou, se sniţuje při zvyšování stupně porozity.
Rychlost rozkladu vápence v peci bude proto záviset na několika faktorech vlastních částicím
samotným, tj. morfologii a sloţení, a na podmínkách výrobního procesu. Byly zjištěny hlavní
proměnné:





chemické vlastnosti vápence
velikost a tvar částic
profil teploty kalcinační zóny
rychlost tepelné výměny mezi plyny a částicemi.

Většina pouţívaných pecí vychází buď z šachtové, nebo z rotační konstrukce. Existuje několik jiných
pecí vycházejících z odlišných principů. Všechny tyto konstrukce zahrnují koncepci tří zón. Zatímco
šachtové pece obvykle zahrnují předehřívací zónu, některé jiné vápenické pece, zejména rotační pece,
jsou někdy provozovány ve spojení se samostatnými předehřívači. Pouţívají se dva hlavní typy
předehřívačů, vertikální šachtové a s pohyblivým roštem.
Pro většinu pecních systémů je charakteristický protiproudý pohyb pevných materiálů a plynů, coţ má
za následek výsledné výstupy znečištění.
2.2.6.3 Výroba nehašeného vápna
Cílem zpracování netříděného (N) nehašeného vápna je produkce řady tříd se zrnitostí a jakostí
vyţadovaných různými trţními segmenty. Pouţívá se řada jednotných postupů, včetně třídění, drcení,
granulace, mletí, vzdušného třídění a přepravy. Dobře konstruovaný závod na výrobu vápna plní řadu
funkcí, zejména:





maximalizaci výnosu hlavních produktů
minimalizaci výnosu přebytečných jakostních tříd (obvykle jemná frakce)
zvýšení jakosti určitých produktů
zajištění flexibility za účelem modifikace výnosů produktů jako odpověď na změny trţní
poptávky.

Zpracovatelský závod by měl zahrnovat vhodné skladování jak produktů, tak polotovarů jako
vyrovnávací článek mezi pecí, která pracuje nejlépe při kontinuálním provozu, a odbytem, který bývá
nízký přes noc a o víkendech.
Netříděné vápno se často prosívá obvykle na 5mm sítě. Má-li netříděné vápno největší zrnitost,
řekněme přes 45 mm, sniţuje se jeho zrnitost při minimální produkci jemné frakce. Pro tento účel se
často pouţívají čelisťové a válcové drtiče. Drcené netříděné vápno se poté přivádí na vícestupňové
síto, které produkuje sekundární jemnou frakci (např. menší neţ 5 mm) a tříděné frakce vápna (např.
5 – 15 mm a 15 – 45 mm).
Produkty se skladují v bunkrech, ze kterých se mohou buď přímo odesílat, nebo přepravovat do jiného
závodu k mletí nebo hydrataci.
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2.2.6.3.1

Výroba mletého nehašeného vápna

Poptávka po různých stupních jakosti mletého nehašeného vápna od padesátých let rychle stoupá.
Poţadavky na zrnitost se různí od poměrně hrubých produktů pouţívaných ke stabilizaci půdy po
velmi jemně tříděné produkty pro speciální pouţití.
Hrubší produkty se vyrábějí poměrně levně při jednom průchodu kladivovým mlýnem osazeným
integrálním bubnem. Jemnější produkty se obvykle vyrábějí v kulových mlýnech a vertikálních
válcových tlakových mlýnech. Většina mlýnů pouţívá systémy vzduchového třídění.
2.2.6.4 Výroba hašeného vápna a/nebo vápenného hydrátu
Hašené vápno se vztahuje na vápenný hydrát (suchý prášek hydroxidu vápenatého), vápenné mléko
a vápennou kaši (disperze částic hydroxidu vápenatého ve vodě).
2.2.6.4.1

Výroba vápenného hydrátu

Hydratace vápna zahrnuje přidávání vody v hydrátoru k oxidu vápenatému. Mnoţství přidávané vody
je asi dvojnásobkem stechiometrického mnoţství potřebného pro hydratační reakci. Přebytečná voda
se přidává za účelem sníţení teploty vyvolané reakčním teplem přeměnou vody na páru tak, jak je
uvedeno níţe:

Existuje mnoho různých konstrukčních typů hydrátorů, ale samotný výrobní proces je v principu
popsán tak, jak znázorňuje Obr. 2.19.
Hydrátor se například skládá z otáčejících se lopatek, které intenzivně míchají vápnem za přítomnosti
vody. Probíhá silná exotermická reakce uvolňující 1,14 MJ na kg oxidu vápenatého. Proces hydratace
je regulován tak, aby konečným produktem byl sušený prášek. Po hydrataci se produkt přepravuje do
třídiče. Část nebo veškerá hrubá frakce se můţe skladovat, mlít nebo recyklovat. Produkty se skladují
v silech.

Statický odlučovač

Obr. 2.19:
Technologické schéma hydrátoru vápna
[16, EuLA, 2001], [168, TWG CLM, 2007]
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Některé hydratační závody zvyšují kvalitu vápenného hydrátu odstraněním nekvalitního podílu
sestávajícího z hrubé, na uhličitany bohaté frakce. Pokud je to moţné, přidávají se tyto nekvalitní
podíly materiálu do vybraných produktů. Jinak se ukládají na skládky.
2.2.6.4.2

Výroba vápenného mléka a vápenné kaše

Vápenné mléko a vápenná kaše se vyrábějí hašením vápna s nadbytkem vody. Hašení se provádí jak
v dávkových, tak kontinuálních hasicích zařízeních. Pojmu „vápenné mléko― se pouţívá k popisu
fluidní suspenze hašeného vápna ve vodě. Vápenná mléka mohou obsahovat aţ 40 % hmotnostních
pevných látek. Vápenné mléko s vysokým obsahem pevných látek se někdy nazývá vápenný kal.
Vápenná kaše je hustá disperze hašeného vápna ve vodě. Kaše obvykle obsahují 55 aţ 70 %
hmotnostních pevných látek. K označení polotekuté kaše se někdy pouţívá pojmu vápenná pasta.
Mnoho aplikací, např. omítky v budovách, činidla v chemických reakcích, vyuţívá vápno ve formě
hydroxidu, jako suspenzi ve vodě (jako kal) nebo ve formě pasty.
Kvůli pohodlí upřednostňují spotřebitelé vápna práci s vápenným hydrátem v práškové formě, které se
rozpustí ve vodě, před prací s nehašeným vápnem. Proces hašení je choulostivý exotermický proces,
vyţadující specifické zařízení, kterému se spotřebitelé vápna raději vyhýbají. Vápenný hydrát se navíc
upřednostňuje před nehašeným vápnem, které okamţitě reaguje s vlhkostí. Hydratační proces nakonec
umoţní zvýšení kvality produktu (výnos) odstraněním nevypálených (CaCO3) hrubých částic nebo
jiných hrubých nečistot.

2.2.7 Typy vápenických pecí – techniky a konstrukce
Na celém světě se po staletí pouţívá velké mnoţství technik a konstrukcí pecí. I kdyţ v prodeji
vápenických pecí v posledních letech převládá relativně malý počet konstrukcí, je dostupná řada
alternativ, které mohou být zvláště vhodné pro určité aplikace. Při výběru technologie pece se musí
zváţit vlastnosti vápence, jako pevnost před a po vypálení, typ dostupného paliva a jakost produktu.
Mnoho výrobců vápna provozuje dva nebo více typů pecí, pouţívají různé velikosti vápencové vsázky
a vyrábí vápno různé velikosti. To vede k lepšímu vyuţívání přírodních zdrojů, coţ je dobrý
environmentální postup.
Existuje šest hlavních typů pecí pouţívaných pro výrobu vápna. Hlavními důleţitými faktory pro
výběr pece jsou zpravidla:







charakter naleziště nerostných surovin
◦
charakteristiky, dostupnost a kvalita vápence
granulometrie vstupní suroviny
◦
mechanické vlastnosti pecní vsázky
◦
frakce
spotřebitelské aplikace týkající se vlastností vápna
kapacita pece
dostupnost paliv (včetně odpadních paliv)
náklady (paliva, investice a provoz).
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Typickou produkční výkonnost a velikost vstupního zrna pro různé typy pecí uvádí Tab. 2.15. Typy
pecí pouţívané pro výrobu vápna mají ţivotnost 35 aţ 45 let.
Typ pece

Rozmezí výkonu Rozsah velikosti vstupního
t/den
zrna (mm)
160 – 1500
2 – 60
150 – 1500
10 – 60
100 – 600
10 – 200
80 – 300
10 – 150
60 – 200
20 – 200
10 – 200
20 – 250

Zkratka

Dlouhá rotační pec
Rotační pec s předehřívačem
Souproudá regenerativní šachtová pec
Prstencová šachtová pec
Šachtová pec se smíšenou vsázkou
Ostatní pece

LRK
PRK
PFRK
ASK
MRSK
OK

Tab. 2.15:
Provozní parametry pro typy vápenických pecí
[16, EuLA, 2001] [44, EuLA, 2006]

Fyzikálně-chemické vlastnosti vápna jsou neodmyslitelně spojeny s typem pecí pouţívaných pro
kalcinaci. Další parametry mohou ovlivnit volbu pece jako například:






typ a dostupnost paliva
kapacita pece
investiční náklady
provozní náklady
vliv na ţivotní prostředí.

Tab. 2.16 uvádí typy pecí zpravidla pouţívaných pro výrobu specifických typů vápna poţadovaných
trhem.

Reaktivita
Zrnitost vápence
(mm)
Obsah síry ve
vápenci
Dlouhá rotační pec
Rotační pec
s předehřívačem
Souproudá
regenerativní
šachtová pec
Prstencová
šachtová pec
Šachtová pec se
smíšenou vsázkou
Ostatní pece

t60 3)<3 min
<20
M1)

L2)

20 – 60
M1)

L2)

t60 3)>3 min
>60
M1)

L2)

<20
M1)

+4)
+4)
+4)

+4)

+4)

L2)

20 – 60
M1)

L2)

o5)

+4)

>60
M1)

L2)

+4)

o5)

+4)

+4)
o5)

+4)

+4)

+4)

+4)

+4)

1)

S=střední: >0,05 %
2)
N=nízká: <0,05 %
3)
t60 =reaktivita vápna, která udává čas potřebný pro zahřátí nehašeného vápna z 20 na 60 °C při reakci s
vodou
4)
Nejčastěji pouţívaná
5)
Pouţívaná za určitých podmínek

Tab. 2.16:
Vztah mezi pecemi a typem vápna zpravidla vyráběným v těchto pecích
[44, EuLA, 2006]
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Tab. 2.17 ukazuje vlastnosti různých produktů jako například reaktivitu pro různé trţní sektory
a skupiny spotřebitelů. Chemické vlastnosti a reaktivita vápna jsou nejdůleţitějšími parametry, které
určují poptávku.

Skupina spotřebitelů

I.

II.

III.

IV.

V.

Průmysl
1. Ţelezářský a
ocelářský
průmysl
2. Průmysl
neţelezných
kovů
3. Chemický
průmysl
4. Jiný průmysl
(např.
papírenský)
Stavební
materiály
(průmysl)6
Stavební
materiály
(obchod) 6)
Ochrana
ţivotního
prostředí6)
1. Čištění
kouřových
plynů
2. Pitná voda
3. Čištění
odpadních vod
Zemědělství

Skupina spotřebitelů

I.
II.
III.
IV.
V.

Procento
produkce (%)v
roce 2003
(ILA)1)

39

Produktové vlastnosti vápna
Reaktivita
Chemické vlastnosti
CL 70 –
Velmi
2)
3)
2)
3)
t60 <3 min
t60 >3 min
čistý
804)

x

Obsah
síry

x

x

3
10

x
x

x

x

6

x

3

x

x

17

x

x

x

16

x
x
2
Procento
produkce (%)v
roce 2003
(ILA)1)

Ocelárenský
průmysl
Bez aplikace pro dolomitické vápno
Stavební
materiály
Bez aplikace pro dolomitické vápno

Produktové vlastnosti vápna
Chemické vlastnosti
Reaktivita
CL 70 –
Velmi
čistý
804)

Obsah
síry

x5)

x

Středně pálené

DL 80
DL 85 5)

Středně pálené

DL 80
DL 85 5)

Bez aplikace pro dolomitické vápno
Ţáruvzdorný
VII.
Tvrdě pálené
materiál
1)
International Lime Association (Mezinárodní vápenická asociace)
2)
t60 =reaktivita vápna, která udává čas potřebný pro zahřátí nehašeného vápna z 20 na 60 °C při reakci s vodou
3)
Minuty
4)
CL 70 – 80 = standard klasifikace
CL 70 = vápno definované v EN 459 „Stavební vápno― s obsahem CaO + MgO >65 %
CL 80 = vápno definované v EN 459 „Stavební vápno― s obsahem CaO + MgO >75 %
5)
DL 80, DL 85 = standard klasifikace
o DL 80 = dolomitické vápno definované v EN 459 „Stavební vápno― s obsahem CaO + MgO >75 %
o DL 85 = dolomitické vápno definované v EN 459 „Stavební vápno― s obsahem CaO + MgO >80 %
6)
Specifikace „velmi čistý― pouţívaná v UK
VI.

x

Tab. 2.17:
Orientační specifikace vápna dle skupin spotřebitelů
[44, EuLA, 2006]
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Šachtové pece tvoří asi 90 % všech pecí pouţívaných v Evropě, jejich celkový počet činí 551 pecí.
Tento oddíl popisuje základní fungování šachtové pece s některými rozdíly zjištěnými v podtřídách,
a to:





šachtové pece se smíšenou vsázkou (MFSK)
◦
116 pecí v zemích EU-27, většina z nich je umístěna ve střední Evropě
souproudé regenerativní šachtové pece (PFRK)
◦
158 pecí v zemích EU-27
prstencové šachtové pece (ASK)
◦
74 pecí v zemích EU-27
ostatní pece (OP)
◦
203 pecí v zemích EU-27.

Konstrukce šachtových pecí je vertikální, aţ 30 metrů vysoká, s průměrem aţ 6 metrů. U tohoto typu
pece se vápenec vkládá v horní části pece a postupně se posouvá směrem dolů přes různé úseky pece
aţ do dolní části, kde vyjde jako vápno. Výkon tradičních šachtových pecí omezuje problém dosaţení
rovnoměrného vyrovnávání tepla přes průřez pece a jednotného pohybu zaváţky pecí. [44, EuLA,
2006].
2.2.7.1 Šachtová pec se smíšenou vsázkou
Šachtové pece se smíšenou vsázkou pouţívají vápenec s největší velikostí zrnitosti v rozmezí 20 aţ
200 mm a poměr velikostí přibliţně 2:1. Nejrozšířenějším palivem je hutný druh koksu s nízkým
obsahem popele. Velikost koksu je pouze mírně menší neţ velikost kamene. Proto postupuje spíše
s kameny, neţ aby propadával mezerami. Kámen a koks se mísí a přivádí do pece takovým způsobem,
aby se zabránilo jejich oddělení. Stále více se pouţívá antracit kvůli ceně a dostupnosti metalurgického
koksu. Princip činnosti šachtové pece se smíšenou vsázkou je zobrazen na Obr. 2.20 a příklad této
pece je zobrazen na Obr. 2.21.

Obr. 2.20:
Princip šachtové pece se smíšenou
vsázkou
[44, EuLA, 2006]

Obr. 2.21:

Šachtová pec se smíšenou vsázkou

[44, EuLA, 2006]
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Kvalita nehašeného vápna bývá průměrná při reaktivitě podstatně niţší neţ je reaktivita získaná
v rotačních pecích při stejné úrovni CaCO3. Retence síry z paliva je vysoká. Hlavní technické
charakteristiky jsou uvedeny v Tab. 2.18.
Typ vsázky paliva
Výstup (t/den)
Spotřeba tepla (MJ/t vápna)
Spotřeba energie/elektrické
energie (kWh/t vápna)
Struktura
Zrnitost vápence (mm)
Typ paliva
Vstup spalovacího vzduchu
Odtah vápna
Důleţité body

Výhody

Nevýhody

1)
2)

Šachtová pec se smíšenou vsázkou
Smíšená s vápencem
60 – 200
3400 – 4700
5 – 15
Vertikální válec nebo obdélníková šachta se ţáruvzdornou
vyzdívkou
20 – 200
Kusový koks1) a antracit
Pouze chladicí vzduch odspodu
Rotační excentrická deska
Vyţaduje rovnoměrné míchání kamene a paliva
Vyţaduje rovnoměrné vyrovnání kamene přes průřez pece
Vysoká retence síry z paliva ve vápnu
Neomezená
Stavební náklady a náklady na údrţbu
Dobrý nástroj pro vápno s nízkou reaktivitou
Nízké nároky na elektrickou energii (ventilátory) (viz Tab. 2.23)
Chladicí vzduch se pouţívá jako spalování
Nízký nadbytečný vzduch
Vysoká hladina CO2 pro PCC2), cukr a soda pro vlastní spotřebu
Jednotné palivo/obtíţné dosaţení mísení vzduchu, výroba variací
v poměru vzduch/palivo
Provozní podmínky vedoucí k CO emisím
Vyţaduje velké vápencové kameny, coţ zkracuje ţivotnost
nalezišť
Nízká reakce k modifikaci parametrů (24 hodin), vysoká
netečnost

Metalurgický koks
Sráţený uhličitan vápenatý

Tab. 2.18:
Hlavní technické charakteristiky šachtových pecí se smíšenou vsázkou
[44, EuLA, 2006], [168, TWG CLM, 2007]
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2.2.7.2 Souproudá regenerativní šachtová pec
Hlavním znakem standardní pece PFRK je, ţe má dvě kruhové šachty spojené přechodovým kanálem.
Některé starší konstrukce měly tři šachty, zatímco jiné měly čtyřhranné šachty. PFRK lze navrhnout
pro výstupy typicky mezi 100 – 600 t/d. Obr. 2.22 a Obr. 2.24 ukazují základní princip fungování
a tok plynu v PFRK a Obr. 2.23ukazuje příklad PFRK.

Obr. 2.22:

Principy PFRK

[44, EuLA, 2006]

Obr. 2.23:
Příklad PFRK
[44, EuLA, 2006]
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Obr. 2.24:
Základní princip fungování a tok plynu v PFRK
[44, EuLA, 2006]

Způsob provozu zahrnuje dva klíčové principy:


Předehřívací zóna v kaţdé šachtě funguje, kromě předehřívání kamene na kalcinační teplotu,
jako regenerativní výměník tepla. V první etapě procesu se nadbytečné teplo s plyny přenáší na
kámen jiné šachty. Poté se získává zpět z kamene spalovacím vzduchem, který je předehříván
na teplotu okolo 800 °C. V důsledku toho má pec velmi nízkou měrnou spotřebu tepla.



Kalcinace nehašeného vápna se provádí při relativně průměrné teplotě, typicky kolem 900 aţ
k 1100 °C. Pece jsou tak ideální pro výrobu vápna se střední a vysokou reaktivitou s nízkou
úrovní zbytkového CO2.

V praxi to znamená, ţe dávky vápence se vsazují střídavě do obou šachet a postupují dolů předehřívací
zónou, okolo přívodních trubek a poté do kalcinační zóny. Z kalcinační zóny postupují nakonec do
chladicí zóny.
Činnost pece sestává ze dvou shodných fází, které při plném výkonu trvají od 8 do 15 minut. V první
fázi se palivo vhání přívodními trubkami do první šachty a hoří ve spalovacím vzduchu vháněném do
této šachty. Uvolňované teplo se částečně absorbuje kalcinací vápence v této první šachtě. Do koncové
části kaţdé šachty se vhání vzduch za účelem chlazení vápna. Chladicí vzduch v šachtě číslo jedna
spolu se spalinami a oxidem uhličitým z kalcinace prochází spojovacím kanálem do šachty číslo dva
při teplotě okolo 1050 °C. V šachtě číslo dva se plyny z šachty číslo jedna mísí s chladicím vzduchem
vháněným do koncové části šachty číslo dva a stoupají vzhůru. Zahřívají tak kámen v předehřívací
zóně šachty číslo dva.
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Pokud by měl výše uvedený reţim práce pokračovat, vzrostla by teplota výstupních plynů hodně nad
500 °C. Avšak po období 8 aţ 15 minut se tok paliva a vzduchu v první šachtě zastaví a dochází ke
„zpětnému chodu―. Po vsázce vápence do šachty číslo jedna se palivo a vzduch vhánějí do šachty číslo
dva a odpadní plyny se odvádějí z horní části šachty číslo jedna.
Pec můţe být vytápěna plynnými, kapalnými nebo pevnými práškovými palivy, jakoţ i odpadními
palivy nebo biomasou. Pec má také vysoký regulační rozsah, ačkoliv při niţší výkonnosti můţe dojít
ke ztrátě energetické účinnosti. Jakmile se jednou pec zapálí, není ţádoucí ji zastavovat, protoţe by to
mohlo vést ke kratší ţivotnosti vyzdívky. Ţivotnost vyzdívky ve spalovacím a přechodovém kanálu se
pohybuje od 4 do 8 let pro většinu operací.
Standardní PFRK vyţaduje čistý kámen, ideálně s poměrem kamenů ne větším neţ 2:1. Minimální
velikost kamene je 30 mm, i kdyţ modifikovaná konstrukce (tzv. souproudá regenerativní šachtová
pec na jemné vápno) je schopna pracovat s čistým vápencem s malou zrnitostí 10 – 30 mm.
Tab. 2.19 shrnuje hlavní technické charakteristiky PFRK.
Typ vsázky paliva
Výstup (t/den)
Spotřeba tepla (MJ/t vápna)
Spotřeba energie/elektrické
energie
(kWh/t vápna)
Struktura
Zrnitost vápence (mm)
Typ paliva
Vstup spalovacího vzduchu
Odtah vápna
Důleţité body

Výhody

Nevýhody

Souproudá regenerativní šachtová pec
Lancny do loţe kameniva
100 – 600
3200 – 4200
20 – 41
Dva nebo tři vertikální válce nebo čtyřhranné šachty se
ţáruvzdornou vyzdívkou spojené kanálem pro cirkulaci horkých
plynů
10 – 200
Plynná, kapalná nebo prášková pevná paliva, paliva z odpadů
nebo biomasa
Nahoře (hlavní) a lancnami (10 %)
Rotační excentrická deska
Kvalita ţáruvzdorných prací je velmi důleţitá
Flexibilita výroby
Vysoká reaktivita vápna
Racionální flexibilita reaktivity od vysoké po střední, pokud to
vápenec umoţní
Dobré rozdělení paliva díky malé specifické kříţové oblasti
propojené jednou přívodní trubkou
Nízké palivové poţadavky
Nízká energetická spotřeba (viz Tab. 2.23)
Dlouhá ţivotnost, zastaví se aţ po 5 aţ 7 letech
Omezená flexibilita zastavení/startu
Nehodí se pro kámen s vysokou dekrepitací
Omezená flexibilita (měkce a středně pálené)
Ţáruvzdorná vyzdívka draţší neţ u jiných typů vápenických pecí

Tab. 2.19:
Technické charakteristiky souproudých regenerativních šachtových pecí
[44, EuLA, 2006]
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2.2.7.3 Prstencové šachtové pece
Hlavním znakem tohoto typu peci je středový válec, který vymezuje šíři prstence a spolu s výklenky
pro distribuci spalin zajišťuje dobrý rozvod tepla – jak ukazuje Obr. 2.25 a Obr. 2.27.Středový sloupec
také umoţňuje, aby byla část spalin z dolních hořáků odtahována šachtou dolů a vháněna zpět do dolní
komory.
Tato recyklace zmírňuje teplotu u dolních hořáků a zajišťuje, ţe ke konečným fázím kalcinace dochází
při nízké teplotě. Oba vlivy pomáhají zajistit produkt s nízkou hladinou CaCO3 a vysokou reaktivitou.
Prstencovou šachtovou pec (příklad je uveden na Obr. 2.26) lze vytápět plynem, mazutem nebo
pevným palivem. Odpadní plyny mají vysokou koncentraci CO2.

Obr. 2.25:
Prstencová šachtová pec
[44, EuLA, 2006]

Příklad prstencové šachtové pece
pouţívané při výrobě vápna
[44, EuLA, 2006]
Obr. 2.26:
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Obr. 2.27:
Princip fungování prstencových šachtových pecí
[44, EuLA, 2006]

Technické charakteristiky prstencových šachtových pecí jsou uvedeny v Tab. 2.20 [44, EuLA, 2006].
Typ vsázky paliva
Výstup (t/den)
Spotřeba tepla (MJ/t vápna)
Spotřeba energie/elektrické
energie
(kWh/t vápna)
Struktura
Zrnitost vápence (mm)
Typ paliva

Vstup spalovacího vzduchu
Odtah vápna
Důleţité body
Výhody
Nevýhody

Prstencová šachtová pec (ASK)
Horní a dolní spalovací komora; někdy se míchá s vápencem
80 – 300
3300 – 4900
18 – 35 (aţ 50 pro zrnitost pod 40 mm)
Vertikální válec s ţáruvzdornou vyzdívkou a vnitřním válcem
Vnější komory a hořáky
(10) 40 – 150
Plynná, kapalná nebo prášková pevná paliva
Paliva z odpadů a biomasa
Nahoře:

vedení

odprašování

ventilátor
Rotační excentrická deska
Vyţaduje velmi přesnou kontrolu výrobního procesu
Nízké zbytkové CO2Vysoká aţ střední reaktivita
Úspory paliv vyuţitím odpadního tepla
Středový válec omezuje šíři prstenců
Dobré rozdělení tepla
Údrţba tepelného výměníku a vnějších komor
Relativně vysoké náklady na konstrukci kvůli její koncepci

Tab. 2.20:
Technické charakteristiky prstencových šachtových pecí
[44, EuLA, 2006]
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2.2.7.4 Ostatní pece
2.2.7.4.1

Ostatní šachtové pece

Tato skupina pecí obsahuje řadu výše nepopsaných konstrukcí. V těchto konstrukčních typech se
palivo přivádí skrze stěny pece a spaluje se v kalcinační zóně, přičemţ spaliny postupují vzhůru proti
proudu vápna a vápence. V některých konstrukcích se palivo částečně spaluje ve vnějších
zplynovačích. V jiných se přivádí přes taková zařízení jako je středový hořák, vestavba s hořáky nebo
se vhání do vnitřních výklenků.
2.2.7.4.2

Dvojitě skloněné šachtové pece

Tento typ pece můţe vyrábět reaktivní produkt s nízkým obsahem karbonátů. V průřezu jsou
v podstatě obdélníkové, ale v kalcinační zóně obsahují dva skloněné úseky. Proti kaţdému
skloněnému úseku vytvářejí odsazené výklenky prostory, do kterých se přes spalovací komory vhání
palivo a předehřátý spalovací vzduch.
Chladicí vzduch se přivádí k patě pece, kde se předehřívá, odebírá a vhání znovu přes spalovací
komory. Sloţitá cesta jak plynů, tak zaváţky spolu s hořením na obou stranách zajišťuje účinné
rozloţení tepla. Lze pouţít řadu pevných, kapalných a plynných paliv, i kdyţ je třeba volit je pečlivě,
a vyhnout se tak zbytečným nálepkům způsobeným popelem z paliva a nánosům síranu vápenatého.
Hlavní charakteristiky dvojitě skloněných šachtových pecí jsou znázorněny na Obr. 2.28.

Obr. 2.28:
Dvojitě skloněná šachtová pec
[40, Ullmann's, 1990], [168, TWG CLM, 2007]
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2.2.7.4.3

Vícekomorové šachtové pece

Jedná se o další typ dvojitě skloněné pece. Skládá se ze čtyř nebo šesti střídavě skloněných úseků
v kalcinační zóně, naproti nimţ je odsazený výklenek. Výklenky slouţí stejnému účelu jako ve dvojitě
skloněné peci.
Chladicí vzduch se předehřívá vápnem v chladicí zóně, odebírá se, zbavuje popela a opět se vhání přes
spalovací komory.
Vlastností pece je, ţe teplota dolních spalovacích komor se můţe v širokém rozsahu měnit za účelem
regulace reaktivity vápna. Pec můţe být vytápěna pevnými, kapalnými a plynnými palivy nebo směsí
různých typů paliv.
2.2.7.4.4

Pece s pohyblivým roštem

Pro vápence se zrnitostí od 15 do 45 mm lze pouţít pec s „pohyblivým roštem― nebo pec typu CID.
Tato pec byla vyvinuta v Německu.
Sestává z obdélníkové šachtové předehřívací zóny, která přivádí vápenec do kalcinační zóny.
V kalcinační zóně vápenec pomalu přepadává přes pět výkyvných desek, naproti nimţ je řada hořáků.
Vápno postupuje do obdélníkové chladicí zóny.
Pec můţe spalovat plynná, kapalná nebo prášková paliva a existují zprávy, ţe vyrábí měkce pálené
vápno se zbytkovým obsahem CaCO3 niţším neţ 2,3%. Čtyři do současnosti vybudované pece mají
kapacitu od 80 aţ 130 tun/den nehašeného vápna.
2.2.7.4.5

Pece s horním hořákem

Pece s horním hořákem jsou relativně novým typem, který připouští vsázkový kámen o zrnitosti 10 aţ
25 mm. Tento typ peci byl vyvinut v Japonsku.
Skládá se z prstencové předehřívací zóny, z níţ se vápenec přemisťuje tlačnými tyčemi do válcovité
kalcinační zóny. Spaliny ze středového, dolů směřujícího hořáku spalujícího naftu umístěného ve
středu předehřívací zóny, se ejektorem odtahují dolů do kalcinační zóny. Vápno poté postupuje dolů
do kuţelovité chladicí zóny.
Tato pec údajně vyrábí vysoce kvalitní nehašené vápno vhodné k výrobě oceli a vysráţeného
uhličitanu vápenatého. Kapacity pecí jsou aţ 100 tun/den nehašeného vápna. Udává se, ţe díky své
relativně nízké výšce je pec schopna zpracovávat vápenec s malou pevností.
2.2.7.4.6

Pece s kalcinací v plynné suspenzi (GSC)

Pece s kalcinací v plynné suspenzi (GSC = Gas suspension calcination) vyuţívají metodu pro
zpracování nerostů, jako je kalcinace vápence, dolomitu a magnezitu z práškových surovin za účelem
výroby vysoce reaktivních a homogenních produktů. Avšak v roce 2007 pouze jediný provoz v zemích
EU-27 pouţíval tuto metodu. Většina výrobních procesů v závodě, jako je sušení, předehřívání,
kalcinace a chlazení, se provádí v plynné suspenzi. V důsledku toho sestává závod ze stacionárních
zařízení a několika pohyblivých součástí, jak ukazuje Obr. 2.29.
Mnoţství materiálu v systému je zanedbatelné, coţ znamená, ţe po několika minutách provozu
odpovídá produkt specifikacím. Během náběhu a odstávky nedochází k ţádným ztrátám materiálu ani
poklesu kvality, takţe nevzniká ţádný produkt niţší jakosti. Proces GSC vyrábí produkt s vysokou
reaktivitou, dokonce i kdyţ má vysoký stupeň kalcinace.
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Materiál, který se má zpracovávat v plynné suspenzi, musí mít vhodnou jemnost; praktické zkušenosti
ukazují, ţe by se neměla překračovat zrnitost částeček 2 mm.

Obr. 2.29:
Schéma procesu kalcinace v plynné suspenzi
[53, Norsk Hydro, Norsko, 2001]

Společnost Norsk Hydro, Porsgrunn, Norsko trvale provozuje od roku 1986 zařízení GSC na výrobu
dolomitického vápna. Níţe jsou uvedeny některé provozní údaje pro vyhodnocený provoz GSC včetně
drcení/sušení [53, Norsk Hydro, Norsko, 2001]:




kapacita provozu
spotřeba paliva
spotřeba energie

2.2.7.4.7

430 tun/den
4,8 GJ/tun produktu
33 kWh/tun produktu.

Pece s rotačním topeništěm

Tento typ pece, nyní téměř zastaralý, byl navrţen pro výrobu kusového vápna. Sestává z prstencového
pohyblivého topeniště unášejícího vsázku vápence. Vápenec se kalcinuje četnými hořáky při otáčení
na prstencovém topeništi. Spalovací vzduch se předehřívá přebytečným teplem v odpadních plynech
a/nebo se pouţije k chlazení nehašeného vápna.
V důsledku sníţené abraze ve srovnání s rotačními a šachtovými pecemi vyrábějí pece s rotujícím
topeništěm vysoký podíl štěrkového vápna.
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2.2.7.5 Dlouhé rotační pece
V roce 2008 bylo v zemích EU-27 asi 29 dlouhých rotačních pecí, které se nacházely zejména na
severu Evropy. Dlouhá rotační pec sestává z rotujícího válce (aţ 150 m dlouhého) se sklonem 1 aţ 4
stupně vůči horizontále s průměrem asi 2 aţ 4,5 metrů. Vápenec se přivádí do horního konce, palivo
a spalovací vzduch se vhání do dolního konce. Nehašené vápno postupuje z pece do chladiče vápna,
kde se pouţívá k předehřívání spalovacího vzduchu. Pouţívají se různé konstrukční typy chladičů
vápna včetně planetových jednotek montovaných kolem pláště pece, pohyblivých roštů a různých typů
protiproudových šachtových chladičů.
Obr. 2.30 znázorňuje technologické schéma dlouhé rotační pece a typický protiproudý proces vápna;
příklad tohoto typu pece je zobrazen na Obr. 2.31. Hlavní charakteristiky jsou uvedeny v Tab. 2.21.

Obr. 2.30:
Provozní princip dlouhých rotačních pecí
[44, EuLA, 2006]
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Typ vsázky paliva
Výstup (t/den)
Spotřeba tepla (MJ/t
vápna)
Spotřeba
energie/elektrické energie
(kWh/t vápna)

Struktura
Typ předehřívače
Typ chladiče

Dlouhá rotační pec (LRK)
Hořák na odběru vápna
160 – 1500
6000 – 9200
18 – 25
Rotující válec se sklonem se ţáruvzdornou vyzdívkou „mixery― za
účelem zlepšení tepelné výměny:

aţ 150 m dlouhá

2 aţ 4,5 m v průměru
Vnější komory a hořáky
Ţádný

planetový kolem pláště pece

pohyblivý rošt nebo

rotující válec nebo

statický šachtový chladič

Zrnitost vápence (mm)
(mm)

2 – 60

Typ paliva

Plynná, kapalná nebo prášková pevná paliva
Paliva z odpadů a biomasa

Vstup spalovacího
vzduchu

Chladicí vzduch z výstupu chladiče a primární vzduch s palivem

Odtah odpadního plynu

Odtah vápna
Důleţité body

Výhody

Nevýhody

Na konci pece u vstupu vápence:

kouřovod

chlazení

odprašnění

ventilátor
Na nejvyšší stupeň chladiče
Kvalita ţáruvzdorné vyzdívky
Jemné mletí uhlí k zajištění dobrého spalování a k vytvoření redukce
Neustálé měření CO a O2 nezbytné pro dobré spalování a bezpečnost
Flexibilita výroby
Velmi rychlá reakce na modifikaci parametrů
Široký rozsah velikosti vsázkového kamene k zachování
nalezišť/přírodních zdrojů
Dosaţitelnost velmi nízkého reziduálního obsahu CO2
Pruţnost reaktivity od měkce po tvrdě pálené vápno, moţnost produkce
mrtvě vypálený aţ přepálený dolomit
Flexibilita paliva
Lze pouţít měkký vápenec (při kalcinaci se vyrobí mnoho jemných zrn),
není-li vhodný pro pouţití v šachtových pecích
Vysoké energetické nároky (horké odpadní plyny a vysoká teplota pláště)
Formace tzv. „prstenců― (uhelný popel, síran vápenatý, jíl)

Tab. 2.21:
Technické charakteristiky dlouhých rotačních pecí
[44, EuLA, 2006]
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Obr. 2.31:
Příklad dlouhé rotační pece pouţívané při výrobě vápna
[44, EuLA, 2006]

Konstrukce hořáku je důleţitá pro efektivní a spolehlivý provoz pece. Plamen by měl být
regulovatelný pro různé typy paliv.
V důsledku skutečnosti, ţe provozní podmínky lze snadno a rychle měnit, mohou dlouhé rotační pece
vytvářet široký rozsah úrovní reaktivity vápna a niţší hladinu zbytkového CO2 neţ šachtové pece.
Poměrně křehké vsázkové kameny, jako jsou vrstevnaté sedimenty a rozpadavý vápenec, nejsou
vhodné pro vsázku do šachtových pecí, ale mohou se ukázat jako vhodné pro pece rotační.
Rotační pece lze vytápět širokým spektrem paliv. Jelikoţ se přenos tepla v kalcinační zóně děje
převáţně sáláním a jelikoţ se intenzita vyzařování zvyšuje v pořadí plyn, mazut a pevná paliva, můţe
mít výběr paliva značný vliv na spotřebu tepla. Ztráty vyzařováním a konvekcí jsou vysoké ve
srovnání s ostatními konstrukčními typy vápenických pecí, coţ vede k obecně vyšší energetické
spotřebě oproti jiným typům pecí.
Výhodou rotační pece je, ţe síra z paliva a menší měrou z vápence se můţe z pece vylučovat s pecními
plyny kombinací regulace teploty a procentuálního obsahu CO v kalcinační zóně. Tak se mohou
vyrábět vápna s nízkým obsahem síry při pouţití vysoce sirnatých paliv za podmínek odpovídajících
emisních limitů pro SO2 v odpadních plynech.
Dlouhé rotační pece jsou flexibilními pecemi vzhledem k pouţívání paliv a různé zrnitosti vápence,
zejména jemnějších frakcí.

2.2.7.6 Rotační pece s předehřívači
Rotační pece lze vybavit předehřívači a jsou obecně podstatně kratší neţ konvenční dlouhé rotační
pece (např. 40 aţ 90 m). Spotřeba tepla klesá díky sníţenému vyzařování a ztrátám v důsledku
konvekce, jakoţ i zvýšenému zpětnému získávání tepla z odpadních plynů.
V roce 2008 bylo v zemích EU-27 v provozu 20 rotačních pecí s předehřívačem.

Průmyslová odvětví výroby cementu, vápna a oxidu hořečnatého

234

Kapitola 2

Hlavní rysy rotační pece s předehřívačem pro výrobu vápna ukazuje Obr. 2.32.

Obr. 2.32:
Rotační pec s předehřívačem
[40, Ullmann's, 1990]

Byla vyvinuta řada konstrukčních typů předehřívačů včetně vertikálních šachet a pohyblivých roštů.
Předehřívač by měl být zvolen na základě velikosti a vlastností vsázkového kamene. Většina můţe
přijímat minimální velikost 10 mm; některé pouţívají kámen i od 6 mm a některé nepřipouštějí měkké
kameny nebo kameny se sklonem k rozpadavosti.
Vzhledem k tomu, ţe odstraňování síry je u pecí s předehřívačem sloţitější, existuje několik způsobů,
kterými toho lze dosáhnout.


Provozováním pece za redukčních podmínek a zavedením dodatečného vzduchu na konci pece
(coţ funguje pouze u určitých konstrukcí předehřívačů) a na:
◦
◦
◦
◦
◦



hořáku
spalovacím vzduchu
předehřívači
peci
chladiči

Přidáváním dostatečně jemného vápence do vsázky, aby přednostně absorboval SO2, a pak je
buď na konci zachycován odlučovačem prachu, nebo se oddělí tříděním z vápna odebíraného
z chladiče.

Obr. 2.33 zobrazuje technologické schéma typické rotační pece s předehřívačem pouţívané při výrobě
vápna a příklad tohoto typu pece je zobrazen na Obr. 2.34. Hlavní technické charakteristiky jsou
uvedeny v Tab. 2.22.
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Obr. 2.33:
Princip fungování rotační pece s předehřívačem
[44, EuLA, 2006]

Obr. 2.34:
Příklad rotační pece s předehřívačem
[44, EuLA, 2006]
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Rotační pec s předehřívačem (PRK)
Typ vsázky paliva
Výstup (t/den)
Spotřeba tepla (MJ/t vápna)
Spotřeba energie/elektrické
energie
(kWh/t vápna)
Struktura
Typ předehřívače
Typ chladiče
Zrnitost vápence (mm)
Typ paliva
Vstup spalovacího vzduchu
Extrakce odpadních plynů
Odtah vápna

Důleţité body

Výhody

Nevýhody

Hořák na odběru vápna
100 – 1500
5100 – 7800
17 – 45
Rotující válec se sklonem se ţáruvzdornou vyzdívkou „mixery― pro
zlepšení tepelné výměny:

maximálně 90 m dlouhá

2 aţ 4,5 m v průměru
Vertikální šachta
Pohyblivý rošt
Planetový kolem pláště pece
Rotační válec s pohyblivým roštem
10 – 60
Plynná, kapalná nebo prášková pevná paliva
Paliva z odpadů a biomasa
Chladicí vzduch z výstupu chladiče
Horké plyny procházejí předehřívačem:

vedení, chlazení, odprašování a ventilace
Na nejvyšší stupeň chladiče
Kvalita ţáruvzdorné vyzdívky
Jemné mletí uhlí k zajištění dobrého spalování a k vytvoření redukce
Nepropustnost vzduchu spojem mezi předehřívačem a pecí
Zrnitost vápence: příliš mnoho jemných částic můţe zablokovat
předehřívač
Neustálé měření CO a O2 nezbytné pro dobré spalování a bezpečnost
Flexibilita výroby
Velmi rychlá reakce na modifikaci parametrů
Široký
rozsah
velikosti
vsázkového
kamene
k zachování
nalezišť/přírodních zdrojů
Dosaţitelnost velmi nízkého zbytkového obsahu CO2.
Pruţnost reaktivity z měkce páleného po tvrdě pálené vápno, moţnost
produkce tvrdě pálený aţ přepálený dolomit
Flexibilita paliva
Lze pouţít měkký vápenec (při kalcinaci se vyrobí mnoho jemných zrn),
není-li vhodný pro pouţití v šachtových pecích
Niţší palivové poţadavky díky lepší tepelné výměně v předehřívači
(začátek dekarbonizace)
Formace tzv. „prstenců― (uhelný popel, síran vápenatý, jíl)
Předehřívač je další zařízení, které se musí udrţovat

Tab. 2.22:
Technické charakteristiky rotačních pecí s předehřívačem
[44, EuLA, 2006]

2.2.8 Skladování a manipulace
2.2.8.1 Skladování
2.2.8.1.1

Skladování páleného vápna

Pálené vápno se nejlépe skladuje v suchém prostředí, bez přístupu venkovního vzduchu, aby se
zabránilo hašení vzdušnou vlhkostí. Velká péče se věnuje tomu, aby se k vápnu nedostala voda,
jelikoţ hydratace uvolňuje teplo a způsobuje expanzi a obojí by mohlo být nebezpečné.
Vozidla s vyprazdňováním tlakovým vzduchem jsou schopna vhánět vápno přímo do skladovacího
bunkru, který je vybaven filtrem pro odstranění prachu z nosného vzduchu. Filtr by měl být klimaticky
odolný a vodotěsný. Shromáţděný prach lze vracet do bunkru. Bezpečnostním opatřením je
tlakový/podtlakový ventil zabudovaný do bunkru.
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Pro zajištění údrţby odtahového mechanismu lze všechny skladovací kontejnery opatřit zařízeními,
která mohou zcela utěsnit spodek bunkru.
Je-li mnoţství páleného vápna nedostatečné na to, aby odůvodňovalo stavbu skladovacího bunkru,
můţe být produkt skladován na betonové podlaze, nejlépe v oddělených prostorách uvnitř budovy, aby
se zabránilo hašení nadbytečným vzduchem.
2.2.8.1.2

Skladování hydratovaného vápna

Hydratované vápno absorbuje ze vzduchu oxid uhličitý, přičemţ vzniká uhličitan vápenatý a voda.
Proto je nejvhodnější skladování v suchu.
Hydrát balený v papírových pytlích je nejlepší skladovat zakrytý, aby se zabránilo znehodnocení
vlhkostí a rekarbonaci hydratovaného vápna. Pouţívají-li se „velké pytle―, je také nejlepší skladovat je
zakryté, aby se zabránilo poškození. Palety s baleným hydrátem se úspěšně skladují i venku; přičemţ
se palety zakrývají fólií, pytle se umísťují na fólii a potahují smršťovacími fóliemi.
Nebalený hydrát se skladuje v silech, která musí být zcela vodotěsná. Silo se odvzdušňuje přes látkový
filtr, který by měl být klimaticky odolný a schopný zvládnout proud vzduchu při plnění. V místech,
kde je filtr umístěn na vrchu sila, se shromáţděný prach vrací do sila. Vrchol sila lze opatřit
inspekčním průlezem a přetlakovým ventilem. Pro zabránění přeplnění můţe být zabudován indikátor
hladiny nebo alarm. Doporučuje se, aby dno sila bylo skloněné alespoň o 60° vůči horizontále,
vyprazdňovací prostor aby měl velikost nejméně 200 mm a aby byla výpusť opatřena úplným
uzávěrem pro umoţnění údrţby zařízení pod silem.
Protoţe je hydratované vápno náchylné k tvorbě „kleneb―, instalují se preventivně vhodná zařízení
proti nalepování, jako jsou provzdušňovací desky, vibrátory a mechanická zařízení. Naopak je nutné
přijmout bezpečnostní opatření proti „volnému vytékání― provzdušněného prachu.

2.2.8.1.3

Skladování vápenného mléka

Mnozí zákazníci, kteří potřebují k výrobnímu procesu přídavek hašeného vápna, zjistili, ţe vápenné
mléko je forma vhodná ke skladování a manipulaci. Za předpokladu přijetí určitých bezpečnostních
opatření s ním lze manipulovat jako s kapalinou.
U jakéhokoliv skladovacího a manipulačního systému se musí věnovat náleţitá pozornost skutečnosti,
ţe kdyţ se vápenné mléko ředí vodou nebo kdyţ vápenný hydrát disperguje ve vodě, jakékoliv
uhličitanové zatvrdliny se ve vodě usadí jako uhličitan vápenatý. Není-li přijato vhodné opatření, vede
to k tvorbě kamene na stěnách trubek, vodních čerpadlech a krytech čerpadel. Lze uplatnit dvojí
přístup. Buď lze navrhnout systém jako systém odolný proti nánosům, nebo lze přijmout opatření
k prevenci nebo minimalizaci tvoření nánosů.
Je důleţité zabránit usazování sedimentů v systémech pouţívaných pro výrobu vápenného mléka,
neboť vzniklý tmel se můţe jen těţko znovu dispergovat. Skladovací nádrţe by se měly proto
promíchávat. Stupeň promíchávání můţe být nízký a měl by zabránit vzniku vírů, které by zvyšovaly
absorpci oxidu uhličitého ze vzduchu.
Vyprazdňovací trubka ze skladovací nádoby je nevyhnutelně mrtvou zónou a lze přijmout opatření
k vymývání vodou za účelem odstranění ucpávek.
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2.2.8.2 Manipulace
Pro přepravu produktu se hodí mnoho typů zařízení a nová se stále vyvíjejí. Úspěšně se pouţívají
následující opatření/techniky, které ale nemusí být vhodné pro všechny aplikace.
Skipové elevátory je moţné pouţívat pro všechny granulované a hrubé materiály, ale jsou vhodnější
pro částice větší neţ 100 mm. Elevátory – jak pásové korečkové, tak řetězové korečkové – se
pouţívají pro všechny kategorie nehašeného vápna. Hřeblové dopravníky jsou vhodné pro
granulované a jemné nehašené vápno. Všeobecně se pouţívají pro přemisťování horizontální i se
sklonem. Pásové dopravníky se široce pouţívají pro přemisťování kusových a granulovaných druhů
horizontálně a se sklonem vzhůru. Šnekové dopravníky se široce pouţívají pro jemné nehašené vápno.
Vibrační žlabové dopravníky se pouţívají pro částice se zrnitostí aţ 40 mm. Pracují úspěšněji, pokud
jsou od plnicího k vyprazdňovacímu místu skloněné mírně dolů.
Pneumatickou přepravu lze pouţít pro produkty s maximální zrnitostí do 20 mm a často má niţší
investiční náklady neţ alternativy, ale provozní náklady jsou vyšší. Produkt se přivádí k rotačnímu
těsnícímu čerpadlu připojenému k ventilátoru. Světlost potrubí a objem/tlak vháněného vzduchu se
navrhuje s přihlédnutím k zrnitosti dopravovaného vápna, přepravní rychlosti a délce/trase vedení.
Přijímací silo je vybaveno vzduchovým filtrem a přetlakovým ventilem.

2.2.9 Jiné druhy vápna
2.2.9.1 Výroba hydraulických vápen
Přírodní hydraulická vápna se vyrábějí z křemičitých nebo jílovitých vápenců obsahujících více nebo
méně křemíku, hliníku a ţeleza. Typický obsah těchto látek ve vápenci je SiO2: 4 aţ 16 %, Al2O3: 1 aţ
8 % a Fe2O3: 0,3 aţ 6 %. Obsah uhličitanu vápenatého a hořečnatého se můţe pohybovat od 78 do
92 %.
Vápenec se obvykle pálí v šachtových pecích, které musí být pečlivě regulovány, aby se zajistilo, ţe
reaguje co nejvíce křemíku a hliníku, aniţ by se slinovalo volné vápno. Typické kalcinační teploty
jsou 950 – 1250 °C: Poţadovaná teplota se zvyšuje se vzrůstem hydraulického indexu (tj. od slabě po
značně hydraulická vápna).
Vypálené vápno se hydratuje s dostatkem vody, aby se volný CaO přeměnil na Ca(OH)2. Je-li obsah
volného CaO větší neţ 10 aţ 15 %, rozpadají se tvrdé slinuté kusy na prášek. Jinak se musí vápno před
hydratací mlít. Můţe být také nutné mletí hydratovaného produktu za účelem dosaţení poţadovaného
stupně jemnosti a rychlosti tuhnutí.
„Speciální― přírodní hydraulická vápna se vyrábí dokonalým smísením práškových přírodních
hydraulických vápen s práškovými pucolánovými nebo hydraulickými materiály. Umělá hydraulická
vápna se vyrábí dokonalým smíšením práškových hydraulických vápen s práškovými pucolánovými
nebo hydraulickými materiály.
2.2.9.2 Výroba kalcinovaného dolomitu
Dolomit se kalcinuje jak v šachtových, tak rotačních pecích. Vyrábějí se tři jakosti kalcinovaného
dolomitu – měkce pálený, mrtvě pálený a polopálený.
Měkce pálený dolomit se všeobecně vyrábí buď v rotačních, nebo šachtových pecích. Principy výroby
měkce páleného dolomitu jsou podobné principům výroby páleného vápna s vysokým obsahem
vápníku. Spotřebovává se méně tepla v důsledku niţší teploty kalcinace a niţší teploty rozkladu
dolomitu (MgCO3).
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Mrtvě pálený dolomit se vyrábí ve dvou třídách. Třída s vysokou čistotou pouţívaná pro výrobu
ţáruvzdorných materiálů se vyrábí kalcinací dolomitu při teplotách do 1800 °C buď v rotačních, nebo
šachtových pecích. Třída pro opravy vyzdívek se vyrábí kalcinací dolomitu s 5 aţ 10 % oxidu ţeleza
při 1400 aţ 1600 °C, obvykle v rotačních pecích. Výstupní plyny z obou těchto procesů mají vyšší
teplotu neţ z jiných vápenických pecí; obvykle se chladí na méně neţ 420 ºC tepelnými výměníky,
ohříváním vzduchem nebo vstřikováním rozprášené vody.
Polovypálený dolomit (CaCO3•MgO) se vyrábí pomalou kalcinací dolomitu při asi 650 °C. Vyrábí se
v relativně malém mnoţství. Německo je jedinou zemí v Evropě, která jej vyrábí.

2.2.10 Obecné zmínky o pecích pro vnitropodnikovou spotřebu
V mnoha jiných průmyslových odvětvích, jako jsou ţelezářský a ocelářský průmysl, cukrovarnictví
a papírenský průmysl, a v chemických sektorech je zapotřebí vápno a některé z těchto sektorů mají své
vlastní vápenické pece pro výrobu vápna.

2.2.10.1

Vápenické pece v železářském a ocelářském průmyslu

Většina vápna pouţívaného v ţelezářském a ocelářském průmyslu je na zestruskování nečistot
v základní oxidační peci. Vápno se také v menším mnoţství pouţívá ve slinovacím procesu pro
přípravu ţelezné rudy, při odsiřování surového ţeleza, jako tavidlo v ostatních oxidačních ocelářských
procesech, při procesu výroby oceli v obloukové peci a v mnoha sekundárních ocelářských procesech.
Vápenické pece v ţelezářském a ocelářském průmyslu jsou většinou šachtové pece různých konstrukcí
a kapacit. Emisemi a spotřebou se od pecí pro komerční výrobu nijak neliší.
Uţitečné informace týkající se ţelezářského a ocelářského průmyslu lze nalézt v Referenčním
dokumentu o nejlepších dostupných technikách v ţelezářském a ocelářském průmyslu [87, Evropská
komise, 2001].

2.2.10.2

Vápenické pece v průmyslu sulfátové buničiny

V roce 2001 bylo v evropském papírenském průmyslu asi 100 vápenických pecí. Jedná se vesměs
o rotační pece s kapacitami mezi 30 aţ 400 tunami páleného vápna denně. Většina z nich jsou dlouhé
rotační pece, ale existují i moderní rotační pece s předehřívači.
Dlouhé rotační vápenické pece se obvykle plní kalem uhličitanu vápenatého s obsahem vody 30 %.
Základním palivem je obvykle zemní plyn nebo mazut. Navíc se obvykle spalují nekondenzovatelné
plyny produkované v několika oblastech procesu výroby buničiny, přičemţ se v kouřových plynech
zvyšuje obsah H2S, organických sloučenin síry a SO2. V některých případech se jako palivo pouţívají
také piliny a plyny získané zplyňováním biomasy.
K čištění odpadních plynů se obvykle instalují Venturiho pračky a elektrostatické odlučovače (pro
určité látky).
Uţitečné informace týkající se celulózového a papírenského průmyslu lze nalézt v Referenčním
dokumentu o nejlepších dostupných technikách v celulózovém a papírenském průmyslu [124,
Evropská komise, 2001].
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2.2.10.3

Vápenické pece v cukrovarnickém průmyslu

Většinu vápenických pecí v evropském cukrovarnickém průmyslu tvoří šachtové pece se smíšenou
vsázkou. Většina pecí vyprodukuje během řepné kampaně 50 aţ 350 tun nehašeného vápna za den,
která v sezóně 1997/1998 trvala mezi 63 aţ 170 dny při průměru 86 dnů.
V cukrovarech se pouţívá jak pálené vápno, tak CO2 v odpadních plynech. Plyn vyprodukovaný pecí
se zachycuje a před pouţitím v procesu výroby cukru (karbonizace) se z většiny plynů v mokré pračce
odlučuje prach. Většina CO2 se v čeřené šťávě znovu sloučí s vápenným mlékem na CaCO3.
Nejběţnějším palivem ve vápenických pecích cukrovarnického průmyslu je koks. To je hlavně proto,
ţe vyprodukovaný plyn obsahuje více CO2 (40 aţ 42 % objemových CO2) neţ plyn vyprodukovaný
v mazutem nebo plynem vytápěných pecích (28 – 32 % objemových CO2).
Úroveň spotřeby (vápence a paliva) pro vápenické pece v cukrovarnickém průmyslu je přibliţně stejná
jako u shodných typů vápenických pecí v ostatních odvětvích.
Uţitečné informace týkající se cukrovarnického průmyslu lze nalézt v Referenčním dokumentu
o nejlepších dostupných technikách v potravinářském, nápojovém a mléčném průmyslu (FDM). Avšak
informace o typu a mnoţství vyprodukovaného vápna, jakoţ i o pecích a pouţívaných palivech ještě
nejsou v rámci Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách v potravinářském,
nápojovém a mléčném průmyslu řešeny. [125, Evropská komise, 2006].
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2.3

Současné hladiny spotřeby a emisí

Hlavními environmentálními otázkami souvisejícími s výrobou vápna jsou znečištění ovzduší
a spotřeba energie. Proces pálení vápna je hlavním zdrojem emisí a je také hlavním spotřebitelem
energie. Sekundární procesy hašení a mletí vápna mohou být také významné, zatímco podpůrné
činnosti (zejména drcení, třídění, přeprava, skladování a odběr) jsou poměrně méně závaţné jak
s ohledem na emise, tak na spotřebu energie.
Je nutné poznamenat, ţe není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak, v tomto oddílu týkajícím se
průmyslového odvětví výroby vápna souvisí normální podmínky pro měření objemových toků
a koncentrací kouřových plynů s následujícími definicemi, které jsou rovněţ uvedeny v Glosáři:
m3/h
mg/m3
normální podmínky

Objemový průtok: Není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak, objemové průtoky vztaţeny
k 11 % objemovým O2 a normální podmínky
Koncentrace: Není-li v tomto dokumentu stanoveno jinak, koncentrace plynných látek
nebo směsí látek se vztahují na suché kouřové plyny při objemovém zlomku kyslíku 11
vol-% a a normální podmínky
Vztahují se na teplotu 273 K, tlak 1013 hPa a suchý plyn

Kromě toho je třeba poznamenat, ţe rozsahy emisí se vztahují na referenční obsah kyslíku 11 %,
ačkoliv aktuální úroveň kyslíku je ve spalovacím procesu mnohem niţší neţ 11 %. Formule výpočtu
pro výpočet koncentrace emisí je zobrazena níţe:
ER (mg/Nm3): koncentrace emisí vztahující se k referenčnímu obsahu kyslíku OROR
(vol %): referenční obsah kyslíku
EM (mg/Nm3): koncentrace emisí souvisejících s měřeným obsahem kyslíku OM
OM (vol %): měřený obsah kyslíku

Další uţitečné informace o monitorování lze nalézt v Referenčním dokumentu o obecných principech
monitorování (MON) [151, Evropská komise, 2003].

2.3.1 Spotřeba vápence
Výroba vápna obecně spotřebovává mezi 1,4 a 2,2 tunami vápence na tunu trţního nehašeného vápna.
Spotřeba závisí na typu produktu, čistotě nehašeného vápna, stupni kalcinace a mnoţství prachu
unášeného z pece a na odpadních plynech z pece.

2.3.2 Spotřeba energie
2.3.2.1 Kalcinace vápence
Spotřeba energie pro daný typ pece také závisí na několika různých faktorech, jakými jsou například
kvalita pouţitého kamene, stupeň konverze uhličitanu vápenatého na oxid vápenatý, zrnitost kamene,
vlhkost, palivo, konstrukce pece, řízení procesu, nepropustnost vzduchu, atd.
Mnoţství tepla spotřebovaného na rozklad vápence je 3,2 GJ/tunu vápna (asi o 9 % méně pro
dolomitické vápno). Čistá spotřeba tepla na tunu nehašeného vápna se liší dle konstrukčního typu
pece. Rotační pece vyţadují zpravidla více tepla neţ šachtové pece. Spotřeba tepla stoupá se
vzrůstajícím stupněm výpalu (viz oddíl 2.2.6.1).
Spotřeba elektřiny se pohybuje od nízkých hodnot 5 – 15 kWh/tunu vápna u šachtových pecí se
smíšenou vsázkou aţ po 20 – 40 kWh/tunu u modernějších konstrukčních typů šachtových pecí
a u rotačních pecí.
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Typická spotřeba tepla a elektrické energie dle různých typů vápenických pecí je uvedena v Tab. 2.23.
Spotřeba tepla představuje 95 % celkové spotřeby energie pro výrobu vápna.

Typ pece

Druh energie pouţívané pro výrobu vápna a
dolomitického vápna
Spotřeba tepla 1)GJ/t
Spotřeba elektrické
energie pece kWh/t

Dlouhé rotační pece
Rotační pece s předehřívačem
Souproudé regenerativní šachtové
pece

6,0 – 9,2
5,1 – 7,8

18 – 25
17 – 45

3,2 – 4,2

20 – 40

Prstencové šachtové pece

3,3 – 4,9

Šachtové pece se smíšenou vsázkou
3,4 – 4,7
Ostatní pece
3,5 – 7,0
1)
Spotřeba tepla představuje asi 80 % celkové spotřeby energie pro výrobu vápna.
2)
Pro zrnitost vápence mezi 40 a 150 mm
3)
Pro zrnitost vápence <40 mm

18 – 352)
aţ 503)
5 – 15
20 – 40

Typická spotřeba tepla a elektrické energie v zemích EU-27 dle typu pece na výrobu
vápna a dolomitického vápna
[46, Německo, 2006], [54, EuLA, 2006], [64, Česká republika, 2006], [168, TWG CLM, 2007]
Tab. 2.23:

Následující parametry mohou ovlivnit hodnoty spotřeby energie uvedené v Tab. 2.23:







zrnitost
◦
do 5 %
vlhkost vápence
◦
1 aţ 10 %
palivo (suché, účinnost atd.)
◦
do 5 %
zbytkový CO2:
◦
0,5 aţ 5 %
dolomitické vápno:
◦
aţ do 9 %/vápno
tvrdě pálené vápno:
◦
~10 %.

Zbytkový obsah CO2 v produktech můţe ovlivnit spotřebu energie. Spotřeba energie se zvyšuje
s tvrdostí produktů. Zbytkový obsah CO2 určuje spotřebu vápna; vápno s 5% obsahem CO2 se pouţívá
v ocelárenském průmyslu, vápno s 1,5% obsahem CO2 se pouţívá pro odsiřování odpadních plynů.
Ve zvláštním případě přepáleného dolomitického vápna se spotřeba energie pohybuje v rozpětí 6,5 aţ
13 GJ/t v závislosti na typu pece [54, EuLA, 2006].
Pro sníţení vysoké spotřeby paliv byla u různých typů vápenických pecí implementována různá
opatření/techniky jako například:



optimalizace a řízení procesu
sníţení zbytkového vzduchu.
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2.3.2.2 Hydratace vápna
Hydratační proces je exotermický, a tak se přidává nadbytek vody za účelem regulace teploty
v hydrátorech. Tato nadbytečná voda, jejíţ mnoţství je nízké, se přeměňuje na páru, která se vypouští
do okolního prostředí spolu s malým mnoţstvím vzduchu, které je přisáváno do hydrátoru, aby se
zabránilo výstupu vlhkosti a prachu do závodu a do zařízení na přívod nehašeného vápna a aby se
napomohlo odpařování nadbytečné vody.
Energetické nároky provozu hydrátorů, vzduchových třídičů a dopravníkových zařízení dosahují
přibliţně 5 aţ 30 kWh/t nehašeného vápna.
2.3.2.3 Mletí vápna
Spotřeba energie při mletí vápna se mění od 4 do 10 kWh/t vápna pro hrubší třídy (například pro třídy
pouţívané pro stabilizaci půd) po 10 aţ 40 kWh/t vápna u jemnějších tříd. Mnoţství vyţadované
energie také závisí na pouţívaném zařízení. Jemné odrazové mlýny lze pouţít pro hrubší produkty.
Kulové mlýny, středověţné válcové mlýny a vysokotlaké mlýny plus deaglomerátory (s progresivně
niţší spotřebou energie) se pouţívají k výrobě jemnějších produktů.

2.3.3 Emise do ovzduší
Během výroby vápna vznikají emise do ovzduší a emise hluku během výroby vápna rostou. Dále
vznikají emise do vody, procesní ztráty/odpad a v ojedinělých případech i pachy. V tomto oddílu se
předkládá rozsah emisí látek znečišťujících ţivotní prostředí pro proces výroby vápna, včetně jiných
kroků procesu výroby jako například skladování a manipulace se surovinami, palivy nebo produkty.
Významné emise do ovzduší při výrobě vápna vznikají v procesu kalcinace. Nejvýznamnějšími
emisemi do ovzduší z kalcinace vápence jsou:

oxidy uhlíku (CO, CO2)

oxidy dusíku (NOx)

oxid siřičitý (SO2)

prach (PM-prachové částice).
Povahu a koncentraci emisí ovlivňuje několik faktorů jako například:






typ pece a konstrukční typ pece
provozní nebo výrobní podmínky
chemické vlastnosti a kvalita surového vápence
pouţívaná paliva
odlučovací techniky pro sníţení emisí.

Další atmosférické emise se vyskytují ve výrobním procesu a mohou zahrnovat:







chlorovodík (HCl)
fluorovodík (HF)
organické sloučeniny
těţké kovy
polychlorované dibenzo-dioxiny a dibenzo-furany (PCDD/F)
sirovodík (H2S).
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Typ pece a konstrukční typ pece
Kromě jiného se zvolí typ pece tak, aby odpovídal zrnitosti a povaze dostupného vápence a splňoval
určité kvalitativní poţadavky.
Konstrukční typy pecí mají různé charakteristiky jako například:






schopnost vyuţívat určité typy vápenců (chemické vlastnosti a rozsah zrnitosti)
typy pouţívaných paliv a způsoby jejich vpravování do pece
poměr vzduch/palivo
profily provozních teplot
rozvod tepla.

Dalším důleţitým faktorem souvisejícím s typem pece je spolupůsobení plynu a pevných látek, které
závisí na teplotním profilu v peci. To umoţňuje, aby určité sloţky v pecních plynech (nejvýznamnější
SO2 a HCl) reagovaly s nehašeným vápnem nebo vápencem. Tyto sloţky se odstraní z plynu, naváţou
se na produkt a opustí pec jako součást produktu.
Procesní podmínky
Parametry výrobního procesu se volí tak, aby se minimalizovala spotřeba paliv a zabránilo
nevypálenému vápenci. Přesně zvolené procesní parametry jsou důleţité pro dosaţení kvalitativních
poţadavků na produkt a mají vliv na emise.
Chemické vlastnosti vápence
Koncentrace nečistot a chování kamene během kalcinace mohou ovlivnit emise. Změny obsahu síry
a chloru ve vápenci/dolomitu hrají důleţitou roli a mají vliv na rozsah emisí SO2 a HCl v odpadních
plynech. To závisí na typu peci a provozních podmínkách poţadovaných pro vytvoření určité kvality
produktů.

Typ paliva
Přirozené sloţení, například pevné, kapalné a plynné, výhřevnost a charakteristiky spalování
pouţívaných paliv, jakoţ i obsah různých sloţek, například síry a chloru, mají vliv na atmosférické
emise.
Příklad principu dávkovacího systému paliva pro šachtovou pec je zobrazen na Obr. 2.10 v oddíle
2.2.4.
Odlučovací zařízení
Vápenické pece jsou typicky opatřeny odlučovacími technikami pro sníţení atmosférických emisí
např. prachu. Typ pouţívané odlučovací techniky závisí například na typu pece a pouţívaného paliva.
Emise prachu se neobjevují pouze během procesu kalcinace, ale také během jiných činností
souvisejících s výrobou vápna jako například třídění, drcení, mletí, hydratace a balení.
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V roce 2006 předloţili evropští výrobci vápna zprávu o aktuálním rozpětí emisí do ovzduší. Typické
emise pro evropské vápenické pece jsou uvedeny v Tab. 2.24.
Znečišťující
látka
Částice
Prach
Plyny
NOx
SO2
CO2
CO
HCl
Dioxiny (průměr)

Koncentrace
Minimum
Maximum
mg/Nm3
mg/Nm3

Poměr/tuna vápna
Minimum
Maximum
kg/tuna vápna
kg/tuna vápna

12) – <10

>250

0,003 – 0,006

>1,3

<50 – <100
<50

>2500
>2000

<0.15
0
987
<0,3
0.00006

>12,5
>10,0
1975
>12,5
>1,3

4,7*10-8

3,2 *10-7

<5*10-5
<5*10-5
<5*10-5
<5*10-5
<5*10-5
<5*10-5
<5*10-5
<5*10-5
<5*10-5
<5*10-5
<5*10-5
<5*10-5
<5*10-5
<5*10-4
<5*10-4

<5*10-4
<5*10-4
<5*10-4
<5*10-4
<5*10-4
<5*10-4
<5*10-4
<5*10-4
<5*10-4
<5*10-4
<2*10-4
<3*10-4
<3*10-4
<5*10-3
<5*10-3

100
>2500
0.022) – 10
>250
0,0155 ng
0,0638 ng
I-TEQ/Nm3
I-TEQ/Nm3
Těţké kovy (plynné a jednotlivé formy) 1
Arzen
<0,01
<0,10
Kadmium
<0,01
<0,10
Měď
<0,01
<0,10
Mangan
<0,01
<0,10
Rtuť
<0,01
<0,10
Cín
<0,01
<0,10
Tellur
<0,01
<0,10
Thalium
<0,01
<0,10
Vanad
<0,01
>0,10
Chrom
<0,01
>0,10
Antimon
<0,01
<0,04
Selen
<0,01
<0,06
Kobalt
<0,01
<0,06
Olovo
<0,10
>1,00
Zinek
<0,10
>1,00

Koncentrace emisí jsou průměrnými hodnotami a jsou orientačními hodnotami zaloţenými na různých
technikách měření.
Na základě následujících typických objemů suchých odpadních plynů, normální podmínky vztahující
se na tlak 1013 hPa a teplotu 273,15 K je obsah O2 normálně 11 %:

3000 Nm3/t vápna u normálních šachtových pecí, prstencových šachtových pecí a souproudých
regenerativních šachtových pecí

3700 Nm3/t vápna pro rotační pece s předehřívači

5000 Nm3/t vápna pro dlouhé rotační pece (max.)
1)
Niţší rozpětí odpovídá detekční úrovni pro kovy
2)
Jednorázová měření

Tab. 2.24:
Příklady typických emisí vznikající z vápenických pecí v Evropě
[54, EuLA, 2006], [168, TWG CLM, 2007]

2.3.3.1 Prach (PM)
2.3.3.1.1

Bodové emise z prašných operací

Kalcinace vápence
Prach (prachová částice/PM) má původ v jemných částečkách ve vápencové vsázce, v tepelném
a mechanickém rozpadu (rozpad vápna a vápence) v peci a menší měrou v popelu z paliva. Hladiny
prachu na vstupu odlučovače se velmi liší mimo jiné v závislosti na konstrukčním typu pece, kapacitě
a pouţívané surovině.
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V důsledku velkého rozsahu vlastností odpadních plynů se pouţívají různé odlučovače prachu, včetně
cyklonů, mokrých odlučovačů plynu, látkových filtrů, elektrostatických odlučovačů a pískových filtrů.
Typické cyklony odstraní asi 90 % prachu z vápenických pecí.
Po odloučení se emise obvykle pohybují mezi 10 a 250 mg/Nm3, přičemţ 20 aţ 100 mg/Nm3 se získá
pouţitím mokrých vypírek plynu. Obr. 2.35 předkládá výsledky jednorázových měření a ukazuje, ţe
70 % testů na vápenických pecích při pouţití elektrostatických odlučovačů a textilních filtrů udává
emise prachu pod 20 mg/Nm3 (z těch je 60 % menších neţ 10 mg/Nm3) a ţe tato hodnota se získá
pouze u 6 % testů na vápenických pecích pouţitím mokrých odlučovačů prachu. Dále byly také
oznámeny jednorázové emise prachu z procesu výpalu v peci v rozmezí mezi 1,4 aţ 2 mg/Nm3 [16,
EuLA, 2001], [45, Schorcht, 2006], [46, Německo, 2006], [66, Rakousko, 2006], [68, EuLA, 2006],
[71, Maďarsko, 2006].

Obr. 2.35:

Emise prachu měřené u různých typů vápenických pecí pouţitím různých typů
prachových odlučovacích technik v zemích EU-27 (jednorázová měření jako půlhodinové
hodnoty)

V Německu jsou všechny šachtové pece vybaveny textilními filtry. Po odloučení kouřových plynů
textilními filtry se emise prachu obvykle pohybují od <10 do <20 mg/Nm3 (jednorázová měření,
normální podmínky, 10 % O2 při pouţití odpadu). Textilní filtry dosahující těchto úrovní mají poměr
vzduch/tkanina od <1 do 1,2 m3/m2•min. Rotační pece jsou opatřeny elektrostatickými odlučovači.
Typický rozsah emisí je menší neţ 20 mg/m³. Oddělený prach z textilních filtrů nebo elektrostatických
odlučovačů se většinou pouţívá jako produkt. Hodnoty emisí prachu v čistém plynu po pouţití
mokrých odlučovačů plynu a pískových filtrů v Německu, měřené jako denní průměrné hodnoty v
normálních podmínkách, se obvykle pohybovaly od 30 do 60 mg/Nm3. Avšak pro dosaţení úrovně
emisí prachu menší neţ 20 mg/Nm3 byly mokré odlučovače prachu a pískové filtry nahrazeny
textilními filtry. Měření ukazují, ţe hodnoty emisí prachů nezávisí na typu pouţívaného paliva, tj. na
fosilním původu nebo původu z odpadu. V případě pouţití odpadu jako paliva, tj. v šachtových pecích,
se emise prachu pohybují od <5 do <10 mg/Nm3 jako denní průměrné hodnoty [46, Německo, 2006].
Hydratace vápna
Plynný odpad z hydratačních závodů je co do objemu poměrně malý; úrovně se pohybují okolo
800 m3/t hydratovaného vápna, ale před odlučováním můţe obsahovat 2 g/m3 prachu. Vznik prachu
tak můţe představovat asi 1,6 kg/t hydratovaného vápna. Jak mokré odlučovače prachu, tak textilní
filtry se pouţívají k odprašování emisí. Obsah vlhkosti emisí můţe ovlivnit úroveň emisí. Z tohoto
důvodu se v hydratačních provozech častěji pouţívají mokré odlučovače prachu. Pouţitím nových
generací mokrých odlučovačů prachu se úrovně emisí po odloučení pohybují od 10 do 30 mg/Nm3,
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coţ odpovídá přibliţně 0,008 aţ 0,024 kg/t hydratovaného vápna. V roce 2007 dosáhly tři
nejmodernější mokré odlučovače prachu v UK výsledků 11 mg/Nm3, 17 mg/Nm3 a 18 mg/Nm3.
Oznámeny byly ale emise prachu aţ 60 mg/Nm3 (vyjádřeno v mokrých podmínkách) [168, TWG
CLM, 2007], [177, EULA, 2008].
Mletí vápna
Za účelem odtahu mletého vápna o poţadované velikosti částic se z celého mlecího zařízení odsává
vzduch. Produkt se ze vzduchu separuje v textilních filtrech, kterým často předcházejí cyklony.
Zachytávání prachu je tedy nedílnou součástí procesu. Emise prachu se typicky pohybují mezi <10
a 50 mg/Nm3 po odloučení. V Německu jsou hladiny emisí z procesu mletí vápna obvykle pod 20
mg/Nm3.
Přidružené a pomocné procesy/činnosti
Téměř všechny přidruţené a pomocné procesy vápenky mohou vytvářet emise prachu jako například
drcení, třídění, přeprava, hašení, skladování a odběr. Emise prachu se omezují zakrytováním. Vzduch
prochází přes textilní filtry, kde je pravidelně oddělován, např. pro následující procesy:








primární/sekundární drtič
skladování vápence
drticí mlýny na pálené vápno
prosívací stroje
skladovací sila páleného vápna
skladování pevných paliv (např. práškového lignitu)
manipulace s páleným vápnem.

Zachycený prach se obvykle vrací do produktu. Zařízení na mletí a manipulaci s páleným vápnem se
drţí pod slabým podtlakem. Udává se, ţe hodnoty emisí prachů z těchto zdrojů se pohybují v rozpětí
menším neţ 10 aţ 20 mg/m3, čehoţ lze úspěšně dosáhnout.
2.3.3.1.2

Difúzní prachové emise

Rozptýlené prachové emise vznikají zejména ze skladování a manipulace se surovinami, palivy
a vápnem a z vozidel pohybujících se v místech závodu. Je vhodné jednoduché a lineární rozvrţení
místa za účelem minimalizace moţných zdrojů rozptýleného prachu.
Rozptýlený prach například ze skladovacích hald surovin a pevných paliv můţe způsobit problémy,
které lze zmírnit pouţitím následujícími opatřeními/technikami:



dostatečné zvlhčování skladovacích hald, míst nakládky a míst odběru
pouţití pásových dopravníků s nastavitelnou výškou.

Dopravníky a elevátory jsou konstruovány jako uzavřené systémy, je-li pravděpodobné, ţe bude
prašný materiál vytvářet emise prachu. Cesty v prostorách závodu pouţívané nákladními vozidly se
zpevní a pravidelně čistí, aby se zabránilo emisím prachu. Navíc se také provede ostřik vodou v místě
instalace. Kdykoliv to bude moţné, pouţijí se uzavřené systémy skladování. Pro sníţení rozptýlených
prachových emisí během nakládky páleného vápna se musí pouţívat například flexibilní plnicí potrubí
vybavená systémem odvodu prachu. Tyto ohebné plnicí hadice jsou vybaveny odsávacím zařízením,
které zaručuje bezprašnou nakládku. Jsou umístěna u nakládací plošiny nákladního vozidla, odkud se
automaticky pohybují směrem nahoru aţ do místa naprogramované výšky plnění. Jakmile se vozidlo
pohne vpřed asi o 30 cm, flexibilní plnicí potrubí se usadí a nakládka začne znovu [46, Německo,
2006], [66, Rakousko, 2006].
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2.3.3.2 Oxidy dusíku
NO a NO2 jsou dominantními oxidy dusíku (NOx) detekovanými v kouřových plynech rotačních pecí
vyrábějících vápno, i kdyţ mohou vzniknout z paliva během spalování. Existují dva hlavní zdroje
vzniku NOx:

Termické NOx se vyrábí zejména reakcí dusíku a kyslíku při vysoké teplotě ve spalovacím
vzduchu (termické NOx); proces, který je velmi závislý na teplotě a pouţívaném palivu

Palivové NOx vzniká reakcí mezi sloučeninami dusíku přítomnými v palivu s kyslíkem ze
spalovacího vzduchu.
Termické NOx vzniká při teplotách nad 1000 °C, tj. v pálicí zóně pece, kde jsou teploty dostatečně
vysoké. Mnoţství vyprodukovaného termického NOx se zvyšuje s vyššími teplotami a rostoucím
obsahem kyslíku v pálicí zóně. Jelikoţ pece vyrábějící tvrdě nebo mrtvě pálená vápna s nízkou
reaktivitou musí pracovat s vyššími teplotami v pálicí zóně, mají tendenci vytvářet více termických
NOx neţ pece produkující měkce pálené vápno s vysokou reaktivitou. V důsledku této závislosti na
teplotě jsou emise NOx ve vertikálních šachtových pecích obecně niţší neţ v rotačních pecích, viz
Obr. 2.36
Palivové NOx se vytváří oxidací sloučenin dusíku přítomných v palivu. V závislosti na podmínkách
spalování se dusík v palivu buď slučuje s jinými atomy dusíku na N2, nebo reaguje s kyslíkem na NOx.
V pálicí zóně rotačních pecí jsou teploty obvykle dosti vysoké na to, aby podporovaly oxidaci
palivového dusíku na palivo NOx.

Emise NOx měřené v různých typech vápenických pecí v zemích EU-27 (jednorázová
měření jako půlhodinové hodnoty)
[129, EuLA, 2006]
Obr. 2.36:

Jak ukazuje Obr. 2.36, pohybují se emise NOx z rotačních pecí v rozpětí mezi 300 a 2000 mg/Nm3
v závislosti na typu pece, pouţívaném palivu a typu vyráběného vápna. Jednorázová měření ukazují,
ţe z těchto testů je 68 % emisí NOx z rotačních pecí pod hodnotou 500 mg/Nm3. Emise NOx
z šachtových pecí se pohybují mezi <100 a 500 mg/Nm3 v závislosti na typu pouţívané pece a typu
vyráběného vápna. Jednorázová měření ukazují, ţe z těchto testů je 60 % emisí NOx z šachtových pecí
pod hodnotou 100 mg/Nm3. Dále asi 80 % pecí PFRK, MFSK a OSK a přibliţně 50 % ASK dosahuje
hodnot emisí NOx <100 mg/Nm3, naměřených jako půlhodinové hodnoty.
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Rotační pece (dlouhé rotační pece (LRK) nebo rotační pece s předehřívačem (PRK)
Plamen je přesně vymezen a teploty plamene jsou vyšší neţ v šachtových pecích. V důsledku procesů
přenosu tepla je maximální teplota pecních plynů také vysoká, coţ vede ke zvýšené hladině
termických NOx.
Tvrdě vypálený dolomit se vyrábí převáţně v rotačních pecích. Proces vyţaduje vyšší teploty, coţ
vede k ještě vyšším hladinám NOx.
Emise NOx těchto pecí se obvykle pohybují od 300 do 2000 mg/Nm3 v závislosti na vyráběném typu
vápna/dolomitického vápna (měkce aţ tvrdě pálený) a závisí na obsahu dusíku v palivech, teplotách
procesů, nadbytečném vzduchu a vyráběném produktu. Na základě specifického průtoku kouřového
plynu:



5000 Nm3/t při 11 % O2 pro LRK
4000 Nm3/t při 11 % O2 pro PRK

Specifický tok oxidu dusíku se pohybuje v rozpětí mezi 1,5 a 10 kg/t vápna pro LRK a 1,2 a 8 kg/t
vápna pro PRK.
Šachtové pece (jiné pece (OK), pec se smíšenou vsázkou (MFSK), prstencová (ASK) a souproudá
regenerativní šachtová pec (PFRK)
Typy šachtových pecí vydávají méně NOx neţ rotační pece, protoţe teploty v šachtových pecích jsou
obvykle pod 1400 °C, takţe tvorba termických NOx je poměrně niţší.
Navíc spalovací systémy obvykle vytvářejí relativně niţší teploty plamenů neţ rotační pece, coţ
společně s podmínkami méně intenzivního mísení vede k niţším hladinám palivového NOx.
Emise NOx pro tyto pece se obvykle pohybují od 100 do 500 mg/Nm3 v závislosti na typu vyráběného
vápna/dolomitického vápence. Na základě specifického průtoku kouřového plynu:



3000 Nm3/t (11 % O2) pro PFRK a ASK
2500 Nm3/t (11 % O2) pro MFSK a OK

Specifický tok oxidu dusíku se pohybuje mezi hodnotami 0,3 a 1,5 kg/t vápna pro PFRK/ASK a 0,25
a 1,3 kg/t vápna pro MFSK/OK.
Avšak v místech, kde se pouţívají šachtové pece pro výrobu tvrdě páleného bílého vápna nebo tvrdě
páleného dolomitu, lze nalézt vyšší úrovně emisí NOx aţ 2000 mg/Nm3.
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2.3.3.3 Oxid siřičitý
Při většině způsobů výpalu vápna zachycuje většinu síry z vápence a paliva pálené vápno. Účinný styk
mezi pecními plyny a páleným vápnem obvykle zajišťuje účinnou absorpci oxidu siřičitého. Udávají
se typické emise SO2 z vápenických pecích v zemích EU-27 menší neţ 50 mg/Nm3 jako půlhodinová
průměrná hodnota a závisí na peci pouţívané pro výrobu vápna, jak je ukázáno na Obr. 2.37.

Emise SO2 měřené v různých typech vápenických pecí vyuţívajících fosilní paliva v
zemích EU-27 (jednorázová měření jako půlhodinové hodnoty)
[129, EuLA, 2006]
Obr. 2.37:

Jak ukazuje Obr. 2.37, pohybují se emise SOx z rotačních pecí v rozpětí mezi 50 a 2000 mg/Nm3
v závislosti na peci, typu pouţívaného paliva a typu vyráběného vápna. Jednorázová měření ukazují,
ţe z těchto testů je 63 % emisí SOx z rotačních pecí pod hodnotou 500 mg/Nm3. Emise SOx
z šachtových pecí se pohybují mezi <50 a 1000 mg/Nm3 v závislosti na typu pouţívané pece a typu
vyráběného vápna. Jednorázová měření ukazují, ţe z těchto testů je 87 % emisí SOx z šachtových pecí
na hodnotě 50 mg/Nm3 nebo na hodnotě niţší. Jednorázová měření dále ukazují, ţe z těchto testů je
více neţ 90 % emisí SOx z PFRK pod <50 mg/Nm3 a 90 % emisí SOx z OSK pod <200 mg/Nm3
(měřeno jako půlhodinové hodnoty). Kromě toho téměř 90 % rotačních pecí s předehřívači, přibliţně
78 % prstencových šachtových pecí, jiné šachtové pece a šachtové pece se smíšenou vsázkou dosahují
hodnotu 50 mg/Nm3 nebo hodnotu niţší (měřeno jako půlhodinová hodnota).
Je nutné uvést, ţe pouţitím odpadních paliv pro výpal dosahuje 100 % PFRK a ASK, 90 % PRK
a přibliţně 8% LRK emisí SOx o hodnotě 50 mg/Nm3 nebo méně (naměřeno jako půlhodinová
průměrná hodnota) – viz Obr. 2.38.
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Obr. 2.38:

Emise SO2 měřené v různých typech vápenických pecí vyuţívajících fosilní paliva a paliva
z odpadů pro výpal v peci v zemích EU-27 (jednorázová měření jako půlhodinové
hodnoty)

Dlouhé rotační pece
Dlouhé rotační pece mají schopnost vyrábět nehašeného vápno s nízkým obsahem síry ve sniţující se
atmosféře. V tomto případě odchází část síry v palivu a vápenci v podobě oxidu siřičitého zejména
s odpadními plyny.
Emise SOx se u těchto pecí pohybují obvykle od 50 do 1500 mg/Nm3 v závislosti na typu pouţívaného
paliva a na sniţující se nebo oxidující atmosféře v peci, která je nezbytná pro kvalitu různých
produktů. Vyšší emise souvisí s palivy s vyšším obsahem síry, protoţe paliva s niţším obsahem síry
nejsou operátorovi vţdy k dispozici. Na základě měrného průtoku kouřového plynu 5000 Nm3/t (11 %
O2) se specifický tok oxidu síry pohybuje mezi 0,3 a 7,5 kg/t vápna.
Rotační pece s předehřívačem
Rotační pece s předehřívačem mají rovněţ schopnost vyrábět nehašené vápno s nízkým obsahem síry
ve sniţující se atmosféře, ale v tomto případě se část síry v palivu usadí zejména ve vápnu a prachu.
Z tohoto důvodu jsou emise síry niţší neţ u LRK.
Emise SOx se u těchto pecí pohybují obvykle od 50 do 400 mg/Nm3 v závislosti na typu pouţívaného
paliva a na sniţující se nebo oxidující atmosféře v peci, která je nezbytná pro kvalitu různých
produktů. Na základě měrného průtoku kouřového plynu 4000 Nm3/t (11 % O2) se specifický tok
oxidu síry pohybuje mezi 0,2 a 1,6 kg/t vápna.
Šachtové pece (ostatní pece), pec se smíšenou vsázkou, prstencová a souproudá regenerativní
šachtová pec
V šachtových pecích zajišťuje obvykle účinný kontakt mezi pecními plyny a páleným vápnem účinnou
absorpci oxidu siřičitého (coţ můţe vést k nehašenému vápnu s vysokým obsahem síry s palivem
s vysokým obsahem síry).
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Emise SOx se u těchto pecí pohybují obvykle od 50 do 400 mg/Nm3 v závislosti na typu pouţívaného
paliva, s výjimkou ASK, kde je maximální hodnota 1000 mg/Nm3. Na základě měrného průtoku
kouřového plynu:



3000 Nm3/t (11 % O2) pro PFRK a ASK
2500 Nm3/t (11 % O2) pro MFSK a OK

Specifický tok oxidu síry se pohybuje mezi hodnotami 0,2 a 1,2 kg/t vápna pro PFRK/ASK a 0,1 a 1,0
kg/t vápna pro MFSK/OK.

2.3.3.4 Oxidy uhlíku (COx)
2.3.3.4.1

Oxid uhličitý (CO2)

Emise CO2 jsou definovány a označovány jako skleníkový plyn. Emise CO2 z průmyslového odvětví
výroby vápna jsou součástí Schématu obchodování s emisemi. Informace týkající se emisí CO2
a Schématu obchodování s emisemi lze nalézt ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady
2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise
skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES [99, Evropská unie, 2003].
Základní mineralogickou reakci při výrobě vápna/dolomitického vápna lze vyjádřit takto:



vápno:
CaCO3 + energie → CaO + CO2 proces + CO2 spalování
dolomitické vápno: CaCO3•MgCO3 + energie → CaO•MgO + 2CO2 proces + CO2 spalování
(CO2 z procesu) určen z výroby vápna/dolomitického vápna
(CO2 ze spalování) určeno ze spotřeby energie
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Mnoţství CO2 z procesu a spalování dle typu pece je uvedeno v Tab. 2.25

1)

Typ pece

Dlouhé rotační pece

Rotační pece
s předehřívačem
Souproudé
regenerativní
šachtové pece
Prstencové šachtové
pece
Šachtové pece se
smíšenou vsázkou

Ostatní pece

Tuna CO2
z procesu na tunu
vápna (CaO)2)

Tuna CO2
z procesu na tunu
dolomitického
vápna
(CaO.MgO)2)

Tuna CO2 ze
spalování na tunu
vápna/dolomitického
vápna

0,785

0,913

0,365 – 1,062

0,785

0,913

0,269 – 0,617

0,785

0,913

0,202 – 0,425

0,785

0,913

0,224 – 0,465

0,785

0,913

0,224 – 0,708

0,785

0,913

0,224 – 0,508

Faktor celkové
aktivity emisí CO2
Vápno
1,150 – 1,847
Dolomitické vápno
1,278 – 1,975
Vápno
1,054 – 1,402
Dolomitické vápno
1,182 – 1,530
Vápno
0,987 – 1,210
Dolomitické vápno
1,115 – 1,338
Vápno
1,009 – 1,250
Dolomitické vápno
1,137 – 1,378
Vápno
1,009 – 1,493
Dolomitické vápno
1,137 – 1,621
Vápno
1,009 – 1,291
Dolomitické vápno
1,137 – 1,419

1)

Typ pece závisí na poţadované kvalitě produktu, kvalitě vápence a vkládané velikosti částic
Faktor emisí CO2 z procesu definovaný směrnicemi UNFCCC IPCCC. Další informace lze nalézt ve „Směrnici
IPPC 2006 pro národní inventarizaci skleníkových plynů, Svazek 3, Průmyslové postupy a uţití výrobku―.
2)

Tab. 2.25:
Faktory emisí CO2 z různých typů pecí v odvětví výroby vápna
[54, EuLA, 2006]
Emise oxidu uhličitého na tunu nehašeného vápna se ve většině zemí EU-27 do roku 2008 sníţily, a to
nejenom výměnou starých pecí za tepelně efektivnější konstrukční typy, ale také zlepšením vyuţívání
energie (např. lepší kontrolou procesu) a zvýšením produktivity (např. sníţením mnoţství
vyprodukovaného odpadního prachu).

Průmyslová odvětví výroby cementu, vápna a oxidu hořečnatého

254

Kapitola 2

2.3.3.4.2

Oxid uhelnatý (CO)

Typické emise CO z vápenek jsou zobrazeny na Obr. 2.39. Emise CO z vápenických pecí se pohybují
mezi méně neţ 100 aţ 2500 mg/Nm3 v závislosti na typu pece a typu pouţívaného paliva. Okolo 50 %
výsledků jednorázových testů ukazuje hodnoty emisí CO menší neţ 100 mg/Nm3.

Obr. 2.39:
Emise CO vznikající v různých typech vápenických pecí v zemích EU-27
[129, EuLA, 2006]

Pokusy prováděné ve vápenických pecích ukazují, ţe pouţitím tepelné oxidace lze koncentrace CO při
objemovém zlomku 2 vol-% bezpečně zvládnout. Avšak koncentrace CO v čistém plynu je vţdy <100
mg/Nm3 [142, EnvNGO/Tebert, 2007].
Koncentrace CO se měří v dolní části komínu. Po vstupu do atmosféry rychle oxiduje na CO2
a rozptýlí se.
Pokud vznikají nedokonalým spalováním, představují emise oxidu uhelnatého (CO) zpravidla ztrátu
účinnosti. Proto se operátor snaţí emise CO z pecí omezovat.
Rotační pece
Emise CO se kontinuálně monitorují na konci pece na straně odtahu odpadních plynů. Emise CO
souvisí s cílenou kvalitou vápna, je-li ve vápenci a/nebo palivu přítomna síra.
Emise CO pro tyto pece se obvykle pohybují od 100 do 400 mg/Nm3 v závislosti na typu pouţívaného
paliva. Na základě měrného průtoku kouřového plynu:



5000 Nm3/t při 11 % O2 pro LRK
4000 Nm3/t při 11 % O2 pro PRK
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Specifický tok oxidu uhelnatého se pohybuje mezi 0,5 a 1,0 kg/t vápna pro LRK a 0,4 a 1,6 kg/t vápna
pro PRK.
Šachtové pece (jiné pece, šachtové pece se smíšenou vsázkou, prstencové a souproudé regenerativní
šachtové pece
Základní konstrukce prstencových šachtových pecí vyţaduje práci s nadbytkem kyslíku ve spodní
úrovni hořáku a ve stechiometrických podmínkách ve vrchní úrovni hořáku. Proto je typický rozsah
emisí od 100 do 2500 mg/Nm3. Na základě měrného průtoku kouřového plynu 3000 Nm3/t (11 % O2)
se specifický tok oxidu uhelnatého pohybuje mezi 0,3 a 7,5 kg/t vápna.
U jiných šachtových pecí neumoţňuje mnoţství měření vyčíslení stálého rozsahu pro emise CO.
V případě šachtových pecí se smíšenou vsázkou je nutné poznamenat, ţe – na rozdíl od jiných
spalovacích procesů – úroveň emisí CO vápenických pecí neznamená automaticky nedokončené
spalování. Provozní podmínky vápenických pecí se vţdy stanoví dle poţadavků výrobku, tj. dle
poţadovaných vlastností páleného vápna. Jelikoţ vyšší emise CO odpovídají vyšší spotřebě energie
pece (+1 % CO v odpadním plynu se rovná další spotřebě energie asi 200 kJ/kg vápna), pracují
vápenické pece obvykle způsobem, který udrţuje emise oxidu uhelnatého co nejníţe v závislosti na
jednotlivých produktech. V německém průmyslovém odvětví výroby vápna se úroveň CO v odpadním
plynu obecně drţí pod 3 % pomocí opatření/technik vedoucích k optimalizaci procesu. Pro sníţení
emisí CO je optimalizace procesu jedinou volbou [46, Německo, 2006], u šachtových pecí se
smíšenou vsázkou lze dále vypozorovat, ţe se emise CO při výrobě určitých produktů pohybují mezi
1 aţ 6 %. V těchto případech jsou řízené úrovně oxidu uhelnatého nezbytné pro výrobu poţadované
kvality produktu. Avšak některé aplikace vápna vyţadují tvrdě pálené vápno, které se vyrábí převáţně
v šachtových pecích se smíšenou vsázkou. Emise CO šachtových pecí se smíšenou vsázkou určuje tak
zvaná Boudouardova reakce, jak je ukázáno na Obr. 2.40.
U souproudých regenerativních šachtových pecí se na začátku cyklů objevují na velmi krátkou dobu
maximální hodnoty CO. Na konci cyklu se vpravování paliva zastaví a před „zpětným chodem― se
vstřikuje určitou dobu pouze vzduch, aby se zajistilo spálení veškerého paliva. Zkušenosti ukazují, ţe
navzdory této skutečnosti můţe v trubkách zůstat malé mnoţství paliva. Po zpětném chodu pokračuje
hoření v nepříznivých podmínkách a emise CO dosahují „maximálních hodnot―.
Emise CO se u těchto pecí pohybují obvykle od 100 do 400 mg/Nm3 v závislosti na typu pouţívaného
paliva. Na základě měrného průtoku kouřového plynu 3000 Nm3/t (11 % O2) se specifický tok oxidu
uhelnatého pohybuje mezi 0,3 a 1,2 kg/t vápna.
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Chemické reakce a spotřeba energie v šachtové peci se smíšenou vsázkou (Boudouardova
reakce)
[46, Německo, 2006]
Obr. 2.40:

Boudouardova reakce je určena zejména teplotním profilem paliva v bezkyslíkové atmosféře. Dalšími
významnými faktory jsou zrnitost,k reaktivita paliva, homogenita výchozího produktu, rychlost
vzduchu a původní obsah CO2. Rychlost tvorby CO stoupá s vyššími teplotami v redukční zóně.
Z tohoto důvodu můţe být prevence emisí CO vznikajících v šachtových pecích se smíšenou vsázkou
obtíţná a v určitém rozsahu můţe být i nemoţná. [46, Německo, 2006].
Výroba hydraulického vápna
Některý vápenec obsahuje uhlík, coţ můţe také vést k vyšším emisím CO vznikajícím z procesu
výpalu vápna, například v případě závodů na výrobu přírodního hydraulického vápna (viz oddíl 2.2.2)
při pouţití OK tam, kde vápenec obsahuje 65 aţ 90 % CaCO3 a MgCO3. Čistota této suroviny se liší
od čistoty surovin, které se pouţívají pro výrobu jiných typů vápna. Během periodických měření
(dvakrát ročně) od roku 2003 do roku 2006 byly naměřeny hodnoty emisí CO v rozmezí mezi 5904
a 12560 mg/Nm3 (jednorázové měření, 8 % O2, normální podmínky), (resp. 4541 – 9555 mg/Nm3 při
11 % O2) [128, Portugalsko, 2007].
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2.3.3.5 Organické sloučeniny/celkový organický uhlík (TOC)
Emise VOC se typicky měří jako celkový organický uhlík (TOC). Speciální analýza prokázala, ţe část
celkového organického uhlíku se objevuje zejména kvůli metanu, avšak výsledek měření potvrdil také
benzen. U šachtových pecí se smíšenou vsázkou se v emisích prokázalo 80 aţ 90 % metanu a 2 %
benzene [46, Německo, 2006] [54, EuLA, 2006]. Typické emise organických sloučenin naměřené jako
celkový organický uhlík (TOC) z různých typů vápenických pecí (LRK, PFRK, ASK) jsou
znázorněny na Obr. 2.41.

Obr. 2.41:
Emise TOC vznikající v různých typech vápenických pecí v zemích EU-27
[129, EuLA, 2006]

Emise VOC často souvisí s emisemi CO, které vznikají nedokonalým spalováním paliva. Jelikoţ se
operátor snaţí emise CO z pecí omezovat, zůstávají emise VOC obecně nízké. Ve velmi omezeném
počtu případů, kdy surovina (vápenec) obsahuje organickou látku do výše 0,1 %, lze těkavé organické
látky vypouštět kontinuálně.
U všech typů pecí s výjimkou souproudých regenerativních šachtových pecí a šachtových pecí se
smíšenou vsázkou se tyto emise objeví na krátkou dobu při náběhu výroby nebo při nerovnováţných
podmínkách, coţ povede k emisím pod 10 mg/Nm3 (ekv. C). U PFRK vyţaduje proces cyklické
změny podmínek spalování kaţdých 10 aţ 12 minut. Z toho důvodu jsou úrovně emisí VOC mírně nad
hodnotami vypozorovanými u jiných typů pecí. U starších MFSK se mohou objevit vyšší emise TOC
v důsledku zvláštních procesních podmínek ke, kterým dochází v horní části pece (redukční oblasti).
Výroba hydraulického vápna
Situace s emisemi v případě přírodního hydraulického vápna je odlišná. Čistota pouţívané suroviny se
liší od čistoty suroviny, která se pouţívá pro výrobu jiných typů vápna. Vysoký obsah organických
látek v surovině je způsoben dlouhodobou fosilizací organismů v materiálu místo jejich přeměny na
oxid uhličitý a vodu. Obsah organického materiálu (vyjádřen jako TOC) se typicky pohybuje od 0,8
do 5 %. Případová studie z roku 2005 ukazuje, ţe tam, kde se obsah organických látek v surovině
pohyboval mezi hodnotami 2,8 a 5 %, byl obsah TOC v páleném produktu v rozmezí mezi 0,7
a 1,2 %. V omezeném počtu případů, kdy vápenec obsahuje významné mnoţství organických látek,
můţe být celkový organický uhlík (vyjádřený jako TOC) vylučován kontinuálně. Během periodických
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měření (dvakrát ročně) od roku 2003 do roku 2006 byly naměřeny hodnoty emisí TOC v rozmezí mezi
593 aţ 2169 mg/Nm3 (jednorázová měření, 8 % O2, normální podmínky), (resp. 456 – 1668 mg/Nm3
při 11 % O2) [127, Portugalsko, 2007].
2.3.3.6 Polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDD) a polychlorované dibenzofurany
(PCDF)
Suroviny nebo paliva, které obsahují chloridy, mohou potenciálně způsobovat tvorbu PCDD/F
v jakékoliv zóně procesu, kde se teploty pohybují od 300 do 450 °C.
Údaje zaznamenané v dokumentu „Identifikace relevantních průmyslových zdrojů dioxinů a furanů
v Evropě― naznačují, ţe vápenky mají pro celkové emise PCDD/F v Evropě malý význam [31, LUA
NRW, 1997].
Průmyslové odvětví výroby vápna provedlo měření, většinu z nich pro interní účely, za účelem získání
lepšího přehledu o situaci s PCDD/F. Údaje dostupné v roce 2006 byly vcelku typické pro výrobu
vápna v zemích EU-27, jak je uvedeno v Tab. 2.26.

Typ pece
Dlouhé rotační pece
Rotační pece s předehřívačem
Souproudé regenerativní
šachtové
pece
Prstencové šachtové pece
Šachtové pece se smíšenou
vsázkou
Ostatní pece

Průměrné emise
PCDD/F
(ng I-TEQ/Nm3
(11% O2))
0,0638

Počet
monitorovaných
pecí

Celkový počet
pecí
v EU-27

Procento
(%)

11

25

44

0,0698

15

20

75

0,0198

45

149

30

0,0155

40

77

52

0,0532

25

115

22

0,0050

1

158

0,6

Tab. 2.26:
Průměrné emise PCDD/F pro různé typy pecí v zemích EU-27
[54, EuLA, 2006]
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2.3.3.7 Chlorovodík a fluorovodík (HCl a HF)
Příklady typických emisí HCl a HF z různých typů vápenických pecí jsou uvedeny v Tab. 2.27.
Typ pece
Nehašené vápno (měkce aţ tvrdě pálené)
Dlouhé rotační pece
Rotační pec s předehřívačem 2)
Souproudé regenerativní šachtové pece
Prstencové šachtové pece
Šachtové pece se smíšenou vsázkou
Ostatní pece
Dolomitické vápno (měkce pálené aţ slinuté)
Dlouhé rotační pece
Rotační pece s předehřívačem
Šachtové pece se smíšenou vsázkou
Vyuţití odpadu

mg HCl/Nm3 1)

mg HF/Nm3 1)

<5 – <50
<5 – <20
<10
<20 – <40
<15 – <20
<10

<1
<1
<1
<2
<1
<1

<150
<30
<20

<1
<1
<1

103)
13)
604)
44)
1)
Koncentrace emisí se měří jako půlhodinové průměrné hodnoty a vztahují se
k 10 % O2, aby se daly hodnoty srovnávat
2)
Rotační pece s roštovým předehřívačem
3)
Denní průměrná hodnota
4)
Půlhodinová průměrná hodnota
Různé typy pecí

Tab. 2.27:

Typické emise HCl a HF z různých typů vápenických pecí v zemích EU-27

[46, Německo, 2006], [168, TWG CLM, 2007]

Chování HCl ve vápenických pecích je velmi podobné chování SO2. Ve většině procesů výpalu vápna
se převáţná část chloru, který je přítomen v surovině (vápenci) a palivu, zachytí v páleném vápně.
Účinný kontakt mezi pecními plyny a vápnem/dolomitickým vápnem obvykle zajišťuje efektivní
absorpci HCl. To je případ zejména vertikálních pecí, kde existuje efektivní kontakt mezi pecními
plyny a vápnem/dolomitickým vápnem. Avšak emise HCl z šachtových pecí závisí zejména na obsahu
chlórových sloţek ve vápenci. Emise HCl bývají vyšší při pálení suchého vápence. V některých
případech lze emise HCl sníţit vstřikováním vody do kouřových plynů.
Protoţe obsah chloru je vyšší v dolomitu (100 aţ 1000 ppm) neţ ve vápenci (10 aţ 150 ppm), jsou
spojené emise HCl obecně vyšší při výrobě dolomitického vápna. U rotačních pecí vyrábějících
dolomitické vápno se zjistilo, ţe tyto emise mohou přesahovat emisní hodnotu 10 mg/Nm3(prahovou
hodnotu specifikovanou směrnicí WID), a to i tehdy, nepouţije-li se ţádné palivo s obsahem chloru
[59, Evropská unie, 2000].
Rozdělení typických emisí HCl z různých typů vápenických pecí (LRK, PFRK, ASK) je znázorněno
na Obr. 2.42.

Průmyslová odvětví výroby cementu, vápna a oxidu hořečnatého

260

Kapitola 2

Obr. 2.42:
Emise HCl z různých typů vápenických pecí v zemích EU-27
[129, EuLA, 2006]

V některých případech, pouţitím odpadů jako paliv a/nebo surovin, se jako denní průměrné hodnoty
(10% obsah kyslíku) nastaví emisní hodnoty 10 mg/Nm3 pro HCl a 1,0 mg/Nm3 pro HF. Tyto úrovně
emisí se musí také dodrţovat při jednorázových nebo periodických měřeních [46, Německo, 2006],
[168, TWG CLM, 2007].
2.3.3.8 Sirovodík (H2S)
Kvůli silným redukčním podmínkám, které se vyskytují v horní části šachtových pecí se smíšenou
vsázkou, vznikají emise H2S pouze u tohoto typu pece. Byly zjištěny emise do 20 mg/Nm3.
Nebyla ale nalezena ţádná vazba mezi obsahem síry ve vsázce do pece, například kámen a palivo,
a emisemi H2S. To je způsobeno skutečností, ţe částice síry (ve vsázce do pece) jsou přítomny
v redukované formě, např. pyrit, organicky vázaná síra nebo elementární síra, zatímco zbývající část je
v oxidovaných formách, např. sulfát. Dle údajů z typické analýzy síry není obvykle znám jejich podíl,
ale pouze celkový součet. Nicméně během chemických procesů, které probíhají v horní části šachtové
pece se smíšenou vsázkou, vedou ke vzniku H2S pouze redukované nebo elementární formy síry. [46,
Německo, 2006], [54, EuLA, 2006].
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2.3.3.9 Kovy
Nyní je k dispozici velké mnoţství dat pro následující kovy: antimon, arzen, kadmium, chrom, kobalt,
měď, olovo, mangan, rtuť, nikl, selen, tellur, thalium, vanad a zinek. Při pouţívání odpadních
materiálů mohou také dále vznikat emise kovů, jak ukazuje příklad v oddíle 4.3.4 (viz Tab. 4.40).
Údaje pro emise kovů v zemích EU-27 jsou uvedeny v Tab. 2.28. V této tabulce se výsledky (C)
vztahují k obsahu kyslíku 11 % a jsou sloţením kovů ve formě páry a částic. V případech, kdy byla
naměřená koncentrace menší neţ detekční limit, se předpokládalo, ţe je výsledek roven detekčnímu
limitu. Závěrem pro většinu těchto měření je to, ţe emise jsou pod analytickými detekčními limity
dokonce i v případě pouţití odpadních paliv. Emisní hodnoty se proto pohybují od 0,01 do
0,1 mg/Nm3. U olova a zinku byly v některých specifických případech s vyššími emisemi prachu
zjištěny hodnoty aţ 0,40 mg/Nm3.
Podrobné údaje týkající se rozdělení různých typů koncentrací kovů v kouřových plynech vápenických
pecí v zemích EU-27 jsou uvedeny v oddílu 4.3.1 [56, EuLA, 2006].
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Kovy

C<0,010

0,010<C
<0,020

0,020<C
<0,030

0,030<C
<0,040

Výsledky emisí kovů (C) v mg/Nm3
0,040<C
0,050<C
0,060<C
<0,050
<0,060
<0,070

0,070<C
<0,080

0,080<C
<0,090

0,090<C
<0,100

0,100<C

Arzen (As)
Všechny typy paliv, pecí, odprašovacích systémů

283

7

1

1

0

0

1

1

1

1

2

279

30

9

8

0

1

0

0

0

0

2

248

15

1

0

3

1

0

0

0

0

0

242

30

13

13

3

1

0

0

0

0

2

254

20

6

4

1

5

7

1

1

0

3

237

27

10

6

3

0

0

0

0

0

3

206

25

11

6

5

3

3

2

1

0

13

230

36

19

14

4

0

4

0

1

0

5

292

21

9

1

2

1

1

0

0

0

3

255

6

0

1

0

0

0

0

0

0

0

139

3

5

0

0

1

0

0

0

0

0

145

33

5

5

2

4

2

0

0

2

9

124

6

2

0

0

0

0

0

0

0

1

159

40

18

10

1

1

0

0

0

1

0

210

19

2

1

0
1
0
Výsledky emisí kovů (C) v mg/Nm3

0

0

0

11

C<0.1

0.1<C<0.2

0.2<C<0.3

0.3<C<0.4

0.4<C<0.5

0.5<C<0.6

0.6<C<0.7

0.7<C<0.8

0.8<C<0.9

0.9<C<1

1<C

184

14

11

5

1

3

1

0

2

0

9

Kadmium (Cd)
Všechny typy paliv, pecí, odprašovacích systémů

Kobalt (Co)
Všechny typy paliv, pecí, odprašovacích systémů

Chrom (Cr)
Všechny typy paliv, pecí, odprašovacích systémů

Měď (Cu)
Všechny typy paliv, pecí, odprašovacích systémů

Rtuť (Hg)
Všechny typy paliv, pecí, odprašovacích systémů

Mangan (Mn)
Všechny typy paliv, pecí, odprašovacích systémů

Nikl (Ni)
Všechny typy paliv, pecí, odprašovacích systémů

Olovo (Pb)
Všechny typy paliv, pecí, odprašovacích systémů

Antimon (Sb)
Všechny typy paliv, pecí, odprašovacích systémů

Selen (Se)
Všechny typy paliv, pecí, odprašovacích systémů

Cín (Sn)
Všechny typy paliv, pecí, odprašovacích systémů

Telur (Te)
Všechny typy paliv, pecí, odprašovacích systémů

Thalium (Tl)
Všechny typy paliv, pecí, odprašovacích systémů

Vanad (V)
Všechny typy paliv, pecí, odprašovacích systémů

Zinek (Zn)
Všechny typy paliv, pecí, odprašovacích systémů

Tab. 2.28:
Počet provozů dosahujících různé emise kovů v zemích EU-27
[56, EuLA, 2006]
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2.3.3.10

Vliv na chování emisí při použití odpadních materiálů

2.3.3.10.1

Příklady emisí pro použití odpadního oleje

Příklad německého závodu ukazuje výsledky typické analýzy pro emise vystupující ze šachtové pece
při pouţití odpadního oleje jako paliva. Tato šachtová pec je opatřena textilním filtrem. Uvnitř 10
spalovacích komor prstencové šachtové pece se typické teploty pohybují od 1140 do 1300 °C.
Spalovaný odpadní olej je dodáván zvláštním zařízením na sběr a míchání odpadního oleje. Před
přivedením odpadního oleje k hořáku projde filtračním sítem s okatostí 200 µm. Kvalita odpadního
oleje (výhřevnost přibliţně 0,030 – 0,039 GJ/kg a obsah vody je přibliţně 4 –13 % dle hmotnosti)
spalovaného v prstencové šachtové peci je uvedena v Tab. 2.29. Tato Tab. ukazuje výsledky typické
analýzy z roku 2002.

% dle váhy
% dle váhy
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Typický obsah znečišťujících látek v
odpadu
olej po filtraci (200 µm)1)
0,34 – 0,55
0,03 – 0,04
<0,05
0,2 – 0,3
<0,5

mg/kg
mg/kg

42 – 244
<1

Znečišťující látka
Síra
Chlór celkem
Hg
Cd
TI
Kovy
Σ Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Ni, Mn, V, Sn
Σ 6 PCB 28, 52, 101, 153, 138, 180
1)

Jednotka

Výsledky typické analýzy z roku 2002

Výsledky typické analýzy kvality odpadního oleje pouţívaného v německých
šachtových pecích
[46, Německo, 2006]
Tab. 2.29:

Tab. 2.30 uvádí německé výsledky z jednotlivých měření emisí z roku 2001. Odpadní olej byl jediným
palivem pouţívaným během měření.
Parametr

Jednotka

Prach
TOC/VOC
CO
NOx
SO2
HF
HCl
PCDD/F
Těţké kovy
Σ Cd, Ti
Hg
Σ Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Ni, Mn, V, Sn

mg/Nm3
mg/Nm3
g/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
ng I-TEQ/Nm³

Rozsah jednotlivých
půlhodinových měření
1 – 11
<4
0,06 – 1,2
110 – 240
1 – 13
<0,2
11 – 19
<0,0041)

mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3

<0,01
<0,01
<0,04

Obsah kyslíku 10 %, 273,15 K, 101,3 kPa, suchý plyn 1) Pro PCDD/F je doba odběru vzorků 6
hodin

Tab. 2.30: Jednotlivá měření emisí z německé šachtové pece pouţívající odpadní olej
[46, Německo, 2006], [168, TWG CLM, 2007]
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Šetření ukázala, ţe emise kovů jsou velmi nízké bez ohledu na typ pece a spalované palivo. Měření ze
všech typů pecí prokázala typické hodnoty pro kadmium (Cd) v rozmezí <0,001 – 0,05 mg/Nm3. Byly
zjištěny typické úrovně emisí z šachtových pecí v rozmezí 0,01 – 0,04 mg/Nm3 pro celkový počet
kovů – arzen (As), olovo (Pb), chrom (Cr), měď (Cu), nikl (Ni), selen (Se) a telur (Te). U rotačních
pecí byly emise kovů – arzen (As), olovo (Pb), chrom (Cr), měď (Cu), nikl (Ni), selen (Se) a telur (Te)
- v některých případech vyšší, a to aţ do výše 0,16 mg/Nm3. Emise rtuti ze všech typů pecí byly
obecně <0,05 mg/Nm3. Zvláštní pozornost se musí věnovat moţné kontaminaci odpadních paliv
pouţívaných se rtutí (např. odpadní dřevo). Kvůli těkavosti rtuti se mohou objevit významně vyšší
emise rtuti. Proto je nezbytné omezit vstup rtuti přes odpadní paliva.
Při pouţívání odpadu bylo zjištěno, ţe naměřené emise pro rtuť jsou pod hodnotu 0,03 mg/Nm3,
měřené jako denní průměrná hodnota, nebo pod hodnotou 0,05 mg/Nm3, měřené jako půlhodinová
průměrná hodnota. U celkového mnoţství kadmia a thalia byly naměřeny emise pod 0,05 mg/Nm3,
měřené jako půlhodinová průměrná hodnota, a u souhrnu arzenu, kobaltu, chromu, mědi, manganu,
olova, antimonu, cínu a vanadu byly naměřeny emise pod 0,5 mg/Nm3, měřené jako půlhodinová
průměrná hodnota (obsah kyslíku 10 %) [46, Německo, 2006].
2.3.3.10.2 Příklady emisí z použití pevného odpadu v rotačních pecích

Ve čtyřech rotačních pecích (příklad závodu v Německu) byl pouţit pevný odpad. Typy zvolených
a pouţitých pevných odpadních materiálů závisí na technických poţadavcích procesu výpalu a na
kvalitě produktu. Jako příklad je popsána kontrola kvality těchto pevných odpadních materiálu
popsaných v oddíle 4.3.4. Všechny rotační pece jsou opatřeny technikou vedoucí ke sníţení emisí,
např. cyklony, elektrostatický odlučovač pro sníţení emisí prachů a technikou SNCR (selektivní
nekatalytická redukce) pro sníţení emisí NOx.
Pravidelná měření pro následující emise a referenční faktory se provádějí v komínu pece.









prach (včetně PM10)
oxidy dusíku (NOx)
oxidy síry (SO2) (zahájeno v roce 2007)
objemový průtok kouřového plynu
vlhkost kouřového plynu
tlak kouřového plynu
teplota kouřového plynu
obsah kyslíku.

Nástroje pro měření a jednotky pro analýzu jsou v souladu s normou DIN/ISO 14181. Naměřené
hodnoty se zaznamenají a odešlou online monitorovacímu orgánu. Tab. 2.31 uvádí průběţná měření
prachu a NOx zaznamenaná v roce 2006. Rozdělení období měření je způsobeno změnami v národní
legislativě. Do konce roku 2006 se měření SOx provádělo periodicky, průběţná měření SOx začala na
začátku roku 2007.
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Parametr
Prach
NOx1)
NOx2)
Prach
NOx3)

Jednotka

Úroveň emisí
(roční průměr)

Leden aţ říjen 2006
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
Listopad aţ prosinec 2006
mg/Nm3
mg/Nm3

6,1
376
737
4.1
366

1)

Výroba měkce páleného vápna
Výroba středně a tvrdě páleného vápna
3)
Výroba měkce, středně a tvrdě páleného vápna
2)

Tab. 2.31: Průběţná měření emisí provedená v roce 2006 v německé rotační peci pouţívající pevná paliv
[156, Německo, 2007, 164, Rheinkalk, 2007]

Kromě průběţných měření se dále na základě národní legislativy pravidelně měří také různé parametry
emisí. Tab. 2.32 uvádí jednotlivá měření emisí (denní průměrné hodnoty).

Parametr

Jednotka

C celkem
(organické látky)
HCl
HF
SO2
Hg
∑ Cd, Tl a sloţky
∑ Kovy a sloučeniny
Be
PCDD/F

mg/Nm3
3

mg/Nm
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
ng/Nm3

Úrovně emisí
(denní průměrné hodnoty)
První den
Druhý den
Třetí den
1,7

1,7

0,2

2,0
<0,1
8,9
0,006
0,003
<0,009
<0,0001
0,072

1,2
<0,2
2,5
0,005
0,007
<0,066
<0,0001
0,044

0,9
<0,2
5,2
0,004
0,005
<0,049
<0,0001
0,025

Normální podmínky, suchý plyn, 10,25 % O2

Tab. 2.32: Pravidelná jednotlivá měření emisí provedená v roce 2006 v německé rotační peci pouţívající
pevná paliva
[164, Rheinkalk, 2007]

2.3.4 Procesní ztráty/odpad
Kalcinace vápence můţe vytvořit vedlejší produkt vápna s určitou zrnitostí a dekarbonizačními
úrovněmi, které vţdy neodpovídají trţním poţadavkům. Tento vedlejší produkt lze odebírat přímo
z výstupního konce pece během spouštění a ukončování pracovních procesů nebo čištěním nebo
odprašováním kouřového plynu. Tento vedlejší produkt činí 1 aţ 5 % celkové roční produkce. Malé
mnoţství částečně kalcinovaného materiálu se vyrobí, nabíhá-li stroj ze studeného stavu a během
odstavování. K těmto událostem dochází s frekvencí jednou za 6 měsíců aţ jednou za 10 let.
Oddělená pevná frakce z praní vápence, například přírodní nečistoty jako křemen, jíl a ultrajemné
částice, lze vyuţít a opakované pouţít:

k rekultivaci nebo pokrytí kontaminované (např. kyselé) zeminy

jako surovinu v průmyslovém odvětví výroby cementu nebo

pro melioraci půd v zemědělství.
Prach sebraný z textilních filtrů lze pouţít u různých typů komerčních produktů [46, Německo, 2006]
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2.3.5 Užívání vody a čištění
Vytěţené suroviny mohou obsahovat malé mnoţství jílu a písku. V tomto případě se vápenec před
vstupem do pece pere ve vodě. Spotřeba vody na praní vápence činí 0,5 aţ 2 m3 na tunu suroviny
v závislosti na podstatě a mnoţství nečistot. Po pouţití obsahuje promývací voda 50 aţ 200 ml
suspendovaných látek na litr, coţ odpovídá obsahu pevných látek 5 aţ 20 g/l. Obvykle se nenapouští
promývací voda s jinými znečišťujícími látkami.
Voda pouţívaná pro praní vápence se obyčejně odebírá z povrchových vod nebo ze sníţené hladiny
podzemní vody během dobývání. Jinými běţnými zdroji promývací vody jsou dešťové sráţky
a studny.
Vyčištěná voda z obou systémů se znovu pouţije pro praní. Míra recyklace vody je asi 85 %; pouze 15
% tvoří procesní ztráty, které musí být nahrazeny čerstvou vodou.
Úprava v usazovací nádrţi a mechanická dehydratace vytvářejí kalové koláče se zbytkovým obsahem
vlhkosti 10 aţ 20 % [46, Německo, 2006].

2.3.6 Hluk
Hlukové emise se vyskytují v celém procesu výroby vápna, od těţby po přípravu surovin přes proces
výroby vápna a skladování materiálu aţ po expedici a odeslání konečných produktů. Například vsázka
kusového vápence do vápenických pecí během výrobního procesu vápna můţe vést k hluku a/nebo
vibracím takových úrovní, které vyţadují zmírnění. Zdroje hlukových emisí mohou pocházet zejména
z







těţké techniky
skluzů a násypek
jakýchkoliv operací zahrnujících lámání, drcení, mletí a třídění vápna
odtahových ventilátorů
kompresorů
vibrace potrubí.

Závody musí dodrţovat standardy stanovující omezení hluku v souladu s národní legislativou.

2.3.7 Pachy
Pachové emise se mohou objevit ve vápenkách pouţívajících šachtové pece se smíšenou vsázkou
kvůli produkci sirovodíku (H2S). Uvádí se, ţe při pouţití palivové směsi skládající se z 30 % koksu
a 70 % antracitu se emise H2S pohybují mezi 6 a 9,5 mg/Nm3. Při výhradním pouţití antracitu nebylo
zjištěno rozmezí sníţených emisí H2S, ale uvádí se hodnota <1,6 mg/Nm3.
Kromě toho mohou odpadní materiály pouţívané jako suroviny nebo paliva vést ke vzniku pachových
emisí, zejména během různých procesních kroků jako například příprava a skladování.
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2.3.8 Monitorování
Podle Evropského vápenického sdruţení zkušenosti ukazují, ţe procesní podmínky u vertikálních
vápenických pecí jsou zpravidla stabilní. Úroveň emisí lze měnit pouze tehdy, jestliţe se upravuje
chemické sloţení vápence a/nebo paliva a procesní podmínky, které musí zajistit určitou kvalitu
produktu.
Další uţitečné informace týkající se monitorování lze nalézt v Referenčním dokumentu o obecných
principech monitorování [151, Evropská komise, 2003]
2.3.8.1 Průběžná měření
Měření emisí skutečně potvrzují stabilitu emisí. Pro kontrolu procesu výpalu v peci se stále monitoruje
několik procesních parametrů prokazujících stabilitu procesu, např.





teplota
obsah O2
proudění vzduchu
tlak.

Navíc jsou některé z těchto procesních parametrů typické, a proto souvisí s parametry emisí, např.
intenzita ESP a prachové emise. Kromě toho mohou být vhodná průběţně prováděná měření
a v některých určitých případech byla zaznamenána pro následující parametry:





NOx
SO2
prach
CO.

Jestliţe se ale odpadní materiály pouţívají jako paliva, vyţaduje se obvykle průběţné monitorování
emisí podle Směrnice o spalování odpadu, například pro prachové emise a emise NO x, a – v některých
případech – SO2 a VOC/TOC.V tomto kontextu jsou k dispozici ve Směrnici pro spalování odpadu
2000/76/EC další informace a poţadavky, které se musí specifikovat při pouţívání odpadu. Při
spoluspalování odpadu se musí dodrţovat poţadavky Směrnice o spalování odpadu (WID) [59,
Evropská komise, 2000].
Mohlo by být také vhodné monitorovat emise velkých rotačních pecí z důvodu variability některých
procesních parametrů. Navíc v závislosti na pouţívaných palivech, procesních podmínkách
a závaţnosti emisí můţe být nezbytné provést další měření [46, Německo, 2006], [54, EuLA, 2006].
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2.3.8.2 Periodická měření
Periodická měření se provádí pro následující znečišťující látky, nejsou-li monitorovány průběţně:




prach
oxid siřičitý (SO2)
oxid dusíku (NOx).

V závislosti na vsázce paliv, zejména v případě pouţití odpadu, procesních podmínkách a závaţnosti
emisí, se provedou další měření u následujících znečišťujících látek:







oxid uhličitý (CO)
celkový organický uhlík (TOC)
chlorovodík (HCl)
fluorovodík (HF)
těţké kovy
polychlorované dibenzo-dioxiny (PCDD) a polychlorované dibenzo-furany (PCDF).

V některých případech se provede monitoring benzo(a)pyrenu (C20H12), (kategorie 2A, pravděpodobně
karcinogenní pro lidi podle klasifikace organizace IARC (Mezinárodní organizace pro výzkum
rakoviny).
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2.4

Techniky uvažované při stanovení BAT

Tento oddíl uvádí techniky, které se obecně povaţují za techniky s potenciálem na dosaţení vysoké
úrovně ochrany ţivotního prostředí v odvětvích v rámci tohoto dokumentu. Zahrnuje systémy řízení,
techniky integrované do procesu a koncová opatření/techniky, které se ale při hledání optimálních
výsledků do určité míry překrývají. Kromě toho se k těmto opatřením/technikám v tomto oddílu
projednává spotřeba vápna, spotřeba energie a výběr pouţívaných paliv.
Řeší se zde také prevence, kontrola, minimalizace a recyklační postupy, jakoţ i opakované vyuţití
materiálu a energie.
Měření/techniky lze předkládat samostatně nebo jako kombinace pro dosaţení cílů Směrnice IPPC.
Příloha IV k této Směrnici uvádí několik obecných zváţení, která se musí zohlednit při určování
nejlepších dostupných technik. Měření/techniky v rámci tohoto oddílu se zaměřují na jedno nebo více
těchto zváţení. Pokud je to moţné, pouţije se standardní struktura pro nastínění kaţdého
měření/techniky za účelem umoţnění porovnání opatření/technik a objektivního hodnocení s definicí
nejlepších dostupných technik uvedenou ve Směrnici o integrované prevenci a omezování znečištění.
Obsah tohoto oddílu není vyčerpávajícím seznamem opatření/technik a mohou existovat nebo
vzniknout nové techniky, které mohou mít v rámci Směrnice o integrované prevenci a omezování
znečištění a v rámci nejlepších dostupných technik stejnou platnost.
Standardní struktura pouţitá pro nastínění kaţdého měření/techniky je uvedena v Tab. 2.33. Jelikoţ se
mohou hranice mezi částmi uvedenými v této tabulce do určité míry překrývat, ponechává se struktura
flexibilní tak, aby zvaţovala kaţdý jednotlivý případ.
Druh zvaţované informace
Popis
Dosaţené přínosy pro
ţivotní prostředí
Mezisloţkové vlivy

Provozní údaje

Pouţitelnost

Ekonomická stránka

Hybná síla pro implementaci

Příklady závodů

Doporučená literatura
Tab. 2.33:

Druh zahrnuté informace
Technický popis opatření/techniky (v případě potřeby včetně
výkresů, schémat)
Hlavní přínosy pro ţivotní prostředí (včetně úspor energie, vody,
surovin, jakoţ i zvýšení výnosů z výroby, energetické účinnosti,
atd.) určené opatřením/technikou
Hlavní vedlejší účinky na prostředí a nevýhody pro jiné sloţky
způsobené pouţitím opatření/techniky. Podrobné informace o
účincích opatření/techniky na prostředí ve srovnání s ostatními
Údaje o spotřebě a úrovních emisí z provozů pouţívajících
měření/techniku (včetně veškerých referenčních podmínek a
pouţívaných metod monitorování). Jiné závaţné informace o
způsobu provádění, udrţování a kontroly opatření/techniky
Označení typu závodů, ve kterých se můţe opatření/technika
aplikovat při zváţení například stáří závodu (nový nebo stávající),
velikosti závodu (velký nebo malý), opatření/techniky jiţ zavedené
a typu nebo kvality produktu
Informace o nákladech (jak investičních, tak provozních) a o
veškerých moţných úsporách (např. sníţená spotřeba surovin nebo
energie, poplatky za odpad) nebo o výnosech včetně podrobných
informací o způsobu výpočtu/odhadu těchto nákladů/úspor nebo
výnosů
Místní podmínky nebo poţadavky, které vedou k implementaci
nebo ji mohou podněcovat. Informace o důvodech jiných neţ
environmentálních pro implementaci (např. růst produktivity,
bezpečnost)
Odkaz na závod/závody, ve kterých se měření/technika aplikuje a
ze kterých byly informace shromáţděny a písemně pouţité v tomto
oddílu.
Literatura nebo jiný referenční materiál (např. knihy, zprávy,
studie, webové stránky), které byly písemně pouţité v tomto oddílu
a které obsahují podrobnější informace o měření/technice

Rozpis informací pro kaţdé opatření/techniku popsané v tomto oddílu.
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Tři hlavní prvky – vápno, proces a výrobek – tvoří základ matice vzájemné závislosti pro výrobu
výrobku odpovídajícího různým trţním poţadavkům. Pouţívají se různá opatření/techniky a zvláštní
typy pecí, jakoţ i různé typy paliv. Kvalita pouţívaných surovin, tj. vápence CaCO 3 a dolomitu
CaMg(CO3)2, hraje určitou roli ve výrobním procesu a zásadním způsobem ovlivňuje jak konstrukci
pece (včetně druhu opatření/techniky ke sníţení emisí), tak konečnou kvalitu vápna. Hlavními faktory
ovlivňujícími výběr konstrukčního typu pece a techniky pece jsou dále cena dostupných paliv
a kapacita pece. Tyto faktory do značné míry znovu ovlivňují vlastnosti vyráběného vápna. Proto se
během posledních 30 let po celém světě vyvíjely různé typy pecí v kombinaci s optimální kombinací
pec/palivo pro různé jakosti vápna, jakoţ i kombinace s pouţitím zmírňovacích opatření/technik.
Tab. 2.34 uvádí přehled opatření/technik, které mají pozitivní vliv na emise z výroby vápna (tzn.,
sniţují je). Uvedené opatření/techniky jsou popsány podrobněji v následujících oddílech.
Náklady na zmírňovací opatření/techniky se musí hodnotit ve vztahu k typu pouţívané vápenické
pece, velikosti instalací, účinnosti opatření/technik a okolnostem jednotlivé aplikace. V tomto
kontextu se v oddíle 2.4.5.3.5 uvádí příklady investičních nákladů, nákladů na údrţbu a provozních
nákladů na odstraňování prachu pouţitím různých zmírňovacích opatření/technik.
Látky
Typy pecí

Opatření/techniky

Rotační pece:

dlouhé rotační pece

rotační
pece
s předehřívačem

Řízení výrobního procesu a
optimalizace
Volba paliva
Konstrukční typ hořáku pece
Technika přidávání
absorbentu (momentálně1) se
v odvětví výroby vápna
nepouţívá)
Odstředivé
odlučovače/cyklony
Elektrostatické odlučovače
Textilní filtry
Mokré odlučovače prachu
Selektivní nekatalytická
redukce (momentálně1) se
pouţívá pouze na určitý
typ)2)
Selektivní katalytická
redukce (momentálně1) se v
odvětví výroby vápna
nepouţívá)
Odstraňování rozptýleného
prachu
Řízení výrobního procesu a
optimalizace
Odstředivé
odlučovače/cyklony
Elektrostatické odlučovače
Textilní filtry
Mokré odlučovače prachu
(mokrá vypírka)
Odstraňování rozptýleného
prachu
Vhánění vody
Elektrostatické odlučovače
Textilní filtry
Textilní filtry
Mokré odlučovače prachu
(mokrá vypírka)

Šachtové pece:

souproudé
regenerativní
šachtové pece

prstencové šachtové
pece

šachtové pece se
smíšenou vsázkou

jiné pece
Mlýny
Hydratační provozy

Prach

NOx

SO2

CO

Jiné
(např. PCDD/F, HCl, HF)

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x
x
x

x

x
x

x

x
x
x
x
x
x3)
x
x
x
x

1)

V roce 2008
V roce 2008 byla jedna vápenická pec v zemích EU-27 vybavena selektivní nekatalytickou redukcí
3)
HCl
2)

Tab. 2.34:

Přehled opatření/technik aplikovatelných v odvětví výroby vápna
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2.4.1

Spotřeba vápence

Popis a dosaţené přínosy pro ţivotní prostředí
Minimální a udrţitelná spotřeba vápence vyplývá z maximalizace výnosu z pecního kamene z lomu
optimalizací těţby (vrtání a odstřel), technik zpracování a prodejního nehašeného vápna z pecního
kamene. Toho lze dosáhnout pouţitím optimalizovaných pecních technik, které lze praktikovat
s různou zrnitostí vápence, tj. PFRK na výrobu jemného vápna a/nebo rotační pece.
Mezisloţkové vlivy
Ţádné mezisloţkové vlivy.
Provozní údaje
Provozní parametry pro různé typy vápenických pecí lze nalézt v Tab. 2.15
Pouţitelnost
Obecně pouţitelné v průmyslovém odvětví výroby vápna, ale zpracování kamene a techniky pecí
závisí na kvalitě vápence.
Ekonomická hlediska
Nejsou k dispozici ţádné údaje.
Důvody implementace
Omezená dostupnost vápence.
Přínosy pro ţivotní prostředí v důsledku prodlouţení ţivotnosti lomů (udrţitelnost).
Právní poţadavky.
Příklad závodů a doporučená literatura
Vápenky v zemích EU-27.
[54, EuLA, 2006]

2.4.2

Snížení spotřeby energie (energetická účinnost)

Popis a dosaţené přínosy pro ţivotní prostředí
V průmyslovém odvětví výroby vápna lze aplikovat systém řízení spotřeby energie za účelem
monitorování spotřeby energie pecí.
Jestliţe by se zváţila pouze energetická účinnost a emise CO2, nejefektivnějšími pecemi by obecně
byly vertikální pece, zejména ale souproudé regenerativní šachtové pece (PFRK). Avšak i kdyţ
zváţení energie a CO2 hraje základní roli, musí se zváţit i jiné specifikace před rozhodnutím o výběru
pece (viz oddíl 2.2.7 a 2.3.2.1) nebo surovin. V některých případech mohou specifikace vytvořit
technickou výhodu pro rotační pece, zejména v případě nových rotačních pecí.
Ve většině případů nahrazují nové pece staré pece, ale některé stávající pece se upravují tak, aby
sniţovaly spotřebu paliva. Takové úpravy se pohybují od drobných modifikací po významné změny
v konfiguraci pece v závislosti na technické proveditelnosti, nákladech a aktuální potřebě, například:



Instalace výměníků tepla u dlouhých rotačních pecí za účelem rekuperace zbytkového tepla
z kouřových plynů nebo za účelem vyuţití širšího sortimentu paliv
Vyuţití zbytkového tepla z rotačních pecí za účelem sušení vápence pro jiné procesy jako
například mletí vápence v některých případech, kde přestaly být šachtové pece ekonomicky
způsobilé, bylo moţno přeměnit je na moderní konstrukční typy, například přestavbou
jednoduché šachtové pece na prstencový typ nebo vytvoření souproudé regenerativní šachtové
pece propojením páru šachtových pecí. Konverze prodluţuje ţivotnost drahých součástí
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zařízení, jako je konstrukce pece, systém zaváţky kamene a manipulační/skladovací zařízení na
vápno.
Ve výjimečných případech můţe být hospodárné zkrátit dlouhé rotační pece a osadit je
předehřívačem, a tak sníţit spotřebu paliva.
Spotřebu elektrické energie lze minimalizovat pouţitím energeticky účinných zařízení.

Zde uvedená energeticky účinná opatření/techniky mají kladný vliv na spotřebu energie:




Kontrola výrobního procesu, např. nadbytek vzduchu při spalování, rychlost toku paliva
Údrţba zařízení, tj. nepropustnost vzduchu, rozpad ţáruvzdorné hmoty
optimalizovaná zrnitost kamene.

Tab. 2.35 dále uvádí moţnosti zlepšení energetické účinnosti ve vápenických pecích tříděných dle
systémových sloţek pece
Systémová sloţka
pece
Spalovací systém
Spalovací systém
Spalovací systém
Spalovací systém
Chladič
Chladič
Okruh
plynu

kouřového

Kontrola vsázky
Kontrola vsázky
Kontrola vsázky
Konstrukční
pece1)

typ

Popis
Vysoce účinná a flexibilní technika hořáku pro
přizpůsobení teplotního profilu poţadavkům výrobku
Monitoring spalování online a sníţení zbytkového
vzduchu
Kontrola spalování prostřednictvím analýzy kouřového
plynu
Vysoce flexibilní spalovací systém včetně moţného
míchání paliv s odpadními palivy
Účinný chladič s homogenním rozdělením vzduchu a
vytékáním produktu za účelem minimalizace mnoţství
nezbytného chladicího vzduchu
Spolehlivý měřicí přístroj úrovně chladiče
Systém rekuperace tepla
Pravidelný odběr a rozbor paliva a pecního kamene a
přiměřené přizpůsobení výrobního procesu
Opětný průchod pecního kamene sítem před vsázkou do
pece za účelem kontroly zrnitosti kamene
Spolehlivé váţicí/měřicí zařízení pro kontrolu paliva,
pecního kamene a rychlosti proudění vzduchu
Optimalizovaný poměř délka:průměr

Ţáruvzdorné vnitřky v rotační části pro podporu tepelné
Samotná pec
výměny a minimalizaci oddělení výrobku
Samotná pec
Účinná izolace pro minimalizaci tepelných ztrát pláštěm
Sníţení průniku vzduchu instalací těsnění u krytu pece a
Samotná pec
vstupu pece
Samotná pec
Pravidelné čištění kanálů
Sníţení průniku vzduchu za účelem kontroly zbytkového
Pec a předehřívač
vzduchu
Automatické řídicí obvody pro odtah poklopu,
Provoz pece
přebytečný vzduch, podíl paliva, tuna/otáčky pece,
nastavení, atd.
Provoz pece
Systém PLC a řídicí systém s klíčovými trendy parametrů
Provoz pece
Jednotné provozní podmínky
Provoz pece
Analýza příčin zastavení provozu a opravy
Předehřívač
Optimalizace poklesu tlaku versus tepelná výměna
Pravidelný odběr vzorků vápna a analýza i přizpůsobení
Sledování kvality
peci
1)
Aplikovatelné pouze u nových pecí

LRK

PRK

PFRK

ASK

MFSK,
OK

X

X

-

-

-

X

X

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

X

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

X

X

X

-

-

X

X

X

X

X

-

-

-

X
X
X
-

X
X
X
X

X
X
X
-

X
X
X
-

X
X
X
-

X

X

X

X

X

Tab. 2.35:
Moţnosti pro zlepšení energetické účinnosti ve vápenických pecích
[168, TWG CLM, 2007], [177, EULA, 2008]

Mezisloţkové vlivy
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Jelikoţ se přístup k přírodním zdrojům stává sloţitějším, je nutné nalézt rovnováhu na místní úrovni
mezi optimální spotřebou energie a nejlepším vyuţitím naleziště.
Provozní údaje
Palivo a energie jsou obecně nejnákladnějšími faktory při pálení vápna. Byla provedena zlepšení
energetické účinnosti za účelem minimalizace výrobních nákladů. V některých případech v Německu
byla spotřeba elektrické energie na mletí vápna minimalizovaná výměnou mlýnů na nehašené vápno
za mlýny fungující na principu vysokotlakého mletí (např. válcový mlýn). Uvádí se, ţe pouţívání
vysokotlakých mlecích mlýnů vytvoří úspory elektrické energie ve výši 2.5 kWh/t nehašené vápno. Dále
ještě jeden specifický případ - sníţení spotřeby elektrické energie bylo také dosaţeno výměnou
mokrých vypírek za textilní filtry. V tomto případě se uvádí úspory elektrické energie 2,9 kWh/t nehašené
vápno [46, Německo, 2006].
Pouţitelnost
V principu aplikovatelné na všechny typy vápenických pecí.
Vertikální pece mohou obvykle spalovat pouze hrubý vápencový štěrk. Ale rotační pece s vyšší
spotřebou energie mohou také upravovat malé frakce a nové vertikální pece mají tendenci spalovat
malá zrna od 10 mm. Větší pecní kusové vsázky se pouţívají více ve vertikálních pecích neţ
v rotačních pecích.
Ekonomické aspekty
Nejsou k dispozici ţádné údaje.
Důvody implementace
Právní poţadavky.
Přírodní zdroje.
Sníţení nákladů.
Příklad závodů a doporučená literatura
Vápenky v zemích EU-27.
[46, Německo, 2006], [54, EuLA, 2006], [168, TWG CLM, 2007]
V tomto kontextu lze uţitečné informace nalézt v Referenčním dokumentu o nejlepších dostupných
technikách pro energetickou účinnost (ENE) [181, Evropská komise, 2008].

2.4.3 Optimalizace řízení výrobního procesu
Popis
Optimalizaci lze aplikovat automatizací procesu většiny kroků v celém výrobním procesu vápna.
Výsledkem udrţování parametrů řízení pece blízko optimálních hodnot je sníţení všech parametrů
spotřeby a emisí v procesu výpalu vápna. To je mimo jiné důsledkem niţšího počtu odstávkových
a nerovnováţných podmínek. Je moţné provozovat řídicí systémy s cílem zajistit zavedení
a dodrţování správné provozní a údrţbové praxe všemi zainteresovanými osobami a monitorovat její
dodrţování.
Dosaţené přínosy pro ţivotní prostředí
Opatření/techniky pro optimalizaci kontroly výrobního procesu mají kladný vliv na spotřebu energie
a na emise.
Mezisloţkové vlivy
Ţádné.
Provozní údaje
V závislosti na úloze optimalizace.
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Pouţitelnost
Aplikovatelné na veškeré vápenky v různých stupních.
Obecně nelze dosáhnout kompletní automatizace výrobního procesu z důvodu nekontrolovatelných
proměnných, tj. kvalita vápence.
Ekonomické aspekty
V závislosti na úloze optimalizace.
Důvody implementace
Právní poţadavky.
Příklad závodů a doporučená literatura
Vápenky v zemích EU-27.
[54, EuLA, 2006]

2.4.4 Výběr paliv (včetně odpadních paliv)
Popis
Průmyslové odvětví výroby vápna je energeticky náročné (viz oddíl 2.2.4). V závislosti na chemickém
sloţení paliva a typu pouţívané pece můţe výběr vhodných paliv a palivové směsi vést ke sníţení
emisí a zlepšené účinnosti výpalu jako například:




Paliva s nízkým obsahem síry vedou ke sníţení emisí SO2 souvisejících s energií. Jelikoţ je ale
síra z paliv chemicky absorbována vápnem, některá paliva s vyšším obsahem síry lze pouţít při
výrobě vápna, aniţ by se zvýšily emise SO2
Biomasa přispívá k šetření fosilních paliv
Paliva z odpadů sniţují mnoţství pouţívaných fosilních paliv a souvisejících emisí CO2 (viz
oddíl 2.2.5), zatímco pevná fosilní paliva přispívají k vyšším emisím CO2.

S výjimkou šachtových pecí se smíšenou vsázkou lze u všech typů pecí pouţít všechny typy paliv.
Některé pece pracují pouze s jedním typem paliva, zatímco většina pecí pracuje se směsí paliv.
V závislosti na typu pece lze pouţít plynná, pevná a kapalná paliva. Pevná paliva lze dále rozdělit na
prášková a kusová paliva, která lze také pouţít v kombinaci v závislosti na typu pece.
Zemní plyn a pevná paliva jako například hnědé uhlí, uhlí, petrolkoks a koks byly nejběţnějšími
palivy v EU aţ do roku 2008. Pouţívají se ale také kapalná paliva, jakoţ i paliva z odpadů a/nebo
biomasa s vysokou výhřevností a vysokou reaktivitou.
Výběr vhodných odpadních paliv pro výrobní proces a hořák (např. odpadní olej, pouţitá
rozpouštědla, ţivočišný tuk, kapalný odpad) společně s určitými charakteristikami, kritérii a stálou
kvalitou (např. vysoká výhřevnost, nízký obsah síry, chloru, kovů a prachu, jakoţ i kvantitativní
dostupnost) sniţují mnoţství fosilních paliv (viz oddíl 2.2.5). Pro zajištění charakteristik odpadního
paliva se vyţaduje systém zajištění kvality. To zahrnuje zejména ustanovení pro odběr vzorků,
přípravu vzorků, analýzu a externí monitoring. Další uţitečné informace lze nalézt v technických
specifikacích Evropského výboru pro standardizaci jako například CEN/TC 343 „Tuhá alternativní
paliva‖.
Dosaţené přínosy pro ţivotní prostředí
Volba vhodných paliv nebo palivové směsi můţe vést ke sníţení emisí a zlepšené účinnosti výpalu.

Průmyslová odvětví výroby cementu, vápna a oxidu hořečnatého

275

Kapitola 2

Mezisloţkové vlivy
Mohou se objevit vyšší emise v závislosti na chemickém sloţení paliva a typu pece.
Je nutné poznamenat, ţe při pouţití odpadů se mohou objevit různé typy dalších emisí.
Změna v palivové směsi navíc často způsobuje kolísání ve spotřebě specifické energie na tunu vápna.
V závislosti na typech pouţívaných odpadních paliv a jejich výhřevnosti můţe vzrůst roční průměrná
specifická spotřeba tepelné energie, jak bylo zjištěno v průmyslovém odvětví výroby cementu (viz
oddíl 1.3.3 týkající se odvětví výroby cementu). Toto zjištění z průmyslového odvětví výroby cementu
je srovnatelné s vyuţitím odpadu v průmyslovém odvětví výroby vápna.
Provozní údaje
Při změně pouţívané palivové směsi se specifická spotřeba energie na tunu vápna můţe lišit z různých
důvodů v závislosti na typu paliva výhřevnosti pouţívaných paliv. Literatura ukazuje, ţe fosilní paliva
mají výhřevnost (průměrná, čistá), např. 26 – 30 MJ/kg pro typické uhlí a 40 – 42 MJ/kg pro typický
topný olej, zatímco pevné odpady jako plastový materiál mají vysokou výhřevnost mezi 17 a 40
MJ/kg. Je nutné poznamenat, ţe výhřevnost těchto odpadů se velmi liší, a to od 3 do 40 MJ/kg. Paliva
s výhřevností menší neţ 18 MJ/kg nejsou vhodná pro průmyslové odvětví výroby vápna kvůli obsahu
prachu a vlhkosti (viz také příklady uvedené v Tab. 4.41). Uvádí se, ţe výhřevnost ţivočišné moučky
(kafilerní moučky) pouţívané ve vápenických pecích se pohybuje mezi 14 a 21,5 MJ/kg.
Pouţitelnost
Kaţdý typ pece je v principu schopen spalovat různé typy paliv, ale ve skutečnosti k tomu potřebuje
technické vybavení. To můţe také zahrnovat příjem a skladování paliv. Pece by také měly být
opatřeny spalovací technikou nebo přívodními trubkami specifickými pro dané palivo. Většina závodů
v rámci EU je víceméně palivově flexibilní v závislosti na umístění a na výše uvedených
ekonomických faktorech. Avšak změna typu paliva můţe vyţadovat významné investice.
Je nutné poznamenat, ţe při pouţití kapalných odpadů je zapotřebí nízká viskozita těchto odpadních
paliv a palivo se musí často předehřívat (60 aţ 70 °C). Navíc při pouţití ţivočišného tuku tento
odpadní materiál z důvodu své viskozity tuhne při teplotách 40 °C a můţe ucpávat potrubí a zařízení.
Zpracování ţivočišného tuku nad teplotu 40 °C se musí provádět například příhřevem.
Pevná paliva z měkkého odpadu lze pouţívat pouze v rotačních pecích. Prášková odpadní paliva lze
navíc pouţívat v rotačních pecích, souproudých regenerativních šachtových pecích a ve zvláštních
typech šachtových pecí. Avšak prášková odpadní paliva nebyla v roce 2008 k dispozici pro pouţití
v průmyslovém odvětví výroby vápna kvůli vysokým nákladům na rozmělnění měkkých odpadů
drcením.
Výběr vhodných paliv závisí na typu pouţívaných pecí, poţadované kvalitě výrobku, dostupnosti paliv
a na technických moţnostech jejich vnášení do vybrané pece. Jejich pouţití je omezeno zejména:





fyzikálně-chemickými vlastnostmi, které vţdy nesplňují příslušné fyzikální, chemické pro
výrobní proces specifické poţadavky.
dostupností na trhu a zaručenou nabídkou přesčasů
ekonomickými úvahami
úrovní emisí.

Informace týkající se vyuţití odpadních paliv lze nalézt v oddíle 2.2.5.
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Ekonomické aspekty
Nejvýznamnějšími ekonomickými parametry jsou:





náklady na samotné palivo, tj. náklady na palivo na tunu vápna mohou představovat 30 aţ 60 %
výrobních nákladů
rozpětí mezi cenami zemního plynu a pevných paliv, který se postupem doby liší
vliv nákladů na CO2 povolenku
investiční náklady za poţadované zařízení pro pouţití určitého paliva, např. skladování,
manipulace, sušení, mletí, dávkování a bezpečnost.

Důvody implementace
Právní poţadavky.
Ekonomické poţadavky.
Místní podmínky.
Příklad závodů a doporučená literatura
Vápenky v zemích EU-27.
[54, EuLA, 2006], [143, Williams, 2005], [155, Německo, 2007], [168, TWG CLM, 2007], [182,
TWG CLM, 2008]

2.4.5 Emise prachu (tuhé částice)
V tomto oddílu jsou popsány opatření/techniky k prevenci bodových emisí z prašných operací (viz
oddíl 2.3.3.1.1) a difúzních prachových emisí (viz oddíl 2.3.3.1.2).
V tomto kontextu lze uţitečné informace nalézt v Referenčním dokumentu o nejlepších dostupných
technikách o emisích ze skládek sypkého a nebezpečného materiálu a v Referenčním dokumentu
o nejlepších dostupných technikách pro čištění odpadních vod a odpadních plynů/systémy
managementu v chemickém sektoru [58, Evropská komise, 2003], [96, Evropská komise, 2006].
2.4.5.1 Opatření/techniky pro prašné operace
Popis
Předkládá se zde několik různých opatření/technik, které lze aplikovat jednotlivě nebo v kombinaci
(viz oddíl 2.3.3.1.2):

zakrytování/uzavření prašných operací, jakými jsou mletí, třídění a míchání

zakryté dopravníky a elevátory, které jsou zkonstruovány jako uzavřené systémy, jsou-li
pravděpodobné emise prachu z prašného materiálu

skladovací sila s odpovídající kapacitou, ukazatele hladiny s vypínači a filtry za účelem
odstranění zaprášeného vzduchu uvolněného během plnění.

cirkulační proces je výhodný pro pneumatické dopravní systémy

manipulace s materiálem v uzavřených systémech udrţovaných pod podtlakem a odprašování
nasávaného vzduchu textilním filtrem před vypuštěním do atmosféry

sníţení míst úniku vzduchu a rozlití, dokončení instalace

řádná a kompletní údrţba instalace

pouţití automatických zařízení a kontrolních systémů

pouţívání nepřetrţitých bezproblémových operací

pouţívání flexibilních plnicích potrubí vybavených systémem odvodu prachu pro naloţení
vypáleného vápna, které se umístí k nakládací plošině nákladního vozidla.
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Dosaţené přínosy pro ţivotní prostředí
Sníţení primárně difúzních prachových emisí.
Sníţení hluku je také moţné zakrytováním strojů.
Mezisloţkové vlivy
Růst ve spotřebě energie při pouţití odsávacích systémů.
Při provádění údrţby se můţe objevit další odpad.
Provozní údaje
V závislosti na opatření/technice související s kaţdým jednotlivým případem.
Pouţitelnost
Tato opatření/techniky lze v principu provádět v průmyslovém odvětví výroby vápna.
Při přípravě surovin, například drcení a prosévání, se obyčejně prach neodděluje kvůli obsahu vlhkosti
v surovině. Pro sníţení emisí prachu lze suroviny během výroby navlhčit dodatečným postříkáním
vodou.
Ekonomické aspekty
V závislosti na opatření/technice související s kaţdým jednotlivým případem.
Důvody implementace
Právní poţadavky.
Zdravotní a bezpečnostní poţadavky na pracovišti.
Příklad závodů a doporučená literatura
Vápenky v zemích EU-27.
[46, Německo, 2006], [54, EuLA, 2006]
2.4.5.2 Opatření/techniky pro prostory hromadného skladování a skladovací haldy
Popis a dosaţené přínosy pro ţivotní prostředí
Pro primární sníţení difúzních prachových emisí z hromadného skladování, skladovacích hald z míst
s prašnými surovinami nebo z paliv do volného vzduchu lze místa skladování uzavřít clonami,
vyzdívkou nebo vertikální zelení (umělou nebo přírodní s větrolamy pro ochranu otevřených skládek
před větrem).
Sila s výrobkem a uzavřené zcela automatizované sklady surovin se povaţují za nejefektivnější řešení
problému rozptýleného prachu vznikajícího ve velkoobjemových skladech. Tyto typy skladů jsou
opatřeny jedním nebo více textilními filtry za účelem prevence vzniku rozptýleného prachu při
nakládání a vykládání (jako například uzavřené skladování s automatickým manipulačním systémem).
Difúzní prachové emise na skladovacích haldách lze sníţit dostatečným zvlhčováním nakládacích a
vykládacích míst a pouţitím pásových dopravníků s nastavitelnou výškou. Nelze-li se vyhnout
difúzním prachovým emisím v nakládacích a vykládacích místech skladů, lze je sníţit přizpůsobením
vykládací výšky měnící se výšce hromady, je-li to moţné automaticky, nebo sníţením rychlosti
vykládky.
Místa lze navíc udrţovat vlhká pouţitím sprchovacích zařízení, zejména v suchých oblastech (je-li
bodový zdroj prachu místně omezen, lze nainstalovat vstřikovací systém vody) a lze je vyčistit
čisticími vozy. Pouţívají-li se navíc zvlhčovací nebo rozprašovací opatření/techniky, povrch lze
utěsnit a umoţnit tak sběr zbytkové vody a je-li to nezbytné, lze ji zpracovat a pouţít v uzavřených
cyklech.
Pro zabránění vzniku difúzních prachových emisí lze při odebírání materiálu pouţít vysávací systémy.
Nové budovy lze snadno opatřit stacionárními vysávacími systémy, jelikoţ u existujících budov je
lepší vybavit je mobilními systémy a flexibilními spoji.
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Pro sníţení difúzních prachových emisí vznikajících v oblastech pouţívaných nákladními vozy lze
tyto oblasti vydláţdit, je-li to moţné, a povrch by měl být udrţován co nejčistší. Navlhčení cest můţe
sníţit difúzní prachové emise, zejména při suchém počasí. Dobré postupy údrţby lze pouţívat za
účelem udrţení difúzních prachových emisí na minimu.
Mezisloţkové vlivy
Roste spotřeba vody při udrţování zvlhčených míst.
Roste spotřeba energie při vyuţití vysávacích systémů.
Při provádění údrţby se můţe objevit další odpad.
Provozní údaje
V závislosti na opatření/technice související s kaţdým jednotlivým případem.
Pouţitelnost
Tato opatření/techniky lze v principu provádět v průmyslovém odvětví výroby vápna.
Ekonomické aspekty
V závislosti na opatření/technice související s kaţdým jednotlivým případem.
Důvody implementace
Právní poţadavky.
Zdravotní a bezpečnostní poţadavky na pracovišti.
Příklad závodů a doporučená literatura
Vápenky v zemích EU-27.
[46, Německo, 2006], [54, EuLA, 2006], [168, TWG CLM, 2007]
2.4.5.3 Snížení bodových emisí prachu
Tento oddíl popisuje techniky, které jsou zaměřené výhradně na odstranění prachu (viz oddíl
2.3.3.1.1). Existují různé hlavní zdroje emisí prachu z vápenických provozů jako například emise
z přípravy surovin, kalcinace vápence, hydratace vápna, mletí vápna a emise ze souvisejících
a přidruţených procesů. V závislosti na typu pece pouţívané pro výrobu vápna se pouţívají různé
techniky k odprašování. Opatření/techniky k odstranění prachu se zakládají na filtraci, na
elektrostatickém odlučování a na mokré pračce (čištění kouřového plynu filtrem). Tyto techniky
souvisí s následujícími charakteristikami kouřového plynu:





teplota
průtoková rychlost
vlhkost
koncentrace prachu na vstupu filtru.
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Tab. 2.36 uvádí souhrn provozních údajů, které jsou dostupné v textu tohoto oddílu. Tato tabulka
poskytuje přehled a měla by se číst společně s odpovídajícími oddíly a níţe uvedenými odstavci.

Opatření/
technika

Pouţitelnost

Elektrostatický
odlučovač

Všechny pecní systémy,
mlýny, přidruţené procesy
Všechny pecní systémy,
Mlýny,
přidruţené procesy

Látkový
filtr

Údaje o emisích4)
mg/Nm3 1)

kg/tuna 2)

<10 – <20

0,015 – 0,1

<10 – <20

0,015 – 0,15

<10 – <20

0,015 – 0,05

Mokrý odlučovač
prachu

Všechny pecní systémy,
hydratační provozy

10 – 30

0,06 – 0,25

Odstředivý
odlučovač

Vhodný pouze jako
předběţný odlučovač:
Všechny pecní systémy,
Mlýny, přidruţené procesy

-

-

Náklady3)
Investiční
Provozní
milion EUR
EUR/t vápna
0,6 – 3,9

>1,5

0,25 – 1,7

>1,5

Odstranění
Všechny provozy
rozptýleného prachu
1)
Pro pecní systémy se obyčejně vztahuje na denní průměry, suchý plyn, 273 K, 101,3 kPa a 11 % O22) kg/tuna vápna na
základě:

3000 Nm3/t vápna pro ASK a PFRK

3700 Nm3/t vápna pro PRK

5000 Nm3/t vápna pro LRK
3)
Odkaz na různé kapacity pecí, viz Obr. 2.46 a Tab. 2.374) Údaje o emisích lze nalézt v odpovídajícím odstavci tohoto
oddílu

Tab. 2.36:

Přehled technik pro kontrolu prachu ve výrobním procesu

Elektrostatické odlučovače a textilní filtry mají oba velmi vysokou účinnost odprašování během
normálního provozu, a to více neţ 99% zachycení částic, i kdyţ oba závisí na velikosti částic.
V závislosti na teplotě odpadních plynů se musí pouţívat různé typy filtrů. U obou typů systému filtrů
se musí řádně (periodicky) provádět údrţba pro zajištění odpovídající účinnosti, která je vyšší neţ
v případě mokrých odlučovačů prachu. Mokré odlučovače prachu spotřebovávají další energii i vodu
a vytvářejí odpadní vodu, která se musí poté čistit. Účinnost elektrostatických odlučovačů mohou
ovlivňovat úniky CO; nicméně úniky CO lze minimalizovat podle oddílu 4.2.6. Odstředivé odlučovače
se také pouţívají, ale nejsou vhodné jako předběţné odlučovače; mohou ale pracovat účinněji s vyšším
zatíţením znečišťujícími látkami. Odstranění rozptýleného prachu - viz oddíly 2.4.5.1 a 2.4.5.2.
2.4.5.3.1

Elektrostatické odlučovače (EO)

Popis a dosaţené přínosy pro ţivotní prostředí
V elektrostatickém odlučovači procházejí kouřové plyny komorou se dvěma elektrodami. Do první
elektrody je vpouštěno vysoké napětí (aţ 100 kV), ta ionizuje kouřové plyny. Vytvořené ionty přilnou
k prachovým částicím v kouřových plynech a následkem toho se tyto částice nabijí elektřinou.
Elektrostatická síla vypudí nabité částice prachu z první elektrody a přitáhne je k druhé, na kterou se
uloţí. Tímto se prachové částice odstraní z proudu kouřového plynu.
Elektrostatické odlučovače vytváří elektrické pole napříč cesty prachových částic v proudu vzduchu.
Částice se stanou záporně nabité a pohybují se směrem ke kladně nabitým sběrným deskám. Sběrné
desky se pravidelně vyklepávají nebo vytřepávají, coţ uvolní materiál a umoţní jeho vypadnutí do
sběrných košů níţe. Elektrostatické odlučovače se charakterizují svojí schopností fungovat
v podmínkách vysokých teplot (aţ do přibliţně 400 °C) a vysoké vlhkosti. Faktory ovlivňující
účinnost jsou rychlost proudění kouřového plynu, síla elektrického pole, vodivost prachu, koncentrace
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SO2, obsah vlhkosti, tvar a oblast elektrod. Elektrické pole můţe být nepříznivě sníţeno zejména
vestavěním materiálu, který tvoří izolační vrstvu na sběrných deskách, jak je ukázáno na Obr. 2.43.

Obr. 2.43:

Schematické znázornění běţného elektrostatického odlučovače (EO)

[54, EuLA, 2006]
Kvůli riziku výbuchu se obvykle bezpečné koncentrace CO na vstupu elektrostatického odlučovače
omezují na 1 aţ 2 %, coţ je náleţitě pod mezí výbušnosti o 10 %. Proto je nezbytné zabránit únikům
CO, coţ vyţaduje neustálé monitorování úrovní CO před filtrem. Mnoţství úniků CO lze sníţit
pouţitím moderních kontrolních systémů s rychle měřícím a kontrolním zařízením, které umoţňuje
vyšší kritéria vypnutí. V tomto kontextu lze v oddíle 4.2.6 nalézt pokyny týkající se kontroly úniků
CO.
Tam, kde je to opodstatněné, lze elektrostatický odlučovač instalovat chladicí stabilizátor, aby se
zlepšilo odstraňování emisí jako PCDD.
Mezisloţkové vlivy
Rizika výbuchu rostou při vysokých koncentracích CO.
Spotřeba energie roste kvůli činnosti elektrostatického odlučovače (ale niţší tlaková ztráta ve srovnání
s jinými filtračními systémy vede k niţší spotřebě elektrické energie u ventilátorů kouřových plynů)
Objeví se další odpad.
Provozní údaje
Za stálých provozních podmínek mohou elektrostatické odlučovače spolehlivě dosáhnout emisí prachu
mezi 5 a 20 mg/Nm3 (viz oddíl 2.3.3.1.1). V roce 2005 se na příkladech z finských vápenek při
jednorázových měřeních prokázalo, ţe pouţitím koksu a uhlí jako paliv v rotačních pecích lze
dosáhnout emisí prachu niţších neţ 5 mg/Nm3.
Účinnost existujících elektrostatických odlučovačů lze zlepšit přidáním komor (elektrická pole)
do řady. Avšak toto zlepšení je realistické pouze tehdy, je-li aktuální úroveň emisí prachu vysoká a za
předpokladu, ţe je zde dostatek místa.
Pouţitelnost
Elektrostatické odlučovače jsou vhodné pro pouţití při teplotách nad rosný bod aţ do 400 °C
(u konstrukcí z měkké oceli). Dále je také moţné pouţívat elektrostatické odlučovače blízko nebo pod
rosným bodem.

Průmyslová odvětví výroby cementu, vápna a oxidu hořečnatého

281

Kapitola 2

Kvůli vysokoobjemovým tokům a relativně vysokým prachovým zatíţením jsou zejména rotační pece
bez předehřívačů, ale i rotační pece s předehřívači vybaveny elektrostatickými odlučovači.
V některých případech je to kvůli vysokým teplotám odpadních plynů a v jiných kvůli tomu, ţe pece
mají velké výrobní kapacity a následně vyrábějí velké objemy plynů. V případě kombinace s hasicí
věţí lze dosáhnout vynikajícího výkonu.
Ekonomické aspekty
Investiční náklady elektrostatických odlučovačů vztaţené k textilním filtrům rostou s velikostí pece
a denní výrobní kapacitou, jak je zobrazeno na Obr. 2.46.
Důvody implementace
Právní poţadavky.
Teplota a rychlost toku kouřového plynu.
Investice (místní poměry).
Provozní náklady.
Spotřeba energie.
Ověřená technika.
Příklad závodů a doporučená literatura
Lappeenranta, Nordkalk Oy (Finsko), Rheinkalk GmbH Flandersbach (Německo), Hönnetal
(Německo), vápenky v zemích EU-27.
[54, EuLA, 2006], [63, Finsko, 2006], [168, TWG CLM, 2007]
2.4.5.3.2

Látkové filtry

Popis a dosaţené přínosy pro ţivotní prostředí
Základním principem filtrace je u textilního filtru pouţití textilní membrány, která je propustná pro
plyn, ale která zachytí prachové částice. Zpočátku se prach ukládá jak na povrchových vláknech, tak
i mezi nimi. Jak povrchová vrstva přibývá, samotné prachové částice se stávají převaţujícím filtračním
prostředkem. Jak prachová vrstva tloustne, vzrůstá odpor vůči průtoku plynu (tlaková ztráta).
Je proto nutné periodické čištění média za účelem regulace tlakové ztráty při průchodu plynu filtrem.
Běţné metody čištění zahrnují reverzní tok vzduchu, mechanické natřásání, vibrace a pulzování
stlačeného vzduchu (tryskové čištění).
Klíčovými prvky účinné filtrace jsou systém čištění, vzduchový proud a vzdušné zatíţení média. Filtr
by měl mít víc oddílů (coţ má dopad na investiční náklady a na velikost filtru - povrch a objem), které
mohou být izolovány v případě závady na pytli a zbývající oddíly by měly být dostatečné k tomu, aby
umoţnily udrţení odpovídajícího výkonu v případě vyjmutí jednoho oddílu např. z důvodu údrţby.
Dále by v kaţdém oddílu měly být „detektory prasklých pytlů― za účelem zjištění potřeby opravy,
pokud k tomuto dojde.
Prach se bude ukládat v bunkru, v takzvaném „zásobníku na prach― (část oddílu) a bude odváděn
šnekovými dopravníky, klapkami a/nebo rotačními ventily, jak je zobrazeno na Obr. 2.44.
Textilní filtry mohou pracovat při podmínkách přetlaku i podtlaku.
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Obr. 2.44:
Schéma textilního filtru s pulzním tryskovým čištěním
[54, EuLA, 2006]

V závislosti na teplotě odpadního plynu lze pouţívat různé typy filtračních matriálů. Příčinou krátké
ţivotnosti pytlů mohou být:






Teplotní podmínky při uvádění do provozu
teplotní podmínky při zastavení provozu
teplotní odchylky
sloţení kouřového plynu
chování vápenného prachu (zanášení filtru).

V jednom případě byla za příčinu krátké ţivotnosti pytlů povaţována nedostatečná velikost filtru.
Problém byl vyřešen zvětšením filtru a bylo tak dosaţeno méně neţ 5 mg/Nm3 s dvouletou zárukou na
ţivotnost filtrů. Byly rovněţ pouţity pytle ze speciálních materiálů a speciální kvality, a i tak
v některých případech se rovněţ vyskytovaly problémy s krátkou ţivotností. V jednom závodě byly za
příčinu problémů povaţovány periodicky se opakující příliš vysoké provozní teploty [24, Junker,
2001].
Mezisloţkové vlivy
Zvyšování měrné spotřeby energie díky vysoké tlakové ztrátě (filtrační materiál textilního filtru
a vrstva prachu na povrchu).
Zvýšení spotřeby energie a emisí CO2 díky dodatečnému ohřevu kouřových plynů s vysokým obsahem
vody a nízkou teplotou (<120 °C), aby se zabránilo korozi filtru a zanášení pytlů.
Provoz textilních filtrů, zejména těch s pulzní regenerací tlakovým vzduchem můţe způsobit emise
hluku.
V některých případech mohou malé závady ve svárech a počínající koroze (coţ se obtíţně zjišťuje)
vytvořit bypass a to vede k emisím prachu nad úroveň pozorovanou při běţném provozu.
Nedostatečná filtrační plocha způsobí také příliš vysokou filtrační rychlost, kdyţ se do filtru dostává
chladicí vzduch.
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Vzniká další odpad.
Provozní údaje
Textilní filtry se obyčejně provozují při teplotách nad rosným bodem - do 180 - 200 ºC u speciálních
tkanin a do 250 ºC u filtračních materiálů, jako jsou skleněná vlákna a „Teflon―. Nicméně lze je pouţít
i při rosném bodu pro čištění emisí z výrobních závodů zabývajících se hašením vápna.
U dobře zkonstruovaných, provozovaných a udrţovaných textilních filtrů (nepřetrţité odprašování
filtračních pytlů) bylo dosaţeno emisí prachu méně neţ 10 mg/Nm3 (60% z EU-27) a jsou
zaznamenány emise pod 20 mg/Nm³. V jedné finské vápence se pohybovaly emise prachu, měřeno
jednou ročně v roce 2004 od 0,7 – 1,1 mg/Nm3 (4,3 % O2) a v roce 2005 od 1,7 – 2,2 mg/Nm3 (4,3 %
O2). Těchto emisí bylo dosaţeno v prstencové šachtové peci s pouţitím látkových filtrů a při spalování
těţkého a lehkého topného oleje. Dále v roce 2004 jedna regenerativní šachtová pec (PFRK) ve Finsku
dosáhla emisí 6 mg/Nm3 (krátkodobě 9,6 % O2) s pouţitím textilních filtrů a koksu jako paliva (viz
také Tab. 4.37). V roce 2005 bylo v prstencové šachtové peci při pouţití látkových filtrů dosahováno
rozmezí emisí mezi 1,7 a 2,2 mg/Nm3 (jednotlivá měření).
Měření účinnosti a naplnění pytlů textilních filtrů jsou většinou monitorována měřením tlakové ztráty
mezi surovým a čistým plynem. Výrobní závody s textilními filtry dosahují vysokého zadrţení částic,
obvykle nad 98 a aţ do 99,9 % v závislosti na velikosti částic a lze je pouţívat ve všech typech pecí
(viz oddíl 4.3.2.3).
Pouţitelnost
Textilní filtry pro odstranění prachu z odpadních plynů lze v podstatě v průmyslovém odvětví výroby
vápna pouţít ve všech typech vápenických pecí a pro odprašování se hojně pouţívají. Hodí se pro
pece, mlýny a mlecí zařízení na nehašené vápno, jakoţ i na vápenec, pro hydratační zařízení, dopravu
materiálu a skladovací a nakládací zařízení. Často se pouţívá kombinace s cyklónovými předřazenými
filtry.
Provoz textilních filtrů je omezen takovými parametry kouřových plynů, jako je teplota, vlhkost,
zatíţení prachem a chemické sloţení. Existují různé textilní materiály, které jsou schopny odolávat
mechanickému, tepelnému a chemickému opotřebení tak, aby tyto parametry splňovaly.
Provozní teploty mohou být vysoké aţ 250 °C u pecních kouřových plynů pouţívajících tepelně
odolné materiály. Teploty nad tímto limitem vyţadují chlazení plynu zchlazováním vodou nebo
čerstvým vzduchem.
Kouřové plyny s vysokým obsahem vlhkosti a nízkou teplotou (<120 °C) musí být ohřívány, aby se
zabránilo korozi filtru a zanášení pytlů. To vyţaduje, aby se před filtr instaloval dodatečný topný
systém. Pouzdro filtru je často izolované a kritické části jsou ohřívány a/nebo vyrobeny z nerezové
oceli.
Vysoká rychlost proudění kouřových plynů sníţí účinnost čištění pomocí látkových filtrů. V důsledku
toho se musí zvýšit tlak čisticího vzduchu, aby se pytle vyčistily, a to zkrátí ţivotnost pytlů.
Doporučuje se filtrační rychlost 0,9 - 1,2 m/min.
Je nezbytné, aby existovala úplná regulace laminárního proudění do filtru, aby se zabránilo poškození
filtračního pytle a ocelové konstrukce. Toto nelze simulovat na modelech, ale je to nutno zjistit na
základě provozních zkušeností, např. jak umístit mufle. Je to otázkou toho, jaký je typ pouţitých
filtračních materiálů, jakoţ i rozdělení průtoku plynu filtrem. Je rovněţ důleţité, aby zařízení
pracovalo nad rosným bodem, protoţe jinak bude ocelová konstrukce korodovat. V některých
případech se objevují značné problémy s korozí a některé díly filtru musí být zkonstruovány
z nerezové oceli.
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Ekonomické aspekty
Investiční náklady na textilní filtry se zvyšují spolu s velikostí pece a denní kapacitou, jak je uvedeno
na Obr. 2.46 (viz oddíl 2.4.5.3.5). Náklady na údrţbu a náklady na energie jsou uvedeny na Obr. 2.47
a na Obr. 2.48 (viz oddíl 2.4.5.3.5).
V rakouských vápenkách byly investiční náklady na instalaci textilního filtru mezi 350 000 a 500 000
EUR bez filtru samotného a bez periferních zařízení. Provozní náklady jsou asi 0,5 - 1,0 EUR na tunu
[66, Rakousko, 2006].
Důvody implementace
Právní poţadavky.
Teplota a rychlost proudění kouřového plynu.
Investiční náklady (místní okolnosti).
Běţné provozní náklady.
Spotřeba energie.
Osvědčená technika.
Vzorové závody a referenční literatura
Vápenky v EU-27, výrobní závod Tytyri ve Finsku.
[24, Junker, 2001] [45, Schorcht, 2006], [54, EuLA, 2006], [63, Finsko, 2006], [66, Rakousko, 2006],
[168, TWG CLM, 2007], [182, TWG CLM, 2008]
2.4.5.3.3

Mokré odlučovače prachu

Popis a dosaţené přínosy pro ţivotní prostředí
U mokrých odlučovačů prachu dochází k odstranění prachu z proudů odpadního plynu tak, ţe se tok
plynu přivede do blízkého kontaktu s vypírací kapalinou (obvykle s vodou) tak, ţe se prachové částice
zachytí v kapalině a mohou být spláchnuty. Mokré odlučovače prachu se mohou dělit na různé typy
podle jejich konstrukce a principů fungování (např. Venturiho typu), ale nejběţnějšími typy
pouţívanými ve vápenických pecích jsou vícekaskádové/vícestupňové pračky, jak je uvedeno na
Obr. 2.45.
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Obr. 2.45:
Schematický pohled na příklad vícestupňové mokré vypírky odpadních plynů
[54, EuLA, 2006]

Před vypuštěním do ovzduší procházejí surové plyny z pece vícekaskádovou/vícestupňovou vypírkou.
Do zařízení se čerpá voda a ta potom padá kaskádovitě dolů skrz několik oddílů, kde je spolu s vodou
unášen prach, a nakonec odtéká do čistírny odpadních vod. Kal produkovaný při mokré vypírce
odpadního plynu z pece lze prodávat jako neutralizační produkt nebo je po dehydrataci likvidován.
Voda se obvykle vrací do procesu.
Na odstranění prachu existuje mnoho různých typů mokré vypírky plynu. Hlavními typy pouţívanými
ve vápenických pecích je vícekaskádová/vícestupňová mokrá vypírka, dynamická mokrá vypírka
a Venturiho pračka. Převáţnou většinu mokré vypírky plynu pouţívané ve vápenických pecích
představuje vícekaskádová/vícestupňová mokrá vypírka plynu, jak je uvedeno na Obr. 2.45. Aby bylo
dosaţeno niţšího zatíţení čistého plynu, můţe být potřebné, aby bylo zařízení nadměrné velikosti pro
danou funkci, mělo dodatečné kaskádovité stupně nebo aby docházelo k nízkému zatíţení vstupním
prachem díky plavenému kameni.
Při pouţití Venturiho pračky plyn nuceně prochází potrubím, v němţ rychlosti dosahují 60 aţ 120 m/s.
Voda přidávaná proti proudu potrubí je rozprašována aerodynamickými silami na kapénky, a tak se
důkladně smísí s plynem. Částečky prachu zachycené kapénkami ztěţknou a snadno se odstraňují
odlučovačem (obvykle cyklónovým) připojeným k Venturiho pračce.
Nashromáţděný materiál je ve formě kalu, takţe při manipulaci s tímto materiálem nevznikají ţádné
difúzní emise prachu. Při konstantním napájení vodou zůstane výkonnost mokré vypírky plynu
konstantní a nebude potřeba vyměňovat spotřební materiál.
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Mezisloţkové vlivy
Zvýší se spotřeba vody.
Čisté plyny mají vyšší obsah vlhkosti.
U komínu pece můţe být viditelný kouřový oblak jako důsledek vysokého obsahu vlhkosti v závislosti
na atmosférických podmínkách a relativní vlhkosti.
Můţe vznikat dodatečná odpadní voda.
Musí se rovněţ brát v úvahu čištění vypírací kapaliny a provozní odpadní vody, manipulace s kalem,
jeho zuţitkování a likvidace.
Při čištění odpadní vody můţe být spotřebována dodatečná energie.
Můţe vznikat hluk.
Aby bylo dosaţeno niţšího zatíţení čistého plynu, můţe být potřebné, aby bylo zařízení nadměrné
velikosti, mělo dodatečné kaskádovité stupně nebo aby docházelo k nízkému zatíţení vstupním
prachem díky plavenému kameni.
Mohou vznikat dodatečné investiční náklady a náklady na údrţbu.
Provozní údaje
Pouţitím nové generace mokré vypírky plynu se úrovně emisí po odlučování pohybují od 10 do 30
mg/Nm3, coţ odpovídá přibliţně 0,008 aţ 0,024 kg na tunu vápenného hydrátu. V roce 2007
vykazovala nejmodernější mokrá vypírka plynu ve Spojeném království výsledky 11 mg/Nm3,
17 mg/Nm3 a 18 mg/Nm3. Nicméně byly rovněţ hlášeny emise prachu aţ do 60 mg/Nm3 (vyjádřeno
v mokrém stavu) [168, TWG CLM, 2007], [177, EULA, 2008].
Při efektivním provozu můţe vícekaskádová/vícestupňová mokrá vypírka plynu dosahovat
koncentrací čistého plynu méně neţ 30 mg/Nm3; nicméně ve většině případů jsou emise prachu vyšší
neţ 30 mg/Nm3. Obr. 2.35 (viz oddíl 2.3.3.1.1) ukazuje, ţe pouze přibliţně 30 % mokré vypírky plynu
dosáhlo úrovní emisí pod 30 mg/Nm³, přibliţně 12 % pod 20 mg/Nm³ a ţádná pod 10 mg/Nm³.
Nicméně niţšího rozsahu je dosahováno efektivním provozem vícekaskádové/vícestupňové mokré
vypírky plynu a/nebo pouţíváním nových generací mokré vypírky plynu.
V porovnání s elektrostatickými odlučovači a textilními filtry mohou být dosaţitelné úrovně emisí
mokré vypírky plynu podstatně vyšší.
Obvyklá spotřeba vody vícekaskádové/vícestupňové mokré vypírky plynu je kolem 100 l/t vápna.
Pouţitelnost
Mokrá vypírka plynu se volí, pokud je teplota odpadních plynů blízko rosného bodu nebo niţší. Můţe
se rovněţ volit v případě, je-li k dispozici málo místa.
Mokrá vypírka plynu se někdy pouţívá u plynů s vyšší teplotou, v tomto případě voda plyny ochlazuje
a redukuje jejich objem.
Ekonomické aspekty
Pokud jde o provozní náklady, je nutno brát v úvahu jak vypírací kapalinu, tak i čištění procesních
odpadních vod.
Důvody implementace
Právní poţadavky.
Příklady závodů a referenční literatura
Shapfell Limeworks, Spojené království.
[54, EuLA, 2006], [168, TWG CLM, 2007], [177, EULA, 2008], [182, TWG CLM, 2008]
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2.4.5.3.4

Odstředivé odlučovače/cyklónové odlučovače

Popis a dosaţené přínosy pro ţivotní prostředí
V odstředivém odlučovači/cyklónovém odlučovači prachové částice, které mají být odstraněny
z proudu odpadního plynu, jsou nuceně hnány ven proti vnější stěně jednotky působením odstředivé
síly a poté jsou odstraněny skrz oka na spodní straně jednotky. Odstředivé síly mohou být vyvinuty
nasměrováním toku plynu spirálovitým pohybem směrem dolů skrz válcovitou nádobu (cyklónový
odlučovač) nebo rotujícím oběţným kolem zamontovaným do jednotky (mechanické odstředivé
odlučovače). Nicméně kvůli své omezené účinnosti při odstraňování částic se hodí pouze jako
předodlučovače a odlehčují elektrostatickým odlučovačům a textilním filtrům od velkého zatíţení
prachem a zmírňují problémy spojené s obrušováním.
Mezisloţkové vlivy
Provoz odstředivých odlučovačů je značným zdrojem hluku.
Provozní údaje
Typické cyklónové odlučovače odstraní okolo 90% prachu z vápenických pecí. Jako
předodlučovače/odlučovače produktů mohou obvykle dosáhnout jen hodnot emisí prachu méně neţ
150 mg/Nm³.
Odstředivé odlučovače fungují efektivněji při vyšší zátěţi znečišťujícími látkami za předpokladu, ţe se
zařízení nezablokuje.
Pouţitelnost
Provoz cyklónových odlučovačů je relativně levný a jednoduchý, ale částice malých průměrů se
účinně nezachytí. Pouţití odstředivých/cyklónových odlučovačů můţe být omezené tam, kde je příliš
malá velikost částic. Kvůli jejich přirozeně omezené účinnosti odstraňování částic jsou vhodné pouze
jako předodlučovače a pouţívají se hlavně k předčištění odpadních plynů z mlýnů, pecí a dalších
procesů.
Ekonomické údaje
V porovnání s elektrostatickými odlučovači a textilními filtry jsou cyklónové odlučovače relativně
levné. Investiční náklady na textilní filtry a elektrostatické odlučovače (v závislosti na velikosti pece
a denní kapacitě) jsou uvedeny na Obr. 2.46 a náklady na údrţbu a energii jsou uvedeny na Obr. 2.47
a na Obr. 2.48 (viz oddíl 2.4.5.3.5).
Důvody implementace
Právní poţadavky.
Úspory surovin.
Příklady závodů a referenční literatura
Vápenky v EU-27.
[16, EuLA, 2001], [54, EuLA, 2006], [168, TWG CLM, 2007], [182, TWG CLM, 2008]
2.4.5.3.5

Příklady údajů o nákladech u různých technik čištění kouřových plynů

Některé příklady údajů o nákladech vztahujících se ke sniţování emisí prachu s pouţitím různých
technik odlučování jsou uvedeny v Tab. 2.37.
Ve vápenických pecích se pouţívají tři hlavní techniky odprašování:




textilní filtry
elektrostatické odlučovače (EO)
mokrá pračka.
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Investiční náklady jsou ovlivněny velikostí filtru a provozními podmínkami. Teploty a sloţky plynu
mohou vyţadovat několik přídavných zařízením jako je:




izolace
topení/chlazení
ochrana proti korozi a opotřebení.

Z tohoto důvodu existují velké rozdíly v investičních nákladech. Hlavními faktory ovlivňujícími
náklady jsou investice, údrţba a energie.
Investiční náklady na elektrostatické odlučovače vztaţené k textilním filtrům se zvyšují spolu
s velikostí pece a denní kapacitou, jak je uvedeno na Obr. 2.46

Obr. 2.46:

Investiční náklady jako funkce kapacity pece u elektrostatických odlučovačů a textilních
filtrů - EU-27

[54, EuLA, 2006]

Investiční náklady na zařízení se pohybují od 300 000 do 4 000 000 EUR v závislosti na kapacitě pece
a vlivech specifických pro dané místo. Spolu s tím, jak se sniţují úrovně emisí, zvyšují se náklady na
údrţbu a energie, jak je ukázáno na Obr. 2.47 a na Obr. 2.48.

Obr. 2.47:

Simulace nákladů na odlučování prachu jako funkce emisních limitů pro prach pro
rotační pec (RP) s EO - EU-27

[54, EuLA, 2006]
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Obr. 2.48:

Simulace nákladů na údrţbu na odprašování jako funkce emisních limitů pro prach pro
PFRK a textilní filtry - EU-27

[54, EuLA, 2006]

V roce 2007 byl v Itálii proveden průzkum u 33 italských pecí PFRK a byly zjišťovány náklady na
odprašování, které závisí na rozsahu emisí prachu z pecí PFRK. Toto šetření prokázalo parabolickou
korelaci mezi náklady na odprašování a koncentrací emisí prachu. Poměr nákladů je okolo 2 u rozmezí
emisí prachu mezi 20 a 50 mg/Nm3, jakoţ i pro rozmezí emisí prachu mezi 10 a 20 mg/Nm3, jak je
ukázáno na Obr. 2.49.

Simulace nákladů na údrţbu na odprašování jako funkce rozmezí emisí prachu pro
PFRK a textilní filtry v Itálii v roce 2007
[168, TWG CLM, 2007], [169, Itálie, 2007], [177, EULA, 2008]
Obr. 2.49:

Tab. 2.37 níţe uvádí příklady kalkulace nákladů technik odlučování prachu z francouzské referenční
vápenky. Byly zvaţovány zkoumané techniky odlučování prachu pomocí elektrostatických
odlučovačů a textilních filtrů. Variabilní provozní náklady zahrnují náklady na elektřinu, na pracovní
sílu a odstranění prachu a jsou uvedeny v této tabulce. Dále jsou obsaţeny údaje o mokré pračce
plynu.
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Parametr
Popis referenční instalace
Kapacita
Kapacita
Faktor výrobního závodu
Tok odpadního plynu
Investiční náklady
Roční investiční náklady
Úroková míra
Ţivotnost regulačního zařízení
Celkem
Celkem
Fixní provozní náklady
Celkem
Celkem
Variabilní provozní náklady
Náklady na tunu vápna
Náklady na tunu
PM3)odloučenou
Faktor nesníţených emisí
Faktor sníţených emisí
Celkem

Investice a náklady na techniky odlučování prachu
Technika odlučování
Jednotka
EO0)
Textilní filtr0)
Mokrá pračka
t vápna/den
t/rok
hod./rok
Nm3/h1)
tis. EUR
tis. EUR
%/100/rok
rok
tis. EUR
tis. EUR/tuna vápna
%/rok 2)
tis. EUR

140

140

7 680
23 333
600

7 680
23 333
700

4
10
73,97
1,65E-03
4
24

4
10
86,30
1,93E-03
4
28

tis. EUR/tuna vápna

5,36E-04

6,25E-04

tis. EUR/tuna vápna
tis. EUR/tuna vápna
tis EUR/t
odloučených PM
t PM/t vápna
t PM/t vápna
tis EUR/t
odloučených PM

8,06E-04
2,99E-03

9,03E-04
3,45E-03

0,015
0,0002

0,015
0,0002

0,202

0,233

50 000

6 – 18

1,0 - 5,0E-04
(0,1 - 0,5 EUR/tunu vápna)

Určení variabilních provozních nákladů
Náklady na elektřinu4)
Dodatečná potřeba energie (λe) 5)
Cena elektřiny (ce)
Celkem
Náklady na pracovní sílu6)
Potřeba pracovní síly (λ1)
1

Mzdy (c )
Celkem
Náklady na likvidaci prachu7)
Celkem
Celkové variabilní provozní
náklady

6,86
40 kW
0,0569
3,90E-04

8,57
50 kW
0,0569
4,88E-04

1,12E-05

1,12E-05

37,234
4,16E-04

37,234
4,16E-04

tis. EUR/tuna vápna

0

0

tis. EUR/tuna vápna

8,06E-04

9,03E-04

kWh/t vápna
EUR/kWh
tis. EUR/tuna vápna
osoba a rok/tuna
vápna
tis EUR/člověk a den
tis. EUR/tuna vápna

tis. EUR = tisíc EUR
0)
údaje r. 2000
1)
10 % O2 a suchý plyn
2)
investic
3)
Rozdělení 50 % EO a 50 % textilní filtr, pouţití průměru mezi EO a textilními filtry
4)
Náklady na elektřinu = λe • ce/103 (tis. EUR/t)
5)
Dodatečná potřeba elektřiny = celková nová spotřeba-celková stará spotřeba
6)
Náklady na pracovní sílu = λ1 • c1 (k EUR/t)
7)
Náklady na likvidaci prachu s = λd • cd • efneodloučených • η/103 (tis. EUR/t)
Efneodloučených: faktor nesníţených emisí znečišťující látky (t znečišťující látky /t)
λd: poţadavek na likvidaci prachu (t/t odstraněné znečišťující látky)
cd: měrné náklady na likvidaci prachu (EUR/t)
η: efektivita odstranění (=1-efodloučených/efneodloučených)

Tab. 2.37:
Investice a náklady na techniky odlučování prachu
[61, Francie, 2006, 62, Francie/DFIU/IFARE Karlsruhe, 2004]
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Vztaţeno k výpočtu nákladů z Tab. 2.37 a zejména, pokud jde o různé náklady obsaţené v provozních
nákladech, jsou poměry mezi nimi zobrazeny v Tab. 2.38 níţe.
Poměrné náklady obsaţené ve variabilních provozních nákladech
Jednot Opatření/technika odlučování
Typ nákladů
ka
EO
Textilní filtr
Náklady na elektřinu
%
48,42
53,99
Náklady na pracovní sílu
%
51,58
46,01
Náklady na likvidaci prachu
%
0,00
0,00
Celkové variabilní provozní %
100,00
100,00
náklady
Podíly různých druhů nákladů obsaţených v provozních variabilních nákladech
opatření/technik odlučování
[61, Francie, 2006]
Tab. 2.38:

V Rakousku byly náklady na instalaci textilního filtru mezi 350 000 a 5 000 000 EUR. V těchto
nákladech na instalaci nejsou zahrnuty náklady na periferní zařízení [66, Rakousko, 2006].

2.4.6 Plynné sloučeniny
2.4.6.1 Snížení emisí NOx
Nejvyšší emise NOx jsou pozorovány u rotačních pecí. Proto je dávána přednost regulaci emisí NOx
u rotačních pecí (viz oddíl 2.3.3.2).
Moţnosti sníţení emisí NOx lze rozdělit na:



primární opatření/techniky zaměřené na sníţení tvorby NOx a
primární opatření/techniky zaměřené na likvidaci oxidů dusíku jejich redukcí na N2.

Primární opatření/techniky zahrnují zejména:





výběr paliva (omezení obsahu dusíku v palivu)
optimalizaci procesu (tvarování plamene a teplotního profilu)
konstrukci hořáku (hořák s nízkými emisemi NOx)
postupné spalování.

Tato opatření/techniky jsou nejefektivnější vzhledem k vynaloţeným nákladům, ale jejich účinnost je
omezená konstrukcí spalovací komory rotačních pecí a teplotní hladinou poţadovanou za účelem
dodrţení kvality vápna.
Sekundární opatření/techniky lze rozdělit na:



selektivní nekatalytickou redukci (SNCR) a
selektivní katalytickou redukce (SCR).

Obě opatření/techniky vyuţívají sloučenin dusíku, které reagují s oxidy dusíku, aby je redukovaly
a vytvořily N2. Katalytická redukce obvykle představuje vysoké investiční náklady.
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Tab. 2.39 uvádí opatření/techniky redukce NOx, které mohou být pouţity u určitých vápenických pecí.

Opatření/technika

Pouţitelnost

Účinnost
redukce
%

PFRK,
ASK,
MFSK,
OSK
LRK, PRK

Procesní
optimalizace
Postupné spalování (v
r. 2007 se v
průmyslovém odvětví
výroby vápna v EU27 nepouţívalo)
Hořáky s nízkými
emisemi NOx
SNCR11)
SCR (v r. 2007 se v
průmyslovém odvětví
výroby vápna v EU27 nepouţívala)

LRK, PRK

mg/Nm3,1)

kg/tunu2)

<100 – <3509) 10)

0,3 – 1,05

<200 – <5009) 10)

0,74 – 2,5

-

LRK, PRK

0 – 20

PRK (Lepol)

30 – 80

<50010)

<2,5

6)

-

-

LRK, PRK

Náklady3)
Investice
Provoz
miliony
EUR/t
EUR
vápna

Údaje o emisích4)5)

V rozmezí
technik
konvenčních
hořáků
0,5 – 1,2

V rozmezí
technik
konvenčních
hořáků
0,1 – 1,77)

8)

8)

U pecních systémů se obvykle vztahují k denním průměrům, suchý plyn 273 K, 101,3 kPa a 11 % O2
kg/tunu vápna zaloţeno na:

3 000 Nm3/t vápna u ASK a PFRK

3 700 Nm3/t vápna u PRK

5 000 Nm3/t vápna u LRK
3)
Vztahuje se k různým kapacitám pecí, viz Obr. 2.46 a Tab. 2.37
4)
Normální podmínky, 11 % kyslíku
5)
Údaje o emisích lze nalézt v odpovídajícím odstavci tohoto oddílu
6)
V závislosti na pouţitém katalyzátoru, viz oddíl 2.4.6.1.5
7)
Finanční odhady zaloţené na předběţných testech vztahujících se ke kapacitě pece 1 000 t/den a počáteční úrovni emisí do 1 500 mg
NOx/Nm3
8)
Podobně jako v průmyslovém odvětví výroby cementu (viz Tab. 1.34 v oddíle 1.4.5.1, oddíl 1.4.8.2a oddíl 2.4.6.1.5), avšak vztaţeno
k vyššímu měrnému objemu ve vápenických pecích, v průmyslovém odvětví výroby vápna se očekává, ţe investiční náklady budou vyšší
v porovnání s průmyslovým odvětvím výroby cementu
9)
Úroveň můţe být vyšší v závislosti na specifikacích výrobku, viz oddíl 2.3.3.2 a Obr. 2.36
10)
Závisí na počáteční úrovni NOx
11)
V roce 2007 byla SNCR pouţitelná pouze v roštových pecích typu Lepol; jedna vápenická pec (roštová typu Lepol) byla vybavena
SNCR
1)
2)

Tab. 2.39:

Přehled opatření/technik k redukci NO x v odvětví výroby vápna

Dále Obr. 2.36 (oddíl 2.3.3.2) ukazuje, ţe emise NOx ve vertikálních šachtových pecích jsou obvykle
niţší neţ v rotačních pecích kvůli teplotní závislosti, coţ vyplývá z výroby různých typů vápna při
pouţití různých vápenických pecí. Jak je také uvedeno na Obr. 2.36, okolo 68 % emisí NOx
z rotačních pecí je pod 500 mg/Nm3 (jednorázová měření jako půlhodinové průměrné hodnoty)
a okolo 60 % emisí NOx z šachtových pecí je pod 100 mg/Nm3. Rovněţ okolo 80 % regenerativních
šachtových pecí, šachtových pecí se směsným topením a ostatních pecí a přibliţně 50 % prstencových
pecí dosahuje emisních hodnot NOx <100 mg/Nm3 měřeno jako půlhodinové hodnoty (viz oddíl
2.3.3.2).
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2.4.6.1.1

Optimalizace procesu

Popis
Ke sniţování emisí NOx lze pouţít optimalizaci procesu, jako je optimalizace provozu výrobního
závodu a/nebo homogenizace dávkování paliva a surovin. Významnými parametry pro řízení
optimalizace procesu ve vápenické peci, které mohou mít pozitivní účinek na emise NOx tím, ţe budou
optimalizovány, jsou:









rychlost ohřevu
úroveň teploty výpalu
přebytečný vzduch
teplota sekundárního vzduchu
tlak proudu vzduchu
jemnost práškového uhlí
obsah těkavých látek v palivu
pozice, délka a teplota plamene.

Dosaţené přínosy pro ţivotní prostředí
Sníţení emisí a spotřeby energie.
Mezisloţkové vlivy
Nejsou hlášeny ţádné mezisloţkové vlivy.
Provozní údaje
Jak je uvedeno na Obr. 2.36, okolo 68 % emisí NOx z rotačních pecí je pod 500 mg/Nm3 (jednorázová
měření jako půlhodinové průměrné hodnoty) a okolo 60 % emisí NOx z šachtových pecí je pod 100
mg/Nm3. Dále okolo 80 % regenerativních šachtových pecí, šachtových pecí se směsným topením
a ostatních pecí a přibliţně 50 % prstencových pecí dosahuje emisních hodnot NOx <100 mg/Nm3
měřeno jako půlhodinové hodnoty (viz oddíl 2.3.3.2).
Pouţitelnost a ekonomické aspekty
Při výrobě vápna lze pouţít optimalizaci procesu a řízení procesu, ale mělo by být poznamenáno, ţe
v praxi jsou křivky ohřevu procesu výpalu optimalizovány ve shodě s kvalitou výrobku a spotřebou
energie. Proto je moţné měnit křivky ohřevu pouze tehdy, jestliţe to dovolí technické vlastnosti
konečného výrobku a při měnění křivek ohřevu z důvodu emisí by rovněţ měly být brány v úvahu
dodatečné náklady.
Důvody implementace
Právní poţadavky.
Příklady závodů a referenční literatura
Vápenky v EU-27.
[54, EuLA, 2006], [168, TWG CLM, 2007]
2.4.6.1.2

Postupné spalování

Popis a dosaţené přínosy pro ţivotní prostředí
V principu lze postupné spalování pouţívat u rotačních vápenických pecí. Redukční zóna se vytvoří
redukcí dodávky kyslíku v primárních reakčních zónách. Vysoké teploty v této zóně jsou obzvlášť
příznivé pro reakci, které znovu přeměňuje NOx na elementární dusík. V dalších spalovacích zónách
se zvýší přívod vzduchu a kyslíku, aby došlo k okysličení vytvořených plynů. Účinné mísení
vzduchu/plynu v zóně výpalu je potřebné, aby bylo zajištěno, ţe jsou úrovně CO a NO x udrţovány
a nízké úrovni.
Mezisloţkové vlivy
Ţádné další informace nejsou k dispozici.
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Provozní údaje
V roce 2007 nebylo postupné spalování v průmyslovém odvětví výroby vápna v EU ještě vyzkoušeno.
Pouţitelnost
V roce 2007 nebylo postupné spalování ve vápenickém odvětví v EU-27 ještě pouţito, ale zkoušky
ukazují, ţe je v principu pouţitelné v rotačních pecích, ale ne v rotačních pecích, kde se vyrábí tvrdě
pálené vápno. Postupné spalování není pouţitelné v šachtových pecích.
Ekonomické údaje
Ţádné údaje nejsou k dispozici.
Hnací síla pro zavádění
Právní poţadavky.
Příklady závodů a referenční literatura
V roce 2008 nebyly v EU-27 ţádné vzorové vápenky.
[54, EuLA, 2006], [168, TWG CLM, 2007], [182, TWG CLM, 2008]
2.4.6.1.3

Hořáky s nízkými emisemi NOx

Popis a dosaţené přínosy pro ţivotní prostředí
Emise oxidů dusíku závisejí hlavně na kvalitě vyráběného vápna a na konstrukci pece a pocházejí
z procesu spalování při teplotách nad 1 300 °C. Tyto emise NOx lze minimalizovat při provozu
speciálních hořáků s nízkými emisemi NOx. Tyto hořáky jsou uţitečné při sniţování teploty plamene,
a tudíţ při sniţování tepla (do určité míry) a NOx pocházejících z paliva. Redukce NOx je dosaţeno,
přívodem proplachovacího vzduchu za účelem sníţení teploty plamene nebo pulzním provozem
hořáků.
Spalovací vzduch přicházející přes hořák do pece, tzv. „primární vzduch― je rozdělen do dvou proudů,
do „vzdušného víru― a do „axiálního vzduchu―. Axiální vzduch proudí téměř rovnoběţně s osou
hořáku, zatímco vzdušný vír má axiální a tangenciální sloţku. Jak vzdušný vír, tak i axiální vzduch
jsou nezbytné kvůli tvaru plamene a pro zajištění stability plamene.
Hořáky s nízkými emisemi NOx jsou konstruovány tak, aby sníţily podíl primárního vzduchu, coţ
vede k niţší tvorbě NOx, kdeţto běţné vícekanálové hořáky pracují s podílem primárního vzduchu 10
aţ 18 % z celkového spalovacího vzduchu. Vyšší podíl primárního vzduchu vede ke krátkému
a intenzivnímu plameni tím, ţe se brzy smísí s horkým sekundárním vzduchem a palivem. To má za
následek vysoké teploty plamene spolu s vytvořením vysokého mnoţství NO x, čemuţ se lze vyhnout
pouţíváním hořáků s nízkými emisemi NOx.
Při pouţívání různých typů odpadů je důleţité přizpůsobit velmi dobře techniku hořáku spalovanému
palivu, zejména v případě změn paliv nebo při pouţití kapalných odpadních paliv.
Mezisloţkové vlivy
Ţádné problémy.
Provozní údaje
U prstencové šachtové pece bylo dosaţeno pozitivních zkušeností s hořáky (průtokové mnoţství
paliva 30 - 150 kg/hod.), přičemţ palivo bylo jemně rozprašováno vháněním vysokotlakého vzduchu
(6 bar). Navíc jsou optimalizovány rychlost proudění spalovacího vzduchu a tvar plamene. V roce
2005 a 2006 byly naměřeny úrovně emisí NOx <200 mg/Nm3 (normální podmínky, 10 % kyslíku)
Jelikoţ obsah dusíků a vody v palivech můţe ovlivnit úrovně emisí NOx, je nutno poznamenat, ţe jako
palivo byl pouţit těţký topný olej [46, Německo, 2006], [157, Německo, 2007].
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Pouţitelnost
Hořáky s nízkými emisemi NOx byly namontovány do rotačních pecí a mohou být při určitých
specifických podmínkách pouţívány (hodně primárního vzduchu) rovněţ u prstencových šachtových
pecí. Přímý transfer techniky hořáků s nízkými emisemi NO x z cementářských pecí na vápenické pece
není jednoduchý. V cementářských pecích jsou teploty plamene vyšší a byly vyvinuty hořáky
s nízkými emisemi NOx za účelem sníţení počátečních vysokých úrovní „termických NOx―.
Ve většině vápenických pecí jsou úrovně NOx niţší a „termické NOx― jsou pravděpodobně méně
důleţité.
Technika hořáku musí být přizpůsobena pouţívanému palivu, tedy konvenčním fosilním nebo
odpadním palivům. Regenerativní šachtové pece mají bezplamenné spalování, tudíţ provedení hořáku
s nízkými emisemi NOx není pro tento typ pece pouţitelné.
Ekonomická hlediska
Investiční náklady na hořáky s nízkými emisemi NOx jsou v rozsahu nákladů na konvenční spalovací
techniky.
Důvody implementace
Právní poţadavky.
Příklady závodů a referenční literatura
Německá vápenka (prstencová šachtová pec).
[38, UK, 1996], [46, Německo, 2006], [54, EuLA, 2006], [157, Německo, 2007]
2.4.6.1.4

Selektivní nekatalytická redukce (SNCR)

Popis a dosaţené přínosy pro ţivotní prostředí
Při procesu selektivní nekatalytické redukce (SNCR) oxidy dusíku (NO a NO2) jsou z kouřových
plynů odstraňovány selektivní nekatalytickou redukcí a přeměňovány na dusík a vodu vháněním
redukčního činidla do pece, které reaguje s oxidy dusíku. Jako redukční činidlo se obvykle pouţívá
amoniak nebo močovina. K reakcím dochází při teplotách mezi 850 a 1 020 °C, přičemţ optimální
rozmezí je obvykle mezi 900 aţ 920 °C.
Je vyţadováno dobré mísení kouřových plynů a redukčního činidla, optimalizovaná teplota vhánění
a dostatečná doba pobytu v rozmezí optimální teploty. Protoţe není během technického procesu
výroby vápna vţdy snadné těchto podmínek dosáhnout, je nutné pouţít nadbytek redukčního činidla,
aby byla zajištěna dostatečná účinnost redukce.
Avšak příliš vysoké poměry NH3:NO mohou vést k nechtěným emisím amoniaku, k takzvanému
„úniku amoniaku―. Jelikoţ se kouřové plyny z vápenických pecí obvykle dále nepouţívají, např.
k sušení surovin, neexistuje zde moţnost dalšího zachycení nebo adsorpce amoniaku v následujícím
procesu. Ve vápenických pecích dochází k úniku amoniaku mnohem snadněji neţ v jiných
průmyslových procesech.
Hlavní reakce procesu selektivní nekatalytické redukce a teplotní rozmezí pro vhánění NH3 jsou
následující:

Důleţitým parametrem je teplota. Výše uvedené reakce představují hlavní reakce mezi spoustou jiných
konkurenčních reakcí. První reakce ukazuje poţadovanou redukci oxidů dusíku na dusík. Ta druhá
popisuje neţádoucí reakci, kde je okysličován amoniak. Obvykle k této reakci dochází při vyšší teplotě
a při vyšším obsahu kyslíku v místě vhánění. Místo kapalného amoniaku můţe být vstřikována
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kapalná močovina. Výhodou močoviny je to, ţe není nebezpečná, a tudíţ s ní lze mnohem snadněji
manipulovat.
Mezisloţkové vlivy
Příliš vysoké poměry NH3:NO mohou vést k emisím amoniaku (úniku amoniaku).
V závislosti na omezených místech pro vhánění ve vápenických pecích bude nezbytná vyšší spotřeba
redukčního činidla, aby bylo dosaţeno poţadovaných úrovní odlučování. To opět zvyšuje riziko úniku
amoniaku.
Provozní údaje
Od července 2006 se poprvé provádějí zkoušky se selektivní nekatalytickou redukcí (SNCR)
v německém odvětví výroby vápna v jednom výrobním závodě pouţívajícím fosilní a odpadní paliva.
Jako redukční činidlo se pouţívá roztok močoviny (45 %), 24,5 % hydroxidu amonného a amoniaku
obsahující odpadní vody, jehoţ kvalita je kontrolována, aby se zabránilo nechtěným látkám. Redukční
činidlo je vstřikováno do roštového předehřívače (rošt typu Lepol). Výběr místa vhánění (trysek) je
důleţitý kvůli účinnosti a je podstatným kritériem pro co nejlepší provzdušňování odpadního plynu,
např. mezi vstupním otvorem pece a roštem. Reakční teplota je v rozmezí 1 080 aţ 1 150 °C. Vztahy
mezi teplotou, únikem NH3 a redukcí NOx jsou zobrazeny na Obr. 2.50.

Obr. 2.50:
Odloučení NOx v závislosti na teplotě
[152, Německo, 2007]

Teoretické provozní údaje pro proces selektivní nekatalytické redukce pouţívané v průmyslovém
odvětví výroby vápna, jako je teplotní interval a účinnost redukce jsou uvedeny v Tab. 2.40.
Proces

Katalyzátor

SNCR

Ţádný katalyzátor NH3 nebo (NH2)2CO
(močovina) vstřikovaná přímo do spalovací
komory

Teplotní interval
NOx redukce
pro DeNOx reakci
účinnost (%)
(°C)
850 – 1 150

30 – 80

Tab. 2.40:
Teoretické provozní údaje pro proces selektivní nekatalytické redukce
[93, EuLA, 2006], [152, Německo, 2007]
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Ve vzorovém výrobním závodě ve Flandersbachu v Německu je moţné dosáhnout redukční účinnosti
50 aţ 70 %, coţ umoţní, aby úroveň emisí NOx zůstala pod 500 mg NOx/Nm3 jako denní průměr
(normální podmínky, 10 % O2). Vysoké poměry odlučování jsou v principu moţné, ale okamţitě
vedou ke značným únikům amoniaku. Měření provedená při různých podmínkách procesu a vhánění
ukázala, ţe emise oxidu dusného (N2O) vţdy zůstávají pod 10 mg/Nm3 [93, EuLA, 2006], [152,
Německo, 2007].
Pouţitelnost
Při zpracování vápna je SNCR pouţitelná v rotačních pecích s předehřívačem (rošt typu Lepol).
U vertikálních pecí (které představují více neţ 90 % z celkového počtu pecí v EU-27) zatím není
technicky proveditelné provést čištění pomocí selektivní nekatalytické redukce, jelikoţ teplota
kouřových plynů je hodně pod 200 °C.
V dlouhých rotačních pecích není pouţití selektivní nekatalytické redukce praktické, protoţe zóna
s optimálním intervalem teplot se nachází uvnitř rotující části pece. V roce 2007 není moţný přístup
k této části pece a jsou moţná pouze primární opatření/techniky.
U rotačních pecí s předehřívačem podmínky procesu teoreticky umoţňují pouţití techniky SNCR, ale
pouze v některých konkrétních oblastech, kde jsou teploty v ideálním rozmezí 950 aţ 1 050 °C (tyto
podmínky nesplňují všechny rotační pece s předehřívačem, pouze pece s roštem typu Lepol). Takţe
moţnosti přizpůsobit a optimalizovat místo vhánění (tak, aby se redukční činidlo vstřikovalo při
správné teplotě a koncentraci kyslíku) jsou poměrně omezené. Dále je poţadována minimální doba
pobytu kouřového plynu v tomto teplotním intervalu, aby:

se odpařilo redukční činidlo (močovina nebo tekutý amoniak)

se rozptýlily co moţná nejhomogenněji po celém oddíle

aby se umoţnilo redukčnímu činidlu reagovat s oxidy dusíku.
V praxi nejsou obě podmínky v rotačních pecí s předehřívačem nutně splněny. Ve skutečnosti u těch
pecí, které jsou vybaveny vertikálními předehřívači, je pravděpodobné, ţe doba pobytu kouřového
plynu v ideálním teplotním intervalu bude příliš krátká, aby bylo umoţněno dokončení reakce s oxidy
dusíku v celé části. U rotačních pecí vybavených roštovými předehřívači jsou podmínky splněny
mnohem snadněji. Nicméně praktické zkušenosti také ukazují, ţe účinnost SNCR můţe být mnohem
niţší, neţ se očekávalo, jak je ukázáno na následujícím příkladu z Německa, kde byly provedeny
zkoušky DeNOx na peci s předhřívačem, které byly v zásadě shodné s výše uvedenými německými
pecemi (viz provozní údaje). Mnoţství močoviny vstřikované nad rošt typu Lepol muselo být
omezeno na molární poměr NH2:NO2 ve výši 1:2, aby se zabránilo značným únikům amoniaku
a amonných solí do komínu. Ve skutečnosti byla zkouška zastavena okamţitě poté, co se u komínu
objevil bílý kouřový oblak. Kontinuální monitorování emisí NOx vykázalo mírný pokles emisí NOx
během vhánění močoviny asi ze 400 na přibliţně 300 mg/Nm3. Emise amoniaku unikající z pece bez
vhánění močoviny byly v rozmezí mezi 3 a 8 mg/Nm3, v porovnání s méně neţ 0,7 mg/Nm3, coţ je
obvykle naměřeno u rotačních pecí. Nicméně pro pouţití selektivní nekatalytické redukce u rotačních
pecí s předehřívačem s roštem typu Lepol je nutno předem zrealizovat komplexní fáze testování
a úprav.
Ekonomické aspekty
Ve vzorovém závodu ve Flandersbachu v Německu byly investiční náklady podobné těm, které byly
uváděny průmyslovým odvětvím výroby cementu, tj. mezi 0,5 milionu a 1,2 milionu EUR - viz oddíl
1.4.8.2). V tomto výrobním závodě bylo v roce 2007 zařízení v provozu pouze krátkou dobu (několik
týdnů) a je v tento okamţik obtíţné přesně vyhodnotit provozní náklady. Konečné odhady zaloţené na
předběţných zkouškách ukazují, ţe by provozní náklady mohly být podobné, jako jsou ty oznámené
průmyslovým odvětvím výroby cementu, tj. 0,1 aţ 1,7 EUR na tunu vápna ve vztahu ke kapacitě pece
1 000 t/den a počátečním emisím NOx do 1 500 mg/Nm3.
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Důvody implementace
Právní poţadavky.
Příklady závodů a referenční literatura
Vápenka ve Flandersbachu, Německo.
[46, Německo, 2006] [54, EuLA, 2006], [57, Evropská komise, 2005], [93, EuLA, 2006],[152,
Německo, 2007], [168, TWG CLM, 2007]

2.4.6.1.5

Selektivní katalytická redukce (SCR)

Popis a dosaţené přínosy pro ţivotní prostředí
Techniky selektivní katalytické redukce (SCR) fungují v teplotním rozmezí mezi 300 - 400 ºC. NO
a NO2 jsou redukovány na N2 pouţitím NH3 a katalyzátoru.
Nehledě na typ pouţitého redukčního činidla proces selektivní katalytické redukce vyţaduje dobré
promísení kouřového plynu a činidla, optimalizovanou teplotu vhánění a dostatečnou dobu pobytu
v intervalu optimální teploty. Pouţití redukčního činidla zajišťuje dostatečnou účinnost redukce.
Obecně lze selektivní katalytickou redukci provádět téměř stechiometricky a bude přesto dosaţeno
vysoké účinnosti redukce. Kouřové plyny z vápenických pecí obvykle dále nepouţívají, např. k sušení
surovin. Neexistuje zde moţnost dalšího zachycení nebo adsorpce amoniaku v následujícím procesu.
Viz také oddíl 1.4.5.1.8.
Mezisloţkové vlivy
Pouţití katalyzátorů zvyšuje provozní náklady a katalyzátory se musí recyklovat nebo zlikvidovat.
V případě vysokých koncentrací prachu se mohou zvýšit poţadavky na energii díky internímu systému
odprašování reaktoru SCR a dodatečným tlakovým ztrátám.
Systémy spodního odtahu prahu z odpadních plynů vyţadují opětovné zahřátí odpadních plynů po
odprášení, coţ můţe způsobit další náklady na energie a ztráty tlaku.
Provozní údaje
Teoretické provozní údaje jako rozmezí teplot a redukční poměry nezbytné pro pouţití této techniky
redukce NOx v průmyslovém odvětví výroby vápna jsou uvedeny v Tab. 2.41.

Proces
SCR
Tab. 2.41:
[93, EuLA, 2006]

Katalyzátor

Teplotní interval
pro DeNOx reakci
(°C)
280 – 450
380 – 480

NOx redukce
účinnost (%)

Kov oxidovaný na keramických
70 – >90
střepech
70 – 90
Molekulární síta
Teoretická teplotní rozmezí a redukční poměry nezbytné pro pouţití procesu SCR

Pouţitelnost
Selektivní katalytická redukce můţe být v principu pouţitelná u rotačních pecích za účelem redukce
emisí NOx. Ale v roce 2007 v evropském odvětví výroby vápna neexistovaly ţádné zkušenosti s touto
technikou redukce NOx, protoţe se SCR ještě nepouţívá.
Pokud jde o pouţití selektivní katalytické redukce v průmyslovém odvětví výroby vápna, je nutno
prozkoumat několik parametrů, např.:



vysoké zatíţení prachem
velký měrný objem plynu
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otázku alkalických kovů
investiční, provozní náklady a náklady na údrţbu.

Ekonomické aspekty
Údaje o nákladech pro SCR pouţívané v průmyslovém odvětví výroby cementu jsou uvedeny v oddíle
1.4.5.1.8 a v oddíle 1.4.8.2.
Důvody implementace
Právní poţadavky.
Příklady závodů a referenční literatura
V roce 2008 nebyly v EU-27 k dispozici ţádné vzorové vápenky.
[54, EuLA, 2006], [168, TWG CLM, 2007]
2.4.6.2 Snižování emisí SO2
Popis a dosaţené přínosy pro ţivotní prostředí
Emise SO2, hlavně z rotačních pecí, závisejí na obsahu síry v palivu, na konstrukci pece a na
poţadovaném obsahu síry ve vyrobeném vápně. Volba paliv s nízkým obsahem síry můţe proto
omezit emise SO2 a rovněţ k tomuto můţe docházet při výrobě vápna s pouţitím paliv s vyšším
obsahem síry.
Ke sniţování emisí SO2 jsou k dispozici techniky přidávání absorbentu, jako jsou plněná kaskádová
absorpční zařízení, modulové adsorpční systémy a suché čištění kouřového plynu pomocí filtru
(textilní filtr nebo elektrostatický odlučovač). Pouţití absorbentů pro redukci emisí SO2 je dobře
zavedeno v jiných odvětvích, ale nebylo ještě pouţito u rotačních vápenických pecí. Pro pouţití v
rotačních pecích mohou být zváţeny následující techniky:





pouţití jemného vápence: U přímých rotačních pecí plněných dolomitem bylo pozorováno, ţe
můţe buď docházet k významnému sníţení emisí SO2 s kameny vsázky, které buď obsahují
vysoký obsah jemného vápence, nebo jsou sklon se při zahřívání rozpadat. Jemný vápenec
kalcinuje, je unášen pecními plyny a odstraňuje SO2 cestou do lapače prachu a v něm
vhánění vápna do spalovacího vzduchu: Patentovaná technika (EP 0 734 755 A1) popisuje
sniţování emisí SO2 z rotačních pecí vháněním jemného nehašeného vápna nebo vápenného
hydrátu přiváděného do spalovací hlavy pece
vhánění absorbentu do odpadních plynů: Uznávanou technikou sniţování koncentrací SO2
v plynných emisích je:
◦
vhánění absorbentu (např. vápenného hydrátu nebo hydrogenuhličitanu sodného) do
proudu plynů a
◦
poskytnutí dostatečného času pobytu plynu mezi místem vhánění a lapačem prachu
(nejlépe textilním filtrem) za účelem dosaţení účinné absorpce.

V roce 2007 nebyla v ţádném evropském závodě instalována ţádná opatření/techniky za účelem
odlučování. Nicméně se v některých případech pouţívá vhánění vápenného hydrátu ke sníţení emisí
SO2 [54, EuLA, 2006].
V této souvislosti lze nalézt uţitečné informace o sorpčních zařízeních v Referenčním dokumentu
o nejlepších dostupných technikách Běţné čištění odpadních vod a odpadních plynů/Systémy
managementu v chemickém průmyslu [58, Evropská komise, 2003].
Mezisloţkové vlivy
Ţádné údaje nejsou k dispozici.
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Provozní údaje
Výsledky měření ukazují, ţe s výjimkou několika dlouhých rotačních pecí, jichţ je v EU-27 méně neţ
26, dosahuje většina vápenických pecí (regenerativní šachtové pece, prstencové šachtové pece,
šachtové pece se směsným topením, ostatní pece, rotační pece s předehřívačem) méně neţ 50 mg/Nm 3
díky přirozené tendenci vápna zachycovat síru (viz oddíl 2.3.3.3). Navíc při pouţití odpadů jako paliva
můţe většina vápenických pecí dosahovat méně neţ 50 mg/Nm3.
Pouţitelnost
Techniky přidávání absorbentu za účelem sniţování emisí SO2 mohou být v průmyslovém odvětví
výroby vápna v principu pouţívány. Nicméně v roce 2007 pouţívány nebyly.
Výše popsané techniky/opatření by si zaslouţily další výzkum, aby mohly být přizpůsobeny pro
pouţití v rotačních vápenických pecích.
Ekonomické aspekty
Ţádné údaje nejsou k dispozici.
Důvody implementace
Právní poţadavky.
Příklady závodů a referenční literatura
Vápenky v EU-27.
[54, EuLA, 2006], [168, TWG CLM, 2007], [182, TWG CLM, 2008]
2.4.6.3 Snižování emisí CO
Popis
Tam, kde je to moţné, sniţuje výběr surovin s nízkým obsahem organických látek rovněţ emise CO.
Avšak výběr surovin závisí na typu pouţívané pece a/nebo na typu vyráběného vápna, např. při výrobě
hydraulického vápna.
Omezování úniků CO
Při zvýšených úrovních CO v kouřových plynech budou muset být z bezpečnostních důvodů vypnuty
elektrostatické odlučovače.
Technika omezování úniků CO, která byla vyvinuta pro cementářské pece osazené elektrostatickými
odlučovači (EO), můţe být za určitých okolností pouţitelná u rotačních vápenických pecí vybavených
EO. Avšak mnoţství prachových emisí (kg/tunu produktu) po vypnutí EO je v případě vápenických
pecí obvykle mnohem niţší neţ u pecí cementářských vzhledem k poměrně hrubé velikosti vápence
a absenci recyklace prachu.
Informace ohledně regulace úniků CO a návod lze nalézt v oddíle 1.4.5.3 a v oddíle 4.2.6.
Dosaţené přínosy pro ţivotní prostředí
Sníţení úniků CO, emisí CO a prachu.
Mezisloţkové vlivy
Úniky CO mohou vést k výbuchům v EO.
Provozní údaje
Z regenerativních šachtových pecí, dlouhých rotačních pecí, rotačních pecí s předehřívačem
a ostatních pecí (viz Tab. 2.39 v oddíle 2.3.3.4.2) byly hlášeny emise CO v rozmezí <100 – <500
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mg/Nm³ (jednorázové zkušební výsledky). U prstencových šachtových pecí a šachtových pecí se
směsným topením budou z technických důvodů nutné vyšší úrovně emisí.¨
Ve zvláštním případě výroby hydraulického vápna je obvykle obsah organického uhlíku v surovině
v rozmezí 0,8 - 5 %.
Pouţitelnost
V principu lze omezování úniků CO pouţívat u rotačních vápenických pecí.
Ekonomická hlediska
Ţádné údaje nejsou k dispozici.
Důvody implementace
Právní poţadavky.
Příklady závodů a referenční literatura
Vápenky v EU-27.
[54, EuLA, 2006], [83, CEMBUREAU, 2006], [168, TWG CLM, 2007], [182, TWG CLM, 2008]
2.4.6.4 Snižování emisí celkového organického uhlíku (TOC)
Popis a dosaţené přínosy pro ţivotní prostředí
Emise těkavých organických látek se obvykle měří jako emise celkového organického uhlíku (TOC)
a často se vztahují k emisím CO vznikajícím z nedokonalého spalování paliva. Kvůli tomu, ţe má
provozovatel snahu omezovat emise CO z pecí, emise VOC obvykle zůstávají nízké. Optimalizaci
procesu, jako je optimalizace provozu výrobního závodu, procesu spalování a/nebo homogenizace
dávkování paliva a surovin, lze pouţít k udrţení nízkých emisí celkového organického uhlíku.
Mezisloţkové vlivy
Ţádné problémy.
Provozní údaje
Ve velmi omezeném počtu případů tam, kde surovina - vápenec obsahuje organické látky do 0,1 %,
můţe docházet k emisím těkavých organických látek kontinuálně.
U prstencových šachtových pecí, dlouhých rotačních pecí a rotačních pecí s předehřívačem se budou
emise těkavých organických látek objevovat jen po krátkou dobu během uvádění do provozu nebo za
mimořádných podmínek, tehdy povedou k emisím pod 10 mg/Nm3 (ekv. C). U regenerativních
šachtových pecí proces vyţaduje změny podmínek spalování kaţdých 10 aţ 12 minut. Proto jsou
úrovně emisí VOC trochu vyšší neţ úrovně pozorované u jiných typů pecí.
Suroviny pouţívané pro výrobu hydraulického vápna obsahují vysoký obsah organických látek,
obvykle v rozmezí 0,8 - 5 % (vyjádřeno jako celkový organický uhlík), coţ vede k vyšším emisím
celkového organického uhlíku neţ při výrobě konvenčního vápna.
Pouţitelnost
Tato opatření/techniky jsou v principu pouţitelné pro vápenické pece.
Ekonomická hlediska
Ţádné údaje nejsou k dispozici.
Důvody implementace
Právní poţadavky.
Příklady závodů a referenční literatura

Průmyslová odvětví výroby cementu, vápna a oxidu hořečnatého

302

Kapitola 2

Vápenky v EU-27.
[129, EuLA, 2006], [182, TWG CLM, 2008]
2.4.6.5 Snižování emisí chlorovodíku (HCl) a fluorovodíku (HF)
Popis a dosaţené přínosy pro ţivotní prostředí
Emise chlorovodíku a fluorovodíku lze sníţit pouţíváním surovin osahujících nízké úrovně chlóru
a fluoru. Většina chlóru, která je přítomna v surovinách a palivech, je zachycena nehašeným vápnem.
Ve vertikálních pecích zajistí účinnou absorpci HCl dobrý kontakt mezi pecními plyny
a vápnem/dolomitickým vápencem. Ale emise HCl z šachtových pecí závisí hlavně na obsahu
sloučenin chlóru ve vápenci. Při výpalu suchého vápence bývají emise HCl vyšší. V některých
případech lze sníţit emise HCl vstřikováním vody do kouřového plynu.
Mezisloţkové vlivy
Ţádné problémy.
Provozní údaje
Obsah chlóru je vyšší v dolomitu (100 aţ 1 000 ppm) neţ ve vápenci (10 aţ 150 ppm).
Při pouţití odpadů jako paliv byly hlášeny emise HCl 10 mg/Nm3 a emise HF 1 mg/Nm3 (viz
Tab. 2.27 v oddíle 2.3.3.7).
Pouţitelnost
Tato opatření/techniky jsou v principu pouţitelné v průmyslovém odvětví výroby vápna.
Ekonomická hlediska
Ţádné údaje nejsou k dispozici.
Důvody implementace
Právní poţadavky.
Místní podmínky.
Příklad závodů a referenční literatura
Vápenky v EU-27.
[46, Německo, 2006], [182, TWG CLM, 2008]

2.4.7 Snižování emisí polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD) a
dibenzofuranů (PCDF)
Popis a dosaţené přínosy pro ţivotní prostředí
Suroviny nebo paliva, která obsahují chloridy, mohou potenciálně způsobovat tvorbu PCDD a PCDF
v kterékoli ze zón procesu, kde se teploty pohybují od 300 do 450 °C.
Jestliţe se pouţívá odpad jako palivo, můţe se zvyšovat obsah chlóru v palivech, jakoţ i emise.
Z příslušné literatury o výrobě vápna jsou známa následující základní pravidla týkající se tvorby
PCDD/F:



omezit dobu pobytu kouřových plynů v zónách, kde se teploty pohybují od 300 do 450 °C
omezit obsah kyslíku ve stejných zónách
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omezit vstup mědi prostřednictvím paliva kvůli jejím katalytickým vlastnostem při syntéze
PCDD/F.

Na základě těchto pravidel lze si lze představit akční plán podle technologického schématu
zobrazeného na Obr. 2.51 a na Obr. 2.52.

Obr. 2.51:
Technologické schéma pro emise PCDD/F ve vertikálních vápenických pecích
[54, EuLA, 2006]
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Obr. 2.52:
Technologické schéma pro emise PCDD/F v rotačních pecích (LRK, RPK)
[54, EuLA, 2006]

Mezisloţkové vlivy
Pouţití odpadů můţe ovlivnit obsah chlóru v palivech a emise se mohou zvyšovat.
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Provozní údaje
Z různých typů vápenických pecí byly hlášeny údaje o emisích PCDD/F v rozmezí mezi 0,005 a 0,07
ng I-TEQ/Nm3 (viz oddíl 2.3.3.6). Pokud jde o to, co bylo vypozorováno z poskytnutých údajů,
naměřené průměrné emise PCDD pro všechny typy pecí v EU-27 jsou menší neţ 0,1 ng I-TEQ/Nm3.
Při pouţití odpadů jako paliv pro daný proces jsou hodnoty emisí relevantní. Při spoluspalování
odpadů musí být splněny poţadavky směrnice o spalování odpadů (WID) [59, Evropská unie, 2000].
Nicméně výzkumy pokračují dále, aby se zlepšilo pochopení tvorby PCDD ve vápenických pecích,
aby bylo zajištěno, ţe v budoucnu zůstanou emise pod 0,1 ng I-TEQ/Nm3 při pouţití paliv s vyšším
obsahem chlóru.
Pouţitelnost
Tato opatření/techniky mohou být v principu pouţitelné pro vápenické pece.
Před pouţitím jsou paliva z odpadů analyzována.
Ekonomická hlediska
Ţádné údaje nejsou k dispozici.
Důvody implementace
Právní poţadavky.
Příklady závodů a referenční literatura
Vápenky v EU-27.
[54, EuLA, 2006], [182, TWG CLM, 2008]

2.4.8 Snižování emisí kovů
Popis a dosaţené přínosy pro ţivotní prostředí
Mělo by se předejít dávkování paliv s vysokým obsahem kovů do pecního systému. Dále by mělo být
obzvláště regulováno pouţití materiálu s vysokým obsahem těkavých kovů, jako je Hg a Tl.
Pečlivý výběr a garantované vlastnosti látek vstupujících do pece mohou sníţit emise, např. pouţití
systému řízení kvality za účelem garantování vlastností pouţívaných paliv (viz oddíl 2.4.4). Dále byla
zvláštní pozornost věnována rtuti. Kvůli těkavosti rtuti můţe dojít k relevantním vyšším hladinám
emisí rtuti. Proto je nutné kontrolovat vstup rtuti prostřednictvím paliv z odpadů, a je-li to nutné,
omezit je (viz oddíl 2.3.3.10).
Účinné odstranění prachu sniţuje emise kovů, protoţe emitované kovy (kromě části rtuti) se
ve velkém rozsahu váţí na prach. Dále je moţností absorpce na aktivní uhlí.
Mezisloţkové vlivy
Zařízení na odstranění prachu zvyšují spotřebu elektrické energie díky vyšším tlakovým ztrátám.
Provozní údaje
Jak je uvedeno v Tab. 2.28 (viz oddíl 2.3.3.9), jsou hodnoty emisí kovů v rozmezí 0,01 –0,1 mg/Nm3.
U olova a zinku lze v některých konkrétních případech při vyšších emisích prachu pozorovat hodnoty
aţ do 0,40 mg/Nm3.
Při pouţití odpadů byly pozorovány naměřené emise rtuti do úrovně 0,03 mg/Nm3, měřeno jako denní
průměrná hodnota, nebo 0,05 mg/Nm3, měřeno jako půlhodinová průměrná hodnota. U kadmia a thalia
dohromady bylo pozorováno, ţe naměřené emise byly pod 0,05 mg/Nm3, měřeno jako půlhodinová
průměrná hodnota, a u souhrnu arzenu, kobaltu, chrómu, mědi, manganu, olova, antimonu, cínu
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a vanadu bylo pozorováno, ţe naměřené emise byly pod 0,5 mg/Nm3, měřeno jako půlhodinová
průměrná hodnota (obsah kyslíku 10 %) (viz oddíl 2.3.3.10.1) [46, Německo, 2006].
Pouţitelnost
Toto opatření/techniku lze v průmyslovém odvětví výroby vápna pouţívat.
Ekonomická hlediska
Účinným odstraněním prachu se lze vyhnout vysokým nákladům na filtry z aktivního uhlí.
Poţadovaný systém řízení kvality za účelem garantování vlastností materiálů dávkovaných do pece
vyústit v dodatečné náklady.
Důvody implementace
Právní poţadavky.
Příklady závodů a referenční literatura
Vápenky v EU-27.
[46, Německo, 2006], [51, EuLA, 2006], [54, EuLA, 2006], [168, TWG CLM, 2007], [182, TWG
CLM, 2008]

2.4.9 Procesní ztráty/odpad
2.4.9.1 Obecné úvahy týkající se opětovného využití procesních ztrát pevných
látek/odpadů jako suroviny
Tento oddíl se zabývá moţnostmi sníţení pevných odpadů vznikajících v několika krocích během
procesu výroby vápna.
Prach nasbíraný při nakládce, vykládce, přepravě, mechanické manipulaci a zpracování surovin můţe
být obvykle opětovně vyuţit jako surovina. Například u skladování surovin lze veškerý prach z filtrů
přivádět zpět přímo do výrobního procesu nebo do sila, kdyţ horní filtr sila vyuţívá čištění místním
vzduchem.
Odloučený prach nashromáţděný z textilních filtrů nebo mlecích zařízení, třídících/prosévacích
zařízení, mlýnů, zařízení na výrobu vápenného hydrátu nebo při nakládce je pálené vápno, které lze
smíchat s výrobkem nebo můţe být znovu pouţito v cementárnách, zejména v případě, kdy se
cementárny a vápenky nacházejí na jednom místě[66, Rakousko, 2006].
Prach pocházející z čisticího systému kouřových plynů můţe být pouţit pouze za určitých okolností,
protoţe tento prach můţe obsahovat znečišťující látky, jako je vysoká koncentrace síry fluoru a kovů,
zejména pokud je spoluspalován odpad. Ve většině případů je nashromáţděný prach hlavně uhličitan
vápenatý s měnícím se mnoţstvím oxidu vápenatého, popelu a jílu. Vyuţití nashromáţděného prachu
se pohybuje od začlenění do komerčních produktů (např. stavební vápno, vápno na stabilizaci půdy,
vápenný hydrát a granulované výrobky) aţ po skládkování.
Nashromáţděná suspenze, která vznikne při čištění kouřového plynu v mokrých odlučovačích, se
usadí, kapalina je obvykle recyklována a mokré pevné látky jsou ve většině případů skládkovány.
Z tohoto důvodu usnadňuje oddělené vedení různých odpadních plynů optimální vyuţití procesních
ztrát prachu. Sádrovec vzniklý čištění kouřového plynu nemůţe být opětovně pouţit při procesu
výroby vápna, ale je pouţíván v průmyslovém odvětví výroby cementu jako regulátor tuhnutí.
Materiály, které nelze interně recyklovat, opouštějí výrobní závod, aby byly pouţity v jiných
odvětvích nebo dodány k externí recyklaci odpadu nebo zařízení na likvidaci odpadu.
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2.4.10 Hluk
Popis a dosaţené přínosy pro ţivotní prostředí
Tento oddíl se zabývá moţnostmi sníţení hluku vznikajícího v několika krocích během procesu
výroby vápna. Sniţování hluku je obzvláště důleţité, jelikoţ se vápenky často nacházejí blízko
obytných oblastí.
Sníţení emisí hluku lze obvykle dosáhnout přímo pouţitím opatření/technik u zdroje hluku. Zdroji
hluku jsou např. těţba a zpracování vápence, jakoţ i výroba vápna, která nevyhnutelně zahrnuje drticí
zařízení, mlecí a přípravná zařízení, vápenické pece samotné, systémy dávkování do pecí, pásové
dopravníky, filtrační jednotky, chladicí systémy pecí, atd.
Za účelem sníţení hladin zvuku z důvodu ochrany okolí lze pouţít ve vápenkách různá
opatření/techniky ke sníţení hluku. Pro kaţdý výrobní závod nebo výrobní areál musí být zjištěna
nejefektivnější kombinace opatření/technik individuálně.
V průmyslovém odvětví výroby vápna se obvykle pouţívají následující technická opatření/techniky:














vhodná volby umístění hlučných operací
zakrytí hlučných operací, např. dávkování do pece, vykládka vápna, expedice výrobku
instalace protihlukových bariér a budování protihlukových stěn, např. u zařízení pro nakládku
na výklopné vozy
pouţití vnitřního a vnějšího obloţení pro skluzy vyrobeného z odolného materiálu
zvukově izolované budovy jako přístřeší pro veškeré operace zahrnující zařízení na přeměnu
materiálu
zvuková izolace strojoven
zvuková izolace tam, kde jsou stěny přerušeny, např. instalací ţlabů u vstupního otvoru
pásového dopravníku
instalace tlumičů zvuku u otvorů na vypouštění vzduchu, např. u otvoru na vypouštění čistého
plynu z odprašovacích zařízení
sníţení rychlosti proudění v kouřovodech
zvuková izolace kouřovodů
výstupní tlumiče pro komíny odpadních plynů
obloţení kouřovodů a koncových dmýchadel, která jsou umístěna ve zvukově izolovaných
budovách
oddělení uspořádání zdrojů hluku a potenciálně rezonujících součástí, např. kompresorů
a potrubí.

Stávající či starší závody jsou modernizovány tak, aby vyhovovaly poţadavkům vnitrostátní
legislativy, a starší konstrukce mohou způsobovat takové problémy, jako je nedostatek místa pro
umístění obloţení, přístup pro údrţbu, o níţ by se mělo přemýšlet, atd.
Jestliţe nelze pouţít výše uvedená opatření/techniky za účelem ochrany proti hluku a jestliţe není
moţné přemístění hlučných jednotek dovnitř do budovy, např. kvůli velikosti pecí a jejich zařízení, je
nutno realizovat sekundární opatření/techniky za účelem ochrany proti hluku, např. výstavbu budov či
pěstování stromů a keřů mezi chráněnou oblastí a hlučnou činností, např. pecí a skladovací oblastí
Během hlučných operací je nutné nechávat okna a dveře krytých oblastí zavřená.
Schémata snižování hluku
Zvyklostí při sniţování emisí hluku z vápenek je vytvořit schéma sniţování hluku pro celý areál,
přičemţ se berou v úvahu všechny zdroje hluku ve výrobním areálu, náklady na sniţování hluku,
právní poţadavky, jakoţ i obavy okolí.
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Nejúčinnější schéma sniţování hluku nemusí nutně zahrnovat opatření/techniky ke sníţení hluku
u nejhlučnějšího zařízení, protoţe hladiny zvuku významně klesají spolu se vzdáleností ke zdroji.
V souladu s tím můţe být mnohem účinnější kombinace opatření/technik u zdrojů hluku blízko
zasaţeným oblastem. V některých případech mohou být dostatečná organizační opatření/techniky,
jako je omezení činnosti v noční době, aby se sníţilo obtěţování okolí a vyhovělo právním
poţadavkům.
Vytvoření schématu sniţování hluku obvykle zahrnuje následující kroky:







sepsání všech hlavních zdrojů hluku a určení jejich hladin akustického tlaku
určení postiţených oblastí, např. obytné oblasti
počítačový výpočet šíření zvuku (zaloţený na trojrozměrném modelování areálu a jeho okolí)
zařazení zdrojů hluku podle jejich relevance pro jednotlivé zasaţené oblasti (odděleně pro denní
a noční dobu)
vyhodnocení opatření/technik ke sníţení hluku s ohledem na jejich relevanci k hladině zvuku
v zasaţených oblastech a odhadované náklady
zjištění nejefektivnější kombinace technik/opatření vzhledem k vynaloţeným nákladům, která
zajišťuje soulad s právními poţadavky, jakoţ i přijatelnost pro okolí [46, Německo, 2006]

Mezisloţkové vlivy
Díky opatřením/technikám za účelem ochrany proti hluku mohou vzniknout dodatečné investiční
náklady a náklady na údrţbu.
Provozní údaje
Ţádné údaje nejsou k dispozici.
Pouţitelnost
Opatření/techniky ke sníţení hluku mohou být v principu pouţitelné v průmyslovém odvětví výroby
cementu (viz oddíl 2.3.6).
Ekonomické údaje
Díky opatřením/technikám za účelem ochrany proti hluku mohou vzniknout dodatečné investiční
náklady.
Důvody implementace
Právní poţadavky.
Příklady závodů a referenční literatura
Vápenky v Německu, vápenky v EU-27.
[46, Německo, 2006]
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2.4.11 Obecné úvahy o zápachu
Ve vápenkách pouţívajících regenerativní šachtové pece mohou vznikat pachy v důsledku
produkovaných emisí sirovodíku (H2S). To závisí na části redukovaných nebo elementárních forem
síry, která můţe vést k emisím H2S. Můţe být úspěšné pouţití regenerativního hořáku pro dodatečné
spalování za účelem sníţení H2S v proudu kouřového plynu. V roce 2007 byla v Evropě tepelným
hořákem pro dodatečné spalování za účelem sníţení emisí H2S vybavena pouze jedna vápenka,
nicméně toto fungovalo pouze po dobu 6 měsíců. V evropském odvětví výroby vápna nejsou
v provozu ţádné další regenerativní hořáky pro dodatečné spalování.
Za účelem sníţení emisí pachu můţe být moţné sníţit obsah síry v palivech.
Zápach můţe být rovněţ způsoben odpady, které se pouţívají jako paliva. Skladování odpadních
materiálů můţe být kryté nebo lze pouţívat systémy skladování odpadů.

2.4.12 Nástroje environmentálního managementu
Nástroje environmentálního managementu jsou popsány v kapitole o cementu v oddíle 1.4.12 tohoto
dokumentu.
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2.5

Nejlepší dostupné techniky pro průmyslové odvětví výroby
vápna

Pro pochopení tohoto oddílu a informací v něm obsaţených musí čtenář obrátit pozornost zpět
k předmluvě k tomuto dokumentu, zejména pak k jejímu pátému oddílu: „Jak chápat a pouţívat tento
dokument―. Opatření/techniky a s nimi spojené úrovně nebo rozsahy úrovní emisí a/nebo spotřeby,
které jsou uvedeny v tomto oddílu, byly posouzeny iterativním procesem sestávajícím z následujících
kroků:






identifikace klíčových problémů sektoru z hlediska ţivotního prostředí; u výroby vápna jde
o spotřebu energie včetně vyuţití odpadů jako paliva a emisí do ovzduší,
posouzení nejvhodnějších opatření/technik pro řešení těchto klíčových problémů.
identifikace nejlepších úrovní výkonnosti z hlediska ţivotního prostředí na základě dat
dostupných v Evropské unii a ve světě,
prošetření podmínek, za kterých lze těchto úrovní výkonnosti dosáhnout, např. nákladů,
mezisloţkových vlivů či hlavních motivací k implementaci těchto opatření/technik,
výběr nejlepších dostupných technik (Best Available Techniques – BAT) a s nimi spojených
úrovní emisí a/nebo spotřeby pro tento sektor v obecném smyslu podle čl. 2 odst. 12 a dodatku
IV ke směrnici IPPC.

V kaţdém z těchto kroků a ve způsobu, jakým jsou tyto informace zde prezentovány, hrálo klíčovou
roli odborné posouzení ze strany Evropské kanceláře pro IPPC a příslušné Technické pracovní
skupiny (TGW).
Na základě tohoto posouzení jsou v tomto oddílu prezentovány nejlepší dostupné techniky a (v míře,
ve které je to moţné) úrovně emisí a spotřeby spojené s jejich pouţíváním, které jsou povaţovány za
vhodné pro daný sektor jako celek a které v mnoha případech reflektují aktuální výkonnost některých
instalací v tomto sektoru. Tam, kde jsou uvedeny úrovně emisí a spotřeby „spojené s nejlepšími
dostupnými technikami―, je tomu třeba rozumět tak, ţe tyto úrovně představují výkonnost z hlediska
ţivotního prostředí, kterou lze očekávat jako výsledek pouţití popsaných opatření/technik v tomto
sektoru, s uváţením vyrovnané bilance nákladů a přínosů daných definicí BAT. Nejde ovšem o limitní
hodnoty emisí ani spotřeby a nelze je za takové povaţovat. V některých případech můţe být technicky
proveditelné dosáhnout lepších úrovní emisí nebo spotřeby, ale z důvodu vysokých nákladů nebo
mezisloţkových vlivů to nelze povaţovat za vhodnou BAT pro sektor jako celek. Tyto úrovně
nicméně lze povaţovat za oprávněné v některých konkrétních případech, kde existuje zvláštní
motivace pro jejich dodrţování.
Úrovně emisí a spotřeby spojené s pouţíváním BAT je třeba uvaţovat společně s veškerými
specifikovanými referenčními podmínkami (např. období, za které se hodnoty průměrují).
Výše popsaný koncept „úrovní spojených s BAT― je třeba odlišit od pojmu „dosaţitelná úroveň―
pouţívaného na jiných místech v tomto dokumentu. Tam, kde je úroveň označena za „dosaţitelnou―
při pouţití konkrétního opatření/techniky nebo kombinace opatření/technik, je tomu třeba rozumět tak,
ţe tuto úroveň lze očekávat nebo jí dosáhnout v delším časovém období v dobře udrţované a správně
provozované instalaci nebo procesu za pouţití těchto opatření/technik.
Pokud jsou k dispozici data o nákladech, jsou uvedena spolu s popisem opatření/technik uvedených v
oddílu 2.4. Tyto údaje zhruba ukazují výši potřebných nákladů. Skutečné náklady na aplikaci daného
opatření/techniky budou ovšem silně záviset na konkrétní situaci, například na daních, poplatcích,
dotacích a technických charakteristikách dané instalace. Tyto faktory, které jsou specifické pro danou
lokalitu, nelze v tomto dokumentu plně vyhodnotit. Nejsou-li k dispozici data o nákladech, byly
závěry o ekonomické ţivotaschopnosti opatření/technik vyvozeny z pozorování u stávajících instalací.

Průmyslová odvětví výroby cementu, vápna a oxidu hořečnatého

311

Kapitola 2

Technikami BAT (včetně úrovní emisí a spotřeby s nimi spojených) uvedenými v tomto oddílu se
rozumí „BAT v obecném smyslu― (tj. povaţované za vhodné pro daný sektor jako celek). Cílem je,
aby představovaly referenční bod, vůči němuţ bude posuzována aktuální výkonnost existující instalace
nebo nově navrhované instalace. Tak pomohou tyto techniky při určování vhodných podmínek
„vycházejících z BAT― pro určitou instalaci nebo při stanovení obecných závazných pravidel podle čl.
9 odst. 8 směrnice IPPC. Předpokládá se, ţe nové instalace lze navrhnout tak, aby jejich výkonnost
dosáhla nebo dokonce přesáhla úrovně BAT uvedené v tomto oddílu. Rovněţ se předpokládá, ţe
i stávající instalace se mohou posunout blíţe k úrovním BAT uvedených v tomto oddílu nebo je
překonat v závislosti na technické a ekonomické proveditelnosti daného opatření/techniky v daném
případě.
Referenční dokumenty BAT nepředstavují právně závazné normy; jsou zamýšleny jako zdroj
informací pro dané odvětví, členské země a veřejnost o dosaţitelných úrovních emisí a spotřeby při
pouţití daných opatření/technik. Vhodné podmínky uvedené v povolení pro kaţdý konkrétní případ
bude nutno stanovit s uváţením cílů směrnice IPPC a lokálních podmínek.
„Nejlepší dostupnou technikou― pro konkrétní instalaci bude zpravidla pouţití některé z BAT
uvedených v tomto oddílu nebo jejich kombinace.
Tam, kde lze pouţít kombinaci opatření/technik označených individuálně jako BAT, je třeba při
vyvozování závěrů o podmínkách povolení vycházejících z BAT v konkrétním případě vzít v úvahu
dopad této kombinace.
Doporučení, která pomohou uţivatelům/čtenářům tohoto dokumentu:
Doporučujeme číst tento oddíl 2.5 ve spojení s oddílem 2.4, protoţe problémy ohledně vyuţitelnosti
opatření/technik uvedené v oddíle 2.4. je třeba brát v úvahu. K tomu pomohou odkazy na oddíl 2.4
uvedené v oddíle 2.5.
Není-li uvedeno jinak, odpovídají úrovně emisí uvedené v tomto oddílu základní denní průměrné
hodnotě za normálních podmínek s výjimkou vápenek, u kterých se berou v úvahu skutečné
podmínky. Následující definice normálních podmínek platí pro objemový průtok a koncentrace
odpadních plynů z pece a jsou uvedeny i v glosáři:
m3/h

mg/Nm3
normální podmínky

objemový průtok: není-li v tomto oddílu uvedeno jinak, jsou hodnoty
objemového průtoku vztaţeny ke kyslíku v koncentraci 11 % (obj.) a
normální podmínky
koncentrace: není-li v tomto oddílu uvedeno jinak, jsou koncentrace
plynných látek či směsí látek vztaţeny na suchý odpadní plyn s koncentrací
kyslíku 11 % (obj.) a normální podmínky
odpovídá teplotě 273 K, tlaku 1013 hPa a suchému plynu

Jak je uvedeno v předmluvě, tento dokument nenavrhuje limitní hodnoty emisí. Nejlepší dostupné
techniky a uvedené rozsahy úrovní emisí a spotřeby spojených s pouţíváním nejlepších dostupných
technik (rozsahy BAT-AEL) odpovídají instalacím s různou velikostí pecí, různými typy provozu pecí
(např. přerušovaný nebo nepřetrţitý provoz) a různým počtem provozních hodin za rok. Zvláštní
lokální podmínky nelze brát v tomto dokumentu plně v úvahu. Stanovení vhodných podmínek
uvedených v povolení bude vyţadovat zváţení lokálních faktorů specifických pro danou lokalitu, jako
jsou technické charakteristiky dané instalace, její geografická poloha a podmínky okolního prostředí.
I samotný cíl zajištění vysoké úrovně ochrany ţivotního prostředí jako celku bude často vyţadovat
kompromisy mezi různými druhy dopadů na ţivotní prostředí a toto rozhodování bude často ovlivněno
právě lokálními podmínkami.
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I kdyţ je snaha některé z těchto problémů řešit, není moţné je v tomto dokumentu řešit zcela.
Techniky a úrovně uvedené zde v oddíle 2.5 tedy nemusí být vhodné pro všechny instalace. Na druhé
straně, z povinnosti zajistit vysokou úroveň ochrany ţivotního prostředí včetně minimalizace
dlouhodobého nebo přeshraničního znečišťování plyne, ţe podmínky uvedené v povolení nelze
stanovit pouze na základě čistě lokálních hledisek. Je proto zcela zásadně důleţité vzít informace
uvedené v tomto dokumentu plně v úvahu.

2.5.1 Systémy environmentálního managementu (EMS)
Řada technik environmentálního managementu je stanovena jako BAT. Rozsah (např. úroveň
podrobnosti) a povaha systému EMS (např. zda jde o standardizovaný systém nebo ne) bude obecně
záviset na povaze, rozměru a sloţitosti instalace a škále dopadů na ţivotní prostředí, které daná
instalace můţe mít.
29. BAT je implementování a dodrţování systému environmentálního managementu (EMS),
který v závislosti na místních podmínkách zahrnuje následující prvky (viz oddíl 1.4.12
kapitoly o cementu):
(a) závazek vrcholového vedení (závazek vrcholového vedení se povaţuje za předpoklad úspěšné
aplikace ostatních prvků systému EMS),
(b) definici politiky ochrany ţivotního prostředí, která obsahuje neustálé zlepšování pro danou
instalaci prováděné vrcholovým vedením,
(c) plánování a zavádění potřebných postupů, cílů a záměrů ve spojení s finančním plánováním
a investicemi,
(d) implementaci postupů se zvláštní pozorností věnovanou:
◦
struktuře a odpovědnosti,
◦
školení, informovanosti a pravomocem,
◦
komunikaci,
◦
zapojení zaměstnanců,
◦
dokumentaci,
◦
účinné procesní kontrole,
◦
programu údrţby,
◦
připravenosti a reakci na nouzovou situaci,
◦
bezpečnostní shodě s legislativou týkající se ţivotního prostředí,
(e) kontrolu výkonnosti a provádění nápravných opatření se zvláštní pozorností věnovanou:
◦
monitoringu a měření (viz téţ Referenční dokument o obecných principech monitorování
[151, Evropská komise, 2003],
◦
nápravným a preventivním opatřením,
◦
údrţbě záznamů,
◦
nezávislému internímu auditu (tam, kde je moţný) s cílem určit, zda systém
environmentálního managementu je nebo není ve shodě s plánovanými parametry a zda
byl správně implementován a je správně udrţován,
(f) revizi systému EMS a jeho neustálé vhodnosti, dostatečnosti a efektivitě prováděnou
vrcholovým vedením.
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Níţe jsou uvedeny další tři prvky, které sice znamenají přínos, ale systém EMS můţe být BAT i bez
nich:





prošetření a ověření systému řízení a postupu auditu akreditovanou certifikační autoritou nebo
externím ověřovatelem systémů EMS,
vypracování a publikace (případně externí ověření) pravidelného prohlášení o ochraně ţivotního
prostředí popisující všechny významné aspekty dané instalace z hlediska ţivotního prostředí
a umoţňující meziroční srovnání vůči cílům a záměrům ochrany ţivotního prostředí a vůči
sektorovým benchmarkům tam, kde je to vhodné,
implementace a dodrţování mezinárodně uznávaného dobrovolného systému, jako je EMAS
nebo EN ISO 14001:2004. Tento dobrovolný krok můţe dát systému EMS vyšší
důvěryhodnost. Zejména systém EMAS, který obsahuje všechny výše uvedené prvky, zvyšuje
důvěryhodnost EMS. Nestandardizované systémy mohou ovšem v zásadě být stejně efektivní,
pokud jsou správně navrţeny a implementovány.

Speciálně pro odvětví výroby vápna je dále důleţité zváţit následující potenciální prvky systému
EMS:




dopad eventuálního odstavení jednotky na ţivotní prostředí, a to jiţ ve fázi navrhování nové
vápenky,
vývoj čistších technologií a jejich přejímání,
pravidelná aplikace sektorového benchmarkingu (kde je to moţné) včetně energetické účinnosti
a aktivit pro úsporu energie, výběru vstupních materiálů, emisí do ovzduší, vypouštění do vody,
spotřeby vody a produkce odpadů.

2.5.2 Obecná primární opatření/techniky
30. BAT je dosaţení plynulého a stabilního pecního procesu blíţícího se stanoveným
procesním parametrů, coţ je výhodné pro všechny emise z pece i pro spotřebu energie,
pouţitím následujících opatření/technik:
a) optimalizace řízení procesu včetně automatického počítačového řízení,
b) pouţití moderních váhových systémů dávkování pevných paliv.
31. BAT je provádění pečlivé volby a regulace všech látek vstupujících do pece s cílem
vyloučení nebo sníţení emisí.
32. BAT je provádění monitorování a měření procesních parametrů a emisí, tj.:
a) kontinuální měření procesních parametrů ověřující stabilitu procesu, jako je teplota, obsah O2,
tlak, průtok či emise CO,
b) monitoring a stabilizaci kritických procesních parametrů, tj. přívodu paliva, pravidelného
dávkování a nadbytku kyslíku,
c) kontinuální nebo periodické (tj. alespoň jednou měsíčně a v době nejvyšších očekávaných
emisí) měření emisí prachu, NOx, SOx, HCl a HF uvolňování NH3, je-li pouţita technika
SNCR,
d) pravidelné měření emisí PCDD/F a kovů (viz oddíl 2.4.8 a BAT 52 v oddílu 2.5.9) a emisí
TOC.
V tomto kontextu je při spoluspalování odpadů nutno dodrţovat poţadavky Směrnice o
spalování odpadů (WID) [59, Evropská unie, 2000].
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2.5.3 Spotřeba energie
Obecné informace týkající se spotřeby energie lze nalézt v oddílech2.3.2, 2.4.2 a 2.4.3
33. BAT je sníţení/minimalizace spotřeby tepelné energie pouţitím kombinace následujících
opatření/technik:
a) aplikace vylepšených a optimalizovaných pecních systémů a hladkého a stabilního procesu
v peci, pracujícího za podmínek blízkých stanoveným procesním parametrům, s pouţitím:
I. optimalizace procesní kontroly,
II. opětovného vyuţití tepla z odpadních plynů, je-li to proveditelné,
III. moderních váhových systémů dávkování pevných paliv.
V tomto kontextu nahlédněte do oddílu 2.4.2, kde je uvedeno několik různých opatření/technik,
které lze pouţít u systémů pecí jednotlivě nebo v kombinaci,
b) pouţívání paliv s charakteristikami, které mají pozitivní vliv na spotřebu tepelné energie; při
výměně fosilních paliv za odpadní paliva musí být vápenické pece a hořáky vhodné
a optimalizované pro spalování odpadů (viz oddíl 2.4.4),
c) omezení mnoţství nadbytečného vzduchu.
V tomto kontextu nahlédněte do Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách
pro energetickou účinnost [181, Evropská komise, 2008].
BAT odpovídají následující úrovně spotřeby tepelné energie:

Typ pece
Dlouhé rotační pece (Long rotary kilns – LRK)
Rotační pece s předehřívačem (Rotary kilns with preheater – PRK)
Souproudé regenerativní šachtové pece (Parallel flow regenerative
kilns – PFRK)
Prstencové šachtové pece (Annular shaft kilns – ASK)
Šachtové pece se smíšenou vsázkou (Mixed feed shaft kilns –
MFSK)
Ostatní pece (Other kilns – OK)
1)

Spotřeba tepelné energie1)
GJ/t
6,0–9,2
5,1–7,8
3,2–4,2
3,3–4,9
3,4–4,7
3,5–7,0

Spotřeba energie závisí na typu produktu, kvalitě produktu, procesních podmínkách a surovinách.

Tab. 2.42:

Úrovně spotřeby tepelné energie spojené s BAT v odvětví výroby vápna a dolomitického
vápna

V tomto kontextu nahlédněte do Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách
pro energetickou účinnost [181, Evropská komise, 2008].
34. BAT je minimalizování spotřeby elektrické energie pouţitím následujících opatření/technik,
ať uţ individuálně nebo v kombinaci:
2
3
4

pouţívání systémů řízení napájení,
pouţívání vápence o optimalizované zrnitosti,
pouţívání mlecích zařízení a dalšího elektrického vybavení s vysokou energetickou účinnosti
(viz oddíl 2.4.2).
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2.5.4 Spotřeba vápence
Obecné informace týkající se spotřeby vápence lze nalézt v oddílech 2.2.3, 2.2.3.2, 2.3.1 a 2.4.1.
35. BAT je minimalizování spotřeby vápence pouţitím následujících opatření/technik, ať uţ
individuálně nebo v kombinaci:
a) těţba a drcení specifické pro daný účel a správné pouţití vápence (kvalita, zrnitost),
b) volba pecí s optimalizovanými technikami pracujícími se širším rozsahem zrnitosti vápence,
které zajistí optimální vyuţití lámaného vápence.

2.5.5 Výběr paliv
Obecné informace týkající se spotřeby vápence lze nalézt v oddílech 2.3.2.1 a 2.4.4.
36. BAT je provádění pečlivé volby a regulace paliv vstupujících do pece, tj. např. volbu
paliv s nízkým obsahem síry (zejména pro rotační pece), dusíku a chlóru pro
vyloučení/sníţení emisí.
2.5.5.1 Využití odpadů jako paliva
Obecné informace týkající se vyuţití a výběru odpadních paliv lze nalézt v oddílech 2.2.5 a 2.4.4.
V tomto kontextu je při spoluspalování odpadů nutno dodrţovat poţadavky Směrnice o spalování
odpadů (WID) [59, Evropská unie, 2000].

2.5.5.1.1

Řízení kvality odpadů

37. BAT je:
a) Pouţívání systému k zajištění jakosti, které garantují charakteristiky odpadů, a analyzování
všech odpadů, které se mají pouţit jako palivo ve vápenické peci, podle následujících
kritérií:
I. konstantní kvalita,
II. fyzikální kritéria, např. tvorba emisí, zrnitost, reaktivita, palitelnost, výhřevnost,
III. chemická kritéria, např. obsah chlóru, síry, alkalických látek a fosfátů a obsah relevantních
kovů,
b) řízení celé řady relevantních parametrů pro jakýkoli odpad, který bude pouţit jako palivo
ve vápenické peci, jako je celkový obsah halogenů, relevantních kovů (např. chromu, olova,
kadmia, rtuti nebo thalia) či síry.
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2.5.5.1.2

Dodávání odpadního paliva do pece

38. BAT je:
a) pouţívání vhodných hořáků pro dávkování vhodných odpadů podle konstrukce a provozu
pece,
b) udrţování provozu tak, aby se plyn vznikající při spoluspalování odpadů zahřál
kontrolovaným a rovnoměrným způsobem, a to i za nejméně příznivých podmínek, do
teploty 850 °C na dobu 2 sekund,
c) zvyšování teploty na 1100 °C v případě, ţe se spoluspalují nebezpečné odpady s obsahem
více neţ 1 % halogenovaných organických látek, vyjádřeným jako obsah chlóru,
d) dávkování odpadů kontinuálně a konstantní rychlostí,
e) zastavení spoluspalování při operacích jako spouštění a/nebo odstavování, kdy nelze
dosáhnout vhodné teploty a doby zadrţení, jak je uvedeno v bodech b) a c) výše.
2.5.5.1.3

Bezpečnostní řízení používání materiálů z nebezpečných odpadů

39. BAT je uplatňování bezpečnostního řízení při manipulaci s nebezpečnými odpadními
materiály, tj. jejich skladování a/nebo dávkování (viz oddíl 2.4.4).

2.5.6 Emise prachu
2.5.6.1 Difuzní emise prachu
Obecné informace týkající se difuzních emisí prachu lze nalézt v oddílech 2.3.3.1.2, 2.4.5.1 a 2.4.5.2.
40. BAT je minimalizování/předcházení difuzním emisím prachu pouţitím následujících
opatření/technik, ať uţ individuálně nebo v kombinaci:
a) opatření/techniky pro prašné operace; v tomto kontextu nahlédněte do oddílu 2.4.5.1, kde je
uvedeno několik různých opatření/technik, které lze pouţití jednotlivě i v kombinaci,
b) opatření/techniky pro prostory hromadného skladování; v tomto kontextu nahlédněte do
oddílu 2.4.5.2, kde je uvedeno několik různých opatření/technik, které lze pouţití jednotlivě
i v kombinaci.
2.5.6.2 Bodové emise z prašných operací
Tento oddíl uvádí BAT pro emise prachu vznikající při prašných operacích jiných neţ procesy vypalu.
Obecné informace týkající se bodových emisí z prašných operací lze nalézt v oddílech 2.3.3.1.1
a 2.4.5.3.
41. BAT je uplatňování systému řízení údrţby, který se zejména týká provozu filtrů na
těchto zdrojů. BAT musí brát tento systém řízení v úvahu a sniţovat bodové emise
z prašných operací (viz oddíl 2.4.5.3) na průměrnou hodnotu za dobu odběru vzorků
(jednorázové měření po dobu minimálně 30 minut) niţší neţ 10 mg/Nm 3 (BAT-AEL)
s pouţitím látkového filtru nebo <10–20 mg/Nm3 (BAT-AEL) s pouţitím mokrých
praček.
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Ve vápenkách se pouţívají především mokré pračky. Je třeba mít na paměti, ţe u malých zdrojů
(< 10 000 Nm3/h) je nutno zváţit přístup podle priority.
V tomto kontextu nahlédněte do oddílu 2.4.5.3, kde je uvedeno několik různých
opatření/technik, které lze pouţití jednotlivě i v kombinaci.
2.5.6.3 Emise prachu z procesů výpalu v peci
Tento oddíl uvádí BAT pro emise prachu vznikající během procesů vypalování v peci. Obecné
informace týkající se těchto bodových emisí z prašných operací lze nalézt v oddílech 2.3.3.1.1 a
2.4.5.3.
42. BAT je sniţování emisí prachu (tuhých částic) z kouřových plynů z procesů výpalu v peci
pouţitím suchého čištění odpadních plynů pomocí filtru (viz oddíl 2.4.5.3). Průměrná
denní hodnota BAT-AEL při pouţití textilních filtrů je menší neţ 10 mg/Nm3. Při pouţití
elektrostatických odlučovačů nebo jiných filtrů je průměrná denní hodnota BAT-AEL
niţší neţ 20 mg/Nm3.
Ve výjimečných případech, kdy má prach vysokou rezistivitu, můţe být průměrná denní
hodnota BAT-AEL vyšší aţ do 30 mg/Nm3.
V tomto kontextu je nutno při spalování odpadů dodrţovat Směrnici o spalování odpadů (WID)
[59, Evropská unie, 2000].

2.5.7 Plynné látky
2.5.7.1 Obecná primární opatření/techniky pro snižování emisí plynných látek
Obecné informace týkající se emisí plynných látek lze nalézt v oddílu 2.4.6.
43. BAT je sniţování emisí plynných sloučenin (tj. NOx, SOx, HCl, CO, TOC/VOC a kovů)
z kouřových plynů z procesů výpalu v peci pouţitím následujících primárních
opatření/technik, ať uţ individuálně nebo v kombinaci:
a) pečlivý výběr a kontrola látek vstupujících do pece,
b) sniţování obsahu látek, z nichţ vznikají znečišťující látky, v palivech a (je-li to moţné)
v surovinách, tj.
I. výběr paliv (jsou-li k dispozici) s nízkým obsahem síry (zejména u rotačních pecí),
dusíku a chlóru (viz oddíly 2.4.4 a 2.4.6.2),
II. výběr surovin (je-li moţný) s nízkým obsahem organických látek (viz oddíl 2.4.6.3),
III. výběr odpadních paliv vhodných pro daný proces a hořák (viz oddíly 2.2.5, 2.4.4
a 2.5.5.1),
c) pouţití opatření/technik optimalizace procesu, které zajistí účinnou absorpci oxidu siřičitého,
tj. účinný kontakt mezi plyny z pece a nehašeným vápnem (viz oddíly 2.3.3.3 a 2.4.3).
V tomto kontextu je při spalování odpadů nutno dodrţovat Směrnici o spalování odpadů (WID)
[59, Evropská unie, 2000].
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2.5.7.2 Emise NOx
Obecné informace týkající se emisí NOx lze nalézt v oddílech 2.3.3.2 a 2.4.6.1.
44. BAT je sniţováním emisí NOx z kouřových plynů z procesů výpalu v peci pouţitím
následujících opatření/technik, ať uţ individuálně nebo v kombinaci (viz oddíl 2.4.6.1):
a) primární opatření/techniky:
I. výběr vhodných paliv spolu s omezením obsahu dusíku v palivu (viz oddíly 2.4.4 a
2.4.6.1.4),
II. optimalizace procesu (tvarování plamene a teplotní profil, viz oddíl 2.4.6.1.1),
III. konstrukce hořáku (hořák s nízkými emisemi NOx, viz oddíl 2.4.6.1.3),
IV. postupné spalování, pouţitelné u PRK (viz oddíl 2.4.6.1.2),
b) SNCR, lze vyuţít u rotačních pecí typu Lepol (viz oddíl 2.4.6.1.4).
Následující hodnoty emisí NOx odpovídají hodnotám BAT-AEL:
Typ pece

Jednotky

PFRK, ASK, MFSK, OSK
LRK, PRK

mg/Nm3
mg/Nm3

BAT-AEL
(denní průměr, vyjádřeno pro NO2)
100 – <3501) 3)
<200 – <5001) 2)

1)

Horní hranice rozsahu platí v případě výroby dolomitického vápna a tvrdě páleného vápna.
Pro pece LRK a PRK se šachtou vyrábějící tvrdě pálené vápno můţe horní hranice dosáhnout aţ 800 mg/Nm 3
3)
Pokud primární opatření/techniky uvedené v bodě a) I. výše nedostačují a pokud nejsou k dispozici
sekundární opatření/techniky, které by sníţily emise NO x na 350 mg/Nm3, platí horní hranice 500
mg/Nm3, zejména pro tvrdě pálené vápno.

2)

Hodnoty emisí NO x z kouřových plynů z procesů vypalování v peci spojené
s pouţíváním BAT v odvětví výroby vápna

Tab. 2.43:

45. Při pouţití SNCR je BAT:
a) Uplatnění vhodného a dostatečného sniţování spolu se stabilním provozním reţimem,
b) uplatňování dobrého stechiometrického poměru a rozloţení amoniaku pro dosaţení nejvyšší
účinnosti sniţování NOx a pro sníţení úniku amoniaku,
c) udrţování úniku NH3 z kouřových plynů na nejniţší moţné úrovni, vţdy ale na průměrné
denní hodnotě pod 301) mg/Nm3. Je třeba vzít v úvahu vztah mezi sniţováním NOx a únikem
NH3 (viz oddíl 2.4.6.1.4 a Obr. 2.50).
Tato hodnota BAT-AEL vychází ze zkušeností s jedinou instalací pro výrobu vápna (čtyři
pece).
1)
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2.5.7.3 Emise SOx
Obecné informace týkající se emisí SOx lze nalézt v oddílech 2.3.3.3 a 2.4.6.2.
46. BAT je sniţování emisí SOx z kouřových plynů ze spalování v pecích pouţitím
následujících opatření/technik, aţ uţ individuálně nebo v kombinaci (viz oddíl 2.4.6.2):
a) pouţití opatření/technik optimalizace procesu, která zajistí účinnou absorpci oxidu siřičitého,
tj. účinný kontakt mezi plyny z pece a nehašeným vápnem (viz oddíly 2.3.3.3 a 2.4.3),
b) výběr paliv (je-li to moţné) s nízkým obsahem síry v případě dlouhých rotačních pecí (LRK),
c) pouţití technik přidávání absorbentu (např. přidávání absorbentu, suché čištění kouřového
plynu pomocí filtru, mokré pranía plynu, aktivní uhlí).
Následující hodnoty emisí SOx odpovídají hodnotám BAT-AEL:

1)

Typ pece

Jednotky

PFRK, ASK, MFSK, OSK, PRK
LRK

mg/Nm3
mg/Nm3

BAT-AEL1)
(denní průměr, vyjádřeno pro SO2)
<50 – <200
<50 – <400

Úroveň závisí na počáteční úrovni SOx v odpadních plynech a na pouţitém redukčním opatření/technice.

Hodnoty emisí SOx z kouřových plynů z procesů vypalování v peci spojené
s pouţíváním BAT v odvětví výroby vápna

Tab. 2.44:

2.5.7.4 Emise CO a úniky CO
2.5.7.4.1

Emise CO

Obecné informace týkající se emisí CO lze nalézt v oddílech 2.3.3.4, 2.3.3.4.2 a 2.4.6.3.
47. BAT je sniţování emisí CO pouţitím následujících primárních opatření/technik, ať uţ
individuálně nebo v kombinaci:
a) výběr surovin s nízkým obsahem organických látek, je-li to moţné (viz oddíl 2.4.6.3),
b) pouţití opatření/technik optimalizace procesu, které zajistí stabilní a úplné spalování (viz oddíl
2.4.6.3).
V tomto kontextu nahlédněte téţ do popisu BAT 30, 31 a 32 v oddílu 2.5.2, kde jsou uvedena
primární opatření/techniky.
Následující hodnoty emisí CO odpovídají hodnotám BAT-AEL:
Typ pece
PFRK, OSK, LRK, PRK

Jednotky
mg/Nm3

BAT-AEL1)
(denní průměr)
<500

)

Hodnota můţe být vyšší v závislosti na pouţitých surovinách a/nebo typu vyráběného vápna, např. hydraulického
vápna.

Hodnoty emisí CO z kouřových plynů z procesů vypalování v peci spojené
s pouţíváním BAT

Tab. 2.45:
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2.5.7.4.2

Redukce úniků CO

Obecné informace týkající se úniků CO lze nalézt v oddílu 2.4.6.3 této kapitoly a v oddílu 1.4.5.3
kapitoly o cementu.
48. Při pouţití elektrostatických odlučovačů (ESP) je BAT minimalizování četnosti úniků
CO pouţitím následujících opatření/technik (viz oddíl 2.4.6.3):
zkrácení prostojů elektrostatických odlučovačů. V tomto kontextu nahlédněte do oddílů 2.4.6.3 a
1.4.5.3, kde je uvedeno několik různých opatření/technik, které lze pouţít individuálně
i v kombinaci,
b) průběţné automatické měření obsahu CO,
c) pouţití rychlého měřicího a kontrolního zařízení včetně systému pro monitoring CO s krátkou
odezvou umístěného v blízkosti zdroje CO.
a)

V tomto kontextu nahlédněte do oddílu 2.4.6, kde jsou uvedeny pokyny týkající se kontroly
úniků CO.
2.5.7.5 Emise celkového organického uhlíku (TOC)
Obecné informace týkající se emisí TOC lze nalézt v oddílech 2.3.3.5 a 2.4.6.4.
49. BAT je sniţováním emisí TOC z kouřových plynů z procesů výpalu v peci pouţitím
následujících opatření/technik, ať uţ individuálně nebo v kombinaci:
a) pouţití obecných primárních opatření/technik (viz téţ BAT 30–32 v oddílu 2.5.2),
b) vyhnout se dodávání surovin s vysokým obsahem těkavých organických látek do systému
pece (s výjimkou výroby hydraulického vápna).
Následující hodnoty emisí TOC odpovídají hodnotám BAT-AEL:
Typ pece

Jednotky

LRK1), PRK1)
ASK1), MFSK1) 2), PFRK2)

mg/Nm3
mg/Nm3

BAT-AEL1)
(průměr za periodu měření)
<10
<30

1)

Hodnota můţe být vyšší v závislosti na pouţitých surovinách a/nebo typu vyráběného
vápna, např. hydraulického vápna.
2)
Úroveň můţe být ve výjimečných případech vyšší.

Tab. 2.46:
Hodnoty emisí TOC z kouřových plynů z procesů vypalování v peci spojené
s pouţíváním BAT

V tomto kontextu je při spoluspalování odpadů nutno dodrţovat Směrnici o spalování odpadů
(WID) [59, Evropská unie, 2000].
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2.5.7.6 Emise chlorovodíku (HCl) a fluorovodíku (HF)
Obecné informace týkající se emisí HCl a HF lze nalézt v oddílech 2.3.3.7 a 2.4.6.5.
50. Při pouţití odpadů je BAT sniţování HCl a HF pouţitím následujících primárních
opatření/technik:
a) pouţívání paliv s nízkým obsahem chlóru a fluoru (viz téţ oddíl 2.4.6.5),
b) omezení obsahu chlóru a fluoru pro jakýkoli odpad, který bude pouţit jako palivo ve vápenické
peci (viz oddíly 2.4.4 a 2.4.6.5).
Průměrná hodnota za den nebo období odběru vzorků (jednorázové měření po dobu
minimálně 30 minut) je <10 mg/Nm3 pro HCl a <1 mg/Nm3 pro HF.
V tomto kontextu je při spoluspalování odpadů nutno dodrţovat Směrnici o spalování odpadů
(WID) [59, Evropská unie, 2000].

2.5.8 Emise PCDD/F
Obecné informace týkající se emisí PCDD/F lze nalézt v oddílech 2.3.3.6 a 2.4.7.
51. BAT je předcházení emisím PCDD/F nebo jejich sniţování pouţitím následujících
opatření/technik, ať uţ jednotlivě nebo v kombinaci:
a) výběr paliv s nízkým obsahem chlóru,
b) omezení mnoţství mědi vstupující do pece v palivu,
c) minimalizace doby zadrţení kouřových plynů a kyslíku v zónách, kde se teplota pohybuje
v rozsahu mezi 300 a 450 °C.
Průměrné hodnoty BAT-AEL za vzorkovací období (6–8 hodin) jsou <0,05–0,1 ng
PCDD/F I-TEQ/Nm3.
V tomto kontextu nahlédněte do oddílu 2.4.7, kde jsou uvedena různá opatření/techniky pro
vertikální a rotační vápenické pece, které lze pouţít individuálně nebo v kombinaci. Dále je
v tomto kontextu při spolupalování odpadů nutno dodrţovat Směrnici o spalování odpadů
(WID) [59, Evropská unie, 2000].

2.5.9 Emise kovů
Obecné informace týkající se emisí kovů lze nalézt v oddílech2.3.3.9, 2.3.3.10 a 2.4.8.
52. BAT je minimalizování emisí kovů z kouřových plynů z procesů vypalování v peci
pouţitím následujících opatření/technik, ať uţ jednotlivě nebo v kombinaci:
a) výběr paliv s nízkým obsahem kovů,
b) pouţití systému ověřování kvality, který garantuje charakteristiky pouţívaných odpadních
paliv (viz oddíly 2.2.5.4 a 2.4.8.),
c) omezení obsahu příslušných kovů, zejména rtuti, v materiálech,
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d) pouţití účinných opatření/technik odstraňování prachu; v tomto kontextu nahlédněte do oddílu
2.4.5.3, kde jsou uvedena různá opatření/techniky odstraňování prachu, které lze pouţít
individuálně nebo v kombinaci.
Následující hodnoty emisí kovů při pouţití odpadů odpovídají hodnotám BAT-AEL:
Kovy

Jednotky

Hg
∑ (Cd, Tl)
∑ (As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V)

mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3

BAT-AEL
(průměr za periodu měření)
<0,05
<0,05
<0,5

Byly hlášeny nízké hodnoty (viz oddíly 2.3.3.9, 2.3.3.10 a 4.3.4.) při pouţití opatření/technik uvedených výše v
BAT 52 a–d.

Tab. 2.47:

Hodnoty emisí kovů z kouřových plynů z procesů vypalování v peci spojené s pouţitím

BAT

V tomto kontextu je při spoluspalování odpadů nutno dodrţovat Směrnici o spalování odpadů (WID)
[59, Evropská unie, 2000]. Dále v tomto kontextu nahlédněte do popisu BAT 37 (oddíl 2.5.5.1.1) a
BAT 38 (oddíl 2.5.5.1.2).

2.5.10 Procesní ztráty/odpad
Obecné informace týkající se procesních ztrát/odpadů lze nalézt v oddílech 2.3.4 a 2.4.9.
53. BAT je:
a) recyklace zachyceného prachu/částic látek ve výrobním procesu, kdykoli je to
proveditelné,
b) vyuţití prachu, vyřazeného nehašeného vápna a hydroxidu vápenatého (vápenného
hydrátu) ve vybraných komerčních produktech.
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2.5.11 Hluk
Obecné informace týkající se hluku lze nalézt v oddílech 2.3.6 a 2.4.10.
54. BAT je sniţování/minimalizace emisí hluku během procesu výroby vápna pouţitím
kombinace následujících opatření/technik (viz oddíl 2.4.10):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

výběr vhodného umístění hlučných operací,
uzavření hlučných operací/jednotek,
pouţití izolace vibrací z jednotek,
pouţití vnitřních a vnějších izolačních vrstev z odolných materiálů pro ţlaby,
zvukové utěsnění veškerých budov, v nichţ probíhají operace s pouţitím zařízení pro
transformaci materiálů,
instalace protihlukových bariér a budování protihlukových stěn, např. výstavba budov nebo
přírodních bariér (např. výsadba stromů a keřů mezi chráněným územím a hlučnými místy),
pouţití zvukové izolace u budov se strojním zařízením,
pouţití zvukové izolace u otvorů ve zdech, např. instalace stavidla na vstupu pásového
dopravníku,
instalace protihlukových absorbérů u výduchů, např. na výduchu čistého plynu z odprašovací
jednotky,
sníţení průtoku v potrubích,
hluková izolace potrubí,
pouţití tlumičů na výduchách,
izolace potrubí a koncových dmychadel, která jsou umístěna ve zvukotěsných budovách,
pouţití bezvazbových spojů zdrojů a hluku a potenciálně rezonujících součástí, např.
kompresorů a potrubí,
uzavírání dveří a oken v pokrytých oblastech.

Průmyslová odvětví výroby cementu, vápna a oxidu hořečnatého

324

Kapitola 2

2.6

Nastupující techniky v průmyslovém odvětví výroby vápna

2.6.1 Fluidní kalcinace
Kalcinace jemného vápence ve fluidním stavu byla po mnoho let realizována v relativně malém
měřítku. Má několik potenciálních předností:




vyuţití přebytků jemného vápence,
nízké emise NOx,
nízké emise SO2 při pouţití paliv s vysokým obsahem síry.

Tato technika ovšem vyţaduje značnou měrnou spotřebu tepla, jemné produkty nejsou vhodné pro
řadu aplikací a zbytkový obsah uhličitanu vápenatého je poměrně velký. Počáteční problémy
s pouţitím této techniky u pecí s výrobní kapacitou vyšší neţ 150 tun denně jsou, zdá se, vyřešeny.
Obr. 2.53 znázorňuje schéma fluidní pece. Jemný vápenec je vháněn do předehřívače pomocí vzduchu
zahřátého odpadními plyny z pece přes výměník tepla. Předehřátý vápenec poté vstupuje do prvního
oddílu s fluidním loţem, kde se zvýší teplota a zahájí se jeho kalcinace. Jak kalcinace postupuje, lehčí
pálené vápno přepadává přes přepadovou stěnu do dalšího oddílu s fluidním loţem, kde se kalcinace
dokončí. Vápno poté prochází chladičem, kde je chlazeno vzduchem z okolního prostředí.

Obr. 2.53:
[37, UK, 1996]

Fluidní pec

I kdyţ můţe fluidní technologie nabídnout niţší emise znečišťujících látek neţ ostatní technologie
pouţívané ve vápenických pecích, není dobře prozkoušena a můţe produkovat pouze jemné vápno
s vysokou reaktivitou.

2.6.2 Rychlý kalcinátor/disperzní výměník
Technika vhánění jemně drceného vápence přes disperzní výměník do rychlého kalcinátoru byla
vyvinuta v průmyslovém odvětví výroby cementu. Je ovšem vhodná pouze pro omezený rozsah
kvality vápence a byla zatím vyuţita ve velmi málo instalacích. Dvě pece vyuţívající tuto techniku
jsou v provozu v Austrálii. V jedné z nich prochází produkt z rychlého kalcinátoru krátkou rotační
pecí. Rotační část je konstruována tak, aby udrţovala procentuální obsah CaCO3 a reaktivitu vápna
v rozsahu zákazníkových specifikací.
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Tato technika je vhodné zejména pro „písčitý― vápenec, protoţe pec s bleskovou kalcinací vyţaduje
zrnitost vstupujícího materiálu v rozsahu 0–2 mm. Je o ní známo, ţe vyţaduje značné investiční
náklady, které budou pravděpodobně limitovat její vyuţití pouze na provozy s relativně vysokou
produkcí (např. okolo 500 tun denně).

2.6.3 Keramické filtry
Keramické filtry nejsou v roce 2008 u vápenických pecí pouţívány. Dokáţou nicméně účinně
zachytávat prach z plynů při velmi vysokých teplotách a je moţné, ţe odprašování plynů o vysoké
teplotě např. u rotačních pecí vyrábějících mrtvě pálený dolomit umoţní ţivotaschopnost některých
systémů pro opětovné vyuţití tepla.

2.6.4 Následné spalování kouřových plynů ze šachtových pecí se smíšenou
vsázkou
Pro úpravu kouřových plynů ze šachtových pecí se smíšenou vsázkou lze uvaţovat o dvou redukčních
technikách:

rekuperační tepelný oxidátor:
Hlavní technickou předností této techniky je její relativně nízká citlivost na koncentrace prachu aţ do
30 mg/Nm3. Kromě toho se díky vysokým teplotám v oxidátoru nemohou tvořit formovat amonné soli,
které způsobují problémy s ucpáváním a korozí. I při nejlepších provozních podmínkách ale tato
technika vyţaduje značné dodatečné mnoţství energie (aţ 0,85 GJ na tunu produktu). V průmyslovém
odvětví výroby vápna v roce 2008 nebyly k dispozici praktické zkušenosti s účinností redukce
znečišťujících látek a provozními náklady tohoto zařízení.

regenerační tepelný oxidátor:
V několika provozech vybavených šachtovými pecemi se smíšenou vsázkou, kde jsou pouţívána
různá pevná paliva, byly provedeny pilotní testy s malým regeneračním oxidátorem. Oxidátor byl
instalován mezi textilní filtr a komín do dílčího proudu kouřového plynu (proud kouřového plynu: Q <
1500 Nm3/h) oddělenou od hlavního proudu, jak ukazuje Obr. 2.54

Obr. 2.54:
Ukázkové blokové schéma techniky dodatečného spalování
[54, EuLA, 2006]
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Sloţení kouřových plynů na vstupu a výstupu oxidátoru bylo pečlivě monitorováno po dobu několika
hodin. Hlavní výsledky těchto testů jsou uvedeny v Tab. 2.37.
Látka
Případ
1
Případ
2
Případ
3
Případ
4
Případ
5
Případ
6

CO
TOC
H2S
CO
TOC
H2S
CO
TOC
H2S
CO
TOC
H2S
CO
TOC
H2S
CO
TOC
H2S

Průměrná vstupní
koncentrace (suchá)
(mg/Nm3)
4900
32
<0,8
14650
120
2
6270
338
1,4
10810
37
/
14230
34
20
14450
53
33

Průměrná výstupní
koncentrace (suchá
(mg/Nm3)
35
0,1
<0,7
95
0,4
<0,8
51
1,3
<1,2
95
0,2
/
128
0,3
<0,9
115
0,5
<0,5

Tab. 2.48:
Sloţení kouřového plynu monitorovaného po několik hodin
[54, EuLA, 2006]

Z těchto testů lze vyvodit závěr, ţe je-li oxidátor správně konstruován, můţe pracovat za běţných
tepelných podmínek (tj. bez dodávání další energie), pokud koncentrace CO v kouřovém plynu před
úpravou překračuje rozsah 1,5 aţ 2 %. V takovém případě lze obvykle dosáhnout účinnosti redukce
98 % pro oxid uhelnatý, TOC a sirovodík. Koncentrace emisí CO ve vyčištěném plynu je vţdy niţší
neţ 100 mg/Nm3 [142, EnvNGO/Tebert, 2007]. Oproti rekuperačnímu systému ale toto zařízení
vyţaduje velmi nízkou koncentraci prachu v kouřovém plynu (zpravidla niţší neţ 5 mg/Nm3). Pokud
je teplota na výstupu příliš nízká (např. niţší neţ 200 °C), mohou se formovat amonné soli. Pak lze
očekávat korozi potrubí a/nebo nekontrolované emise prachu. Testy dále ukázaly, ţe pokud úroveň CO
překračuje rozsah 2 aţ 3 %, vzniká oxidací znečišťujících látek v oxidátoru příliš mnoho energie. To
můţe vést k váţným problémům při kaţdodenním provozu zařízení.
Při rozhodování, kterou techniku pouţít, je třeba vycházet z následujícího (ovšem ne vyčerpávajícího)
seznamu kritérií:




charakteristiky kouřového plynu (např. průtok, obsah kyslíku, oxidu uhelnatého a TOC, teplota),
proměnlivost těchto parametrů v čase,
charakteristiky odprašovacího systému.

Nejlepší řešení proto závisí na místních podmínkách [54, EuLA, 2006].
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2.7. Závěry a doporučení
Časový průběh práce na dokumentu
Zahajovací schůzka s cílem revidovat dokumentu BREF pro cement a vápno proběhla v září roku
2005. TGW souhlasila s rozšířením rozsahu tohoto dokumentu a přidáním dalšího průmyslového
sektoru, totiţ výroby oxidu hořečnatého (MgO/magnézie) s pouţitím suchého procesu. Po uplynutí
období sběru informací a dat proběhla v únoru 2007 další schůzka TGW s cílem ověřit a odsouhlasit
informace a data, která budou pouţita pro revizi dokumentu BREF. TGW dále poţádala
o procedurální výjimku pro proces revize tohoto dokumentu, aby bylo moţno vést diskuzi o oddílech
1 aţ 4 a oddílech týkajících se BAT odděleně pro cement, vápno a oxid hořečnatý.
Na základě poţadavku TGW a s uváţením původního harmonogramu revize dokumentů BREF
(prosinec 2005) IEF souhlasila s rozdělením diskuze o oddílech 1 aţ 4 a oddílech týkajících se BAT na
tři kapitoly týkající se cementu, vápna a oxidu hořečnatého.
První návrh pokrývající revidované oddíly 1 aţ 4 a 6 pro cement, vápno a oxid hořečnatý byl
předloţen ke konzultacím v září roku 2007. Druhá část prvního návrhu pokrývající oddíly
o technikách zvaţovaných při stanovování BAT (oddíly 1.4, 2.4 a 3.4) a oddíly týkající se BAT
(oddíly 1.5., 2.5 a 3.5.) pro všechny tři kapitoly byly předloţeny ke konzultacím v květnu roku 2008.
Závěrečná schůzka TGW se konala v září 2008.
Projekt první revize tohoto dokumentu BREF, který byl pilotním projektem pro revizi první série
dokumentů BREF, vyvolal obrovský zájem. V době závěrečné plenární schůze měla TGW více neţ
110 členů.
Vzhledem k původnímu harmonogramu revize dokumentů BREF (prosinec 2005) nespočívala revize
dokumentu BREF pro cement a vápno v kompletním přepracování prvního dokumentu přijatého
v prosinci roku 2001, ale pouze v aktualizaci stávajícího dokumentu se zahrnutím dalších informací,
které byly revidovány (např. pokud jde o techniky), protoţe by mohly mít dopad na závěry ohledně
BAT. Výměna informací a sběr dat vycházel z poţadavků TGW a závěrů odsouhlasených na druhé
schůzce TGW (leden 2007). Dokument s pokyny pro sběr dat odsouhlasený IEF v dubnu 2008 nebyl
pro tento proces pouţit.
Zdroje informací, práce na této kapitole o cementu a chybějící informace
Revidovaná kapitola o vápně vychází z 35 dokumentů uvádějících informace jak z průmyslu, tak od
členských států. Zprávy předloţila EuLA, průmyslová asociace reprezentující většinu evropských
výrobců vápna a členské státy Německo, Rakousko, Francii, Finsko, Portugalsko, Itálii, Španělsko,
Maďarsko a Českou republiku. Tyto zprávy lze povaţovat za stavební kameny revidovaných částí této
kapitoly o vápně.
Další uţitečné informace byly získány návštěvou závodů vyrábějících vápno v Rakousku, Německu
a Finsku.
Na základě informací a dat získaných a poznámek předloţených po uplynutí konzultační doby byla
tato kapitola o vápně revidována a informace a data byla aktualizována. Dále byly vypracovány další
oddíly, např. oddíly o vyuţívání odpadů jako paliv a/nebo surovin a jejich spotřebě během výrobního
procesu vápna, typech vápenických pecí a jejich konstrukci a technikách, oddíly o několika typech
emisí do ovzduší, vlivech pouţívání odpadních materiálů na chování emisí, příkladech kalkulací
nákladů pro různé redukční opatření/techniky pro čištění kouřových plynů a o nástrojích
environmentálního managementu.
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I přes mnoţství velmi uţitečných informací a poznámek týkajících se několika různých problémů je
třeba zdůraznit některé problémy s daty a jejich důsledky pro tuto kapitolu o vápně:












není dostatek informací o spotřebě energie spolu s daty o nejlepší výkonnosti v závislosti na
typu pece a různých typech produktů; spotřeba energie přitom byla jedním z kritérií při
rozhodování o BAT,
není dostatek informací o monitoringu emisí a pouţívaných frekvencích měření,
např. o periodických měřeních,
pro sniţování emisí NOx jsou pouţívána primární opatření/techniky. Kromě toho byla technika
SNCR v roce 2008 pouţita pouze u pecí typu Lepol (jedna instalace se čtyřmi pecemi). Toto
zařízení SNCR bylo v testovacím a běţném provozu celkem po dobu 2 let. Pro vyuţití SNCR
v průmyslovém odvětví výroby vápna není dostatek informací a data z dlouhodobých
pozorování, např. dat o účinnosti redukce spolu s daty o nejlepší výkonnosti z hlediska emisí
NOx a uvolňování NH3. V roce 2008 nebyly k dispozici ţádné informace o tom, zda lze SNCR
vyuţít pro redukci NOx u rotačních pecí jiných typů pouţívaných pro výrobu vápna (s výjimkou
pecí typu Lepol),
pokud jde o emise CO, není dostatek informací o ostatních typech šachtových pecí (OSK),
jejichţ emise v současnosti přesahují hodnoty BAT-AEL. U některých z těchto typů šachtových
pecí by jejich specifické technické charakteristiky mohly zabraňovat dosaţení stanovených
hodnot BAT-AEL pro CO. Tyto technické charakteristiky by měly vzít v úvahu kompetentní
orgány při stanovování podmínek povolení podle čl. 9 odst. 4 směrnice IPPC (2008/1/ES),
není dostatek informací o četnosti a době trvání úniků CO při pouţití elektrostatických
odlučovačů; příslušné rozhodnutí o BAT tedy vychází z kvalitativního přístupu,
do jisté míry chybí informace o problému emisí kovů a souvislosti mezi emisemi kovů (rtuti)
a účinnými technickými variantami, které jsou k dispozici a které by bylo moţno vyuţít pro
jejich sníţení,
pokud jde o šachtové pece se smíšenou vsázkou (MFSK), není dostatek informací o emisích
TOC a jejich redukci. Kromě toho byly hlášeny vysoké emise CO na úrovni okolo 2500
mg/Nm3 vznikající v MFSK, které jsou dány a ovlivňovány několika faktory (např.
Boudouardova reakce, viz Obr. 1.40). Prevence těchto emisí můţe být obtíţná a do určité míry
nemoţná. Bylo by moţno pouţít nově vyvíjenou techniku přídavného spalování kouřových
plynů; tuto techniku je ovšem třeba dále rozvíjet a zkoumat,
jako jedna z nově nastupujících technik pro výrobu vápna je uvedena kalcinace ve fluidním loţi
(viz oddíl 2.6.1); TPS ovšem neposkytla ţádné informace o tom, jak by se tato technika měla
dále vyvíjet.

Míra shody na závěrečné schůzce TPS
Výsledky práce týkající se kapitoly o vápně byly odsouhlaseny na závěrečné schůzce TPS v září 2008.
Hlavními tématy diskuze na této závěrečné schůzce TPS byla rozhodnutí o BAT. Navrţené BAT pro
průmyslové odvětví výroby vápna byly probírány postupně jedna po druhé.
Na této závěrečné schůzce TPS bylo dosaţeno široké shody ohledně BAT (nejlepších dostupných
technik) pro průmyslové odvětví výroby vápna a nebyly zaznamenány ţádné sporné názory. Proces
výměny informací lze tedy – a to i při zpětném pohledu na celé období výměny informací – povaţovat
za úspěšný.
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Doporučení pro další práci
Výměna informací a její výsledek pro průmyslové odvětví výroby vápna, tj. kapitola tohoto
dokumentu týkající se vápna, představuje důleţitý pokrok ve snaze dosáhnout integrované prevence
a kontroly znečišťování v průmyslovém odvětví výroby vápna. Proces můţe pokračovat dále prací na
následujících problémech:
















sběr dat podle pokynů uvedených v dokumentu IEF vydaném v dubnu 2008, který umoţní
vyhodnocení výkonnosti určitých opatření/technik, zejména potenciálních BAT, na úrovni
jednotlivých vápenek,
sběr informací týkajících se vztahu mezi typem procesu, pouţitými odpady (druh, mnoţství)
a emisemi,
sběr dat o nákladech (např. o investicích či provozních nákladech) týkajících se všech
opatření/technik, které budou zvaţovány při určování BAT,
sběr dat o nákladech spolu s účinností redukčních opatření/technik,
sběr informací a dat týkajících se moţností minimalizace spotřeby energie nebo zvyšování
energetické účinnosti,
sběr dat o spotřebě energie spolu s daty o nejlepší výkonnosti podle pouţitých typů pecí
a různých typů vyráběných produktů,
sběr informací týkajících se monitoringu emisí a četnosti tohoto monitoringu např.
u periodických měření tak, aby příslušné orgány mohly kontrolovat dodrţování
poţadavků/podmínek uvedených v povolení,
zjištění moţností revize Referenčního dokumentu o obecných principech monitorování,
sběr informací a dat týkajících se vyuţití odpadů (např. sloţení, vstupní kritéria),
sběr informací a dat týkajících se vyuţití SNCR v průmyslovém odvětví výroby vápna pro
redukci emisí NOx, např. účinnost redukce, uvolňování NH3,
sběr většího mnoţství podrobných dat o emisích kovů a výzkum technik, které by bylo moţno
pouţít pro redukci emisí kovů (zejména rtuti),
šetření a sběr dat týkajících se četnosti a doby trvání úniků CO při pouţití elektrostatických
odlučovačů,
u PFRK je třeba pokračovat ve výzkumu a najít řešení problému emisí TOC,
u MFSK je třeba sbírat další informace o emisích CO a TOC (zejména ve vztahu k vývoji
dodatečného spalování popsaného v oddíle 2.6.4),
sběr informací týkající se techniky výroby vápna ve fluidním loţi.

Navrhovaná témata pro budoucí výzkum a vývoj
Další výzkum a vývoj bude potřebný a uţitečný zejména u technik popsaných v oddílu Nastupující
techniky (oddíl 2.6), aby bylo moţno tyto techniky v budoucnu vzít v úvahu při stanovování BAT pro
průmyslové odvětví výroby cementu.
Kromě toho ES spouští a prostřednictvím programů RTD podporuje sérii projektů zabývajících se
čistými technologiemi, nově nastupujícími technologiemi čištění a recyklace odpadních vod
a strategiemi řízení. Tyto projekty mohou být potenciálním příspěvkem k budoucím revizím BREF.
Čtenáři jsou proto ţádáni, aby informovali EIPPCB o jakýchkoli výsledcích výzkumu, které jsou
relevantní k předmětu tohoto dokumentu (viz téţ předmluvu k tomuto dokumentu).
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Glosář

GLOSÁŘ POJMŮ A ZKRATEK
POJEM / ZKRATKA

VÝZNAM

Dosaţené přínosy pro ţivotní
prostředí

hlavní dopad(y) na ţivotní prostředí, které je třeba řešit pomocí techniky (procesu nebo
odloučení), včetně dosaţených emisních hodnot a účinnosti výkonu., environmentální
přínosy technologie v porovnání s jinými
Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie
alternativní paliva a suroviny

ADEME
AFR (alternative fuels and raw
materials)
slitina
ASK (annular shaft kiln)
ATILH
atm
AWDF
(agricultural
waste
derived fuels)
bar
BAT (best available techniques)
BAT-AEL (associated emission
level)
Nejlepší dostupné techniky

BREF (best available techniques
reference document)
BUWAL
ºC
výhřevnost
CAS # (Chemical Abstract
Service)

CCM (caustic calcined magnesia)
CEM (Continuous Emissions
Monitors)
CEN/TC 343

křída
bodové emise
SNS
CKD (cement kiln dust)
CL 70 – 80

mezisloţkové vlivy
cSt
dB(A)

DBM (dead burned magnesia)

kov, který vznikl kombinací (jako roztok nebo sloučenina) dvou nebo více prvků,
z nichţ alespoň jeden je kov a výsledný materiál má vlastnosti kovu
prstencová šachtová pec
Association Technique de l'Industrie des Liant Hydrauliques
normální atmosféra (1 atm = 101325 N/m2)
paliva získaná ze zemědělského odpadu
bar (1,013 bar = 1 atm)
nejlepší dostupné techniky
úrovně emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami
BAT (směrnice IPPC) – nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje činností a jejich
provozních metod dokládající praktickou vhodnost určité techniky jako základu pro
stanovení mezních hodnot emisí, jejichţ smyslem je předejít vzniku emisí, a pokud to
není moţné, alespoň tyto emise omezit a zabránit tak nepříznivým dopadům na ţivotní
prostředí jako celek
referenční dokument o nejlepších dostupných technikách
Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Švýcarsko
stupeň Celsia
v tomto dokumentu vyjádřená jako čistá výhřevnost
identifikační číslo podle Chemical Abstract Service, divize Americké chemické
společnosti; jedná se o odkaz na celou řadu informací o dané chemické látce; jedinečný
číselný identifikátor pro chemické sloučeniny, polymery, biologické sekvence, směsi a
slitiny, který označuje vţdy jenom jednu látku
ţíravý kalcinovaný oxid hořečnatý/CCM
kontinuální monitorování/měření emisí
Evropský výbor pro standardizaci
Pracovní skupina CEN/TC 343 Tuhá alternativní paliva (Solid Recovered Fuels)
s mandátem Evropské komise vyvíjí a vytváří všechny potřebné normy pro tuhá
alternativní paliva (SRF), jako jsou technické specifikace, které budou po potvrzení
přeměněny v normy (evropské normy (EN)
amorfní druh uhličitanu vápenatého
emise znečišťujících látek do ţivotního prostředí prostřednictvím jakéhokoliv druhu
potrubí, bez ohledu na tvar jeho průřezu [151, Evropská komise, 2003]
Společenství nezávislých států – Ázerbájdţán, Arménie, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán,
Kyrgyzstán, Tádţikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Ukrajina
prach z cementářské pece
klasifikační standard:
CL 70 = vápno definované v EN 459 "Stavební vápno" s obsahem CaO + MgO>65 %
CL 80 = vápno definované v EN 459 "Stavební vápno" s obsahem CaO + MgO>75 %
výčet environmentálních dopadů emisí do vody/ovzduší/půdy, spotřeby energie,
spotřeby surovin, hluku a čerpaní vody (tj. poţadované směrnicí IPPC)
centistoke (viskozita)
decibel, jednotka pro popis a měření hladin zvuku (hluku) pomocí filtru pro hladinu
zvuku stupně A (odpovídající převrácené hodnotě křivky stejnoměrné hlasitosti 40 dB
(při 1 kHz)
tvrdě pálená (slinutá) magnézie
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diageneze
difúzní emise

zdroje difúzních emisí
DL 80 – 85

dolomit
KLDR
EC#

EEA (European Environment
Agency)
ESVO
např.
EGTEI (Expert Group on
Techno-Economic Issues)
EINICS (European inventory of
existing commercial chemical
substances)
EIPPCB (European Integrated
Pollution Prevention and Control
Bureau)
ELINCS

ELV (emission limit value)
EMS
(environmental
management system)
EPA (Environmental Protection
Agency)
ekv. C
ESP (electrostatic precipitator)
EU
EU-15
EU-25
EU-27
EU-23

EURITS (European Union for
Responsible Incineration and
Treatment of Special Waste)
EUR

VÝZNAM
fyzické, chemické nebo biologické procesy, které mění sedimenty v usazené horniny
změnou mineralogie a/nebo struktury
emise vznikající z přímého kontaktu těkavých nebo lehkých prachových látek
s prostředím (atmosférou, za běţných provozních podmínek). Mohou pocházet z:

konstrukce zařízení (např. filtry, sušáky apod.)

provozních podmínek (např. během přemisťování materiálu mezi dvěma
nádobami)

druhem operace (např. činnosti údrţby)

nebo z postupného uvolňování do jiných sloţek (např. ochlazování vody nebo
odpadní voda) [151, Evropská komise, 2003]
Fugitivní emise jsou podmnoţinou difúzních emisí.
zdroje podobných difúzních nebo přímých emisí, které jsou vícenásobné a jsou
rozmístěné uvnitř dané oblasti; mohou být bodové, lineární, povrchové nebo objemové
[151, Evropská komise, 2003]
klasifikační standard:
CL 80 = dolomitové vápno definované v EN 459 „Stavební vápno― s obsahem
CaO + MgO>75 %
CL 85 = dolomitové vápno definované v EN 459 „Stavební vápno― s obsahem
CaO + MgO>80 %
druh vápence, jehoţ uhličitanové frakci dominuje minerál dolomit, uhličitan vápenatohořečnatý (CaMg(CO3)2)
Korejská lidově demokratická republika
označuje sedmimístný kód (někdy také nazývaný EC číslo), který byl přidělený Komisí
Evropských společenství komerčně dostupným chemickým látkám v rámci Evropské
unie. Označení EC# nahradilo označení EINECS a ELINCS a tento kód zahrnuje látky
v tzv. seznamu látek, které uţ nejsou polymery, tj. seznamu látek, které byly na
evropském trhu od 18. září 1981 do 31. října 1993 a v dané době byly označovány jako
polymery, ale jiţ tak označovány nejsou
Evropská agentura pro ţivotní prostředí
Evropské sdruţení volného obchodu (zaloţeno dne 3. května 1960)
například
Expertní skupina pro technicko-ekonomické otázky Evropské komise
Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek; registrační číslo
přidělené kaţdé chemické látce, komerčně dostupně v Evropské unii od 1. ledna 1971
do 18. září 1981.Tento seznam byl nahrazen ELINCS.
Evropská kancelář IPPC
Od 19. září 1981 byl evropský seznam hlášených chemických látek nahrazen ELINCS.
Všechny "nové" látky dovezené na evropský trh dostanou po ohlášení Evropské komisi
přidělené číslo ELINCS
mezní hodnota emisí
systém environmentálního managementu
Agentura pro ochranu ţivotního prostředí
ekvivalentní uhlík
elektrostatický odlučovač
Evropská unie
Členské státy Evropské unie před 1. květnem 2004
Členské státy Evropské unie od 1. května 2004 do 31. prosince 2006
Členské státy Evropské unie od 1. ledna 2007
označuje členské země Cembureau:
Rakousko, Belgie, Chorvatsko,Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie,
Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemí, Norsko,
Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko, Turecko a Spojené
království
Evropská unie za odpovědné spalování a zpracování speciálního odpadu
Euro – evropská měna
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VÝZNAM

POJEM / ZKRATKA
EWC
(European
Catalogue)

Waste

odpadní plyn
stávající instalace

FGD (flue-gas desulphurisation)
FGT (flue-gas treatment)
kouřové plyny
FM (fused magnesia)
fuel oil EL
fugitivní emise

GAINS (Greenhouse Gas and Air
Pollution
Interactions
and
Synergies)
GSC (gas suspension calcination)
vápenný hydrát
tj.
IEF
(Information
Exchange
Forum)
imise
zařízení

IPCC (Intergovernmental Panel
on Climate Change)
IPPC
(integrated
pollution
prevention and control)
I-TEQ
IUPAC (International Union of
Pure and Applied Chemistry
nomenclature)
kcal
kg
kJ
KOH
kWh
K
uniklý vzduch
vápenec

L.O.I./LOI (loss on ignition)
LRK (long rotary kiln)
m
m/min
m2
m3
m3/h
magnézie
magnezit
oxid hořečnatý

Evropský katalog odpadů – hierarchický seznam popisů druhů odpadu.Tento katalog
klasifikuje odpadové materiály a kategorizuje je podle toho, jak byly vyrobeny a jaké
jsou jejich vlastnosti. Na EWC se odkazuje v celé řadě směrnic EU a rozhodnutí
Evropské komise v souvislosti s nakládáním s odpady.
odpadní plyn z procesu vypalování/spalování
instalace, které byly v provozu nebo schválená k 30. říjnu 1999 v souladu s legislativou
existující před tímto datem, nebo byly podle příslušného orgánu předmětem plné ţádosti
o schválení, za předpokladu, ţe budou uvedeny do provozu nejpozději 30. října 2000
(Směrnice IPPC (2008/1/ES))
odsíření kouřových plynů
úprava kouřových plynů
odpadní plyn/výfukový plyn z procesů vypalování/hoření
tavená magnézie
topný olej extra lehký
emise způsobené netěsností zařízení/únikem: emise do okolního prostředí v důsledku
postupné ztráty těsnosti kusu zařízení určeného k uchování izolované kapaliny
(v plynném nebo kapalném stavu), způsobené v podstatě rozdílným tlakem a z toho
vzniklým únikem. Příklady fugitivních emisí: únik z příruby, čerpadla, zapečetěného
nebo utěsněného zařízení apod. [151, European Commission, 2003]
model interakcí a synergií mezi skleníkovými plyny a znečištěním ovzduší
Čísla udávající výkon kalcinačního zařízení plynné dispense.
hydroxid vápenatý, Ca(OH)2
to jest
Fórum pro výměnu informací (neformální poradní orgán v rámci směrnice IPPC)
vznik a úroveň znečišťující látky, zápachů nebo hluku v prostředí
stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna či více činností uvedených
v příloze I směrnice IPPC a jakékoliv další s tím přímo spojené činnosti, které po
technické stránce souvisejí s činnostmi probíhajícími v dotyčném místě a mohly by
ovlivnit emise a znečištění
Mezivládní panel pro změnu klimatu
integrovaná prevence a kontrola znečistění
mezinárodní toxický ekvivalent
nomenklatura Mezinárodní unie pro čistou a uţitou chemii

kilokalorie (1 kcal = 4,19 kJ)
kilogram (1 kg = 1000 g)
kilojoule (1 kJ = 0,24 kcal)
hydroxid draselný
kilowatthodina (1 kWh = 3600 kJ = 3,6 MJ)
1) draslík;
2) Kelvinův stupeň (0 ºC = 273,15 K)
vzduch, který se netěstnostmi dostává do pece
minerál obsahující pouze CaCO3, pouţívaný jako CaCO3 nebo surový materiál pro
výrobu nehašeného vápna (oxidu vápenatého) dekarbonizací a vápenného hydrátu
(hydroxidu vápenatého) hydratací nehašeného vápna
ztráta ţíháním, technika pro určení např. organické hmoty, uhličitanu, CO2
dlouhá rotační pec
metr
metry za minutu
metr čtvereční
metr krychlový
objemový průtok: pokud není v tomto dokumentu uvedeno jinak, objemový průtok
označuje 10 objemových % kyslíku a normální podmínky
oxid hořečnatý (MgO)
uhličitan hořečnatý (MgCO3)
MgO/magnézie
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POJEM / ZKRATKA
opatření/techniky
m
MFSK (mixed feed shaft kiln)
mg
mg/m3

MHF (multiple hearth furnace)
mm
mmWG
monitorování

morfologie
MSW (municipal solid waste)
Mt
MJ
MW
ng
Nm3
NVC (net calorific value)
OECD (Organisation for Economic
Co-operation and Development)
OECD Mix
OK (other kilns)
ORC (Organic Rankine Cycle)
OSK (other shaft kilns)
 cm
PCB (polychlorované bifenyly)
PCC
(precipitated
calcium
carbonate)
PCDD (polychlorinated dibenzo-pdioxin)
PCDF
(polychlorinated
dibenzofuran)
PCP (pentachlorophenol)
PCT (polychlorinated terphenyls)
PET (polyethylene terephthalate)
PF (pulverised fuel)
PFRK (parallel flow regenerative
kiln)
pH
PLC
(programmable
controller)
PM (particulate matter)
podzol
znečišťující látka

logic

POP (persistent organic pollutant)
pucolán

pucolánový cement

PRK (rotary kiln with preheater)
PTFE (polytetrafluoroethylene)

VÝZNAM
viz technika
mikrometr (1 m = 10-6 m)
šachtová pec se smíšenou vsázkou
miligram (1 mg = 10-3 gram)
koncentrace: pokud není v tomto dokumentu uvedeno jinak, koncentrace plynných látek
a směsí označují suchý kouřový plyn při 10 objemových % kyslíku a normální
podmínky
kaskádová pec
milimetr (1 mm = 10-3 m)
milimetry vodního sloupce
proces, jehoţ účelem je vyhodnocení nebo stanovení skutečných hodnot a odchylek
emisí nebo jiného parametru; proces sestává z postupů systematické, periodické nebo
jednorázové kontroly, inspekce, odběru vzorků a měření nebo jiných vyhodnocovacích
metod provedených s cílem získat informace o emitovaných mnoţstvích a o trendech
v emisích znečišťujících látek
studie o struktuře a tvaru částic
pevný komunální odpad
megatuna (1 Mt = 106 t)
megajoule (1 MJ = 1000 kJ = 106 J)
megawatt
nanogram (1 ng = 10-9 g)
normální metr krychlový (101,3 kPa, 273 K)
(čistá) výhřevnost
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
mix primární energie zemí OECD
jiné pece
organický Rankinův cyklus
jiné šachtové pece
ohm/centimetr, jednotka měrného odporu
polychlorované bifenyly
sráţený uhličitan vápenatý
polychlorované dibenzo-dioxiny
polychlorované dibenzo-furany
pentachlor-fenol
polychlorované terfenyly
polyethylen tereftalát
práškové palivo
souproudá regenerativní šachtová pec
symbol pro kyselost nebo zásaditost roztoku. Jedná se o číslo ekvivalentní zápornému
dekadickému logaritmu koncentrace vodíkových kationtů ve zředěném vodném roztoku
logicky programovatelné zařízení: digitální počítač pouţívaný pro automatizaci
průmyslových procesů
prachová částice/prach
odbarvovací hlinka
individuální látka nebo skupina látek, které mohou poškodit nebo ovlivnit ţivotní
prostředí
perzistentní organický polutant
pucolány jsou materiály, které ač nejsou samy hydraulické povahy, obsahují křemík
(a hliník) v reaktivní formě a mohou být smíchány s vápnem za přítomnosti vody
a vytvářet sloučeniny s hydraulickými vlastnostmi. Přírodní pucolán obsahuje zejména
jemnou, červeno-hnědou hlínu. Byl vyvinut umělý pucolán, který obsahuje popílek
a kalenou strusku.
Pucolánový cement je směs portlandského cementu a pucolánového materiálu, který
můţe být přírodní nebo umělý. Přírodní pucolány jsou zejména materiály vulkanického
původu, ale obsahují také diatomové hlíny. Umělé materiály obsahují popílek, vypálený
jíl a břidlici.
rotační pec s předehřívačem
poly-tetra-fluor-etylen
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PVC (polyvinyl chloride)
nehašené vápno
RAINS (Regional Air Pollution
Information and Simulation mode)
RDF (refuse derived fuel)
RK (rotary kiln)
hořák RK
ROK (run-of-kiln)
ppm (parts per million)
SCR (selective catalytic reduction)
SEM (scanning electron micrograph)
křemičitý vápenec
SK (shaft kiln)
SNCR
(selective
non-catalytic
reduction)
jednorázové měření
normální podmínky pro výrobu
cementu a oxidu hořečnatého
normální podmínky pro výrobu
vápna
normální podmínky
StDev (standard deviation)
t
t60
TCDD (tetrachlorodibenzodioxin)
TE (toxicity equivalent)
technika
TEQ
TOC
TWG (technical working group)
UBA
UNFCCC
(United
Nations
Framework Convention on Climate
Change)
VDZ
VOC (volatile organic compounds)
WDF (waste derived fuel)
WID (Waste Incineration Directive)
% w/w nebo wt-%
% v/v nebo vol-%

VÝZNAM
polyvinylchlorid
oxid vápenatý, CaO
model regionálních informací a simulací znečištění ovzduší
palivo z odpadů; odpadní palivo odvozené z předběţně upravených a vytříděných frakcí
odpadu
rotační pec
hořák rotační pece
výrobek přímo z pece, netříděný
částic na milion
selektivní katalytická redukce
rastrovací elektronový mikroskop
vápenec, který obsahuje oxid křemičitý (SiO2)
šachtová pec
selektivní nekatalytická redukce
odběr vzorků na jednotlivých místech, nikoli průběţné měření
odkazují na teplotu 273,15 K a tlak 1013 hPa a obsah kyslíku 10 %
odkazují na teplotu 273,15 K a tlak 1013 hPa a obsah kyslíku 11 %
odkazují na teplotu 273,15 K a tlak 1013 hPa
standardní odchylka
tuna (metrická)
reaktivita vápna; označuje čas potřebný pro ohřátí nehašeného vápna z 20 na 60 °C při
reakci s vodou
tetrachlorodibenzodioxin
toxický ekvivalent (dioxiny a furany)
vyuţití technologie a způsob, jakým je zařízení navrţeno, udrţováno, provozováno
a vyřazeno z provozu
mezinárodní toxický ekvivalent (dioxiny a furany)
celkový organický uhlík
technická pracovní skupina
Umweltbundesamt/Federal Environmental Agency
Rámcová úmluva OSN o změnách klimatu
Verein Deutscher Zementwerke/Německá asociace výrobců cementu
těkavé organické sloučeniny
palivo z odpadu; odpadní palivo odvozené z předběţně upravených a roztříděných frakcí
odpadu
Směrnice o spalování odpadů
hmotnostní procento
objemové procento
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CHEMICKÉ ZNAČKY
Ag
Al
Al2O3
As
Ba
Be
Ca
CaCO3
CaO
Ca(OH)2
CaMg(OH)4
Cd
CH4
CN
Co
CO
CO2
Cr
Cu
F
Fe
Fe2O3
HCl
HF
Hg
H2O
H2S
MgCO3
MgO
Mn
Mo
N2
Na
Ni
NH3
NH4
NO
NO2
NOx
O
Pb
Pd
Pt
Rh
Sb
Se
SiO2
Sn
SO2
SO3
SOx
Te
Ti
Tl
V
Zn

stříbro
hliník
oxid hlinitý
arzen
baryum
berylium
vápník
uhličitan vápenatý
oxid vápenatý
hydroxid vápenatý
hydroxid vápenato-hořečnatý
kadmium
metan
kyanid
kobalt
oxid uhelnatý
oxid uhličitý
chrom
měď
fluor
ţelezo
oxid ţelezitý
kyselina chlorovodíková
kyselina fluorovodíková
rtuť
voda
sulfan
uhličitan hořečnatý
oxid hořečnatý/magnézie
mangan
molybden
dusík
sodík
nikl
amoniak
amonium
oxid dusnatý
oxid dusičitý
oxidy dusíku
kyslík
olovo
palladium
platina
rhodium
antimon
selen
oxid křemičitý
cín
oxid siřičitý
oxid sírový
oxidy síry
telur
titan
thalium
vanad
zinek
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4

PŘÍLOHY

4.1 Legislativa ES související s životním prostředím, která se
vztahuje na výrobu vápna a cementu v EU-27





Směrnice 2000/76/ES Evropského parlamentu a Rady ze 4. prosince 2000 o spalování odpadu
Evropský katalog odpadů (EWC), který byl vyvinutý podle článku 1 písm. a) Směrnice
75/442/EHS o odpadech:
◦
Rozhodnutí Komise 2000/532/ES ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí
94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady
75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam
nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS
o nebezpečných odpadech (ohlášená pod číslem dokumentu C(2000) 1147) (text platný
pro EEA)
Směrnice 2004/8/ES Evropského parlamentu a Rady o podpoře kombinované výroby tepla
a elektřiny na základě poptávky po tepelné energii na vnitřním trhu a pozměňující směrnici
Rady 92/42/EHS ze dne 11. února 2004).
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4.2

Příloha výroba cementu

4.2.1 Skupiny odpadních paliv podle CEMBUREAU v porovnání se skupinami
podle EWC
Skupina 1: Dřevo, papír, lepenka
Kategorie odpadu
Popis odpadu
Nebezpečný
Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a zpracování
Kategorie 02
potravin
02 01 07
Odpady z lesnictví
Kategorie 03

Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky

03 01 02
03 01 03
03 03 07

15 01 01
15 01 03

Piliny
Piliny, odřezky, odpadní dřevo/dřevotřískové desky/dýhy
Odpad z recyklace papíru a lepenky
Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak
neurčené
Papírové a lepenkové obaly
Dřevěné obaly

Kategorie 17

Stavební a demoliční odpady (včetně vytěţené zeminy z kontaminovaných míst)

17 02 01

Dřevo

Kategorie 20

Komunální odpady (odpady z domácností a podobné ţivnostenské, průmyslové odpady
a odpady z úřadů) včetně sloţek z odděleného sběru

Kategorie 15

20 01 01
20 01 37
Skupina 2: Textil

Papír a lepenka
Dřevo obsahující nebezpečné látky

*

Kategorie odpadu

Popis odpadu

Nebezpečný

Kategorie 04

Odpady z koţedělného, koţešnického a textilního průmyslu

04 02

Odpad z textilního průmyslu
Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak
neurčené
Textilní obaly
Odpady ze zařízení na zpracování (vyuţívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod
pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro
průmyslové účely

Kategorie 15
15 01 09
Kategorie 19
19 12 08

Textil

Kategorie 20

Komunální odpady (odpady z domácností a podobné ţivnostenské, průmyslové odpady
a odpady z úřadů) včetně sloţek z odděleného sběru

20 01 10
Skupina 3: Plasty

Oděvy

Kategorie odpadu

Popis odpadu

Nebezpečný

02 01 04

Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a zpracování
potravin
Odpadní plasty

Kategorie 12

Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů

12 01 05

Plastové částice

Kategorie 15

Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak
neurčené

Kategorie 02

15 01 02
Kategorie 20

Plastové obaly
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné ţivnostenské, průmyslové odpady
a odpady z úřadů) včetně sloţek z odděleného sběru
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Skupina 4: RDF
Kategorie odpadu
Kategorie 15
15 01 06
Kategorie 19
19 02 10
19 12 10

Popis odpadu

Nebezpečný

Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak
neurčené
Směsné obaly
Odpady z fyzikálně-chemických úprav odpadů (zahrnující odstraňování chromu, kyanidů,
neutralizaci)
Spalitelný odpad neuvedený v 19 02 08 a 19 02 09
Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)

Kategorie 20

Komunální odpady (odpady z domácností a podobné ţivnostenské, průmyslové odpady
a odpady z úřadů) včetně sloţek z odděleného sběru

20 03 01

Směsný komunální odpad

Skupina 5: Guma/pneumatiky
Kategorie odpadu
Popis odpadu
Kategorie 16

Odpady v tomto katalogu jinak neurčené

16 01 03

Ojeté pneumatiky

16 01 04

Pryţový odpad (dopravníkové pásy apod.)

16 02 16

Jiné sloţky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15

Nebezpečný

Skupina 6: Průmyslové kaly (filtrační koláče, vysušené atd.)
Kategorie odpadu
Popis odpadu
Nebezpečný
Kategorie 03
Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky
03 03 02
Kaly zeleného louhu
Kategorie 04

Odpady z koţedělného, koţešnického a textilního průmyslu

04 02 19

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky *

04 02 20

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 04 02 19

Kategorie 05

Odpady z rafinace ropy, čištění zemního plynu a pyrolytického zpracování uhlí

05 01 09

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

05 01 10
Kategorie 06

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 05 01 09
Odpady z anorganických chemických procesů

06 05
Kategorie 07

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
Odpady z organických chemických procesů

07xx 11

Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky *

*

Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 xx 11
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a pouţívání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů),
Kategorie 08
lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev
Kategorie 10
Odpady z tepelných procesů
Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů
Kategorie 11
a z hydrometalurgie neţelezných kovů
Kategorie 12
Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů
Kategorie 13
Odpady olejů (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)
Odpady organických látek jako rozpouštědla (kromě odpadů uvedených ve skupinách 07
Kategorie 14
a 08)
Skupina 7: Kaly z čištění komunálních odpadních vod
Kategorie odpadu
Popis odpadu
Nebezpečný
Odpady ze zařízení na zpracování odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod
Kategorie 19
mimo místo jejich vzniku a z výroby vody
Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06 (pouţívaný pro zpracované odpadní
19 03 07
pelety)
*
19 02 05
Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky
07xx 12

19 02 06

Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05

Průmyslová odvětví výroby cementu, vápna a oxidu hořečnatého

403

Přílohy

19 08 05

Kaly z čištění komunálních odpadních vod

Skupina 8: Ţivočišná moučka, tuky
Kategorie odpadu
Popis odpadu
Nebezpečný
Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a zpracování
Kategorie 02
potravin
02 01 02
02 02 02

Ţivočišná moučka
Ţivočišný tuk

Skupina 9: Uhlí/uhlíkový odpad
Kategorie odpadu
Popis odpadu

Nebezpečný

Kategorie 05

Odpady z rafinace ropy, čištění zemního plynu a pyrolytického zpracování uhlí

05 06 01
05 06 02

Dehty
Asfalt

Kategorie 19

Odpady ze zařízení na zpracování odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo
místo jejich vzniku a z výroby vody

19 01 10
19 01 17
19 09 04

Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin
Odpad z pyrolýzy
Upotřebené aktivní uhlí

*

*

Skupina 10: Odpad ze zemědělství
Kategorie odpadu
Popis odpadu
Nebezpečný
Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a zpracování
Kategorie 02
potravin
02 01 03
02 01 05
02 01 07

Odpad rostlinných pletiv
Agrochemické odpady
Odpady z lesnictví

Kategorie 03

Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky

03 01 01
03 03 01

Odpadní kůra a korek
Kůra

Skupina 11: Pevná odpadní paliva (impregnované piliny)
Kategorie odpadu
Popis odpadu
Kategorie 03

*

Nebezpečný

Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky

Impregnované piliny
Odpady ze zařízení na zpracování odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo
Kategorie 19
místo jejich vzniku a z výroby vody
Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího *
19 12 11
nebezpečné látky
Skupina 12: Rozpouštědla a související odpad
Kategorie odpadu
Popis odpadu
Nebezpečný
03 01 02

Kategorie 02

Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a zpracování
potravin

02 03 03
Kategorie 07
07 01 04
07 01 08
07 03 04
07 03 07
07 03 08
07 04 03
07 04 04
07 04 07
07 04 08
07 05 03
07 05 04
07 05 07
07 05 08

Odpady z extrakce rozpouštědly
Odpady z organických chemických procesů
Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
Jiné destilační a reakční zbytky
Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
Halogenované destilační a reakční zbytky
Jiné destilační a reakční zbytky
Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
Halogenované destilační a reakční zbytky
Jiné destilační a reakční zbytky
Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
Halogenované destilační a reakční zbytky
Jiné destilační a reakční zbytky
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Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
*
Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
*
Halogenované destilační a reakční zbytky
*
Jiné destilační a reakční zbytky
*
Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
*
Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
*
Halogenované destilační a reakční zbytky
*
Jiné destilační a reakční zbytky
*
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a pouţívání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů),
Kategorie 08
lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné *
08 01 11
látky
08 01 12
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
08 01 21
Odpadní odstraňovače barev nebo laků
*
08 03 01
Odpadní tiskařské barvy obsahující halogenovaná rozpouštědla
*
08 03 02
Odpadní tiskařské barvy obsahující nehalogenovaná rozpouštědla
*
08 03 10
Odpadní organická rozpouštědla pouţívaná k čištění
*
Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné *
08 04 09
nebezpečné látky
08 05 01
Odpadní izokyanáty
*
Kategorie 09
Odpady z fotografického průmyslu
09 01 03
Roztoky vývojek v rozpouštědlech
*
Kategorie 14
Odpady organických látek jako rozpouštědla (kromě odpadů uvedených ve skupinách 07 a 08)
14 01 02
Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
*
14 01 03
Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
*
14 02 01
Halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
*
Směsi rozpouštědel nebo organických kapalin bez obsahu halogenovaných *
14 02 02
rozpouštědel
Odpady ze zařízení na zpracování odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo
Kategorie 19
místo jejich vzniku a z výroby vody
19 02 08
Kapalné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky
*
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné ţivnostenské, průmyslové odpady
Kategorie 20
a odpady z úřadů) včetně sloţek z odděleného sběru
20 01 13
Rozpouštědla
*
20 01 27
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
*
20 01 28
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27
Skupina 13: Olej a olejový odpad
Kategorie odpadu
Popis odpadu
Nebezpečný
07 06 03
07 06 04
07 06 07
07 06 08
07 07 03
07 07 04
07 07 07
07 07 08

Kategorie 01

Odpady z geologického průzkumu, těţby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene

Kategorie 04

Odpady z koţedělného, koţešnického a textilního průmyslu

Kategorie 05

Odpady z rafinace ropy, čištění zemního plynu a pyrolytického zpracování uhlí

Kategorie 12
Kategorie 13
13 01 01
13 01 02
13 01 03
13 01 04
13 01 05
13 01 06
13 01 07
13 01 08
13 02 01
13 02 02
13 02 03
13 03 01
13 03 02
13 03 03
13 03 04
13 03 05

Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů
Odpady olejů (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)
Oleje (včetně emulzí), brzdové kapaliny atd.
Ostatní chlorované hydraulické oleje (s výjimkou emulzí)
Nechlorované hydraulické oleje (s výjimkou emulzí)
Chlorované emulze
Nechlorované emulze
Hydraulické oleje obsahující pouze minerální olej
Jiné hydraulické oleje
Brzdové kapaliny
Chlorované motorové, převodové a mazací oleje
Nechlorované motorové, převodové a mazací oleje
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Odpadní izolační nebo teplonosné oleje s obsahem PCB nebo PCT
Jiné chlorované izolační nebo teplonosné oleje a jiné kapaliny
Nechlorované izolační nebo teplonosné oleje a jiné kapaliny
Syntetické izolační nebo teplonosné oleje a jiné kapaliny
Minerální izolační a teplonosné oleje
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13 04 01
13 04 02
13 04 03
13 05 01
13 06 01

Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby
Oleje z kanalizace přístavních mol
Oleje ze dna jiných lodí
Odpady z odlučovačů oleje/vody
Odpadní olej neuvedený jinde

*
*
*
*
*

Skupina 14: Jiné

Tab. 4.1:
Skupiny odpadních paliv podle CEMBUREAU v porovnání se skupinami podle EWC
[91, CEMBUREAU, 2006]
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4.2.2 Výroba cementu – specifické údaje o zařízení
4.2.2.1 Příklady druhů používaných odpadů, vliv na chování emisí a rozsah
koncentrací pro látky v odpadních materiálech (vstupní kritéria)
Příklady druhů a mnoţství odpadů pouţívaných v německých cementářských pecích jsou uvedeny
v Tab. 4.2. Tyto druhy odpadů často zahrnují nebezpečné sloţky.
Druh odpadního paliva
Pneumatiky/guma
Odpadní olej
Zpracované
frakce
průmyslového/komerčního
odpadu
Zpracované
části odpadu z domácnosti
Ţivočišná moučka a tuk
Odpadní dřevo
Rozpouštědla
Podzol1)
Odpadní kal
Jiné
Celkem
1)

Mnoţství pouţité v roce 2004
(kt/rok)
290
100
863
157
439
42
72
11
48
20
2042

Odbarvovací hlinka

Druhy a mnoţství odpadu a odpadních paliv pouţitých v německých cementářských
pecích v roce 2004
[76, Německo, 2006]
Tab. 4.2:

Tyto různé druhy pevných a kapalných odpadů, které se pouţívají, často zahrnují nebezpečné sloţky,
jak znázorňuje Tab. 4.3.
Druhy paliva
Odpadní olej
Pouţitá rozpouštědla

Ojeté pneumatiky
Dřevo
Ţivočišná moučka
Odpadní kal
Bělicí hlinka
Odpad specifický pro
výrobu
Separované frakce
směsného komunálního
odpadu

Kapalné odpadní palivo
Smíšený odpad (nebezpečný)
Smíšený odpad, jednodruhový odpad, který je obsaţený
ve směsi, musí být označený kódem odpadu
(nebezpečný)
Pevná odpadní paliva

Mnoţství
(kt/rok)
2003
2004
116

100

48

72

247

290

48

42

452
4
20

439
48
11

Směsný odpad, tj. jednodruhový odpad, který je
obsaţený, musí být označený kódem odpadu

626

862

Kvalita paliva závisí na pouţitých krocích zpracování

155

157

Jednodruhový odpad
Směsný odpad, tj. jednodruhový odpad, který je
obsaţený, musí být označen kódem odpadu (můţe být
nebezpečný)
Jednodruhový odpad
Jednodruhový odpad
Jednodruhový odpad (nebezpečný)

Tab. 4.3:
Mnoţství různých druhů odpadů pouţitých v německém odvětví výroby cementu
[76, Německo, 2006]

V roce 2006 dosáhly cementárny v Německu, uváděné jako příklady, hodnoty substituce odpadů více
neţ 80 %; odpadní paliva mohou pokrýt aţ 100 % spotřeby energie. U pecního systému se suchým
procesem, který obnáší rotační pec se čtyřstupňovým, douvětvovým výměníkem a planetovým

Průmyslová odvětví výroby cementu, vápna a oxidu hořečnatého

407

Přílohy

chladičem, se odpadní paliva pouţívají jiţ mnoho let. Jako paliva se pouţívají zejména pneumatiky,
odpadní olej, dřevo, upravené frakce průmyslových odpadů, jako jsou plasty, papír nebo textilie
a ředidla. Tab. 4.4 uvádí jako příklad hodnoty přípustné pro vyuţití průmyslového odpadu v této
cementárně.
Parametr

Jednotka

Přípustné hodnoty
u průmyslového
odpadu
2
1
10
1
0,5
75
10
100
100
20
300
100
100
25
75

S
%
Cl
%
Cd
mg/kg
Tl
mg/kg
Hg
mg/kg
Sb
mg/kg
As
mg/kg
Pb
mg/kg
Cr
mg/kg
Co
mg/kg
Cu
mg/kg
Mn
mg/kg
Ni
mg/kg
V
mg/kg
Sn
mg/kg
1)
Roční průměr 1 mg/kg
2)
Roční průměr 5 mg/kg
3)
Roční průměr 300 mg/kg

Příklady akceptovaných
a rozpouštědla
[76, Německo, 2006]
Tab. 4.4:

hodnot

různých

Přípustné
hodnoty
u rozpouštědel
31)
1
102)
0,5
1
5
20
7003)
100
300
5
1000
10
0,5
1

parametrů

pro

průmyslový

odpad

Podmínky a výsledky monitorování ročních emisí jsou uvedeny v Tab. 4.5a Tab. 4.6. Během měření
tvořila odpadní paliva více neţ 80 % energie. Lze dosáhnout striktních hodnot emisí.
Parametr
Fosilní paliva
Hlavní hořák (uhelný
prach)
Odpadní paliva
Pneumatiky
Rozpouštědla – řádek 1
Rozpouštědla – řádek 2
Plasty/dřevo
Vstup pece
Surovinová moučka
Výhřevnost
Uhlí
Pneumatiky
Rozpouštědla – řádka 11)
Rozpouštědla – řádka 22)
Plasty/dřevo
% spotřeby energie
Uhlí
Pneumatiky
Rozpouštědla – řádka 11)
Rozpouštědla – řádka 22)
Plasty/dřevo
Odpadní paliva celkem
Celkem
Produkt
Slínek
Kapacita

1
08:00 – 18:00

Počet a doba měření
2
08:00 – 18:00

3
08:00 – 18:00

t/h

2,9

3,3

2,4

t/h
t/h
t/h
t/h

3,4
3,0
3,0
6,3

3,4
3,0
3,0
6,3

3,4
3,0
3,0
6,3

t/h

200

200

200

MJ/kg
MJ/kg
MJ/kg
MJ/kg
MJ/kg

26,8
26,0
27,7
26,6
19,0

26,8
26,0
27,7
26,6
19,0

26,8
26,0
27,7
26,6
19,0

%
%
%
%
%
%
%

17
20
19
18
27
83
100

19
19
18
17
28
81
100

15
20
19
18
27
85
100

t/h
%

121
97

121
97

121
97

Jednot
ka

Tab. 4.5:
Provozní data německé cementářské pece pouţívající odpadní paliva (průměr údajů za
období tří dnů)
[76, Německo, 2006]
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Sloţka
Teplota
Vlhkost
Objemový průtok
Prach
NOx
SOx
HCl
HF
Hg
∑ (Cd, TI)
∑ (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn)
∑ (As, benzo-a-pyren, Cd, Co, Cr)
TOC
PCDD/F
Benzen

Jednotka
°C
Objemové %
m3/h
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
ng-ITEQ/Nm3
mg/Nm3

Výsledky1)
Mlýn
Mlýn
v
mimo
průměru
průměr
106
151
17
17
275900
2391000
32)
3852)
182)
3)
n.d.
n.d.3)
4)
0,09
0,064)
4)
0,009
0,0335)
2)
<0,01
<0,0022)
3)
n.d.
n.d.3)
4)
0,055
0,0714)
3)
n.d.
n.d.3)
8
9
n.d.3)
n.d.3)
<14)

1)

Normální podmínky při 1013 hPa a 273 K; po odečtení obsahu vody, a obsah
kyslíku v kouřovém plynu 10 objemových %
2)
Roční průměrná hodnota vyplývající z kontinuálních měření
3)
Nezjištěno
4)
Průměrná hodnota pro vzorkovací období 0,5 h

Tab. 4.6:
Výsledky sledování emisí při pouţití odpadních paliv v německé cementárně
[76, Německo, 2006]

Jako příklad z estonské cementárny, kde pouţité odpadní palivo je homogenní směs kapalných
spalitelných nebezpečných odpadů, vyrobené z odpadních olejů. Taková směs splňuje technické
poţadavky uvedené v Tab. 4.7, směs se nazývá odpadní palivo se speciálním názvem a je určená
pouze jako doplňkové palivo v cementářských pecích. Dávka odpadního paliva je pevně stanovený
objem kapalného odpadního paliva, zpracovaného jako jedna náplň před dodáním konečnému
uţivateli za určitých okolností a dodávaného s jakostní specifikací. Příklady analýzy vlastností jsou
uvedeny v Tab. 4.8. Příklady jakostních poţadavků odpadů jsou uvedeny v Tab. 4.9 níţe.
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Záznamový list s údaji o kvalitě odpadního paliva VA1)
Č.

Prvek

Dodavatel analyzuje kaţdou várku
1 Výhřevnost při přijetí
2

Obsah vody při přijetí

3

Obsah popela

4
5
6

Bod vzplanutí
Pevné částice <5mm v palivu VA1)
Hustota při 15 °C

7

VA1) viskozita při 40 °C

Jednotka
MJ/kg
objemové
%
objemové
%
°C
mm
kg/Nm3
cSt

Mezní hodnota; poznámky

Naměřená
hodnota

>17
<35; v odpadu chybí při
přijetí volná voda
<15)
>60
Chybí
Ţádné normy
Vykládka nákladu na místě
přijetí je zajištěna bez
externích prostředků

Reakční test při smísení se spalinami
z olejonosné břidlice (koagulace, plyny,
Negativní
exotermická reakce)
Dodavatel provádí analýzu kaţdých 500 Nm3 VA1) nebo minimálně jednou za rok
Síra (S)
objemové <2)
8
%
Celkový obsah halogenu
objemové <1)
9
Cl+Br+Fl+I
%
Kovy:
ppm
Cd+Tl
<15)
10
(částic na
Hg
<5)
milion)
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
<2500)
Dodavatel provádí analýzu kaţdých 2000 Nm3 odpadu nebo minimálně jednou za rok
11 PCB2)
ppm
<50
1)
Speciálně připravené odpadní palivo VA je homogenní směs kapalných spalitelných hořlavých odpadů,
vyrobené z odpadních olejů
2)
Polychlorované bifenyly
8

Tab. 4.7:
Záznamový list o vlastnostech odpadu z Estonska
[75, Estonsko, 2006]
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Analýza sloučenin
Parametr
Jednotka
Analýzy
Vyšší výhřevnost
kJ/kg
15072
Niţší výhřevnost
kJ/kg
9211
Pevné látky1)
%
24,3 (100)
Uhlíl2) (C)
%
24,7
Síra (S)
%
5,3
Ostatní spalitelné pevné látky
%
20,6
Popel (nespalitelný)
%
49,4
Kapalné látky3)
%
36,6 (100)
Benzin
%
30,3
Ropa
%
69,4
Fenoly
%
0,3
PCB4)
%
0,55)
Obsah vody
%
39,1
Hustota
kg/l
1,15
Bod vzplanutí
°C
70
Popel (nespalitelný), oxidovaný:
Chlor (Cl)
%
stopy
Sodík (Na+K)
%
2
Draslík (K)
%
Vápník (Ca)
%
38,5
Křemík (Si)
%
28,8
Měď (Cu)
%
stopy
Hořčík (Mg)
%
6,5
Ţelezo (Fe)
%
6,1
Fosfor (P)
%
0,2
Hliník (Al)
%
7,7
Kadmium (Cd)
%
stopy
Vanad (V)
%
stopy
Olovo (Pb)
%
stopy
Zinek (Zn)
%
stopy
Chrom (Cr)
%
stopy
Nikl (Ni)
%
stopy
Síra (S)
%
8,7
Titan (Ti)
%
0,4
Jiné
%
1,1
1)
3)
Sušina, w = 0 %
Organický
2)
4)
Uhlík
Polychlorované bifenyly

Tab. 4.8:
Analýza vlastností z estonské cementárny
[75, Estonsko, 2006]
Kvalitativní poţadavky na odpad
Parametr
Jednotka
Poţadavek
Výsledná teplota
°C
90
Viskozita při teplotě 80 °C
cST1)
5,5 – 6,0
Viskozita při teplotě 100 °C
cST1)
3,6 – 4,2
Výhřevnost, niţší
MJ/kg
ne méně neţ 26
Objemová hmotnost
kg/m3
1130 – 1140
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku
°C
ne méně neţ 130
Teplota tání
°C
do 50
Obsah popela
%
do 0,5
Mechanické příměsi 2)
%
do 2,0
Obsah vody
%
do 4,0
Neutralizační číslo/faktor
mg KOH3)/g
do 260
Chemické sloţení:
Síra (S)
%
do 0,2
Chlor (Cl)
%
do 0,1
Těţké kovy: Na, K, Mn, V, Co, Ni, Cu, Pb, Zn
%
do 0,005
1)
3)
cST = centistoky
KOH = hydroxid draselný
2)
Zrnitost do 3 mm

Tab. 4.9:
Jakostní poţadavky na odpad z estonské cementárny
[75, Estonsko, 2006]
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Tab. 4.10 uvádí nárůst vyuţití odpadu a odpadních paliv v estonské cementárně od roku 2000 do roku
2005.

Rok
Naftonosná
břidlice
2000
2001
2002
2003
2004
2005

4415
16809
16304
19921
19242

Spotřeba odpadních paliv
(t/rok)
Kapalná
Kyselina
Odpadní
benzoová
Celkem
olej
Materiály
365
365
1223
5638
3322
20131
4020
20324
5643
1500
27064
4552
3312
27106

Pevná
Naftonosná
břidlice
polokoks
9366
10013
27503
15300
-

Tab. 4.10:
Spotřeba odpadních paliv pouţívaných v estonské cementárně
[75, Estonsko, 2006]
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4.2.2.1.1

Příklady rozsahů koncentrace pro látky v odpadních materiálech/vstupní kritéria pro
odpad

Tab. 4.11 aţ Tab. 4.13 uvádějí příklady typických rozsahů koncentrace kovů a typická vstupní kritéria
pro různé látky vhodných odpadů pouţívaných jako paliva a/nebo suroviny v různých cementárnách
a různých zemích.

Parametr

As
Sb
Be
Pb
Cd
Cr
Cu
Co
Ni
Hg
Tl
V
Zn
Sn
Cl
(celkem)
PCB

Spalitelný
odpad 4)9)
obecně

15
5
5
200
2
100
100
20
100
0,5
3
100
400
10
1%
50

Rakousko1) 10)
Švýcarsko2)
Plast,
papír,
textilní
odpad,
Rozpouštědla, Spalitelný
Další
dřevo atd.
odpadní olej,
odpad 5)9
odpad k
frakce s
odpadní laky
obecně)
likvidaci
vysokou
výhřevností
z běţného
odpadu
Maximální hodnoty (mg/kg)
15
20
15
20 (200)7)
100
5
8004)
5
500
800
200
500
27
20
2
5
300
300
100
500
500
500
100
600
100
25
20
60
200
100
80
2
2
0,5
58)
10
5
3
100
400
70
100
10
2%
-

100

-

-

Německo3)
Plast,
papír,
textilní
odpad,
dřevo atd.

Rozpouštědla,
odpadní olej

s vysokou
výhřevností
z běţného
odpadu6)
13
120
2
400
9
250
700
12
160
1,2
2
25
70
1,5 %

15
20
2
150
4
50
180
25
30
1
2
10
30
-

-

-

Dobrovolný závazek přijatý samotným průmyslovým odvětvím výroby cementu ve spolupráci s úřady a příslušným ministerstvem
2)
BUWAL, pokyny pro spoluzpracování ze Švýcarska
3)
Dobrovolný závazek odpadního průmyslu a předpisy vlády Severního Porýní-Vestfálska, Německo
4)
Čistá výhřevnost 25 MJ/kg
5)
Čistá průměrná výhřevnost 18 MJ/kg
6)
Polyethylen tetraftalát (PET)
7)
Polyethylen tereftalát (PET), polyester
8)
Speciální případ, čištění kouřového plynu od Hg
9)
Další spalitelný odpad obecně (nevztahuje se na vybrané povolené skupiny odpadu)
10)
Aktuálnější hodnoty lze nalézt v "Pokynu pro odpadní paliva" rakouského federálního ministerstva, oznámené Evropské komisi
1)

Mezní hodnoty u různých povolení a předpisů pro odpady pouţívané v Rakousku,
Švýcarsku a Německu
[104, HOLCIM/GTZ, 2006], [168, TWG CLM, 2007]
Tab. 4.11:
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Parametr
Výhřevnost
Halogeny (vyjádřené jako Cl)
Cl
F
S
Ba
Ag
Hg
Cd
Tl
∑ Hg+Cd+Tl
Sb
∑ Sb+As+Co+Ni+Pb+Sn+V+Cr
As
Co
Ni
Cu
Cr
V
Pb
Sn
Mn
Be
Se
Te
Zn
PCB
PCDD/PCDF
Br+I
Kyanid
1)
2)

Jednotka
MJ/kg
%
%
%
%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Španělsko1)
2
0,20
3
10
50/1002)
50/1002)
100
0,50 %
30
-

Belgie1)
2
-

Francie1)
2
-

3
5
70
30
200
2500
200
200
1000
1000
1000
1000
1000
2000
50
50
50
5000
30
2000
100

3
10
100
2500
25
-

Mezní hodnoty stanovené orgány pro jednotlivé cementárny ve Španělsku, Belgii a Francii
Aktualizace Španělsko 2007

Příklady mezních hodnot pro odpadní paliva pro různé země/regiony na základě
individuálních povolení
[104, HOLCIM/GTZ, 2006], [182, TWG CLM, 2008]
Tab. 4.12:
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Parametr
TOC
Celkové halogeny (vyjádřené jako Cl)
F
S
Hg
Cd
Tl
∑ Hg+Cd+Tl
Sb
∑ Sb+As+Co+Ni+Pb+Sn+V+Cr
As
CO
Ni
Cu
Cr
V
Pb
Sn
Mn
Be
Se
Te
Zn
PCB
pH
Br+I
Kyanid

Jednotka
mg/kg
%
%
%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Španělsko1
2%
0,25
0,1
3
10
100
100
100
0,50 %
30
-

Belgie1)
5000
0,5
1
-

Francie1)
5000
0,5
1
-

Švýcarsko2)
0,5
0,8
1
1
20
30
100
100
100
200
50
50
3
1
400
1
-

1)

Mezní hodnoty stanovené orgány pro jednotlivé cementárny ve Španělsku, Belgii a Francii
Mezní hodnoty pro odpady pouţívané jako suroviny, BUWAL 1998 (Švýcarsko),
Pokyny pro likvidaci odpadů v cementárnách

2)

Příklady mezních hodnot pro odpady, které se pouţívají jako suroviny v různých
zemích/regionech
[104, HOLCIM/GTZ, 2006]
Tab. 4.13:

Tab. 4.14 a Tab. 4.15 ukazují příklady typických vstupních kritérií pro látky v odpadech pouţívaných
v německých cementárnách.
Prvek
Olovo
Kadmium
Chrom
Nikl
Rtuť
Thalium
Zinek

Koncentrace
(mg/MJ)
0,09 – 25
0,01 – 0,7
0,09 – 21
0,1 – 25
0,01 – 0,1
<0,01 – 0,1
0,5 – 625

Tab. 4.14:
Příklady typických rozsahů koncentrace kovů z odpadních paliv
[60, VDI 2094 Německo, 2003]
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Koncentrace
mg/kg
13
9
12
250
7001)
0,5 – 1
500
100
400
120
1–2
25
70

Parametr
Arzen
Kadmium
Kobalt
Chrom
Měď
Rtuť
Mangan
Nikl
Olovo
Antimon
Thalium
Vanad
Cín
1)

U individuálních vzorků se mohou vyskytovat vyšší
hodnoty.

Tab. 4.15:
Příklady vstupních kritérií pro pouţití vhodného paliva v německých cementářských pecí
[76, Německo, 2006]

Tab. 4.16 a Tab. 4.17 ukazují kritéria pro udělení povolení pro různé látky a typy odpadů pouţívaných
v rakouských cementárnách. V některých případech vychází výběr druhů odpadních paliv a jejich
vstupních kritérií z tzv. pozitivního seznamu, který představuje závazek stanovený samotným
průmyslovým odvětví výroby cementu. Navíc v některých případech stanovily místní úřady přísnější
vstupní kritéria. Všechna povolení obsahují maximální hodnoty, některá v souvislosti s výhřevností,
jiná se týkají druhů odpadních paliv. Kromě maximálních hodnot obsahuje jedno povolení také střední
hodnotu a hodnoty 80 percentil v závislosti na druhu odpadního paliva. V roce 2005 bylo vydáno
jedno povolení.

Parametr

Odpadní
paliva s
výjimkou
odpadního
kalu3)
(výhřevnost
= 25
MJ/kg)

Papír a
odpadní
kal

Odpadní olej
rozpouštědla,
odpadní
laky

Plasty,
části s
vysokou
výhřevností

Odpadní
dřevo

Maximální hodnoty (mg/kgsušina)
15
15
20 – 30
Sb
200
20
10 – 100
20
(8001))
Pb
150
100 – 500
250 – 800
500
300 – 800
Cd
5
3–5
1 – 20
25 – 27
10 – 15
Cr
150
100 – 500
50 – 300
300
70
Co
50
50 – 60
3 – 25
20 – 100
14
Cu
700
350 – 600
500
500
100 – 400
Mn
500
700
70 - 100
150
Ni
100
60
40 – 100
200
100
Hg
0,5
2–3
1–2
0,86 – 2
1
Tl
3
3
1–5
3 – 10
2
V
100
100
10 – 100
70
60
Zn
1000 – 2000
300 – 3000
1000
Sn
50
10 – 50
70
1 hmotnostní 0,8 hmotnostního
2 hmotnostní 0,5 hmotnostního
Cl
1 hmotnostní %
%
%
%
%
3 hmotnostní
S
%
1)
Jen pro polyethylen tetraftalát (PET)
2)
Cl, F
3)
Na základě jednoho povolení
As

15

5 – 10

10 – 20

Ojeté
pneumatiky

Papír

Guma

Ţivočišná
moučka

-

0,5

36

0,3

-

0,5

8,4

1

20000
-

500
5
300
60
600
300
80
0,6
5
15
2000
10

33,8
8
97
128
748
4250
200
0,4
1
40
11400
20

2
0,1
5
1
15
30
1,5
0,2
0,6
1
150
1,5

-

-

-

-

-

-

-

-

Příklady kritérií pro udělení povolení (maximální hodnoty) pro látky v odpadech
pouţívaných v rakouských cementárnách
[161, Rakousko, 2006], [168, TWG CLM, 2007], [170, Rakousko, 2007]
Tab. 4.16:
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Parametr

Papír a
odpadní
kal

Odpadní olej

Střední
Střední hodnota
hodnota
As
3,78
12
Sb
4,97
67
Pb
25,5
59
Cd
1,02
0,5
Cr
28
8
Co
6,6
1
Cu
160,5
52
Mn
350
0,1
Ni
22
1
Hg
1,2
0,47
Tl
6,69
0,05
V
16,05
1
Zn
40,6
390
Sn
877
1000
Cl
0,4 hmotnostního %
S
2 hmotnostní %
PCB/PCT
50
Střední hodnota: percentil 50
80 perc.: percentil 80

Rozpouštědla

Plasty

Odpadní
dřevo

Papír

Střední hodnota a percentil 80 (mg/kg sušina)
Střední
80
80 perc.
Střední
hodnota
perc.
hodnota
6
10
10
0,46
6
20
20
0,37
180
150
150
31,85
0,6
15
5
0,63
30
150
50
12,2
1,8
15
10
3,6
300
300
50
10,75
42
200
150
287
24
100
100
11,1
0,6
0,6
0,5
0,26
0,6
1,5
1
1,11
6
30
60
6,11
30
30
20
1,76
180
34,9
Maximální hodnota: percentil 100

Ţivočišná
moučka

Guma
Střední
hodnota
16,4
5,72
28
3,9
26
80
300
28,6
77
0,02
0,4
12
10
8597
-

80 perc.
0,2
0,6
1,5
0,05
3
0,4
12
25
1
0,1
0,3
0,5
1
120
-

Příklady kritérií pro udělení povolení (střední hodnota a percentil 80) pro látky v odpadu
pouţívaném v rakouských cementárnách
[161, Rakousko, 2006], [168, TWG CLM, 2007], [170, Rakousko, 2007]
Tab. 4.17:

Příklady vstupních kritérií pro látky ve vhodném odpadu pouţívaném v cementárnách ve Francii
(minimální a maximální mezní hodnoty), Španělsku a Polsku jsou uvedeny v Tab. 4.18 a Tab. 4.19.
Parametr

Jednotka

Maximální
hodnota
<10
<1000
<10000
<2)
<15)
<1)
<1)
<1)
<0,6
<10000
<12)
<50
<50
<4
<15)
<15)

Minimální
hodnota
<10
<100
<250
<1)
<1)
<0,1
<2500)
<3500)
<1)
<2)
<1)
<0,5
<50
<1)
<0,5
0,8
<0,75

Komentář

1)
Hg
ppm
2)
∑ Hg+Cd+Tl
ppm
Cr
ppm
Cu
%
Zn
%
Co
%
Ni
%
Mn
%
3)
Pb
%
∑ As+Ni+Co+Se+Te+Cr+Pb+Sb+Sn+V
ppm
∑ As+Ni+Co+Se+Te+Cr+Pb+Sb+Sn+V+Cu
ppm
∑ Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Cd+Tl+Hg
%
∑ As+Ni+Co+Se+Te+Cr+Pb+Sb+Sn+V+Cu+Zn+Mn
%
∑ Cd+Hg+Cr+Pb+Sn+V+Co+As+Cu+Mn+Mo+Tl+Ni
%
4)
Síra
%
5)
PCB/PCB+PCT8)
ppm
6)
PCP9)
ppm
7)
Celkový chlor
%
Jiné halogeny (bromid+jodid+fluorid)
%
4)
Zásady(Na2O+K2O)
%
4)
Fosfáty (P2O5)
%
1)
Hodnota 10 ppm se týká rtuti u všech povolení vydávaných cementárnám
2)
Velký počet cementáren má povolen limit 100 ppm pro těkavé látky
3)
Případ od případu v závislosti na místních úřadech. Tři cementárny nemají ţádná omezení týkající se kovů, 10
povolení se týká předchozí legislativy EU, některé závody získaly povolení s konkrétními seznamy pro kovy nebo
specifickými omezeními konkrétních kovů.
4)
Velký rozsah akceptování tohoto parametru
5)
Pouze jeden limit pro PCB/PCT
6)
Pouze jeden limit pro PCP
7)
Velký rozsah akceptování tohoto parametru; přísnější omezení mohou existovat pro odpady v závislosti na druhu pece
8)
PCB: polychlorovaný bifenyl; PCT: polychlorovaný terfenyl
9)
PCP: pentachlorfenol

Příklady vstupních kritérií pro látky vhodné jako odpadní paliva pouţívaná
v cementárnách s francouzskými povoleními
[168, TWG CLM, 2007], [174, EUCOPRO, 2007]
Tab. 4.18:
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Parametr
Hg
∑ Hg+Cd+Tl
∑Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+
Ni+Mn+V

Jednotka
ppm
ppm
ppm

Španělsko
Národní Závod Závod
předpis
1
2
nc
10
nc
100
100
nc

5000

Národní
předpis
nc
nc

Polsko
Závod
1
nc
nc

Závod
2
nc
nc

nc

nc

nc

10000

nc: ţádná vstupní kritéria

Příklady vstupních kritérií pro látky pro vhodná odpadní paliva pouţívaná
v cementárnách ve Španělsku a Polsku
[168, TWG CLM, 2007], [174, EUCOPRO, 2007]
Tab. 4.19:

Parametr
Síra
Chlor
Fluor
Brom
Jod
Rtuť
∑Kadmium+thallium (celkem)
Antimon
Arzen
Chrom
Kobalt
Měď
Olovo
Mangan
Nikl
Cín
Vanad
Plychlorované bifenyly (PCB)
Pentachlorfenol (PCP)
Pevné látky
Popel
voda

Jednotka
hmotnostní
%
hmotnostní
%
hmotnostní
%
hmotnostní
%
hmotnostní
%
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
hmotnostní
%
hmotnostní
%
hmotnostní
%

Maximální
hodnota
1,5
2,0
0,5
0,5
0,2
10
30
300
60
200
100
300
500
250
500
200
50
10
20
15
10
20

Tab. 4.20:
Specifikace vstupních kritérií odpadu
[168, TWG CLM, 2007], [174, EUCOPRO, 2007]
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4.2.2.2 Příklady spotřeby energie
V rakouských cementárnách se spotřeba běţných paliv, stejně jako odpadních paliv, která slouţí
k pokrytí poptávky po tepelné energii, mezi lety 1997 aţ 2004 neustále sniţovala, jak znázorňuje
Tab. 4.21.
Palivo
Uhlí
Lignit
Topný olej
Plyn1)
Petrolkoks
Jiná fosilní paliva
Fosilní paliva celkem
Sekundární
paliva
Paliva celkem
1)

1997
(t/rok)
200241
7434
53423
12618
3275
0
273347

1998
(t/rok)
159331
4335
46762
11595
11692
0
233171

1999
(t/rok)
131580
11774
45081
12394
24021
0
221271

2000
(t/rok)
166965
35023
17574
13438
10367
0
239486

2001
(t/rok)
149354
38855
11004
11343
8648
0
215928

2002
(t/rok)
76504
62908
11714
10735
51882
0
210643

2003
(t/rok)
70523
69786
12363
8727
50089
82
209050

2004
(t/rok)
72218
62551
14909
8528
57147
1028
213916

101063

121719

135065

169888

218048

238959

267822

274032

374411

354890

356336

409374

433976

449602

476872

487948

1000 m3 (Vn/rok)

Tab. 4.21:
Spotřeba paliva v rakouském odvětví výroby cementu
[92, Rakousko, 2006]

4.2.2.3 Příklady údajů o emisích
Údaje o emisích z roku 2006 z estonské cementárny jsou uvedeny v Tab. 4.22.
Název a zdroj znečišťující látky
Prach celkem

Prach celkem
z

Rotačních pecích ve speciálním reţimu
Rotačních pecích v běţném reţimu
Mlýnů naftonosné břidlice
Chladičů slínku
Dopravních pásů slínku
Drtičů vápence
Cementových mlýnů
Cementových mlýnů s odlučovačem
Strojů pro balení cementu
Vápencového lomu
Skládky pro průmyslový odpad
Naftonosné břidlice
Přístavu (různé materiály)

SO2
SO2 pocházející Rotačních pecí
z
Mlýnů naftonosné břidlice
NOx (vypočítané jako NO2)
Rotačních pecí
NOx pocházející
Mlýnů naftonosné břidlice
z
Elektrárny
CO
Rotačních pecí
CO pocházející
Mlýnů naftonosné břidlice
z
Elektrárny
CO2
Chlorovodíku
Fluorovodíku
VOC
Těţké kovy

Povolené údaje
(t/rok)
542,98
420,0
149,60
21,60
178,60
5,76
5,04
7,56
2,52
1,08
50,96
4,32
1,44
114,50
5762,70
5760,00
2,70
3072,6
2880,00
43,2
149,4
3072,60
4608,00
10,8
149,40
787333
247,60
12,68
307,44
20,32

Údaje o skutečných emisích za rok 2006
(t/rok)
245,5
89,84
71,11
8,66
63,23
1,85
0,86
2,25
0,80
0,44
2,5
1,02
0,35
2,85
1696,63
1696,63
576,57
534,37
15,76
26,44
510,43
460,00
7,72
42,71
745620
5,03
26,17
0,08

Příklady údajů o různých emisí z estonské cementárny v roce 2006 v porovnání s údaji
o povolených emisích
[75, Estonsko, 2006]
Tab. 4.22:
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Jemné prachové částice PM10 a prachové částice PM2,5
Příklady frakcí jemných prachových části PM10 a PM2,5 vypouštěných z irské cementárny jsou
uvedeny v Tab. 4.23.

Zdroj
Závo
d 16)

Závo
d 27)

Surovinový mlýn
(ESP)
Roštový chladič
(ESP)
Uhelný mlýn
(textilní filtr)
Cementový mlýn
(textilní filtr)
Odlučovač pro
cementový mlýn
(textilní filtr)
Textilní filtry
výfukové ventily
Cementový mlýn
(textilní filtr)
Uhelný mlýn
(textilní filtr)
Surovinový mlýn a
cementový mlýn
(ESP)
Podávání do pece
(textilní filtr)
Dopravník slínku
(textilní filtr)
Textilní filtry

PM
PM10
PM10
PM10
PM10
PM10
PM10
PM10
PM10
PM10
PM10
PM10

Při
vypouštění
(mg/Nm3)
2,671)
2,651)
72)
72)
9,333)
10,13)
1074)
734)
35)

Koncentrace
Opraveno na
10 % kyslík
(mg/Nm3)
2
2

Normální
podmínky
(mg/Nm3)

9
10

05)

Míra
celkových
emisí
(kg/h)
0,7684
0,7237
1,4782
1,6866
0,2979
0,3085
4,38
3,00
0,4095
0

0,007 – 0,302

PM10
PM2,5
PM10
PM2,5
PM10
PM2,5

3,33
<1,1
3,33
3,33
2,22
5,56

PM10
1,11
PM2,5
2,22
PM10
1,11
PM2,5
1,11
PM10
1,11 – 7,78
PM2,5
1,11 – 2,22
Cementový mlýn
PM10
5,56 – 3,33
PM2,5
1,11 – 2,22
Sila
PM10
1,11
PM2,5
<1,1 – 3,33
Podavač dopravníku PM10
4,44
uhelného mlýna
PM2,5
3,33
Sekundární
PM10
1,11
drtič
PM2,5
<1,1
1)
7 % kyslíku, teplota 139 °C, průměrný tok plynu 280397 Nm3/h, 3925558 Nm3/den
2)
20,9 % kyslíku, teplota 216 °C, průměrný tok plynu 225272 Nm3/h, 2703269 Nm3/den
3)
10 % kyslíku, teplota 86 °C, průměrný tok plynu 31241 Nm3/h, 656063 Nm3/den
4)
20,9 % kyslíku, teplota 110 °C, průměrný tok plynu 40901 Nm3/h, 940739 Nm3/den
5)
20,9 % kyslíku, teplota 86 °C, průměrný tok plynu 136940 Nm3/h, 2191046 Nm3/den
6)
Měření od 2001
7)
Měření od 2004

Tab. 4.23:
Příklady prachových emisí PM 10 a PM2,5 naměřených v cementárnách v Irsku
[113, Irsko, 2007], [182, TWG CLM, 2008]
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Emise do vody
V estonské cementárně, která vyuţívá mokrý proces, bylo v roce 2005 pouţito 602 000 m3 vody pro
odlučovač kalu a oleje. Emise do vody pocházejí z technického procesu přípravy kalu a z odlučovače
oleje. Emise do vody a mnoţství znečišťujících látek v odpadní vodě z estonské cementárny jsou
uvedeny v Tab. 4.24.
Mnoţství znečišťujících látek v odpadní vodě
Odlučovač kalu a oleje
Znečišťující látka
Jednotka
2004
2005
Biologická spotřeba
mg/l
5
7
kyslíku

Suspenze pevných látek
Celkový dusík
Celkový fosfor
Sírany
Fenoly I základní
Fenoly II základní
Olej
Chemická spotřeba kyslíku

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
mg/l

8,3
1,8
0,08
0,019
0,0053
0,03

11
1,4
0,057

54

-

mg/l

<0,5
<0,5
0,01

Tab. 4.24:
Mnoţství škodlivých látek v odpadní vodě z estonské cementárny
[75, Estonsko, 2006]
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4.2.3 Výroba cementu – kogenerace/rekuperace přebytečného tepla
4.2.3.1 Kogenerace elektrické energie klasickým procesem parního cyklu –
cementárna Slite, Švédsko
Cementárna (dvě pece) ve Slite (ostrov Gotland/Švédsko), která byla původně navrţena pro výrobu
slínku v objemu 6 000 t/d, průběţně zvyšovala výrobu aţ do dnešní úrovně 7 000 t/d. Věţ disperzního
cyklonového výměníku má teplotu odpadního plynu přibliţně 440 °C. Tento provoz má navíc příznivě
nízkou vlhkost suroviny mezi 2 a 3 %. Suché mletí spotřebuje pouze část tepla produkovaného pecí.
Vyuţitelné teplo je transportováno do stávající elektrárny umístěné v těsné blízkosti cementárny
a provozované třetí stranou, která vyrábí elektřinu pomocí parní turbíny. Pára je generována
v soustavě kotlů pro dvoustupňovou rekuperaci tepla, jeden u chladiče slínku a jeden na klesajícím
kouřovodu pece. Při instalaci znázorněné na Obr. 4.1 je cementárna schopna dodávat dostatečně
kvalitní vodní páru:







chladič slínku a odpadní plyn jako zdroj odpadního tepla (cca 330 °C)
elektrický odlučovač na chladiči slínku proudu plynu
kotle na odpadní teplo – na chladiči slínku – s okruhem vodní páry
druhý kotel na odpadní teplo v odpadním plynu z věţe výměníku jako vysoce prašná aplikace
turbína a generátor, ve kterém je generována elektrická energie
kondenzátor vyuţívající mořskou vodu pro opětovné chlazení vodní páry

Technologické schéma dvoustupňového systému rekuperace tepla na bázi vody pro
kogeneraci elektrické energie v cementárně Slite, Švédsko
[133, CEMBUREAU/Federhen, 2007]
Obr. 4.1:

Jako první stupeň, kotle na odpadní teplo chladiče slínku pracují dle očekávání. Kotel odpadního
plynu za výměníkem však nevytváří páru tak, jak bylo původně navrţeno, a to ani po úpravách. Tento
neúspěch lze přičítat izolující vrstvě jemného prachu na potrubí výměníku tepla. Pro překonání
neúčinnosti kotle je zapotřebí účinnější soustava umělého tahu prachu. Interní průzkum ukázal, ţe
klasická technika čištění potrubí parou není ekonomická. Namísto toho je zapotřebí kotel na odpadní
teplo s rozsáhlou plochou výměníku tepla. Tato varianta by však vyvolala mnohem vyšší tlakovou
ztrátu a zvýšila by vnitřní potřebu energie.
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V roce 2007 odebral závod ze systému cca 30 MW tepla; původně byl navrţen na 9 MW a nyní, po
optimalizaci, dodává asi 6 MW. Investiční náklady vypočítané v roce 1999 činily 8 x 106 EUR na
soustavu kotlů a rozvod páry, z čehoţ 25 % bylo dotováno. Nebyly však uvedeny ţádné náklady na
opětovně pouţitou stávající parní turbínu, která významně přispěla k hospodárnosti zařízení. Roční
výroba elektřiny je nyní cca 50 GWh, coţ odpovídá ¼ celkového mnoţství elektrické energie, které
cementárna potřebuje.
4.2.3.2 Kogenerace využívající proces organického Rankinova cyklu (ORC) –
cementárna v Lengfurtu, Německo
Cementárna v Lengfurtu pouţívá tzv. nízkoteplotní organický Rankinův cyklus (ORC). Tento proces
je v podstatě zaloţen na vyuţití organického hnacího média (pentanu), které se vypařuje při výrazně
niţších teplotách neţ voda, namísto pouţití páry jako hnacího média. Základní principy této techniky
se jiţ dlouho úspěšně pouţívají v chladících technikách. Technika ORC se pouţívá především pro
výrobu energie z geotermálních zdrojů tepla, avšak pouţití tohoto procesu v cementárně je světovou
premiérou. Obr. 4.2 znázorňuje technologické schéma tohoto procesu.
V roce 2007, po sedmi letech zkušeností, lze proces ORC pro výrobu energie z odpadního tepla
o nízké teplotě pouţívaný v cementárně v Lengfurtu povaţovat za technicky uskutečnitelnou
alternativu k zařízením vyrábějícím energii pomocí vodní páry, a vzhledem k financování místní
samosprávou je tato alternativa pro vlastníka hospodárná.
Její zvláštní výhodou je stabilní a robustní provoz, kompaktní konstrukce a relativně vysoký stupeň
účinnosti, kterého lze dosáhnout u tepelných zdrojů pod 275 °C. Tento proces však není u cementáren
běţný, a provozní personál i personál údrţby vyţaduje speciální odbornou přípravu.
Závod na výrobu energie z odpadního tepla procesem ORC se jako takový v zásadě skládá z několika
dílčích systémů:

chladič slínku a odpadním plynem jako zdrojem odpadního tepla

elektrostatický odlučovač ke sníţení emisí prachu:
◦
poznámka: textilní filtry nejsou při takovémto uspořádání vhodné vzhledem k úrovni
teplot

kotel na odpadní teplo s pentanovým okruhem

turbína a generátor, ve kterém je generována elektrická energie

zařízení vzduchového kondenzátoru pro opětovné chlazení pentanového okruhu

Technologické schéma systému rekuperace odpadního tepla na bázi pentanu pro
kogeneraci elektrické energie v cementárně Lengfurt, Německo
[133, CEMBUREAU/Federhen, 2007]
Obr. 4.2:
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Výsledky ukázaly, ţe při daném provozním reţimu lze generovat 1,0 MW (net.) elektrické energie.
Dosaţená dostupnost činila 97 % provozní doby pece. Chladič slínku má odpadní tepelný výkon
prostřednictvím odpadního vzduchu chladiče slínku 14 MW a teplotu odpadních plynů mezi 300 do
350 °C, z čehoţ je v průměru cca 9 MW odebíráno.
Vzhledem k jistým provozním podmínkám pece a pecního roštového chladiče slínku je občas výkon
turbíny niţší, neţ na jaký byla původně navrţena. Zatímco v roce 2007 pokrylo zařízení na výrobu
energie z odpadního tepla aţ 9 % elektrické energie vyţadované cementárnou, v budoucnu toto
zařízení umoţní pokrýt aţ 12 % této energie. Tímto způsobem lze sníţit emise CO2 ze spalování
související s výrobou energie o cca 3 000 aţ 7 620 t/rok.
Celkové investiční náklady činily 4 miliony EUR. Z těchto celkových nákladů připadly 2 miliony
EUR na zařízení ORC s pentanovým chladícím okruhem, včetně nákladů na instalaci. Zbytek byl
pouţit na kotel na odpadní teplo, zařízení na přenos tepla, pevnou konstrukci, elektroinstalaci, projekt
návrhu, uvedení do provozu, zbývající zařízení a poplatky. Výsledné měrné investiční náklady činily
cca 4 000 EUR/kW (net.), nebo 1 300 EUR/t CO2 za rok. Mnoţství vyrobené elektrické energie činilo
přibliţně 6 000 MWh/rok, neboť provozní náklady byly 50 000 EUR za rok. Do provozních nákladů
však nebyly zahrnuty ţádné rezervy na větší opravy, které budou zapotřebí, aţ zařízení zestárne [78, E.
Baatz + G. Heidt, 2000], [79, Německo, 2001], [133, CEMBUREAU/Federhen, 2007].

4.2.4 Výroba cementu – příklady snižování NOx vysoce účinnou technikou
selektivní nekatalytické redukce (SNCR)
Pouţívání techniky selektivní nekatalytické redukce (SNCR) v cementářských pecích má více neţ
pětadvacetiletou historii. První provozní zkoušky ukázaly základní pouţitelnost SNCR v rotačních
cementářských pecích, za předpokladu zajištění teplotního okna od 900 do 1 000 °C. V 90. letech 20.
století byly testy rozšířeny do mnoha cementářských pecí v různých zemích (Německo, USA,
Rakousko, Švédsko, Švýcarsko atd.) Ve většině případů bylo dosaţeno sníţení emisí NOx o více neţ
50 %. V současné době se technika SNCR pouţívá v průmyslovém odvětví výroby cementu ke sníţení
emisí NOx a je úspěšně aplikována v mnoha cementářských pecích v Evropě a USA.
4.2.4.1 Příklad použití techniky SNCR ve Švédsku
Proces
Společnost Cementa AB ve Švédsku pouţívá od roku 1997 vysoce účinnou techniku SNCR ke sníţení
NOx ve třech cementářských pecích s kapacitou pece 1 900 t/d (pece s pětistupňovým výměníkem
a planetovým chladičem) v cementárně Skövde a s kapacitami pece 1 200 a 5 800 t/d v cementárně
Slite. Obr. 4.3 znázorňuje technologický diagram pece s planetovým chladičem ve městě Slite.
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Obr. 4.3:
Technologické schéma procesu výroby cementu ve Slite (Švédsko)
[114, Švédsko, 2006]

Ke vhánění amoniaku do proudu plynu se pouţívá různý počet párů trysek. Cementárna Slite běţně
pouţívá tři aţ čtyři páry trysek, jak je znázorněno na Obr. 4.4, zatímco Obr. 4.5 ukazuje schematické
zobrazení rozloţení trysek pro vhánění roztoku amoniaku ve Skövde.

Technologické schéma vhánění
roztoku NH3 v rámci techniky
SNCR v cementárně Slite,
Švédsko
[114, Švédsko, 2006]
Obr. 4.4:

Technologické schéma a schéma trysek
pro vhánění roztoku NH3 v rámci
techniky SNCR v cementárně Skövde,
Švédsko
[114, Švédsko, 2006]
Obr. 4.5:

V obou závodech byla počáteční úroveň emisí NOx mezi 800 a 1 100 mg/Nm3, a míra sníţení tedy
zůstala okolo 80 %, jak bylo původně zjištěno. Od roku 1998 se dosaţené dlouhodobé emise NOx
měřené jako roční průměry pohybují okolo 200 mg/Nm3, v cementárně Skövde pod úrovní
200 mg/Nm3. Od roku 1997, bylo spotřebováno přibliţně 63 500 t amoniaku na odstranění cca
45 000 t NOx. V cementárně Slite se spotřeba amoniakové vody (25 %) stabilizovala na úrovni
přibliţně 3,5 aţ 4,5 l/t vyrobeného slínku. V cementárně Skövde se pohybovala v rozmezí od 2,5 do
3,5 l/t. Obr. 4.6 ukazuje spotřebu amoniakové vody a emise NOx dosaţené v těchto cementárnách mezi
lety 1995 a 2005. Efekt kolísavé spotřeby amoniaku je s největší pravděpodobností způsoben změnami
podmínek slinování slínku, a v menší míře také opotřebením trysek v systému. Pozoruhodné je, ţe
v letech 1997 aţ 2005 nebylo třeba trysky měnit, a odstávka u těchto tří pecí byla niţší neţ 200 h.
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Obr. 4.6:

Emise NOx a spotřeba amoniakové vody v cementárnách ve Slite a Skövde ve Švédsku
mezi lety 1995 a 2005

Molární poměr
V roce 2001 byl v závodě Skövde zjištěn počáteční molární poměr ve výši 1–1,2 (molů NH3
k přítomným molům NOx). Při průměrné 80% účinnosti odstranění vychází tento poměr pro
odstraněné NOx na 1,2 aţ 1,4. V závodě Slite byl opět zjištěn počáteční poměr amoniaku ve výši okolo
1,2–1,4 mol/mol (přítomné NOx vůči vstřikovanému NH3) nebo 1,5–1,8 (odstraněné NOx vůči
vstřikovanému NH3).
Únik amoniaku
Zkoušky úniku a emisí amoniaku provedené mezi lety 1994 a 1996 prokázaly, ţe oba závody měly
přirozené emise amoniaku vyplývající ze suroviny dosahující úrovně 10 aţ 30 mg/Nm³ v závodě
Skövde a 15 aţ 20 mg/Nm³ v závodě Slite.
Po uvedení techniky SNCR do provozu činil únik amoniaku ve Skövde 5–10 mg/Nm³. Ve Slite činil
únik amoniaku přibliţně 5 aţ 20 mg/Nm³ nad úrovní přirozených emisí.
V roce 2003 byla v závodě Skövde provedena opakovaná měření, která ukázala emise niţší neţ
5 mg/Nm³ bez pouţití techniky SNCR a emise ve výši 20 mg/Nm³ při pouţití SNCR.
Pro oba závody je významná skutečnost, ţe byly pouţívány surovinové mlýny. Amoniak byl sbírán
v rámci těchto mlecích systémů. Ve Skövde byly mlecí systémy (surovinový a uhelný mlýn)
v provozu téměř 98 % provozní doby. Emise amoniaku, které zde byly zjištěny ve sdruţeném reţimu
(mlýn v provozu/mlýn nepracuje), proto představovaly průměrná data.
Oproti tomu cementárna Slite je vybavena pračkou SOx, která tlumí amoniak ve vypírací kapalině
a vyrovnává výkyvy. Jen malé mnoţství amoniaku je dopraveno spolu se sádrovcem do zařízení
cementového mlýnu (3 kg/h). Cementový mlýn pracuje při nízkých teplotách v uzavřeném cyklu,
a v cementovém silu byl jen velmi zřídka zaznamenán pach amoniaku. Kromě toho, od roku 1998 jsou
emise amoniaku kontinuálně měřeny na komínu pračky. Naměřená data emisí amoniaku a spotřeby
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amoniakové vody v závodě Slite ukazuje Obr. 4.7. Během doby provozu bez pračky SO2 se emise
amoniaku pohybovaly mezi 15 a 35 mg/Nm3.
Od uvedení vypírky do provozu jsou krátkodobá maxima vyšší a dosahují aţ 125 mg/Nm3. Je tomu tak
proto, ţe teplota vypírací kapaliny se nyní zvyšuje z 53 na 59 °C, dochází k posunu rovnováhy
a opětovnému uvolnění části nahromaděného amoniaku. Při pouţití vypírky v závodě Slite průměrná
úroveň amoniaku dosahující 20–35 mg/Nm³ převáţně kopíruje vývoj spotřeby amoniakové vody.
Tento efekt ukazuje, ţe důraz by měl rovněţ zůstat – i přes vysokou účinnost systémů SNCR – na
primárním omezování emisí NOx prostřednictvím optimalizace podmínek procesu spalování.

Emise NH3 a spotřeba amoniakové vody ve dvou cementářských pecích v cementárně
Slite, Švédsko, mezi lety 1994 a 2005
[114, Švédsko, 2006]
Obr. 4.7:

Ve švédských cementárnách bylo pouţito speciální zařízení. Pouţitím tohoto zařízení a provozem
projektovaným na nízké emise NOx docházelo k dodatečným emisím amoniaku na úrovni 5–
20 mg/Nm3. Únik amoniaku však kolísá způsobem odpovídajícím charakteru procesu výroby cementu.
Náklady na provoz
Náklady na provoz systému SNCR závisí převáţně na spotřebě amoniakové vody. Čerpání nevyţaduje
mnoho energie a spalování amoniaku v redukční zóně při teplotě 900–1100 °C kompenzuje teplo
potřebné k odpaření vody (nosiče amoniaku).
Vzhledem k tomu, ţe náklady na tunu 25% amoniakové vody činily v roce 1996 cca 100 EUR a v roce
2006 130 EUR za tunu, náklady na sníţení na tunu vyrobeného slínku ve Skövde mírně narostly
z původních 0,30 na 0,35 EUR. Akumulované náklady zde pak činily 0,40 aţ 0,45 EUR na tunu
slínku.
Náklady na dopravu na ostrov Gotland jsou vyšší neţ na pevnině (v roce 2007 činila cena 140 EUR za
tunu), a náklady ve Slite se proto pohybovaly okolo 0,40 aţ 0,50 EUR na tunu slínku. V rámci
výrobních nákladů se dále kumuluje elektřina, údrţba a odpisy, které tvoří dalších 0,10 EUR na tunu
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slínku. Jak bylo původně vypočítáno, celkové náklady na tunu slínku zůstaly na úrovni přibliţně 0,50
aţ 0,60 EUR na tunu slínku.
Celkový součet nákladů na sníţení za období 1997 aţ 2005 činil cca 11 milionů EUR. V téţe době
bylo odstraněno okolo 45 000 t NOx. Celkové náklady včetně odpisů, investičních nákladů, nákladů na
energie a nákladů na amoniak související s odstraněnými emisemi NOx činily 250 EUR na tunu emisí
NOx.
4.2.4.2 Příklad techniky SNCR použité v Německu
Ve vzorové cementárně v Německu pouţívající moderní pecní systém se suchým procesem je proces
SNCR pouţíván jiţ řadu let. Tato cementárna pouţívá rotační pec o průměru 5,5 m a délce 89 m se
čtyřstupňovým dvouvětvovým výměníkem a planetovým chladičem. Kapacita je cca 3 000 t/d slínku.
V peci můţe být po 100 % času spalováno odpadní palivo. Vhodné teplotní okno pro pouţití procesu
SNCR je zajištěno v oblasti stoupacího kouřovodu. Počáteční úroveň emisí NOx je poměrně nízká,
přibliţně 400 aţ 600 mg/Nm3, tj. na denním základě. Můţe se však zvýšit aţ na 1 200 mg/Nm3 nebo
více.
Amoniaková voda (25% roztok amoniaku) je skladována v nádrţi o objemu 100 m³. Odtud se
amoniaková voda čerpá do menší nádoby, přičemţ vhánění amoniakové vody, které je řízeno
vhodným zařízením, je uskutečňováno osmi přívodními trubkami, jak je patrné na Obr. 4.8.
Uspořádání přívodních trubek je dáno teplotním profilem stoupacího kouřovodu.

Vysoce účinná technika SNCR a místo vstřiku amoniakové vody prostřednictvím
přívodních trubek v místech č. 21 aţ 26
[76, Německo, 2006]
Obr. 4.8:

Pouţitím vysoce účinného procesu SNCR se dařilo trvale dosahovat emisí NO2 na úrovni 500 mg/Nm³
bez významného úniku amoniaku. Byly provedeny zkoušky za účelem prošetření moţné optimalizace
zařízení SNCR tak, aby bylo dosaţeno emisí NOx pod úrovní 500 mg/Nm³. Nejnovější výsledky
šestiměsíčního provozního testu v roce 2007 ukázaly, ţe pouţitím molárního poměru NH3:NO ve výši
0,7 (sdruţený provoz/mlýn pracuje) – 0,8 (přímý provoz/mlýn nepracuje) bylo dosaţeno hodnot emisí
NOx ve výši 350 mg/Nm3 (denní průměrné hodnoty). Dále, pouţitím molárního poměru NH3:NO ve
výši 1,4 (sdruţený provoz/mlýn pracuje) – 1,5 (přímý provoz/mlýn nepracuje) bylo dosaţeno hodnot
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emisí NOx ve výši200 mg/Nm3 (denní průměrné hodnoty). Při pouţití vysokých molárních poměrů
NH3:NO je však třeba pečlivě zváţit emise amoniaku. Během provozních testů byly kontinuálně
měřeny emise NH3. Při udrţování emisí NOx na úrovni 200 mg/Nm3 však měření NH3 ukázala značný
únik amoniaku (max. 50–200 mg/Nm3), zejména za provozu s nepracujícím mlýnem. Celkem vzato,
aby bylo dosaţeno emisní úrovně 200 mg/Nm3, únik amoniaku byl dvakrát vyšší (NH3: tříměsíční
průměrná hodnota 11 mg/Nm3) v porovnání s úrovní 350 mg/Nm3 (NH3: tříměsíční průměrná hodnota
21 mg/Nm3). Podíl provozu s nepracujícím mlýnem byl v tomto případě asi 10–20 %. Během
provozního testu nebylo moţno pozorovat ţádné významné obohacení amoniaku v surovinové moučce
ani prachu elektrostatického odlučovače. Testy prokázaly, ţe emise amoniaku je třeba pečlivě zváţit.
Únik amoniaku, k němuţ dochází následkem výše uvedeného procesu, stanovuje limity pro
nadstechiometrické přidávání redukčních činidel [76, Německo, 2006], [168, TWG CLM, 2007], [173,
Německo, 2007], [182, TWG CLM, 2008].

4.2.5 Výroba cementu – příklad snížení NOx pomocí techniky selektivní
katalytické redukce (SCR)
Popis
První ukázkový závod plně vyuţívající selektivní katalytickou redukci (SCR) byl postaven v Německu
se státním financováním. Tento závod (Solnhofer Portland-Zementwerke) je v provozu od roku 2001.
Společnost Solnhofer Portland-Zementwerke se rozhodla zavést vysoce prašný systém SCR
z následujících důvodů:



niţší spotřeba NH3 ve srovnání se SNCR, coţ vede k niţším provozním nákladům;
v horní části čtyřstupňového výměníku má odpadní plyn teplotu 320 aţ 350 °C, která je vhodná
pro SCR a nevyţaduje přihřívání (jako v případě konfigurace mezi textilním filtrem
a komínem), a tím klesají náklady na energii a tlaková ztráta.

Reaktor SCR v Solnhofenu umoţňuje instalaci šesti vrstev katalytických prvků, avšak z těchto vrstev
jsou pouţívány pouze tři. Kaţdá vrstva se skládá ze šesti modulů, kaţdý se 72 katalytickými prvky.
Jednotlivé katalytické prvky mají velikost 15 x 15 x 90 cm, jejich struktura připomíná plástev a mají
speciální sloţení zaloţené na TiO2 a V2O5. Byla zvolena rozteč 13 mm (v prostřední vrstvě 10 mm),
aby se zabránilo ucpání. Integrovaný odprašovací systém vyuţívá k odstranění nahromaděného prachu
z povrchu katalyzátoru předehřátý, vysoce stlačený vzduch. Vzduchové trysky se neustále pohybují
nad jednotlivými vrstvami katalyzátoru, a odstranění prachu z katalyzátoru tedy nevyţaduje přerušení
provozu. Optimalizací odprašovacího systému byla spotřeba vysoce stlačeného vzduchu sníţena
z počátečních 100 na 18 m3 na tunu cementového slínku, čímţ vznikají náklady na energii na provoz
katalyzátoru ve výši přibliţně 0,098 EUR na tunu cementového slínku [76, Německo, 2006].
Proces SCR ve vzorovém provozu v Solnhofenu je znázorněn na Obr. 4.9.

Průmyslová odvětví výroby cementu, vápna a oxidu hořečnatého

429

Přílohy

Obr. 4.9:
Technologické schéma vzorového závodu SCR v Německu (Solnhofer Portland-Zementwerke)
[76, Německo, 2006]
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V zájmu zajištění maximální ţivotnosti reaktoru SCR byl tento reaktor navrţen způsobem, který
umoţňuje upstreamové i downstreamové operace, jak je znázorněno na Obr. 4.9. Integrovaný
odprašovací systém je stejně tak schopen odfouknout nános prachu z horního i spodního povrchu
jednotlivých vrstev katalyzátoru. Vzhledem k tomu, ţe dlouhodobé zkušenosti v Solnhofenu
neprokázaly očekávané výhody upstreamového provozu, nebylo třeba měnit směr průtoku plynu.
V důsledku toho mohou být budoucí realizace vysoce prašného procesu SCR navrhovány pouze pro
downstreamový provoz, coţ sniţuje investiční náklady.
Redukční činidlo, 25% vodní roztok NH3, se přidává do odpadního plynu v horních stupních
výměníku v molárním poměru 0,8 aţ 0,9 vůči stechiometrickým poţadavkům, a to podle proudění
odpadního plynu, počáteční koncentraci NOx a cílové hodnoty.
První sada katalyzátorů byla v provozu po dobu 40 000 h bez nadměrného upotřebení či ztráty
aktivity. Pozdější zkoušky s katalyzátory deskového typu vykazovaly vyšší mechanické upotřebení
a neočekávané ztráty aktivity. S cílem zajistit po celou dobu dodrţování mezní hodnoty emisí byl
závod v Solnhofenu v roce 2006 vybaven systémem SNCR pro záloţní provoz.
Dosaţené přínosy pro ţivotní prostředí a provozní údaje
Účinnost sniţování emisí NOx dosahovaná v závodu SCR v Solnhofenu se obvykle pohybuje
v rozmezí od 59 do 67 %. Za neobvyklých provozních podmínek s koncentracemi v surovém plynu
dosahujícími 3 000 mg/Nm3 a více bylo pozorováno sníţení emisí NOx s účinností více neţ 80 %. Za
běţného provozu sniţuje technika SCR koncentrace emisí NOx v surovém plynu z 1 000–
1 600 mg/Nm3 na přibliţně 400–550 mg/Nm3. Je třeba poznamenat, ţe závod Solnhofen byl navrţen
tak, aby dodrţoval mezní hodnotu emisní NOx ve výši 500 mg/Nm3, a byl provozován tomu
odpovídajícím způsobem, avšak mezní hodnota emisí ve výši 500 mg/Nm3 byla občas překročena.
Při molárním poměru 0,8 aţ 0,9 je spotřeba NH3 výrazně niţší neţ při pouţití SNCR. Je třeba říci, ţe
NH3 ze suroviny rovněţ slouţí jako redukční činidlo v reaktoru, a úroveň emisí zbytkového NH3 je
proto velmi nízká. V závodě Solnhofen bylo technikou SCR obvykle dosahováno emisí NH3 pod
úrovní 1 mg/Nm3.
V jednom povozním období bylo dávkování NH3 zvýšeno podle cílové úrovně emisí NOx ve výši
200 mg/Nm3. V tomto provozním období bylo dosaţeno úrovně emisí ve výši přibliţně 300 mg/Nm3.
Tyto výsledky mohou naznačovat potenciál této techniky, a to tím spíše, ţe jich bylo dosaţeno s pouze
třemi katalytickými vrstvami, přičemţ emise zbytkového NH3 zůstaly na úrovni přibliţně 1 mg/Nm3.
Mezisloţkové vlivy
Jediný negativní mezisloţkový vliv představuje nevelký nárůst spotřeby elektrické energie v důsledku
vnitřního odprašovacího systému reaktoru SCR a dodatečné tlakové ztráty.
Pouţitelnost
Do roku 2008 byla technika SCR vyzkoušena pouze v pecním systému s výměníkem a v polosuchém
pecním systému (typu Lepol). Je však moţné, ţe ji lze pouţít také u jiných pecních systémů.
Hospodárnost
Celkové investiční náklady projektu SCR v Solnhofenu činily přibliţně 3,5 milionu EUR, včetně
dodatečných výdajů pro vývojové účely, jako je například kapacita na šest vrstev katalyzátoru
a moţnost upstreamového i downstreamového provozu. Investiční náklady nového provozu se na
základě zkušeností získaných v Solnhofenu odhadují na přibliţně 2,2 milionu EUR na reaktor SCR,
včetně přibliţně 250 000 EUR na katalyzátory, které je třeba vypočítat s reprodukčními náklady
kaţdých 5–6 let. Tato částka nezahrnuje náklady na skladování a potrubní rozvod amoniaku, protoţe
ty se místo od místa výrazně liší. Náklady na sníţení emisí NOx technikou SCR nebo SNCR jsou
odhadovány německým Spolkovým úřadem pro ţivotní prostředí (UBA) pro pec s kapacitou 1 500 t/d
a při sníţení emisí NOx z 1 000 na 500 mg/Nm3 na základě praktických zkušeností ze závodu
Solnhofen. Jak je uvedeno v posledních dvou sloupcích Tab. 4.26 odhady nákladů jsou extrapolovány
pro sníţení emisí NOx na úroveň 200 mg/Nm3.
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Z výpočtů německého UBA vyplývá, ţe provozní náklady na techniku SNCR a SCR – včetně
reprodukčních nákladů na katalyzátor – jsou zhruba stejné pro cílovou úroveň emisí NOx ve výši
500 mg/Nm3, zatímco celkové měrné náklady na SCR jsou přibliţně o 50 % vyšší neţ v případě
SNCR. U cílové úrovně emisí NOx ve výši 200 mg/Nm3 se technika SCR zdá být účinnější, pokud jde
o provozní náklady, avšak celkové měrné náklady zůstávají ve stejném řádu jako v případě SNCR.
V rámci porovnávání těchto údajů je třeba poznamenat, ţe dlouhodobé zkušenosti s úrovní emisí NO x
ve výši 200 mg/Nm3 nejsou dosud k dispozici ani pro SCR, ani pro SNCR. V případě SNCR je téţ
třeba zohlednit vyšší emise NH3 [76, Německo, 2006]
Základní parametr
Objem výroby slínku
Objem výroby slínku
Provozní doba
Průtok odpadního plynu
Počáteční úroveň emisí NOx
Počáteční úroveň emisí NOx
Náklady na NH3 (25% roztok)
Náklady na katalyzátor
Ţivotnost katalyzátoru
Ţivotnost investice
Míra inflace

Jednotka
t/rok
t/den
h/rok
Nm3/t
mg/Nm3
kg/t
EUR/t
EUR/Nm3
h
rok
%

Faktor
480 000
1 500
7 680
2 300
1 000
2,3
90,00
7 500
40 000
20
3,0

Tab. 4.25:
Základní předpoklady ze závodu SCR v Německu
[76, Německo, 2006]
Porovnání nákladů na SNCR versus SCR
Parametr
Jednotka
SNCR
SCR
Cílová hodnota NOx
mg/Nm3
500
500
Ekvivalent NH3
kg/t
0,44
0,44
Stechiometrický faktor
1,7
0,8
Spotřeba NH3 (25 %)
kg/t
3,02
1,42
Spotřeba NH3 (25 %)
kg/d
4,550
2,150
Počet katalytických vrstev
3
Provozní náklady
Spotřeba NH3
EUR/t
0,27
0,13
Spotřeba el. energie
EUR/t
0,03
0,10
Repr. náklady na katalyzátor
EUR/t
0,10
CELKEM
EUR/t
0,30
0,33
Investiční náklady
Amoniakový systém
EUR
600 000
250 000
Reaktor SCR (kromě katal.)
EUR
1 950 000
CELKEM
EUR
600 000 2 200 000
Měrné investiční náklady1)
EUR/t
0,08
0,30
Měrné náklady celkem2)
EUR/t
0,38
0,62
Náklady sníţení NOx
EUR/t NOx
330,00
540,00
1)
2)

SNCR
200
0,71
2,5
7,11
10,650

SCR
200
0,71
1,0
2,84
4,250
4

0,64
0,06

0,26
0,11
0,13
0,50

0,70
1 000 000
1 000 000
0,14
0,83
450,00

350 000
2 350 000
2 700 000
0,37
0,87
470,00

Měrné investice
Provozní náklady celkem a měrné investiční náklady

Srovnání nákladů na sniţování emisí NO x technikou SNCR versus SCR, údaje
německého UBA pro německý závod
[76, Německo, 2006]
Tab. 4.26:

Kalkulace nákladů německého odvětví výroby cementu provedená VDZ zahrnuje podrobný postup
týkající se nákladů na techniku SCR. Tato studie kromě investičních nákladů rovněţ zohledňuje
veškeré provozní náklady – včetně nákladů na čpavkovou vodu, spotřebu elektrické energie
v souvislosti se stlačeným vzduchem na čištění katalyzátoru a poklesu tlaku následkem katalyzátoru
jako takového – spolu s dalšími typickými údaji pro ekonomické posouzení cementáren. Zde bylo
doloţeno, ţe vychází-li se z evropských cen energií a NH3, náklady na SNCR jsou vţdy niţší neţ na
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SCR. Technika SCR by teoreticky mohla být méně nákladná neţ SNCR pouze při velmi vysoké míře
sníţení emisí, pokud by výrazně vzrostly ceny NH3, a pokud by poklesly ceny energií. Tato situace se
však nezdá být pro region EU relevantní, protoţe náklady na amoniak a náklady na energie nepůsobí
proti sobě, ale spíše svůj vývoj vzájemně kopírují. Lze rovněţ doloţit, ţe úsilí o sníţení emisí NOx
primárními opatřeními/technikami (~800 mg/Nm³, coţ byl v roce 2007 německý průměr) bylo
hospodárnější v případě SNCR, protoţe náklady jsou v tomto případě do značné míry ovlivněny
náklady na amoniak.
Výsledky techniky SCR vykázaly náklady na úrovni 1,25 aţ 2,00 EUR na tunu, v závislosti na
velikosti provozu a vyţadované účinnosti odstraňování NOx. Na rozdíl od SNCR jsou v případě SCR
rozhodující investiční náklady, které jsou čtyřikrát aţ devětkrát vyšší neţ u systému SNCR. Kromě
toho, spotřeba energie je v podstatě způsobena poklesem tlaku a čistícím vzduchem pro katalyzátor.
Nejnovější měrné údaje pro systém SCR odráţejí vývoj této techniky. Jak bylo uvedeno ve dřívější
studii VDZ, v případě SCR činily měrné náklady na tunu slínku 3 EUR, ačkoliv tato hodnota se sníţila
na přibliţně 1,75 EUR na tunu v roce 2006 [76, Německo, 2006].
Náklady vypočtené sdruţením VDZ pro případ plného provozu s kapacitou pece 1 500 t slínku/den,
počátečními emisemi na úrovni 1 200 mg/Nm3 a konečnou úrovní 200, 500 a 800 mg/Nm3 jsou
uvedeny v Tab. 4.27.

Technika
SCR

Pouţitelnost
pro pecní
systémy
Pravděp.
všechny

Účinnost
sníţení
85–95 %

Udávané náklady
Investiční náklady Provozní náklady
(miliony EUR)
(EUR)
3,2–4,2

0,54–0,94

Propočet nákladů na sniţování emisí NO x technikou SCR pro německou cementárnu s
kapacitou 1 500 t/d
[76, Německo, 2006]
Tab. 4.27:
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4.2.6 Výroba cementu – pravidla týkající se řízení úniků CO
Při výrobě cementu suchým procesem zajišťuje horký odpadní plyn ve většině případů teplo pro
surovinový mlýn (sdruţený provoz). Pokud surovinový mlýn nepracuje (přímý provoz), plyny jsou
obvykle chlazeny rozprašováním vody v chladicí věţi dříve, neţ jsou čištěny v odprašovacím zařízení
– a to jak za účelem sníţení objemu plynu, tak pro zlepšení charakteristik sráţení, coţ je důleţité
především u elektrostatických odlučovačů.
Odpadní plyn z pece/surovinového mlýnu jako takový se skládá z různých sloţek, jako je CO 2, N2,
vodní pára a kyslík. V mnohem menší míře obsahuje NO, SOx a CO. CO je v odpadním plynu obsaţen
v koncentracích do 0,1 %, přičemţ další CO pochází z uhlíku v surovinách.
Termín „úniky CO― se vztahuje na elektrostatické odlučovače, a do určité míry na hybridní filtry,
protoţe tyto je při zvýšené hladině CO v odpadním plynu třeba z bezpečnostních důvodů odstavit.
Taková odstávka následně způsobí zvýšení emisí prachu, které potrvá v řádu několika sekund aţ
minut. Je třeba, aby byl kouřový plyn monitorován kontinuálně automatickým zařízením pro
monitorování CO. Je-li toto zařízení optimalizováno z hlediska reakční doby i procesu odstavení, a jeli řádně udrţováno, elektrostatický odlučovač bude fungovat dle svých specifikací. Při pouţití u pecí
se sekundárním spalování lze zajistit další provozní spolehlivost filtrů sekvenční odstávkou
spalovacího systému během úniku CO.
4.2.6.1 Cíle pro omezení přerušení provozu – úniky CO
Oxid uhelnatý pocházející z jakéhokoliv organického obsahu v surovinách bude emitován společně
s plyny z pece. Při nedostatečném řízení dodávky paliva a/nebo poměru spalovacího vzduchu však
kromě základní úrovně CO vznikají další úniky CO. Úniky CO mohou nastat během několika minut,
či dokonce sekund, a mohou rychle dosáhnout limitu pro přerušení provozu (viz oddíl 1.3.4.4.1).
Hlavní cíl proto spočívá v aktivním sníţení narušení provozu na minimum – a nakonec v úplném
vyloučení exploze elektrostatického odlučovače – metodami řízení. Řízení hladiny CO v cementářské
peci je proto důleţité, zejména jsou-li ke sníţení emisí prachových částic pouţívány elektrostatické
odlučovače. Nelze-li únik CO potlačit, je třeba věnovat zvláštní pozornost všem zdrojům vznícení,
zejména vysokonapěťovému zařízení elektrostatického odlučovače. Vypnutí vysokonapěťového
zařízení jako takového představuje poslední moţnost, a je neţádoucí. Další potenciální zdroje vznícení
mohou zahrnovat statická zatíţení způsobená vzájemným třením pevných částic a také ventilátory, coţ
je moţné u kaţdého odprašovacího systému.
Obecně platí, ţe kritický limit je >8 % CO nebo – CH4 – za přítomnosti >6 % O2. Ve skutečnosti
prochází únik CO cestou plynu rychle a dosáhne kritické oblasti pro zdroj vznícení dříve, neţ je
analytický systém schopen signalizovat alarm. Aktivační úroveň proto musí být podstatně niţší neţ
teoretická úroveň, a dále závisí na koncentracích CH4 a H2, zvláště pouţívá-li se jako palivo zemní
plyn. V některých případech dojde k odpojení elektrostatického odlučovače hluboko pod kritickým
limitem, zatímco v jiných případech mohou být systémy elektrostatického odlučovače chráněny
nesprávně.
Úroveň odpojení vysokonapěťového zařízením závisí na prostoji. Ta je zase závislá na umístění, typu
a uspořádání analytického zařízení. Čím pomalejší je doba odezvy analytického zařízení a čím kratší je
doba zádrţe od místa analýzy do zdroje vznícení, tím niţší musí být aktivační úroveň.
Průzkumy ukazují, ţe k narušení dochází převáţně v rozběhové provozní fázi. Pro bezpečný provoz je
proto mimořádně důleţité, aby analyzátory plynů zajišťující ochranu elektrostatického odlučovače
byly zapojeny během všech fází provozu, nejen při běţném provozu. Za účelem omezení odstávky
závodu můţe být rovněţ uţitečné mít v provozu záloţní systém.
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4.2.6.2 Strategie vývoje minimalizace CO
Pro omezení odstávek elektrostatického odlučovače je zapotřebí systematický přístup skládající se
z níţe popsaných kroků:




stanovení cílů a posouzení situace s ohledem na hlavní faktory ovlivňující úniky CO, jako jsou
příčiny úniků CO v důsledku dodávky paliva nebo špatného spalování;
srovnání a vyhodnocení aktuální a optimální situace, identifikace potenciálu pro optimalizaci
a stanovení priorit – diferenční analýza;
optimalizace procesu, systému analýzy, zajištění dostupnosti, spolehlivost a rychlosti,
optimalizace reakčních opatření/technik.

Ve fázi posouzení je kromě statistik vývoje CO a údajů o palivu a procesu zapotřebí také umístění,
spolehlivost, dostupnost a dynamické chování analytického zařízení. Jejich vzájemnou korelací lze
identifikovat případné příčiny a řešit protiopatření/techniky.
Úniky CO mohou být způsobeny nestabilním provozem spalovacího systému. Tato situace můţe
nastat u jakéhokoliv paliva, zejména však u pevného paliva. Podavače paliva proto musejí být
navrţeny tak, aby se v kaţdém okamţiku zabránilo nerovnoměrné dodávce paliva do pece. Obzvláště
kritickým činitelem jsou v tomto ohledu dopravní vlastnosti pevných paliv. Ty musejí být pečlivě
kontrolovány, aby se zabránilo přeplňování nebo blokování systémů přípravy či dodávky paliva.
Stejně důleţitá však je potřeba udrţet běţné emise CO na co nejniţší úrovni, čímţ se zvyšuje odstup
od aktivační úrovně a prodluţuje se reakční doba. Toho se dosahuje zlepšením spalování, například
optimalizací a zkvalitněním dodávky paliva, vlastností a konfigurace hořáku, tahu pece, teploty
spalování a doby zdrţení.
4.2.6.3 Systém monitorování CO
Ideální monitorovací systém CO má krátkou dobu odezvy a měl by být umístěn v blízkosti zdroje CO,
například na výstupu v výměníkové věţe nebo – v případě pouţití pece s mokrým procesem – na
vstupu pece. I přesto je třeba provést analýzu prostoje celého systému, včetně doby zádrţe následkem
objemu kouřovodu. V ideálním případě se prostoj potřebný pro průchod vzorku plynu CO z místa
nasátí k analyzátoru bude pohybovat v řádu 20 aţ 30 sekund (analýza doby zpoţdění). Po přičtení
dalších 10 aţ 30 sekund doby zpoţdění (coby reakční doby analýzy) bychom měli dostat celkovou
maximální prostoj před dosaţením přibliţně 85 % maximální hodnoty. Celkový prostoj určuje, kdy je
třeba jednat – ne příliš brzy a ne příliš pozdě. Je-li provedena podrobnější analýza sklonu signálu CO,
potom lze přesněji předpovědět, kdy je třeba odstavit vysokonapěťový systém elektrostatického
odlučovače a kdy jej lze znovu uvést do plného provozu – a tedy sledovat, kdy únik CO opustil
kritickou oblast.
Dobu zpoţdění monitorování CO lze sníţit zvýšením průtoku vzorku, zkrácením vzdálenosti od místa
odběru vzorků do analyzátoru, sníţením objemu v analytickém systému a rychlým elektronickým
signálem hlášení. Na trhu jsou dostupné rychlé systémy in situ s dobou odezvy <3 sekundy, které však
mají u plynů s vysokým obsahem prachu omezení. Obecně platí, ţe zásadní důleţitost má přísný reţim
údrţby a kalibrace. Rozsahy a komponenty analyzátorů však musejí náleţitě zohledňovat kritické
limity do 5 % pro CO a 3 % pro CH4, v příslušném pořadí.
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4.2.6.4 Kroky, které je třeba podniknout v případě úniku CO
Příklad primárních opatření/technik, které lze pouţít k předcházení únikům CO v elektrostatickém
odlučovači, je popsán v Tab. 4.28. Standardní opatření rozdělená do kroků mohou nejprve zahrnovat
sníţení dodávky paliva a úrovně vysokého napětí. Poté následuje automaticky provedené úplné
pozastavení dodávky paliva a odpojení transformátorů vysokého napětí. Systém je pak třeba vyčistit
tím, ţe se ponechají v provozu ventilátory. Dobu potřebnou pro vyčištění lze určit stejným způsobem
jako dobu zpoţdění.

Místo měření
Ve výměníku

Za
výměníkem

Primární opatření/techniky k prevenci úniků CO
Úroveň CO
Opatření
(%)
0,5
Alarm, odstavení předkalcinátoru/systému spalování na
vstupu pece
1,2
Odstavení hlavního systému spalování
2,5
Odstavení vysokonapěťového elektrostatického odlučovače
0,5
Alarm, odstavení předkalcinátoru/systému spalování na
vstupu pece
0,8
Odstavení hlavního systému spalování
Odstavení vysokonapěťového elektrostatického odlučovače
1,5
Opětovné spuštění vysokonapěťového zařízení
0,5
elektrostatického odlučovače

Příklad primárních opatření/technik, které lze pouţít k prevenci úniků CO
z elektrostatických odlučovačů
[60, VDI 2094 Německo, 2003], [83, CEMBUREAU, 2006]
Tab. 4.28:

4.2.6.5 CO a CH4 v textilních filtrech
U textilních filtrů provozovaných v nadkritickém plynném prostředí můţe také docházet
k problémům. Také z tohoto důvodu by měla být provozní úroveň CO udrţována co nejniţší. Stejně
jako v případě elektrostatických odlučovačů, další hořlavé plynné sloţky jako CH4 či H2 sniţují
kritickou úroveň, tj. za přítomnosti přibliţně 2 % vodíku se kritická úroveň sníţí na ~5 %.
Potenciální zdroje vznícení specifické pro textilní filtry mohou zahrnovat statické zatíţení způsobené
třením syntetických vláken nebo – v případě hybridních filtrů (kombinace elektrostatického
odlučovače s textilním filtrem) – nahromaděné statické zatíţení na textilních filtrech. Aby se předešlo
přerušením, a to zejména u uhelných mlýnů, pytle jsou opatřeny síťkou z vláken z nerezavějící oceli
nebo vodivým povrchem a jsou uzemněny na komorové desce sběrné komory. U hybridních
odprašovacích zařízení se také doporučuje uzemnit podpůrnou klec pytle na komorové desce.
Stejně jako v případě systému elektrostatického odlučovače je třeba odstranit CO propláchnutím
plynem. Proplachování uhelných mlýnů se nejlépe provádí inertním plynem, jako je plyn z pece, CO2
nebo N2 [83, CEMBUREAU, 2006].
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4.3

Příloha výroba vápna

4.3.1 Výroba vápna – rozdělení koncentrací kovů v odpadních plynech
vápenických pecí v EU-27
Následující obrázky (Obr. 4.10 aţ Obr. 4.25) ukazují rozdělení různých koncentrací kovů v odpadních
plynech vápenických pecí v EU-27 (viz téţ oddíl 2.3.3.9) [56, EuLA, 2006].

Obr. 4.10:
Rozdělení koncentrací arzénu v odpadních plynech vápenických pecí v EU-27
[56, EuLA, 2006]

Obr. 4.11:
Rozdělení koncentrací kadmia v odpadních plynech vápenických pecí v EU-27
[56, EuLA, 2006]
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Obr. 4.12:
Rozdělení koncentrací kobaltu v odpadních plynech vápenických pecí v EU-27
[56, EuLA, 2006]

Obr. 4.13:
Rozdělení koncentrací chromu v odpadních plynech vápenických pecí v EU-27
[56, EuLA, 2006]
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Obr. 4.14:
Rozdělení koncentrací mědi v odpadních plynech vápenických pecí v EU-27
[56, EuLA, 2006]

Obr. 4.15:
Rozdělení koncentrací rtuti v odpadních plynech vápenických pecí v EU-27
[56, EuLA, 2006]
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Obr. 4.16:
Rozdělení koncentrací manganu v odpadních plynech vápenických pecí v EU-27
[56, EuLA, 2006]

Obr. 4.17:
Rozdělení koncentrací niklu v odpadních plynech vápenických pecí v EU-27
[56, EuLA, 2006]
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Obr. 4.18:
Rozdělení koncentrací olova v odpadních plynech vápenických pecí v EU-27
[56, EuLA, 2006]

Obr. 4.19:
Rozdělení koncentrací antimonu v odpadních plynech vápenických pecí v EU-27
[56, EuLA, 2006]
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Obr. 4.20:
Rozdělení koncentrací selenu v odpadních plynech vápenických pecí v EU-27
[56, EuLA, 2006]

Obr. 4.21:
Rozdělení koncentrací cínu v odpadních plynech vápenických pecí v EU-27
[56, EuLA, 2006]
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Obr. 4.22:
Rozdělení koncentrací teluru v odpadních plynech vápenických pecí v EU-27
[56, EuLA, 2006]

Obr. 4.23:
Rozdělení koncentrací thalia v odpadních plynech vápenických pecí v EU-27
[56, EuLA, 2006]
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Obr. 4.24:
Rozdělení koncentrací vanadu v odpadních plynech vápenických pecí v EU-27
[56, EuLA, 2006]

Obr. 4.25:
Rozdělení koncentrací zinku v odpadních plynech vápenických pecí v EU-27
[56, EuLA, 2006]
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4.3.2 Výroba vápna – data konkrétních závodů
4.3.2.1 Příklady surovinových charakteristik
Příklad sloţení suroviny u vápence pouţívaného v maďarské vápence je uveden v Tab. 4.29.

Parametr
SiO2
Fe2O3
Al2O3
TiO2
CaO
MgO
K2O
Na2O
SO3
CO2
ClZtráta ţíháním

Jednotka
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Mnoţství
0,30
0,09
0,27
0,01
54,94
0,91
0,01
0,01
0,10
43,05
<0,01
43,11

Tab. 4.29:
Příklad sloţení suroviny pouţívané v maďarské vápence
[70, Maďarsko, 2006]
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4.3.2.2 Použití odpadních paliv – příklady přijatelných obsahů znečišťujících látek
v odpadech
Příklady z Německa s uvedením parametrů a obsahu znečišťujících látek, které jsou přijatelné pro
různé druhy odpadů, tj. odpadní olej a rozpouštědla, ţivočišné tuky a ţivočišnou moučku, jsou
uvedeny v Tab. 4.30. Dále, příklady povolovacích kritérií pro jednotlivé látky spolu s výhřevností
různých odpadních paliv pouţívaných v německých vápenkách jsou uvedeny v Tab. 4.31.
Odpadní olej a
rozpouštědla
Parametr

Jednotka

Obsah znečišťujících
látek

5
1

Minimum–
maximum
3–9
0,6–1,4

0,8
0,8
0,2

0,4–1,2
0,5–1,2
0,05–0,4

Průměr
Obsah vody
Zbytek koksu
Uhlík
Obsah popela
Síra
Chlor
Fluor
Dusík
Kovy
Kadmium
Thalium
Rtuť
Antimon
Arzén
Olovo
Chrom
Kobalt
Měď
Mangan
Nikl
Vanad
Cín
Arzén
Kadmium
∑ Sb, As, Pb, Cr,
Co, Cu, Mn, Ni,
V, Sn
∑ Ni, V
Celkem PCB1)

% hmotnosti
% hmotnosti
% hmotnosti
% hmotnosti
% hmotnosti
% hmotnosti
% hmotnosti
% hmotnosti

Ţivočišný tuk
Obsah
znečišťujících
látek
Minimum–
maximum

Ţivočišná
moučka2)
Obsah
znečišťujících
látek
Minimum–
maximum
3,0–5,7
1,0–59,0
3,2–38,5

<0,01–0,03
25–32

0,18–0,37
0,02–0,10

460–590

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

0,1
<0,5
<0,1
<1
<0,1
51
3
1
120
5
2
<1
<4

<1
<1
<0,5
<5
<1
<100
<10
<5
<250
<10
<10
<1
<4

<0,001–0,05
<0,001–0,1
<0,01–0,8

<188

<400

<0,1–0,9

mg/kg
mg/kg

10

25

0,1–10,0
0,05–1,0
0,4–10,0
0,7–10,0
3,0–63,0
0,1–9,0
5,2–50,0
5,6–45,0
1,0–39,0
1,1–20,0
0,3–7,2
0,6–11,0
0,1–1,0

<0,2

1)

Podle DIN EN 12 766, část 2, proces B
Odpadní palivo: ţivočišná moučka, výhřevnost:

min=14 MJ/kg

max=21,5 MJ/kg
2)

Typické obsahy znečišťujících látek, které jsou přijatelné pro odpadní olej, ţivočišné
tuky a ţivočišnou moučku, jeţ se pouţívají v německých vápenkách
[155, Německo, 2007]
Tab. 4.30:
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Parametr

Odpadní palivo 1
Střední Maximální
hodnota
hodnota

Hg
Cd
Tl
As
Co
Ni
Sb
Pb
Cr
Cu
Mn
V
Sn
Celkový Cl
Celkový F
Be
Zn
PCB

0,4
4,0
1,0
5,9
5,0
20,0
40,0
40,0
40,0
100,0
50,0
10,0
15,0
7 000,0
250,0
0,5
400,0

1,0
15,0
5,0
10,0
10,0
100,0
100,0
100,0
100,0
250,0
100,0
20,0
50,0
10 000,0
500,0
5,0
500,0
<3

Vlhkost
Obs. popela
Celková S

8,0
6,0
0,3

<10,0
<7,0
<0,5

Výhřevnost1)

25–31

Odpadní palivo 2
Odpadní palivo 3
Střední
Maximální
Střední
Maximální
hodnota
hodnota
hodnota
hodnota
(mg/kg)
0,4
1,0
0,4
1,0
4,0
15,0
4,0
10,0
1,0
5,0
1,0
5,0
5,0
10,0
5,0
15,0
5,0
10,0
5,0
10,0
20,0
100,0
20,0
100,0
40,0
100,0
25,0
60,0
40,0
100,0
40,0
100,0
40,0
100,0
40,0
100,0
90,0
250,0
90,0
500,0
50,0
100,0
50,0
100,0
10,0
20,0
10,0
20,0
15,0
50,0
15,0
75,0
7 000,0
10 000,0
7 000,0
10 000,0
250,0
500,0
250,0
1 000,0
0,5
5,0
0,5
5,0
400,0
500,0
400,0
1 000,0
<1
<1
(% hmotnosti)
11,0
<12,5
18,0
<20,0
8,0
<9,0
11,0
<15,0
0,3
<0,5
0,2
<0,3
(MJ/kg)
23–29
20–24

Odpadní palivo 4
Střední Maximální
hodnota
hodnota
0,6
4,0
1,0
5,0
6,0
25,0
25,0
70,0
40,0
120,0
50,0
10,0
30,0
7 000,0
250,0
0,5
400,0

1,2
9,0
2,0
13,0
12,0
50,0
60,0
200,0
120,0
300,0
100,0
25,0
70,0
10 000,0
1 000,0
2,0
1 000,0
<1

18,0
11,0
0,2

<20,0
<15,0
<0,3
18–22

Střední hodnota: hodnota 50. percentilu, která vychází z praktické zkušenosti a zohledňuje moţné odchylky ve sloţení odpadního paliva
Maximální hodnota: hodnota 100. percentilu
1)
Min–max

Příklady povolovacích kritérií (střední a maximální hodnoty) pro jednotlivé látky
u různých odpadních paliv pouţívaných v německých vápenkách
[50, Německo, 2006]
Tab. 4.31:

4.3.2.3 Příklady údajů o spotřebě a emisích
Spotřeba energie
Tab. 4.32 ukazuje provozní údaje a měrnou energetickou náročnost rakouských vápenek v roce 2004.
Tyto různé typy vápenických pecí pouţívají jako palivo zemní plyn, těţký topný olej a/nebo koks.
Prstencové
šachtové pece

Jiné šachtové
pece

miliony Nm3
t

Souproudé
regenerativní
šachtové pece
150–390
3 500–3 800
Zemní plyn,
těţký topný olej
46
4 000

140–220
4 200–4 700
Zemní plyn, těţký
topný olej
12
4 500

100–200
3 800–5 100
Zemní plyn,
koks
13
-

t

-

-

1 000

Parametr

Jednotka

Kapacita jednotlivých pecí
Měrná energetická náročnost
Pouţívaná paliva

t/den
MJ/tvápna

Roční spotřeba
paliva (všechny
pece)

Zemní plyn
Těţký
topný olej
Koks

Tab. 4.32:
Provozní údaje a měrná energetická náročnost rakouských vápenek v roce 2004
[66, Rakousko, 2006]
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Energetická náročnost pálení vápna dosahuje v Rakousku v průměru přibliţně 3 760 MJ/t vápna.
Korelace mezi velikostí pece a energetickou náročností není tak významná jako při výrobě cementu,
protoţe ztráty sáláním jsou niţší. Jedním z faktorů ovlivňujících energetickou náročnost je obsah
zbytkového CO2 v produktech; záleţí na reaktivitě vápenných produktů. Energetická náročnost je
vyšší u tvrdě páleného vápna neţ u měkce páleného vápna. Energetická náročnost také závisí na
zbytkovém CO2. Niţší energetická náročnost souproudé regenerativní šachtové pece, a částečně
i jiných pecí, závisí na vysokém obsahu zbytkového CO2 (>5 %) v produktech. Při výrobě vápna
s nízkým obsahem zbytkového CO2 se energetická náročnost zvyšuje [66, Rakousko, 2006], [168,
TWG CLM, 2007].
Příklady spotřeby energie při výrobě vápna ve Španělsku, které uvádí Tab. 4.33, jsou průměrné
hodnoty. Váţená průměrná hodnota vypočtená pro španělské vápenky činí 3,984 GJ/t vápna. Pro
období 2008–2012 se očekává hodnota 3,681 GJ/t vápna [55, Španělsko, 2006].

Typ pece

Počet

Procento
%

Dlouhé rotační pece
Rotační pece s předehřívačem
Souproudé regenerativní šachtové pece
Prstencové šachtové pece
Šachtové pece se smíšenou vsázkou
Jiné pece 2)

4
1
35
2
15

7
2
61
4
26

1)
2)

Aktualizovaná spotřeba energie
GJ/t vápna
Minimum Průměr Maximum
6,61)
5,4
3,534
3,752
3,889
3,958
4,156
4,355
4,085
4,150
4,268

Společnosti ze zemí mimo Španělsko. Je uvaţována spotřeba energie ve výši přibliţně 6,6 GJ/t vápna
Jiné šachtové pece

Tab. 4.33:
Spotřeba energie podle různých typů vápenických pecí ve Španělsku
[55, Španělsko, 2006]
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Kompilace emisí pozorovaných v jednotlivých členských státech EU
Tab. 4.34 ukazuje příklady typických příkladů emisí z různých typů vápenických pecí v Německu.

Typ pece

Dlouhé rotační pece
Rotační pece
s předehřívačem 2)
Souproudé regenerativní
šachtové pece
Prstencové šachtové
pece
Šachtové pece se
smíšenou vsázkou
Jiné pece:
 vícekomorová
šachtová pec
 dvojitě skloněná
šachtová pec
Dlouhé rotační pece
Rotační pece
s předehřívačem
Šachtové pece se
smíšenou vsázkou

Koncentrace emisí3)
PCDD/F
NOx
CO
HCl5)
(ng I3 1)
3
(mg/Nm )
(mg/Nm )
(mg/Nm3)
TEQ/Nm3)
Nehašené vápno (měkce aţ tvrdě pálené)
<500
<1 000
<0,1
<50

HF
(mg/Nm3)
<1

<1500

<1 000

<0,1

<20

<1

<100 – <400

<1 000

0,001 – <0,1

<10

<1

<100 – <500

1 000 – <3 000

0,003 – <0,1

<40

<2

<100 – <500

6 000 – 42 000

0,01 – <0,14)

<20

<1

<500

<2 000

Data nejsou k
dispozici

Data nejsou
k dispozici

Data nejsou
k dispozici

300 – <500

<2 000

0,001 – <0,1

<10

<1

<150

<1

Kalcinovaný dolomit (měkce pálený aţ slinutý)
-

-

-

<30

<1

-

-

-

<20

<1

106)
607)

16)
47)

Vyuţití odpadů
1)

Oxid dusnatý a oxid dusičitý, bude uvedeno jako oxid dusičitý
Rotační pec s roštovým předehřívačem
3)
Koncentrace emisí jsou měřeny jako šestihodinové průměrné hodnoty, a pro zajištění srovnatelnosti se vztahující
k 10 % O2
4)
V jednom případě bylo v šachtové pece se smíšenou vsázkou naměřeno 0,26 ng I-TEQ/Nm3. Tato pec byla
vyřazena z provozu na konci roku 2006
5)
V závislosti na obsahu chloru ve vápenci (50–100 ppm)
6)
Denní průměrná hodnota
7)
Půlhodinová průměrná hodnota
2)

Tab. 4.34:
Typické příklady emisí z vápenických pecí v Německu
[46, Německo, 2006]
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Tab. 4.35 uvádí příklady emisí pozorovaných v několika členských státech EU ve vápenkách
pouţívajících různé pece a různá paliva.
Členský
stát EU

Německo

Zvláštní
příklad
z
Německa
Finsko6)
Maďarsko6)
Česká
republika5)

Emise
prachu
(mg/Nm3)

Emise NOx
(mg/Nm3)

Emise
SOx
(mg/Nm3)

Emise
CO
(mg/Nm3)

Emise
TOC
(mg/Nm3)

-

100–1501)

<1002)

-

-

-

<500
-

-

-

-

-

-

-

<5 – >57)
5 – <508)
<1 (Benzen)

-

-

-

-

23)

65

15

1,4

32,2

-

400 t/rok

Pouţité pece
Vícekomorová
šachtová pec
RP
MFSK

Pouţitá
paliva
-

ASK

-

995
14,6 (Benzen)

ASK

-

-

-

PFRK

4,8

3,9

-

-

130 t/rok

-

-

-

Těţký
topný
olej4)
Zemní
plyn
-

1)

10 % O2
Pochází-li více neţ 60 % jmenovité tepelné kapacity z odpadů (více neţ 40 % v případě nebezpečných odpadů), denní
průměrná hodnota je stanovena ve výši 50 mg/Nm3 vztahující se k 10 % kyslíku
3)
Textilní filtr
4)
Nízký obsah síry ve výši 0,6 %, přičemţ surovina má rovněţ nízký obsah síry
5)
2006
6)
Jednorázová měření
7)
Závisí na podmínkách procesu, šachtové pece se smíšenou vsázkou nejsou pro pouţití odpadů vhodné; pro dvojitě
skloněné šachtové pece a vícekomorové šachtové pece nejsou k dispozici ţádné údaje
8)
Pece tohoto typu vyuţívající odpad jako rozpouštědla nebo odpadní olej neměly vyšší emise TOC
2)

Tab. 4.35:
Příklady emisí NOx pozorované v členských státech EU
[45, Schorcht, 2006] [46, Německo, 2006], [64, Česká republika, 2006], [71, Maďarsko, 2006]

Hodnoty emisí týkající se různých emisí z rakouských vápenických pecí jsou uvedeny v Tab. 4.36.
V roce 2006 nebyla pouţívána ţádná opatření/techniky ke sníţení emisí NOx. Při vysokém obsahu
zbytkového CO2 jsou uváděny emise CO v rozmezí od 0,007 aţ 0,22 g/Nm3, při nízkém obsahu
zbytkového CO2 potom aţ 5 g/Nm3. U prstencových šachtových pecí se emise CO pohybují v rozmezí
od 0,1 do 3 g/Nm3, u jiných šachtových pecí od 0,01 do 5 g/Nm3.

Průmyslová odvětví výroby cementu, vápna a oxidu hořečnatého

450

Přílohy

Koncentrace1) 2)
Souproudé
regenerativní
šachtové pece3)

Prstencové
šachtové pece3)

Jiné šachtové
pece3)

Nm3/h

15 000–45 000

11 000–20 000

7 500–22 000

obj. %
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3

8–12

Parametr

Jednotka

Objem
kouřového plynu
Obsah kyslíku
Prach
HCl
HF
NOx jako NO2
SOx jako SO2
CO

g/Nm3

Celkový C
 (Cd, Tl)4)
Hg
 (Sb, As, Pb,
Cr, Co, Cu, Mn,
Ni, Sn4)
PCDD/F4)
Benzen
Benzo-a-pyren4)

mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3

<150
<100
0,007–0,22
(vysoký obsah
zbytkového CO2)
a
do 5 (nízký
zbytkový CO2)
<100

mg/Nm3
ng ITEQ/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3

6–15
<20
0,6–3,6
0,01–0,14
<250
<10

0,1–3

<10
0,0001–0,002
0,0001–0,003

6–17,5

<250
<20

0,01–5

<10

0,0001–0,0052
<0,05

<0,03

<0,03

<0,04
<0,0003

1)

Koncentrace jsou jednotlivá opatření/techniky s intervaly měření 30 minut aţ jeden den
Při 10 % kyslíku v kouřovém plynu
3)
Jsou pouţívány textilní filtry
4)
Niţší hodnota udává detekční limit
2)

Tab. 4.36:
Emise z rakouských vápenických pecí
[66, Rakousko, 2006]

Tab. 4.37 ukazuje příklady údajů o emisích dosaţených v několika finských vápenkách, které
pouţívají různé typy pecí. Údaje o emisích uvedené v Tab. 4.37 byly shromáţděny mezi lety 1998
a 2006. Jako palivo bylo pouţito uhlí a koks, těţký nebo lehký topný olej, koksárenský plyn
a petrolkoks; nebyla pouţita ţádná odpadní paliva. V roce 2005 bylo pouţitím elektrostatického
odlučovače u rotační pece dosaţeno emisí prachu niţších neţ 5 mg/Nm3, a pouţitím textilního filtru
u prstencové šachtové pece bylo dosaţeno emisí v rozmezí od 1,7 do 2,2 mg/Nm3.Tab. 4.38 ukazuje
příklady emisí kovů z finské vápenky, která pouţívá jako palivo regenerovaný topný olej.
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Emise
(mg/Nm3)

Závod č.

Pec

Filtr

LRK1)

EO4)

LRK1)

EO4)

LRK1)

EO4)

1)

4)

Závod 1
Závod 2
Prach

Závod 3
Závod 4

LRK

EO

ASK2)

Tex.5)

LRK1)

EO4)

3)

Závod 5

PFRK
PFRK3)

Tex.5)
Tex.5)

Závod 6

PFRK3)

Tex.5)

LRK1)

EO4)

LRK1)

EO4)

LRK1)

EO4)

1)

4)

Závod 1

Závod 2
NOx

Závod 3

LRK

EO

ASK2)

Tex.5)

Paliva
Uhlí,
koks 05
Uhlí,
koks 05

1998

O26)
%

1999

O26)
%

2000

O26)
%

2001

O26)
%

2002

O26)
%

2003

O26)
%

2004

O26)
%

2005

O26)
%

<10

6

32 –
18

7

<5 a 13

6,7

5

6,4

<5

6,1

<5

9,3

<57)

12,5

<5

6

156 –
113

10

192 a 9

10,7

147)

11

<57)

11

<5

10,9

34 – 417)

11,6

<57)

11

26 –
40

7

63 – 48

7,2 –
10

Uhlí
Uhlí
Těţký t. olej,
lehký t. olej
Uhlí,
koks 05
Koks. plyn
Koks. plyn
Regenerovaný
topný olej

1 – 243
127)
2468

8)

4,5
11,9
130 –
149
5
5

6,5

62
38

Uhlí,
koks 05

868

6

620

7

771
+ 120,
910

6,7

Uhlí,
koks 05
Uhlí

722

10

-

-

810

10,7

Uhlí
Těţký t. olej,
lehký t. olej
Uhlí,
koks 05
Koks. plyn
Koks. plyn
Regenerovaný
topný olej

507
167 –
1017)

Závod 5

Tex.5)
Tex.5)

Závod 6

PFRK3)

Tex.5)

LRK1)

EO4)

Uhlí,
koks 05

475

6

110

7

258
+ 40

6,7

LRK1)

EO4)

Uhlí,
koks 05

390

10

-

-

350

10,7

Uhlí

LRK1)

EO4)

ASK2)

Tex.5)

Uhlí
Těţký t. olej,
lehký t. olej

Závod 4

LRK1)

EO4)

Uhlí,
koks 05

Závod 5

PFRK3)

Tex.5)

Koks. plyn

SO2
Závod 3

33810)

6,4

898
+ 135

6,1

6107)

11

563
+ 1107)

11

280

7

590 –
440

PFRK3)
PFRK3)

EO4)

7,2

645
+ 100

4,3

2,2 1,7

5

12,6

154 –
229

8

85 –
114

6,6

3939)

6,6

332 –
350

6,6

9,6
9,6

730
+ 140
522 –
399

9,3

685
+ 1007)

12,5

800
+ 160

6

10,9

890
+ 1107)

11,6

970
+ 2007)

11

7,2 –
10

11,9

EO4)

LRK1)

0,7 – 1,1
255 –
3357)
6
79

4,5

LRK1)

Závod 2

5,2

O26)
%

1,89)

Závod 4

Závod 1

38 – 54

2006

6,5

7,2

157 – 160

5,2

243

4,3

6167)

12,6

411 –
47911)

8

679) 10)

3307)
<10

6,4

173
+ 34

6,1

11

210
+ 407)

11

7

240
+ 35
340
+ 50
165 –
126

9,3
10,9

950
+ 907),
214
410
+ 607)
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11,6

138
+ 287)

11

5,2

11,9
6,5

241
+ 50

7,2 –
10

4,5

143

12,5

66 –
142

7,2

11

4,3

8517)

12,6

8
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Emise
(mg/Nm3)

Závod
č.
Závod
6
Závod
1
Závod
2

CO2

Závod
3
Závod
4
Závod
5
Závod
6
Závod
1
Závod
2

CO

Závod
3

Paliva

Tex.5)

PFRK3)

Tex.5)

Koks. plyn

LRK1)

EO4)

Regenerovaný
topný olej

LRK1)

EO4)

Uhlí,
koks 05

476

6

430

7

467
+ 72,
453

6,7

LRK1)

EO4)

Uhlí,
koks 05

320

10

-

-

310

10,7

LRK1)

EO4)

Uhlí

ASK

Tex.

LRK1)

EO4)

PFRK3)

Tex.5)

PFRK3)

Tex.5)

Uhlí
Těţký t. olej,
lehký t. olej
Uhlí,
koks 05
Koks. plyn

PFRK3)

Tex.5)

Koks. plyn

LRK1)

EO4)

LRK1)

EO4)

LRK1)

EO4)

1)

4)

LRK

EO

ASK2)

Tex.5)

Závod
LRK1)
EO4)
4
PFRK3)
Tex.5)
Závod
5
PFRK3)
Tex.5)
Závod
PFRK3)
Tex.5)
6
1)
Dlouhá rotační pec
2)
Prstencová šachtová pec
3)
Souproudá regenerativní šachtová pec
4)
Elektrostatický odlučovač
5)
Textilní filtr
6)
O2 normální podmínky

Uhlí,
koks 05
Uhlí,
koks 05

2000

O26)
%

PFRK3)

5)

1999

O26)
%

Filtr

2)

1998

O26)
%

Pec

2001

2002

O26)
%

2003

O26)
%

2004

O26)
%

2005

O26)
%

2006

O26)
%

159)

3007)

6,4

432
+ 70

6,1

11

303
+ 16)

11

7

67
68

6
10

490

6,5

4

7

-

-

56

360
+ 55
340
+ 45
424 –
324

9,3

260
+ 607)

12,5

475
+ 70

6

10,9

280
+ 607)

11,6

285
+ 437)

11

7,2 –
10

)

290

4,5

5,2

2927)

11,9

4,3
7,2

31
65

6,7

6,4

10,7

Uhlí
Uhlí
Těţký t. olej,
lehký t. olej
Uhlí,
koks 05
Koks. plyn
Koks. plyn
Regenerovaný
topný olej

O26)
%

427)

11

120

7

1
807)

6,1
11

8

9,3

117)

12,5

160

10,9

80
+ 607)

11,6

14

7,2 –
10

4

4,5

5,2
4,3
94

7,2

6
227

11
25,7 –
27

11,9
6,5

3,87)

12,6

336

8

658)
7)

O2 >11 %
Filtr vyloučen
9)
Vypálený produkt: 310 t/d
10)
NO2
11)
NO
8)

Tab. 4.37:
Emise prachu, NOx, SOx, CO a CO2 z několika finských vápenek pouţívajících různé typy vápenických pecí od roku 1998 do roku 2006
[63, Finsko, 2006, 65, Finsko, 2006]
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Emise kovů
Kov

Jednotka

Cd
Ti
Hg
Sb
As
Pb
Cr
Co
Cu
Mn
Ni
V

µg/Nm3
µg/Nm3
µg/Nm3
µg/Nm3
µg/Nm3
µg/Nm3
lig/Nm3
µg/Nm3
µg/Nm3
µg/Nm3
µg/Nm3
µg/Nm3

Emise
(částice/vznik plynu)
0,05/0,08
0,30/<1,6
0,001/0,026
0,5/<1,6
<0,2/1,9
5,2/6,0
0,7/15
0,14/1,3
0,32/7,2
3,6/6,0
3,0/6,0
<0,1/37

Tab. 4.38:
Emise kovů z finské vápenky
[65, Finsko, 2006]

4.3.3 Výroba vápna – příklad nakládání s odpadním olejem v šachtové peci
(OK)
Aby bylo moţné adaptovat/upravit šachtovou pec spalující plyn (JP) na šachtovou pec spalující
odpadní olej, bylo nutné upravit hořáky a vybudovat specializovanou infrastrukturu pro vykládku
a skladování odpadního oleje.
Jak je patrné z Obr. 4.26, v tomto konkrétním případě je odpadní olej do vápenky dodáván buď
ţelezniční, nebo silniční dopravou, např. cisternovými automobily. Byly postaveny dvě dvojstěnné
skladovací nádrţe, kaţdá o objemu 100 m³. Odpadní olej se přemísťuje z vagónů nebo cisternových
automobilů do skladovacích nádrţí, které jsou umístěny ve speciálně navrţené oblasti, která zachytí
jakýkoliv případný únik. Povrchová voda (dešťová voda) je vypouštěna do odlučovače oleje.
Vzhledem k tomu, ţe plnící oblast splňuje veškeré zákonné poţadavky, je rovněţ vyuţívána k čištění
a doplňování paliva různých druhů silničních a ţelezničních vozidel.
Při vykládce vagonů či cisternových automobilů teče odpadní olej spojovací hadicí a poté ocelovým
potrubím do první čerpací a filtrační stanice. Odtud je podzemním dvojstěnným potrubím čerpán do
dvou nádrţí o objemu 100 m³. Při produkci pece ve výši 250 aţ 300 t vápna/den tato skladovací
kapacita odpovídá zhruba spotřebě za jeden týden.
Z nádrţí olej teče do druhé čerpací stanice, jak je znázorněno na Obr. 4.27, která se nachází
v bezprostřední blízkosti pece. Přívodní čerpadlo dopravuje olej do dalšího filtru a do elektrického
topného systému, který ohřívá olej na 60–80 °C. Tyto teploty jsou nezbytné pro sníţení viskozity
oleje, čímţ se zlepší jeho jemné rozprašování v hořáku a zajistí se jeho optimální spalování. Stoupací
potrubí přivádí zahřátý olej do dávkovací a měřicí stanice, jak je znázorněno na Obr. 4.28, odkud je
rozváděn do jednotlivých hořáků. V hořácích se palivo mísí se vzduchem a směs je vstřikována přímo
do pece.
Při spalování filtrovaného oleje nevzniká ţádný odpad. Odpad vzniká pouze během procesu filtrace
oleje. Filtry jsou čištěny a veškerý odpad je shromaţďován v nádobách k tomu určených a bezpečně
likvidován [50, Německo, 2006], [51, EuLA, 2006].
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Obr. 4.26:
Technologické schéma oběhu odpadního oleje – od místa dodávky do šachtové pece (JP)
[50, Německo, 2006], [51, EuLA, 2006]

Čerpací stanice č. 2 s filtrem
a nádobou na odpad
pro čištění filtru
[50, Německo, 2006], [51, EuLA, 2006]
Obr. 4.27:

Dávkovací
a
měřicí
s pneumatickými ventily
[50, Německo, 2006], [51, EuLA, 2006]
Obr. 4.28:
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4.3.4 Výroba vápna – příklad kontroly kvality pevných odpadních paliv
spalovaných v rotačních pecích
Příklad německé vápenky ukazuje typické poţadavky na pevné odpady pouţívané ve čtyřech rotačních
pecích s předehřívačem. Tyto rotační pece jsou vybaveny cyklony a elektrostatickými odlučovači pro
sníţení emisí prachu. Ke sníţení emisí NOx je dále pouţívána technika SNCR (viz oddíl 4.3.5).
V rotační peci se typické teploty pohybují v rozmezí od 1 000 do 1 400 °C.
Jako palivo je pouţito práškové hnědé uhlí, zemní plyn a pevné odpadní materiály. Pevné odpady jsou
dodávány společnostmi specializujícími se na sběr a mísení odpadů. Povolení umoţňuje nahradit
nejvýše 60 % tepelné kapacity odpady. V roce 2006 činila míra substituce pevnými odpady 10 %.
Předtím, neţ se paliva z pevných odpadů přivedou k hořáku, odstraní se kovové části magnetickým
odlučovačem.
Výběr typů odpadů pro pouţití jako paliva ve vápenické peci závisí na technických poţadavcích
spalovacího procesu a na kvalitě produktu. V tomto příkladu sestávají paliva z odpadů z paliva
z regenerovaného odpadu (RDF) z vybraných odpadů s nízkým obsahem znečišťujících látek (zejména
plastů) a jasně definovanými hodnotami výhřevnosti. Jejich původ a klasifikace odpadů podle
Evropského katalogu odpadů (2000/532/ES) jsou přesně specifikovány [98, Evropská komise, 2000].
Tab. 4.39 zobrazuje typ odpadů, který lze v těchto rotačních pecích pouţít [50, Německo, 2006], [51,
EuLA, 2006]:
Kód odpadu
02 01 04
02 01 07
03 01 01
03 01 05
03 03 02
03 03 07
03 03 08
04 02 09
04 02 21
04 02 22
07 02 13
08 01 02
08 02 01
09 01 07
12 01 05
15 01 01  03
15 01 05  06
15 02 03
16 01 03
17 02 01
17 02 03
19 05 01
19 12 01
19 12 04
19 12 07
19 12 08
19 12 10

Obecný popis
Odpadní plasty (kromě obalů)
Odpady z lesnictví
Odpadní kůra a dřevo
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem
03 01 04
Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu)
Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky
Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)
Odpady z nezpracovaných textilních vláken
Odpady ze zpracovaných textilních vláken
Plastový odpad
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
Odpadní práškové barvy
Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra
Plastové hobliny a třísky
Papírové a lepenkové, plastové, dřevěné obaly
Kompozitní a směsné obaly
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené
pod číslem 15 02 02
Pneumatiky
Dřevo
Plasty
Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu
Papír a lepenka
Plasty a kaučuk
Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
Textil
Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)

Tab. 4.39:
Seznam odpadů, které lze v těchto německých vápenických pecích pouţít
[50, Německo, 2006], [51, EuLA, 2006], [98, Evropská komise, 2000]
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Poţadavky na kvalitu pevných odpadů jsou stanoveny povolovacím orgánem. Dodavatel musí u kaţdé
dodávky potvrdit, ţe paliva připravená k pouţití obsahují pouze odpady uvedené v Tab. 4.39
Pro účely kontroly kvality těchto paliv jsou odpadní paliva rozdělena do čtyř kategorií, které určují
rozsah čisté výhřevnosti a chemické sloţení.
Pro regulaci vstupu kovů do pece se pouţívají dva statistické parametry, které jsou uvedeny
v Tab. 4.40:



střední hodnota (= 50. percentil), také známá jako „praktická― hodnota. Tato hodnota vychází
z praktické zkušenosti a zohledňuje moţné odchylky ve sloţení paliva.
maximální hodnota (= 100. percentil).

Znečišťující
látka
Rtuť Hg
Kadmium Cd
Thalium Tl
Arzén As
Kobalt Co
Nikl Ni
Antimon Sb
Olovo Pb
Chrom Cr
Měď Cu
Mangan Mn
Vanad V
Cín Sn
Celkový
chlor
Celkový
fluor
Berylium Be
Zinek Zn

Vlhkost
Obsah popela
Celková síra

Odpadní palivo 1
Střední
Maximální
hodnota
hodnota
(mg/kg)
(mg/kg)
0,4
1,0
4,0
15,0
1,0
5,0
5,0
10,0
5,0
10,0
20,0
100,0
40,0
100,0
40,0
100,0
40,0
100,0
100,0
250,0
50,0
100,0
10,0
20,0
15,0
50,0

Odpadní palivo 2
Střední
Maximální
hodnota
hodnota
(mg/kg)
(mg/kg)
0,4
1,0
4,0
15,0
1,0
5,0
5,0
10,0
5,0
10,0
20,0
100,0
40,0
100,0
40,0
100,0
40,0
100,0
90,0
250,0
50,0
100,0
10,0
20,0
15,0
50,0

Odpadní palivo 3
Střední
Maximální
hodnota
hodnota
(mg/kg)
(mg/kg)
0,4
1,0
4,0
10,0
1,0
5,0
5,0
15,0
5,0
10,0
20,0
100,0
25,0
60,0
40,0
100,0
40,0
100,0
90,0
500,0
50,0
100,0
10,0
20,0
15,0
75,0

Odpadní palivo 4
Střední
Maximální
hodnota
hodnota
(mg/kg)
(mg/kg)
0,6
1,2
4,0
9,0
1,0
2,0
5,0
13,0
6,0
12,0
25,0
50,0
25,0
60,0
70,0
200,0
40,0
120,0
120,0
300,0
50,0
100,0
10,0
25,0
30,0
70,0

7 000,0

10 000,0

7 000,0

10 000,0

7 000,0

10 000,0

7 000,0

10 000,0

250,0

500,0

250,0

500,0

250,0

1000,0

250,0

1000,0

0,5
400,0

5,0
500,0

0,5
400,0

5,0
500,0

0,5
400,0

5,0
1 000,0

0,5
400,0

2,0
1 000,0

% hm.1)
8,0
6,0
0,3

% hm.1)
<10,0
<7,0
<0,5

% hm.1)
11,0
8,0
0,3

% hm.1)
<12,5
<9,0
<0,5

% hm.1)
18,0
11,0
0,2

% hm.1)
<20,0
<15,0
<0,3

% hm.1)
18,0
11,0
0,2

hm.1) %
<20,0
<15,0
<0,3

PCB
1)
Procento dle hmotnosti

<3

<1

<1

<1

Tab. 4.40:
Střední a maximální koncentrace kovů pro jednotlivé typy odpadních paliv
[50, Německo, 2006], [51, EuLA, 2006]
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Pro tento příklad byly definovány rozsahy čisté výhřevnosti jednotlivých kategorií paliva, jak je
uvedeno v Tab. 4.41:
Čistá
výhřevnost
(MJ/kg)

Odpadní palivo 1
Minimum Maximum
25
31

Odpadní palivo 2
Minimum Maximum
23
29

Odpadní palivo 3
Minimum Maximum
20
24

Odpadní palivo 4
Minimum Maximum
18
22

Tab. 4.41:
Minimální a maximální čistá výhřevnost jednotlivých typů odpadních paliv
[50, Německo, 2006], [51, EuLA, 2006]

Je prováděn pravidelný odběr vzorků odpadních paliv. Jednotlivé vzorky jsou rozděleny na dílčí
vzorky, které jsou později znovu smíchány do smíšeného vzorku. U těchto smíšených vzorků je po
předem stanovených časových intervalech kontrolováno, zda splňují kvalitativní poţadavky uvedené
v Tab. 4.40.
Při pouţití odpadních paliv představuje zajištění kvality a záruka jednu z nejdůleţitějších otázek.
Tab. 4.42 ilustruje příklady opatření/technik pro zajištění kvality.

Krok procesu

Zdroj odpadu
(původce odpadu, třídírna,
mechanicko-biologické
zpracování odpadu)









Závod na zpracování odpadů






Závod na zpracování odpadů






Vápenka





Opatření/techniky
vytvoření seznamu odpadů
vyvarování se nečistot
ustanovení o přijatelných
vlastnostech jednotlivých typů
odpadů
analýza prohlášení
dokumentace
zlikvidovaného mnoţství
jednotlivých typů odpadů
(pravidelný) odběr vzorků
a analýza
uchovávání vzorků
dokumentace přijatého a
zpracovaného mnoţství
odpadů
pravidelný odběr vzorků a
analýza
uchovávání vzorků
dokumentace mnoţství
odchozího odpadu
pravidelný odběr vzorků a
analýza
uchovávání vzorků
dokumentace přijatého
mnoţství odpadů

Další opatření/techniky






pokyny správce
odpadu pro původce
odpadu
pravidelná kontrola
závodu produkujícího
odpady správcem
odpadů
(pravidelný) odběr
vzorků a analýza
přijatého a zpracovaného
mnoţství odpadů
externím odborníkem

Tab. 4.42:
Příklady opatření/technik pro zajištění kvality odpadů
[156, Německo, 2007]
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4.3.5 Výroba vápna – příklad úpravy DeNOx technikou SNCR v rotačních
pecích s předehřívačem
V závodě Flandersbach (Německo) byly u čtyř rotačních pecí s předehřívačem postupně zavedeny
primární a sekundární opatření/techniky. V jedné z pecí byl instalován nový hořák, ale jeho dopad na
emise NOx byl dosti omezený. Praktické zkušenosti ukázaly, ţe celková koncentrace kyslíku v pálící
zóně měla na tyto emise mnohem větší vliv. Plynné prostředí pece proto bylo upraveno tak, aby se
sníţila koncentrace kyslíku. Ukázalo se však, ţe toto opatření není dostačující k tomu, aby vţdy
zajistilo emise NOx pod úrovní 500 mg/Nm3. Obzvláště při výrobě tvrdě páleného vápna emise NOx
obvykle překračovaly 1 000 mg/Nm3 (za stabilních podmínek pece) a někdy i 2 000 mg/Nm3, např.
kdyţ bylo zapotřebí více chladicího vzduchu, aby se zabránilo přehřátí chladiče vápna.
Vzhledem k teplotním podmínkám pod Lepolovým roštem lze sníţit emise NOx vháněním redukčních
činidel do této oblasti. Byly proto provedeny předběţné testy s různými kapalinami, místy vstřiku
a vstřikovaným mnoţstvím, jejichţ cílem byla optimalizace konstrukce průmyslového zařízení SNCR,
které je popsáno takto:
Obecná koncepce
Kapalná redukční činidla jsou dodávána nákladními automobily a jsou skladována ve dvou nádrţích.
Kapalné činidlo je poté čerpáno do Lepolových roštů, kde je rozprašováno v horké komoře tlakovým
vzduchem, čímţ se zajistí jeho jemné rozprášení a mísení s kouřovými plyny. Zařízení je navrţeno pro
práci s amoniakovou vodou o koncentraci aţ 25 %, a musí vyhovovat regulační úpravě nebezpečných
materiálů.
Plnění nádrží
Vykládka cisternového automobilu je prováděna čerpadlem, dvojstěnným hadicovým vedením, které
je dozorováno pro případ úniku, a dvojitým filtrem zadrţujícím nečistoty. Řidič se zaregistruje
v kontrolní místnosti, a poté dostane povolení k vykládce. Proces plnění je zahájen aţ poté, co je
cisternový automobil uzemněna. Doplňování se automaticky zastaví, kdyţ je nádrţ plná nebo kdyţ
monitor tlakového rozdílu filtrů vyšle maximální signál. Při přepnutí na druhou nádrţ nebo na druhý
filtr si řidič nákladního vozu musí vyţádat nové povolení.
Skladování
Dvě nádrţe, kaţdá o objemu 80 m³, jsou vybaveny bezpečnostními a ovládacími zařízeními, a dále
oběhovými čerpadly. Aby se zabránilo přetlaku nebo podtlaku, na nádrţích je instalován ventil citlivý
na tlak a tlak v nádrţích je monitorován.
Dávkování
Pro kaţdý Lepolův rošt je nainstalováno jedno čerpadlo řízené frekvenčním měničem. Jednotlivá
dávkovací čerpadla mohou pracovat z libovolné z obou nádrţí. Čerpadla jsou vybavena přetlakovým
ventilem, aby se zabránilo nárůstu tlaku následkem blokace systému. Pro případ selhání jednoho
z dávkovacích čerpadel je instalováno jedno záloţní čerpadlo, které se přepne na příslušné místo
vstřiku.
Další přívodní otvory umoţňují proplachování potrubí a filtrů uţitkovou vodou za účelem vyprázdnění
těchto součástí, například před údrţbou.
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Rozprašovací trysky musejí být provozovány při průtocích, které pro ně byly stanoveny. Aby byly na
tryskách zajištěny optimální rozprašovací podmínky, musí být řízen průtok v dávkovacím potrubí.
Poklesne-li průtok pod předem nastavenou hodnotu, například při sníţené potřebě redukčního činidla,
do systému je přidána uţitková voda, a tato hodnota je tím zvýšena. Tato volba také nabízí moţnost
skladovat vysoce koncentrovaná činidla a jejich ředěním zajišťovat dobrou distribuci v proudu
kouřového plynu, a zvyšovat tak účinnost. Kdyţ se potřebný průtok redukčního činidla zvýší,
například kdyţ je koncentrace dusíku v kapalinách nízká a potřebná míra sníţení emisí je vysoká,
u vstřikovacího otvoru je aktivována druhá přívodní trubka. V rámci řídicího systému lze rozlišit nízké
a vysoké koncentrace v nádrţích a realizovat různé provozní reţimy dávkování.
Veškeré potrubí je izolované a vybavené vyhříváním, aby se zabránilo zmrznutí během zimního
období a krystalizaci v případě pouţití tekuté močoviny.
Umístění vstřiku
Umístění bodů vstřiku bylo stanoveno během testů v závodě Flandersbach. Zvolené otvory umoţňují
dobrý průnik a mísení činidla s kouřovým plynem, a to v místě s nízkým sklonem k tvorbě povlaku,
který by mohl narušit vhánění. Body připojení jsou znázorněny na Obr. 4.29-

Obr. 4.29:

Umístění bodů vstřiku a bodů připojení u systému SNCR ve vápence Flandersbach,
Německo

[93, EuLA, 2006]

Provoz
Instalace zařízení byla dokončena v červenci 2006 a fáze uvádění do provozu skončila na konci srpna
2006. Od té doby zařízení běţí bez větších problémů. Byla realizována nezbytná zlepšení vyplývající
ze zkušeností získaných během uvádění do provozu a následného provozu.
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Přílohy

Účinnost snižování emisí
Jako reálná se jeví být účinnost sníţení na úrovni 50 aţ 60 %, coţ umoţňuje udrţet denní průměry
emisí NOx pod hranicí 500 mg NOx/Nm3. Vyšší poměry sníţení emisí jsou v zásadě moţné, avšak
okamţitě vedou ke značným únikům amoniaku. Měření provedená za různých podmínek procesu
a vstřiku ukázala, ţe emise oxidu dusného (N2O) vţdy zůstávaly pod 10 mg/Nm3.
Náklady
Investiční náklady jsou podobné nákladům zmiňovaným u průmyslového odvětví výroby cementu,
tj. mezi 0,5 milionu EUR a 1,2 milionu EUR. Protoţe zařízení je provozuschopné teprve krátkou dobu
(několik týdnů), provozní náklady je obtíţné přesně posoudit. Z finančních odhadů vycházejících
z předběţných testů vyplývá, ţe provozní náklady by mohly být podobné těm, které vykazuje
průmyslové odvětví výroby cementu, tj. 0,1 aţ 1,7 EUR na tunu vápna při kapacitě pece 1 000 t/den
a počátečních emisích do 1 500 mg NOx/Nm3.
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