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BAT 2009  
(nové znění BREF pro cementárny a vápenky, Sevilla únor 2009,  

přehled hlavních parametrů) 

Ing. Miloš Cikrt, odborný poradce 

Cementárny 
 
Ekologické řízení  - aplikovat Environmental Management Systém / EMS / 
 
Primární techniky - zajistit stabilní chod pece, blízko určeným parametrům procesu, 

výhodné pro emise i tepelnou spotřebu 
 - pečovat o výběr a kontrolu všech materiálů vstupujících do 

pece s cílem snížit emise 
 - pečlivě sledovat a měřit parametry procesu  a emise 
 
Výrobní způsob - pro nové závody a velké rekonstrukce použít suchou pec 

s vícestupňovým výměníkem a předkalcinací, při optimálním 
provozu je BAT spotřeba tepla 2900 – 3300 MJ/t 

 
Spotřeba energií - snižovat spotřebu tepelné energie aplikací technik BAT 
 - snižovat spotřebu primární energie omezováním obsahu slínku 

v cementu a výrobcích 
 - snižovat spotřebu primární energie návaznou produkcí tepla  

a elektřiny tam, kde je to možné a ekonomické 
 - snižovat spotřebu elektrické energie systémem řízení a užitím 

mlýnů a dalších zařízení s vysokou účinností 
 
Využití odpadů - používat systém zajišťující vlastnosti odpadů a analyzovat  

každý odpad užívaný jako surovina nebo palivo pro pec 
 - kontrolovat množství důležitých složek v odpadech – chlor, 

kadmium, rtuť, thalium, síra, celkové halogeny 
 - používat systém zajišťování kvality pro aplikaci každého 

odpadu 
 
Dávkování odpadů - užívat vhodné vstupní body v peci z hlediska teploty a doby 

prodlení 
 - dávkovat odpady obsahující prchavé organické látky do pásma 

pecního systému s odpovídající vysokou teplotou 
 - postupovat tak, aby plyny ze spoluspalování odpadů 

vstupovaly homogenní do teploty nejméně 850°C na dobu  
2 sec. 

 - zvýšit teplotu na 1100°C, když nebezpečný odpad má více než 
1 % halogenovaných organických látek / vyjádřeno jako Cl / 

 - dávkovat odpady plynule a konstantně 
 - přerušit spoluspalování odpadů při najíždění a odstavování 

pece, když potřebné teploty a doby prodlevu nemohou být 
dosaženy 
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Nebezpečné odpady - používat bezpečnostní management při manipulaci, 
skladování a dávkování a podle zdroje a typu při označování, 
výběru, vzorkování a zkoušení nebezpečných odpadů 

 
Prašnost rozptylová - omezovat rozptylovou prašnost pomocí individuálních a 

kombinovaných metod 
 
Prašné výdechy - používat systém managementu údržby pro filtry těchto zdrojů, 

BAT je snížit prašné emise pod 10 mg/Nm3 ( průměr za 
vzorkovací období ) 

    pro malé zdroje pod 10.000 Nm3/hod lze započítat přibližné 
hodnoty 

 
Prašnost pecí - snižovat emise pevných částic v plynech z procesů výpalu 

použitím čištění suchých plynů pomocí filtrů, úroveň BAT je  
10 – 20 mg/Nm3 ( denní průměr nebo za období vzorkování ) 
při použití textilních filtrů nebo modernizovaných elektrofiltrů je 
dosažitelná nižší úroveň 

 
Chlazení a mletí - snižovat prašné emise z chladicích a mlecích procesů čištěním 

suchých plynů pomocí filtrů, úroveň BAT je 10 – 20 mg/Nm3  
( denní průměr nebo za období vzorkování ) 

    u textilních filtrů nebo modernizovaných elektrofiltrů je 
dosažitelná nižší úroveň 

 
Emise NOx - snižovat emise NOx z procesu výpalu pomocí metod BAT – 

primární opatření ( chlazení plamene, speciální hořáky, 
středové topení, mineralizátory, optimalizace výpalu ), 
stupňovité spalování ( klasická nebo odpadní paliva ), 
v kombinaci s předkalcinací a optimální směsí paliv, SNCR, 
SCR s využitím vhodného katalyzátoru a vývoje 

 - úrovně BAT: 
   pece s výměníkem tepla – 200 – 450 mg/Nm3 ( BAT je 500 

mg/Nm3 když primární úroveň je nad 1000 mg/Nm3, hodnoty 
pod 350 mg/Nm3 dosaženy u pecí s výhodnými podmínkami, 
hodnoty pod 200 mg/Nm3 jen u 3 pecí) 

    pece Lepol a dlouhé pece – 400 – 800 mg/Nm3 ( v závislosti 
na primární úrovni a úniku NH3) 

 - při použití SNCR udržovat únik NH3 co nejnižší, pod 30 
mg/Nm3 v denním průměru, nutno brát v úvahu korelaci mezi 
snižováním NOx a únikem NH3, v závislosti na počáteční úrovni 
NOx může být únik NH3 až 50 mg/Nm3, pro pece Lepol  
a dlouhé pece může být únik také vyšší 

 
Emise SOx - udržovat emise SOx nízké nebo snižovat jejich obsah 

v kouřových plynech pomocí metod BAT - přídavek 
absorbentu, mokré zkrápění  

 - úroveň BAT SOx vyjádřeno jako SO2 je 50 – 400 mg/Nm3 (brán 
v úvahu obsah síry v surovinách ) 
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 - optimalizovat provoz mletí suroviny, který snižuje obsah SOx 
v plynech z pece 

 
Úniky CO - při použití elektrofiltrů minimalizovat četnost špičkových úniků 

CO a udržet jejich celkové trvání pod 30 min. za rok, CO 
kontinuálně monitorovat 

 
Organický uhlík - udržovat nízké emise celkového organického uhlíku ( TOC ) 

vyloučením dávkování surovin s vysokým obsahem prchavých 
organických sloučenin do pece surovinovým vstupem 

 
Emise HCl a HF - udržovat emise pod úrovní BAT – u HCl 10 mg/Nm3 a u HF  

1 mg/Nm3 ( průměr za den nebo periodu vzorkování ) – 
limitovat obsah v surovinách, palivech a odpadech 

 
Emise PCDD/F - vyloučit emise PCDD/F nebo je udržet nízké, úroveň BAT je 

0.05 – 0.1 ng PCDD/F I-TEQ/Nm3 (průměr vzorkovací periody 
6 – 8 hod ) 

    z tohoto hlediska sledovat složení vstupů do systému (Cl, Cu, 
VOC ), dosáhnout rychlé zchlazení pecních plynů pod 200°C  
a minimalizovat prodlevu 300 – 450°C zastavit spoluspalování 
odpadů při najíždění a odstavování pece 

 
Emise kovů - snížit emise kovů v pecních plynech, úroveň BAT u Hg je 0.05 

mg/Nm3, u sumy Cd a Tl je 0.05 mg/Nm3, u sumy 
As,Sb,Pb,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,V je 0.5 mg/Nm3 

 - vybírat materiály s omezeným obsahem důležitých kovů ( Hg ), 
kontrolovat složení odpadů, používat výkonný odprašovací 
systém 

  
Zbytky a odpady - znovu využívat zachycený materiál ve výrobě nebo využít tento 

prach do jiných komerčních produktů, pokud je to možné 
 
Hluk - omezit hlučnost – obestavění hlučných provozů, antivibrační 

isolace, obklady, protihlukové stěny zděné i přírodní 
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Vápenky 
 
Ekologické řízení - aplikovat Environmental Management System ( EMS ) 
 
Primární techniky - zajistit stabilní chod pece, blízko určeným parametrům procesu, 

výhodné pro emise i tepelnou spotřebu 
 - pečovat o výběr a kontrolu všech materiálních vstupů do pece 

s cílem snížit emise 
 - pečlivě sledovat a měřit parametry procesu a emise 
 
Spotřeba energií - snižovat spotřebu tepelné energie, úroveň BAT podle typů 

pecí: 
    dlouhé rotační pece ( LRK )    6.0 – 9.2 GJ/t  
    rotační pece s předehřívačem ( PRK )  5.1 – 7.8 
    regenerativní šachtové pece ( PFRK )  3.2 -  4.2 
    prstencové pece ( ASK )    3.3 – 4.9 
    šachtové pece se směsným topením ( MFSK )  3.4 – 4.7 
    ostatní pece ( OSK )     3.5 – 7.0 
 - snižovat spotřebu elektrické energie  
 
Spotřeba vápence - snižovat spotřebu vápence při těžbě, drcení a využívání, 

používat pece schopné zpracovat  širší rozsah frakcí 
 
Výběr paliv - vybírat a kontrolovat paliva pro pece s nízkým obsahem S  

( zvláště pro rotační pece ), N a Cl pro snížení emisí 
 
Využití odpadů - zajišťovat kvalitu odpadů použitých jako palivo pro vápenické 

pece, analyzovat je a ověřovat jejich parametry 
 - kontrolovat obsah důležitých složek – halogeny, důležité kovy 

(Cr,Pb,Cd,Hg,Tl ), S 
 
Dávkování odpadů - užívat hořáky vhodné pro typ odpadu a systém pece 
 - postupovat tak, aby plyny ze spoluspalování odpadů 

vstupovaly homogenní do teploty 850°C s časovou prodlevou  
2 sec 

 - zvýšit teplotu na 1100°C když jsou spoluspalovány nebezpečné 
odpady s více než 1 % halogenovaných organických látek, 
vyjádřeno jako Cl 

 - dávkovat odpady trvale a plynule 
 - zastavit spoluspalování při najíždění nebo odstavování pece 

kdy příslušné teploty a doby prodlení nejsou zajištěny 
 
Nebezpečné odpady - využívat bezpečnostní management při manipulaci, 

skladování a dávkování nebezpečných odpadů 
 
Prašnost rozptylová - omezit rozptylovou prašnost pomocí individuálních i 

kombinovaných metod 
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Prašné procesy - používat systém managementu údržby pro filtry těchto zdrojů, 
úroveň BAT u textilních filtrů je pod 10 mg/Nm3, u mokrého 
zkrápění 10 – 20 mg/Nm3 ( průměr za vzorkovací období ) 

    pro malé zdroje pod 10.000 m3/hod lze započítat přibližné 
hodnoty 

 
Prašnost pecí - snižovat emise pevných částic v kouřových plynech pomocí 

filtrů, úroveň BAT je u textilních filtrů pod 10 mg/Nm3,  
u elektrofiltrů nebo jiných filtrů je pod 20 mg/Nm3, ve 
výjimečných případech u odolných prachů do 30 mg/Nm3 
(průměry za den ) 

 
Plynné emise - používat primární opatření ke snížení plynných emisí pecí 

(NOx, SOx, HCl, CO, TOC/VOC, kovy ) – výběr a kontrola paliv, 
surovin, odpadů a optimalizace výpalu 

 
Emise NOx - snižovat emise NOx pomocí primárních metod (nízké N 

v palivu, optimalizace procesu speciální hořáky, stupňovitý 
přívod vzduchu u PRK ) a SNCR použitelné u pecí Lepol, 

 - úroveň BAT u pecí PFRK, ASK, MFSK a OSK je 100 – 350 
mg/Nm3 

                       u pecí LRK a PRK  je 200 – 500 mg/Nm3 (denní 
průměry, jako NO2 )  

    pro tvrdě pálené vápno na LRK a PRK je úroveň zvýšena do 
800 mg/Nm3 

    při vysoké primární hodnotě, kterou nelze následně dostatečně 
snížit je horní úroveň zvýšena na 500 mg/Nm3 

 - při aplikaci SNCR udržovat nízké úniky NH3 pod 30 mg/Nm3 
(denní průměr ), sledovat korelaci mezi snížením NOx a úniky 
NH3 

 
Emise SOx - snižovat emise SOx pomocí uvedených metod ( optimalizace 

procesu pro účinný kontakt mezi pecními plyny a vápnem, 
výběr paliv s nízkým obsahem S, použití absorbentů ) 

 - úroveň BAT u pecí PFRK, ASK, MFSK, OSK, PRK je  
50 – 200 mg/Nm3 

                                                       u pecí LRK je 50 – 400 mg/Nm3 ( denní průměry, 
jako SO2 ) 

 
Emise CO - snižovat emise CO pomocí uvedených metod ( výběr surovin 

s nízkým obsahem organických látek, optimalizovat výpal ke 
stabilnímu a úplnému spalování ) 

 - úroveň BAT u pecí PFRK, OSK, LRK, PRK je pod 500 mg/Nm3 
( denní průměr ) 

   úroveň může být vyšší v závislosti na surovinách, typu pece a 
druhu vápna 

 
Úniky CO - při aplikaci elektrofiltrů snižovat četnost špičkových úniků CO 
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Organický uhlík - snižovat emise celkového organického uhlíku ( TOC ) pomocí 
primárních opatření a vyloučením použití surovin s vysokým 
obsahem prchavých organických látek 

 - úroveň BAT u pecí LRK a PRK je pod 10 mg/Nm3  
                                                        u pecí ASK, MFSK a PFRK je pod 30 mg/Nm3 

(průměr za vzorkování ) 
   úroveň může být vyšší v závislosti na surovinách, typu pece  

a druhu vápna 
 
Emise HCl a HF - při využívání odpadů snižovat emise HCl a HF limitováním 

jejich vstupu v palivech a odpadech 
 - úroveň BAT pro HCl je do 10 mg/Nm3 a pro HF do 1 mg/Nm3  

( průměr denní nebo za vzorkování ) 
 
Emise PCDD/F - vyloučit nebo snížit emise PCDD/F  výběrem paliv s nízkým Cl, 

limitováním vstupu Cu s palivem a omezením prodlevy 
kouřových plynů s kyslíkem v pásmu 300 – 450°C 

 - úroveň BAT je 0.05 – 0.1 ng PCDD/F I-TEQ/Nm3 ( průměr za 
vzorkování 6 – 8 hod ) 

 
Emise kovů - snížit emise kovů omezením jejich vstupů v palivech  

a surovinách a pomocí účinného odprašovacího systému 
 - úroveň BAT u Hg je 0.05 mg/Nm3, u sumy Cd a Tl je  

0.05 mg/Nm3, u sumy As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V je  
0.5 mg/Nm3 ( průměr za vzorkování ) 

 
Zbytky a odpady - zpětně využívat zachycený prach kde je to možné, používat 

prach pro jiné komerční produkty 
 
Hlučnost - snižovat hluk z výrobního procesu pomocí kombinace 

protihlukových metod 
 
 

 


