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Problematika výskytu emisí SO2 a TOC ve vzdušině při 
výpalu slínku v režimu využívání běžných cementářských 

paliv a v režimu spoluspalování druhotných paliv a odpadů 
Ing. Jiří Jungmann, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. 

 
1. Úvod 

 
Problematika výskytu emisí SO2 a TOC (organických látek, vyjádřených jako celkový 

organický uhlík) v odpadních plynech z rotační pece na výrobu cementového slínku 

nabývá v poslední době na důležitosti. Z principu procesů, probíhajících 

v cementářské peci vyplývá, že obsah síry a organických látek, obsažených v palivu 

(koneckonců palivo je kromě popelovin tvořeno převážně uhlíkatými organickými 

látkami) má při běžném, ustáleném provozu pece velmi malý vliv na obsah SO2  

a TOC v emisích. Je to způsobeno tím, že oxidující se palivo prochází primární 

spalovací zónou, kde při vysokých teplotách (kolem 2000 oC) a přebytku kyslíku 

dojde k téměř dokonalé oxidaci organických látek na primární produkty spalování 

(oxid uhličitý a voda). Nedokonalé spalování by bylo indikováno výrazným zvýšením 

koncentrací oxidu uhelnatého, což by mohlo ohrozit bezpečnost provozu při vniknutí 

těchto odpadních plynů do elektrofiltru. Proto jsou všechny současné linky vybaveny 

účinnou ochranou před takovým stavem. 

Síra z paliv přiváděných do pecí rovněž nevede k významným emisím SO2 

v důsledku silně zásadité povahy slinovací zóny, kalcinační zóny a spodního stupně 

výměníku. Tato síra se zachytí ve slínku. Nadbytečný kyslík (1 - 3 % O2 udržovaného 

v peci kvůli uspokojivé jakosti cementového produktu) obvykle ihned zoxiduje jakékoli 

uvolněné sirníky na SO2. Adsorpční schopnost materiálu se mění s jeho fyzikálním  

a chemickým stavem. Ten závisí na tom, kde se v pecním systému nachází. Největší 

adsorpční schopnost má materiál opouštějící kalcinační stupeň pecního procesu, 

protože má vysoký obsah oxidu vápenatého, a proto má vysokou schopnost 

absorpce kyselin, jako HCl, HF a SO2. 

 

Jiná situace nastává, je-li síra (obvykle ve formě sirníků nebo organické síry) či 

organický uhlík obsažený v cementářské surovině. Síra v surovině se vypaří a 30 %  

i více může odcházet z prvního stupně výměníku. Část takto uvolněného SO2 se 
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ještě může zachytit v surovinovém mlýně na jemně mletých částicích suroviny. Přes 

uvedenou skutečnost, že většina síry zůstává ve slínku v podobě síranu, mohou být 

emise SO2 významné ze surovin s vysokým obsahem těkavé síry. 

Podobně organické látky jsou po nadávkování do výměníku při zvyšující se teplotě 

ze suroviny uvolněny či odpařeny a bezprostředně jsou unášeny protiproudně 

postupujícími plyny do chladnější části výměníkového systému, kde již nemůže dojít 

k úplnému spálení organických látek. 

Organické látky ze suroviny se uvolňují při teplotách od 400 do 600 °C. Obsah TOC 

v odpadních plynech z cementářských pecí se obvykle pohybuje mezi 10 až 100 

mg/Nm3, ve vzácných případech mohou emise v důsledku vlastností suroviny 

dosáhnout až 500 mg/Nm3. 

Tyto skutečnosti m.j. uvádí i Referenční dokument pro nejlepší dostupné techniky pro 

obor výroby cementu a vápna v kapitolách 1.2.3.3, 1.3.3.2 a 1.3.3.5 a potvrzují je 

objektivně zjištěné údaje na cementárnách v ČR i jinde v Evropě (Cembureau 

reports). 

 

Druhotné palivo popřípadě odpad mohou být spalovány v hlavním hořáku rotační 

pece společně se základním palivem nebo samostatně v pomocném hořáku 

v množství představujícím vysoké procento tepelného příkonu pece. Místo 

pomocného hořáku je také možno u pecí vybavených kalcinátorem (předkalcinátor, 

kalcinační kanál) využít hořáku kalcinátoru, přičemž druhotná paliva či odpady 

vhodného složení a vhodných fyzikálních vlastností mohou být dávkovány společně 

se základním palivem. Teplota v plameni hlavního hořáku dosahuje 2100 °C a délka 

plamene až 15 m. Doba zdržení hořícího paliva v plameni je při běžných rychlostech 

proudění plynů v rotační peci asi 2 - 5 sekundy při teplotě proudící vzdušiny nad 

1200 °C podle velikosti zařízení. Teplota v kalcinátoru se pohybuje nad 850 °C 

s výdrží cca 2,5 až 3 sekundy. Spalování v cementářské rotační peci probíhá za 

minimálního nutného přebytku vzduchu. Proto je pecní atmosféra v celém objemu 

pece oxidační. Výměníkový systém jako celek funguje jako souprouděprotiproudý, 

kde jednotlivé stupně výměníkového systému jsou zároveň cyklónovými odlučovači, 

v nichž předehřívaný materiál postupuje v souproudu se spalinami. Mezi tuhou fází  

a kouřovými plyny dochází k intenzivnímu kontaktu. Výměníkový systém tak plně 
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nahrazuje druhý stupeň čištění kouřových plynů s mnohem vyšší účinností, než je 

tomu u komerčních zařízení tohoto druhu ve spalovnách. 

 

2. Legislativa 

 

Cementářský průmysl je v celosvětovém měřítku velmi energeticky náročný, neboť 

30 až 40 % provozních nákladů obvykle činí náklady na palivo. V důsledku toho se 

v posledních desetiletích významně zvýšila energetická účinnost a za účelem dalšího 

snížení nákladů se hledají druhotná paliva. Jako alternativa za základní paliva pro 

vysokoteplotní spalovací proces navrhují provozovatelé řadu zdrojů vysoce 

výhřevných odpadů. Cílem průběžných průzkumů bylo zajištění toho, aby jakékoli 

použití paliv z pevných odpadů v cementářských pecích bylo z ekologického hlediska 

pro cementářský průmysl přijatelnou alternativou využití vůči likvidaci takových 

odpadů. Paliva z odpadů užívaná v cementářských pecích se připravují buď 

dodavatelem mimo závod a připravují se v podobě vhodné pro přímé použití 

v pecích, nebo jsou připravována či zpracovávána na místě cementářskou 

společností. Metoda přípravy je důležitá, neboť pro proces je nezbytná homogenita 

paliva. Paliva z pevných odpadů se spalují na různých místech pece s různými 

použitými systémy vstupů paliva. Systém používaný pro každou pec je specifický pro 

dané místo a upravený na požadavky a detailní vlastnosti takové pece. Bylo zjištěno, 

že většina pecí nemusela jako důsledek používání paliv z pevných odpadů zavádět 

dodatečná zařízení na snižování emisí. Pokud jsou údaje dostupné, ve většině 

případů nebyly emise znatelně ovlivněny nebo se snížily. V mnoha případech bylo při 

použití druhotných paliv jako náhrady za paliva základní pozorováno, že se snížil 

únik oxidů dusíku (NOx). Regulační opatření pro cementárny se v různých státech 

v počátcích značně lišila, když regulační orgány v některých státech vyžadovaly 

různé hladiny emisí určitých znečišťujících látek. Avšak s přijetím Směrnice  

o spalování odpadů (2000/76/EC) jsou všechny státy Evropské unie povinny 

uplatňovat v národních legislativách její požadavky, které platí pro nové provozy od 

prosince 2002 a pro stávající provozy od prosince 2005. Veškeré cementárny v EU 

používající paliva z pevných odpadů musí splňovat stejné hodnoty přísných emisních 

limitů a požadavky na monitorování. 
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Při posuzování nejlepších dostupných technik (BAT Best Available Techniques) pro 

použití celé škály typů paliv bylo zjištěno, že některé odpady, jako pneumatiky, se 

používají po mnoho let a techniky spojené s jejich používáním průmysl považuje za 

vyspělé. Jiné pevné odpadové materiály byly teprve nedávno jako paliva zavedeny,  

a tudíž vztah k nejlepším dostupným technologiím není tak snadno definován. Při 

stanovení úrovně používání a typu druhotných paliv, která mají být schválena, je 

třeba vždy uvažovat individuální vlastnosti pecí. 

V cementářském průmyslu existuje potenciál na zvyšování použití paliv z pevných 

odpadů. Národní plány odpadového hospodářství obsahují cíle v trvalejším řízení 

odpadů a zdrojů s cílem snižování produkce odpadů a zapojování odpadů do 

procesu správného využívání prostřednictvím opětného použití, recyklace, 

kompostování, nebo použitím jako paliva namísto ukládání. Cíle této strategie jsou 

doplněny řadou dalších předpisů, např. včetně Směrnice o skládkách odpadů  

a Směrnice a nařízení o odpadních obalových materiálech. 

Emisní limity pro spoluspalování odpadů v cementářských pecích jsou definovány 

v legislativě EU dokumentem Directive 2000/76/EC of the European Parlament and 

of the Council of 4 December 2000 on the Incineration of the Waste. Tento dokument 

vyčleňuje pro cementářské pece – jako jediné – zvláštní ustanovení pro 

spoluspalování odpadu. Znamená to, že evropská společenství jsou si vědoma 

technologických schopností tohoto agregátu pro environmentálně čistou výrobu. 

Český překlad této direktivy byl pak plně implementován do národní legislativy 

formou přímých ustanovení v NV č. 354/2002 Sb. v platném znění.  

Současnou otázkou, řešenou i v zahraniční, je, nakolik jsou v praxi využívána možná 

ustanovení o aplikaci výjimek pro SO2 a TOC, pokud tyto nepocházejí ze spalování 

odpadů, jak to umožňují výše uvedené předpisy. Podle publikovaných údajů je 

aplikace výjimek v evropských zemích věcí naprosto obvyklou. 

Technologicky je teoreticky možné, že tyto emise mohou pocházet buď ze spalování 

základních paliv, což je vzhledem ke konstrukci palivového a hořákového systému 

prakticky nepravděpodobné; anebo ze suroviny, což je s ohledem na chod suroviny 

výměníkem očekávané, neboť princip souproudně protiproudého výměníkového 

systémy umožňuje vytěkávání organických podílů ze suroviny v horní části výměníku 

a rovněž síry v podobě oxidů rovněž ze suroviny, avšak z nižších a tedy i teplejších 
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částí výměníku, kde se uvolňuje častěji pyritická či organická, méně častěji síranová 

síra do emisí. 

Palivově lze předpokládat, že se jednorázové emise těchto látek, zejména TOC, 

budou objevovat výjimečně, a pokud ano, tak pouze v přechodových stavech, tedy 

při najíždění rotační pece do provozu a v okamžicích záměny jednotlivých paliv. 

 

3. Praktické ověření původu emisí 

 

Ověření původu emisí SO2 a TOC je možno realizovat emisním sledováním a jejich 

porovnáním při výpalu slínku při režimech:  

1) spoluspalování odpadů, popřípadě využívání tuhých alternativních paliv (TAP)  

a tím simulovat spoluspalování odpadů, které mají obdobné fyzikální a chemické 

vlastnosti 

2) využívání pouze základních cementářských paliv (typicky mleté uhlí) 

 

V rámci emisního sledování je třeba zajistit maximální shodnost podávané 

surovinové směsi v obou režimech a provést pravidelné odběry zhomogenizované 

suroviny dávkované do rotační pece na výpal slínku pro následné stanovení obsahu 

organického uhlíku a síry v surovině.  

Emisní měření, kromě standardního kontinuálního měření základní stavových veličin 

a plynných znečišťujících látek, zajišťovaného autorizovanou laboratoří nebo 

ověřeným kontinuálním emisním monitoringem, zahrnuje i pravidelné odběry 

jednorázových vzorků pro stanovení organických látek typu BTEX. Cílem tohoto 

měření je zjistit podíl těkavých látek typu BTEX v emisích při spalování různých paliv. 

Organické látky typu BTEX (suma benzenu, etylbenzenu, toluenu a xylenu) vznikají 

typicky jako produkty spalovacích procesů a jejich množství je odvislé od kvality 

probíhajícího spalovacího procesu. Výrazné zvýšení podílu těchto látek by 

signalizovalo zhoršenou kvalitu spalování v procesu. Různý podíl těchto látek při 

jednotlivých režimech by signalizoval na horší spalování některých paliv, naopak 

stejný podíl při jednotlivých režimech by ukazoval na vyrovnanou kvalitu spalování. 
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Doba sledování každého s popsaných režimů by měla být nejméně 6 hodin 

vyrovnaného provozu pro každý režim, větší vypovídající schopnost má však delší 

doba sledování. Optimální je sledovat každý režim po dobu 24 hodin. Mezi 

sledovanými režimy je třeba nechat dostatečný časový odstup pro ustavení nové 

rovnováhy v systému. Rovněž je třeba zajistit v obou režimech pokud možno stejný 

výkon pece.  

 

4. Získané výsledky 

 

Na základě získaných výsledků je provedena bilance síry a organického uhlíku ze 

suroviny ve vztahu k emisím. Z množství síry či organického uhlíku, vstupujícího 

surovinou, je vypočtena hypotetická emise SO2 a TOC, která odpovídá stavu, kdy by 

100 % těchto látek ze suroviny přešlo do emise, a tato hypotetická emise je 

porovnána se skutečnou měřenou emisí. Dále je vypočten podíl látek typu BTEX 

v celkovém organickém uhlíku v emisích v obou režimech.  

Všechny doposud získané výsledky lze shrnout do následujících závěrů: 

Při prováděných zkouškách u různých rotačních pecí byl sledován vliv 

spoluspalování odpadů/alternativních paliv, dávkovaných jak do hlavního hořáku, tak 

do kalcinátoru. 

Chod emisí obou sledovaných látek (SO2 a TOC) je zjevně závislý na mohutnosti 

toku suroviny do systému a podle analýz surovinové moučky v průběhu měření je  

i dominantním zdrojem obou látek. 

Emise organického uhlíku je ve všech případech v přímé korelaci s množstvím 

organických látek v surovině, emise TOC obvykle bezprostředně reaguje na změny 

v dávkování suroviny. 

Vztah mezi emisí SO2 a dávkovanou surovinou je poněkud volnější, což je 

pravděpodobně důsledek složitějšího mechanismu koloběhu síry v systému rotační 

pece a výměníku. 

Skutečná emise SO2 činí typicky do 5 % hypotetické koncentrace, skutečná emise 

TOC se pohybuje kolem 10 % hypotetické koncentrace, která odpovídá množství 

sledované látky dávkované v surovině, a to bez ohledu na typ sledovaného režimu. 
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Podíl látek typu BTEX v emisi TOC se pohybuje obvykle mezi 5 – 12 %. Opět 

obvykle není rozdíl mezi režimem při spoluspalování odpadů/alternativních paliv  

a režimem při spalování pouze základních paliv, popřípadě režim při spalování 

základních paliv je mírně (nevýznamně) horší. 

Emise SO2 a TOC se v rámci obou sledovaných režimů pohybovaly pod úrovní 

emisního limitu pro cementářské pece pro SO2, popř. obecného emisního limitu pro 

TOC, tj. SO2 pod 400 mg.m-3 a TOC pod 50 mg.m-3, avšak obvykle nad základní 
emisní limit bez výjimek, umožněných NV č. 354/2002 Sb. v platném znění, tj. 

SO2 nad 50 mg.m-3 a TOC nad 10 mg.m-3. 

 

5. Závěr 

 

Provedená sledování vstupů a výstupů síry a organického uhlíku surovinou do 

systému a emisemi ze systému prokázala, že cementářský pecní agregát společně 

s výměníkem tepla tvoří kvalitní vysokoteplotní palivovou jednotku s mohutnou 

kapacitou zachycování síry a organických látek, a to i těch, které jsou vnášeny do 

systému surovinou. 

Výsledky umožňují jednoznačné konstatování, že emise TOC a SO2, nabývající 

hodnot vyšších, než které jsou uvedeny v NV č. 354/2002 Sb. v platném znění bez 

aplikovaných výjimek pro emise těchto látek nepocházejí ze spoluspalování odpadů 

(alternativních paliv), ale jsou způsobeny vnosem síry a organických látek surovinou, 

dávkovanou do výměníkového systému pece. 

Chod emisí SO2 a TOC je závislý na mohutnosti toku suroviny do systému a podle 

analýz surovinové moučky v průběhu sledování je dominantním zdrojem obou látek. 

Emise organického uhlíku je ve všech sledovaných případech v přímé korelaci 

s množstvím organických látek v surovině, emise TOC obvykle bezprostředně 

reaguje na změny v dávkování suroviny. 

Vztah mezi emisí SO2 a dávkovanou surovinou je poněkud volnější, což je 

pravděpodobně důsledek složitějšího mechanismu koloběhu síry v systému rotační 

pece a výměníku. 
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Skutečná emise SO2 činí typicky do 5 % hypotetické koncentrace, skutečná emise 

TOC se pohybuje kolem 10 % hypotetické koncentrace, podíl látek typu BTEX 

v emisi TOC se pohybuje obvykle mezi 5 – 12 %, to vše nezávisle na spoluspalování 

či nespoluspalování odpadů (alternativních paliv). 

Veškerá uvedená zjištění nemají žádnou jednoznačnou vazbu na spalované 
palivo či spoluspalovaný odpad. Proto je udělení výjimek pro emise SO2 a TOC 
v souladu s NV č. 354/2002 Sb. v platném znění v takových případech plně 
opodstatněné. 

 


