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NA TITULNÍ STRANĚ CEMENTÁRNA RADOTÍN SPOLEČNOSTI ČESKOMORAVSKÝ CEMENT, NÁSTUPNICKÁ SPOLEČNOST, A. S.
FOTO NA TITULNÍ STRANĚ I V TEXTU ARCHIV SVAZU VÝROBCŮ CEMENTU ČR

Svaz výrobců cementu České republiky byl založen v roce 2002 jako samostatný
svaz po desetileté spolupráci s vápenickou obcí v rámci dřívějšího svazu výrobců ce-
mentu a vápna. Od roku 1993 jsou čeští cementáři rovněž členy evropské asociace vý-
robců cementu Cembureau, odkud čerpají zkušenosti cementářských výrobců z celé
Evropy. V současné době je tvořen čtyřmi členy – výrobci, kteří vyrábějí cement na úze-
mí České republiky v těchto šesti výrobních jednotkách: 

Cementárny v Mokré, v Radotíně a v Králově Dvoře náleží do společnosti Čes-
komoravský cement, nástupnická společnost, a. s., která je součástí koncernu Hei-
delberger Cement Group. Cementárna v Čížkovicích spadá pod koncern Lafarge
Cement, a. s. Cementárna v Prachovicích vyrábí pod koncernem Holcim a Cement
Hranice, a. s. je součástí skupiny Dyckerhof-Buzzi.



mimořádná příloha současná paliva v cementářském průmyslu

1. Charakteristika cementářských provozů
Usilovnou technologicko informační činností se do obecného

povědomí v poslední době i u nás dostala skutečnost, že cemen-
tářský pecní agregát na výpal slínku představuje ve své nejrozší-
řenější variantě (rotační pec s disperzním výměníkovým systémem
a předkalcinátorem) téměř ideální zařízení na využívání celé
řady různorodých alternativních i odpadových paliv s rozdíl-
ným obsahem příměsí.

Výroba slínku v cementářské rotační peci je bezodpadovou tech-
nologií. Podmínky spalování v cementářských pecích jsou takové,
že je možno spalovat alternativní paliva v širokém rozsahu složení,
původu a vlastností bez rizika pro životní prostředí. Proces je cha-
rakterizovaný vysokou filtrační schopností souproudně a protiproud-
ně se pohybujících částic, obsahujících kromě CaCO3 i volné CaO.
Tyto částice díky intenzivnímu styku s kouřovými plyny jsou schopny
zachytit ze spalin veškeré kysele reagující složky, jako jsou SO2, Cl,
F. Kromě toho hlavně ve stabilizátoru a elektrostatickém odlučovači
slouží jako kondenzační jádra, na nichž se účinně zachycují i slou-
čeniny těkavých těžkých kovů, kterými jsou Hg a Tl. Ostatní kovy se
váží do krystalové mřížky slínkových minerálů s účinností více jak 
95 % tak pevně, že se ani ze zatvrdlého betonu, vyrobeného z tako-
vého cementu neuvolňují a výluhy z betonu splňují požadavky na
pitnou vodu. Teplota plamene společně s dobou zdržení paliva
v plameni umožňuje také dokonalou destrukci a vyhoření všech
organických látek včetně PCB a chlorovaných uhlovodíků.

Výhoda zhodnocení různých vytříděných částí odpadů ve formě
alternativních paliv spočívá v bezodpadové destrukci organic-
kých látek a v intenzivním a vysoce účinném zachycení těžkých
kovů a kyselých škodlivin, čímž je umožněna úspora přírodních
neobnovitelných zdrojů paliv a surovin a redukce objemu odpadů,
ukládaných na skládky při minimálním riziku pro životní prostředí
a zdraví. Některé z alternativních paliv a materiálů představují pou-
ze zdroj energie, byť i třeba velmi vydatný (např. směsi odpadního
papíru a plastů mají výhřevnost jako kvalitní černé uhlí), některé
svým nespalitelným podílem jsou významnou součástí surovinové
směsi pro výpal cementářského slínku. V některých případech se
tato nespalitelná složka může stát velmi důležitým zdrojem, např.
oxidu železitého v surovině. Při výrobě cementářského slínku se
jejich nespalitelná složka stává součástí surovinové směsi
a nahrazuje jiné surovinové složky. Celý pecní systém, sestávají-
cí z disperzních výměníků tepla, předkalcinátoru, rotační pece, chla-
diče slínku, stabilizátoru a elektrostatického odlučovače prachu
představuje dokonalý systém pro zachycení a bezodpadové zneš-
kodnění škodlivin, vznikajících při spalovacím procesu.

Alternativní palivo na bázi přídavných kapalných materiálů může
být spalováno v hlavním hořáku rotační pece společně se základním
palivem nebo samostatně v pomocném hořáku v množství předsta-
vujícím libovolné procento tepelného příkonu pece. Místo pomocné-
ho hořáku je také možno u pecí vybavených předkalcinátorem vyu-
žít hořáku předkalcinátoru, přičemž přídavná paliva mohou být dáv-
kována opět společně se základním palivem.

Teplota v plameni dosahuje 2100 oC a délka plamene až 15 m.
Doba zdržení hořícího paliva v plameni je při běžných rychlos-
tech proudění plynů v rotační peci asi 2 – 5 sekund při teplotě
proudící vzdušiny nad 1200 oC podle velikosti zařízení. Teplota
a doba zdržení spolu s mírně oxidačním prostředím představují ide-
ální podmínky pro tepelnou destrukci a oxidaci molekul i takových

látek, jako jsou halogenované uhlovodíky, PCB nebo PCDD/DF.
Spalování v cementářské rotační peci probíhá za minimálního nut-
ného přebytku vzduchu. Proto pecní atmosféra v celém objemu
pece je oxidační. Výměníkový systém jako celek funguje jako sou-
proudněprotiproudý, kde jednotlivé stupně výměníkového systému
jsou zároveň vlastně cyklónovými odlučovači, v nichž předehřívaný
materiál postupuje v souproudu se spalinami. Mezi tuhou fází a kou-
řovými plyny dochází k intenzivnímu kontaktu. Výměníkový systém
tak plně nahrazuje druhý stupeň čištění kouřových plynů s mnohem
vyšší účinností, než je tomu u komerčních zařízení tohoto druhu ve
spalovnách (polosuchá vypírka vápenným mlékem).

2. Možnosti energetického využití 
a ekologického odstraňování odpadních olejů

Prvními alternativními palivy, které byly v cementářských provo-
zech využívány, byly odpadní oleje. Odpadní oleje jsou přirozeným
produktem technické civilizace naší doby a je třeba přijmout skuteč-
nost, že všechny pohonné jednotky je nutno při používání promazá-
vat a čas od času použitý a znehodnocený olej vyměnit. S takto
technologicky znehodnoceným, a tedy odpadním olejem, je nepo-
chybně nutno dále naložit tak, aby byla nalezena cesta k jeho bezp-
roblémovému ekologickému a ekonomickému odstranění.

V současné době odpadní oleje, často i s obsahem příměsi chlo-
rovaných uhlovodíků a různých dalších látek, které se do nich dosta-
nou při neodborném nakládání s odpady, končí většinou v malých
tepelných jednotkách. Provozní teplota těchto malých zařízení při-
tom většinou nepřesahuje 800 °C, což je pro dokonalé spálení výše
citovaných látek naprosto nedostatečné. Bohužel, běžně byly
a dodnes ještě jsou doporučovány a prodávány i malé kotle pro
vytápění rodinných domků, dokonce s atestem pro spalování
odpadních olejů. Podle toho pak vypadalo okolní ovzduší, zvláště
byla-li lokalita rodinných domků umístěna např. v inverzním údolí
bez dostatečného proudění vzduchu.

Proto se následně projevily snahy o regeneraci odpadních olejů.
Na první pohled tato ušlechtilá myšlenka nám vrací do spotřeby již
jednou použité oleje a šetří neobnovitelné zdroje. Na druhý detailní
pohled a zejména s ohledem na zahraniční zkušenosti zjistíme, že:
● uvažovaná regenerace odpadních olejů ve světě probíhá pouze

v objemu asi 1 % existujícího množství výskytu těchto olejů,
● uvažovaná regenerace nemůže probíhat bez rozlišení minerál-

ních, hydraulických či syntetických odpadních olejů, tedy bez pri-
márního selektivního sběru olejů,

● kromě toho odpadní oleje obsahují zbytky různých aditiv a pro-
duktů, vzniklých během používání,

● tato regenerace přináší vznik dalších (cca 30 %) odpadů ve formě
řídkých vodních emulzí se zbytky olejů a tuhých částic, které je
třeba opět odstraňovat za výrazně horších podmínek,

● vzniklý sortiment produktů výsledné regenerace je z kvalitativních
důvodů výrazně omezen,

● regenerační jednotka je obvykle výrazně ekonomicky náročná,
a to jak na (obvykle) státní rozpočtové investiční prostředky, tak
i na prostředky provozní.
Tedy, postavíme-li vysoce investičně náročnou regenerační jedno-

tku a dodáme-li jí s výraznou finanční náročností primárně roztřídě-
né sebrané odpadní oleje, získáme méně kvalitní regenerovaný olej
nevhodný pro vysoce kvalitní použití a další nebezpečné odpady,
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pro něž opět hledáme způsob jejich odstranění. Důsledný selektivní
sběr olejů do příslušných skupin, pokud bude legislativně upraven,
bude rovněž náročný pro dopravu a skladové hospodářství a bez
dalších státních subvencí těžko pro příslušné firmy rentabilní. Je
otázkou, do jaké míry je tedy hospodárné vynakládat nemalé inves-
tiční prostředky do technologií, při nichž lze zpracovat jen nepatrné
procento odpadních olejů a produkovat další nebezpečné odpady
a kvalitativně pochybné výrobky.

Pro využití energetického obsahu odpadních olejů a současně
ekologické odstraňování přitom existuje relativně jednoduché řeše-
ní. Opravdovým řešením problému je totiž spalování ve velkých
zařízeních, kde jsou zaručeny správné podmínky spalovacího
procesu a kontrola základního složení spalin. Mezi tato zaříze-
ní patří především cementářské rotační pece a některé spalovny.
Zde je však velký rozdíl v povaze spalovacího procesu. Hlavním
úkolem spaloven je odstranění odpadu a uvolňované teplo je jakoby
vedlejším produktem společně s popílkem a oxidem uhličitým.
V cementářské rotační peci je při využití odpadu hlavním produktem
výrobek, cementářský slínek a posléze cement. Získané teplo, slou-
žící k výpalu slínku, uspoří klasické palivo, přičemž veškeré tuhé
produkty spalování se stávají bezpečnou součástí výrobku. Spalo-
vání kapalných alternativních paliv na bázi ostatních a nebezpeč-
ných odpadů, zejména odpadních olejů, v cementárnách probíhá
vždy v ucelených atestovaných dodávkách, podle schválených pro-
vozních předpisů a pod kontinuálním emisním dohledem. Tento pro-
ces probíhá v cementárnách jednoznačně bez nároku na státní
investice.

Pod vlivem těchto argumentů nelze regenerační postup pova-
žovat za efektivní řešení. Rovněž současné spalování odpadních
olejů v tzv. malých zdrojích lze považovat za problematické, neboť
tento spalovací proces není pod důkladnou kontrolou. Chybějící
vstupní kontrola spalovaného odpadu, nízké rozkladné teploty, pro-
blematické emisní stavy a technický stav kotlů nezabezpečuje
dostatečnou ochranu obyvatelstva před škodlivinami.

3. Materiálové a energetické využití 
použitých pneumatik

V povědomí laické i odborné veřejnosti přetrvává informace, že
použité pneumatiky, pro které není další využití, jsou spalovány jako
palivo v cementářských rotačních pecích. Většina veřejnosti usoudí,
že je to zřejmě lepší než pneumatiky ukládat na skládkách, či vidět,
jak se válejí podél silnic anebo na černých skládkách. Užší část
veřejnosti se táže, zda by použité pneumatiky nebylo možno znovu
použít pro výrobu nových. Odborníci z oboru vulkanizace dokazují,
že vulkanizovaný kaučuk není nejvhodnější pro tuto recyklaci a vět-
šina z nás uzná, že automobily by přeci jen měly jezdit na kvalitních
pneumatikách. Ekonomové nadto prokáží, že výroba pneu z nových
surovin je bohužel lacinější. Další část veřejnosti chápe, že cemen-
tárny využívají pneumatiky jako alternativní palivo a tím nahrazují
paliva klasická, jakostnější, která tak zůstanou k dispozici pro vytá-
pění např. bytových objektů nebo pro rafinérský průmysl. V zájmu
objektivnosti je třeba uvést, že v poslední době drcená a vytříděná
pryž z pneumatik nachází využití rovněž při pokládce silničních
povrchů s hlukově tlumených provozem.

Málokdo si ale položí otázku, kam cementárny dávají popel, který
z pneumatik zbude. Je na cementárnách, aby vysvětlily, že pneu-
matiky využijí nejen energeticky, ale i materiálově. Pneumatiky
obsahují řadu oxidů a prvků, které při výrobě cementářského slínku
pomáhají, a zbylou popelovinu zabudují do tzv. slínkových minerálů,
kde navěky odolává působení rozkladných reakcí. Tím se cementár-
ny liší od spaloven, kdy popel a škvára nacházejí praktické uplatně-
ní spíše výjimečně a produkty z čištění spalin se musí ukládat na
skládkách nejpřísnější kategorie.

Pneumatiky po vstupu do rotační pece se rychle ohřívají v místě, 
kde horká surovinová moučka dosahuje teploty nejméně 800 °C
a horké plyny mají teplotu kolem 1 100 °C. Při ohřátí pneumatiky na
teplotu asi 350 °C se povrch zapálí. Protože je však parciální tlak
kyslíku v kouřových plynech nízký, dochází k pyrolytickému rozkla-
du. Vzniká velký počet organických sloučenin v plynném stavu
a oxid uhelnatý. Tím se vytvoří lokálně silně redukční prostředí, kte-
ré redukuje oxidy dusíku a snižuje jejich koncentraci v kouřových
plynech. Organické sloučeniny a oxid uhelnatý v cyklónovém výmě-
níku vyhoří. Jedná se o předání tepla v místě kalcinace, v místě nej-
větší spotřeby, a to za podmínek spalování při nižších teplotách než
na hlavním hořáku. Dodaný podíl energie na kalcinaci je zatížen
výrazně menší emisí NOx, než kdyby byla tato energie dodávána
hlavním hořákem. Výsledkem je tudíž nejenom úspora paliv na hlav-
ním hořáku, ale i snížení měrné spotřeby paliv na výpal slínku,
a také snížení celkového množství emisí.

Železné dráty a ostatní anorganické složky zreagují se surovinou
a stávají se součástí slínkových minerálů a mezerní minerální hmo-
ty. Pneumatiky, zejména radiální, obsahují 18 – 20 % ocelového kor-
du, tedy železa, které při výrobě cementářského slínku působí
nejen jako součást suroviny, s níž je nutno počítat při výpočtu suro-
vinové směsi, kde ušetří přidávání železité korekce, ale nadto půso-
bí jako účinný mineralizátor, tj. snižují hodnotu teploty vzniku eutek-
tika, tedy teplotu, při níž vzniká první tavenina a tím představují
i energetickou úsporu při výrobě.

Z jednoho kilogramu pneumatiky se spálením získá cca 25 MJ
energie a zbude i cca 5 – 7 % popela, který je zabudován při slino-
vání do pevných roztoků slínkových minerálů. 

Obsah Cl je v pneumatikách pro osobní vozy odhadován v roz-
mezí 0,1 – 0,3 %. Pneu pro nákladní vozy, které jsou zejména vyu-
žívány, neobsahují chlorbutylový kaučuk a obsah chloru je u nich
ještě nižší. Fluor se v kaučuku nevyskytuje a ani v dalších složkách
nelze jeho významný obsah předpokládat. 

Pneumatiky obsahují rovněž síru, která je důležitým bilančním
prvkem pro vlastní provoz rotační pece a souvisejících zařízení.
V provoze je třeba, aby v určitém množství byla v pecním systému
přítomna, neboť je schopna vázat volné alkálie ve formě síranů. Pře-
bytek síry však zvyšuje tvorbu nálepků ve výměnících tepla a není
žádoucí. Obsah síry v pneumatikách nepřevyšuje 4 % a je dán stup-
něm vulkanizace kaučuku. V případě spalování těžkého topného
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K otázce využívání odpadových alternativních paliv v cemen-
tárně v Prachovnicích a. s. Holcim (Česko), člen koncernu
uvádí ředitel závodu a člen představenstva p. Zdeněk Ryčl:

„Alternativní paliva využíváme již více než 15 let. Nejdříve
jsme spalovali tekuté odpady na bázi použitých olejů a následně
bylo zahájeno spalování TTS (tuhá topná směs), což je náš
komerční název. Výroba TTS byla zabezpečována v dceřiné
společnosti Ekopal, Kapo a nyní ve firmě „ecorec“. Prostřednic-
tvím využívání paliv a surovin vyrobených z odpadů chceme šet-
řit neobnovitelné přírodní zdroje a zvyšovat ochranu životního
prostředí především v našem Pardubickém kraji. V současné
době nahrazujeme palivy vyrobenými z odpadů cca 35 % klasic-
kých paliv potřebných na výrobu slinku. V blízké době zamýšlíme
navýšit tuto spotřebu – tedy náhradu na cca 45 – 50 %. Jedním
z velkých problémů je legislativa a umělé vytváření překážek brá-
nících používání odpadů jako náhrady přírodních zdrojů. Zlepšit
by se měli i výrobci technologií a strojů pro třídění a drcení odpa-
dů v ČR, kteří leckdy nedosahují kvalit zahraničních dodavatelů.“



2/2009 ● ODPADOVÉ FÓRUM 5

oleje (TTO) jako základního paliva problém s nedostatečným množ-
stvím síry zřejmě nehrozí, TTO obsahuje většinou více jak 2 % síry.
Jiná je situace tam, kde je spalováno černé uhlí, jehož obsah síry
bývá 0,7 – 1,2 %. Zde může v některých případech dojít k situaci, že
bude nutno síru v nějaké formě do systému přidávat. V každém pří-
padě ale spalování pneumatik problematiku bilance síry stabilizuje. 

Kromě toho se v pryži mohou vyskytovat organické látky na bázi
olejů upravující tvrdost či pružnost pryže. Protože v podmínkách
cementářské rotační dojde k jejich úplné destrukci a spálení, není
jejich obsah limitován.

České cementárny v současné době nahrazují cca 7 % spo-
třebovávaného tepla energií ze spalovaných pneumatik, což
činí cca 70 kt ročně. Materiálové a energetické využívání pneu
v cementářských rotačních pecích na základě všech dosavad-
ních zkušeností přispívá k úspoře klasických surovin i paliv
pro jiná ušlechtilejší využití v průmyslu. Jedná se o bezodpa-
dové materiálové a energetické využití odpadu. Využívání
pneumatik vede ke snižování měrné spotřeby energie na výpal
a přispívá snižování emisí NOx.

4. Spalování městských čistírenských kalů
v cementářské rotační peci

Problematika odstraňování městských čistírenských kalů mimo
tradiční způsoby, tj. ukládání na vhodné skládky, je zvýšenou měrou
sledována v zahraničí i v ČR. Hlavním důvodem je především fakt,
že kaly svým obsahem škodlivin, a to především obsahem těžkých
kovů, často nesplňují limity, umožňující jejich využívání pro zeměděl-
ské účely, ať již pro přímou aplikaci do půdy nebo jako substrát pro
výrobu kompostu.

Energetický potenciál vyhnilých vysušených odpadních kalů, kte-
rý se pohybuje v rozmezí cca 8 – 11 MJ/kg suchého kalu, umožňu-
je jejich využití jako příměsi uhelného paliva: 
● v elektrárenských topeništích, kde při tomto způsobu odstranění

těžké kovy více či méně podle své afinity a těkavosti obohacují
úlet, zvyšují svůj obsah ve škváře a popílku a kladou vyšší nároky
na finální složiště nebo

● v cementářských rotačních pecích s výměníkovým systémem.
V tomto případě se jedná o úplnou bezodpadovou likvidaci škodli-
vin obsažených v čistírenských kalech. Těžké kovy jsou při podmín-
kách v cementářském pecním systému vázány více než z 95 %
v pevných roztocích slínkových minerálů a organické součásti
beze zbytku rozloženy a spáleny.
Pro zkušenosti je možno dojít do některých států Evropské Unie,

kde je spalování městských kalů povoleno např. ve Francii, Belgii
a Švýcarsku. V posledně jmenovaném státě jsou zkušenosti
z tohoto spalování největší, neboť zde je tento proces dlouhodobě
realizován. Před více než deseti roky byla provedena v cementárně
Radotín od té doby svým rozsahem nepřekonaná spalovací zkouš-
ka za účasti zástupců Magistrátu hl. m. Prahy, Úřadu městské čás-
ti Praha-Radotín, Obvodní hygienické stanice Praha 5, České
inspekce životního prostředí a Ministerstva životního prostředí.
Výzkumný ústav maltovin Praha byl garantem a realizátorem pro-
vedení zkoušky.

Vlastní příprava materiálu probíhala v Ústřední čistírně odpadních
vod v Praze-Tróji na pilotním zařízení zapůjčeném ze SRN, kdy bylo
vysušeno 45,5 tun kalů, granulováno a uskladněno do přepravních
vaků po 500 kg. Kal byl vysušen na zbytkovou vlhkost cca 8 %. Zaří-
zení pro sušení zapůjčila firma Sulzer-Escher-Wyss GmbH.

Dávkovací zařízení pro provozní zkoušku v cementárně sestávalo
ze zásobníku na cca 1 tunu sušených kalů, ze šnekového šikmého
dopravníku, z dávkovací pásové váhy s malým mezizásobníkem
a s ejektorem. Ejektor byl později nahrazen výkonnějším Fullerovým
čerpadlem. Pro vlastní spalování byl použit nový hořák Unitherm

Combi s přídavným kanálem pro centrální dávkování práškových
hmot pro spalování v rotační cementářské peci.

Provozní zkouška spalování zahrnovala přípravné práce
a odzkoušení způsobu dávkování materiálu do cementářské rotační
pece, následně cca dvoudenní srovnávací, tzv. nulté měření, vlastní
cca 5denní spalovací zkoušku a závěrečné rozsáhlé vyhodnocení.
V průběhu srovnávací i spalovací zkoušky byl uskutečněn rozsáhlý
program měření a odběru vzorků, které byly souběžně analyzovány
v několika renomovaných laboratořích v ČR i SRN.

Při spalování městských čistírenských kalů byly odebírány a ana-
lyzovány
● polychlorované bifenyly (PCB) ve spalovaných kalech,
● polychlorované dioxiny (PCDD), dibenzofurany (PCDF) v emi-

sích,
● polyaromatické uhlovodíky (PAH) v emisích, 
● kovy (Be, Cd, Co, Cu, Ni, Cr, Zn, Mn, Hg, Tl, Se, Te, Pb, As, Sn,

Sb, V) v kalech, cementářské surovině, hlavním palivu, v emisích
i ve výrobku v podobě absolutního obsahu i ve výluzích,

● chlor vyjádřený jako HCl a fluor vyjádřený jako HF v emisích,
● organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík v emisích, 
● plynné (SO2, NOX, CO) a tuhé znečišťující látky v emisích,
● všechny provozní silikátové materiály (surovina, slínek, cement,

odprašky).
Spalování sušených městských čistírenských kalů spolu

s těžkým topným olejem neovlivnilo nepříznivě proces výpalu
cementářského slínku. Při dávkování jedné tuny za hodinu suše-
ných městských čistírenských kalů bylo dosaženo úspory 261 kg/hod.
TTO, tj. 6 272 kg/den. Po celou dobu pokusného spalování nebyly ani
v jediném případě překročeny platné limity jak pro cementárny, tak
pro spalovny. Kvalita vyráběného slínku a cementu nebyla ovlivněna.
Zkoušky vyluhovatelnosti potvrdily, že stopová množství metaloidů se
nevyluhují a jsou pevně vázána v tuhých roztocích slínkových minerá-
lů. Přítomnost Tl a Hg v kalech byla řešena již při procesu sušení
v ÚČOV, kde tyto prvky odcházely do brýdových vod a byly zneškod-
ňovány samostatně, spalovaný kal i proces spalování v cementářské
rotační peci nebyl těmito těkavými kovy ovlivněn.

Výhřevnost sušených městských čistírenských kalů dosáhla
cca 10 MJ/kg. Současný požadavek kladený na minimální
výhřevnost alternativních paliv však činí cca 15 MJ/kg. Při
výhřevnosti okolo 10 MJ/kg není spalování kalů příliš ekono-
micky výhodné za předpokladu nakupování kalů jako alterna-
tivního paliva. Nicméně při posuzování vhodnosti uvedeného
řešení je třeba vzít u úvahu, že primárním přínosem není náhra-
da ušlechtilého paliva, ale ekologické odstranění potenciálně
nebezpečného odpadu náhradou za již nepřípustné využití pro
zemědělství. V tom případě je třeba nalézt odpovídající palivo-
vý kompromis pro tento způsob ekologického odstranění.

5. Bezpečná likvidace masokostní moučky 
ve vysokoteplotních cementářských provozech

Nakládání s masokostní moučkou v roce 2001 znamenalo pro
Českou republiku naprosto novou skutečnost, navíc zatíženou
novou evropskou legislativou. O pomoc byl požádán Státní veteri-
nární ústav, který poskytnul potřebné podklady.

U zvířecí hmoty zpracovávané na kafilérních linkách se jednalo
o poražená, usmrcená nebo pošlá zemědělská užitková zvířata, jakož
i o zvěř ze zoologických zahrad a domácí zvířata. Podíl jatečných zví-
řat zde činil cca 85%, domácí zvířata a zvěř ze ZOO se podílela na
celkovém množství pouze 0,06%. Před úpravou hmoty na linkách pro
zpracování zvířecích těl je nutno odseparovat tzv. specifický rizikový
materiál (SRM). K rizikovému materiálu mimo jiné patří mozek, tkáň
centrálního nervového systému, jakož i celá střevní část. Separova-
nou část je nutno barevně označit a potom zpracovat na zvláštních
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linkách. Jestliže rizikový materiál není oddělen, což se může stát
u pošlých zvířat, je nutno zvířata jako celek přiřadit k rizikovému mate-
riálu. Ten je potom analogicky jako při úpravě nerizikových částí zpra-
cován na zvláštních linkách a přitom sterilizován.

Hlavním krokem při výrobě moučky a tuků živočišného původu
v úpravnách je tlakové a teplotní zpracování po dobu 20 minut při
133 oC a 3 barrech, které je zakotveno v zákoně o likvidaci zvířecích
těl (§ 5 nařízení pro linky likvidace živočišných těl). Tímto opatřením
je zabezpečeno, že výrobky z linek pro úpravu zvířecí hmoty (jak
moučky, tak tuky) jsou z hlediska hygienického považovány za
nezávadné a sterilní. 

Po vysušení sterilizovaného materiálu dochází k mechanickému
odtučnění, při němž je získáván živočišný tuk. Jako pevný zbytek
z procesu odtučnění zůstává tzv. sítina, která je drcena v kladivo-
vých mlýnech na moučku. Podle podkladů průmyslu zpracování
zbytků zvířat mohou být technologické parametry při drcení, jako
např. zrnitost, v návaznosti na další způsob využití, optimalizovány. 

Pro další hodnocení byly použity i zahraniční studie, např. z Výz-
kumného ústavu cementářského v Duseldorfu, a dále i analýzy ově-
řující dodané podklady provedené akreditovanými laboratořemi
EMPLA, které potvrdily uvedené závěry možnosti využití těchto pro-
duktů z odstraňování těl uhynulých zvířat a konfiskátů. 

Jedná se o produkty vyrobené výhradně v ČR bez obsahu riziko-
vých složek (zejména s ohledem na BSE). Technologie v ČR jsou
podrobeny výše uvedené sterilizaci po dobu minimálně 20 minut.
V EU jsou tyto materiály vyloučeny z krmných a technologických
účelů a je zakázáno je vnášet do půdy, hnojit s nimi a kompostovat
je a je nařízeno jejich spalování a spoluspalování. Případné hodno-
cení dle nebezpečných vlastností odpadů bude problematické
s ohledem na testování vodného výluhu, z důvodu skutečnosti, že
jde o materiál biologické povahy. Nakládání a přeprava se musí řídit
zejména nutností zabezpečení při manipulaci. Systém dávkování
tohoto doprovodného paliva je závislý na technologii jednotlivého
zařízení. Je však zřejmé, že musí být vždy splněn požadavek ochra-
ny životního prostředí a zdraví pracovníků a obyvatel. Spalováním
za dodržení požadavků cementářské technologie nebude docházet
k poškozovaní životního prostředí. Spalování v cementářských pecí
se zdá jako optimální z komerčně využitelných technologií.

Rovněž bylo zapotřebí právně ujasnit postavení těchto odpadních
veterinárních produktů. Jejich postavení neřeší ani zákon o odpa-
dech, ale ani zákon o ochraně ovzduší – z působnosti obou jsou
vyňaty. Jejich postavení je definováno v nařízení č. 1774/2002/ES
a jedná se o zpracované vedlejší produkty živočišného původu. Bez
ohledu na to, že spalováním těchto produktů se do ovzduší dostává
menší množství emisí znečišťujících látek než při spalování někte-
rých klasických paliv, spalování masokostní moučky a tuku podle
uvedeného nařízení se umožňuje pouze v zařízeních podle směrni-
ce č. 2000/76/ES, tedy ve spalovacích a spoluspalovacích zaříze-
ních a za spalovacích podmínek v ní uvedených.

Cílem průzkumných prací bylo prakticky ověřit možnosti a envi-
ronmentální aspekty termického zneškodnění masokostních mou-
ček a tuků v ČR. Výhřevnost masokostní moučky se pohybuje mezi
15 a 25 MJ/kg. Kostní moučka vykazuje se svými 11 až 18 MJ/kg
nižší výhřevnost. Svými specifickými palivovými vlastnostmi je
moučka srovnatelná s hnědým uhlím. Má ale vyšší obsah chloru,
fosforu a dusíku.

V některých případech byla moučka podávána rovněž do před-
kalcinátoru. Negativní vlivy na provoz pece, resp. na výpal, nebyly
zaznamenány. Protože palivové vlastnosti jsou podobné těm, které
má hnědé uhlí, není třeba počítat s technickými problémy při dávko-
vání do předkalcinátoru. Z dosavadních zkušeností tak v úhrnu
vyplývá, že limitující množství moučky živočišného původu používa-
né pro spalování v rotačních pecích nespočívá v jejích vlastnostech
při spalování. Z hlediska techniky spalování není problematická

výše náhrady 20 % a více. U linek s předkalcinací je technicky mož-
né podávání ještě vyššího množství. 

V praxi je však maximálně používané množství omezeno množ-
stvím fosfátů vstupujících do slínku a tím do cementu, jakož i výsky-
tem chloru v procesu výpalu. U pecních linek vybavených bypas-
sem pro chlor, může být podíl odtahovaného chloru pomocí bypas-
su přizpůsoben množství chloru vstupujícího do procesu a tím může
dojít k omezení cirkulace chloru v pecní lince.

Obsahy stopových prvků v moučce, resp. v tucích živočišného
původu jsou řádově nižší než obsahy těchto prvků v uhlí. Vstup sto-
pových prvků do pecního systému se tedy použitím moučky nebo
tuků živočišného původu prokazatelně nemění. Podle toho je mož-
no vycházet ze skutečnosti, že emise stopových prvků se rovněž
nezmění. To bylo potvrzeno měřením emisí, které bylo provedeno
na pecních linkách s použitím moučky živočišného původu nebo
bez jejího použití.

Zajímavá je bilance oxidů dusíku při použití masokostní moučky.
Výskyt oxidu dusnatého (NO) je u rotačních pecí cementářského
průmyslu v prvé řadě důsledkem částečné oxidace molekulárního
dusíku ve spalovacím vzduchu při teplotách nad 1100 oC. Tvorba
NO ze surovin v primárním spalování oxidací organických dusíka-
tých sloučenin má ve srovnání s termickou tvorbou NO pouze pod-
řadný význam. Moučka živočišného původu obsahuje mezi 7 a 10 %
dusíku, který se vyskytuje především ve formě aminů a pochází
z bílkovin obsažených v tělech zvířat. V místě vstupu do pece, resp.
stoupací šachty plynu působí tyto sloučeniny dusíku na NOX
redukčně. Takto jsou při způsobu SNCR do teplotní oblasti 850 až
1000 oC dávkovány srovnatelné látky za účelem redukce NO vzni-
kajícího v peci na molekulární dusík. Při dávkování takových dusíka-
tých sloučenin do hlavního hořáku je třeba vycházet toho, že tyto
sloučeniny se v oblasti plamene v rotační peci rychle přeměňují.
Protože v jádru plamene převažují redukční, resp. spíše stechiome-
trické poměry, je právě jako při výskytu dusíkatých sloučenin v pali-
vu – uhlí třeba vycházet z toho, že tyto sloučeniny budou zoxidová-
ny na NO pouze z velmi malé části. Převážná část by měla být za
těchto reakčních podmínek redukována na molekulární dusík.
U pecních linek, u nichž již byla dávkována moučka živočišného
původu, resp. živočišný tuk do hlavního hořáku, nebyly pozorovány
žádné změny emisí NO. Cíleným dávkováním, jakož i eventuálním
přizpůsobením provozu předkalcinátoru, by mělo být umožněno
zabránit zvýšení emisí NOX.

Spalování v cementářských pecí se jeví v současné době
jako optimální způsob využívání či odstranění uvedených pro-
duktů, nicméně je postupně snižováno s legislativním rozvol-
něním zákazu skrmování masokostní moučky a tedy i s ukon-
čením hysterie okolo nemocí šílených krav.

6. Aditivní palivo KORMUL
Aditivní palivo KORMUL bylo získáváno těžbou a zpracováním

odpadních ropných kalů v rámci asanace starých ekologických zátěží
v areálech KORAMO, a. s. Kolín. Na aditivní palivo byly přepracová-
vány odpady z tzv. sludgeových rybníků. Kaly, uložené ve sludgeo-
vých rybnících, vznikaly při rafinaci minerálních olejů kyselinou síro-
vou. Během uložení kalů ve sludgeových rybnících docházelo k jejich
odvodnění a k dalším změnám. Obsah sušiny vzrůstal až na 96 %. 

Při sanaci těchto rybníků byly vytěžené odpady (sludge) pastovité
konzistence míšeny s uhelnými multiprachy a vápnem, vápennými
nedohasky, popř. vápencem tak, aby výsledný produkt byl sypké
konzistence a přitom ještě neprášil. Jedině při této konzistenci je
snadno manipulovatelný a umožňuje další použití jako palivo, které
bylo nazváno KORMUL. Posléze bylo vzniklé palivo peletizováno.

V bezprostřední návaznosti byly provedeny spalovací zkoušky pali-
va KORMUL. Jedním z důvodů k provedení pokusného spalování
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bylo praktické ověření podmínek pro jeho dopravu, způsob jeho skla-
dování a spalování a ověření vlivu na provoz rotační pece, kvalitu
cementu, emise znečišťujících látek a vyluhovatelnost metaloidů
z cementových výrobků. Jedině na základě provozní zkoušky bylo
také možno stanovit maximální výši náhrady tepla ze základního pali-
va teplem z paliva KORMUL. Před provedením pokusného provozu
byly ještě vzorky paliva KORMUL a jeho směsí se základním palivem
– černým uhlím testovány na výbušnost a náchylnost k samovznícení.
Během přípravné fáze byly prováděny základní laboratorní testy pali-
va KORMUL za účelem posouzení jeho použitelnosti, způsobu dáv-
kování do hořáku a celkového spalovaného množství.

Aditivní palivo KORMUL bylo porovnáváno s černým uhlím jako zá-
kladním palivem a s kaly z ÚČOV v Praze-Tróji jako s nejvíce problé-
movým palivem. Byly porovnávány základní vlastnosti paliv, chemické
složení popela a obsah toxických kovů, popř. dalších škodlivin v palivu
a byly vysloveny konečné požadavky na jeho vlastnosti a kvalitu.

Na základě proběhlých zkoušek bylo vydáno doporučení, že tzv.
aditivní palivo KORMUL je použitelné pro spalování v cementář-
ských rotačních pecích. Pro spalování v cementářské rotační peci je
třeba stanovit kolísání a mezní hodnoty obsahu některých znečišťu-
jících látek, zejména Cd a Tl, síry a alkálií. Výrobce aditivního paliva
KORMUL musí dále sledovat vlastnosti paliva, aby bylo možno defi-
novat dlouhodobější hraniční hodnoty obsahu popela a vody, hranič-
ní hodnoty výhřevnosti a dále hraniční hodnoty obsahu metaloidů,
síry a alkálií v palivu.

Rovněž bylo prokázáno, že spalováním tuhého alternativního
paliva KORMUL jako výrobku garantované kvality získaného
úpravou odpadních kalů z rafinace ropy, těžených ze sludgeo-
vých rybníků v závodě KORAMO, nedojde ke zhoršení emisí
znečišťujících látek oproti spalování samotného základního
paliva. Zásadní výhodou tohoto řešení je komplexní využití
materiálu, přičemž není produkován žádný další odpad.

7. První kroky k alternativním palivům 
– Refused Derived Fuels (RDF)

Tuhý komunální odpad se vyskytuje ve formě, která neumožňuje
přímé dávkování do rotační pece a je nutno jej předem upravovat
a třídit. Úprava odpadů je změnou fyzikálních, chemických nebo bio-
logických vlastností odpadů za účelem umožnění jejich přepravy,
dopravy, využití nebo odstranění nebo za účelem snížení, případně
vyloučení jejich nebezpečných vlastností. Využívání odpadů je čin-
nost vedoucí k získání druhotných surovin z odpadů, k recyklaci
odpadů, případně jiné využití fyzikálních, chemických nebo biologic-
kých vlastností odpadů. Recyklace odpadů je systém opětovného
využití odpadů jako surovinového zdroje.

Fyzikální stav odpadu je rozhodující pro způsob manipulace
a dávkování. V zásadě je nutno, aby odpad či jeho složka určená ke
spálení přicházela ve formě vhodné ke spalování v hořáku na tuhé
palivo. V současné době jsou cementárny vybaveny z důvodů ope-
rativní změny paliv vícepalivovými hořáky s možností vstupu přídav-
ného paliva do centrální trysky hořáku, takže toto palivo vždy pro-
chází nejteplejší centrální zónou plamene. To umožňuje dokonalé
spálení dávkovaného přídavného paliva. 

Podmínkou pro spalování tohoto paliva cestou přes hořák je
vhodná zrnitost, přibližně odpovídající mletému uhlí (většinou do 
5 mm, bývá ale i větší) a dostatečné vysušení, aby materiál nebyl
lepivý. V praxi to znamená úpravu odpadu či jeho spalitelné složky
sušením, mletím a granulací. Dávkování odpadů jako druhotného
paliva jinou cestou než přes hořák nelze připustit s ohledem na
možný obsah některých škodlivin, které nelze při nižších teplotách
spolehlivě zneškodnit.

Ze všech dosud známých výsledků spalování různých alternativ-
ních paliv získaných úpravou různých odpadů vyplývá, že spalování

vytříděné spalitelné složky tuhého komunálního odpadu (TKO)
v cementářských rotačních pecích nepředstavuje pro životní pro-
středí žádné riziko (tabulka 1). Naopak, tato technologie je výhodná
pro obě strany – pro cementárny alternativní palivo znamená úspo-
ru konvenčního paliva a pro životní prostředí toto představuje sníže-
ní množství odpadů ukládaných na skládky.

Průměrnou spotřebu spalitelné složky TKO na výrobu jedné tuny
cementu uvádí tabulka 2. Skutečná spotřeba TKO při výpalu slínku
bude ovlivněna následujícími faktory:
● při vyšším podílu TKO v palivu může neúnosně vzrůst spotřeba

korekčního vysokoprocentního vápence nebo jiné korekční přísa-
dy při přípravě surovinové směsi,

● podíl TKO v palivu může být limitován působením některých slo-
žek TKO na provoz pece, na průběh výpalu či na výslednou kvali-
tu slínku,
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Tabulka 1: Srovnání emisí při konvenčním výpalu slínku a při využití
spalitelné složky tuhého komunálního odpadu

Emise Konvenãní palivo Konvenãní palivo
(mg.m-3) + 30 % spalitelné 

sloÏkyTKO

TZL 9,0 – 10,0 9,0 – 10,0

NOx 160 162

SO2 76,0 56,36

Cl 1,045 0,762

F 0,057 0,0519

Pb 0,006 0,006

Cd 0,005 0,001

Hg 0,011 0,005

Cr < 0,001 < 0,001

Zn < 0,001 < 0,001

Tabulka 2: Spotřeba spalitelné složky tuhého komunálního odpadu 
na 1 tunu cementu

PrÛmûrná v˘hfievnost spalitelné sloÏky TKO 15,0 MJ.kg-1

PrÛmûrná v˘hfievnost TTO 39,5 MJ.kg-1

PrÛmûrná mûrná spotfieba tepla na v˘pal slínku 3500 MJ.t-1

PrÛmûrná mûrná spotfieba TTO na v˘pal slínku 88,496 kg.t-1

Reálná moÏnost náhrady tepla z TTO teplem z spalitelné 12,5 %
sloÏky TKO 

Úspora TTO 10,96 kg.t-1

Spotfieba spalitelné sloÏky TKO 29,167 kg.t-1

Porovnání spotfieby paliv (kg.t-1) TTO TKO

normální provoz 88,496 0

provoz se spalitelnou sloÏkou TKO 77,532 29,167

● podíl TKO v palivu může být limitován zvýšením emisí některých
škodlivin, pocházejících z TKO,

● podíl TKO v palivu může být limitován spotřebou vzduchu na
dopravu sekundárního paliva do hořáku a spotřebou vzduchu ke
jeho spalování.
České a moravské cementárny tento materiál dosud téměř

nevyužívaly v trvalém provozu. Důvodem byl relativní dostatek
odpadu z průmyslových výrob o rovnoměrnější kvalitě energe-
tické i materiálové, částečně i občasná nejasnost původu nabí-
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zené vyseparované frakce komunálního odpadu. V případě, že
stálost kvality tohoto náhradního paliva bude dodavateli zaru-
čena, lze předpokládat kapacitu spoluspalování až 100 kt ročně:

Cementárna o produkci slínku cca 500 kt.r-1 může využít cca 
15 kt spalitelné složky TKO. Celková výroba slínku v ČR je cca 
3750 kt.r-1, při ní se může využít až cca 113 kt spalitelné složky TKO.

Obsah spalitelného podílu v TKO je 37,5 %. Průměrná aglomera-
ce se 400 tis. obyvateli produkuje 90 kt.r-1 TKO, který obsahuje
33,75 kt.r-1 spalitelné složky.

Jeden obyvatel produkuje 84,375 kg.r-1 spalitelné složky TKO.
Pro výpal slínku tak lze spotřebovat spalitelný podíl  TKO cel-
kem od cca 1340 tis. obyvatel.

8. Tuhá alternativní paliva (TAP)
Cementárny v současné době využívají celou škálu druhotných

paliv pro výpal slínku při výrobě cementu. Cenové hladiny základních
cementářských paliv způsobily, že po kapalných alternativních pali-
vech přicházejí v úvahu i certifikovaná paliva tuhá na bázi vytříděných
a upravených odpadů. Tak se po známém palivu Kormul na trhu obje-
vuje další alternativní palivo, tentokrát na bázi vybraných průmyslových
a komunálních odpadů jako definovaná směs jednotlivých složek
s určenou granulometrickou strukturou tak, aby vzniklá palivová směs
měla definované a kontrolovatelné palivářské parametry a známý mini-
malizovaný obsah cementářských a environmentálních škodlivin.

Jedná se o kvalitativně vyšší krok od RDF paliv k nově vytváře-
ným směsným palivům. Současně používaná definice tohoto paliva
říká, že tuhé alternativní (směsné) palivo TAP na plastopapírové
bázi je materiál vzniklý separací a následnou úpravou odpadních
materiálů na bázi plastů, papíru, textilu, pryže a jiných spalitelných
látek. Je to drcená směs látek obsahující spalitelný průmyslový a tří-
děný komunální odpad, zejména ostatní, s minimalizovaným obsa-

hem nebezpečného odpadu a odpadu znečištěného nebezpečnými
látkami.

Odpadů vhodných pro výrobu tohoto paliva je podle Katalogu
odpadů celá řada a pro účely další orientace je výhodné rozdělit je
do pěti základních skupin: směsné plasty; textil, textilní vlákno,
koberce; pryž, pneumatiky; papír, plastopapírové kompozitní obaly;
dřevo, dřevotříska.

Toto rozdělení se sice neshoduje přesně s Katalogem odpadů, což
je dáno tím, že pro výrobu tuhého směsného paliva TAP na plasto-
papírové bázi jsou rozhodující fyzikální a chemické vlastnosti vstup-
ních surovin a nikoliv jeho původ, podle něhož je Katalog odpadů
koncipován. Vesměs se ovšem jedná o odpady kategorie O.

Nasazení tuhého směsného paliva je souběžně limitováno poža-
davky na nepřekročení obsahu obecně známých cementářských
škodlivin a dále neovlivnění emisí. Palivo rovněž nesmí ovlivnit pro-
voz pece a kvalitu produktu a samozřejmě musí mít vhodné palivář-
ské parametry a být cenově výhodné. Omezujícím faktorem je pou-
ze česká legislativní neochota pochopit smysl invence a práce
věnované na přípravu certifikovaného výrobku, který je určen
výhradně pro cementářské vysokoteplotní provozy.

Nakládání s tuhými alternativními palivy se pří svém vzniku řídilo
vyhláškou o palivech č. 357/2002 Sb., kterou se stanovovaly poža-
davky na kvalitu paliv, vč. alternativních, z hlediska ochrany ovzdu-
ší. Tato vyhláška k zákonu o ochraně ovzduší měla své problémy
i směrem k tuhým alternativním palivům. Nicméně novela příslušné
vyhlášky pod č. 13/2009 Sb. legislativně již alternativní paliva
nezná, ale normalizačně a tedy i výrobkově tyto produkty nadále
existují.

Tuhé alternativní palivo je certifikovaný výrobek s vlastním
normovým předpisem, dokladem o primárním původu paliva,
bezpečnostním listem a ekologickým atestem. Výrobcem pali-
va je obvykle firma působící v oblasti nakládání s odpady nebo
cementárna a příjemcem paliva pouze cementárna. Palivo jako
výrobek je tedy uváděno na trh s prohlášením o shodě ve
smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb.
o technických požadavcích na výrobky a respektuje zákonná
ustanovení o odpadech a ochraně ovzduší.

Požadavky na tento typ alternativního paliva definované cca před
více než 10 lety, tj. zrnitost, obsah vody, popela a hořlaviny, výhřev-
nost a spalné teplo, obsah alkálií, síry, chloridů, popř. chemické slo-
žení popela, překvapivě odpovídají požadavkům, které až kolem
roku 2005 definovali tvůrci norem na tuhá alternativní paliva. U čes-
kého paliva pro cementárny byly navíc požadovány a dodržovány
požárně-technické charakteristiky a požadavky absence ekotoxicity.

Spalování těchto paliv jednak vede k náhradě klasických paliv,
jednak pomáhá využít část dosud nevyužívaných materiálů, a to
pod přísnou kontrolou jak výrobce, tak i uživatele těchto paliv danou
normovým předpisem na tento materiál a jeho certifikací. 

9. Právní a technické předpisy k TAP
Nakládání s tuhými alternativními palivy se zatím řídí vyhláškou

o palivech č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu
paliv z hlediska ochrany ovzduší. Tato vyhláška má své problémy
i směrem k tuhým alternativním palivům. Nicméně návrh novely pří-
slušné vyhlášky legislativně alternativní paliva již nezná, ale norma-
lizačně a tedy i výrobkově tyto produkty nadále existují. 

Ve snaze stabilizovat druhotná paliva jako řádnou výrobkovou
alternativu k základním palivům fosilního charakteru i k využívání
samotných odpadů byla pro alternativní paliva v uplynulých letech
vyvinuta v cementářském průmyslu komplexní logistika založená
na platné legislativě, tj. byl vytvořen systém přípravy alternativních
paliv, zejména tuhých, která jsou vyráběny odpadovými firmami po-
dle předem určených podnikových norem, odsouhlasených odbě-

Odborník na alternativní paliva a technický ředitel Cement
Hranice, a. s. Ing. Roman Michalčík za svoji společnost na
střední Moravě konstatuje:

„Ve společnosti Cement Hranice bylo zahájeno využívání
alternativních paliv v roce 2001 nasazením klasického tuhého
alternativního paliva na bázi plastu, papíru, dřeva a textilu (TAP)
a řezaných pneumatik. V roce 2004 jsme vybudovali linku na
použití masokostní moučky a v roce 2006 byla uvedena druhá
linka na dávkování TAP do rotační pece. V roce 2007 byl uveden
do provozu nový kombinovaný hořák, který umožnil perfektní
spalovaní více různorodých paliv. 

Naše současná náhrada tepla použitím alternativních zdrojů
dosahuje v průměru 30 % a špičkově až 50 %. V rámci koncer-
nové filozofie se domníváme, že použití alternativních paliv,
respektive odpadů je velmi vhodným příspěvkem ke zlepšení
životního prostředí, a to snížením množství jinak nevyužitelných
odpadů. Pro cementárny jsou tato alternativní paliva zdrojem jak
tepelným, tak materiálovým a jejich využití je významným opat-
řením ke snížení spotřeby klasických paliv s pozitivním dopadem
do systému nakládání s odpady. Do budoucna bychom rádi při
plánovaném využití potenciálu technologické linky výpalu slínku
v cementárně v Hranicích reálně využili asi 60 tisíc tun alterna-
tivních paliv, respektive odpadů za rok. Nicméně, využívání alter-
nativních paliv pro výpal slínku je investičně náročné na použitou
technologii pro manipulaci, skladování a dopravu, a proto je nut-
né pečlivě zvažovat, zda realizovat všechny uvažované projekty.
Pro další rozvoj bych očekával podporu, která by pro začátek
stačila v oblasti stability právních předpisů.“
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ratelem, tj. cementárnou. K takto definovanému výrobku byl vypra-
cován bezpečnostní list podle zákona o chemických látkách a pří-
pravcích a podle nařízení REACH.

Normalizace tuhých alternativních paliv. V roce 2003 zahájila
svoji práci TC 343 pod mandátem CEN 325 s cílem standardizovat
požadavky na tato paliva nejprve ve formě Technical Specifications
(TSs) a po cca tříleté validaci jejich převedení na plné European
Standards (ENs). Česká normalizační komise č. 138 vznikla až
v roce 2006, v době, kdy struktura vznikajícího normového systému
těchto paliv byla již pevně stabilizována. Rozsah prací TC 343 pod-
le mandátu začíná bodem přijetí ostatního odpadu do procesu
a končí okamžikem výstupu dodávky paliva. Je tedy zřejmé, že tyto
normy jsou především určeny výrobcům těchto paliv. Mandát neza-
hrnuje schéma sběru odpadu, ani aktuální použití těchto paliv ve
spalovacích jednotkách. Nicméně mandát uvádí, že dokumenty jsou
založeny na rozličných studiích a praktických zkušenostech mnoha
cementářských závodů v Evropě a že první část prací musí směřo-
vat k sumarizaci vlivů na proces, emise, kvalitu cementu, vyluhova-
telnost a zdravotní a bezpečnostní hlediska. Je evidentní, že vznik
norem na tato paliva byl vyvolán zejména jejich využíváním
v cementářských procesech. Používání těchto paliv představuje
dvojí výhodu – organická frakce nahrazuje fosilní palivo, zatímco
anorganická frakce nahrazuje surovinovou složku.

Základní normou tohoto systému je v současné době
● ČSN CEN/TS 15357 Tuhá alternativní paliva – Terminologie,

definice a popis.
Stěžejní definicí je pojem solid recovered fuel (SRF) – tuhé alter-

nativní palivo, tj. tuhé palivo vyrobené z nikoliv nebezpečného
odpadu pro energetické využití a zužitkování v zařízeních pro spalo-
vání nebo spoluspalování a splňující další vyjmenované požadavky.
„Vyrobené“ zde znamená zpracované, homogenizované a zlepšené
na kvalitu umožňující obchodování mezi výrobci a uživateli.

Související normou je
● ČSN CEN/TS 15359 Tuhá alternativní paliva – Specifikace

a třídy
Navrhovaný klasifikační systém SRF paliv je založen na třech

základních parametrech, které popisují důležité vlastnosti. Těmito
parametry jsou výhřevnost, obsah chlóru a obsah rtuti. Každý
z parametrů je rozdělen do pěti tříd s limitními hodnotami. SRF pali-
vo musí být označeno klasifikační třídou pro každý z těchto tří para-
metrů. Každý z parametrů má stejnou důležitost.
Parametry tuhých alternativních paliv
a) Povinné 
● třída paliva, tj. hodnoty výhřevnosti, obsah Cl, obsah Hg,
● původ odpadu, tj. slovně nebo šestimístná klasifikace podle Kata-

logu odpadů.
b) Dobrovolné (na vyžádání), např. 
● obsah popela,
● obsah vlhkosti,
● výhřevnost,
● obsah vybraných a stopových prvků,
● obsah biomasy,
● složení, tj. zastoupení složek, např. dřevo, papír, plasty, guma,

textil apod.
Stanovení obsahu biomasy

Velmi důležitým a novým stanovením potřebným pro vykazování
emisí skleníkových plynů je zpřesněné stanovení obsahu biomasy
a biomasového uhlíku v alternativních palivech. To je nezbytné
z hlediska možnosti jejich odpočtu jako enviromentálně neutrálního
uhlíku při bilancích CO2 v rámci EU ETS, Kjótského protokolu
a monitorovacích plánů jednotlivých instalací. Přestože seznam
materiálů uváděných v Monitoring and Reporting Guidelines apliko-
vaných ve vyhlášce č. 12/2009 Sb. je poměrně široký, samo stano-
vení biomasy je poměrně složité. Plné dokončení ČSN P CEN/TS
TS 15440 – Tuhá alternativní paliva – Metoda stanovení biomasy
přineslo další možnosti rozšíření těchto látek. 
a) Původní metody stanovení:
- selektivně rozpouštěcí metoda, založená na rozdílné rozpust-

nosti biomasového a nebiomasového podílu v koncentrované kyse-
lině sírové a peroxidu vodíku, s vyjádřením podílu biomasy,

- ruční třídicí metoda, založena na vytřídění materiálů podle
tabulkových frakcí,

- metoda měrné výhřevnosti, založena na známých výhřevnos-
tech jednotlivých materiálových frakcí a známém složení popela
každé frakce,

- selektivně rozpouštěcí metoda, založená na rozdílné rozpust-
nosti biomasového a nebiomasového podílu v koncentrované
kyselině sírové a peroxidu vodíku, s vyjádření podílu uhlíku;

b) Nově navržená metoda podle prCEN/TS 15747 Stanovené
obsahu biomasy metodou 14C:

- stanovení obsahu biomasového 14C uhlíku.

10. Skleníkové plyny a cementářský průmysl
Řada hospodářských odborníků se shoduje, že současné podoba

evropské směrnice o obchodování s povolenkami na vypouštění oxi-
du uhličitého do ovzduší musí být upravena. Nemá pozitivní vliv na
stav životního prostředí a navíc výrazně omezuje hospodářskou sou-
těž. Současný systém v podstatě znamená, že přídělem povolenek
v podstatě z pozice státu určíte, kolik maximálně může výrobce vyrá-
bět, protože během dvou až tří let nelze udělat investice vedoucí ke
snížení emisí při zachování výroby. Obchodování s povolenkami tak
motivuje mnohé firmy k přesunu výroby do zemí, kde evropský
systém povolenek neplatí. Kvůli tamním zastaralým technologiím ale
objem emisí oxidu uhličitého ve skutečnosti roste. Naopak české
a evropské firmy, které podléhají pod systém integrované prevence
IPPC, tedy zavádění nejlepších dostupných průmyslových technik, již
nemají další cesty, jak udržet výrobu a současně snižovat emise.

Emise oxidu uhličitého z výroby cementu poklesly v ČR v období
1990 až 2000 o více než 23 %, tedy téměř trojnásobek povinnosti
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Zástupce dalšího světového cementářského koncernu v ČR
Ing. Jan Špaček, ředitel pro rozvoj a ekologii z Lafarge
Cement, a. s. v Čížkovicích doplňuje:

„Lafarge i Čížkovice mají dlouhodobou historii a bohaté zkuše-
nosti již z počátku 80. let, kdy se začaly používat celé pneumati-
ky jako alternativní palivo. Dnes využíváme paliva na bázi upo-
třebených olejů, na bázi textil-papír-dřevo a rovněž masokostní
moučku. Palivový a výměníkový systém nám umožňuje spalovat
celé i drcené pneumatiky a spalitelné látky ze starých ekologic-
kých zátěží. Mateřská skupina Lafarge se snaží v maximální
míře nahradit fosilní paliva alternativními, kdekoliv je to technolo-
gicky a environmentálně možné a ekonomické. Všestranně tedy
podporuje rozvoj odpovídajících technologií a do této oblasti
směruje značné objemy investic. 

Lafarge Cement, a. s. v Čížkovicích v současné době nahra-
zuje cca 60 % primárních (fosilních) paliv alternativními. Cílem je
toto procento dále zvyšovat. To však je a bude do značné míry
závislé nejen na vhodné technologii, ale i na stavu a rozvoji trhu
s alternativními palivy, tedy na jejich sběru, třídění, případně na
vhodných úpravách odpadů. Důležitou roli samozřejmě hraje
dostupný objem a kvalita jednotlivých alternativních paliv. Naše
společnost v maximálním rozsahu využívá možnosti využívání
alternativních paliv, které jí česká legislativa navazující na legis-
lativu EU umožňuje.“
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českého státu podle principů Kjótského protokolu. Vznik oxidu uhli-
čitého je však neoddělitelnou součástí technologie výroby cementu.
Oxid uhličitý vzniká jednak při rozkladu vápence obsaženého
v cementářské surovině (procesní CO2) a jako produkt spalování
paliva v rotační peci (palivový CO2). Zatímco v oblasti využívání
alternativních paliv lze ještě hledat úspory, procesní emise CO2
z rozkladu vápence, které tvoří cca 65 %, již regulovat nejde. Tyto
emise pochází z kalcinace vápence a jsou proto nevyhnutelné. Toto
je jasná nevýhoda cementářského průmyslu vůči jiným odvětvím.

Další environmentální znevýhodnění. Cementárny v současné
době podle aktuální statistiky využívají alternativní paliva a odpady
(tuhé i kapalné) jako náhradu klasických ušlechtilých paliv (zemní
plyn ZPN, mazut TTO). Sledovaná aktuální náhrada se dlouhodobě
průměrně pohybuje v ČR kolem 35 až 40 % energetické náhrady
klasických paliv. Z tohoto uvedeného podílu tvoří komunální anebo
nebezpečný odpad maximálně jednu čtvrtinu využívaného odpado-
vého paliva, tedy podíl těchto odpadů nepřesahuje cca 8 % cel-
kové energetické náhrady.

Nicméně i v této oblasti jsou cementárny znevýhodněny oproti
velkým spalovacím jednotkách typu spalovny, popř. elektrárny, kte-
rým je přílohou č. 1 k novele zákona č. 695/2004 Sb. v části
A. Energetika, 1. Spalovací zařízení (s výjimkou spalování
nebezpečných nebo komunálních odpadů) se jmenovitým tepel-
ným příkonem větším než 20 MW umožněna výjimka při spalování
nebezpečných nebo komunálních odpadů, tj. za podmínek, kdy
spalovací zařízení dané kapacity spaluje nebezpečné nebo
komunální odpady, být vyjmuty z platnosti tohoto zákona.

A to přesto, že cementárny mají navíc, díky vysoké teplotě plame-
ne až 2100 oC, oxidačnímu prostředí v rotační peci a dlouhé výdrži
plynů v procesu spalování, mnohem lepší vzduchotechnické pod-
mínky pro bezpečnou likvidaci těchto odpadů. Schopnost těchto
procesů je detailně popsána v dokumentech o nejlepších dostup-
ných technikách BREF s tím, že na rozdíl od klasických spalovacích
zařízení (spalovny, elektrárny) cementárny nejsou producenty žád-
ného dalšího odpadu (popílek, škvára).

Lze odhadnout, že při požadovaným zrovnoprávnění by při dneš-
ní produkci cca 1 Mt palivových emisí CO2 na výpal slínku a tím
i výrobu cementu, se využíváním komunálního anebo nebezpečné-
ho odpadu uspořilo cca 80 – 100 kt emisí CO2.

Tedy v současné době, kdy výrobce cementu vytlačuje legis-
lativa neoprávněně mezi likvidátory odpadu je dalším hlavním
problémem znevýhodnění cementáren vůči spalovacím jednot-
kám při bilanci emise skleníkových plynů při spalování dalších
druhů alternativních paliv a odpadů.

11. Současnost a budoucnost 
cementářského průmyslu

Výroba cementu vždy byla a tím spíše zejména dnes je kapitálo-
vě náročným průmyslem. Uvádí se, že náklady na výstavbu cemen-
tárny o roční kapacitě milion tun cementu dosahují k 200 milionům
eur s odpovídajícími náklady na případnou modernizaci stávajícího
provozu. Tyto náklady jsou ekvivalentní přibližně 3 až 4letému obra-
tu, což řadí cementářský průmysl mezi nejvíce investičně náročné
průmyslové obory. Návratnost těchto investic je více než dlouhodo-
bá a případné nové investice či modernizace proto musí být pečlivě
zvažovány.

Každá tuna vyrobeného cementu spotřebuje v průměru 80 kg oleje
anebo olejového ekvivalentu v závislosti na druhu cementu a cca 105
kWh elektrické energie. Moderní cementárna je plně automatizovaný
a kontinuální provoz s omezeným počtem velmi kvalifikovaného per-
sonálu. Moderní závod dnes mívá méně než 150 zaměstnanců.

Ačkoliv se cementářská surovina přeci jen liší závod od závodu,
cement je naprosto standardní výrobek, plně zaměnitelný mezi jed-

notlivými výrobci. Důležitými náklady, které se promítají do ceny
cementu jsou veškeré dopravní a manipulační náklady. Uvádí se, že
cement obvykle není ekonomické dopravovat za hranici 200, maxi-
málně 300 km, což však platí pouze pro suchozemskou dopravu.
Parametry námořní dopravy naopak umožňují transport cementu
např. napříč Středozemním mořem anebo import slínku ze Střední-
ho východu.

Poptávka po cementu v 21. století odráží rozvoj průmyslu a ros-
toucí urbanizaci. Spotřeba cementu v průmyslově vyspělých zemích
vzrostla cca pětinásobně od 2. světové války. Nicméně v posledních
15ti letech se výrazně liší spotřeba cementu ve starých a nových
členských státech EU a je rovněž závislá na podpůrných finančních
tocích mezi členským státem a Evropskou komisí. Spotřeba cemen-
tu se úzce svázána s ekonomickým rozvojem příslušného státu
anebo regionu a s pravidelnými ekonomickými cykly. Cementářské
závody často zakládají samostatné distribuční jednotky, popř. samo-
statné mlecí kapacity. Cílem je udržet transportní náklady na co nej-
nižší úrovni.

Cementářský průmysl je dnes řazen s několika dalšími mezi tzv.
mineralogické procesy. Energetický účet nicméně představuje až 
50 % celkových výrobních nákladů vč. odpisů při výrobě cementu
s minimální možností dalších úspor, které jsou odhadovány na při-
bližně 2,2 %.

12. Závěr
Výroba cementu a rotační pec na výpal slínku v moderním prove-

dení suchého procesu s vícestupňovým výměníkem a s předkalci-
nátorem představuje naprosto bezproblémové zařízení na vy-
užívání a zneškodňování celé řady různorodých alternativních
paliv, odpadů a druhotných surovin. Odpadní oleje bez dalšího

Za leadera českého a moravského cementářského trhu a. s.
Českomoravský cement, nástupnická společnost doplňuje
zkušenosti Ing. Jan Roll, specialista pro alternativní paliva 
a životní prostředí:

„Historie používání odpadů a alternativních paliv začala cca
rokem 1980 využíváním pneumatik Po roce 1995, po význam-
ných investicích do ochrany životního prostředí, se začala využí-
vat alternativní paliva a odpady, jako částečná náhrada základní-
ho paliva. Jednalo se o upotřebené oleje, palivo Kormul a TAP -
certifikované palivo na bázi papíru, plastu, gumy a dalších defi-
novaných spalitelných látek. Rovněž bylo zkoušeno spoluspalo-
vání kalů ČOV. 

Koncernová filosofie HeidelbergCementu prioritně energetic-
kým a materiálovým využíváním odpadů a alternativních paliv
šetří přírodní zdroje. Naše současné technologie umožňují bez-
odpadové využití odpadů bez negativních vlivů na okolí, vždy se
jedná se o službu regionu. Stávající substituce základního paliva
je cca do 50 %, do budoucna, po dokončení dalších investičních
záměrů, bude možno podíl navýšit asi na 60 %. Společnost pre-
feruje využívání alternativních paliv ustálené jakosti, které je
možno rovnoměrně spoluspalovat, bez rizika negativních vlivů
na okolí či na finální produkt. Pouhé vyloučení nebezpečných
vlastností a mechanická úprava odpadů nezaručí kvalitu produk-
tu. Pro využívání upravených odpadů je nutná přímá vazba mezi
výrobcem a konečným spotřebitelem, který je vázán nejenom
smlouvou , ale i metodikou řízení jakosti. Výrobková forma alter-
nativního paliva je z hlediska řízení jakosti účinnější, než pouhá
mechanická úprava odpadů známých katalogových čísel, která
vypovídají pouze o původu odpadu, nikoliv o vhodnosti k využití.“



mimořádná příloha současná paliva v cementářském průmyslu

2/2009 ● ODPADOVÉ FÓRUM 11

reálného využití, sta-
ré pneumatiky, nebez-
pečné masokostní
moučky a řada dal-
ších vybraných paliv,
materiálů a odpadů
může sloužit při výpa-
lu slínku.

Odpadní sádrovce,
množství popílků a stru-
sek jsou pak zpraco-
vávány při mletí ko-
nečného produktu ce-
mentu.

V rámci komplexní
modernizace českých
a moravských cemen-
tářských linek, která
proběhla v uplynulých
deseti letech, byly uza-
vřeny všechny vysoko-
energeticky náročné
výrobní linky mokrého
způsobu výroby slínku
a dnes se při výrobě
cementu v ČR používá
již pouze energeticky
nejúspornější suchý
proces výroby. Přípra-
va suroviny byla převe-
dena do moderních
předhomogenizačních
jednotek s vysokou
efektivitou a racionali-
tou skladby suroviny
na výpal a bylo zinten-
zivněno využívání dru-
hotných surovinových
zdrojů, např. železitých
kalů, odpadních písků
aj. Pro vlastní výpal
slínku jsou využívána
alternativní paliva, kte-
rá částečně nahrazují
základní palivo – mleté
černé uhlí. Dříve použí-
vaná paliva, např. zem-
ní plyn naftový ZPN
a těžký topný olej
(mazut) TTO jsou, zejména z ekonomických důvodů, využívána
v minimální míře. Také využívání biomasy je v cementářském prů-
myslu omezeno zejména pro její nízkou výhřevnost.

Spotřeba cementu, který za běžných ekonomických podmí-
nek je vždy tuzemským výrobkem, se ve střední Evropě i přes
hospodářskou recesi bude udržovat z dlouhodobého pohledu
na konstantní výši. V regionu střední Evropy je nutná výstavba
nových silnic, mostů, železničních tratí, domů, čističek odpad-
ních vod a mnoha dalších staveb. Toto všechno jsou oblasti,
kde je zapotřebí cement a samozřejmě beton. Stavebnictví
bude i stimulem při překonávání hospodářských potíží.

Výrobci cementu v současné době uvádějí na trh nové druhy
cementu příznivější vůči životnímu prostředí, zejména díky vyššímu
podílu dalších hydraulických složek. Tyto portlandské cementy
směsné jsou dobrou alternativou běžného portlandského cementu

i z technického hlediska, díky možnosti kombinovat několik hlavních
složek, zejména vysokopecní strusku, popílek, vápenec a sádrovec.

Výroba cementu jak ve svých materiálových a palivových vstu-
pech, tak i na svém produktovém výstupu tedy slouží jako příklad
environmentálního průmyslového podnikání a je veskrze ekologic-
kou výrobou 21. století.

Ing. Jan Gemrich
Svaz výrobců cementu ČR

E-mail: svcement@svcement.cz
Ing. Jiří Jungmann

Výzkumný ústav maltovin Praha, s. r. o.
E-mail: jungmann@vumo.cz
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