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V¯BùR V¯ROBNÍHO PROCESU:

● Pro nové závody a zásadní modernizace se
za nejlep‰í dostupnou technikou pro v˘robu
cementáfiského slínku musí povaÏovat pec na
such˘ zpÛsob v˘roby s vícestupÀov˘m pfiede-
hfiíváním a pfiedkalcinací.

● Spotfieba tepla odvozená od BAT je 3000
MJ/t slínku.

OBECNÁ PRIMÁRNÍ OPAT¤ENÍ:

● rovnomûrn˘ a stabilní proces v˘palu
● minimalizace spotfieby paliva
● minimalizace spotfieby energie
● peãliv˘ v˘bûr a kontrola materiálÛ vstupují-
cích do pece

OBECNÁ SEKUNDÁRNÍ OPAT¤ENÍ:

● PRO OXIDY DUSÍKU:
● primární opatfiení ke sníÏení emisí NOx

- ochlazování plamene
- »Low-NOx« hofiák
● stupÀov˘ v˘pal
● selektivní nekatalytické redukce (SNCR)

● PRO OXIDY SÍRY:
● pro poãáteãní koncentrace do 1200 mg/m3

- pfiidávání absorbentÛ
● pro poãáteãní koncentrace nad 1200 mg/m3

- mokré praãky
- suché praãky

● PRO PRACH:
● omezení emisí prachu z difuzních zdrojÛ  
- ochrana otevfien˘ch skládek proti vûtru
- zkrápûní
- zpevnûné vozovky, kropení a udrÏování vozo-
vek
- vysávání (mobilní a stacinární)
- odsávání a odluãování v textilních filtrech
- kryté skládky s automatick˘m manipulaãním
systémem
● úãinn˘m odstraÀováním látkov˘ch ãástic z bo-
dov˘ch zdrojÛ pouÏitím
- elektrick˘ch odluãovaãÛ s rychl˘m mûfiícím
a fiídícím zafiízením, zaji‰Èujícím minimalizaci
poãtu v˘padkÛ na zv˘‰en˘ obsah CO
- vícekomorov˘ch textilních filtrÛ s detektory
poru‰ení textílií

NEJLEP·Í DOSTUPNÁ TECHNIKA
BEST AVAILABLE TECHNIQUEBAT

REFERENâNÍ DOKUMENT 
K NEJLEP·ÍM DOSTUPN¯M
TECHNIKÁM
REFERENCE DOCUMENT 
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TECHNIQUES (BREF)

● HORIZONTÁLNÍ
pro jednotlivá prÛmyslová odvûtví
● pro cementáfisk˘ a vápenick˘ 
prÛmysl.

● PRÒ¤EZOVÉ
pro v‰echna odvûtví
● monitoring
● skladování prá‰kov˘ch materiálÛ
● spalování odpadÛ
● ekonomické a vícesloÏkové aspekty. 

MATERIÁL P¤IPRAVILY

EMISNÍ ÚROVNù / EMISNÍ LIMITY 

cement

KAÎDÁ HOSPODÁ¤SKÁ âINNOST 

OVLIV≈UJE 

ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ

Stálá ochrana ovzdu‰í je nedílnou

souãástí péãe o Ïivotní prostfiedí.

Pokud lidstvo prÛmyslovou ãinnost

v období jejího poklesu i vzestupu

dostateãnû nekontroluje, mÛÏe ohro-

zit svÛj vlastní ekosystém a Ïivot

v rÛzn˘ch ãástech svûta. VÏdyÈ ozón,

freony a dal‰í exhalace zneãi‰Èují

vzduch stejnû jako odpady zemi.

Proto investice do ochrany ovzdu‰í

jsou dnes nedílnou souãástí ve‰keré-

ho technického pokroku, aby ãistota

ovzdu‰í byla i nadále ve znaku na‰í

modré planety.

Emise v mg/m3

* pfiipravovan˘ limit

Cementárny splÀují i pfiísné limity 
pro spalovny nebezpeãného odpadu! emise
·kodliviny

● Cl- (jako Cl)
● F- (jako F)
● Σ organick˘ch látek
● Σ Hg, Tl, Cd
● Σ As, Ni, Cr, Co
● Σ Pb, Cu, Mn

● Σ PCDD/F*
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SPOJENÉ S UÎITÍM BAT:
● denní prÛmûry 
● normální stavové podmínky
● such˘ plyn
● 10% O2

CEMENT

● NOx 200 - 500 mg NO2/m3

● SOx 200 - 400 mg SO2/m3

● Prach 20 - 30 mg/m3

Porovnání celkov˘ch emisních limitÛ v mg/m3

dan˘ch vyhlá‰kou ã. 117/1997 Sb. v platném
znûní pro cementárny se skuteãnû dosahova-
n˘mi v˘sledky a s emisními limity pro spalov-
ny.
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emise
EMISE CEMENTÁREN A VÁPENEK 1988 - 1999
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v˘roba 
kfiivka ã. 1: 

celková v˘roba cementu
v mil. t/rok

kfiivka ã. 2: 
celkové emise 
tuh˘ch látek 
v desítkách kt/rok.
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V¯VOJ V¯ROBY CEMENTU A EMISÍ TZL

Poãínaje rokem 1970 dochází k sou-
stavnému sniÏování emisí tuh˘ch zne-
ãi‰Èujících látek (TZL). 
Na poklesu produkce TZL se podílely
jak modernizace a rekonstrukce stá-
vajících závodÛ, tak v˘stavba provozÛ
nov˘ch, nahrazujících staré, nevyho-
vující.

Porovnání rokÛ 1999 a 1970:
● prakticky stejn˘ objem v˘roby ce-
mentu
● sníÏení spotfieby tepla o 52 %
● nárÛst produktivity práce 4x
● pokles tuh˘ch emisí o 99,5 %.

SKUTEâNOST JE OPRAVDU JINÁ

V˘roba cementu je v oãích
ãásti vefiejnosti stále je‰tû spo-
jována s vysokou pra‰ností
a zneãi‰Èováním ovzdu‰í.

Kofieny tohoto mylného ná-
zoru je tfieba hledat v minu-
losti, kdy extenzivní hledisko
v˘roby pfievy‰ovalo nad péãí
o ãistotu ovzdu‰í.

Dnes je ale situace jiná!

I emise dal‰ích látek jsou v souvislosti
s provádûn˘mi opatfieními soustavnû
sniÏovány.

Emise CO v˘raznû poklesly
v dÛsledku postupného vyfia-
zování nejv˘znamnûj‰ích zdro-
jÛ - vápenick˘ch pecí s kok-
sov˘m palivem z provozu po
roce 1989. 

Emise NOx a SO2 klesaly v dÛ-
sledku racionalizaãních opatfie-
ní v fiízení provozu zafiízení a peã-
livého v˘bûru pouÏívan˘ch paliv a su-
rovin.

● Instalace moderních odpra‰ovacích zafiízení pracujících s úãin-
ností pfiesahující 99 % a to nov˘ch vysoce úãinn˘ch elektrosta-

tick˘ch odluãovaãÛ a textilních filtrÛ.

● Celková modernizace v˘robních zafiízení a racionali-
zace jejich provozu vãetnû pfiísného sledování v‰ech
provozních parametrÛ a udrÏování dobrého technické-
ho stavu.

● Zavedení a trvalé provozování kontinuálního emis-
ního monitoringu, kdy jsou sledovány emise TZL, SO2,

NOx a CO z vybran˘ch zdrojÛ. Nûkteré cementárny kro-
mû toho provozují v oblasti závodu také vlastní imisní

monitoring.

● Aktivní spolupráce cementáren a vápenek s orgány státní sprá-
vy (âIÎP, okresní a místní úfiady) na poli ochrany ãistoty ovzdu‰í.

CEMENTÁRNY TRVALE SLEDUJÍ 
STAV OVZDU·Í

● Kontinuální mûfiení emisí
● tuhé zneãi‰Èující látky
● NOx oxidy dusíku
● SO2 oxid sifiiãit˘
● CO oxid uhelnat˘

● Jednorázová ovûfiovací emisní mûfiení
● PCDD/DF polychlorované dibenzodioxiny a dibenzo-

furany
● tûÏké kovy, zejména Hg - rtuÈ a Tl - thalium

● Imisní a meterologick˘ monitoring

NEKLESAJÍ ALE POUZE 
EMISE TZL

NA CELKOVÉM SNÍÎENÍ EMISÍ SE PODÍLEJÍ 
TYTO NÁSLEDUJÍCÍ FAKTORY:


