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CEMENTÁRNY A ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ
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CEMENTÁRNA MÒÎE VYUÎÍVAT
A TAKÉ VYUÎÍVÁ CELOU ¤ADU
ODPADÒ Z JIN¯CH OBORÒ
LIDSKÉ âINNOSTI

P¤I SPALOVÁNÍ ODPADÒ
V CEMENTÁ¤SKÉ ROTAâNÍ
PECI NEVZNIKÁ ÎÁDN¯ DAL·Í
ODPAD

● Aktivní spolupráce s orgány státní správy,
hygienické sluÏby a âIÎP na poli ochrany Ïivotního prostfiedí
● Vûdomá snaha o vzájemné respektování poÏadavkÛ v˘roby a ochrany ÎP
● Komplexní pfiístup cementáren k problematice Ïivotního prostfiedí:
● SniÏování emisí
● VyuÏití odpadÛ jako pfiísad do suroviny i do
cementu a jako alternativních paliv
● SniÏování hlukové zátûÏe okolí.

● Od r. 1945 do r. 2000 cementárny na území
âech a Moravy zpracovaly více jak 60 milionÛ
tun vysokopecní strusky, ãímÏ nahradily asi
90 milionÛ tun pfiírodních surovin
● V souãasné dobû se jako regulátor tuhnutí
cementu stále více nahrazuje pfiírodní sádrovec
energosádrovcem a chemosádrovcem
● Îelezité, hlinité a kfiemiãité odpady z metalurgie slouÏí jako korekãní pfiísady do surovinové smûsi pro v˘robu cementáfiského slínku
● Spalitelné odpady jsou stále ve vût‰í mífie
vyuÏívány jako alternativní paliva.

● Vysoká teplota plamene (2100°C) v rotaãní peci a dlouhá doba zdrÏení hofiícího paliva v pásmu
teplot nad 1200°C (2 - 5 vtefiin) zaruãují dokonalé
spálení i takov˘ch látek jako jsou napfi. PCB
● Systém disperzních v˘mûníkÛ tepla, kde
spaliny jsou v intenzivním styku s rozkládajícím se vápencem, funguje jako dokonal˘ filtr
k zachycení kysel˘ch souãástí (SO2, HF, HCl)
koufiov˘ch plynÛ
● Rychlé zchlazení koufiov˘ch plynÛ v systému
disperzních v˘mûníkÛ tepla a ve stabilizátoru
na teplotu pod 180°C spolu s alkalick˘m vápencov˘m a mírnû oxidaãním prostfiedím potlaãují tolikrát diskutovanou zpûtnou syntézu látek jako jsou PCDD a PCDF, takÏe jejich koncentrace ve vystupujících koufiov˘ch plynech
jsou desetkrát aÏ stokrát niÏ‰í neÏ je v zemích
EU pfiípustn˘ limit 0,1 ng/m3
● Dokonalé odprá‰ení koufiov˘ch plynÛ zaruãují v˘konné elektrostatické odluãovaãe, pracující s úãinností vy‰‰í jak 99 %. Odpra‰ky
jsou cennou surovinou a jsou vraceny zpût do
v˘robního procesu
● Odpady jako alternativní paliva pro cementáfiskou rotaãní pec jsou vyuÏívány komplexnû jejich energetick˘ obsah slouÏí k ãásteãné
náhradû standardních paliv a jejich popel zase
jako ãásteãná náhrada pfiírodních surovin. Je
tak zároveÀ sníÏeno ãerpání neobnoviteln˘ch
zdrojÛ
● Nespalitelné souãásti odpadu mají podobné
sloÏení jako korekãní pfiísady do suroviny. Proto
se beze zbytku stávají souãástí v˘robku - cementáfiského slínku
● TûÏké kovy jsou více jak z 99 % pevnû vázány v krystalové mfiíÏce vznikajících slínkov˘ch
minerálÛ
● Na rozdíl od spalovny cementárna neprodukuje Ïádn˘ dal‰í nebezpeãn˘ odpad jako jsou
popílek a struska.

CEMENTÁRNA NEMUSÍ B¯T
JEN ZA¤ÍZENÍ PRO V¯ROBU CEMENTU
Vápence v ãisté formû jsou nutné pro ekologii, prÛmysl, potravináfiství
a zemûdûlství.
● Pro v˘robu cementu slouÏí ménû ãisté frakce vápencÛ a zároveÀ jsou tradiãnû pouÏívány rÛzné odpadní materiály.
● VytûÏené prostory lomÛ jsou úspû‰nû revitalizovány.
●
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P¤EHLED ODPADÒ VYUÎÍVAN¯CH
V CEMENTÁRNÁCH JAKO ALTERNATIVNÍ PALIVA

ÚâINNÉ VYUÎITÍ ODPADÒ
Z hlediska efektivnosti vyuÏití energetického obsahu odpadÛ je jejich spalování v cementárnû v˘hodnûj‰í.
● VyuÏití materiálu v cementárnû je
komplexní, nejen energetick˘ obsah ale
i vlastní hmota jsou v procesu v˘roby cementu vyuÏity.
● MoÏná je i kombinace spalování odpadÛ v letním období v cementárnû a v zimním období na spalovnû odpadÛ: v˘roba
cementu i spotfieba tepla k otopu podléhají sezónním v˘kyvÛm a v tomto pfiípadû
se vhodnû doplÀují. Maximum v˘roby cementu je v letním období, maximum spotfieby tepla na otop naopak v zimû.
●

NEJâASTùJI SPALOVANÉ ODPADY V CEMENTÁ¤SK¯CH ROTAâNÍCH PECÍCH
V ZAHRANIâÍ A V âESKÉ REPUBLICE
¤ADA TùCHTO NEBO PODOBN¯CH LÁTEK SE VYSKYTUJE I V âR MEZI ODPADY
A JAKO ALTERNATIVNÍ PALIVO SE V CEMENTÁRNÁCH VYUÎÍVAJÍ NEBO SE JEJICH VYUÎITÍ P¤IPRAVUJE.
PrÛmyslové
odpady:
● Ropn˘ koks
● Odpady
z recyklace v˘roby papíru
● Odpady z v˘roby
umûl˘ch hmot - upravené
odfiezky, granule
● Saze
● Smoln˘ koks
● Odpady z v˘roby
karbamidu
● Odpadní pryskyfiice
● Multiprachy z briketáren
● KoÏené odpady - z v˘roby
bot a koÏedûlného prÛmyslu

Polotuhé a kapalné odpady:
● Upotfiebené oleje
● ¤edidla a rozpou‰tûdla
● Zbytky z v˘roby parafinu
a z destilace minerálních olejÛ
● Kaly z recyklace olejÛ
● Îivoãi‰né tuky z jatek
● Filtraãní hlinky
● Odpadní voda zneãistûná
organick˘mi komponentami
● Metanol
● Pyrolytické produkty
lignocelulózy
● Dehty z petrochemického
prÛmyslu
● Lanolin z prané vlny

Rostlinné zbytky:
● R˘Ïové slupky
● Skofiápky ofiechÛ
● Pecky a slupky z oliv
a z dal‰ích peckovin
● Pokrutiny z fiepky
● Slupky z kávy
● KÛrov˘ prach
● Dfievûn˘ prach, tfiísky,
‰tûpky, piliny
● Prach z dfievûného uhlí
● Sláma
● PL-Fuel (upravené listí
tavené s odpadem plastick˘ch
hmot)
● Ekobrikety
● Vlákenné chm˘fií

Mûstské a komunální odpady:
● Su‰ené mûstské kaly
● RDF palivo
(lehká sloÏka vytfiídûná
z komunálního odpadu)
● Staré pneumatiky
● Textilní odpady
Plynné látky:
● Bioplyn
● Pyrol˘zní plyn
● Generátorov˘ plyn
z dfievûn˘ch odpadÛ
● Plyn z pyrol˘zy pneumatik.

âESKÉ
A MORAVSKÉ
CEMENTÁRNY:

! jiÏopotfiebené
del‰í dobu spalují:
pneumatiky
●
● upotfiebené oleje
● rozpou‰tûdla
● fiadu dal‰ích kapaln˘ch

odpadÛ ze zpracování ropy
a uhlí
● tuhé odpady jako je odpadní
dfievo, textilní odpady,
odpady z koÏedûlného
prÛmyslu, odpadní plasty
a fiada dal‰ích
● pokusnû byly také spalovány
vysu‰ené kaly z biologick˘ch
ãistíren odpadních vod
a vytfiídûné spalitelné sloÏky
komunálního odpadu.

!star˘ch
pomáhají pfii likvidaci
zátûÏí spalováním:

● aditivního paliva KORMUL,

vyrobeného z hnûdouheln˘ch
multiprachÛ a kalÛ vznikl˘ch
pfii kyselé rafinaci ropy.
Tyto kaly byly po léta ukládány
v tzv. kalov˘ch rybnících
v rafineriích a pfiedstavují dnes
jako staré zátûÏe ekologickou
hrozbu pro své okolí.

KAÎDÁ HOSPODÁ¤SKÁ âINNOST
OVLIV≈UJE
ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ
Jedním z negativních projevÛ hospodáfiské ãinnosti je produkce odpadÛ.
Velice ãasto se mezi odpady vyskytují
látky, které jsou pfiírodû cizí, nikdy
pfiedtím se v ní nevyskytovaly a pfiíroda si s nimi jen tûÏko mÛÏe poradit. Pokud takovéto materiály lidstvo nedokáÏe nûjak vyuÏít ãi pfiemû-

SPALOVÁNÍM ODPADÒ
V CEMENTÁRNÁCH SE SNÍÎÍ EMISE
Srovnání celkov˘ch
emisí pfii oddûleném
spalování odpadu
a klasick˘ch
fosilních paliv
v cementárnû
a spoluspalování, kdy ãást
fosilního paliva
cementárny je
nahrazena
odpadem.

CEMENTÁRNY
A ÎIVOTNÍ
PROST¤EDÍ
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MATERIÁL P¤IPRAVILY

odpady v maximální mífie vyuÏívat
jako dÛleÏité zdroje surovin a ener-

spalování
v cementárnû

gie a minimalizovat tak jejich mnoÏSvaz v˘robcÛ cementu a vápna
âech, Moravy a Slezska

V˘zkumn˘ ústav maltovin
Praha, spol. s r.o.

ství a pÛsobení na Ïivotní prostfiedí.
CEMENTÁRNY JAKO JEDNO Z NEMNOHA PRÒMYSLOV¯CH ODVùTVÍ
ÎÁDNÉ ODPADY NEPRODUKUJÍ.
CEMENTÁRNY JSOU ZDE TAKÉ PROTO, ABY P¤ÍRODù POMÁHALY.
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