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Ukládání bioodpadů na skládky?  

I ze zabezpečených skládek unikají 
skládkové plyny: (CH4: klima; ostatní 
plyny: ohrožení zdraví obyvatel) 

Z dlouhodobého hlediska je ohrožena 
bezpečnost podzemních i povrchových 
vod (životnost a kontrola těsnosti) 

Skládkováním dochází k záboru půdy, 
snížení cen okolních pozemků, 
znehodnocení druhotných surovin, 

Bioodpady mohou být příčinou 
samovznícení odpadů na skládce 
(vznik velmi nebezpečných látek ve 
zplodinách, vč. PCDD/Fs) 



Müllverbrennungsanlage
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ab 2009

Nutzung der hochkalor. Fraktion
(Wirbelschichtfeuerung)
> 100.000 t/a

Nutzung der hochkalor. Fraktion
(Wirbelschichtfeuerung)
< 100.000 t/a
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Mapa používaných technologií úpravy KO ve 

spolkových zemích Rakouska (40 % SKO)  

(M. Stainer, TBU Austria, 2004) 



MBÚ v Německu 

Cca 40 zařízení  
(20 % SKO) 



Možnosti technologie MBÚ 

 Relativně rychle realizovatelná technologie 

 Jednotková cena se s instalovaným 
výkonem příliš nemění 

 Flexibilní kapacita 



Cíle technologie MBÚ 

Úprava k šetrnějšímu nakládání s SKO 

 Mechanická separace materiálově využitelné 
frakce 

 Příprava homogenní frakce k energetickému 
využití (skladovatelné, přepravitelné, výhřevné 
„palivo“), kvalita se připravuje na základě 
požadavků zdroje (Cl, vlhkost, homogenita, 
zrnitost) 

 Stabilizace k bezpečnému uložení na skládky 
(možná též s výrobou bioplynu) 

 Diskutabilní: výroba substrátů použitelných v 
zemědělství či pro rekultivace 

 

 



Popis technologie  

Jedná se o variabilní technologii, která využívá 
především různých postupů k separaci a úpravě 
především SKO na získání různých frakcí s 
požadovanými vlastnostmi:  

 Drcení a řezání 

 Mechanická separace 

 Magnetická separace a eddy current (indukční) 
separace 

 Opticko-pneumatická separace 

 Anaerobní fermentace (spíše suchá) 

 Aerobní stabilizace nebo biologické sušení 



Lehké drcení 

            15% zemina,  

            sklo, kamení 

Gravitační/odstředivé  

separátory 

MBÚ 
Původce 

Důkladná separace 

Klasická MBÚ 

Separátor kovů 5%  

Rotační síto 40% lehká frakce (RDF) 

25% „šedý kompost“ 

10% ztráty odpařením 

5% emise CO2 

Recyklace… 

Fermentace 

Základní schéma MBÚ 



MBÚ 
Původce 

Důkladná separace 

   MBÚ s výrobou bioplynu 
Separátor kovů 5%  

Rotační síto 40% lehká frakce (RDF) 

35% „digestát“ 

Bioplyn (metan, CO2). 

 Odpadní voda 

Recyklace… 

Fermentace 

Dokončení stabilizace kompostováním 

Kogenerace el. energie a tepla 

Čištění odpadních vod 

Základní schéma MBÚ 
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Skládkování produktů z MBU  

 Na skládku je uloženo o 60 % méně 
odpadu 

 Je stabilizovaný – nerozkládá se, 
neuvolňuje škodlivé látky 

 Vypadá jako kompost nebo zemina, ale 
není dostatečně čistý – je určen na 
skládky nebo k jejich rekultivaci 

 



Kvalita RDF 

RDF 
(základní) 

RDF premium 
(cementárny) 

RDF B 
(spoluspalová
ní v teplárnách 
nebo 
spalovny) 

Sušina (%)  70 -85 85  80 

Výhřevnost (MJ/kg) 13 -18 > 20 12 - 18 

Popel (%) < 15 < 12 <20 

Cl (%) < 1 < 0.5 < 1 

Rozměr (mm) < 250 < 50 < 250 
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Ekonomicko technologické aspekty 

 Podstatnou část ekonomiky tvoří 
náklady/příjmy na využití výstupních 
materiálů a energi 

 MBÚ bez výroby bioplynu: náklady na 
skládkování a en. využití tzv. RDF 

 MBÚ s výrobou bioplynu: zejména 
provozní podpora energie z OZE, 
provozování bez této podpory není 
ekonomické. 





Vývoj ceny RDF v Rakousku 

Cena RDF v Rakousku (velký fludní zdroj)
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Vliv parametru na cenu 1 tuny vstupu 



Ekonomika  

provozní náklady na 1 t, 2016 

Podíl 
ze 
vstup
u 
(kg) 

Cena za 
jednotk
u 
(€/100
0 kg) 

Cena při 
MBU (€) 

Bez MBU 
(€)  

Zpracování 1 30 30 

Skládkování 0,35 63 22,1 63 

En. využití 0,40 20 8 

Ztráta 
fermentací 

0,25 0 0 

Celkem 60,1 



Potřeba vlastního kapitálu 

Min. 10 % investičních nákladů by měly tvořit 
vlastní zdroje 
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Technické hranice 

 Spalovna je energetické zařízení, kapacita definovaná 
výhřevností odpadu – nízká flexibilita 

 Kapacita MBÚ není závislá od výhřevnosti SKO, obvykle je 
snaha mít co nejnižší obsah bioodpadu – méně 
stabilizovaných bioodpadů k uložení na skládce – nižší 
náklady 



Příklad možné flexibility 



Flexibilita vstupu - výhřevnost 
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Ceny za zpracování SKO v Rakousku 
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Hodnocení vlivu na ž. p. 
Skládky neupravených SKO 

Přímé spalování MBÚ 

(Eunomia, 2009) 



Děkuji za pozornost 

 Ing. Jan Habart, Ph.D. 
Předseda 
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