


“Problém” 

Komunální odpad byl vždy 
považován za problém, který by měl 
co nejrychleji zmizet na skládce. 

Když tento názor změníme, 
můžeme z těchto zdrojů čerpat 
energii či znovu použít 
recyklovatelné  materiály. 

 

 



CÍL 
Komunální odpad se skládá ze tří hlavních částí : 

 

  - Recyklovatelné materiály 

 

  - Organická frakce 

 

  - Suchá frakce 



Zpracování 
Nejdříve musíme však poznat, co z jaké jednotlivé části 
komunálního odpadu můžeme využít a tím nahradit 
jejich složitou výrobu. 

 

Recyklovatelné materiály 

 

Výroba energie z organické frakce 

 

Výroba energie ze suché frakce 



Energie z odpadu – suchá frakce 

VM Lis vynalezl proces, jak vyrábět energeticky 
hodnotné alternativní palivo ze suché frakce. 

Srdcem tohoto zařízení je extruderový lis. 



Extruderový lis 
Odpady jsou lisováním pod vysokým tlakem 

   (600 – 1000 bar) zpracovávány, lisovány a tříděny. 

Odpad se vtlačuje do speciálních extruderových komor, 
které jsou na povrchu děrované. 

Výsledkem tohoto lisovacího procesu je, že je organická část 
skrze toto děrování vytlačena a fyzikálně oddělena od suché 
frakce. 



Suchá frakce 
Suchá frakce se poté využívá jako alternativnívní palivo. 

Složení suché frakce je plast, papír, dřevo a inertní 
materiály 

Základní vlastnosti jsou: 
Vlhkost: 25 % 

Nejnižší hodnota výhřevnosti: 10-000 – 11.000 kJ/kg 

Obsah inertních materiálů : 25 % 

Hustota: 0,5 – 0,8 t/m3 



Úprava suché frakce k vysoce 
kvalitnímu alternativnímu palivu 

Je možné vyrábět vysoce kvalitní alernativní palivo na 
velmi jednoduchém principu díky předchozímu 
zpracování materiálu za vysokého tlaku. 

Tento princip v sobě skrývá prosévání, oddělení 
železných a neželezných kovů, optické třídění a drcení. 



Alternativní palivo 
Vlastnosti vysoce kvalitního alternativního paliva jsou: 

 



ENERGIE Z ODPADU: Organická 
frakce 

Z mokré frakce lze suchou fermentací vyrábět bioplyn. 

   Základní vlastnosti jsou: 
Vlhkost: 55 % 

CSB: 725.000,00  mg/l 

    Chemická spotřeba kyslíku 
BSB5: 325.000,00  mg/l 

    Biochemická spotřeba kyslíku 

Zbytková teplota tavení 105 °C:47 % 

Zbytková teplota tavení 600 °C:42 %dm 

Obsah organické substance: 57 %dm 

 

 

    



Kompletní proces 

Sbírá se Papír -Sklo – Kovy –Dřevo –Organická biomasa – Inertní materiályl 

Extruderový lis 

Suchá frakce (60 %) 

 

Organická frakce (40 %) 

 

Třídění 

 

Alternativní palivo 

 

Termické zpracování 

Fluidní spalování 

Efektivita výroby el. 

energie 30 % 

Elektrická energie 

Popel 
5 - 10% 

Suchá fermentace 

Digestat Bioplyn 

Kompostování 

Efektivita výroby 

tepelné energie 34 % 

Čištění 

Kogenerační jednotka 

Termická energie 

TEPLO 

Komunální odpad 

















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Děkujeme za Vaši pozornost! 
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