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v kg na obyvatele

Mnohaletý výzkum a vývoj přístrojů přinesl řadu patentů, které pomáhají vytvářet zcela
unikátní řešení. Přístroje mají řadu certifikátů včetně certifikace pro Severoatlantickou
alianci NATO. Jsou navrženy tak, aby splňovaly veškeré požadavky legislativy EU.

Vývoj produkce odpadů

tis. t

Skupina WasteReg se zabývá regenerací odpadu. Řešení a přístroje, které nabízí jsou
plně v souladu s nejmodernějšími trendy ekologického zpracování odpadů a jeho
následného využití. Součástí řešení, přípravného vždy dle potřeby zákazníka, je
energetické i materiálové využití. Tím vždy zapadá i do celkového konceptu oběhové
(cirkulární) ekonomiky.
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Vývoj produkce komunálních odpadů

REGENERACE ODPADU

350

Cílem WasteReg je minimalizace vzniku odpadů, zhodnocení
odpadu v místě vzniku, maximální regenerace stávajícího
odpadu a využití odpadu, jako strategické suroviny budoucna.
Společně uděláme z odpadu nový zdroj energie či surovin.

v kg na obyvatele

Nabízíme komplexní řešení pro dekontaminaci infekčního
odpadu, sušení kalů odpadních vod a regeneraci komunálního
odpadu. Všechna naše řešení přinášejí nejen ekonomické
výhody, ale především mají vysoce pozitivní vliv na životní
prostředí.
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FAKTA O ODPADECH

2002

• V roce 2017 vyprodukovala Česká republika 25 miliónu tun
odpadu.
– Produkce podnikového odpadu činila 20,9 miliónu tun.
– 3,6 milionu tun z celkového množství odpadu tvořily kaly
z ČOV.
– 3,6 miliónu tun z celkového množství odpadu tvořil
komunální odpad.
– Oproti předchozímu roku se produkce komunálního
odpadu zvýšila o 2,6 %.
– Tříděný odpad představoval 15 % produkce komunálního
odpadu.
– Téměř polovina komunálního odpadu skončila v roce 2017
na skládkách.
• V zařízeních na energetické využití odpadu bylo spáleno
1,2 mil. tun odpadu.
• V recyklačních linkách bylo zpracováno 8,5 mil. tun
odpadu.
• Roční produkce komunálního odpadů v ČR 2017 –
3,6 miliónu tun
– Likvidace skládkováním – 1,8 miliónu tun (49 %)
– Likvidace spalováním – 0,584 milónu tun (17 %)

35–56 %
Sloučeniny obsahující energii
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Ostatní komunální odpad

Současný stav svozu infekčního odpadu v ČR

živiny, viry, bakterie, hmyz a hlodavci

23–33 % Voda
Až stovky km
po celé ČR

15–30 % Pevné složky
2–6 % Obnovitelné materiály
Spalovna s povolením spalovat infekční odpad
nebo průmyslový autokláv se skládkou

Eliminační teplota
80 °C

120 °C

Hmyz
a hlodavci

Viry
a bakterie

900 °C
Jedy
a infekční
materiál

Vývoj produkce odpadů ze zdravotnictví
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• Množství nebezpečného odpadu H9 (infekční odpad) –
více než 40 tisíc tun
– Likvidace skládkováním
– Likvidace spalováním
• Množství kalů z čistíren odpadních vod v ČR 2017 –
3,3 miliónu tun
– Dle legislativy v ČR nelze přímo skládkovat
– Využívá se po úpravách v zemědělství a stavebnictví
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Odděleně sbírané složky
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Jak je patrné, pouze tepelné zpracování odpadu dokáže
eliminovat všechna rizika. Ovšem přímé spalování produkuje
emise a je tedy pouze kompromisem pro naše zdraví. Pro
různé oblasti nabízíme komplexní řešení, které je vysoce
ekologické a navíc ekonomicky výhodné.
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Zdroj grafů: ČSÚ
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OHEŇ

PODPORA NAŠICH ŘEŠENÍ

kouř
až 1600 °C
0,2 bar

Přímá oxidace tuhých látek způsobuje velmi vysoké teploty
(až 1600 °C) a vytváří podle fyzikálního zákona o kapalinách
a plynech (stavová rovnice PV=nRT) nízkotlakou zónu na horní
straně plamene.

• SZÚ – odborné stanovisko

Tlakový rozdíl mezi dnem a vrcholem plamene způsobuje, že
organický materiál rychle proudí bez hoření vzhůru.

• VUT – analýzy a testy zařízení
a všech výstupů, včetně
palivových zkoušek

Tento jev vytváří kouř, který obsahuje nespálený materiál.
Ten se rozptyluje do ovzduší a znečišťuje životní prostředí.
kouř = znečištěné ovzduší

• MŽP a SFŽP – podpora řešení,
které má pozitivní vliv na životní
prostředí

• NATO certifikace – certifikace
pro použití v armádách
Severoatlantické aliance
• EU dotace – až 85 %

Přístroj Converter získal certifikaci NATO
Kodifikační systém NATO je přístup k standardizační dohodě pro identifikaci,
klasifikaci a číslování dodávek a přiřazení NSN (Number Stock Number)
k jednotlivým položkám dodávek. Z těchto důvodů byl systém jednomyslně přijat
všemi státy, které podepsaly smlouvu o Severoatlantické alianci.
Je založen na principu <jedna položka – jedno číslo>, jelikož NSN označuje
jednu a jedinou položku nabídky. Tímto způsobem se vyhýbá duplicitě logistiky
a získávají se následující výhody: konsolidované dodávky; efektivní využívání
zásob a jejich případné opětovné použití v rámci sítě; používání zastaralých
částí a/nebo těch, které se již nepoužívají na systémech, které jsou stále online,
mohou být poskytovány jinými ozbrojenými silami (AF).
NCAGE CODE: AH649 certifikace

rychlé
proudění
vzduchu
20 °C
1 bar

FINANCOVÁNÍ A REALIZACE PROJEKTŮ
Charakteristika metody

ADVANCED SMOLDERING (PYROLÝZA)
Pyrolýza je oxidační technologie, která umožňuje tepelnou
likvidaci organických sloučenin, regeneraci inertních
materiálů a zabránění znečištění životního prostředí.

• Technologie: Advanced Smoldering (pyrolýza)

Technologie Advanced Smoldering plynule řídí oxidační
proces během pyrolýzy, čímž se zabrání vzniku plamene.
Proces postupuje pomalu, dokud není veškerý obsah
organických sloučenin v surovině přeměněn na syntetický
palivový plyn (Syngas). Během této fáze nevzniká kouř
ani létající popel. Syntetický palivový plyn se následně
spálí, čímž vznikne stejný vliv na životní prostředí, jako při
spalování zemního plynu.

• Zpětné získání tepla: > 90 %

• Teplota procesu: 330 °C
• Likvidace virů a bakterií: 100 %

Metoda EPC umožňuje realizovat úspory nákladů bez
nutnosti vynaložení vlastních investičních prostředků v době
instalace opatření. Představuje metodu, na jejímž základě
dodavatel služeb nabízí komplexní služby s cílem snížit
spotřebu energie v objektu zákazníka nebo snížit náklady
na provoz obecně. Služby tzv. na klíč zahrnují analýzu, návrh
projektu, instalaci zařízení, pravidelnou údržbu, výcvik
obsluhy i financování projektu.

Smluvní vztah obvykle trvá od čtyř do osmi let (výjimkou
ale nejsou ani deseti, či víceleté projekty) a po tuto dobu
dochází k postupnému splácení vynaložených investičních
prostředků, nákladů za poskytnutí finančních prostředků
(pokud je součástí projektu i zajištění jeho financování)
a nákladů za související servisní činnost, resp. aplikovaný
management.

Smluvně zaručíme, že po dobu trvání obchodního vztahu
bude dosaženo minimálně sjednané úrovně úspor nákladů,
a tím i uspořených finančních prostředků. Nestane-li se tak
vinou naší společnosti, máme povinnost uhradit klientovi
vzniklý rozdíl mezi zaručenou a reálně dosaženou úsporou.

• Realizace projektu na klíč
• Dodávky jednotlivých zařízení
• Zajištění financování z garantovaných úspor
• Zajištění administrativy pro získání dotací EU

• Inertní popel: 3 %
• Znečištění ovzduší: 0 % dioxinů, furanů a pevných částic

Náklady

Investice do rekonstrukce

Vývoj nákladů
na energie
bez použití EPC

Víceúspory

Zaručené úspory
Náklady
na energie
před EPC

Island – komunální odpad
4

Karibik – infekční odpad

Úspory

Náklady na energie
s použitím metody EPC
Čas
Garantované období
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JAK VYZRÁT NA LIKVIDACI INFEKČNÍHO ODPADU
Plnění

Odpad se do pracovní komory
vkládá v původních obalech,
ve kterých byl nashromážděn
– pytlích, plastových nádobách.
Poté se uzavře víko.

Mletí

Odpařování

Začíná proces drcení odpadu.
Mechanická energie se mění
na teplo a celá komora se
zahřívá. Postupně se teplota
vyšplhá až na 100 °C.

Při této teplotě se odpaří
veškerá vlhkost odpadu.
Délka této fáze závisí na obsahu vody/tekutin ve vsázce.

Přehřátí

Jakmile se všechna
vlhkost odpaří,
teplota rychle
začne stoupat až
na 151 °C

Sterilizace

Chlazení

Dosažená teplota se na úrovni 151 °C drží
po dobu 3 minut. Po tento čas je do komory vstřikována voda měnící se za tak
vysoké teploty ihned na páru. Nadále je
obsah komory mísen, což umožní dekontaminovat rovnoměrně celou vsázku.

Vykládka

Následně celou komoru ochladí
voda z výměníku na asi 60 °C
a tím i výsledný produkt
na teplotu, při které může být
expedován z komory.

Rozmělněný obsah komory je
expedován prostřednictvím
hermetické klapky ve spodní
části přístroje do připravené
nádoby.

Princip zařízení Converter
Stroj je koncipován jako jednokomorový – veškerý proces
dekontaminace/zpracování se odehrává v jedné procesní
komoře, která se po naložení odpovídajícího množství odpadu
(v původních obalech pro separaci) hermeticky uzavře.
V počáteční fázi je odpad rozdrcen na drobné
neidentifikovatelné částečky. Mechanická energie drtiče
a nožů, které se neustále otáčejí, způsobuje nárůst teploty,
při níž dochází k odpařování vlhkosti obsažené v odpadu.
Po dosažení teploty 100 °C končí cyklus v zařízeních
na zpracování komunálního odpadu, bez nebezpečných
vlastností. Výsledný produkt je vysušený a rozdrcený a jeho
objem je redukován až o cca 80 %, hmotnost o 50 %.
V zařízení typu H, určeném pro zpracování nebezpečného
odpadu, cyklus pokračuje narůstáním teploty až na 151 °C.

Jakmile je tato teplota dosažena, spustí se vstřikování vody
do dekontaminační komory. Při uvedené teplotě voda ihned
mění skupenství na plynné, vzniklá pára se mísí s částečkami
odpadu po dobu 3 minut, čímž je odpad dekontaminován
na úroveň IV, tedy na 10-6.
Následuje chlazení – voda cirkuluje potrubím kolem
dekontaminační nádoby a tím ji ochlazuje až na cca 60 °C.
Poté je zcela suchý odpad rozmělněný na drobné částečky
o velikosti 2–3 mm (bez ostrých hrotů, které by mohly
operátora poranit při manipulaci) z komory vypuzen
do připravené nádoby/pytle. Celý cyklus trvá 30 min.
Celý proces dekontaminace a jednotlivé fáze se průběžně
sledují a zaznamenávají. Snížení počtu životaschopných
organizmů se dokladuje prostřednictvím biologických

indikátorů (geobacilus stearothermophilus) – uvnitř komory
jsou “kapsy” pro jejich umístění. Četnost kontrol se stanoví
v souladu se schvalovacím řízením provozním řádem.
Pro případ havárie, selhání mechanizmu či jiných
nepředvídatelných událostí, je zařízení vybaveno nádržkou
na chemikálii (chlornan sodný – 5 %), jež by při zastavení
stroje byla expedována do komory a dekontaminaci
dokončila.
Neustálý mírný podtlak v komoře zajišťuje rovněž ochranu
proti předčasnému úniku částeček do okolního ovzduší. Při
porušení celistvosti komory by spíše zařízení vzduch nasálo,
než naopak. Všechen vycházející vzduch je filtrován stejně
jako odpadní voda (s efektivitou kolem 99,995 %). Hlučnost
přístroje se pohybuje kolem 80 dB.

Způsoby zpracování
infekčního odpadu
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Autokláv

Spalovna

Mikrovlnný
systém

Converter

Suchý odpad

ne

ano

ne

ano

Redukce hmotnosti

ne

ano

ne

ano

Redukce objemu

ne

ano

ne

ano

Bezpečnost

ne

ne

ano

ano

Bez stavebních úprav

ne

ne

ano

ano

Bez emisí

ne

ne

ano

ano

Délka procesu

60'

průběžně

45'

méně
než 30'

Šetrné k životnímu
prostředí

ne

ne

ne

ano

Snadná obsluha

ne

ne

ne

ano
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Dekontaminace odpadů – kódy
18 01 01, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 02 01, 18 02 02, 18 02 03
Vyjádřeno slovy: pleny, obvazy, náplasti, papír, použité jednorázové pomůcky, jehly včetně speciálních obalů na jejich shromažďování, stříkačky, jednorázové skalpely, sádra, syntetické
materiály, plasty, kanyly, filtry, krabice, chirurgické rouškování,
masky, štíty, jednorázové pláště a oděvy vůbec, zbytky tkáně,
krevní vaky, močové vaky, zbytky skla, zkumavky, ampulky, lahvičky, tácky, zapomenuté či nefunkční instrumentárium apod.

Legislativa a následné využití výsledného produktu
Státní zdravotní ústav v Praze posoudil dekontaminační
vlastnosti Converteru a vydal souhlasné stanovisko k jeho
zavedení pro dekontaminaci nemocničního infekčního odpadu
za předpokladu detailního dopracování provozního řádu
na konkrétní podmínky.
Výsledný produkt, který je možno skladovat, jako běžný
odpad je zařazen do kategorie 18 01 04 (odpady, na jejichž
sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky
s ohledem na prevenci infekce) nebo do 19 12 10 (odpad
využitelný jako alternativní palivo).

Řešení pro nemocnice – Kombinace Converter a kogenerační jednotka

Co vás zajímá...

Converter H2000, H 1000, H400 nebo H200

Technické údaje

• Dekontaminace infekčního odpadu
• Zbavení odpadu ostrosti

• Přípojky: voda, elektřina, odpad
průmyslový
nebo
kompaktní

• Bez zátěže na životní prostředí
• Bezpečný provoz, nízké provozní náklady,
dlouhodobým vývojem otestovaná technologie

• Redukce objemu a hmotnosti
• Nižší náklady na likvidaci mimo nemocnici
• Spalitelný odpad 191210
(palivo vyrobené z odpadu)

• Vkládání odpadu v původních separačních nádobách,
včetně pytlů, krabic a plastových boxů
•	Rozmělnění na drobné neidentifikovatelné částečky
bez ostrých hrotů
• Vhodné pro všechny typy infekčního odpadu: sklo,
jehly, chirurgické nástroje, stříkačky, plasty, hadice,
kanyly, masky, rukavice, štíty, náplasti, obvazy, gáza,
chirurgické rouškování, krevní vaky, močové vaky,
zbytky krve, tkáně, sádra, pleny…v těchto kategoriích:
18 01 01, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 02 01,
18 02 02, 18 02 03
• Kdykoliv možnost kontroly účinnosti dekontaminace
prostřednictvím biologických indikátorů

Výroba el. energie pro potřebu nemocnice
Zelený bonus (příspěvek KVET – kombinovaná výroba
elektřiny a tepla)
Zbytkové teplo kogenerace – úspora
vytápění nemocnice
El. napájení z KGJ
(40 kW – 530 kW)

• Záložní systém: chlornan sodný (5 %)

Stavební příprava

• Snížení objemu o 80 %, snížení hmotnosti o 50 %

Instalace zařízení nevyžaduje žádné speciální přípravy:

• Bez zápachu

• Postačí přístřeší, které má betonovou podlahu, nejlépe
však uvnitř budovy

• Dekontaminace IV. stupně = 10-6

• Oddělené skladování nebezpečného odpadu podle platných
legislativních součástí zůstává stejné, jako při jakémkoliv
jiném řešení: nepovolaným osobám musí být přístup
zamezen, skladovací lhůty nezpracovaného odpadu jsou
rovněž stejné

• Spotřeba: voda max. 4 l

•	V záměru je třeba ujasnit, kde bude shromažďován
výsledný dekontaminovaný produkt

Řešení pro spalovny bez povolení spalovat infekční odpad a sběrné firmy

• Spotřeba: elektřina 0,4–0,6 kWh/1 kg
• Hluk: 80 dB
• Výsledný produkt 100 % suchý, kategorie 18 01 04
(odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou
kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci
infekce) nebo do 19 12 10 (odpad využitelný jako
alternativní palivo)

Zpracování
v Converteru

Svoz do místní spalovny
vybavené Converterem

• Přístroj potřebuje připojení na vodu, elektrickou energii
a na kanalizační řád.

Typy converterů

• Úspora ujetých km
spálení výstupu
z Converteru
v místní spalovně

H60 – 5 až 7 kg/h

H100 – 10 až 15 kg/h

H200 – 25 až 40 kg/h

• Úspora počtu nákladních automobilů ADR
• Úspora řidičů
• Redukce CO2

H400 – 60 až 80 kg/h

π Technilogie – zpracování infekčního odpadu v místě vzniku s energetickým využitím

H1000 – 80 až 120 kg/h
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H2000 – 200 až 260 kg/h

H5000 – 400 až 600 kg/h
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SUŠÁRNY
Stacionární sušárny

Příklady provedení

Stacionární a kontejnerové pásové sušárny Ventos lze použít
pro aplikace v potravinářském průmyslu, zemědělství a energetice. V současné době disponují nejlepšími tepelně technickými parametry provozu, využívající vysoký stupeň rekuperace
odváděného vzduchu.

Sušení kalů odpadních vod
Kaly z čističek odpadních vod obsahují vysoké množství vody.
Cena za jejich likvidaci se odvíjí od celkové hmotnosti kalů. Naše

vysoko výkonné průmyslové sušárny dokáží snížit celkovou
hmotnost až na 50 % a tím snížit náklady téměř na polovinu.

• 1–5ti pásové provedení
• Varianta s/bez před-sušárny
• Kapacita vstupního materiálu dle zvolené vlhkosti sušárny
a sušeného materiálu.
• Ohřev sušáren je zajištěn samostatným tepelným zdrojem
nebo využitím odpadního tepla z bioplynové stanice, kogenerační jednotky, kondenzátoru, odpadní vody nebo výrobní
technologie.
• Dodávky sušáren mohou být vybaveny vlastní plynovou
jednotkou pro ohřev, případně dohřev sušícího vzduchu nebo
alternativním zdrojem tepla.

Vzduchová pračka
stávající

Zásobník

Výměník tepla Ventos
Recyrkulace
vzduchu

Kapsový
dopravník

• Sušárny mohou být doplněny o teplovodní blanžér, rozmetací
pás, dopravníkové pásy a další příslušenství.

Kontejnerová
sušárna Ventos
Kalolis (stávající)

• Dodávky na klíč, včetně řízení a nastavení sušicí křivky.
• Různé materiálové provedení

Přívod vzduchu
ventilátor

Kontejnerové sušárny

Spádový
plech
Usušený
kal

Bypass skluzový plech
Dopravník – stávající systém

Hlavní výhodou kontejnerových sušáren je především
jejich mobilita, možnost dodatečně sušárnu přemístit,
nízké zástavbové rozměry a možnost použití ve venkovním
zastřešeném prostoru. Kontejnerové sušárny jsou vhodné
pro použití stejného typu produktů jako klasické stacionární
sušárny. Pouze pro určité produkty, jako například jablka, je
nutné doplnit kontejnerovou sušárnu o předsušárnu.

Kolejnice
Betonová podlaha

Další možnosti využití kontejnerové sušárny je sušení v oblasti
kalů (ČOV, průmyslové organické i anorganické kaly) sušení
vojtěšky, řezanky, pilin, krmiv a dalších. Kontejnerové sušárny
se dodávají standardně v provedení 6 a 12 metrový kontejner.

Sušení ovoce

Jako tepelný zdroj lze využít odpadní teplo z bioplynové stanice,
kogenerační jednotky, kondenzátoru, odpadní vody nebo výrobní
technologie. Možnost výbavy dohřevu sušícího vzduchu plynovou jednotkou nebo zvolení alternativních zdrojů tepla.
VZOR Parametrů sušárny, produkt řezanka do rozměru 20 mm,
standardní provedení:
Vlhkost vstupního materiálu do sušárny
35 %
Vlhkost výstupního materiálu		
16 %
Rozměry vstupního materiálu
do 20 mm
Sušený materiál
vojtěška, sláma, seno, pelety
Teplota sušicího vzduchu
do 80 °C
Parametry sušárny jsou dány pro teplotu venkovního vzduchu
10 °C a 60 % relativní vlhkosti.
Využití pro sušení produktů:
• Ovoce a zelenina

Řezanka

Pelety

Piliny

Obilí

• Pšenice, ječměn, kukuřice, žito, oves, rýže
• Fazole, hrách, čočka, sója
• Dřevné štěpky, pelety, piliny
• Extrudované krmivo pro zvířata, PET FOOD
• Separáty, kaly, drcený recyklovaný materiál
• Pevný drcený odpad
• Buničiny, kompozitní materiály
• ČOV kaly (organické ČOV kaly z čistíren, anorganické kaly
ze strojírenství a chemického průmyslu)
• A další …
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Nejčastější využití
•	Restaurační zařízení
– Kuchyně
– Fritovací zařízení
– Toalety

•	Průmyslová zažízení
– Sterilizace povrchů prostor ve výrobním prostředí
– Sterilizace povrchu nástrojů a výrobních linek

•	Zařízení s vyšší koncentrací lidí (např. kina nebo
hotelová zařízení)

• Desinfekce procesních kapalin, odpadní vody, ledové
vody, pitné vody, minerální a demineralizované vody

•	Zdravotnická a farmaceutická zařízení

• Kontinuální filtrace vzduchu ve vzduchotechnikách,
ošetření povrchu VZT, chladičů a turbín – zabránění
šíření virů, infekcí, plísní a bakterií. Přínosem je úspora
na nemocenské a čisté výrobní prostředí.

•	Odpadová hospodářství
– Skladovací prostory infekčního odpadu
– Čistírny odpadních vod
•	Potravinářská výroba
– Udírny
– Pekařské linky
– Sterilizace potravin, obalů, víček, fólií a dopravníků

• Desinfekční tunely

• Kontinuální filtrace vzduchu (samostatné jednotky)
• Sterilizace plynných směsí
• Laboratoře
• Sklady

Výběr z referencí
Nestlé Tivall – Krupka u Teplic

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍHO VZDUCHU
A ODSTRANĚNÍ ZÁPACHU V GASTRO PROVOZECH
(FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE)
Všechna gastronomická zařízení řeší otázku, jak odstranit
zápach z přípravy jídel a jak eliminovat množství mastných
par. Ty odchází do vzduchotechnických zařízení, kde
na stěnách a ve ventilátorech kondenzují a vytváří onu
známou mastnou hmotu. Ta je živnou půdou pro různé
bakterie a plísně. Mechanické filtry mastnotu pouze
zachytávají a uhlíkové filtry eliminují jen určité složky odérů.
Navíc je velice problematické zpětné využití teplého vzduchu,
protože dochází k zanášení rekuperátorů.
UVC/ozonová technologie řeší výše uvedenou problematiku
komplexně. Princip je založen na optickém rozkladu
uhlovodíků pomocí UV záření (fotokatalycká oxidace).
Ultrafialové záření tvoří tři složky UVA, UVB a UVC.
Ve filtračním zařízení je použita složka UVC s vlnovou
délkou menší než 280 nm. Záření o této vlnové délce
poškozuje DNA, RNA, proteiny, enzymy a další důležité
makromolekuly. Zabraňuje množení bakterií a znemožňuje
reparaci poškozených nukleových kyselin a tím množení
mikroorganismů. Zároveň dochází ke vzniku ozónu (O3).
Ten se po krátké reakční době opět rozpadá na kyslík
(O2). Koncentrace ozónu je měřena a v případě potřeby
regulována.

Výhody UVC technologie:
• Eliminace zápachu.
• Zničení choroboplodných zárodků.
• Odstranění mastných par.

V provozu firmy Nestlé Tivall je instalována profesionální fritovací linka, která je vybavena 5-ti samostatnými odtahy. Provozem fritovací linky vzniká nežádoucí zápach, který obtěžuje okolí a mastnota, která se usazuje na vnitřních stěnách nerezového
odtahového potrubí a ventilátorů. Odstraňování mastnoty bylo
prováděno během pravidelných sanitací za pomocí louhu.
Po instalaci boxů s UVC systémem na jednotlivé odtahy bylo výrazně sníženo šíření nežádoucího zápachu do okolí výrobní haly
a zároveň se významně snížily náklady na sanitaci nerezového
odtahového potrubí a ventilátorů.
Pekárna Hruška – Ostrava
V provozu Pekárny Hruška Ostrava je instalována VZT jednotka
pro větrání prostoru chlazení chleba. Po instalaci boxů s UVC
systémem do přívodního potrubí VZT jednotky dochází k likvidaci veškerých nežádoucích bakterií a plísní, distribuovaný vzduch
je tak schopen splnit vysoké nároky potravinářského provozu.
zového odtahového potrubí a ventilátorů.

• Ochrana proti požárům a zahoření mastnot.
• Snadná údržba zařízení.
• Možnost bezproblémové rekuperace teplého odpadního
vzduchu.
• Čisté vzduchotechnické potrubí.
• Snadná montáž do stávajících zařízení.
• Snadnější údržba celého ventilačního systému.

Mastné páry a odéry z gastro zařízení jsou UVC technologií
rozloženy na základní chemické prvky a sloučeniny, které
jsou odvedeny standardní vzduchotechnikou. Tepelný
potenciál může být nyní bez obav využit v rekuperátorech,
což vede ke značným energetickým úsporám. Množství pachů
je sníženo téměř o 95 %.
12

13

π TECHNOLOGIE – POLUTION FREE
PI Technologie umožňuje zpracování netříděného komunálního
odpadu. Slouží především pro zpracování odpadu v rozsahu
1–24 tun/den. Modulární řešení nabízí volbu optimální
velikosti zařízení pro daný objem. Získaná energie z odpadu
slouží k pokrytí vlastních energetických nároků zařízení a dále
pak k dalšímu možnému využití.

Tím, že je odpad zpracován přímo v místě vzniku nebo jeho
bezprostřední blízkosti, minimalizuje zařízení ekologickou
zátěž emisemi z přepravy odpadu. Další omezení emisí
a energetickou úsporu, představuje využitá energie ze
zpracování odpadu.
Výsledkem celého procesu zpracování odpadu jsou nulové
emise a asi 3 % inertního popelu.

Řešení se hodí pro obce a malá města, pro výrobní závody
nebo pro ubytovací komplexy v chráněných oblastech.

Principy zpracování

1

2

3

Homogenizace

Rozklad

Zhodnocení

Syngas

Elektřina & teplo

Redukce objemu a hmotnosti během procesu
Stupeň

Odpad

Converter

TAP

Gasifikace

Popel
Kovy

Stupeň 1 – Homogenizace
Při teplotě 150 °C se mechanickým
způsobem upraví odpad na homogenní
a suchý TAP/RDF (TAP – tuhé alternativní
palivo, RDF – Refuse Derived Fuel).
Během tohoto procesu rovněž dojde
k jeho sterilizaci, aby bylo eliminováno
riziko infekce.

Odpad na TAP/RDF
Conventer
150 °C

Stupeň 2 – Rozklad (inertizace tuhých
zbytků a zpyňování)
Během tohoto pomalého procesu
dochází k zplyňování (gasifikaci)
TAPu. Teplota nepřesahuje 330 °C, což
zabraňuje tvorbě jakýchkoliv emisí.
Během procesu vzniká plyn SYNGAS
(Synthetic Fuel Gas) a inertní popel.

Vstup (vsádka)

Po úpravě na TAP/RDF

Po zplynění (gasifikaci)

Po separaci kovů

Pevná hmota (kg)

1000

797

217

157

Objem hmoty (m3)

3,92

1,83

0,12

0,09

Objem hmoty (%)

100 %

46 %

3%

2%

Propočty pro země s vysokými příjmy (vyšší produkce komunálního odpadu)

Stupeň 3 – Zhodnocení (energie a kovů)
SYNGAS se bezprostředně po vytvoření
spaluje po dobu nejméně 2 sekund
při teplotě 900 °C. Tím se jednak
eliminují případná rezidua emisí, ale
hlavně je využit pro získání obnovitelné
tepelné energie. Z inertního popelu se
odseparují vratné kovy.

o
SYNGAS h
900 °C
TAP/RDF
zásobník

řák

ý
Tepelný v

měník
ada
Filtrační s
na výfuku

plynovač
Statický z
330 °C

Výstup popelu
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ENERGETICKÁ BILANCE

TAP/RDF Converter
Způsob vzniku TAP/RDF v Converteru:

SYNGAS
OXIDISER

• Naplnění komory zásobníku
• Hrubé rozdrcení odpadu
• Přesun do hlavní komory

Parametry vstupní suroviny

Odpad
(vsádka)

Zásobník

• V hlavní komoře je odpad sterilizován
a rozdrcen na TAP/RDF rotačními noži.

Vsázka odpadu

3,80 kWh tepelná kapacita na 1 kg vsázky

Hrubé drcení

3 805 kWh/h

• Plyny (voda + ostatní) vzniklé během
procesu jsou odvedeny do SYNGAS
OXIDISER.

Hlavní komora

Elektrická energie

• TAP/RDF je přesunuto do zásobníku

Tepelná energie

Instalovaný výkon

Zásobník TAP/RDF

V hlavní komoře je udržovaná teplota 150 °C,
aby došlo k sterilizaci TAP/RDF a tím pádem
k eliminaci hmyzu, baktérií nebo virů.

1 000 kg/h odpadu v zemi se středně vysokým příjmem

CO2
150 °C

1 000 kW

Maximální produkce elektrické energie

685 kWh/h

Maximum tepelné energie

3 805 kWh/h

Vlastní spotřeba

250 kWh/h

Vlastní spotřeba

1 723 kWh/h

Využitelná elektrická energie

435 kWh/h

Využitelná tepelná energie

2 081 kWh/h

Zásobník TAP/RDF
• TAP/RDF je přesunut do zásobníku.
• V zásobníku je udržována teplota 120 °C
pro odstranění případné zbytkové
vlhkosti.

SYNGAS
OXIDISER

Converter
120 °C

• Zásobník je plněn CO2 k zamezení
vznícení.

Zplynovač

• Výstupní plyny jsou ze zásobníku
odvedeny do oxidační komory.

Maximální produkce
elektrické energie

CO2
150 °C

STATICKÝ ZPLYŇOVAČ A OXIDACE
• TAP/RDF má konstantní velikostí
a energetický obsah, což umožňuje
snadný proces zplyňování.
• Zplyňování TAP/RDF probíhá velmi
pomalu a při nízkých teplotách. Tím se
zabrání vzniku par kovů, vzniku tavenin
a létání popelu.
• Proces zplyňování TAP/RDF, při kterém
vzniká plyn „Syngas“, probíhá při teplotě
kolem 330 °C a teplotě vstupního
vzduchu 90 °C.
• Syngas se vzápětí spálí v oxidačním
zařízení, kde se teplota udržuje na 900 °C
po dobu 2 sekund, přičemž se použije
odváděný plyn ke snížení teploty, aby
se zabránilo tvorbě NOx a aby se zničila
jakákoli organická sloučenina.

Zásobník

Využitelná elektrická
energie

Maximum tepelné
energie

Vlastní spotřeba

Využitelná tepelná
energie

VÝSTUPY JEDNOTLIVÝCH FÁZÍ

Výstupní
plyny CO2,
H2O
horký
vzduch
90 °C

Vlastní spotřeba

900 °C

330 °C

Oxidace

Zplyňování

Filtrace

Výfuk

330 °C

120°C

40°C

Pevná residua

Pevná residua

Plynná residua

Výfuk

Gasifikace
Popel

SO3
horký
vzduch
90 °C

Fe2O3
MgO

P 2O 5

SiO2

Al2O3

Na2O

CaF2

CaCl2

CaBr2

CaO

K 2O

TiO2

+
Regenerace kovů

• Na konci procesu zplyňování zbyde pouze
bílý a sypký inertní popel. Energie plynu
Syngas je využita pro výrobu elektrické
enrgie. Tepelnou energii lze použít nebo
převést na elektrickou.

CaI2

N2 + O2 + CO2 + H2O
+
CO < 20 ppm
NOx < 20 ppm
HF < 1 ppm
HCl < 5 ppm
SO2 < 8 ppm
TOC < 1 ppm
Prach < 1 ppm
+
Dioxiny, Furany, Kovy
NEMĚŘITELNÉ

Součást popelu

16

Součást popelu

Do ovzduší
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Po ukončení celého procesu zůstane
z odpadu pouze asi 2,5 % objemu a 10%
hmotnosti ve formě popelu. Není to
ovšem popel v pravém slova smyslu,
protože neobsahuje volně poletující
částečky uhlíku, ani struskovité
spečeniny. Svou podobou a složením
spíše připomíná písek. Z grafu je
patrné, jaké obsahuje složky.

SO4 – 3 %
P2O5 – 1 %
SiO2 – 38 %
Fe2O3 – 3 %
Al2O3 – 11 %
CaO – 25 %
MgO – 2 %
Na2O – 3 %
K 2O – 2 %
TiO2 – 2 %
ostatní – 10 %

PI Custom
•	Kapacita zařízení až 14 t/den
•	Ideální pro větší obce a odpadářské společnosti

Porovnání Emisí
PI Hybrid
Jednotka

Advanced
smoldering
(pyrolýza)

EU limity
nad ½ hodiny

EU limit
za 1 den

CO

ppm

<30

100

50

NOx

ppm

<150

400

200

TOC

ppm

<2

20

10

Popel

ppm

<5

30

10

Hg

ppm

neměřitelné

0,05

0,03

HF

ppm

<1

4

1

Cd + Ti

ppm

neměřitelné

0,05

Těžké kovy

ppm

<< 0,5

0,5

HCl

ppm

<< 10

60

10

SO2

ppm

<8

200

50

Dioxiny, furany

ng/kg

neměřitelné

•	Kapacita zařízení až 5 t/den

Znečištění

•	Ideální pro nákupní centra, dálniční odpočívadla
a rezidenční obytné oblasti
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< 0,1
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Šetrné k životnímu
prostředí

Žádné emise
znečišťujících látek

Žádná spotřeba
vody

Žádné
skládkování

Trvale udržitelný
rozvoj

Nezávislé
na dodávce energií

Obnova čistých
kovů

Inertní
popel

Ekonomicky
výhodné

Modularita
řešení

Nepřetržitý
proces

Uživatelsky
příjemné
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