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I N V E S T I G A T I O N I N T O T H E O P T I M I S A T I O N
P O T E N T I A L O F C A T A L Y S T R E N E W A L S T R A T E G I E S

Jacquel ine RIBEIRO, D ip l . - Ing .

ABSTRACT

The submitted paper presents a short techno-economic analy-
sis of the SCR process based on operational experience gathered
which served for an investigation into the optimisation potential
of the catalyst renewal strategies of the process. The parameters
of influence on the catalyst layout (activity, selectivity, N0 x

reduction rate, . . . ) , the possible influences of catalyst layout
and configuration on other aggregates or process stages, espe-
cially in terms of the costs and the catalyst deactivation mecha-
nisms are discussed. On the basis of this system analysis the op-
timisation potential is analysed and a mathematical model together
with the process variables that can be manipulated and controlled
is introduced. Finally, the results of the optimisation model are
discussed.

INTRODUCTION

NOX abatement can be achieved with simple combustion modifi-
cations, but the additional use of flue gas treatment technolo-
gies, is desirable for best results. Of the variety of flue gas
treatment technologies which have been tested in the past years,
the selective non-catalytic (SNCR) and selective catalytic reduc-
tion (SCR) processes, as well as some combined NOX/SO2 removal
processes (e.g. the activated carbon process (AC)), are the pre-
sent state-of-the-art and of commercial.importance. Whereas the AC
and SNCR processes are predestined for more specific applications,
the SCR process is not only very efficient,1 but has also proven
to be applicable in most cases, which is reflected in the high im-
plementation status.

The first flue gas treatment plants using the selective
catalytic reduction process started operating in Japan at the
beginning of the 1980s. When stringent emission standards needed
to be implemented within a short time in Germany, the SCR
technology had to be adapted, and in 1985 the first European SCR
plant went into operation. At the close of 1992, seven years
later, a total electric capacity of SCR plants of about 40 000 MW
(approximately 120 plants) was recorded in operation in Europe. As
a result, a decrease of emissions from 0.7 million tons in 1985 to
0.37 in 1989 has been recorded in the German power plant sector
alone. Regardless of this promising record, policy makers have
generally been hesitant in adopting a state-of-the-art technology,
such as the selective catalytic reduction process, due to the high

reduction efficiencies up to or over 90 % emission standards below 200
are easily obtained.



investment involved, compared with e.g. the simpler combustion
modifications. The lack of operational experience (on the integra-
tion into the existing power plant, on the availability and flexi-
bility of the plant, catalyst deactivation, etc.) so far may have
been a further discouraging aspect.

Major operational costs associated with the SCR process oc-
cur through the catalyst, which has to be renewed periodically to
ensure nitrogen oxide reduction levels and other environmental re-
strictions, concerning for example unreacted ammonia, are re-
tained. In terms of by-products, the spent catalyst is the only
relevant product.

Catalyst deactivation is a slow process, which takes place
over several thousand hours or several years. Further, the eco-
nomic planning period of an SCR plant is 15 years or more.
Operational experience concerning catalyst deactivation and re-
placement over such a long period of time is, therefore, lacking
and moreover difficult to simulate in pilot plants and full opera-
tional experience is hence not available.

Considering ti e many power plants already installed and soon
to face the problem of catalyst renewal, and in view of the many
more SCR plants to be installed in the near future, a detailed in-
vestigation of the renewal problems and their interactions seemed
called for.

The problem to be solved is to analyse which technical and
economical parameters influence the catalyst consumption and re-
placement and whether there is an economically best replacement
strategy over a period of time and how it can be determined. The
approach in the foreground is to generate an operationalised
model.

THE SCR PROCESS (1)

Process Description
The SCR process is an established technology in the power

plant sector, where it is usually implemented in combination with
primary measures.2 The process is based on the reduction of
nitrogen oxides (commonly referred to as NOX) by ammonia {NH3)3

and, in the presence of a catalyst, according to following main
reactions:

4 NO + O2 + 4 NH3 ~* 4 N2 + 6 H2O (1)

2 N02 + 02 + 4 NH3 -* 3 N2 + 6 H20 (2)

The nitrogen oxides in flue gases of combustion processes
are basically composed of nitrogen monoxide (NO) (90 - 95 %) so
that eqn. (1) is generally considered as the overall reaction. The

2Primary measures here are combustion modifications, which include the
regulation of air ratio, temperature, residence time, etc. at the burners
and in the combustion chamber.

3Basically a variety of reducing agents are pos«:.Lle e. g. urea, carbon mon-
oxide or methane, but only ammonia is being used in the SCR process. Experi-
ments with hydrogen as an additive are ongoing. In Sweden, the first plant
(a diesel engine) that will use urea in the SCR process is just starting up.



reaction products, nitrogen (N2) and water (H2O), are natural com-
ponents of the environment and therefore do not create a by-prod-
uct problem. Without a catalyst, the above mentioned N0 x reduction
occurs satisfactorily at temperatures > 800 - 900 °C. The "tempera-
ture window" is, however, very narrow; at temperatures above 1,050
- 1,200 °C, ammonia oxidises to NO and the NOX reduction rate falls
rapidly. At temperatures below 800 - 900 °C the reaction rate is
very slow so that catalysts are needed. These are often on a metal
oxide basis (TÍO2, V2O5 and WOO3). Depending on the type used, the
optimum reaction temperatures are usually between 300 and 400 °C.4

One major side reaction, which can create a problem, is the
formation of sulphur trioxide (SO3). During combustion of fuels,
which contain sulphur, limited amounts of SO3 may be found and ad-
ditional SO3 may be formed at the catalyst by oxidation of SO2.
Sulphur trioxide reacts with excess ammonia (ammonia slip) to form
ammonium sulphates ((NH4)2SO4, NH4HSO4). Their corrosive -and
sticky nature may lead to damage to downstream facilities. For
flue gases containing SOX (SO2, SO3), the temperatures at the cat-
alyst must be in the upper rang'e of 320 - 420 °C.

Ammonia slip is the result of incomplete reaction of NH3

with NOX, influenced amongst others by the NH3/NOX ratio and by
poor NOX and flue gas distribution profiles. It leads to the depo-
sition of ammonium sulphates and is discharged in waste waters and
fly ash downstream.

Catalyst Layout
An important parameter, used to assess a flue gas treatment

plant is the reduction/conversion efficiency, which can be at-
tained. In the SCR process, this is influenced primarily by the
catalyst activity. On account of the reaction mechanisms at the
catalyst the catalyst specific surface area is decisive for the
activity. A measure for the internal surface area given by the
pore structure is the outer geometric surface area. This in turn
is influenced by the geometric form and size of the catalyst i. e.
the catalyst volume. Figure 1 shows the factors of influence on
the catalyst volume, by which the latter may be determined.

Large catalyst volumes (large specific surface areas) pro-
mote NO reduction rates, but influence SO2 conversion negatively.
The SO2/SO3 conversion is a very slow reaction and takes place in
the pore structure of the catalyst. The conversion rate is there-
fore a function of the catalyst wall thickness or mass. The NOX

reduction rate is controlled by the diffusion rate of the
molecules in the flue gas to the catalyst walls; small pitch sizes
are therefore favourable.

NH3 slip increases amongst others with decreasing catalyst
activity and it is a criterion, which influences catalyst layout:
Generally a catalyst is designed for 200 mg/m^ (STP) NOX and 5 vpm
NH3 slip. Estimations are that for 80 % of the guaranteed catalyst
lifetime, NH3 slip will be between 0.5 and 2 vpm. For the remain-
ing 20 % of the time the slip will increase to 5 vpm as the cata-
lyst activity loss will be 25 to 35 %. A given NOX reduction is
either obtainable with a large catalyst volume and small slip or

''Latest developments also permit: temperatures as low as 80 - 150 °C.



small catalyst volume and large slip. Large catalyst volumes, how-
ever, imply a high investment, large constructional volumes, high
pressure losses and a high energy consumption.

NO xreduction
NH 3slip
catalyst lifetime

catalyst geometry
pressure loss
flue gas rate

catalyst activity j

specific surface area

r

CATALYST
VOLUME

•
1

Figure 1: Determination of the catalyst volume (2)

A typical layout and assessment parameter for catalysts of
the same type is the quotient of flue gas (m^/h at standard tem-
perature and pressure, wet) to the catalyst volume (m^), known as
the space velocity. It is a measure of the residence time of the
flue gas within the catalyst. The calculation of the space veloc-
ity takes the reduction efficiency, temperature, permissible NH3
slip and fly ash concentration into account.

Catalyst Deactivation
The loss of activity observed in Catalysts with time is re-

ferred to as catalyst deactivation. It is influenced by three ma-
jor factors (3), (4) :
•Poisoning: Caused by the gradual sintering and re-crystallisation
of the catalyst surface as a result of trace elements (catalyst
poisons) chemically bound to the catalyst active sites. The most
common catalyst poison is arsenic oxide (AS2O3).

• Deposition'. Small particles of fly ash or solid deposition by ca-
pillary condensation may block the pores of the catalyst.

• Erosion: A high fly ash content and flue gas velocity, in conjun-
ction with uneven particulate concentration and size distribu-
tion, may cause streams of ash, which are likely to cause physi-
cal damage to the catalyst.

The loss of activity with time depends on the special condi-
tions of installation (firing mode, flue gas composition, SCR con-
figuration) . The increase in ammonia slip and especially its con-
centration in the fly ash is used as indicator of activity losses.
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GENERATION OF A METHOD TO DETERMINE OPTIMUM CATALYST LAYOUT AND
REPLACEMENT STRATEGIES

Description of the Optimisation Problem
Process parameters, such as the catalyst deactivation rate

and the ammonia slip rate, determine the catalyst lower activity
limit, which may be attained before catalyst renewal becomes nec-
essary. Operational constraints (e.g. downtime periods) and tech-
nical restrictions (e.g. downstream NH3 concentrations) on the
other hand determine the technically and economically feasible re-
placement times which in turn can be influenced by the design pa-
rameter "number of layers" and the operational parameter "replace-
ment strategy". Figure 2 shows the link between these parameters
together with the influencing factors.

When a catalyst requires renewal, the SCR plant together
with the power plant are shut down (if emission limits are not to
be exceeded) . In most production plants this implies a loss of
profits, which may be minimised (usually at the expense of
material costs) by limiting catalyst replacement to general
maintenance periods. The catalyst may then have to be renewed
earlier than necessary, if the limit activity would otherwise be
reached between two maintenance periods. Catalyst renewal is then
achieved by replacing an existing layer or by adding on a layer,
in which case, the plant must initially have been designed for the
changed conditions i.e. larger reactor housing and fan. On the
same basis, more than only one layer may have to be changed to
provide enough activity to bridge the maintenance time.

Replacement strategies are ultimately also influenced by the
catalyst design. If a catalyst is limited to one layer, replace-
ment intervals become long, the drawback being that the full cata-
lyst volume must be replaced each time. The other extreme is the
implementation of several small layers (N) , so that only small vo-
lumes of catalysts are changed at a time and the rest activity of
the remaining layers is used. The replacement intervals become
small and may be too small in comparison to the maintenance inter-
vals. Figure 3 demonstrates the two replacement strategies to be
expected for two extreme catalyst layouts. It shows the relative
catalyst activity ( K / K O ) with time, where Ko is the initial
activity at time 0. Replacement takes place when the limit
activity (K1 ) is reached.

However, the catalyst replacement volume and the replacement
intervals are not the only aspects influenced by the layout: The
flue gas flow rate (flow distribution, erosion) and pressure drop
are also affected and in reality catalyst design and replacement
strategy is somewhere between the two extremes.

In summary, the optimisation problem is to minimise the an-
nual costs of operation of the SCR plant, whereby the control
variables are the number of layers and the replacement strategy
and subject to the constraint that a limit catalyst activity be
observed to meet further environmental restrictions.

The modelled system is confined to the SCR reactor, catalyst
renewal/disposal, fan and Regavo (for tail-gas configurations).
The model differentiates between new plants, where the design



stage, thus the investment is included in the optimisation and
existing plants in which the investment once made is fixed so that
the optimisation is reduced to the plant operation.

Parameters

1
1

OPERATIONAL

ammonia slip rate

deactivation rats

operational constraints
e.g. replacement time

restrictions

replacement strategy

\

N ,
[ COSTS J

1
DESIGN

number of layers 1

1

Figure 2: Catalyst design and replacement strategy as the optimis-
able parameters of the system

operating hours

Figure 3: Two extreme catalyst replacement strategies
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Development of the Economic Model
The optimisation problem is a long-term planning problem in

which a decision in terms of the design of a plant and the mode of
operation has to be made. Although the plant size decision occurs
only once, catalyst replacement is made in different periods, so
that a dynamic capital investment analysis must be made. In this
case, using the net present value method.

In the economic model, the expenditures considered are the
investment in the payment time 0 and the discounted investment
relevant and other variable expenditures which occur at the end of
every following period. The investment considered in this problem
includes reactor housing, fan, first catalyst filling and the
Regavo, depending on whether a high-dust or tail-gas configuration
is chosen. Investment relevant expenditures include taxes,
maintenance and insurance. Variable expenditures include catalyst
replacement (labour, shadow price), catalyst material, catalyst
disposal/re-utilisation, electricity and flue gas reheating (for
tail-gas configuration).

Whereas expenditures of renewal and disposal are only in-
curred in a period t, if a layer j with the activity Kt,j is re-
newed, so-called running expenditures are incurred in every period
t for a catalyst layer present at the end of the period. These are
the investment related expenditures, electricity expenditures and
flue gas reheating expenditures.

The mathematical formulation of the optimisation problem is
as follows:

Min (3)

subject tc

(A) t =1, .... X

IB)

N

3=1

°'
100, if j e {1 N}
0,ifje{

j = 1, ..., N+E

Kt,j =
j = 1

t = 1. .... x
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X t / -j B (O, 1} t = 1, . . . , X

j = 1

Ktf -j e [O, . . . , 100] t = 1, . . . , t

j = 1

with
Xttj •• binary decision variable, whereby

{1, if catalyst layer j is renewedattime t

0, otherwise

Io e R+ investment of a given design in time t = 0

£t e R+ present value of running expenditures of a given
design generated in t

3-tô € R + present value of renewal and disposal expendi-
tures for catalyst layer j generated in t

T e N+ planning period, whereby
t = 0 is the time of plant start-up and
t = x is the last point in time in which expendi-
tures occur.

W e N+ no. of catalyst layers of the base design-

's e N + no. of catalyst layers added-on during optimisa-

tion

K" e R+ lower limit total catalyst activity

Kt, j e R+ activity of catalyst layer j at time t

0j s [0,1] deactivation factor of layer j in a period

j s N + layer index

t e N + time index

Definition of the Constraints:

(1) : The model takes into account N layers of the base de-
sign and a maximum number of layers Š m a x which can be
added-on at any time after t = 0. Thus, the number of
layers which can be renewed at any time t may not ex-
ceed the total number of layers and layer space
available.

5'Base design1 refers to the N layers installed at time t = 0



(2) : All N layers oť the base design which are installed
at time t = 0 have a layer specific catalyst activity
of 100 %. The catalyst activity in the following pe-
riods is a function of the activity in the period be-
fore .

(3) : In this model, the ammonia slip rate is the only
technical constraint. The critical ammonia slip con-
centration is reached at a defined limit catalyst ac-
tivity which is assumed constant during the whole
planning period. During this period of time, the to-
tal catalyst activity must be greater than or at
least eQual to the limit catalyst activity.

There are several methods by which a combinatorial optimisa-
tion problem of the one described above can be solved. These in-
clude cutting plane methods, group theoretic methods and enumera-
tive methods such as Branch & Bound and dynamic programming.
Binary optimisation problems have shown to be best solved by the
enumerative methods. In this work a Branch & Bound approach was
chosen.

CONCLUSIONS

As in all models assumptions and simplifications were un-
avoidable, as practical data and reproducable results were not al-
ways available. This applies especially to the reproduction of the
catalyst behaviour i.e. the catalyst activity and deactivation as
a function of the geometry and flue gas flow rate. Technical re-
strictions with respect to the design are also not assumed. The
catalyst volume is considered to be constant and is divided
amongst N layers, which are taken exemplarily to be between one
and seven. The influence of load behaviour on catalyst behaviour
could also not be modelled at this time.

A further technical restriction, not depicted by the model,
is the SO2 to SO3 conversion rate, which is a function of the cat-
alyst volume. With the present catalyst technology, conversion
rates are around 1 %. In some extreme cases the addition of layers
as a renewal strategy will, therefore, be restricted, unless cata-
lysts with lower conversion rates can be installed.

The model only considers the renewal of an old catalyst by a
new layer. A further optimisation potential might be achieved by
considering used catalysts for replacement, to abridge short
periods.

Nevertheless, the influence of the number of catalyst layers
on catalyst consumption and the expenditures of replacement and
electricity could be comprehended.

Hence, whereas catalyst consumption decreases under-propor-
tionally with an increasing number of layers, the replacement fre-
quency and electricity consumption increase over-proportionally.
The optimum strategy is generally obtained by adding on layers,
rather than replacing installed ones. For new plants, where the
design can be freely determined, an optimisation of the objective
function is hereby achieved. The test results for an exemplary



plant capacity of 800 MW thermal show that an optimisation poten-
tial of about 30 % (0.083 Pf/kWh, 4000 h/a) is obtained compared
to a standard design and operation without addition of layers. The
resulting increase in the investment and in the pressure drop is
compensated by decreases in the material, replacement and disposal
expenditures. The total expenditures are at minimum for a three-
layer design with two spare layers to be added consecutively.
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CHEMICAL INDUSTRY AND PROBLEMS OF STORAGE OF SPECIAL WASTE -

BIOMONITORING OF THE POLLUTED ATMOSPHERE •);

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT, SOCIO-POLITICAL PROSPECTS AND

SOLUTIONS **).

*Dr.-Ing. MiroslavBOMAR, CSc. and ** Dr. Wolfgang MEHR1NGER

ABSTRACT

A sensitive and already standardized quantitative method of biomonitoring of the polluted

atmosphere is used to indicate the degree of toxicity of the environment atmosphere near a

special waste dump site in Germany. The damage of the exposed conidia of the filamentose

fungi Aspergillus niger is measured. The significance of this monitoring is shown, referring to

the phenomena which are important in the assessment of the handling (as well as the existence)

of special waste of the chemical industry. This refers to questions of risks, ecologic damage

and solutions as dealt with by technology assessment.

INTRODUCTION

The chemical industry which generally is not integrated into the ecologic cycle - concerning

products as well as production processes - appears to contribute essentially to the problems of

the modern industrial society. Without using closed cycles for production, special waste,

detrimental if emitted to the environment, is piling up (1). Another way of handling, still

practiced in many countries, is to spill the waste to the environment. Therefore there is a

continuous growth of danger and damage. Developed countries try to inertise and reduce the

amount of waste - if it cannot be recycled or avoided - before storing it in special waste dump

sites, which should be isolated from the environment. However, together with all the processes

changing and destroying ecologic quality, this appears to be an ecologic and social time bomb.

In this context the need to have good biomonitoring methods (2) is obvious, since the amount

and chemical constitution of the substances deposited, as well as their toxicity, generally is not

known in detail. On the other hand the long-term quality of sealing of the dump site (together

with reactions1 Df the waste) can hardly be foreseen.

*)BIOMONITORING OF THE POLLUTED ATMOSPHERE

A description of a sensitive and already standardized, quantitative method of the testing of the

level of pollution of the atmosphere, "multiconidial respiration test" (3), will be given below

together with the results of an application to the environment atmosphere near a special waste

dump site in Germany.

This method represents the first fully acceptable approach in contrast to test methods using

15



imprecisely defined bioindicators such as lichens - which are formed by about 13500 species of

fungics and 30 species of algacs (4,5.6') - or some plants and (recently) cell cultures.

MATERIALS and METHODS

1. Generally: The biomonitoring was carried out in cooperation with the Landcsansialt fiir

Umweltschutz (LfU) Baden-Wiirttembcrg, especially the measuring sites have been

selected by the LfU. Seven of these sites arc located immediately near the waste dump

site, another one about two km east in woodland. Feference samples were exposed to the

atmosphere in the northern Black Forest and to nonpolluted atmosphere in the

laboratory.

2. Bioindication of the toxicity of the atmosphere: About five mil of conidia of the defined

filamentous fungi Aspergilliis niger are exposed to the atmosphere on sterile paper test

strips (protected against contamination). The conidia consume oxygen from the air. Since

during the exposition of the conidia no nutrient medium is present, no artefact results can

be obtained. Each step of this procedure - referring to testing organism, materials and

methods - is standardized (7).

3. Periods of exposure: 34 and 64 days.

4. Evaluation of bioindicators: After exposure, the test strips are placed on standardized

nutrient agar and incubated at 30° C for 48 h.

The estimation of the damage of the exposed conidia is based on the measurement of the

growth zone of the mycelium (metric units) and the density of the black pigmented conidia

(densitometrically), being produced by the new mold on the nutrient medium.

16



RESULTS

Tlie bioindicators reacted very sensitively to the

pollution immediately near the waste dump site.

Already after a period of exposure of 34d a

reduced growth of the newly formed mycelium

and conidia was visible (photographic

documentation, Fig.l). Results of quantitative

measurement are shown in Fig.2.

The mycelium growth of conidia exposed near

the special waste dump site was reduced by 20

to 25%. The development of reproductive stru-

ctures (conidia) is more reduced: by about 60%.

This difference of sensitivity appears to be very

important for defining correctly a relatively low

degree of en-vironmental pollution: In this case,

the development of conidia may be stimulated to

a degree exceeding the value of the reference

samples, while the mycelium growth remains

unchanged. Damage of bioindicators is increased

by extending the period of exposure, as shown

by the results of 64 d of exposure. According to

the photographic documentation (Fig.3), nearly

all conidia were inactivated, even those on the

woodland measuring site 2 km distant.

8 1 2 3 4 B

PLACE OF BKHNtMCATION

ID MYCEUUM O COMDUGENESIS

Figure 2 Evaluation of the growth zone and the degree
ofconidiogenesis of 34d exposed bioindicators

Figur I Deve-
lopment of34d
exposed bio-
indicators
- upper row
from the left:
control; place in
2km distance:
• following ro-
ws: sites aro-
und the waste
dump (1-7)

Figur 3 Deve-
lopment of64d
exposed bio-
indicators
- upper row
from the left:
control: place
in 2km di-
stance:
-following ro-
ws: sites aro-
und the waste
dump 0-7)



**) ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSEMENT OF SPECIAL WASTE DUMP

SITES SOCIO-POLITICAL PROSPECTS AND SOLUTIONS

Starting from the situation of the tested special waste dump site we consider a general outline

of problems together with some aspects of solution. "Environmental impact assessment"

should not be reduced to "direct" impact of chemicals or technologies (in the sense of the

German "Umwcltver-träglichkeitsprúfung" = "assessment of environmental effects"). It

should rather follow the method of technology assessment, e.g. complex interactions between

technological, socio-political (economic) and ecological processes have to be considered

(8,9,10).

It is not quiii clear if the tested dump site is meant for permanent storage; however

provisional/intermediate storage is nowhere indicated. Special waste is brought in for storing

from galvanising and metal as well as from varnish- and paint processing firms. The waste

should be pH neutral, the heavy metals should be "immobilised" and "little organic material"

should be present. According to administrative regulations ("Technische Anleitung - TA,

Sonderabfall" (11,12) of 1990, special waste may be stored above ground only (the same

should refer to underground storage!) if no gases are generated and alarming amounts of

harmful substances cannot be washed out (gases are always generated, however!); i.e., if they

are mineralized/stabilized in such a way that they do not represent any danger over historical

periods of time. Now, detrimental gases have been detected by the biomonitoring near the

waste dump site as described; on the other hand a gas and leakage draining system is provided,

"on the closing down of the dump site an opening will remain on the top for gas-collection to

prevent pressure build up". The question then is, if permanent storage is legal in this case.

Furthermore, the technological level a of special waste dump is to be high according to the TA

Sonderabfall. You'may ask, what it means that this level is not required for test procedures

according to this TA (11). This indicates that no sufficient sensitive and applicable control

methods have been existent till now. Judging objectively, only provisional storage might be

legal; and even this only for a short period of time, since the contruction of the waste dump

site (sealing foil, clay layer and shell lime underneath it) does not meet the demands of

provisional storage: the sealing of the waste dump site must be fully controllable and

repairable. Meanwhile, technical systems meeting these requirements are produced - the price

of which certainly cannot be "low" (13).

Technology assessment of these problems - referring to industrially developed countries

(capital available) - then meets the following situation: Due to deficiencies of process

ingeneering of special waste management (11) and due to lacking of safe control the storage of

special waste in the longer term may be very dangerous, especially in view of not improbable

social instabilities. Due to the high costs of storage and also influenced by declining social

acceptance even of "technically improved" intermediate storage plants a criminal variant of

T8



"getting rid of waste" is known to be the transfrontier shipping of special waste. Disastrous

ecological effects due to insufficient/neglected protection of the environment in these special

waste-receiving countries then tend to be enlarged. Fortunately barriers against "tourism of

waste" are rised internationally (16). However, transport of special waste to many countries is

not yet prohibited (and even desired by governments in case of financial weakness) - and,

apart from this, transports of special waste are covered under many forms. These problems

can only be solved by avoiding production of special waste!

There are many political stimulants for such a development: prohibition of intermediate

storage of special waste and of waste shipping, support of conversion of production,

limitations of production (14). Substances detrimental to the environment should not only be

limited to closed cycles of production but should finally be completely eliminated. There

seems to be a long way to go yet. The following statement of a scientific re-presentative of the

chemical industry appears as a relic of the past:" Absolute prohibition of production of and

handling with a dangerous substance must be a rare exception, since even extremely toxic

substances can be handled safely (15) - (trans-lation by W.M.).

Summing up: The development and application of sensitive quantitative biomonitoring

methods are aiming at 1) the control of dangerous technologies and unsafe depository systems

, 2) the support of the (too slowly!) growing conscience of society, to have to develop other

(ecologically adapted!) forms of pro-duction and other ways of living.
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SUMMARY

In this contribution a package of mesoscale Gaussian plume models aimed to give estima-
tions of air-pollution characteristics distributions (ground concentration or deposition fields, for
example) from point emission sources is mentioned. Parametrization of orographic effects, chem-
ical reactions, dry and wet removal of pollutants from the atmosphere are taken into account in
the models together with the influence of different types of vertical stability on the time and space
air-pollution distribution. Utilization of this model package for SO2 regulatory scenarios making
process is presented.

INTRODUCTION

The state of air-quality can be estimated by monitoring or modelling. Dae to some limita-
tions in the spatial and temporal coverage of air quality measurements, monitoring data normally
are not sufficient as the sole basis for demonstrating the adequacy of emission limits for existing
sonrces or for estimating the impact of new sources that do not yet exist, for example (see (1)).
The same can be said when the inflnence of meteorological conditions on the distribution of air-
poll n tion characteristics is a matter of interest.

Now there is a quite wide variety of air-quality models applicable for various tasks, some of
them have been mentioned above. In this contribution the use of Gaussian plume models package
for SO2 regulatory measures is briefly mentioned. This package contains & set of models for esti-
mations of following quantities: gronnd concentrations and depositions of SOj and SOj", fluxes
of these pollutants accross chosen lines approximating parts of state borders, for example, and a
relative share of ground concentration or deposition of air-pollution from point sources in the total
amount of a given characteristic in some arbitrarily chosen point.

MODEL DESCRIPTION

A model package, the use of which we briefly mention here, consists of steady state Gaus-
sian plume models that can be used either for long-term air-pollution characteristics distributions
estimations or for computations of instantaneous fields of the air-pollution characteristics cor-
responding to chosen meteorological episodes. More detailed description of these models can be
found in (2), (3), together with results and their comparisons with quantities derived from measure-
ments. In long-term quantities computations climatological values of meteorological elements have
been used whilst in the computations of instantaneous distributions of air pollution characteristics
the current meteorological data from meteorological stations within the Central European region
are processed to obtain input fields of meteorological parameters. In both types of computations
(long-term and instantaneous characteristics estimations) the effects of orography, dry and wet
depositions, chemical reactions and vertical stability are taken into account.
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SO2 REGULATORY MEASURES ASSESSMENT

To assess the regulatory measures on SOj emissions iiom a gionp of thermal powei-plants,
located in the iegion of NW Bohemia, under unfavourable meteorological conditions two computa-
tional experiments were performed and resulting fields of SO2 gtonnd concentrations (in /jgm~3)
are presented in Figs.l. and 2. Meteorological conditions in both experiments differ only in the
depths of the inversion layers. In the first experiment (Figs.l(a) - (c)) this depth has been equal to
400 m, Figs.2(a) - (c) correspond to the experiment with the inversion layer depth equal to 650 m.
In both experiments a wind speed was set equal to 3 ms" 1 above the inversion layer and to 1 ms"1

at the grond level and wind blew from NE direction. Figs.l(a) and 2(a) correspond to a situation
with no regulation measures taken, ground concentrations fields corresponding to decreases of SOj
emissions and thermal power to the 50 per cent level with respect to non-regulated values are shown
in Figs.l(b) and 2(b) and Figs.l(c) and 2(c) show ground concentrations fields after reductions of
SO2 emissions and thermal power to the one third of their non-regulated values.

Looking at the first experiment results La Fig.l. - inversion depth equal to 400 m - it is
evident that 50 per cent emission and thermal power abatements result in decrease of heavy pol-
luted area bat, on the other hand, in the increase of SO2 ground concentrations in the location of
maximv.ni values. This is the consequence of & fact that the decrease of the thermal power results
in the decrease of plame rise and also plumes from the most powerful emission sources cannot
penetrate through inversion layer and pollution remains trapped within this layer. Situation has
improved after further abatement on the values that axe equal to the one third of the unabated
emissions and thermal powers.

In the case of the second experiment (Fig.2.) with the inversion layer top at 650 m above
terrain the 50 per cent abatement already results in the overall decrease of SO3 ground concentra-
tions. In this case the top of tlxs inversion layer is above the heights of plume rises of the most
powerful thermal power plants even if their thermal powers have not been reduced and thus all
plumes have always remained trapped within the inversion layer.

CONCLUDING REMARKS

This contribution try to show one way of the air-quality models use. On the other hand,
we also try to show that a link between meteorological situation, emissions and immissions is more
complex than it is usually thought and if it is necessary to take measures dealing with emission
abatement then information not only about emission parameters but also about the meteorological
situation, especially about temperature vertical structure, wind speed and direction, is very im-
portant. Knowing all these data air-quality models like the above presented one can improve the
optimization of the regulatory decision making process.
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RESUME.
Comparison of Massconcetrations of Harmful Matter .J...

Emission from different Technologies measured in 1975 to 1993. The
Volume of Flue Gases (in SCM) stand as the Measure of Harmful
Power these Technologies. Main Technology Groups are Open Hearth
Furnace, Blast Furnace, Special Furnace for contaminated Soil,
Cement Rotary Kiln, Lime Kiln, Coal fired Boilers, Destructors of
Refuses, Residential Stove, Special Residential Stove.

ÚVOD.
Vysoká úroveň znečištění ovzduší, je dnes všeobecně známa,

méně známé jsou příspěvky jednotlivých technologií nebo skupin
technologií k tomuto znečišťování. Tento nedostatek pak umožňuje
na jedné straní vznik různých fám a hysterií, na druhé straně
znesnadňuje vládě přijímat účinná opatření k řešení tohoto
znečisťování.

Při tom existuje v tomto státě velké množství informací o
úrovni znečišťování z nejrůznějších technologií. Tyto informace
jsou rozptýleny mezi nejrůznějšími výzkumnými institucemi,
ministerstvy, průmyslovými podniky, knihovnami, archivy a pod.
Jejich úroveň je různá avšak pokrývají časový úsek větši jak 30
let průmyslové činnosti tohoto státu. Jejich další nevýhodou je
uložení na mediích, která neumožňují jejich snadné zpracování. Tím
nastává situace, že neustále zmnožujeme výsledky měření chemického
složení emisí, vyrábíme nové elaboráty, ale nikdo se nezabývá
jejich souhrnným zpracováváním, vzájemným porovnáváním,
zevšeobecňováním a pod.

Postrádám podobné soustředění kapacit a prostředků na
stanovení vlivu ^technologií nebo paliv na životní prostředí jaké
předvedlo třeba Švédsko v projektu KHM (1) nebo Kanada v projektu
NITEP (2).

VÝSLEDKY NAMĚŘENÉ V ČR.
V tomto příspěvku se pokusím shrnout tabelární formou

výsledky více jak 500 měření, prováděných ÚVP, Praha (3), VUMO,
Praha (4), ČTIO, Praha, v letech 1975 až 1993. Soubor tabulek
nepředstavuje exaktní zpracování, spíše jen naznačuje možnosti
zpracování těchto informací.

Technologie
Palivo
Objem spalin/m 3.h" x/

Složka

prach
CO

SM ocel,pec
UMO

76 000

Vysoká pec
koks+TM+UMO
125 000

Speciální
zeiuina + PCB

1 900

/mg . m" 3 /

48,7
794,6

X
X

21,05
25,9
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S02
NOx
HC1
HF
Sorg.látek
TOC
Cd + Hg + TI
As + Co + Cr + Ni
Cu + Mn + Pb

I - TEF /ng.m-3/

126,7
2 073,9

4,7
X

2,0099
X

0,0041
0,2423
1,0020

0,0950

X
X
X
X
X
X
X
X
X

0,206*>

n.d.
117,2
10,9
0,60
X
0,005
0,072
0,068
0,692

0,012

Technologie
Palivo
Objem spalin/m3 .h" J/

Složka

prach
CO
SO2
NOx
HC1
HF
Sorg.látek
TOC
Cd + Hg + TI
As + Co + Cr + Ni
Cu + Mn + Pb

I - TEF /ng.m-3/

Cementárny
ZP + UMO
177 000

Vápenky
TM + UMO
14 000

Speciální
UMO

800

/mg.nr3 /

222,3
X

52,2
X
5,96
X
X
X

0,0018
0,0396
0,0474

0,5850

10,6
57,1
0,2

57,9
n.d.
0,0568
X
X
0,0243
0,1028
0,1446

5,5130

41,5
572,5
18,0

X
n.d.
0,8025
0,2270
X
0,1369
0,0789
0,1349

0,2487

Technologie
Palivo
Objem spalin/m3 .hr */

Složka

prach
CO
SO2
NOx
HC1
HF
2org.látek
TOC
Cd + Hg + TI
As + Co + Cr + Ni
Cu + Mn + Pb

I - TEF /ng.m- 3/

Kotle granul.
Hnědé uhlí
1 300 000

Kotle rošt.
Hnědé uhlí

22 500

Kotle fluid.
Hnědé uhlí

50 000

/mg . nr 3 /

758,7
X

4 758,6
203,3
11,755
20,735
0,8930
X

0,0320
0,4956
1 ,0536

X

976,7
X

3 022,5
1 007,9

23,968
18,742
1,6762
X
0,2653
1,7863
3,3300

X

1 532,1
X

4 080,3
624,8
72,306

222,425
2,6198
X

0,0811
31,7415
62,4445

X
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Technologie
Pal ivo
Objem spalin/m3 . h~ */

Složka

prach
CO
SO2
NOx
HC1
H F
Sorg.látek
TOC
Cd + Hg + TI
As + Co + Cr + Ni
Cu + Mn + Pb

I - TEF /ng.m-3/

Spalovna rošt
TKO

100 000

Spalovna rot
Prům.odpad

5 000

Spalovna pyr
Prům.odpad

3 500

/mg . nr 3 /

9,1
X

362,5
223,1
570,5

1,526
0,3525
X
0,0180
0,1147
0,6985

1,2250

63,9
79,3
4,4

83,4
17,5
0,2
X

1,8
0,0360
0,2170
0,0610

0,530

83,7
523,1
29,0

337,6
n.d.
n.d.
5,9
4,9
0,0181
0,0590
1,2295

0,647

Technologie
Palivo
Objem spalin/m3.h"*/

Složka

prach
CO
SO2
NOx
HC1
H F
Sorg.látek
TOC
Cd + Hg + TI
As + Co + Cr + Ni
Cu + Mn + Pb

I - TEF /ng.m- 3/

Kotel kap.pal
UMO

6 000

Domácí kotel
tuhá paliva

70

Speciál kot.
lisov.odpad

190

/mg.m" 3/

58,5
32,5

190,2
70,5

399,6
X

2,3719
X

0,0206
0,1886
0,2922

0,3615

205,7
5 427,2

406,7
288,1
114,7

2,810
X

51,3333
0,0351
0,1450
1,0901

31,3600

190,1
930,2
10,1

297,5
7,8
0,250
X
3,9425
0,2027
3,4368
8,6748

5,6025

DISKUSE VÝSLEDKU.
Z informativního přehledu lze vybrat některé zajímavé

poznatky:
- hlavním zdrojem emisí prachu je spalování tuhých paliv a to jak

v průmyslu, tak i v domácnostech přičemž průmyslové zdroje mohou
být vybaveny dokonalejší odlučovací technikou což u domácího
topeniště možné není,

- hlavním zdrojem emisí CO a TOC je spalování tuhých paliv v
domácích topeništích na rozdíl od topenišť průmyslových, kde
emise těchto látek představuje nedokonalé a tím i neekonomické
spalování. Konstrukce domácích topenišť totiž nevyhovuje v
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současné dobé spalovaným palivům. Navíc toto nedokonalé
spalování produkuje nejen zákonem sledované látky, ale i celou
řadu jednoznačné prokázaných kancerogenů jako je třeba
benzo-a-pyron.

- výroba elektrické energie i přes vybaveni poměrné" dokonalou
odlučovací technikou produkuje značná kvanta škodlivin a. to i
radioaktivních, které jsou ve spalovaném uhlí jako přírodním
materiálu obsaženy. To poněkud odporuje obecnému názoru o
jednoznačné ekologické výhodnosti elektrické energie. Toto
tvrzení se vždy týká pouze místa spotřeby^a nikoli místa výroby.
Viz nedávná inverzní (smogová) episoda v ČR.

- spalování odpadů (ať již komunálních nebo průmyslových) není v
tomto srovnání ani na předních ani na posledních místech, ale
zaujímá jakýsi střed. Nelze tedy jednoznačnč spalování odpadů
odmítat ani preferovat,

- problematika spalování upotřebených ropných olejů nevhodných pro
regeneraci je technicky i ekologicky snadno řešitelná na
vysokoteplotních procesech typu ocelářské pece, vysoké pece,
cementárny. Z hlediska emisí je zátěž ovzduší nízká a riziko je
tak nesrovnatelně nižší než dosud praktikované skladování těchto
látek.

ZÁVĚR.
K posuzování vlivu průmyslové činnosti na životní prostředí

v naší republice máme dost podkladů avšak neumíme je efektivně
využívat. Chybí "centrální" a "cílevědomé" shromažďováni a
zpracovávání těct i.o údajů.

LITERATURA.

1/ The Swedish Coal - Health - Environment Project. Final Report,
Stockholm, April 1983.

2/ The National Incinerator Testing and Evaluation Program.
Reports No. EPS 3-UP-, Otawa, Ontario, Canada, 1984 - 1986.

3/ BEZAČINSKÝ, M., PILÁTOVÁ, B.: Chemické složení emisí ze
spalování uhlí a dalších vybraných technologií. Závěrečná
zpráva, ÚVP, Praha, 1985.

4/ Archiv VUMO a.s., Praha
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RFSl/MK.
Comparison of Massconcetrations of Harmful Matter in

remission from different Technologies measured in 1975 to 1993. The
Volume of Flue Gases (in SCM) stand as the Measure of Harmful
Power these Technologies. Main Technology Groups are Open Hearth
Furnace, Blast Furnace, Special Furnace for contaminated Soil,
Cement, Rotary Kiln, Lime Kiln, Coal fired Boilers, Destructors of
Refuses, Residential Stove, Special Residential Stove.

ÚVOD.
Vysoká úroveň znečištění ovzduší je dnes všeobecně známa,

méně známé jsou příspěvky jednotlivých technologií nebo skupin
technologií k tomuto znečisťování. Tento nedostatek pak umožňuje
na jedné straně vznik různých fám a hysterií, na druhé straně
znesnadňuje vládě přijímat účinná opatření k řešení tohoto
znečišťování.

Přitom existuje v tomto státě velké množství informací o
úrovni znečišťování z nejrůznějších technologií. Tyto informace
jsou rozptýleny mezi nejrůznějšími výzkumnými institucemi,
ministerstvy, průmyslovými podniky, knihovnami, archivy a pod.
Jejich úroveň je různá avšak pokrývají časový úsek větší jak 30
let průmyslové činnosti tohoto státu. Jejich další nevýhodou je
uložení na mediích, která neumožňují jejich snadné zpracování. Tím
nastává situace, že neustále zmnožujeme výsledky měření chemického
složení emisí, vyrábíme nové elaboráty, ale nikdo se nezabývá
jejich souhrnným zpracováváním, vzájemným porovnáváním,
zevšeobecňováním a pod.

Postrádám podobné soustředění kapacit a prostředků na
stanovení vlivu ^technologií nebo paliv na životní prostředí jaké
předvedlo třeba Švédsko v projektu KHM (1) nebo Kanada v projektu
NITEP (2).

VÝSLEDKY NAMĚŘENÉ V ČR.
V tomto příspěvku se pokusím shrnout tabelární formou

výsledky více jak 500 měření, prováděných ÚVP, Praha (3), VUMO,
Praha (4), ČTIO, Praha, v letech 1975 až 1993. Soubor tabulek
nepředstavuje exaktní zpracování, spíže jen naznačuje možnosti
zpracování těchto informací.

Technologie
Pal ivo
Objem spalin/m3.h~*/

Složka

prach
CO

SM ocel.pec
UMO

76 000

Vysoká pec
kokfs+TM+UMO
125 000

Speciální
zemina+PCB

1 900

/mg . nr 3 /

48,7
794,6

X
X

21,05
25,9



S02
NOx
HC1
HF
Sorg.látek
TOC
rn * Hg * Ti
AS + Co + Cr T Ni
Cu + Mn + Pb

I - TEF /ng.nr 3/

126,7
2 073,9

4,7
X

2,0099
X

0,0041
0,2423
1,0020

0,0950

X
X
X
X
X
X
X
X
X

0,206*)

n.d.
117,2
10,9
0,60
X

0,005
0,072
0,068
0,692

0,012

Technologie
Palivo
Objem spalin/m 3.h~ x/

Složka

prach
CO
SO2
NOx
HC1
HF
Zorg.látek
TOC
Cd + Hg + TI
As + Co + Cr + Ni
Cu + Mn + Pb

I - TEF /ng.m- 3/

Cementárny
ZP + UMO
177 000

Vápenky
TM + UMO
14 000

Speciální
UMO
800

/mg . m" 3 /

222,3
X

52,2
X

5,96
X
X
X

0,0018
0,0396
0,0474

0,5850

10,6
57,1
0,2
57,9
n.d.
0,0568
X
X
0,0243
0,1028
0,1446

5,5130

41,5
572,5
18,0

X
n.d.
0,8025
0,2270
X
0,1369
0,0789
0,1349

0,2487

Technologie
Palivo
Objem spalin/m3.^1/

Složka

prach
CO
SOz
NOx
HC1
HF
Zorg.látek
TOC
Cd + Hg + TI
As + Co + Cr + Ni
Cu + Mn + Pb

I .- TEF /ng.m-3/

Kotle granul.
Hnědé uhli
1 300 000

758,7
X

4 758,6
203,3
11,755
20,735
0,8930
X
0,0320
0,4956
1,0536

X

Kotle rošt.
Hnědé uhli

22 500

/mg.m-3/

976,7
X

3 022,5
1 007,9

23,968
18,742
1,6762
X
0,2653
1,7863
3,3300

X

Kotle fluid.
Hnědé uhlí

50 000

1 532,1
X

4 080,3
624,8
72,306

222,425
2,6198
X
0,0811
31,7415
62,4445

X
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Technologie
Palivo
Objem spalin/m3.h~2/

Složka

prach
CO
SO2
NOx
HC1
HF
Sorg.látek
TOC
Cd + Hg + TI
As + Co + Cr + Ni
Cu + Mn + Pb

I - TEF /ng.nr 3/

Spalovna rošt
TKO

100 000

Spalovna rot
Prům.odpad

5 000

Spalovna pyr
Prům.odpad

3 500

/mg . m- 3 /

9,1
X

362,5
223,1
570,5

1,526
0,3525
X

• 0,0180
0,1147
0,6985

1,2250

63,9
79,3
4,4

83,4
17,5
0,2
X
1,8
0,0360
0,2170
0,0610

0,530

83,7
523,1
29,0

337,6
n.d.
n.d.
5,9
4,9
0,0181
0,0590
1,2295

0,647

Technologie
Palivo
Objem spalin/m 3.h" 1/

Složka

prach
CO
SOz
NOx
HC1
HF
Sorg.látek
TOC
Cd + Hg + TI
As + Co + Cr + Ni
Cu + Mn + Pb

I - TEF /ng.nr 3/

Kotel kap.pal
UMO
6 000

Domáci kotel
tuhá paliva

70

Speciál kot.
lisov.odpad

190

/mg.m"3/

58, l»
32,5
190,2
70,5

399,6
X
2,3719
X
0,0206
0,1886
0,2922

0,3615

205,7
5 427,2
406,7
288,1
114,7
2,810
X

51,3333
0,0351
0,1450
1,0901

31,3600

190,1
930,2
10,1

297,5
7,8
0,250
X
3,9425
0,2027
3,4368
8,6748

5,6025

DISKUSE VÝSLEDKŮ.
Z informativního přehledu lze vybrat některé zajímavé

poznatky:
- hlavním zdrojem emisí prachu je spalováni tuhých paliv a to jak

v průmyslu, tak i v domácnostech přičemž průmyslové zdroje mohou
být vybaveny dokonalejší odlučovací technikou což u domácího
topeniště možné není,

- hlavním zdrojem emisí CO a TOC je spalování tuhých paliv v
domácích topeništích na rozdíl od topenišť průmyslových, kde
emise těchto látek představuje nedokonalé a tím i neekonomické
spalování• Konstrukce domácích topenišť totiž nevyhovuje v
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současné dobé spalovaným palivům. Navíc toto nedokonalé
spalování produkuje nejen zákonem sledované látky, ale i celou
řadu jednoznačné prokázaných kancerogenů jako je třeba
benzo-a-pyren.

- výroba elektrické energie i přes vybavení poměrné dokonalou
odlučovací technikou produkuje značná kvanta škodlivin a to i
radioaktivních, které jsou ve spalovaném uhlí jako přírodním
materiálu obsaženy. To poněkud odporuje obecnému názoru o
jednoznačné ekologické výhodnosti elektrické energie. Toto
tvrzení se vždy týká pouze místa spotřeby a nikoli místa výroby.
Viz nedávná inverzní (smogová) episoda v ČR.

- spalování odpadů (ať již komunálních nebo průmyslových) není v
tomto srovnání ani na předních ani na posledních místech, ale
zaujímá jakýsi střed. Nelze tedy jednoznačně spalování odpadů
odmítat ani preferovat,

- problematika spalování upotřebených ropných olejů nevhodných pro
regeneraci je technicky i ekologicky snadno řešitelná na
vysokoteplotních procesech typu ocelářské pece, vysoké pece,
cementárny. Z hlediska emisí je zátěž ovzduší nízká a riziko je
tak nesrovnatelně nižší než dosud praktikované skladování těchto
látek.

ZÁVĚR.
K posuzování vlivu průmyslové činnosti na životní prostředí

v naší republice máme dost podkladů avšak neumíme je efektivně
využívat. Chybí "centrálni" a "cílevědomé" shromažďování a
zpracovávání těchto údajů.
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H O D N O C E N I K V A L I T Y O V Z D U Š Í M E T O D O U

A T E M

Ing. Václav PÍŠA, CSc.

Ateliér ekologických modelu, Praha

Abstract

The methodology of air quality model evaluation has been

successfully utilized in several industrial and residential

agglomerations. It consist of two main parts:

A) Evaluation of the present state of air pollution

Time of crossing of hygienic limits, maximum and average

annual concentrations, the directions from which the maximum

pollutions come, shares of individual sources in accordance to

final concentrations are calculeted for four and more harmful

substances.

B) Continuous evaluation of air quality

Second part represents a system which enables us in

addition:

- finding of actual data for professional and objective

decision considering air protection,

- realizing progressive and effective politics to individual

producers of emissions in the area,

- a long term and well thought out environmental activity in

the area

- explaining assembled information to the public and to the

involved institutions.
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Úvod

Na příkladu hodnocení kvality ovzduší bych rád předvedl

možnosti praktického využití metody ATJJSM v současném procesu

posuzování vlivu investic na životní prostředí.

Tento postup lze charakterizovat jako ucelený systém

hodnocení kvality ovzduší, který uživateli poskytne celkový

obraz o současném stavu ovzduší, příčinách jeho znečištění, ale

především mu umožňuje dlouhodobě, průběžně hodnotit všechny

předpokládané změny v území na kvalitu ovzduší.

Metodika hodnocení

Metoda ATEM umožňuje " doplnit" naměřené údaje o další

imisní hodnoty, které nám v současné době měřici stanice

hygienické služby a ČHMÚ poskytnout nemohou, např. stanovit

podíly jednotlivých znečištovatelů na vypočtených

koncentracích, získat informace o imisním zatížení celého

řešeného úzjemí apod.

Postup hodnocení umožňuje nad běžný rámec dosud

zpracovávaných studií:

a) provést výpočet koncentrací škodlivin specifických pro

řešenou oblast (běžně se hodnotí: polétavý prach - PP, oxid

siřičitý - S0 2, oxidy dusíku - NOX a oxid uhelnatý - CO),

b) ve výpočtech zohlednit konkrétní reliéf terénu,

c) do výpočtů zahrnout plošné zdroje (celou obytnou zástavbu

města a okolí včetně menších bodových zdrojů),

d) do výpočtů zahrnout liniové zdroje (automobilovou dopravu),

e) vyhodnotit "imisní pozadí" (zohlednit zdroje znečištění

ovzduší z cca 30 - 40 okresů a ze zahraničí),

f) uskutečnit výpočet na základě několika větrnných růžic,

g) stanovit doby překročení imisních limitů sledovaných

škodlivin (% celkové roční doby),

h) určit směr, odkud přichází do sledované oblasti maximální
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koncentrace dané škodliviny,

ch) stanovit podíly jednotlivých zdrojů, nebo jejich skupin

(bodové, plošné, liniové zdroje apod.) na vypočtených

koncentracích škodlivin ve zvolených bodech území,

i) vyjádřit hygienickou závažnost směsného působení tří a více

škodlivin v ovzduší, stanovit tzv. index znečištění ovzduší

(IZS),

j) vyhodnotit diferencované zatížení obyvatel imisními faktory

včetné umístění zařízení s vyššími nároky na kvalitu

ovzduší (školských, zdravotních, sportovních),

k) vyjádřit v lokálním nebo regionálním měřítku chemické

a fyzikální změny sledovaných škodlivin v ovzduší a jejich

negativní účinky na lidské zdraví,

1) výsledky výpočtů přehledně zobrazit počítačovou grafikou

(pro 4 škodliviny je možno zhotovit celkem 16 výkresů).

Proces hodnocení kvality ovzduší probíhá ve sledovaném území

ve dvou časových etapách:

A. Hodnocení současné kvality ovzduší

Velikost území není rozhodující pro použití metody. Postup

hodnocení byl dosud v praxi využit pro území v rozsahu městské

zóny až okresu.

Považujeme za důležité, aby uživatel mohl v této časové

etapě analyzovat všechny pro něho důležité hodnoty, např.

krátkodobé, maximální a průměrné roční koncentrace škodlivin,

velikost podílu jednotlivých zdrojů na vypočtených hodnotách,

dobu překročení imisních limitů v konkrétním bodě území apod.

Při zjištování těchto údajů je možné z tabulkových přehledů

snadno získat např. nadmořskou výšku zdroje a ref. bodu, výšku

komína, tepelnou vydatnost zdroje, množství produkovaných

emisí, směr a četnost větru, podmínky pro rozptyl škodlivin ve

sledované lokalitě, vzdálenost zdroje od ref. bodu a další.
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Vyhodnocením těchto a dalších faktorů je možné zdůvodnit

vypočtené imisní hodnoty v konkrétní lokalitě.

Z hlediska ohrožení zdravotního stavu obyvatelstva mají

pro uživatele značný význam stanovené násobky a doby překročení

imisních limitů. Pro různé stupně rozhodování jsou imisní

hodnoty vyhodnoceny pro celé sledované území, jednotlivé

městské části (oblasti) a konkrétní body v území (100-300

referenčních bodů).

Možnost stanovení podílů bodových, plošných , liniových

i velmi vzdálených zdrojů (do cca 170 km) na vypočtených

koncentracích PP, S02/ N0 x a CO má značný praktický význam při

návrhu konkrétních opatření, rozborech imisní situace,

koncepčních úvahách apod. Koncentrace jednotlivých škodlivin

v každé části území ovlivňuje jiná skladba zdrojů. Výsledky

z dosud hodnocených oblastí (Karlovy Vary, Kladno, Kralupy

n.Vlt., Praha 5 a 9, Příbram a dalších) ukazují, jak velký

význam na imisním zatížení měst, zejména na koncentracích PP

a CO mají plošné zdroje (cca 30 - 70 % ) . Liniové zdroje se

podílí na vypočtených hodnotách N0 x a CO (25 - 65 % ) , velké

bodové zdroje v okolí na imisních hodnotách S0 2 (15-45 %)

a transfery na koncentracích SO2 a N0 x (5 - 25 % ) .

Objasnění příčin současného znečištění ovzduší je možné

vyhodnotit z pohledu jednotlivých zdrojů, nebo skupin, do

kterých jsou rozděleny.

Pro věrohodnost výsledků výpočtů a další praktické využití

metody má značný význam vzájemné porovnání vypočtených

a naměřených hodnot. Výsledky v dosud hodnocených oblastech

vykazují velmi dobrou shodu mezi naměřenými a vypočtenými

koncentracemi jednotlivých škodlivin.

Velmi přesvědčivé, zejména graficky, jsou výsledky výpočtu

směsného působení škodlivin v ovzduší. Vzhledem k tomu, že
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nejsou dosud sjednoceny názory odborníků na metodiku tohoto

výpočtu, nezahrnujeme tyto výsledky do souborného hodnocení

a mají pro nás i pro uživatele charakter orientační. Budeme se

nadále intenzivně zabývat hodnocením kvality prostředí

z hlediska směsného působení škodlivin, nebot předpokládáme, že

jeho význam bude prudce narůstat.

Pro aplikaci výsledků modelových výpočtů a návrhy opatření

v konkrétní části území mají značný praktický význam základní

demografická data (např. hustota a věková struktura obyvatel,

denní přítomnost obyvatel ve městě a další). Pro speciální

rozbory je možno využít velmi podrobné hodnocení klimatických

a rozptylových podmínek, případně výsledky hodnocení chemických

a fyzikálních změn, ke kterým dochází u jednotlivých škodlivin

v ovzduší.

B. Průběžné sledování vlivu zněn v území na kvalitu ovzduší

Dosavadní praxe prokázala, jak velký význam pro sledované

území má druhá časová etapa hodnocení kvality ovzduší. Umožňuje

průběžné hodnocení všech změn v území z hlediska kvality

ovzduší, poskytování potřebných informací, podkladů,

speciálních rozborů a variantních návrhů řešení pro rozhodovací

a řídící činnost v území. Zaběhnutý systém hodnocení využívají

stále častej i znečišťovatelé ovzduší, kteří si mohou snadno

ověřit účinnost a ekonomickou efektivnost navržených opatření.

Příklady praktického využití metody

Pro názornost uvádíme několik praktických příkladů využití

metody ATEM v období 1991 - 1993:

- vyhodnocení účinnosti nápravných opatření (např. instalace

odlučovačů, změna technologie, výstavba komína, silniční

obchvat apod.),

- vyhodnocení vlivu nových investic na kvalitu ovzduší,

stanovení kritérií pro jejich výstavbu z hlediska
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hygienických norem a platné legislativy,

- posouzení dopadů předpokládaných investičních záměrů v etapě

projektové přípravy (např. teplofikace území, odstavení

zdrojů, změny palivové základny apod.)

- vyhodnocení efektivnosti vynakládaných prostředků na zlepšení

kvality ovzduší,

- návrh umístění měřících stanic znečištění ovzduší,

- souborné posouzení variantních návrhů řešení z hledisek

ekonomických, urbanistických, demografických, hygienických

a kvality ovzduší

Závěr

Výsledkem hodnocení je podklad pro ekonomicky reálné a pro

oblast nejvhodnější opatření. Budoucí přínos všech navržených

opatření lze v předstihu objektivně vyhodnotit. Uživatel má pro

svoji činnost průběžně k dispozici potřebné argumenty

a aktuální informace o vlivu všech současných a budoucích změn

na kvalitu životního prostředí. Metoda ATEM ve srovnání

s dosavadní praxí vytváří kvalitativně zcela odlišné podmínky

pro práci s veřejností a znečišťovateli prostředí.
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GAS RESIDENCE TIMES ABOVE 1800°F
IN VARIOUS CEMENT KILN DESIGNS

Edward L. MORTON
President INDECO

ABSTRACT

The purpose of this paper is to investigate the theoretical
gas velocities and therefore the gas retention times in various
cement kiln designs. This question is of some importance when
considering the use of organic based industrial wastes as fuel
substitutes in cement kilns. It has been determined by the United
States Environmental Protection Agency that most all organic
compounds are oxidized if exposed to temperatures greater then
1800°F for a period 2 seconds with excess oxygen available. It has
generally been accepted that cement kilns easily meet these
criteria. However, if it is possible that some organic compounds
could survive these conditions then for how long and at what
temperatures can cement kilns be expected to maintain combustion
and product gas temperatures?

TEXT

The information available in 1991 was as indicated in FIG.l .
However, different kiln designs use varying amounts of fuel per ton
of clinker resulting in different amounts of combustion gas
relative to clinker production. Furthermore, different kiln designs
utilize thermal energy more or less effectively and therefore
generate product gas (C02) at different rates relative to internal
kiln position and to gas temperature. These variables contribute to
different gas velocities and therefore different gas retention
times. This paper is an attempt to approximate the relative
contribution of these variables to gas retention times in various
kiln designs.
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ASSUMPTIONS

The four kiln types chosen for this evaluation are the
PreHeater/PreCalciner (PH/PC), PreHeater (PH), long Dry (D), and
long Wet (W) . Organic industrial wastes are being used as fuel
substitutes in all of these type kilns in the United States and may
be used in similar kiln designs in other parts of the world. Table
I indicates the assumptions made regarding clinker production rate,
fuel consumption per ton of clinker, and percent C02 remaining in
the raw mix when the material reaches the 1800°F point in the PH,
D, and W kiln designs and when the material exits the precalciner
in the PH/PC kiln design.

TABLE I

Production
Rate tons

sec

Fuel Rate
lbs. fuel
ton elk.

Percent C02
Remaining
at
1800°F

PH/PC

.037

120

10

PH

.032

240

50

D

.0174

320

90

W

.0174

400

90

Coal with a heating value of 12,500 BTU/lb was used as the
common fuel for all kiln designs. Furthermore, the fuel was assumed
to have 72% fixed carbon and 28% volatiles expressed as CH<. These
parameters and the values expressed in Table I were used to develop
the combustion gas generation rates expressed in Table II.

TABLE II
Gas Generation Rates (lbs/sec)

Raw CO2
Mix

Fuel C02
Combustion

Fuel SO2
Combustion

Fuel H2O
Combustion

Fuel N2
Combustion

PH/PC

41.53

11.82

.18

2.49

35.43

PH

35.91

20.45

.31

4.30

61.29

D

19.53

14.82

.22

3.12

44.43

W

19.53

18.53

.28

.90

55.54
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METHOD OF ANALYSIS

Each kiln design was broken down into segments so that the
average gas composition and temperature in each segment could be
approximated. As the composition of the gas stream changed with
varying amounts of calcination and as the temperature of the gas
stream changed the average molecular weight would change. The
average molecular weight would be used to calculate the average
volumetric flow rate through each segment. Once this average
volumetric flow rate through each segment was generated the transit
time for each segment could be determined. This data would then be
used to construct the cumulative retention time graphs. The first
segment in each kiln design represents the area where secondary
combustion air mixes with the fuel and combustion begins. No
attempt was made to approximate the dynamics of these segments. The
gas velocity through these segments was determined from the
secondary air requirements. Finally, since gases in reality have a
parabolic velocity profile versus a uniform (average) velocity
profile across the diameter of the kiln, a multiplier was derived
to approximate the maximum gas velocities along the central axis of
the kiln and therefore the approximate minimum gas retention time
in the kiln.

PREHEATER/PRECALCINER KILN

The PH/PC kiln design was divided into seven segments A
through G to represent approximately 200 feet of kiln length with
an internal diameter of 20 feet. The results of the analysis appear
in Table III.

TABLE III

SEGMENT

TEMP °F

% RM CO2*
(lbs/sec)

TOTAL C02
(lbs/sec)

TOTAL GAS
(lbs/sec)

TOTAL GAS
(ftVsec)

AVERAGE
VELOCITY
(ft/sec)

A

3600

0

11.8

49.9

4710

15.0

B

3600

0

11.8

49.9

4710

15.0

C

3000

0

11.8

49.9

4013

12.8

D

2540

0

11.8

49.9

3479

11.1

E

2240

0

11.8

49.9

3131

10.0

F

2000

0

11.8

49.9

2854

9.1

G

1800

10

16.0

54.1

2754

8.8

Percent CO2 remaining m the raw mix to be calcined

DISCUSSION

The PH/PC design has the lowest average gas velocities for
the following reasons/ first, only half the total fuel requirement
is burned in the kiln and secondly, only 10% of the calcination
remains to be accomplished when the raw mix leaves the combined
preheater/precalciner and enters the kiln. This results in the
lowest gas generation rates relative to clinker production and to
kiln internal diameter.



PREHEATER KILN

The PH kiln design was divided into seven segments A through
G to represent approximately 200 feet of kiln length with an
internal diameter of 20 feet i The results of the analysis appear in
Table IV.

TABLE IV

SEGMENT

TEMP. °F

% RM CO2*
(lbs/sec)

TOTAL CO2

(lbs/sec)

TOTAL GAS
(lbs/sec)

TOTAL GAS
(fť/sec)

AVERAGE
VELOCITY
(ft/sec)

A

3600

0

20.5

86.4

8133

25.9

B

3600

0

20.5

86.4

8133

25.9

C

3000

10

24.0

89.9

6909

22.0

D

2540

20

27.6

93.5

J311

20.1

E

2240

30

31.2

97.1

5746

18.3

F

2000

40

34.8

101

5307

16.9

' G

1800

50

38.4

104

5118

16.3

Percent CO2 remaining in the raw mix to be calcined

DISCUSSION

The PH design has slightly higher average gas velocities then
the PH/PC design for the following reasons; first, the total fuel
requirement is burned in the kiln and secondly, 50% of the
calcination remains to be accomplished when the raw mix leaves the
preheater and enters the kiln. This results in slightly higher gas
generation rates relative to clinker production and to kiln
internal diameter.

LONG DRY KILN

The long dry kiln design was divided into eleven segments A
through K to represent approximately 300 feet of kiln length with
an internal diameter of 14 feet. The results of the analysis appear
in Table V.

DISCUSSION

The D design has even higher average gas velocities then the
PH/PC and PH designs for the following reasons; first, the total
fuel requirement is burned in the kiln and secondly, 90% of the
calcination remains to be accomplished when the raw mix enters the
segment of the kiln where the gas temperatures are greater then
1800°F. This results in much higher gas generation rates relative
to clinker production and to kiln internal diameter.
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TABLE V

SEGMENT

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

TEMP °F

3600

3600

3300

3000

2700

2500

2300

2150

2000

1900

1800

% RAW
MIX COj
lbs/sec

0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

TOTAL
CO2

lbs/sec

14.8

14.8

16.8

18.7

20.7

22.6

24.6

26.5

28.5

30.4

32.4

TOTAL
GAS

lbs/sec

62.6

62.6

64.5

66.5

68.5

70.4

72.4

74.3

76.3

78.2

80.2

TOTAL
GAS

ftVsec

5898

5898

5575

5221

4866

4635

4404

4220

4066

3973

3619

AVERAGE
V*

ft/sec

38.3

38.3

36.2

33.9

31.6

30.1

28.6

27.4

26.4

25.8

23.5

LONG WET KILN
Velocity

The long wet kiln design was divided into eleven segments A
through K to represent approximately 300 feet of kiln length with
an internal diameter of 14 feet. The results of the analysis appear
in Table VI.

TABLE VI

SEGMENT

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

TEMP °F

3600

3600

3300

3000

2700

2500

2300

2150

2000

1900

1800

% RAW
MIX CO2
lbs/sec

0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

TOTAL
CO2

lbs/sec

18.5

18.5

20.5

22.5

24.4

26.3

28.3

30.3

32.2

34.2

36.1

TOTAL
GAS

lbs/sec

78.3

78.3

80.2

82.2

84.1

86.1

88.0

90.0

91.9

93.9

95.8

TOTAL
GAS

ftVsec

7377

7377

6930

6468

6006

5713

5405

5159

4959

4820

4682

AVERAGE
V*

ft/sec

47.9

47.9

45.0

42.0

39.0

37.1

35.1

33.5

32.2

31.3

30.4

* Velocity
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DISCUSSION

The Wet kiln design has the highest average gas velocities of
all the kiln designs studied for the following reasons; first, the
total fuel requirement per ton of clinker produced is the highest
and secondly, 90% of the calcination remains to be accomplished
when the raw mix enters the segment of the kiln where the gas
temperatures are greater then 1800°F. This results in the highest
gas generation rates relative to clinker production and to kiln
internal diameter.

CUMULATIVE GAS RESIDENCE TIMES ABOVE 1800°F

The average velocity data from Tables III, IV, V, AND VI was
used to calculate the gas transit time through each segment of each
kiln design. These gas transit times were then totaled for each
kiln design and plotted versus temperature as indicated in Fig. 2.

Temp. F°

3800
3600
3400
3200
3000
2600
2600
2400
2200
2000
1800 I-

Fig. 2

Preheater Precalciner
Preheater
Dry
Wet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Seconds

MINIMUM GAS RESIDENCE TIME ABOVE 1800°F

As mentioned earlier Fig. 2 represents the average gas
residence time for various kiln designs or a uniform velocity
profile across the internal diameter of the kiln. The actual gas
velocity profile is parabolic with low velocities near the inner
kiln wall and higher velocities along the central axis of the kiln.
The two illustrations in Fig. 3 visually demonstrate the difference
and provide a frame of reference for the following analysis.
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i i v; u assume that the areas under the two velocity profiles
are equivalent then the relation between Vmax and V,vq is as follows.

2 x x D
= AREA = V x D Therefore: 1.5 x V,avq

Using the multiplier of 1.5 would yield proportionally shorter
transit times through each segment for that part of the gas stream
moving along the central axis of the kiln. These shorter transit
times were totaled for'each kiln design and plotted in Fig. 4.

Temp. F°
Fig. 4

3800
3600
3400
3200
3000

2800
2600
2400

2200

2000

1800

• ^ \

1 1 I I 1 I t

Preheater Precalciner
Preheater
Dry
Wet

^ ^ ^ ^

i i i i i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Seconds

CONCLUSION

The curves generated in this analysis demonstrate that there
can be significant variation in gas retention times depending on
the design of the kiln system being examined. Furthermore, this
theoretical analysis agrees quite well with recent experimental
results obtained in the cement kiln located at Ostrava in the Czech
Republic. Those experiments yielded a minimum retention time of 5.4
seconds and a mean time of 11.1 seconds. Both values are within the
range of the curves plotted in Fig. 2 and Fig. 4.
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S E L E K T I V N Í K A T A L Y T I C K Á R E D U K C E O X I D Ů D U S Í K U

Ing.Miroslav Markvart
Ústav anorganické chemie Akademie věd České republiky,
Pelléova 24, 160 00 Praha 6

Atmospheric pollution by nitrogen oxides (NOx) has become a subject of growing
concern during the past decade. Emissions of nitrogen oxides can be abated with a
number of different techniques. Nowadays the selective catalytic reduction (SCR) is
generally recognized as the most effective comercial technology to achieve maximum control
of NQx emissions, iiie purpose of this paper is to present the fundamentals and some
technological aspects of this process.

ÚVOD

Emise oxidů dusíku, zvláště oxidu dusnatého (NO) a dusičitého (NO2), souborně označo-
vaných jako NOx, poškozují vážným způsobem vSechny složky životního prostředí.

Značná rozmanitost zdrojů a podmínek vzniku odpadních oxidů dusíku vyústila i v řadu,
svojí podstatou velmi odlišných technologií jejich likvidace. Nejúčinnějšíma v současné
době nejpoužívanějším procesem je selektivní katalytická redukce (dále SKR), jejíž před-
nosti jsou tak přesvědčivé, že, jak bylo v literatuře konstatováno, existuje stěží jiný proces,
který by se tak rychle a bezproblémově prosadil v průmyslové praxi, zejména při denitrifika-
ci spalin energetických zařízení.

V tomto příspěvku jsou ve stručné formě podány teoretické základy procesu a nastíněn
vliv jednotlivých technologických veličin na jeho provozní parametry.

PRINCIP SKR

Podstata selektivní katalytické redukce oxidů dusíku spočívá v tom, že za vhodných reakč-
ních podmínek a na vhodném katalyzátoru reaguje ke spalinám (či jiným odpadním ply-
nům) přidávaný amoniak i za přítomnosti přebytku kyslíku přednostně (selektivně) s oxidy
dusíku za vzniku elementárního kyslíku a vodní páry.

Chemické reakce, probíhající při selektivní redukci, se obvykle popisují stechiometrický-
mi rovnicemi:

4 NO + 4 NH3 + O2 = 4 N2 + 6 H2O (1)
6 NO2 + 8 NH3 = 7 N2 + 12H2O (2)
NO + NO2 + 2 NH3 = 5 N2 + 3 H2O (3)

V systému se však mohou uplatnit i reakce vedlejší (konkurenční), které vedou keztrá-
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tám amoniaku a v důsledku toho ke snížení účinnosti procesu a popř. i vzniku nežádoucích
produktů.

4 NH3 + 3 O2 = 2 N2 + 6II2O (4)
4 NH3 + 4 O2 = 2 N 2 O + 6 H 2 O (5)

O míře zastoupení nežádoucích reakcí rozhodují technologické podmínky vedení procesu
a použitý katalyzátor, jejichž volba je bezprostředně závislá na charakteru a složení zpracová-
vaných plynů.

KATALYZÁTORY SKR

Složení
Katalytickou aktivitu v reakci selektivní redukce NOx vykazuje rozsáhlá skupina chemic-

ky velmi rozdílných látek od vzácných kovů, zejména Pt, až po soli obecných kovů, např.
CuSO4. Z provozních a ekonomických důvodů nalezla v praxi uplatnění pouze menší sku-
pina katalyzátorů na bázi oxidu obecných kovů, zeolitů a uhlíku.

Nejpoužívanější katalyzátory jsou na bázi oxidů obecných kovů např. vanadu, molybde-
nu, wolframu a jejich kombinací, nanesených na anorganických nosičích jako jsou oxid hli-
nitý (A12O3), oxid titaničitý (TiO2) a j . Používají se obvykle v rozmezí teplot 200 - 450 stupňů
Celsia.

Prozatím v menší míře jsou aplikovány katalyzátory zeolitické a uhlíkaté.

Za hlavní přednosti zeolitických katalyzátorů se považuje možnost jejich použití při vy-
sokých teplotách okolo 500 stupňů C a pružnost ve vztahu k náhlým změnám poměru
NH3/NOx, danou sorpční kapacitou zeolitů vůči amoniaku.

Výhodou katalyzátorů na bázi aktivního uhlíku je, že pracují při nízkých teplotách 80 -150
stupňů C, avšak z hlediska provozního jsou obavy z jejich možného zahoření a proto se téměř
výhradně používají v kombinovaných technologií odstraňování SO2 a NOx (např. technologie
Bergbau-Forschung).

Forma
Katalyzátory musí být ovšem i dostatečně mechanicky pevné, odolávat vibracím, teplot-

ním rázům a erozi a svoji formou zabezpečit nízkou tlakovou ztrátu na vrstvě katalyzátoru.

Pro plyny bezprašné je možné použít katalyzátory běžných tvarů (pelety, výtlačky, kuličky)
I nebo využít katalytických systémů připravovaných nanesením na inertní monolitickou podlož-
| k u -

S U plynů s obsahem prašných podílů se výlučně používají katalyzátory ve tvaru monoli-
tů s voštinovou strukturou ("honeycomb") nebo desek. Tyto typy se zásadně liší pouze postu-
pem své přípravy.
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Voštinové katalyzátory obsahují aktivní hmotu v celém svém objemu a připravují se postu-
py obvyklými v keramickém průmyslu (míšení, hnětení, tváření) ve formě základních buněk
o rozměrech 150 x 150 mm a, na přání, v délce 350 -1100 mm. Katalytický element pozůstává
ze soustavy průběžných kanálků, nejčastěji čtvercového průřezu o hraně 3-14 mm. Rozhodu-
jícím faktorem při volbě velikosti otvoru je obsah prachu ve zpracovávaném plynu.

Katalyzátory deskové se vytváří nalisováním aktivní hmoty na kovový nosič - ocelový tvaro-
vaný plech nebo síť, v desku o síle 1-2 mm. Desky se pak skládají v základní katalytický ele-
ment (např. element o rozměrech 450 x 450x 550 mm obsahuje 75 desek). Vzdálenost mezi
deskami je vymezena distančními vložkami a řídí se podle zadání aplikace.

Nevýhodou sypaných katalytických loží jsou v porovnání s voštinami, větší hydrodynamic-
ké ztráty, naproti tomu poskytují podstatně větSí reakční povrch, takže pro daný případ je po-
třebné množství katalyzátoru menší.

TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY VEDENÍ SKR

Základní veličinami, ovlivňujícími účinnost procesu SKR (stupeň odstranění NOx) jsou:
reakční teplota, prostorová rychlost plynů a molární poměr NH3/NOx. Provozní hodnoty
těchto veličin jsou jednak určovány vlastnostmi použitého katalyzátoru, které jsou pak dáie
odvozeny od charakteru zpracovávaných plynů, např. přítomnost dalších toxických složek
(SO2) a pod., jednak požadavkem minimálního obsahu nezreagovaného NH3 v plynech za
reaktorem.

Reakční teplota
Reakční teplota vykazuje rozhodující vliv na průběh reakce. Konverze NOx prochází totiž

v širokém rozsahu teplot plochým maximem, vymezujícím oblast vhodných reakčních teplot. V
praxi je oblast použitelných reakčních teplot omezena vzhledem k dalším reakcím, které mo-
hou v systému probíhat. Jejich uplatnění v systému lze však významně omezit volbou vhod-
ného katalyzátoru. Z tohoto důvodu je možné s různými typy katalyzátoru provozovat proces
v rozmezí 100 až snad 550 stupňů C při dodržení potřebné selektivity.

Prostorová rychlost
Prostorová rychlost (objem plynů za jednotku času vztažený na objem katalyzátoru - rozměr

1/h) ovlivňuje jak účinnost procesu, tak potřebný objem katalyzátoru. S rostoucí prostorovou
rychlostí klesá objem katalyzátoru, což se příznivě projeví v ekonomice procesu (nižší náklady
na katalyzátor), avšak současně klesá účinnost procesu i využití amoniaku. Požadavkem na
stupeň odstranění NOx a zároveň zadáním maximálně přípustné hodnoty průniku amoniaku je
v podstatě stanoven pro daný typ katalyzátoru jeho potřebný objem. S volbou prostorové
rychlosti souvisí i určení lineární rychlosti plynů, na jejíž hodnotě závisí tlaková ztráta na kataly-
tickém loži a též i životnost katalyzátoru (eroze).

Molární poměr
Molární poměr NH3/NOx je veličinou zásadně ovlivňující dosažený stupeň redukce NOx.

a průnik amoniaku. S rostoucím poměrem NH3/NOx roste stupeň redukce a při poměru



NH3/NOx rovnému 1 se asymptoticky blíží k hodnotě 100%. Při překročení určité mezní hod-
noty molárního poměru (zpravidla 0,9) však s jeho dalším zvětšováním stoupá i obsah nezrea-
govaného amoniaku za katalytickým reaktorem. Proto se vždy volí jen takový maximální poměr
NH3/NOx, aby bylo zaručeno dosažení požadované konečné koncentrace NOx nebo, při
požadavku na maximální snížení obsahu NOx, se záměrně volí takové reakční podmínky (hlav-
nč reakční teplota), že se částečně potlačí selektivita použitého katalyzátoru, jinými slovy, že
se ve větší míře uplatňuje reakce amoniaku s kyslíkem (viz.4).

APLIKACE SKR

Vynikající přizpůsobivost technologického režimu SKR provozním podmínkám značně
různorodých zdrojů emisí NOx, poskytující zároveň široké možnosti začlenění technologic-
kého celku SKR do komplexu stávajících výrobních zařízení, jsou důvody, pro které tento
proces zaujímá dominantní postavení při denitrifikaci spalin všech druhů fosilních paliv.

Např. v zemích EHS byl proces v r. 1989 používánu energetických zařízení s celkovým
výkonem 35 GWel při odhadu na r.1990 48 GWel, v SRN byly v rozmezí let 1985-1990 vyba-
veny stávající energetické zdroje asi 140ti jednotkami SKR při zastoupení SKR ve spektru pou-
žívaných denitrifikačních technologií z více než 95%.

Výlučné postavení zaujímá proces též při odstraňování odpadních oxidů dusíku z koncových
plynů výroby kyseliny dusičné.

Ve stále rostoucí míře se uvažuje s použitím SKR v souvislosti s provozem plynových turbin
(kompresní stanice plynovodů, kombinovaná výroba elektrické energie a tepla) a pro detoxika-
ci výfukových plynů stabilních spalovacích motorů.

V současné ČR je SKR používána od r.1980 pro likvidaci NOx ve výrobnách kyseliny du-
sičné. Proces i zařízení, známé pod názvem RENOX, jsou výsledkem využití původních poz-
natků českého výzkumu a vývoje. Jednotky RENOX jsou provozovány v jednotlivých přípa-
dech s prosazením plynů 700 až 60000 Nm3/h, při pracovním tlaku od atmosferického do
0,7 MPa. Garantovaná konečná hodnota obsahu NOx je nižší než 200 ppm.

K využití systému RENOX jsou zákazníkům nabízeny tyto služby:
konsultace k procesu a jeho aplikacím;
technicko ekonomická studie;
kompletní projektová dokumentace;
dodávky kompletního strojního zařízení;
dodávky katalyzátoru.

Inženýring procesu poskytuje Chemoprojekt a.s. Praha, zařízení dodává ZVÚ a.s. Hradec
Králové, katalyzátor dodávají Chemické závody a.s. Litvínov.
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AIR-POLLUTION MODELLING IN THE FRAMEWORK OF TEPLICE PROGRAM

Dr.Knut-Erik GRONSKEI1, Dr.Steinar LARSSEN1, Dr.Sam-Erik WALKER1,
Dr. Josef BRECHLER2

1 NILU - Norwegian Institute for Air Research, P.O. Box 64, N-2001 LiUestrom, Norway
2 Dept. of Meteorology and Env. Protection, Fac. of Math, and Phys., Charles University

V Holešovičkách 2,180 00 Prague 8, The Czech Republic

SUMMARY

This paper gives brief information about dispersion models used in a complex health effect
study "Program Teplice". Examples of the models results both for high spatial resolution and
detailed temporal evolution of SO2 ground concentrations fields and for long-term distributions of
ground concentrations and depositions of SO2 are presented.

PROGRAM TEPLICE

An area of North-Western Bohemia is one of the mostly polluted and therefore damaged
areas in Europe with the Teplice district lying in its center. This region and its close neighbourhood
can be characterized as that of a great concentration of open pits, powerfull thermal power-plants,
heavy chemistry plants and factories, the main energy resources of which are based on burning
brown coal that originate in the above mentioned mines. Looking at the types of air-pollution
sources both point sources, linear (traffic) sources and areal sources (deposits of ash from the
power-plants and open pits, for example) can be found there and the density of all these sources
is quite high. Diversity of emission point sources is very broad spanning from small chimneys of
local heating up to several hundred meters tall thermal power-plants stacks.

An important aspect influencing air-pollution problems in this area deals with very com-
plicated shape of topography favourable for the occurrence of strong inversion situations, often
connected with a very high concentrations of air-pollution. These situations occur especially in
winter m nths and they often last for long time periods. It is evident, that the consequnce of the
above mentioned factors has resulted in the strong deterioration of living conditions and health of
the exposed population, first of all.

The aim of an international project called "Teplice Program" is to demonstrate the above
mentioned association between pollution by industry and the degree of deterioration of local po
pulaton health state (see (1)). An important part of this project is dispersion modelling that give
information about spatial distribution and temporal evolution of air-pollution characteristics fields
within the area of interest. In this paper we mention briefly the use of dispersion models in the
framework of the "Teplice Program".

MODELS

There are two types of dispersion models - a puff model and a Gaussian plume model - used
in the framework of the "Teplice Program". The former, developed at the Norwegian Institute for
Air Research (NILU), has been used for detailed modelling when spatial high-resolution together
with time evolution of ground concentrations fields have been desired. The detailed description of
this model can be found in (2) and examples of model results are depicted in Fig.l., where the
evolution of ground concentrations field of SOj (in /igm~3) from February 27. 1992, 5 p.m. to
February 28. 5 a.m. in 3-hours intervals is shown.
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The latter was developed at the Dept. of Meteorolog}' and Ľnv. Protection (KMOP) <4
Charles University, Prague, and has been aimed to give long-term distributions of air-pollution
characteristics fields with resolution being not so high but with the model area several times larger
than that of the former model. The othei pnrpose of this plume model is to supply the puff model
with necessary boundary and background values.

The NILU model together with the K MOP model will be used for such kind of studies when
high space resolution and description of time evolution of ground concentrations within the district
of Teplice are needed for human exposure studies,foi example. The spatial resolution of the NILU
model can be as high as 100m in horizontal and the model can give hourly values of ground con-
centrations within investigated area. To get these results it is necessary to have appropriate input
information: meteorological data, data about emission sources and description of topography all
of them corresponding to the model resolution. Meteorological data are to be pre-processed and
used foi flow and atmospherics stability fields computations. Due to enormous number of point
emission sources that influence the ground concentrations field in the model area, the NILU model
treat ground concentrations field from the sources located within the model area only. Evaluation
of the influence of sources far away from the model area has been acomplished by the KMOP plume
mode).

The KMOP model is of a steady-state Gaussian plume type and covers the area of the whole
Czech and Slovak Republics and adjacent areas of neighbouring states. A description of the model
can be found in (3), foi example, and it is also a subject of the paper of Bednář et al., presented
at this conference. As an example of the model use for long term characteristics estimations the
1990 yearly mean ground concenttations (in /igm~3 of sulphur) and depositions (in kilograms of
sulpxinr per km2) fields Írom SO2 emissions are shown in Figs.2 and 3, respectively.

CONCLUDING REMARKS

Air-pollution modelling together with monitoring in the framework of health effects studies
can supply tasks, treated in these studies, with necessary information about space distiibution and
time evolution of parameters characterizing quality of the ambient air. Depending on the model
types, information can range from long term characteristics up to very detailed space distribution
and temporal evolution of ground concentrations fields, for example. But to obtain reliable results
it is necessary to input data sets containing information corresponding to space and time resolu-
tions of the chosen model. This demand must be satisfied both for emission, meterological and
topographic data otherwise the models, no matter how sophisticated they may be, cannot give
reliable results.
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P R O C E S U .

Ing. Ivan KUDLÁČEK. CSc ČVUT FE1 katedra elektrotechnologie
Doc- Ing. Marie GRICOVÁ. CSc ČVUT FE1 katedra elektrotechnologie

The external atmosphere containing the aggressive components in
lou concentrations has a negative impact on the character of the
material of electronic equipment, too. Its activity can result in
degrading process witch is able to cause an important deteriora-
tion of the electronic equipment. To specify the se corrosive ef-
fect special methods and procedures are necessary to be used.

Různá ekologická hnuti upírají svou pozornost mimo jiné na
sledování negativního vlivu znečištěné venkovní atmosféry na jed-
notlivé složky biosféry. Znečištěná atmosféra se však projevuje
nepříznivě i v technické oblasti.

Objasňování principů těchto degradačních procesů u technic-
kých výrobků je základní úlohou korozní vědy. V praxi se vychází
ze zásady, že na povrchu kovu je prípustné určité množství koroz-

Tato zásada je odvozena z požadavku na mechanickou
jedno z funkčních kritérií výrobku. U elektron ic-

je takto pojaté kritérium nepřijatelné, neboť, nepa-
korozních produktů nemusí být významné z hlediska

mechanické pevnosti, může ale ztížit použitelnost elektronické
součástky (napir. zhoršená pájitelnost) a nebo ji i zcela vyřadit
z funkce C napi?, zkraty vyvolané migrací na deskách plošných spojů
atp.).

nich produktů,
pevnost, jako
kých zařízení
trne množství

Není bez zajímavosti podívat se na to. jak "odolná" jsou
elektronická zařízení ve srovnání s lidským organismem. Toto
srovnání je provedeno v tab. 1 a vychází v neprospěch elektronic-
kých zařízení.

agresivní
složka atmosféry

S02
H2S
NOx
Cla + HC1
NH3
03

minimální koncentrace znečištění
<PPb)

zařízení

30
10
30
10

500
5

lidský organismus

2000
10000
2000
5000

25000
100

Tab.l
Srovnání úrovní nebezpečných maximálních koncentrací [1]

V tomto příspěvku se pokusíme shrnout základní problémy spo-
jené s hodnocením vlivu nízkoagresivních atmosfér na elektronické
prvky.
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Klasifikace provozních prostředí elektronických zařízení

Stěžejním problémem, spojeným se znehodnocováním elektronic-
kých zařízení, je klasifikace provozního prostředí. Zejména pro-
to, že elektronická zařízení jsou dnes používána ve velmi různo-
rodých prostředích. Za "velmi nebezpečné" prostředí pro elektro-
nická zařízení se považuje:

- průmyslové prostředí s pevným spadem a plynným znečištěním.
Vysoce agresivní prostředí jsou v tomto smyslu např. prostře-
dí, kde se ve větší míře v ovzduší vyskytuje zejména H2S
a CI2,

- prostředí s koncentrovaným silničním provozem, kde dochází ke
zvýšenému znečištění Cl~ a NOx.

- přímořská prostředí. charakterizovaná vysokým obsahem Cl~
a vysokou relativní vlhkostí.

Za nejvýznamnější korozní složky atmosféry jsou pokládány
SO2 , NC)2 . H2S, CI2. NH3 + NH.4+. Cl~ a saze.

Současná klasifikace korozivity vnitřních prostředí je zalo-
žena na korozi mědi. Měď je použita proto, že je nejběžnější
a nejčastěji používaný kov v elektronice a také proto, že korozní
chování mědi je obdobné jako chování mnoha dalších kovových raate-
riálfl, používaných v elektronice.

Ve světě se prosazuje v klasifikaci korozní agresivity pro-
vozních prostředí metodika, sestavená ANSI/ISA. Tento standard
třídí znečištění prostředí, které ovlivňuje měřící a kontrolní
elektronická zařízení a systémy, do tří základních skupin a to na
prostředí kapalná, pevná a plynná.

Jednotlivé skupiny znečištění jsou dále členěny podle typu
znečišťujících látek, které jsou posuzovány ve třídách (stupních)
podle stoupající úrovně výskytu znečišťující látky. Klasifikované
úrovně plynných prostředí podle ISA jsou uvedeny v tab. 2.

Úroveň
(stupeň)

Tloušťka kor-ozního
filmu - vrstvy na
Cu po 1 měsíci
expozice (nro)

Koncentrace plynu
(ppb)
H2S
SO2, SO3
CI2
NOx
HF
NH3
03

Gl
slabý-mírný

< 30

< 3
< 10
< 1
< 50
< 1
< 500
< 2

G2
střední

< 100

< 10
< 100
< 2
< 125
< 2
< 10 000
< 25

G3
silný

< 200

< 50
< 300
< 10
< 1250
< 10
< 25 000
< 100

GX
velmi silný

>=

>=
>=
>=
>=
>=
>=
>=

200

500
300
10
1250
10
25 000
100

Tab. 2 Klasifikační systém ISA - plynná znečištění prostředí [21



Vedle znečištění je korozní rychlost, závislá ještě na rela-
tivní vlhkosti. teplotě a vlastním materiálu. Teoreticky by měl
klasifikační systém vycházet ze všech těchto faktoru. Stávající
úroveň znalostí však nedovoluje všechny tyto souvislosti kvanti-
fikovat a do klasifikačního systému zahrnuje pouze faktor znečiš-
tění a vlhkosti.

Na znehodnocování elektronických prvkQ se podílí vedle uve-
dených faktorů I další činitelé provozního prostředí, jako je
napr. prašný spad. výpary organických látek z obalu pouzder, izo-
lací, laku a nečistoty nanesené na povrch nebo do vnitřku součás-
tek v průběhu jejich výroby.

Klasifikace degradačních proces0

Charakteristickým znakem elektronického výrobku je široká
škála různorodých materiálů aplikovaných a zpracovaných nejroz-
ličnější technologií. Provést jednoznačnou klasifikaci degradač-
ních procesů elektronického výrobku je s ohledem na tuto skuteč-
nost komplikovanou záležitostí. Z hlediska zaměření tohoto přís-
pěvku bude pozornost věnována degradačním dějům, charakteristic-
kým pro kovový materiál elektronického výrobku, tj. hlavě koroz-
ním dějům a dále pak migračním a difúzním degradačním procesům.

Základním degradačním procesem kovových materiálu je atmos-
férická koroze. Ta probíhá převážně v tenké vrstvě CfilmiO vlh-
kosti na povrchu kovu. Tvorba této vrstvy závisí na relativní
vlhkosti vzduchu, množství a typu znečištění a na charakteru po-
vrchu.

Pro konstrukční materiály, jako je např. ocel a zinek jsou
korozní procesy při úrovních relativní vlhkosti pod 50 % pomalé.
Výrazně jsou urychlovány při úrovních nad 75 - 80 % relativní
vlhkosti, kdy se může významně projevit jejich degradační účinek.
U elektronických prvků může být. ale již i nepatrné množství ko-
rozních produktů nebezpečné pro funkci elektronického zařízení.
Toto znehodnocení bývá vyvoláno obvykle některým z následujících
procesů:

- rovnoměrnou korozí - freetingovou korozí
- korozí v pórech a trhlinkách - bimetal ickou korozí
- korozním praskáním - štěrbinovou korozí
- plížení korozních produktů - pittingovou korozí.

Někdy může být koncentrace škodlivých plynů velmi nízká
a přesto bude probíhat na povrchu kovu některý z uvedených koroz-
ních procesů. V takovémto případě hrají hlavní roli prachové čás-
tice, které jsou schopny absorbovat vlhkost ze vzduchu, rozpouš-
tět se a vytvářet na povrchu koncentrované roztoky agresivních
elektrolytů.

Z ostatních degradačních procesů vyvolaných znečištěnou at-
mosférou je nutné upozornit na napětovou migraci, tvorbu anodic-
kých vláken a vytváření polymérních filmů na povrchu kovů.

Hodnocení korozních degradačních procesů

Dokonalé poznání degradačních mechanismů elektronických za-
řízení vyžaduje zvládnut celou řadu různorodých metodických pos-



tupfi. F'ro hodnocení korozních a migračních dělu. probíhajících
v elektronických prvcích, je to zejména:

Ziištování hmotnostních změn- Teto postup se používá při vy-
hodnocování vzorku, jejichž tvar umožňuje stanovit přesnou veli-
kost povrchu- Metodika se uplatňuje hlavně při rovnoměrné korozi.

Jestliže jsou korozní zplodiny kompaktní a přilnavé. používá
se k vyhodnocování korozních změn hmotnostních přírůstků. Tak to-
mu je např. u mosazi. Jestliže jsou korozní zplodiny málo přilna-
vé (opadavé), je třeba zjišťovat korozní hmotnostní úbytky. To se
např. aplikuje u zinku.

Měření elektrických charakteristik. Obvykle se měří přecho-
dový elektrický odpor povrchové vrstvy mezi kovem a testovací
elektrodou z pozlaceného kontaktního měřícího prvku. Při měření
je nutné zajistit, aby přechodový odpor byl určován pouze vlast-
nostmi přechodové vrstvy. Přechodový odpor je proto nutno měřit
při poměrně malých napětích a proudech. při nichž nedochází
k průrazu vrstvy. Aby po přiložení testovací elektrody nedošlo
k porušení korozní vrstvy, musí být měřící elektroda pritlačována
k měřené vrstvě definovanou rychlost.í a tlakem.

Některé výsledky degradačních procesů elektronických prvků
lze s úspěchem pozorovat pomoci mikroskopických postupů1. Tak
např. pomoci světelné mikroskopie lze studovat dendritické útva-
ry, vznikající v důsledku napětavé migrace kovových iontů.

Z elektronomikroskopických metod se pro studium korozních
a migračních procesů v elektronice uplatňuje hlavně řádkovací
elektronová mikroskopie, doplněná rtg. mikroanalýzou. Je založena
na elektronickém zpracování signálů, vzniklých detekcí různých
typů emisí, ke kterým dochází interakcí primárního elektronového
svazku se vzorkem.

Emise pravých sekundárních elektronů se využívá pro pozoro-
vání morfologie korozního povrchu vzorku při rozlišení kolem 20
nm (tj. zvětšení 5 000 až 10 000 x ) .

Detekce odražených elektronů se používá a hlavně k zobrazo-
vání lokálních rozdílů v chemickém složení pozorovaného místa.

Emise charakteristického rtg. záření slouží k lokální mikro-
analýze vzorku, ke zobrazení distribuce určitého prvku na povrchu
vzorku, nebo ke koncentračnímu profilu sledovovaného prvku podél
vybraného řádku na povrchu preparátu. Rozlišení se pohybuje
v rozmezí několika desetin um u těžkých prvků až po stovky j.im
u prvků lehkých.

Pro stanovení míry degradace elektronického prvku je někdy
potřeba znát složení korozních produktů. K tomuto účelu lze
v některých případech využít difrakční fázové analýzy. Metoda je
založena na poznatku, že při dopadu rentgenových paprsků na krys-
talovou mřížku dochází k jejich interakci s hmotou. Při studiu
koroze elektronických prvků je nejčastějším požadavkem identifi-
kace jednotlivých fází obsažených v korozních produktech. Hlavní
výhodou rentgenový fázové difrakce je. že je to metoda nedestruV'-
tivní.

57



Při studiu korozních dějů u elektronických prvkíí se mohou
uplatnit i instrumentální analytické metody, napr- Augerova
elektronová spektroskopie (AES) a fotoelektronová spektroskopie
(ESCA). Obě metody mají povrchový charakter. Informace získaná
metodou AES pochází z hloubky cca 2 nm a u metody ESCA nax. z 10
nm. Změna složení povrchové vrstvy vlivem koroze se projeví zej-
ména u metody ESCA tzv. chemickým posuvem, který má značný diag-
nostický význam.

Jednou ze základních příčin rozvoje poruch korozního typu je
existence nepřípustné úrovně vodivě aktivních nečistot na povrchu
součástky. Proto jsou při povrchové analýze důležité metody pro
měření čistoty povrchu součástek, osazených desek apod.

Pro měření čistoty povrchu desek plošných spojil se používají
postupy, založené na měření vodivosti oplachové vody. Jako přík-
lad může posloužit, metoda, kdy se konduktometrem změří měrná vo-
divost oplachové vody a na základě takto zjištěného lídaje se sta-
noví ekvivalentní hodnota NaCl na povrchu.

Ke stanovení obsahu chloridu na povrchu desek plošných spojů
lze využít polarograf ických postupů. Metoda využívá poznatku, že
na polarografické křivce se přítomnost chloridových iontů projeví
zvýšením protékajícího proudu.

Pro seraikvantitativní určení obsahu Cl~ na povrchu materiálů
lze použít metodu detekčních papírků [4]. Použití papírku má ur-
čitá omezení. Tuto metodu detekce Cl~ iontů nelze doporučit na
povrchy hliníkových materiálů, neboť případné ulpění byť stopo-
vých množství Hg může vyvolat korozi hliníku.

1. Leygraf Ch. C1986)-' 10th Scandinavien Corrosion Congres.
Stockholm 1986, č. 4. str. 19

2. ANSI/ISA - S7104 Environmental Conditions for Process Measu-
erments and Control Systems. Airborne Contaminants.

4
3. Kudláček I. a kol. C1992)= "Korozní a migrační degradační

procesy u elektronických prvků". Výzkumná zpráva ENVIRD 4/92.

4. Kohoutek Z., Masařík V. <19ř!5): "Detekční papírky pro zjištování
přítomnosti chloridů.". Koroze a ochrana materiálu, č. 5
str. 99 - 100.
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V Y Ř E Š Í 3 A D E R N Á F U Z E

P R O B L E M E N E R G I E ?

Doc. RNDr. Pavel KUBEŠ", CSc.
katedra f y z i k y FEL ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6

A d e s c r i p t i o n of the present energy product ion from f o s i l
f u e l s , i t s enviromental r e s u l t s and the p o s s i b i l i t i e s of f i s s o n
solar and f u s i o n reactors are given i n t h i s c o n t r i b u t i o n . Pre-
sent s t a t e i n plasma fus ion research - tokamacs, laser systems
and other devices i n the world and i n our r e p u b l i c i s presen -
ted and f i n á l y the development of fus ion reactors i n f u t u r e i n
view of the enviromental impact is discussed.

Příspěvek má formu populárního výkladu. V příspěvku byly použity úda-
je referátu profesora Rjuta, předneseného na konferenci Plasma Physics and
Controlled Fusion, v Insbruku 1992 | l | , referátu doc.Ing.Pavla Šunky, CSc.
presentovaného na konferenci 0 nízkoteplotním plazmatu v Časté u Bratislavy
1992 |2|, článek prof.Linharta o možnosti štěpně-fuzního reaktoru |3| a výs-
ledky výzkumu na katedře fyziky FEL ČVUT.

Celkový výkon současných elektráren na celém světě dosahuje hodnoty
11 - 12 miliard kW. Při počtu 5,5 miliardy l i d í připadá na každého z nás prů-
měrně 2,2 kW, což jsou obrazně řečeno t ř i koňské síly nepřetržitě ve dne i v
noci. Mezi jednotlivými zeměmi jsou velké rozdíly (USA 11 kW, rozvojové země
v průměru 0,3 kW). Energetickými zdroji jsou především tzv. fosi lní paliva -
na celkové produkci se ropa podílí 38%, uhlí 28% a zemní plyn 21%. Zbylých
13% přísluší hydroelektrárnám (7%) a štěpným jaderným reaktorům (6%). Roč-
ní spotřeba pevného paliva je 10 miliard tun a má několik vážných ekologických
důsledků. Vede k rychlému vyčerpání světových zásob ropy a plynu. Tyto surovi-
ny by mohly být lépe využity v chemii, kde jsou v řadě technologií nenahradi-
telné. Zásoby uhlí se zatím zdají být dostatečné. Těžba a transport obrovské-
ho množství fosilních paliv porušuje a znešištuje zemi i moře. Je třeba stále
si připomínat, že žijeme ze zásob vytvářených na Zemi po miliony let a nese-
me odpovědnost za to, co přijde po nás.

Dalším velice závažným ekologickým problémem je plynný oxid dusíku uvol-
ňovaný do atmosféry př i hoření. Za rok je to 10 miliard tun. Část se vrátí
zpět do biosféry př i fotosyntéze, ale část zůstává a jeho koncentrace se zvy-
šuje. V poLovnání se začátkem průmyslové revoluce se zdvojnásobila. Tato prud-
ká změna důležité komponenty v atmosféře a biosféře má silný vl iv na fyzikální
vlastnosti atmosféry a produkci biomasy - snižuje propustnost v infraoblasti
(tzv. skleníkový efekt), zesiluje cirkulaci vzdušných proudů, mění půdní vln-;:
kost a podmínky pro zemědělství. Změny postihují všechny geografické šířky bez
ohledu na vyspělost civil izace. V polovině příštího stolet lcpři zachování sou
časného trendu se předpokládá zvýšení teploty zemského povrchu o několik stup-
ňů. Důsledky této změny lze jen těžko odhadnout pro je j ich širokou komplex -
nost a řadu zpětných vazeb. Jaké jsou možnosti změny energetických technolo-
gi í a jak eliminovat v l iv C02 ?

Další zdroje energie nabízejí štěpné a fúzní jaderné reaktory, Slunce,
voda, v í t r , geotermální zdroje a přílivová energie, jménujeme-li ty nejvýznam-
nější. Podbrobíme-li je analýze, lze do budoucna uvažovat pouze o dvou z nich
jaderné a sluneční energetice, štěpná jaderná energetika je preferována pouze
v několika zemích - Francii, Belgii a Oižni Korei. Tento zdroj nabízí možnost
3%-ho ročního přírůstku, jeho realizace však naráží jednak na komplikace spo-
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jene s radioaktivitou reaktoru a odpadu a jednak na psychickou barieru verej-
nosti vyvolanou havárií v Černobylu. Slunce je silný zdroj energie, má však
nízký plošný výkon, vysoké náklady na výrobu a omezení využití denní dobou
n geografickou polohou. Podíl hydroelektráren se nemůže podstatně zvýšit, ne-
bot vhodná místa na velkých řekách jsou již využita. Podobnně geotermální
zdroje, vítr a příliv ani v budoucnu nepokryjí 1% celkové výroby.

Je zřejmé, že uvedené zdroje nenabízejí okamžité řešení. Můžeme pouze
snižovat negativní ekologické důsledky - například nahrazovat uhlí a naftu zem-
ním plynem, jež má při stejném výkonu menší produkci C0 2 a omezovat celkovou
energetickou spotřebu.

Účelem tohoto příspěvku je seznámení s problematikou fúzních reaktorů.
Při jaderném slučování - fúzi - dochází při slučování lehkých prvků na těžší
ke značnému uvolňování energie. Tímto způsobem si obstarávají energii hvězdy
včetně Slunce. Je to nejúčinnější a ekologicky bezesporu nejčistší cesta. Fy-
zici se snaží o její realizaci již od dob výbuchu vodíkové bomby, pracující na
stejném principu, to je od padesátých let. Zpočátku se doba potřebná ke kons-
trukci reaktoru odhadovala na několik desetiletí. Objevily se však závažné pře-
kážky ve formě nestabilit, vedoucí k úniku energie z plazmatu dříve než dojde
k dostatečnému zahřátí. Tyto problémy odsouvají současné odhady realizace za
horizont stále oněch několika desítek let.

V první generaci reaktorů se počítá s nejsnáze realizovatelnou reakcí
přeměny těžších izotopů vodíku deuteria a tricia na helium a neutron (D-T reak-
ci). Zdrojem deuteria je voda. Poměrné zastoupení deuteria ve vodíku je v pří-
rodň 1 : 6 700 a energetická zásoba deuteria v mořích se odhaduje na
10 J, což je o deset řádů více než současná roční výroba a je tedy prakticky
nevyčerpatelná. U tricia je to horší. To je možné vyrábět z izotopu lithia a
zásoby se odhadují asi na 50 let. Relativní nevýhodou této reakce je kromě ča-
sového omezení ještě radioaktivita tricia a produkce neutronů. Tricium má
poločas rozpadu 12,4 roku a s tím souvisí komplikace při výrobě, skladování,
transportu a vlastním spalování. Neutrony vznikající při této reakci nesou pod-
statnou část uvolněné energie a předávají ji při pohlcení ve stěnách jádra
reaktoru. Znehodnocují přitom konstrukční materiály jádra vytvářením radioaktiv-
ních izotopů. Radioaktvita je však asi o 3 řády nižší než radioaktivita jader-
ných štěpných reaktorů se stejným výkonem. Zdaleka není pohromadě kritické
množství a ozářené komponenty jádra lze využívat po desetiletí. Nemůže se vy-
tvořit lavinová reakce ani havárie jako v Černobylu. I při přírodní katastro-
fě by zasažená oblast měla průměr asi 1 Km a vně by radiace nepřesáhla běžných
hodnot pozadí.

V další generaci reaktorů se počítá s využitím reakce přímého slučování
deuteria na helium (D - D reakce), s níž není spojena žádná radiace a vznik
neutronů a kde je možné uvolněnou energii přímo využit pro výrobu elektrické
energie bez tepelného mezistupně. Reakce však předpokládá vyšší hustoty a tep-
loty .

Pro realizaci jaderného slučování je vysoká teplota a hustota nutnou pod-
mínkou, neboi umožní při srážkách částic překonání odpudivých elektrostatic -
kých sil jader. V principu jsou možné dva přístupy, jednak je možné udržovat
plazma silným magnetickým pole a jednak kinetickou energií rozpínajících se
vnějších vrstev.

Dominantním představitelem první skupiny jsou tokamaky. V dnešní době re-
presentují hlavní směr bádání. Na největšímsoučasném zařízení JET". (Joint
European Torus) v Culhamu v fyiglii byl v loňském roce proveden experiment, kde
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19 3
bylo deuterium s triciem při hustotě 10 částic v m zahřáto na 90 milionů
kelvinu po dobu 1 sekundy. Uvolněný fúzní výkon 1 MW představoval 15% podíl
výkonu potřebného pro vytvoření plazmatu.

Zvyšování účinnosti v tokamacích komplikuje málo účinná absorpce energie
způsobená pravděpodobně turbulencí a vytvořeni iontových a elektronových svaz-
ku. Režim r; nízkým vstřebáváním energie se označuje jako L-režim. Intenzivně
se studují vlastnosti a podmínky tzv. H-režimu, při němž dochází ke zvýšení
nnrametrů plazmatu jak na obvodu, tak v centrální části torusu.

Inerciální setrvačné rjevření je princip používaný v druhém typu reaktorů,
kde sepo krátkou dobu 1 nanosekundy soustřeďuje na terč s deuteriem a triciem
značná energie, jejímž zdrojem je buď soustava laserů nebo energetické svazky
částic. Příkladem je zařízení NOVA v Livermorské národní laboratoři v USA nebo
GEKKO v Osace v Japonsku. Ve středu ozařovaného terčíku se v důsledku rázové
vlny dosáhne několika set násobné zvýšení hustoty v porovnání s hustotami pev-
ných látek při standartním tlaku a teplotě. Laserové plazraa má v současnosti
maximální parametry 6 milionů kelvin a hustotu 10 - 10 m

Ha rozdíl od štěpných nebo slunečních reaktorů nejsou s pulsními reakto-
ry dosud žádné zkušenosti a rizikové a ekologické vlivy lze odhadnout jen pa-
pírově. Po projektu JET se připravuje další mezinárodní tokamakový projekt ITER
jenž už by měl mít všechny komponenty reálného reaktoru. Realisoval by reakci
D-T se silně aktivovaným jádrem, triciovým okruhem a lithiovým pláštěm. Teprve
zde se rozpoznají případná slabá místa. Co se týče radioaktivního nebezpečí,
nemůže lokální dávka přesáhnout 100 mSv, nemůže dojít k ohrožení obsluhy a ne-
jsou třeba žádná zvláštní bezpečnostní opatření. Projekt ITER byl pro nedos -
tatek finančních prostředků zatím odložen. 3aké jsou další představy ? Podle
současného stavu výzkumu by dokončení komerčního reaktoru spadalo do let 2040
až 2050. Hlavními důvody jsou obrovitá setrvačnost energetického komplexu a
ve skepsi a nedůvěře veřejnosti a parlamentů investovat finance do nákladné-
ho fúzního výzkumu. Zatímco stavba JETU stála 0,5 miliardy USD, stavba ITERu
sr: odhaduje na 5 miliard. To je příliš mnoho na to, že tento reaktor má sníže-
né požadavky na účinnost, trvanlivost, tepelné ztráty a výkon 1 GW. Tokamakový
princip nemusí být tím pravým. Používá relativně řídké plazma, čímž se zvětšuji
rozměry obsahující kritické množství a vyžaduje silná rozsáhlá magnetická pole
r> chlazením tekutým heliem pro supravodivá vinutí. Je také zřejmé, že není mož
nr'; provádět přímou extrapolaci dnešních nejvýkonnějších zařízení na komerční
maktory. Lze reálně očekávat řadu průlomů do technologií. Při pohledu zpět
' •.'••!",'v n Sonhnrnvňv tokamak z roku 196]. nepočítal se supravodivostí, energetic-
... ;n iHiuln.il.iumi svazky, technikou řízení proudu, současnými nutnými podmínka-
mi pro dosažení vysokých parametrů plazmatu. Souběžně probíhá rozvoj dalších
fúzních systémů, jež se mohou ukázat vhodnějšími.

V České republice se problematikou tokamaků zabývá pracoviště Ústavu fy-
ziky plazmatu (ÚFP) Akademie věd ČR, kde je instalováno zařízení TOKAMAK 1.
Vlastnosti laserových systémů a hustého plazmatu se studují ve Fyzikálním ús-
tavu AVČR a na katedře fyzikální elektroniky FJFI ČVUT. Osobně se domnívám, že
jisté možnosti představuje zařízení typu z-pinče. Z-pinč je vyvolán krátkodobým
silným proudem 10* - 10^ A, kdy se vytváří silné magnetické pole způsobující
mocný stisk - pinč plazmatu. Magnetická indukce dosahuje hodnot 10^ - 10° T ,
magnetický tlak plazmatu 10l2- 10l8Pa , což může vést k vytvoření velice vyso-
kých hustot plazmatu.

Fáze maximální komprese z-pinče je provázena škálou záhadných vlastnos-
tí - je intenzivním zdrojem X-paprsků, zdrojem vysoce násobných iontů, elektro
nových a iontových svazků vysokých energií. V deuteriové náplni je zdrojem

61



neutronů. Kombinace silných proudů, silných magnetických polí n vysokých hus-
tot vytváří pravděpodobně podhoubí, z něhož zajímavé důsledky vyrůstají. Rozvoj
experimentálního výzkumu v této oblasti souvisí s rozvojem diagnostiky a teore-
tického modelování.

Na katedře fyziky FEL se zabýváme studiem nízkoenergetického (0,5KJ)
výboje mezi dvěma konickými elektrodami při relativně vyšším tlaku 1 - 5 0 kPa
pracovního plynu dusíku a argonu a je možné stanovit základní parametry husto-
ty a teploty jednotlivých fází všech částí výboje a využít je pro korekci po-
:íi I.nčových modelů. Při zobrazení, je ve výboji zřetelná proudová vrstva, plaz-
:;:rt|.i.cké trysky n centrálni část, do níž vrhají zmíněné trysky plazma z opáč -
itých směrů. Ve výboji je možné sledovat tři zajímavosti.

Filamentární strukturu trysek. Vodivost ve filamentech přesahuje o 2 až
3 řády vodivost okolního plazmatu;

nízkou teplotu a hustotu plazmatu v tryskách, kdy se kinetická energie
plazmatu, pronikajícího radiálně do trysek, přetváří na axiální směr bez ade-
kvátních tepelných ztrát pravděpodobně formou nedisipativní turbulence;

zvláštní nechaotickou strukturu plazmatu v centrální oblasti, kde jsou
patrný filamenty a útvary charakteru smrští, šířící se radiálně z centrální
oblasti. Při vyšších tlacích v argonu dochází k vytvoření uzavřené kvazistoci-
onární struktury.

Při dalším výzkumu se bude studovat vztah uvedených zajímavosti k extrém-
ním vlastnostem z-pinče

a) dokonalejší diagnostikou,
b) počítačovým modelováním z-pinče,
c) spoluprací s pracovišti ÚFP, ve Ferraře a v Londýně.

Dále bych se rád zmínil o zajímavých a ne nereálných představách jednoho
z průkopníků jaderné fuze, prof.3.Linharta z Plasma Oipartimento na Universitě
•i- Ferrarrc. Týkají su Stupně fuzního reaktoru vycháZRjícího z principu mikro-
1 ;••.•[).).ose vodíkové bomby využitím principu z-pinče. Kritické mnoštví plutonia
v atomové bombě představuje asi 10kg.. V případě stlačení na 200 násobnou hus-
tutu se kritické množství sníží na desetiny gramu, nebot se zvýší, pravděpodob-
nost zachycení uvolněných neutronů jádry plitonia. Další snížení kritického
množství na mg může nastat v případě, že se k plutoniu přidá deuterium a tri-
cium v zařízení z-pinčového typu, kde dochází ke generaci neutronového toku
interakcí deuteronů s triciem. Pro 200 násobné zvýšení hustoty plutonia
a 1000 násobné zvýšení hustoty deuteria a tricia je třeba tlaku 10 1 7- 1 0 1 8 Pa.
Tento tlak je reálný v zařízeních s energií baterie 1 - 10 M0. Tato energie by
mohla z kritického množství několika mg uvolnit štěpnou reakcí energii dosta-
tečnou pro DT reakci a její výtěžek řádu 1G0 by se využil pro zapálení efek-
tivní a čisté D-D reakce. Tato přeměna by produkovala hlavní energetický zisk
10GJ. V případě explozí opakujících se po 1 sekundě by tento reaktor měl vý-
kon 10GW a jeho roční spotřeba plutonia a deuteria by byla kolem 30kg. Uvol-
něná energie by se zachytila silným magnetickým polem a bylo by možné převádět
ji přímo na elektrickou energii bez tepelného mezistádia běžného v současných
fosilních a štěpných elektrárnách.

Závěrem lze z presentovaných myšlenek utvořit následující resumé.
Způsob výrnhy energie bude mít v příštích padesáti letech rozhodující vliv nn
vývoj života a civilizace na Zemi.

3e zcela jasné, že pokračování v dosavadním způsobu výroby energie není
iv.íiíné z. důvodu zhoršování životního prostředí, biosféry.
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Východisko z táto situace vidí dnes fyzici pouze ve zvládnutí jaderná
fuze.

Výzkum jaderné fuze se v í3oučasné době zdá pomalý a tápavý, není vidtít
doba realizace komerčního reaktoru, veřejnost ztrácí důvěru a parlamenty oraenu-
)í i'inanční prostředky na provoz a projektování těchto zařízení.

Současný stav je třeba překonat vysokou zodpovědností vědců ve fuzni
problematice na celém světě. Je třeba široká mezinárodní spolupráce, hledá-
ní optimální cesty vynakládání prostředků a získání důvěry veřejnosti pro
reálnost a nutnost tohoto výzkumu.
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Pojem entropie v ekologii

Doc. RNDr. Josef JELEN, CSc.
katedra fyziky FEL ČVUT, 166 27, Praha 2

Abstract

The contribution deals with the notion of entropy applied in ecology. Relations
of man to his environment are discussed using the concept of entropy as formulated
in thermodynamics, statistical physics and information theory. Selforganization
in dissipative systems is maintained by a negative inflow of entropy. Biological
evolution on the Earth is enabled by the costnological expansion of the universe.

Úvahy o životním prostředí zahrnují zpravidla rozbory nepříznivých vlivů výroby ener-
gie, vyčerpávání surovinových zdrojů, produkci odpadů a škodlivých látek ap. V širších
souvislostech jde o obavy z omezování dalších možností růstu, rozvoje a "zlepšování kva-
lity života" v širokém smyslu. Obavy vzbuzuje vše, co narušuje křehké a velmi úzké meze
dynamické rovnováhy mezi životem lidské společnosti a přírodním prostředím.

Mnohé z těchto otázek je možné formulovat a sledovat s využitím fyzikálního pojmu
entropie. Není to ovšem pojem pro řešení konkrétních problémů nezbytný, většinu dílčích
problémů lze vyjádřit a efektivně řešit i bez jeho použití. Přesto však je účelné s jeho
pomocí celý problém životního prostředí zasadit do obecného rámce přírodního dění a
ukázat na jeho širší souvislosti a vztahy. Pojem entropie je užitečný v globální teorii
životního prostředí.

Entropii zavedla termodynamika minulého století k popisu činnosti tepelných strojů,
usilujících o co nejúplnější přeměnu tepla v práci. Běžně užívané pojmy výroba a spotřeba
energie nejsou z fyzikálního hlediska docela korektní. Energie nevzniká ani nezaniká, jen
mění své formy. Ne však všechno, co zákon zachování energie (v termodynamice vyjádřený
tzv. 1. větou) připouští, je opravdu možné a uskutečňuje se. Práci je možno beze zbytku
a trvale měnit v teplo, opačná přeměna je však možná jen z části a podmíněně. Omezení
klade druhá věta termodynamiky.

Ta může být formulována tak, že makroskopická stavová veličina S, jejíž přírůstek dS
je definován jako poměr tepla přijatého při reverzibilní (tj. velmi pomalé, kvazistatické)
změně SQr k absolutní teplotě T, při níž děj probíhá,

nemůže v uzavřené soustavě nikdy klesat. Při vratných dějích zůstává entropie S stálá, při
nevratných procesech nevyhnutelně s časem narůstá, dS/dT > 0. Entropie je teoretickým
nástrojem, jímž fyzika popisuje nevratnou povahu samovolných přírodních dějů.

Pojem entropie postihuje i vlivy nevyhnutelného a všude přítomného tření, jímž se me-
chanická práce znehodnocuje v teplo. Růst entropie vystihuje i další zřejmou zkušenost.
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že teplo nemůže přecházet bez vlivů zvenčí z tělesa chladnějšího na těleso teplejší. K vy-
rovnání teplot však dochází zcela spontánně a samovolně. K nevratným přírodním pro-
cesům patří i jev difuse, samovolné vyrovnávání se koncentrací a tlaků.

Ve statistické fyzice je entropie makrostavu vyjádřena jako logaritmus počtu mikro-
stavů W, kterými lze daný makroskopický stav realizovat,

S=klnW,

kde k = 1.4 • \Q~2ZJjK je tzv. Boltzmannova konstanta. Čím větší je mikroskopická
neurčitost, čili "nepořádek" v systému, tím vyšší je hodnota jeho entropie.

S termínem "uspořádanost" a "neuspořádanost" je však třeba zacházet opatrně. Ne-
jde jen o rozložení částic v obyčejném prostoru, ale o rozložení stavů systému v tzv.
fázovém prostoru, který bere v úvahu i rozložení částic podle jejich rychlostí. Není-li ro-
zložení rychlostí ve sledovaném procesu podstatné (kupř. nedochází-li ke změně teploty),
pak nelokalizované, nepravidelné, roztroušené a téměř rovnoměrné rozložení v prostoru
odpovídá skutečně vyšší entropii. Rozptylování původně koncentrovaných látek (např.
v ložiscích rud) zvyšuje entropii. Děláním "nepořádku" entropie roste. Svoz odpadů, tj.
dělání "pořádku", entropii sice snižuje, avšak za cenu energie "spotřebované" v dopravě.

Podstatou samovolných procesů doprovázejících růst entropie (v uzavřeném systému)
je skutečnost, že energie, původně soustředěná na několika málo makroskopických stup-
ních volnosti systému, se rozděluje na ohromný počet stupňů volnosti na atomové úrovni.
Nemění se množství energie, mění se však její kvalita a využitelnost. Energie se rozptyluje,
disipuje.

Lidé však "hodnotnou" energii potřebují. Užívají ji k pohonu strojů, pohybu do-
pravních prostředků, k přenosu ve formě elektrické energie a provozu elektrických spotře-
bičů a nejmodernější techniky a elektroniky ap. Člověk přetváří svět v němž žije, staví
města, vyrábí předměty, syntetizuje nové látky . . . "Spotřeba" energie je v životě vyspělé
společnosti naprostou nevyhnutelností.

Energie, kterou využíváme, pochází rozhodující měrou, přímo či nepřímo, ze Slunce. Je
tomu tak u energie získávané z rostlinných produktů, hydroelektráren, větru, přílivu atd.
Je tomu tak i v případě energie v minulosti deponované do ropy a uhlí. Teplo získané
spalováním pak částečně, s účinností procent až desítek procent, měníme v hodnotnou
energii mechanickou či elektrickou. Energie získávaná štěpením jader uranu byla aku-
mulována v explozivní fázi vývoje hvězd, kdy jádra uranu vznikala. Průmyslové využívání
termonukleární energie, získávané slučováním jader vodíku (který pochází z nejstarších fází
vývoje vesmíru) je ?.atím za horizontem dvou generací.

Veškerá energie, kterou člověk "spotřebovává" je konec konců přeměněna v teplo a
vyzářena ze zemského povrchu do mezihvězdného prostoru. Vážnou hrozbou je ovšem
tzv. "skleníkový efekt", podmíněný obsahem oxidu uhlíku v atmosféře, který vyzařování
ztěžuje. Ten může vést k nežádoucímu přehřívání Země a tím k vážným ekologickým
důsledkům.

Pro trvale udržitelný rozvoj ekonomiky a života společnosti je krajně žádoucí nevyčer-
pávat neobnovitelné zdroje energie či surovin, ale v rozhodující míře využívat zdroje,
které se trvale ze Slunce doplňují. Při spalování uhlí je třeba navíc uvážit, zda není, či
v budoucnosti nebude pro člověka cennější jako chemická surovina než jako zdroj energie.

V této souvislosti je důležitá okolnost, že řada odpadů přírodních látek, které nebyly
v předchozím procesu využity, nebo dokonce vznikly předcházejícím vynaložením hod-
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notné energie, může být využita jako cenná surovina k jiné výrobě a k jinému použití.
Entropie umožňuje charakterizovat i průběh chemických dějů [1]. Koroze, rozpouštění

látek, elektrochemické reakce v galvanických článcích ap., to vše jsou samovolné procesy
spojené s narůstáním entropie. Výjimkou nejsou patrně ani složité procesy vedoucí ke
vzniku a udržování života. I vytváření vyšších struktur bílkovinných molekul jako jsou
šroubovitě zkroucené struktury řetězce propojeného vodíkovými můstky, jeho svinování
do globulí a uložení hydrofcbních částí molekul do jejich vnitřku, to vše jsou procesy
přirozené a samovolné. Uvolněná energie je předávána do okolního prostředí jako teplo
a úhrnná entropie systému a jeho okolí vzrůstá, i když molekula sama se stává uspořá-
danější. Vznik prvotní struktury uspořádaného řetězce aminokyselin však vhodnou energii
potřebuje. Vzniká struktura s vysokou uspořádaností a její entropie se výrazně snižuje.
Chemické procesy vedoucí k uspořádání jsou však patrně spojeny s jinými, které posky-
tují potřebnou volnou energii na chemické úrovni. Ve spřažených reakcích je souhrnně
produkována kladná entropie. Aby se mohla lokálně vytvořit uspořádaná struktura a
entropie sledovaného systému se mohla snižovat, musí nutně jinde probíhat související
procesy, které entropii úhrnně zvyšují.

K teorii tzv. disipativních struktur se pokoušejí přispět nerovnovážná termodynamika,
teorie disipativních dynamických systémů a mezioborová disciplína nazývaná synergetika
[2, 3, 4]. Samoorganizující se a vnitřně funkčně členěný komplexní systém musí být
otevřený a v kontaktu s okolím. Musí přes něj protékat energetické toky a případně i toky
látkové výměny. Přírůstek jeho entropie dS lze chápat jako složený ze dvou komponent
dS = dSi + dSe- I když vnitřní procesy jsou disipativní a entropii produkují, dSi > 0,
může dS být záporné, dS < 0, jestliže platí dSe < 0 a \dSe\ > dS{. Tomu odpovídá
záporný vtok entropie zvenčí, neboli výtok kladné entropie, převyšující místní produkci.
Tak se může systém stávat uspořádanějším a organizovanějším na účet odvodu entropie
do svého okolí.

Také my, abychom žili, musíme dýchat a přijímat potravu. Ne všechno se však za po-
travu hodí. Jsme živi jen takovou potravou, z níž můžeme získat volnou energii, nezbytnou
k dlouhé řadě dalších spřažených a vzájemně koordinovaných reakcí. Tomu odpovídá pří-
jem "negativní entropie". Náš; život a naše činnost jako celek úhrnnou entropii v okolí
nutně zvyšují. Udržováním své existence člověk denně zvýší entropii okolí o hodnotu
přibližně AS « 4 • 10V//C

To vše nám umožňuje Slunce. Od něj přichází k Zemi energie Q ve formě záření
s vysokou teplotou Tg « 6000/ť. I když většina této energie je bez užitku znehodno-
cena v klimatických dějích, i jedna tisícina dopadající energie, vstupující do biologických
procesů, stačí dát vznik fotosyntéze, život rostlinám, živočichům i nám samým. Dopada-
jící energie je Zemí opět vyzařována, avšak ve formě záření s mnohem nižší teplotou,
odpovídající teplotě zemského povrchu, Tz « 300/í. Rozdíl v odpovídajících entropiích

odpovídá zápornému přítoku entropie k Zemi, tj. kladnému exportu entropie ze Země do
mezihvězdného prostoru (s teplotou reliktního záření Tv & 3/<). Tyto rozdíly teplot a
tedy očividná termodynamická nerovnováha, která je podjrúikou vytváření biologických
struktur na povrchu Země, je umožněna expanzí vesmíru jako celku [5]. Do expandu-
jícího vesmíru je možno emitovat produkovanou entropii, aniž by došlo k jeho nasycení,
termodynamické rovnováze a "tepelné smrti*.
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V příznivých podmínkách na povrchu Země, s teplotou mírně nad 0 stupňů Celsia, pak
může probíhat nespočet vzájemně složitě provázaných, sřetězených a funkčně souvisejících,
ač lokalizovaných biochemických reakcí, které podmiňují existenci samoorganizujícího se
života. Tím ovšem nemá být řečeno, že veškerá bohatost života člověka se redukuje na
tento obraz. Uvedené schema přírodních procesů je však rozhodně jeho biochemickým
základem a podmínkou.

Dynamická rovnováha člověka s přírodou je velmi zranitelná a meze této rovnováhy,
mezi nimiž je možné přizpůsobení se, jsou nepříliš široké. Stačí narušit některý závažný
článek celé sítě biochemických procesů a život mizí. Organismus není schopen přijí-
mat negativní entropii a pokračovat v sebeobnovovacích a organizujících se procesech a
podlehne procesům disipace. Stačí mechanické poranění, nevhodná toxické látka, změna
teploty, nedostatek kyslíku, přemíra záření ap. Při významné změně životního prostředí
na zemském povrchu by mohl život v některých formách třeba i pokračovat, avšak bez
člověka.

Péče o životní prostředí je tedy péčí o udržení dynamické rovnováhy lidské společnosti
s přírodou, úsilím o udržení podmínek, za nichž je možný vývojový proces s využitím ne-
gativního průtoku entropie systémem. Poznamenejme, že ložiska surovin, fosilních zdrojů
energie ap. jsou vlastně jakési sklady "záporné entropie", zřízené v minulosti.

Pojem entropie je velmi plodným a širokým pojmem s mnoha souvislostmi a zobec-
něními. Četná použití souvisejí se způsobem zavedení pojmu entropie v teorii informace,
která přispěla rozhodující měrou k hlubšímu pochopení jeho obsahu a jeho souvislostí. Pro
diskrétní pravděpodobnostní rozdělení pi, i = 1,...N, pi > 0, £ Pi ~ 1» J e informační
entropie, jako míra neurčitosti tohoto rozdělení (zprávy), zavedena vztahem

H = - ^ P i l o g 2 p ; bit.

Statistickou entropii S, měřenou v jednotkách JjK lze vyjádřit jako

5 = — k y^ Pi In pi = —k In 2 ̂  p,- log2 pť = cil.

Veličiny S & H mají úzkou souvislost. Množství informace je v teorii informace chápáno
jako odstraněná neurčitost, tedy jako změna entropie. Fyzikálně lze informaci v souladu se
vztahem mezi S a H opravdu, alespoň v principu, využít při převodu tepla v mechanickou
práci a naopak, za cenu disipace energie může být v procesu měření získávána informace.
Hodnota konstanty úměrnosti c mezi oběma jednotkami dává

IJ/K » 1023bit.

Tomu odpovídající typické hodnoty entropie ve fyzikálních úlohách v poměru k běžným
hodnotám v problémech teorie informace nabádají k opatrnosti při prostém ztotožnění
obou veličin za všech okolností. Zamícháme-li šálek kávy, pak znehodnocením energie
mechanického pohybu rotující kapaliny na teplo se změní entropie o hodnotu řádově AS fa
\0~sJ/K w 1017bit. Ve srovnání s tím množství informace obsažené ve všech různých
knihách, které byly kdy na světě napsány, počítané z počtu různých posloupností písmen
(symbolů) v nich obsažených, řádově dosahující hodnoty / ss 1015bit, působí tísnivě.

Použití pojmu entropie v situacích, kdy nejde o rozdělení pravděpodobností stavů
atomů a molekul, tedy o neurčitosti na mikroskopické úrovni, ale o neurčitosti a pravdě-
podobnosti stavů na úrovni mezoskopické či makroskopické, je možné díky hierarchické



struktuře a vysoké stabilitě dílčích úrovní přírodních systémů. Jde pak o neurčitosti jen
vůči vymezeným, zvoleným stupňům volnosti, zatímco jiné, mikroskopické stupně volnosti
v dané úloze nejsou podstatné a nejsou brány v úvahu. Takovéto (informační) použití en-
tropie se vyskytuje u autorů biologických článků při popisu genetických jevů, evoluce,
v ekologii společenstev, ba i v teoriích sociologických a ekonomických. Pojem entropie
vystupuje i ve studiích, týkajících se počítačových simulací projevu života ap.

Úvahy o dalších souvislostech pojmu entropie [6, 7], kupř. o objektivních a subjek-
tivních interpretacích tohoto pojmu, ač velice dráždivé a zajímavé a v lecčems naznačující
ještě hlubší úrovně popisu přírodního dění a člověka v něm, by nás však vedly za rámec
tohoto příspěvku.
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The control of the power energy system respecting the ecological influence.

The report gives a survey of research activities in the field of the minimi-
zation of negative influence of the power energy system to the environment.
These activities are in progress in two main ways : the conception of stage
of development of the power energy system and the control of operating of
production and transport of electric energy. In the first way we are dealing
with the model Long - range Energy Alternatives Planning System and its
modification for Czech conditions and for smaller regions. The second one
prepares the methods and computer programs for minimization of the influence
of the low quality coal burning power stations. The inevitable part of this
computation must be a control of a possibility to non interupt supply ele-
ctric energy to the consumers.

Elektroenergetika patří bezesporu k největším znečišťovatelům životního
prostředí v současném rozvoji technického světa. V evropském měřítku je ročně
emitováno cca 60 - 70 mil. tun plynných emisí a více než 90% tohoto množství
reprezentují emise S0~ a NO vznikající jako produkty spalovacích procesů
v uhelných elektrárnách. Snahy po omezování negativnícli vlivů energetiky na
životní prostředí probíhají souběžně s výhradami k jednotlivým energetickým
zdrojům a promítají se do

a) koncepcí rozvoje energetických systémů
b) vývoje a realizaci technických opatření a zařízení ke snížení emisí

před spalovacím procesem, v jeho průběhu a následovně po jeho ukonče-
ní při odvodu spalin

c) operativních opatření při řízení elektrizačních soustav v případech
vyšších koncentrací škodlivých prvků v imisních vrstvách

Na katedře elektroenergetiky se zabýváme oblastmi ad a) a c) a cílem
tohoto referátu je informovat o aktivitách, směrech výzkumné činnosti a do-
sažených výsledcích.

KONCEPCE ROZVOJE ENERGETICKÝCH SYSTÉMŮ1

V dlouhodobé perspektivě se jedná o zabezpečení výkonové rovnováhy zdro-
jů el. energie a její potřeby, a s tím i o prověření schopnosti jednotlivých
elektrárenských zdrojů pokrýt proměnlivé zatížení ES, kde ekonomické náklady
výroby i tectinické možnosti charakterizují jednotlivé typy zdrojů (na př.
jaderná elektrárna a špičková přečerpávací vodní elektrárna, plynové turbiny
a pod.). Dalším význačným faktorem koncepce rozvoje je ověření ekologických
dopadů příslušného energetického systému a volba varianty s minimálními vlivy
na životní prostředí.

K tomu využíváme počítačový model LEAP (Long-range Energy Alternatives
Planning System), jenž slouží k vytváření různých scénářů vývoje energetické-
ho systému a k jejich následnému posouzení 7 ekonomických a ekologických
hledisek. Program byl vytvořen ve Stockholm Environment Institut v Bostonu
(USA) a máme k dispozici jeho nejnovější verzi z roku 1992.
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Jak tento model pracuje? Stručně řečeno - pro zadanou výši a strukturu
spotřeby různých forem energie a pro známé technologie energetických přeměn
stanoví požadavky na primární zdroje. Potřebné primární zdroje a způsob jejich
transformace na konečnou energii jsou pak základem pro vyčíslení nákladů na
provoz navrženého systému a pro stanovení jeho vlivu na životní prostředí.

Schematicky jej tedy můžeme znázornit takto :

EKONOMICKÉ VYHODNOCENI

ENERGETICKÉHO SYSTÉMU

1
PRIMÁRNÍ ENERGETICKÉ

ZDROJE

TRANSFORMAČNÍ

PROCESY

SPOTREBA

ENERGIE

ZHODNOCENI ENERGETICKÉHO

SYSTÉMU Z EKOLOGICKÉHO

HLEDISKA

My tento model zatím nevyužíváme v jeho plné šíři, ale (v této fázi) se
zaměřujeme pouze na vyhodnocení energetického systému výroba, přenos a spot-
řeba elektrické energie v České republice, a to z hlediska znečišťování ovz-
duší (přičemž jsme zatím upustili od ekonomických propočtů).

.;:. práce se pak ubírá dvěma směry. Tím prvním je zhodnocení přínosu
snižování spotřeby elektřiny (ať už díky racionalizačním opatřením či res-
trukturalizací hospodářství) k ozdravění životního prostředí při zachování
stávajících způsobů výroby elektrické energie.

Druhým směrem je pak orientace na stranu zdrojů elektrické energie, kde
pro předpokládanou surovinovou základnu modelujeme pokrývání predikované
poptávky po elektřina z těch zdrojů, které mají být ve sledovaném období k dis-
pozici. Přitom v modelu zachycujeme veškeré změny ve zdrojové části ES, s ni-
miž se počítá - ať už jde o instalaci odsiřovacích a denitrifikačních zařízení,
zavedení fluidního a katalytického spalování nebo přechod na jiné palivo.
U takto navrženého energetického systému pak sledujeme celkovou produkci tako-
vých škodlivin, jakými jsou popílek, SO^, NO a CO.
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Za výchozí časovou úroveň jsme zvolili rok 1990 u pro známé údaje o vý-
robě i spotřebě elektřiny jsme pak pro léta 1990 - 1992 ověřili funkčnost
modelu, s jehož uplatněním počítáme jednak pro formulování úprav pro speci-
fika české energetiky (uplatnění pro řešení regionů) a jednak přípravou
nezbytných vstupních dat a prováděním výpočtů pro účely perspektivního rozvo-
je české energetiky.

ŘÍZENÍ PROVOZU ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY

Výzkumné práce rozvoje metod řízení elektrizační soustavy byly prováděny
v rámci Akademické iniciativy IBM na ČVUT v letech 1991 a 1992. Jejich program
byl zajišťován v úzké spolupráci s pracovníky katedry ekonomiky a managementu
elektrotechnické fakulty a pracovníky řídících center české energetiky. Hlav-
ním cílem bylo stanovení principů komplexního řízení elektrizační soustavy při
respektování dvou hlavních kriterií : ochrana životního prostředí

dosažení minimálních nákladů na výrobu
elektrické energie

Spojujícím faktorem obou hlavních kritérií je dodržení předepsané spoleh-
livosti dodávky elektrické energie. Při jejích výpočtech je používána teorie
Markovských procesů - jeho aplikace pro elektrizační soustavu, tvořenou velkým
počtem prvků t.j. výrobních jednotek, přenosových vedení, transformátorů a
odběratelů. Stavy těchto jednotlivých prvků jsou dány deterministickým nebo
stochastickým charakterem. Deterministický charakter je dán plánovaným roz-
pisem provádění údržby, stochastický charakter potom neplánovanými výpadky
obzvláště jednotek tepelných elektráren. Jednotka se může nacházet v jednom
ze tří možných provozních stavů 0 plný výpadek

1 částečný výpadek
2 plný výkon

Pro naplnění statistických řad a popisuchování jednotlivých zařízení se
využívá podkladů z provozních údajů shromaždovaných na Českém a Slovenském
energetickém dispečinku.

Cílem této etapy výpočtů je nejen konstatování výše výpadků (odpadlého
výkonu) v ES, ale navržení způsobu jeho pokrytí zdroji, které jsou k dispozici.
Úloha je komplikována obzvláště potřebou rychlosti zajištění elektrického vý-
konu a zjednodušeně můžeme možnosti řešení charakterizovat :

- použitím rezervního výkonu v elektrárenských zdrojích
- importem elektrické energie
- omezováním zatížení u vybraných typů velkoodběratelů

Speciální možnosti nabízejí přečerpávací vodní elektrárny, u kterých je
však nutné ověřovat limity množství vody dané minimálním a maximálním objemem
nádržní kapacity.

Respektování vlivu energetiky na životní prostředí v rámci ekonomického
dispečinku představuje hledání kompromisu dvou veličin : nalezení minima
celkových provozních nákladů ES a minimalizace celkových emisí. Relativní pře-
vaha a vliv jedné z obou veličin je dána aktuálními ekologickými (např. špatné
rozptylové podmínky), ekonomickými, politickými aspekty, které mohou vést
k variabilnímu použití základních vztahů

S N i (PÍ) = min Rov. (1)
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a SEi (Pi) = min Rov. (2)

kde (PJL, P2, ... , P )€. X Rov. (3)

Pi ... výkon i - tého turbosoustrojí, n ... počet jednotek
X ... přípustná řešení

Základem všech výpočtů ekonomického dispečinku jsou nákladové charakte-
ristiky tepelných elektráren, tvořené sériově zapojeným kotlem, turbinou
a generátorem. Obecně je tato charakteristika vyjádřena polynomem druhého
stupně

N (P) = a Q + a, P + a 2 P
2 Rov. (4)

v pracovním režimu, omezeném intervalem (Pmin, Pmax). Byla vyřešena i více-
spotřeba paliva, která vzniká při spouštění bloků po déle trvající odstávce.

Závěrečnou fází modelu je výpočet chodu elektrické sítě, který prověřuje
schopnost přenésti přerozdělený elektrický výkon do center spotřeby. Byl
využit Newtonův přístup k řešení daného problému, který vychází z následují-
cích fyzikálních a provozních omezení a proměnných :

Pi, Qi ... činný a jalový výkon i-té jednotky
Si komplexní výkon Si = Pi + jQi
Ui napětí v uzlu i
</i úhel napětí v uzlu i
£ij fázový posun napětí mezi uzly i a j
ítfij úhel transformátoru mezi uzly i a j
Iv proud ve vedení v

Popsané výpočtové programy byly vyzkoušeny na reálném souboru dat české
elektrizační soustavy a prokázaly číselné rozdíly obou přístupů, vyjádřené
rozdílem nákladů na výrobu elektrické energie po dobu optimalizovaného období.

V letošním roce pokračují práce v této oblasti v rámci interního grantu
ČVUT.

Literatura : 1. LEAP - Overview, SBI Boston 1992
2. 3. Tůma, J. Dudorkin, 0. Starý, M. Beneš (1992) "Optimal

Ecological Control of Power Systems"
IBM Academic Initiative Projects Seminar, pp 113 - 123

3. J. Tůma, K. Pospíšil (1992) "The control of power energy
system with minimization of its environmental impact"
World Energy Council, sect. 1.3, pp 100 - 110
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ABSTRACT

The Expansion of Modern Technologies Electricity and Heat
Production on base Cogeneration generály and especially Gas-Steam
Cycles will to have a big chance to decrease CO2, S0x and N0.(
emission's production in future.

In Czech republic (CR) older 100-110 MWe and 200-210 MWe

coal-fired units could be renovated in various ways.
The Czech company has been developing its own system of

Fluidised Bed Coal Gasification, applications are described. In
thy highest town Gas Works in CR, will be probably installed
Integrated Coal Gasification Combined Cycle after 1996.

0 V O D

Využiti paroplynového zařízení (PPZ) v energetice
předpokládá nasazení spalovacích turbin v kombinaci s parními
turbinami a uskutečnění výhodného termodynamického cyklu v rámci
užití paliv fosilního původu.

Takové velice efektivní spojení spalovacího motoru, resp.
turbiny s dalším využitím tepla spalin v parní turbině s
minimalizováním komínové ztráty dovoluje zvýšit účinnost výroby
elektřiny v kondenzačním provedení na 44-54 % oproti konvenčnímu
schématu jen s parní turbinou s cca 34-40 %.

Při maximalizaci podílu výroby elektřiny záleží především
na poměru instalovaného výkonu ve spalovacích turbinách (ST) a
v parních turbinách (PT). Zde jsou výhodná zařízení bez přitápění
v kotli na odpadní teplo spalin s poměrem ST : PT = 2 : 1 .

Uspořádání s přitápěním v kotli představuje zpravidla
instalaci vyššího výkonu v PT než udávaný poměr 2 : 1 a je
častěji užívána pro větší průmyslové teplárny s odběrem páry o
různých parametrech a odběrem tepla obecně. Tato instalace
dosahuje poněkud menší celkovou účinnost výroby elektřiny než
citované uspořádání bez přitápění. (1)

Nicméně užití teplárenských jednotek vede oproti samotné
kondenzační výrobě elektřiny k závažným úsporám primárních
energetických zdrojů.

To vyplývá z úvahy při porovnání konstantní dodávky tepla
s možnostmi výroby elektřiny v různém typovém schématu
teplárenské dodávky. Při porovnání dodávky elektřiny ku dodávce
tepla (tzv. teplárenský modul) dosahuje zmíněný poměr přibližně
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nás 1 eclu j í c í ch hodnot ( 2 ) :

pouze při užití parní turbiny - 0,268
pouze při užití spalovací turbiny

(motoru) - 0,70.7
při užití kombinace spalovací

parní turbiny - 1,22.

Z předchozích údajů vyplývá. že oproti jednoduchému
teplárenskému uspořádání s parní turbinou lze v tzv. Combi
uspořádání (ST, PT) dosáhnout cca 4,5 násobně většího poměru
dodávky elektřiny při cca 00 % účinnosti výroby elektřiny a
tepla. Množství obtížněji využitelného odpadního tepla o nízkém
potenciálu (které zpravidla pouze otepluje bezprostřední okolí
velkoelektráren) z kondenzační výroby elektřiny by se tak mohlo
podstatně snížit.

SOUČASNÝ STAV VE SVĚTĚ A ČESKÝCH ZEMÍCH

Na svétě jsou paroplynová zařízení efektivně využívána
zejména při použití semni h o plynu či topného oleje. Instalace
samostatných ST, resp. spalovacích motorů se kromě již citovaných
paliv vyskytuje ještě v případě využití bioplynu.

V budoucnu se předpokládá nasazení zplyňovacích technologií
uhlí a tlakových fluidních spalovacích procesů nové generace v
rámci instalace PPZ při výrobě elektřiny a tepla. Zařízení by
měla dosahovat zvýšenou účinnost výroby elektřiny oproti
současným elektrárenským zdrojům.

Ještě v průběhu 90. let by měla být v Evropě uvedena do
provozu velká PPZ s využitím zplyňování uhlí tzv. hořákovým
způsobem a technologií tlakového fluidního zplyňování.

V Nizozemí (v Bugennum) se jedná o hořákový výtavný typ
zplyňování typu Shell s počátkem provozu v letošním roce. Je zde
využíváno australské uhlí s výhřevností 25,4 MJ/kg, zařízení na
celkový elektrický výkon 284 MWe (s toho je pro ST udáváno 156
ME e).

V Německu by měl být v roce 1995 dostaven v Goldenbergu
tlakový fluidní typ HTW na bázi hnědého uhlí z místních zdrojů
o celkovém výkonu přes 320 MWe.

Udávaná čistá účinnost výroby elektřiny je předpokládána u
zmíněných zařízení na úrovni 43-45 "A.

V současné době provozované bloky v rámci českých
energetických závodů (100 a 200, resp. 110 a 210 MWa) dosahují v
kondenzačním uspořádání účinnosti výroby elektřiny v rozmezí 30-
32 %. Při porovnání docházíme tedy k více než 25 % úspoře paliva,
zejména uvážíme-li, že účinnost bloků u nás dále klesne
přístavbou odsiřování spalin (cca o 1-2 % ) .

V případě zplyňování uhlí v zahraničí se jedná o zajištění
nízkoteplotního odsiřování, jehož aplikace znamená určitou
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termickou ztrátu. V případě vysokoteplotního systému odsiřování
energetického plynu, který by mohl být zralý pro uplatnění v
provozním měřítku cca k roku 2000 a těsně po něm by se mohly
efektivně využít další reservy v účinností takového
technologického schématu.

Jestliže budou na začátku příštího století již potřebné
několikaleté zkušenosti s provozem velkých PPZ v zahraničí, je
žádoucí uvažovat o uplatnění takových integrovaných paroplynových
zařízení (PPZ) na místech elektrárenských bloků v české republice
(ČR} , které budou postupně vyřazovány, nebo tam, kde životnost
instalovaných odsiřovacích zařízení spalin u konvenčních
elektráren bude již kulminovat.

Navíc je v rámci dlouhodobé činnosti v ČR sledována aplikace
velkoprovozního tlakového fluidního zplyňování vlastní
konstrukce. Tato technologie je vyvíjena v ZVU Hradec Králové za
spolupráce s dalšími našimi organizacemi od 80. let.

Vývoj jednotky se opírá o dlouholeté zkušenosti výrobce s
tlakovými generátory (sesuvné lože) a postupné zvyšování
velikosti modulu z 0,5 t/h prosazeného uhlí přes konstrukci
jednotky 10-15 t/h (připravována realisace v Palivovém kombinátě
Vřesová) až po záměr výstavby bloku 268 MWfi (z toho ST na úrovni
120 MWe) předběžně uvažovaného na místě odstavených bloku 110 MW
v Tušimicích. Při uskutečnění tohoto záměru by v případe
uplatnění vysokoteplotního odsíření plynu mohla účinnost výroby
elektřiny dosáhnout cca 42 %. Zvolená technologie zplyňování byla
vybrána pro dobrou dostupnost nejširší palivové základny
hnědého uhlí v ČR. Poměrná universálnost použitého
technologického postupu nevylučuje kromě širší škály hnědých
lignitickych uhlí také využití typů černého uhlí s vyšší teplotou
tavitelnosti popela.

Ilustrativní porovnání situace při instalaci odsiřovací
technologie spalin na 200 MW elektrickém bloku a budoucí
instalaci IPPZ - typ ZVU následuje. Je v něm zachycena
kvantifikace vstupů a výstupů z výroben, včetně měrných emisí
plynných exhalací. (3)
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Typ
elektrárny

j! účinnost
i výroby
:; elektřiny {%)

S 200 MWe s odsiřováním
í spalin

» 250 MWe IPP2 ( ZVU
!; Hradec Králové)
||_42,3 %

cr/kWh •• mg/kWh

Typ
elektrárny

NO, Popel j Energo- j Odpadní
j sádra í teplo

účinnost
výroby

elektřiny (%)

mg/kWh í g/kWh i g/kWh j MJ/kWh

I! 200 MWe s odsiřováním
spal in
32 %

2 50 MWe IPPZ ( ZVU
Hradec Králové)
42,3 %

x - severočeské hnědé uhlí: Q;" = 11,3 MJ/kg;
Ad = 31,5 %; S = 2 %

V blízké době se první velká IPPZ v ČR bude pravděpodobně
realizovat na Sokolovsku v palivovém kombinátě Vřesová (PKV).

Stávající tlaková plynárna ve Vřesové přestane po roce 1996
vyrábět svítiplyn, protože veškerý veřejný potrubní plynárenský
systém bude již převeden na dodávku zemního plynu.

V roce 1991 byla vybrána po rozsáhlém expertním řízení
varianta výstavby IPPZ, kterou bude možno ralizovat etapovité.
V roce 1992 se uskutečnilo 2 kolové výběrové řízení, týkající se
energočásti IPPZ. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firem
Alsthom - 1. brněnská strojírna. V současné době probíhá stavební
řízení o realizaci této rozsáhlé investice. Uvedení IPPZ PKV do
provozu v 1. etapě (1. blok) by mělo následovat cca v polovině
roku 1995, druhý energetický blok by měl být realizován během
roku 1996, Celkově se jedná o instalaci výkonu cca 390 MWS (z
toho 260 MW9 ve spalovacích turbinách), který by jako kompaktní
celek mohl přispívat dodávkou do elektrizační soustavy od roku
1997 (4).

Při porovnání energetických účinností docházíme ke srovnání,
že při započítání energetického obsahu vedlejších, obchodně
zajímavých produktů (surový benzin, nízkosirnatý dehet atd. )
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vyi.-Ji.-i:; i termická účinnost konverze přes 70 %. Za takových
okolností pak celková energetická účinnost se zohledněním výroby
elektřiny dodávkou tepla přesáhne 50 %, což je oproti již
zmiňované účinnosti cca 30 % srovnatelně velkých bloků veřejné
energetiky ČR značný rozdíl. Při realizaci záměru by mělo dojít
k adaptaci výrobny svítiplynu v pružně fungující elektrárenský
celek. Ten by s možností využití energoplynu z uhlí a reservy v
užití napojeného plynovodu zemního plynu mohl pracovat v rozmezí
150-192 MWe mimo špičková zatížení a při 360-392 MW ve špičkovém
zatížení. Takový doplňující zdroj v energetické soustavě s
moderním řídícím systémem a regulací by vyhovoval přísným
kritériím kladeným na velké konvenční zdroje na konci tohoto
století. Minimální exhalace SO^ v případě odsířeného
energetického plynu, příp. užitého zemního plynu a podstatné
snížení měrné emise COj,, zdůvodnění vysokou účinnstí konverze
energie v palivu na výstupní dodávku elektřiny a tepla,
zdůrazňují přednosti výhledové instalace takového IPPZ. Z
hlediska odborného růstu provozovatelů by navíc došlo k osvojení
špičkové pokrokové technologie, jejíž uplatnění se bude postupně
ve světě rozšiřovat ve značném měřítku.

Další typ zařízení typu IPPZ, které je ve světě již
instalován na větších jednotkách, je tlakové fluidní spalování,
jehož vývoj realizovala firma ABB-Carbon AB. Zařízení jsou
sestavována na základě tzv. modulu P 200 (cca 200 MW^ ). V
současné době pracují tyto jednotky takto:

Vartan, Švédsko (135 MW e), teplárenské užití
Tidd, Ohio (70 MWe) , výroba elektřiny
Escatron, Španělsko (79 MWe) , výroba elektřiny
Wakamatsu, Japonsko (71 MWf) , výroba elektřiny.

Při samostatné výrobě elektřiny dosahují zmíněné jednotky
účinnosti 36-38 %. Jednotka Vartan ve Stockholmu má při
kombinované výrobě elektřiny a tepla účinnost 89 %. V současné
době byl v elektrárně Třebovice v Ostravě přijat záměr instalace
1 takového zařízení (P 200). Instalace by měla proběhnout po roce
1995, podobně je studijně Pražskou teplárenskou společností
sledována možnost zařazení 1 až 2 bloků v pražské lokalitě
Malešice.

Z hlediska užití paliva existuje vedle ekologicky
šetrnějšího využití uhlí v rámci IPPZ i varianta nasazení zemního
plynu. (5, 6)

V trikovém případě jde zvláště o uplatnění středních a
menších jednotek s plynovými motory v rámci kogenerace a o větší
PPľ. teplárenského určení. Odhad účinnosti využití primárního
paliva je velmi vysoký a bylo by možno počítat se zásobováním
teplem přímo v městské nebo průmyslové zástavbě, zejména v
případě průmyslové energetiky. Takové zdroje s účinností výroby
elektřiny a tepla kolem 70 %, příp. více, by mohly v ČR
představovat v součtu desítky až stovky instalovaných MWe.
Celkově vyšší měrné investice v případě zmíněných menších
jednotek znamenají minimalizaci energetických ztrát při
konverzích a šetření primárních energetických zdrojů, zde drahého
zemního plynu.
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Celkové oživení průmyslu na základě nově zavedených
výrobních programů by mohlo přispět k rozšíření kogeneračních
jednotek na bázi topných plynú v ČR. Problémem však zůstává
návratnost investice do moderní technologie výroby, elektřiny a
tepla, dosud se vyplácí instalovat takové velmi účinné jednotky
v účelovém provozu, kde maximum tepla a elektřiny je využito v
rámci spotřeby provozovatele. Tak se lze dostat až na dobu
návratnosti kolem cca 10 let.

Při současných technicko-ekonomických analýzách zjišťujeme
obecně i pro jednotlivé případy realizace v podnicích, že
pomalejší ekonomická návratnost je působena především:

poměrně vysokými měrnými náklady (to platí zvláště pro
dovozy spalovacích turbin),
současnými relacemi cen paliv a energií (uhlí versus plyn),
nízkými výkupními cenami elektřiny pro veřejnou síť,
státní, příp. obecní legislativou (ekologickou i
hospodářskou), která neumožňuje širší významnou podporu a
preferenci velmi účinných výrob elektřiny a tepla (bráno s
ohledem na šetření primárních paliv a snižování tepelných
emisí, které jsou velmi významné v méně účinných výrobách
elektřiny při kondenzačním režimu elektráren).

Je nutno poznamenat, že zemní plyn je především strategickou
surovinou z dovozu, takže k dalšímu většímu rozšíření spotřeby
topných plynů by mohlo přispět širší užití bioplynu (skládky,
čističky vod) a rozšíření těžby uhelného metanu z procesu tzv.
hydraulické těžby z uhelného lože (oblast Ostravska).
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ELEKTRICKÉ VÝBOJE PRO EKOLOGICKÉ

APLIKACE.

Doc. Ing. Stanislav PEKÁREK, CSc, Doc. Ing. Josef ROSENKRANZ, CSc,
ČVUT FEL, Technická 2,166 27 Praha 6

Nitrogen oxides and sulphur dioxide, produced primarily by coal-burning power plants and
automobile exhaust, are major contributes to acid rain. Non-thermal plasma technique offer the
advantages of energy efficiency and capability for the simultaneous removal of coexisting
pollutants. These techniques utilize the dissociation and ionization of the background ,gas to
produce radicals that, in term decompose the toxic compounds. The key to success for non-
thermal treatment of pollutant is to produce a discharge in which the majority of the electrical
energy goes into the production of energetic electrons rather than into gas healing.

Kyselé dešlč, oteplování Zcmč, poškozování ozónové vrstvy a smog jsou jedny
z nejvážnějších problémů, s jejichž řešením se v této době lidstvo setkává. Oxidy dusíku a síry,
produkované především elektrárnami spalujícími uhlí a výfuky automobilů jsou hlavními
příčinami způsobujícími kyselé deště". Oxid uhličitý uvolňovaný ve velkých množstvých při
spalování uhlí, nafty a přírodního plynu hraje největší úlohu při vzniku skleníkového efektu.

Kromč klasických technologií (například pro odsiřování kouřových plynů) se v posledních
nčkolika letech začínají vyvíjel nové netermální-plazmatické metody odstraňování výše uvedených
škodlivin. Princip nctcrmáMho-plazmatickčho odstraňování škodlivých látek například
z kouřových plynů spočívá ve vytvoření elektrického výboje, ve kterém je včtšina dodané
elektrické energie spotřebována na vznik energetických elektronů a pouze nepatrná část télo
energie jde na ohřev plynu. Teplota elektronů je tedy vysoká, zatímco plyn zůstává prakticky při
nezvýšené teplotě a tlaku. Energie elektronů je potom využita k ionizaci a disociace plynu, což
vede ke vzniku radikálů, které jsou schopny rozkládat škodlivé sloučeniny.

Mechanismus nctcrmických procesů čištění spalin na bázi elektrického výboje [1] je ukázán
na obr. 1.
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a) Redukce CO2

b) Oxidace NOX
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Obr. 1.

Existuji různé druhy elektrických výbojů, které lze k výše uvedeným účelům použít:

- koronový výboj

- mikrovlnný výboj

- generace elektronového svazku

- doulnavý výboj za vysokého tlaku v proudícím plynu
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Zařízení využívající koronový výboj pro odlučování oxidů síry a oxidů dusíku z kouřových
plynů pracuje v uhelné elektrárne Marghena nedaleko Benátek. Schema tohoto způsobu
odlučování je ukázáno na obr. 2.

Nerezavějící ocel
Spaliny

Tenký drátek

Obr. 2.

Koronový výboj je typem výboje generovaným za atmosférického tlaku v prostředí, kče
existuje silnč elektrické pole (v okolí ostrých hrotů, tenkých drátků atd.). Tento typ výboje vzniká
v pracovní komoře, kterou proudí kouřové plyny. Účinnost odlučování je velmi vysoká -
pro oxidy síry dosahuje 99 % a pro oxidy dusíku 60 %. Spotřeba energie činí 6 % celkové výroby
elektrárny. V porovnání s odlučovači využívající elektronového svazku je sice energetická
náročnost vyšší ale jsou podstatné nižší investiční náklady.

Schema zařízení pro čištění spalin, ve kterém je využíván elektronový svazek je ukázáno
na obrázku 3.

Příměsi

Spaliny
El. odlučovač

Urychlovače elektronů

DD
El. odlučovač

Komín

Skladovací
silo

Obr. 3.
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Hlavní částí tohoto zřízení je pracovní komora. V horní části léto komory jsou umístěny
urychlovače elektronů. Urychlené elektrony jsou pak titanovými okénky vedeny do vlastní
komory, kde reagují se složkami spalin a dojde k nastartování ionizace, disociacc a ke vzniku
radikálů, které jsou schopny rozkládat škodlivé sloučeniny. Uvedené zařízení, pracující v tandemu
s klasickými elektrostatickými odlučovači, je použito pro odlučování spalin v uhelné elekuarnč
Nagoya. Spotřeba energie činí 3 % celkové výroby, průtok spalin je 12 000 m3/hod. Parametry
elektronového svazku jsou 800 kcV, proud svazkuje 25 mA.

V porovnání se zařízeními, ve kterém je používán koronový výboj jsou provozní náklady
nižší ale jsou vyšší investiční náklady. Kromč toho zde značnou roli hrají i technologické
problémy, spojené s titanovými okénky pro elektrony vstupující do pracovní komory.

Perspektivním typem výboje, který lze použít pro výše uvedené účely je i doutnavý výboj za
vysokého tlaku v rychle proudícím plynu. Katoda je u tohoto typu výboje tvořena ostrými
jehličkami, anoda je ve tvaru destičky. Napčtí na výboji je kolem 10 kV, rychlosti plynu jsou asi
100 m/s.

Jehly katod

W
x I I I I I

Plyn X > v / p ' y n

\ Anoda

Obr. 4.

Výše uvedené metody čištční jsou metody alternativní k metodám klasickým. Jejich hlavní
předností však je, že dochází k současnému odstraň vání oxidů dusíku a síry.
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In the presented paper is studied the problem of interaction of environ-
ment between vacuum screen of TV or computer and observer. It is explained the
origin of the electric field of the screen and its influence on the distribu-
tion of ions and aerosols as well as respiratory products of the observer. It
is also explained the origin of the X-rays within the TV screen. This radia-
tion in certain cases emerges out of the screen and consequently ionizes and
excites the particles of the gas environment. The attention is devoted also
to the study of the above mentioned problems.

Rozvoj televizního vysílání a počítačové techniky způsobil, že mnoho lidí
tráví mnoho hodin denně v blízkosti nebo dokonce v téměř bezprostřední blízkos-
ti televizních přijímačů (dále TV) a počítačových monitorů (dále PM). Tyto pří-
stroje vytvářejí ve svém okolí při provozu zvláštní, od normálního prostředí
výrazně odlišné prostředí, které nejen pasivně působí na pozorovatele, ale po-
zorovatel sám, aniž to tuší a aniž to může nějak ovlivnit, je aktivním spolu-
tvůrcem onoho prostředí, (Zobrazovacích prvků u TV a zejména u PM je v součas-
né době známo více druhů a proto je třeba upozornit, že další úvahy v tomto
textu se týkají výhradně přístrojů s vakuovými obrazovkami klasické konstrukce.)

Uvedené speciální prostředí tvoří několik složek, které spolu vždy poně-
kud souvisí a navzájem se ovlivňují. Je to především

1. ELEKTRICKÉ POLE.

Jeho příčinou je záporný elektrický náboj rozprostřený s konstantní husto-
tou na vnější (k pozorovateli nejbližší) ploše čelního skla obrazovky. Tento ná-
boj je způsoben elektrickou indukcí pod vlivem kovových velkoplošných těles -
tzv. masky a hliníkového povlaku vrstvy luminoforů, která jsou spojena s anodou
obrazovky a mají tudíž kladný potenciál cca 20 - 3ÓkV (uvažujeme barevné obra-
zovky). Ukazuje to schematický řez obrazovkou v blízkosti stínítka a dle obr.l
(podle ll|).
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Elektrickú pole má ve srovnání s jinými fyzikálními poli významnou
zvlášnost: jakýkoli předmět (vodič, izolant, polovodič, živý organismus) vlo-
žený do el. pole vyvolá jeho výraznou změnu. Z toho plyne, že i o],rozptylo-
vé pole v okolí obrazovky je přítomností pozorovatele silně změněno (ve srov-
nání se stavem bez pozorovatele). Zde ovšem mohou nastat dva případy:
a) pozorovatel je uzemněn (jde ovšem o uzemnení v elektrostatickém smyslu,
tj. uzemněn je každý předmět, který je se skutečnou zemí spojen prostředím
o rezistivitě £ < 10_rjm • To je téměř vždy splněno, a proto případ a)
budeme pokládat za štandartní a budeme se dále zabývat výhradně jím; i n

b) pozorovatel je izolován. (Od skutečné země jej dělí prostředí sy>10 Jim.)
Rozbor tohoto případu není snadný a pro nedostatek místa se jím nebudeme zabý-
vat.

Chceme-li ei. pole v okolí obrazovek měřit, je vhodné použít takového
snímače, který se svým tvarem blíží tvaru hlavy pozorovatele. V našem přípa-
dě, kdy bylo měřeno el. pole na skupině PM v počítačové učebně ČVUT FEL, byl
použit snímač typu Field Mill o průměru rotoru 170mm, tedy jakýsi přibližný
rozměrový ekvivalent lidské hlavy. Typická závislost intenzity elektrického
pole na vzdálenosti snímače (= pozorovatele) je na obr.2, 3. .

Jesliže mezi plošný náboj na povrchu obrazovky a pozorovatele (at již
uzemneného nebo ne) vložíme nějakou poněkud elektricky vodivou (opět v ele-
ktrostatickém smyslu) vrstvu, která ovšem současně nesmí zhoršit jas a citli-
vost užitečného signálu, pak se rozptylové el. pole pronikající k pozorovateli
silně zeslabí, popř. úplně potlačí. To je podstata obrazovek LR nebo přidav -
ných filtrů. Ukazují to obrázky 4, 5. Ha nich vidíme průběh el.pole PM Targa
TM 1945 bez filtru a s různými filtry. 3e zde také ukázka el. pole obrazovek. LR.

PM NEC flULTISYNC XL
too TV CAPS U A Č$

PM HITACHI CM2086

O SO 40 66 30 40 60

Obr. 2 Obr. 3

Jak je vidět z obr.2 a 3, intenzita elektrického pole ve vzdálenosti
cca 0,5 m od obrazovky (nejčastější vzdálenost pozorovatele od PM) činí 5
až 20 kV/m. To je zdaleka největší el. pole, s nímž běžný občan může přijít
po dobu několika hodin denně do styku. (Pro srovnání - pod venkovním ener-
getickým vedením 400 kV v místě největšího průvěsu vodičů je na zemi ve výši
hlavy člověka střídavé el. pole o intenzitě 7 - 8 kV/m). Všechna ostatní el.
pole jsou podstatně nižší. Z hlediska hygienických norem, které musí respekto-
vat i výrobci obrazovek, je však el. pole uvedených intenzit (posuzováno se-
parátně, tj. bez uvažování synergizmů) pro člověka bezpečné (|2|, |3|). To
však nic nemění na tom, že popyt v blízkosti obrazovek bez speciálních pro-
středků odstiňujících el. pole znamená pro některé jedince vždy zvýšený ná-
por na adaptační mechanismy. Nestíněné el. pole obrazovek podstatným způso-'
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bem ovlivňuje distribuci některých složek vzduchu.

PM TAZGA
T M1495

SÍTKA NOR IS
DATA

UNtGLAS

PMTARCA 1496 LR

PM NEC MULTISYNC

PM SYNCO CM-USV

Jsou to

2. AEROSOLY A IONTY

I v zdánlivě nejčistším ovzduší je vždy přítomen určitý podíl aerodis -
persní příměsi, tj. částic kovů, výfukových plynů, kouře, organických látek,
atd. o rozměrech v mezích 0,001 um až ř. 100 um. Tím spíše to platí o běžném
prostředí pracovišt, kanceláří včetně bytů. Značný podíl aerosolových částic
nese el. náboj (mnohdy několikanásobek elementárního náboje) získaný např.
adsorpcí pravých iontů, při destrukčních procesech látek s vnitřními el. dvoj-
vrstvami, indukcí v el. polích, atd. Vedle aerosolů, at již s el.nábojem nebo
bez něj, jsou v běžném prostředí přítomny i ionty nejrůznějšího původu, nesou-
cí jeden elementární náboj a lišící se navzájem pohyblivostí. Do el. pole me-
zi obrazovkou a pozorovatelem vstupují všechny uvedené částice buď již s el.
nábojem nebo jej získávají právě v něm (rtg. záření). Částice elektricky na-
bité jsou v el. poli podle své polarity Coulombovými silami přitaženy a de-
ponovány (neutralizovány) na skle obrazovky nebo vdechnuty pozorovatelem
(který nese vlivem el. indukce z obrazovky kladný nýboj). Vedle tohoto mecha-
nismu zde působí na aerosolové částice bez náboje kromě sedimentace,Brownova
pohybu také elektroprecipitace a v menší míře též fotoforéza a termoprecipi-
tace.

Ve specializované hygienické a balneologické literatuře (|4|) se uvádí
a dokazuje prospěšnost a nezastupitelnost tzv. lehkých záporných iontů pro
zdraví člověka a dalších živočišných organismů včetně tvrzení, že naopak ne-
přítomnost těchto částic činí ovzduší toxickým. Přijmeme-li tyto údaje, pak
pobyt v blízkosti TV a PM obrazovek by znamenal z hlediska lehkých záporných
iontů jejich zesílený přísun do dýchacích cest pozorovatele. Tak tomu skutečně
je ve velmi čistém ovzduší. V běžném prostředí ovšem vdechuje pozorovatel sou-
časně ve zvýšené míře záporně nabité pseudoionty (čili elektroaerosol), tedy
zejména částice kovů a jejich oxidů, o nichž je známo, že ve formě aerosolu
nesou nejčastěji záporný náboj (|5|). (Jde o částice, které do prostoru mezi
pozorovatele a obrazovku vstupují ze vzdáleného okolí již s nábojem.) Z uvede-
ného je tedy zřejmé, že provoz TV a zejména PM v městské atmosféře bez filtru
potlačujícího el. pole představuje pro pozorovatele evidentní zdravotní riziko.
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Významnou aerodisperzní příměsí v prostoru mezi obrazovkou a pozorovate-
lem jsou také respirační produkty pozorovatele. Dospělý člověk v klidu jedním
vdechem a výdechem vymění asi 500cm vzduchu, který současně obsahuje v průmě-
ru 0,0265 cm vody. Z toho lze výpočtem určit úhrnný počet částic (molekul,
popř. atomů), který činí podle |6| 3,B.1O . Experimentálně lze prokázat, že
z tohoto počtu zhruba 1.10 částic nese elektrický náboj, jehož koeficient
unipolarity (n /n ) je asi u jedné třetiny populace číslo přibližně jedna,
u další třetiny je n?l a u zbytku je n<*l. Nabité i nenabité částice respi-
račních produktů tvoři kromě N ? a H„0 též 14% 0~ a více než 5% C0„, který je
následkem výborné rozpustnosti ve voflě částečně ve formě kyseliny Dhličité
a konečně sem patří i částice sliznic dýchycích cest. Za hygienicky nepříznivé
se dle |6| pokládá ovzduší s podílem kyseliny uhličité (v aerodisperzní formě)
nad 1,5 - 2%. Takové podmínky se mohou při nedostatečně intenzivním větrání
vyskytnout v dýchací zóně pozororovatele (TV nebo PM obrazovky ) , je-
hož elektricky nabitý podíl respiračních produktů má koeficient unipolarity
menší než jedna.

3. RENTGENOVQ ZÁŘENÍ.

Svazek elektronů o energii 15 - 30 keV ve styku s pevnými látkami na své
cestě (maska, hliník, povlak, luminofory - viz obr.l) způsobuje generaci, rent-
genového zářeni, jehož část projde i čelním sklem obrazovky (elektrické pole
toto záření neovlivňuje, ale konstrukce LR nebo přídavné filtry je mohou ze-
slabovat) do volného prostoru, kde svou zbytkovou energií ionizuje plynné
složky vzduchu (s důsledky uvedenými v bodě 2) v bezprostřední blízkosti ob-
razovky (viz |7|). Současně ovšem probíhá i elektronová (a tedy i vibrační
a rotační) excitace částic s jejich následným návratem do základního stavu
cestou zpravidla nezářivých přechodů. Přímé ohrožení pozorovatele rtg zářením
je při obvyklých pozorovacích podmínkách vyloučeno, ale excitované částice
mohou ze známých příčin vstupovat do chemických reakcí v základním stavu ne-
uskutečnitelných, napr. s plynnými exhaláty, pocházejícími ze vzdáleného okolí
obrazovky, jejichž výsledkem mohou být někdy i stabilní toxické látky.
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ABSTRACT
This contribution is corncerned with ashes disposal
influence on the environment.The monitorinq data of waste
and leakinq water quality from ashes and slaq defecation
site are presented here,as well as results of leachate tests
of the ashes and slag from various power plants in
accordance with The Goverment. Regulation No 513/92 on waste
handlinq.Also the new trends of the ashes disposal in the
dry way are beinq discused here. in connexion with
possibility of stabilization of this waste by aditives
addition and the ashes disposal toqether with by-products of
flue-qas desulfurization.

1. UVOD
Přes velký rozvoj jaderné enerqetiky se v ČR stále
převávážná část elektrické energie vyrábí v klasických
elektrárnách spalujících tuhá paliva, převážně hnědé
rízkoenergetické uhlí.

Tato výroba zatěžuje všechny 3 základní složky životního
prostředí - vodu.pťidu i ovzduší, a to =

1> produkcí tuhých odpadá
2> emisemi znečišťujících látek do ovzduší
3) znečišťováním vodních toků a podzemních vod

Kromě znečištění ovzduší, které je řešeno realizací programu
odsíření spalin na velkých energetických zdrojích,
představuje významný ekologický problém produkce tuhých
odpadů - strusky a popílku vznikajících při spalování uhlí.

2. UKLÁDÁNÍ POPELA - SOUČASNÝ STAV
Tuhé zbytky ze spalování uhlí se v současné době ukládají na
struskopopílkových odkalištích. Doprava je realizována
převážně hydraulickým způsobem tzn.,že struska a popílek
jsou v baqrovací stanici na elektrárně míšeny s vodou a ve
formě hydrosměsi dopravovány potrubím na odkaliště. Popel na
odkališti sedimentuje a odsazená voda je čerpána zpět do
elektrárny k opětovnému plavení popela Ccirkulační systém?,
nebo "je jako odpadni vypouštěna do recipientu Cpríltočný
systém).

Při tomto způsobil dopravy a ukládání dochází k vyluhování
rozpustných složek popela. což s sebou přináší nebezpečí
kontaminace podzemních a povrchových vod.
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2-1- OVLIVNĚNI POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD
Elektrárenský popel Je často označován za potenciálně
nebezpečný kontám i nant životního px-ostředí, a to především
pro značné koncentrace toxických stopových prvků v něm
obsažených.

Stopové prvky přecházejí do popela z uhlí.kde se vyskytují
ve formě nerozpustných orqanických či anorganických
sloučenin s nízkým součinem rozpustnosti
Csi 1 ikáty, f osf áty. halocjenidy) -

V průběhu energetického spalování uhlí dochází k tomu.že
část původně nerozpustných sloučenin přechází při prtichodu
zónou vysoké teploty a oxidačního prostředí na sloučeniny
rozpustné a část zůstane v nerozpustné formě-

Stopové prvky těkavé povahy (Hcf.Se.As.Be) odchází jako pára
ve spal inach.Hůře tavitelné kovy se kondenzují na
POPÍ lek,kterýje tvořen množstvím maličkých <0.01-100 /um
v průměru)skiu podobných kulovitých částic. Na povrchu
popílku se koncentruje řada oxidu různých kovů ve formě
povlaku.Složení tohoto povlaku se u jednotlivých popílků
značně mění.Významná je i závislost výskytu některých
stopových prvků na velikosti částeček POPÍ 1ku.Obecně platí,
že se zmenšující se velikostí částic stoupá v těchto
frakcích koncentrace stopových prvků. což lze zdůvodnit
větším měrným povrchem menších částic. Proto byly
v úletových popílcích zjištěny nejvyšší koncentrace
stopových prvků oproti jejich poměrně nižší koncentraci
v ukládaném popelu-

Aby bylo možno zodpovědět otázku kolik, jak a kdy se stopové
prvky z popela vyluhují. prováděli jsme průzkum kvality
odpadních a průsakových vod na odkal ištich vybraných
elektráren ČEZ a.s- Clit.l). Škála sledovaných prvků byla
určena ve vazbě na platné normy a předpisy. Byl sledován
mechanismus vyluhování v průběhu hvdraulické dopravy i během
uloženi popela na odkališti.
Z výsledků tohoto ročního sledování lze vyvodit závěry, že
stopové prvky se z popela vyluhují, i když ne v takové míře
jak by bylo možno podle jejich původního obsahu v popelu
očekávat.Stupeň vyluhování závisí na celé řadě faktorů pro
každou lokalitu specifických, především však na výchozím
složení popela, který je hydraulicky dopravován na
odkaliště.

Z těchto důvodů se do vody prakticky nevyluhuj í nejvíce
ekologicky závažné prvky - Cd. Be a H<r, jejichž koncentrace
nalezené v popelu jsou pouze v jednotkách ppm-

Prvky typickými pro vyluhování z popela jsou As a V. Na
všech sledovaných lokalitách byly zjištěny zvýšené obsahy
těchto prvků v odpadní vodě.
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Dalším důležitým aspektem bylo zjištění,že koncentrace
stopových prvka v průsakové vodě jsou výrazně nižší než ve
vodě odpadní Ccirkulační), v některých případech dokonce
nižší než ve vstupní surové vodě používané k plavení. Tuto
skutečnost lze vysvětlit tím, že při prvním styku tuhé fáze
s vodou v průběhu hydraulické dopravy dochází k intenzivnímu
přechodu rozpustných složek popela do roztoku- Tento pochod
je relativně rychlý a do značné míry jej ovlivňuje pH
kapalné fáze. Při průsaku vody popelem uloženým na odkališti
přecházejí rozpustné složky zpět na povrch popelovin. kde se
sorbují na aktivních centrech. Z těchto důvodu je vhodnější,
když jsou v případě přebytku vody na odkališti vypouštěny do
recipientu vody průsakové. Toto opatření se využívá např. na
odkalištích el.Počerady a tp.Plzeň.

Ľlektrárny ČEZ a.s. provádějí v sledování obsahu stopových
prvků v odpadních a průsakových vodách z odkališt minimálně
lx ročně Clit.2). výsledky rozborů korespondují se závěry
předchozí práce.

3. ZHODNOCENÍ VVLUIIOVATELNOSTI POPELA VE SMYSLU PRÍLOHY C.1
K NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 513/92 SB- O PODROBNOSTECH NAKLÁDÁNÍ
S ODPADY

V opatření FVŽP ze dne 1.8.1991, kterým byla vyhlášena
Kategorizace a katalog odpadů není elektrárenský popel jako
odpad přesně specifikován.Názory odborníků na výklad
kata 1 OCTU se značně liší a přiklánějí se ke dvěma různým
výkladům zařazení tohoto odpadu =

1? kód č. 31301 Popílek a prach,místo původu
- Topeniště.spalovací zařízení.kategorie ZH
2) kód č.31305 Popel z uhlí a koksu, místo původu
- Topeniště.spalovací zařízení na hnědé a černé uhlí a koks,
kategorie Z

Po konzultaci s pracovníky MŽP ČR, kteří nás ujistili, že
každý odpad je nutno posuzovat individuálně . jsme
přistoupili k provádění vyluhovacích zkoušek ve smyslu Nař-
vlády č. 513/92 Sb. Tyto zkoušky jsme prováděli s popelem
z elektráren Tisová, Opatovice.Mělník. Prunéřov. Poříčí,
Dvůr Králové n.L. a Chemických závodů Sokolov Clit.3-8>.
Výsledky vyluhovacích zkoušek byly dále srovnávány s reálným
složením odpadních a průsakových vod ze struskopopílkavých
odkal išť .

Pro zajištění reprezentativnosti vzorků byly odebírány
všechny zrnitostní frakce popela Ctj. popílek z jednotlivých
sekcí" elektrostatických odlučovaču.popř- mechanických
odlučovačů a struska) v delším časovém období. Pro přípravu
vodného výluhu byly tyto frakce smíšeny ve stechiometrickéra
poměru a zhomogenizovány.Byly provedeny chemické rozbory
výluhů a testy toxicity na vybraných mikroorganismech.



Z výsledku těchto prací lze vyvodit následující závěry:

Většina parametra stanovených v příloze c.l k Nař. vlády č.
513/92 Sb. odpovídá třídě vyluhovatelnosti la , tzn. že
r. elektrárenských popela se prakticky nevy luhují toxické
polyaromatické uhlovodíky, nepolární uhlovodíky, fenoly,
anionaktivní tenzidy, kyanidy volné ani vázané. Rovněž
koncentrace fosforečnanů,dusičnanu,dusitanu,chloridu a
amonných iontů byly minimální.

Z aniontů byly oproti třídě vyluhovatelnost Ia zjištěny ve
výluzích pouze zvýšené obsahy síranu. Pro třídu
vyluhovatelnosti H a však obsah síranů již není limitován.
V některých případech se vyskytly i zvýSené koncentrace
fluoridů Cvýluhy popela z černého uhlí).

Hodnoty vodivosti výluhů vyhovují limitní hodnotě pro třídu
výluh.Ia - 100 mS/m. ve vratných vodách z odkališť je
hodnota vodivosti obvykle vyšší, nepřekračuje však limitní
hodnot pro třídu výluh. H a - 300 mS/m.

Problematickou se jeví hodnota pH vodných výluhů popela,
která v některých případech klesla pod spodní limitní
hodnotu 5.5 , což by řadilo tento odpad mezi odpady zvláštní
s nebezpečnými vlastnostmi-Tato skutečnost však neodpovídá
reálným poměrům na odkallstích , kde se pH odpadních vod
pohybuje v neutrální oblasti. V případě hydraulické dopravy
popela je proto možnost úpravy popela přídavkem vápna C& 1
Nař.vlády č.513/92 Sb-ívelmi omezená . neboť reálná hodnota
PH odpadní vody by se posunula do alkalické oblasti a mohlo
bys dojít k překročení hodnoty stanovené Vodohospodářským
rozhodnutím a v důsledku toho k negativnímu ovlivnění
recipientu.Toto opatření lze s výhodou využit při suchém
ukládání popela C lit.6).

Se sníženou hodnotou PH vodného výluhu souvisí i vyšší
koncentrace některých stopových prvků zjištěné ve výluzích
oproti jejich obsahu v odpadní vodě z odkališť. Rovněž vyšší
úhyn mikroorganismů při testech toxicity souvisí v tomto
případě spíše s extrémně nízkou hodnotou PH výluhu než se
zvýšeným obsahem škodlivin.

Z těchto důvodů se domníváme, že metodika přípravy výluhu
stanovená Nař. vlády č. 513/92 Sb. neodpovídá reálným
poměrům vyluhování při hydraulické dopravě popela na
odkaliště a z výsledků vyluhovacích zkoušek nelze stanovit
reálný vliv struskopopíIkových odkališť na životní
prostředí.

Struskopopí1ková odkaliště jsou vodohospodářským dílem
a jako taková by tedy měla být posuzována podle CSN 753310
Odkaliště a Vodohospodářského rozhodnutí, kterým je
stanoveno povolené množství a chemické složení vypouštěných
odpadních, popř- průsakových vod dle zákona č. 138/73 Sb-
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4- UKLÁDANÍ POPELU - HOVE TREHDV VÝVOJE
Veškerá výše uvedená fakta pak vedou k současnému novému
t.rendu ukládání popela suchým způsobem. kterým bude
minimalizován styk popela s vodou, čímž bude značnč snížena
mobilita si-opových prvkä a jejich príinik do prostředí.

Hutnost, změny technologie dopravy a ukládáni elektrárenského
popela dále podporuje skutečnost, že v souvislosti
s realizací procframu odsíření spalin bude nezbytné ukládat
společně s popelem i odpadní produkty z procesu odsíření
Cnapř.enerqosádrovec v případě mokré vápencové vypírky).Dle
zahraničních zkušeností lze popel a enerqosádrovec mísit za
přídavku aditiv za vzniku tzv. stabilizátu. produktu
s minimální propustnosti řádově 1.10~ym/s a velmi omezenou
vvluhovatelnosti (lit.9.10).

Při realizaci některých dalších metod odsíření jako je
polosuchá metoda, fluidní spalování s dávkováním vápence,
popř. suchá aditivní metoda. dojde ke změně qeomechanických
i fvzikálně-chemických vlastností popelovin. V důsledku
přítomnosti volného CaO v popelu dochází při hydraulické
dopravě k posunu pH dopravní vady do silně alkalické
oblasti.a to již při prvním styku tuhé fáze s vodou na
bacfrovací stanici.Tato skutečnost zcela vylučuje možnost
hydraulické dopravy tohoto popela C lit.11).

Popel z těchto odsiřovacích metod bude tedy rovněž nutno
ukládat suchým zpítsabem.Kromě volného CaO bude obsahovat
částečně i nezreacrovaný CaC03 a produkty odsířeni CaSQ4.
CaSOa-

Pracemi ve Švédském qeotechnickém institutu (lit.12) bylo
prokázáno, že popel obsahující produkty odsíření získává
vhodnější vlastnosti. než čistý popel. V proběhu času
dochází k chemické reakci mezi kyselými složkami popela
a alkalickým aditivem (pucolanické reakce) a vzniku nových
minerálu např. ettrinaitu Ca6Al2(S0xj>3 C0H)i2 -25H5>0. Tímto
způsobem vzniká stabilní materiál s vysokou pevností
a nízkou propustností-

Tyto předpoklady potvrdily i výsledky úkolu RVT "Odsiřování
spalin ETI I suchou aditivní metodou s využitím zařízení
z el. Arzberq"v?it.13). Měřením in-situ na suchém složišti
ETI bylo prokázáno. že propustnost uloženého materiálu se
časem výrazně snižuje, koeficient propustnosti k klesá
?: počáteční hodnoty 1-10"" na hodnotu řádově 10~yaž 10~y

m/s. U řaav vzorků odebraných ze suchého složiště ETI
v různých časových intervalech bylo mineralogickým rozborem
prokázáno. že reziduem přidávaného vápence je portladit
Ca<0H)z a kalcit. Kalcit vzniká až sekundárně z portlanditu
působením vzdušného CO2. neboť vzorky odebírané ihned po
uložení na složišti obsahovaly více portlanditu. zatímco
u vzorků odebíraných PO 2 měsících byl poměr zastoupeni
minerálů opačný. Rovněž zde byl zjištěn i ettrincrit.
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Rozsáhlé průzkumy a vývolové práce v Evropě i USA umožnily
dosáhnout u produktu odsiřování jejich ekologicky
neutrálních vlastností při dalším využití jako je tvarování
krajiny, rekultivace dolil apod- Clit.i4).

Odběratelé produktů odsíření v zahraničí je často využívají
jako cennou náhradu napr. kameniva a štěrku.

V závislosti na místních podmínkách mohou být produkty
odsíření společně s popílkem uplatněny jako materiál pro
těsnění deponií, napr. skládek městských odpadä (teplárna
Salzburg), dále jich muže být. využito jako ekologického
prvku pro překryvné a stabilizující vrstvy.
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T H E A S S E S S M E N T O F T H E N O I S E I M P A C T
I S S U E S F O R A N E N V I R O N M E N T A L S T A T E M E N T

by: S W TURNER MA, MSc, MIOA
(Rendel Science & Environment, UK)

ABSTRACT
For any development for which an environmental impact assessment is

required, the effects of noise must be considered. Clearly the noise output
from the development must be estimated but how that output is described
depends on the nature of the source. Furthermore, how the subsequent
assessment is made can also be a matter of interpretation, for example,
whether the noise level is assessed against an absolute standard or whether
it is compared with the background level. This paper will consider these
issues drawing on examples of such assessments.

INTRODUCTION

For virtually every development for which an environmental statement is
required some assessment of the noise impact issues must be made. The nature
of such an assessment though will depend on the type of the development and
the prevailing relevant local, national and international guidelines that
exist. This paper discusses some of the issues that arise when assessing the
noise impact and some of t':e techniqu'.s that are employed.

PRINCIPLES

The E C Directive (85/337/EEC) (1) requires that: "The Environmental
Impact Assessment will identify, describe and assess in an appropriate
manner..... the direct and indirect effects of a project on the following
factors: Human Beings"

One such effect that falls into this category is noise; but in terms of
the main pollutants that are associated with environmental protection it is
different in so far as we are seeking to minimise disturbance or annoyance of
people rather than avoiding health hazards. As discussed in (2) the
guidelines for typical atmospheric pollutants are fairly clear in so far as
the level of protection they give is broadly constant throughout the
population. Disturbance and annoyance is subjective and hence the criterion
used is unlikely to guarantee universal protection. Figure 1, shows reaction
to road traffic noise.

The criterion level for compensation arising from a new road in the UK is
68dB(A). It can be seen that this is at about the 50% satisfaction level.
So if a standard of 68dB(A) is set for a particular road development, there
would still be expected a significant level of dissatisfaction that c-iuld
imply that inadequate protection is being afforded. Most noise standards
therefore are not clear cut and this must be remembered when assessing the
noise impact.
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Not all noise sources are so prevalent that social survey work of the
type used to derive the results of Figure 1 is valid. An alternative
approach is to consider the noise increase over the existing background noise
level (3) . This requires, in addition to estimating the noise from the new
source, an evaluation of the background noise. Thus within a noise
assessment there are primarily two choices - an assessment against an
absolute level or an assessment of the expected noise level against the
existing background level.

PREDICTION OF SOURCE LEVEL

The main factors affecting the level of noise reaching a certain receptor
point from any source are:

• The sound power output of the source;
• The type of source (point, line or plain);
• The distance between the source and the receiver;
• The degree of acoustic shielding between the source and receiver;
• The degree of absorption of sound energy that occurs either by the

air or as a result of the sound propagating close to an absorbent
surface;

. • The prevailing weather conditions.
9



For transportation sources well defined methods exist. These include:

• Road traffic - the UK Calculation of Road Traffic Noise
• Railways - The British Rail Noise Prediction Model
• Air traffic - the UK Civil Aviation Authority Air Noise Prediction

Model.

For industrial sources there are two main methods:

• The CONCAWE Method
• The Danish Acoustical Institute Method

For accuracy, all these methods rely on the quality of the information
regarding the source sound power level, and how well the intervening
topography and its acoustical effects are reflected by the moc'.el. It is
often very helpful to augment this theoretical information by measuring the
source level and propagation effects at a similar site elsewhere.

As indicated above, the weather conditions and particularly the wind
speed and direction can influence greatly the resulting noise level. Figure 2
shows concurrent measurements made either side of a continuous noise source.

Figure 2: Noise Levels upwind and downwind from a
Continuous Noise Source
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It can be seen that at 400m away from the source the level down-wind is
some 16dB(A) higher than the level at an equivalent distance up-wind. Thus
because of such effects modelling can only really show the likely noise
levels in climatically neutral conditions, although at distances of up to
about 100m from the source the wind effects are not so dominant.

NOISE UNITS

Over the years acousticians have attempted to reduce the number of
different noise units and parameters used to describe and characterise the
noise from a particular source. For most noise sources these days the
equivalent continuous noise level (L^eg) is the descriptor used although for
road traffic noise in the UK the descriptor is the L^io, t n e level exceeded
for 10% of the time period of interest. The 'A' in the descriptors indicate
that the frequency content of the sound level has been weighted according to
a prescribed scale to simulate the way the human ear naturally responds to
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sounds of different frequencies. There is an argument that whilst applicable
and simple to use in most circumstances simply using the A-weighted scale
rather than looking more closely at the frequency information can sometimes
give a misleading indication of the likely impact.

BACKGROUND NOISE

Arguably the best unit for describing the background noise level at any
location is the L^gg t h e level exceeded for 90% of the period of interest.
However, there are circumstances when the existing noise climate has to be
described in terms of the L^io (for road traffic) and even the L^eq* Using
the latter however can give very misleading results and great care is needed
in its use in this type of situation.

When assessing the noise impact against the background noise, the
simplest approach is to use a single figure to describe the existing noise
climate and allow a certain increase in level above it. However, it can be
seen from Figure 3 that the background noise level as described by the
can be far from constant'.

> <n
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Figure 3: Typical Diurnal Variation of Background
Noise (LA90)
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It can be seen that the L^go varies by about 10dB(A) which acoustically
is a significant difference. Clearly which value to use is one of the
questions that must be answered. The first approach in this case would be tc
look at the time of day when the expected noise source will operate and the
comparison be made with the L^gg values that occur over that time period. It
is clear though that some care and judgement is required when making such an
assessment.

ASSESSMENT

For most industrial developments, the noise impact would be the direct
effects arising from the industrial process (e.g. turbines) and the indirect
effects from associated transportation links to plant (e.g. a rail link which
carries materials, or the road link enabling the work force to drive to the
plant.) Both these effects, though, would primarily have an impact only on
the immediate locality, although, perhaps the effect of the rail link may be
further away.



For transportation developments the effects could be more widespread. A
new highway would not only affect those living or working along the route
corridor, but also it would be likely to change the traffic usage along the
nearby road network. Thus it is important for the assessment to address all
the likely noise impacts.

When the noise impact is to be assessed against an absolute standard, it
is important to understand precisely what it means. For example, although a
standard may read: "The noise level shall not exceed 65 dB(A)." , what
parameter is intended? Over what time period? Are there no exceptions? Is
some compensation payable if that level is exceeded? If the answer to the
last question is yes, the design team for the new development have to
determine whether the cost of additional noise mitigation measures to enable
the standard to be met is out weighed by the liability that will be incurred
under the compensation arrangements. A similar set of arguments exist when
the impact is to be judged by a permissible increase of existing background.

For a highway scheme, the assessment can be more complex. Along the
route corridor, for example 300m from the carriageway, residential premises
would experience various noise changes from the existing to the future
situation, which might be:

Noise change
(LAlOlBdB(A))

Number of
properties

DECREASE

>15

0

10.0-
14.9

0

5.0-
9.9

70

3.0-
4.9

9

0.0-
2.9

1

INCREASE

0.0-
2.9

74

3.0-
4.9

31

5.0-
9.9

40

10.0-
14.9

22

>15

36

It can be seen that, overall, most properties would suffer an increase.
However, as indicated above, the impact would not be confined to the route
corridor, and across the affected road network the impact could be:

Noise change
(I-A1018dB{A))

Number of
properties

DECREASE

>15

0

10.0-
14.9

24

5.0-
9.9

293

3.0-
4.9

458

0.0-
2.9

659

INCREASE

0.0-
2.9

221

3.0-
4.9

35

5.0-
9.9

6

10.0-
14.9

35

>15

0

Combining these two tables gives:

Noise change
(LA1018dB(A))

Do something
- Existing

Total

DECREASE

>15

0

10.0-
14.9

24

5.0-
9.9

363

3.0-
4.9

467

0.0-
2.9

660

1514

INCREASE

0.0-
2.9

295

3.0-
4.9

66

5.0-
9.9

46

10.0-
14.9

57

>15

36

500

97



• An increase of 5dB(A) is exactly balanced by a decrease of 5dB(A);
• An increase of 10dB{A) from 45dB(A) to 55dB(A) has exactly the same

effect as a increase of 10dB(A) from 65dB(A) to 75dB(A).

Whether or not these assumptions are true would make the subject of
another paper!

CONSTRUCTION NOISE

The discussion so far has considered the noise impact once the
development is completed and operating. In any assessment, though, the
impact during the construction phase must be considered. In most cases,
because of the limited duration, this is a lesser effect in most
circumstances. However, in the case, for example, of building a road tunnel
through an urban area, the impact during the construction phase can be
dominant, because, once the traffic is in the tunnel, there is no significant
noise arising from it.

CONCLUSIONS

When assessing the environmental impact of any development, the noise
effects must be considered. The expected noise level can be compared either
against an absolute standard or against a permitted increase over the
prevailing background level. Although for industrial developments, the noise
impact is mainly confined to the immediate locality, most transportation
developments are likely to have a significant effect away from the route
corridor, and this must be included in any assessment.
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P R O B L É M Y Z N I Ž O V A N I A D O P R A V N É H O H L U K U

Doc.Ing. ARISTID DUCKO, CSc, Katedra rádioelektroniky, EF STU, Bratislava,
Ukovičova 3

ABSTRACT

This paper is directed on problems of measurement and reduction of noise
from road and highway traffic as well as verification of present situation in selec-
ted critical areas of Bratislava.

Different possibilities of noise reduction from traffic noise in exposed locali-
ties near motorways are discussed. Convenient methods and physical quantities for
experimental evaluation are described including noise monitoring in accordance with
international regulations and standards.

ÚVOD

Medzi ekologicky najzávážnejšie fyzikálne faktory, ktorých účinok v životnom a ko-
munálnom prostredí neustále stúpa, patrí dopravný hluk. Jeho sústavne pôsobenie
a stúpajúca intenzita vyvoláva negatívne reakcie postihnutého obyvatelstva lokalizo-
vaného v okolí frekventovaných dopravných trás. Hladina hlučnosti meraná v okolí
týchto dopravných trás pôsobí nepretržite v priebehu dňa aj noci. Cez deň však
spravidla dosahuje svoje maximálne hodnoty.

Podobné vlastnosti, vykazuje aj hlučnosť od leteckej premávky, aj keď v na-
šich mestách s letiskami (Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Zvolen a Poprad -
letisko V. Tatry) je frekvencia výskytu leteckého hluku doteraz omnoho menšia ako
vo väčšine západoeurópskych štátov. V súvislosti, s očakávaným zvýšením turistické-
ho ruchu a pripravovanej spolupráci našich a zahraničných letísk, napr. medzi le-
tiskom v Bratislave - Ivanke a letiskom Swechat - Viedeň musíme reálne predpokla-
dať aj príslušný nárast leteckého hluku.

DOPRAVNÝ HLUK Z CESTNEJ PREMÁVKY V BRATISLAVE

V súčasnosti je v našich podmienkach najvýznamnejší hluk z pozemných komu-
nikácií, pričom stále progresívnejšie sa začína uplatňovať aj hluk v okolí diaľnic.
Diaľnice síce pôsobia na ostatné cestné komunikácie v princípe ekologicky priaznivo
tým, že odčerpávajú značnú časť dopravy, ktorá by sa ináč musela uskutočňovať
po cestách nižších kategórií. Na druhej strane pôsobia diaľnice o to rušivejšie
v mestách, pri ich vstupe do intravilánu prípadne ak prechádzajú v tesnej blízkosti
sídlisk alebo obývanej zástavby. Takýchto kritických miest je viac aj v Bratislave,
napríklad pri vstupe diaľnice D2 z Brna a Prahy do Bratislavy hlavne v oblasti La-
mača, Patrónky, na Pražskej ceste, ale aj pri výstupe diaľnice D61 z Bratislavy,
hlavne v oblasti Trnavskej cesty a Rožňavskej ulice. Diaľnica D61 prechádza aj
v tesnej blízkosti Piešťan. Na niektorých miestach sú urobené protihlukové opa-

I, trenia ešte podľa teoretických návrhov v rámci pôvodného projektu diaľnice 02 a to
predovšetkým vo forme protihlukových bariér |4|. Tieto opatrenia sa v dôsledku stú-
pania hladiny hluku postupne dopĺňajú aj na iných miestach, napr. práve teraz
v oblasti Patrónky. Pravidelné overovanie funkčnosti starších bariér a zisťovanie ich
nedostatkov v dôsledku starnutia a ich prípadnej rekonštrukcie sa zatiaľ nerobia.
V rezerve ostávajú aj možné zásahy priamo na postihnutých objektoch, ktoré vychá-
dzajú z idey zvýšenia stupňa nepriezvučnosti obvodových konštrukcií budov, hlavne
však okien a balkónových dverí. Tieto opatrenia sú spravidla veľmi nákladné a vy-
žadujú značné zásahy do pôvodného objektu, a preto sa o nich uvažovalo doteraz
len v úplne výnimočných prípadoch.

Celý rad zainteresto váných inštitúcií na úrovni štátnej aj mestskej správy
v Bratislave má vzhľadom na opísanú situáciu pochopiteľný záujem na vypracovaní



a realizácii projektu znižovania a merania hlučnosti aspoň na vybraných miestach
v Bratislave a postupne aj na celom území Slovenska. V prvej etape by sa tento pro-
jekt mohol realizovať na niektorých už spomínaných kritických miestach v Bratislave,
ku ktorým by bolo účelné pripojiť aj niektoré zvlášť exponované miesta napr. v oko-
l í mostu Hrdinov Dukly až po Mierovú ulicu, ďalej na petržalskej strane v smeroch
na Budapešť a Viedeň ako aj po celej trase ulíc Pražská, Šancová, Trnavská a Rož-
ňavská, ktoré vlastne prepojujú diaľnice D2 a D61 cez stred Bratislavy. Zaujímavé
by bolo aj preskúmanie priečnych ulíc BaJ<alskej a Tomášikovej ako aj trasy cez
Mlynskú dolinu a nový most s vyústením na hraničný priechod Petržalka - Berg.

VEDECKO-TECHNICKÝ PROJEKT HODNOTENIA A ZNIŽOVANIA HLUKU Z CEST-
NEJ A DIAĽNIČNEJ DOPRAVY

Prvý variant tohto vedecko-technickéhc projektu bol už akceptovaný a schvá-
lený grantovou komisiou MŠV SR, avšak jeho realizácia je závislá od úspešného do-
riešenia otázok financovania, a to nielen z rozpočtovej, ale aj podnikateľskej oblas-
ti vrátane prípadnej zahraničnej spolupráce. Návrh projektu bol z hľadiska náplne vy-
pracovaný na základe predbežných jednaní a konzultácií s radom zainteresovaných
organizácií a podnikov. Sú to predovšetkým Riaditeľstvo diaľnic SR, Správa pozem-
ných komunikácií Bratislava, Utvar#dopravného inžinierstva hlavného mesta SR Bra-
tislavy, Ústav hygieny a epidemiológie v Bratislave. Tieto pracoviská majú rozsiahle
poznatky v oblasti merania a vyhodnocovania hlučnosti z cestnej dopravy a ich spo-
lupráca je veľmi dôležitá aj preto, že vlastnia aspoň časť základného prístrojového
a materiálneho vybavenia na realizáciu meraní. Prvý variant projektu organizačne a
odborne pripravil Výskumný a vývojový ústav prefabrikácie v Bratislave, s postupným
zapájaním ďalších zainteresovaných pracovísk a Slovenskej technickej univerzity v Bra-
tislave. V nasledujúcom období sa počíta s rozšírením spolupráce aj s mimobratisla-
vskými, príp: aj zahraničnými pracoviskami. Účelnou sa javí spolupráca hlavne s
pracoviskami v susediacich štátoch.

V projekte bude nutné zohľadniť medzinárodné normy a predpisy na merania
dopravného hluku, hlavne tLe, ktoré sú všeobecne platné v rámci ISO a ktoré platia
v krajinách ES. | l |
Ako veľmi náročnú treba chápať úlohu vlastného návrhu postupov a metodiky meraní
ako aj ich vyhodnocovania a výber technických prostriedkov na uskutočnenie tohto
zámeru. Platí to hlavne preto, že medzinárodná normalizácia meraní dopravného
hluku .nie je ešte úplne ustálená a uzavretá.
Veličiny, z ktorých treba vychádzať, vyplývajú hlavne z medzinárodnej normy ISO
1996 | l | platnej pre meranie hluku v komunálnom prostredí. Tieto sa v podstate
aplikujú aj pri hodnotení dopravného hluku |2|, |3|, |6|.
Prvá základná veličina je ekvivalentná hladina zisťovaná s váhovou krivkou A v de-
finovanom časovom intervale T,

LAeq,T = 1 0 1 ° 9 ( T / ^ r - d t J <»

kde p.(t) je okamžitá hodnota Uaku korigovaná krivkou A
pQ je referenčná hodnota Háku (20 u P )

Druhá základná veličina je v skratke označovaná SEL (Sound Exposure Level), defi-
novaná vzťahom T

3A ( t ) \
•V- dt) (2)
p

0
kde tg=l s.



Fyzikálne ide o hladinu, v ktorej je energia prenesená hlukom za čas T vztiahnutá
na čas t =ls.

Tretia skupina základných veličín vyplýva zo štatistickej analýzy hladín mera-
ného dopravného hluku. Sú to tzv. percentilné hladiny. Tieto hladiny L N udávajú
hladinu hluku, ktorá je prekročená v N% času z celkového času merania T. Tieto
hladiny je možné experimentálne zistiť pomocou hladinových analyzátorov. Hluk je
počas merania sústavne korigovaný krivkou A. V praxi sa osvedčili hlavne percentilné
hladiny L,n a Lo n , ktorých rozdiel L,g-Lgg dáva informáciu o celkovom rozsahu

zmien hladín konkrétneho dopravného hluku, a teda o jeho dynamike resp. variabilite.
Na základe percentilných hladín je definovaná aj ďalšia veličina používaná pri hod-
notení dopravného hluku, tzv. index dopravného hluku (Trafic Noise Index - TNI).
Platí

TNI = L g o + 4(L1 0-L9 0)-30 |dB| (3)

Rad ďalších veličín sa uplatňuje hlavne pri hodnotení leteckého hluku. Pre získanie
správneho obrazu o dopravnom hluku nestačia jednorázové alebo krátkodobé merania.
Je účelné zrealizovať aspoň tzv. polopermanentný monitoring pri ktorom sa získa
dostatok údajov na podrobnú analýzu dopravného hluku a správnu voľbu stratégie aj
technických riešení protihlukových opatrení |5| |6|.

ZÁVERY

Je reálne predpokladať, že projekt . msrania a monitoringu dopravného hluku v blíz-
kosti vyústení diaMc a na silne exponovaných miestach v Bratislave poskytne údaje
na optimalizáciu ďaláej stratégie protihlukových opatrení a úprav na znižovanie do-
pravného hluku. Poskytne tiež konkrétne informácie o vývoji hlukovej situácie v ča-
sovom intervale od uvedenia diaMc do prevádzky ako aj zmeny vyvolané po dokon-
čení a uvedení do chodu dvoch ďalších mostov cez Dunaj. Domnievame sa, že na
základe týchto údajov bude možné tiež urobiť lepší odhad vývoja dopravného hluku
pre budúce obdobie.
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Je možné ekonomicky a rychle omezit dopravní hluk v Praze ?
ING.JAN KOZÁK.CSc.
Český ekologický Ustav - Pod dvorem 11, Praha 6

The measurements of traffic noise carried out in Prague from
1976 till 1991 have been implemented into noise chart of the
city. The comparison of all the measurements enables to study,
for the first time in a global way, the development of traffic
noise In Prague in relation to the growing number of motor
vehicles, building of roads and communiations, their quality,
regulations of city transport etc.

UVOD

V roce 1976 bylo v Praze poprvé provedeno kompexnl měření
dopravního hluku. Na přibližné pětistech místech u vybrané
komunikační sítě byly zjištěny vSechny základní informace o hluku
a co je důležité, i údaje o počtech vozidel, složení dopravního
proudu, druhu a kvalitě povrchu komunikace v místě měření. Stejná
měření byla provedena jeátě' v roce 1981, 1986 a 1991. Byl tak
získán rozsáhlý soubor dat. údajů a informací, který lze
zpracovat a vyhodnotit pro nejrůznější potřeby státní a mostské
správy, hospodářských organizací apod.

HLUKOVÉ MAPY

Hlukové mapy poskytují přehlednou informaci o hlukových
poměrech vyvolávaných dopravou na území města. Jsou vyjádřeny na
mapovém podkladu (v případě Prahy v měřítku 1 : 25 00) Sirkou
pásů úměrnou velikosti ekvivalentních hladin zvuku A. Souhrny
obraz je doplněn protokolem z každého mořicího místa (v Praze cca
550), který obsahuje detailní popis situace, dopravněinženýrské,
akustické a dalSi údaje.

VÝVOJ DOPRAVNÍ ZÁTĚŽE

Počet vozidel i jejich hybnost v Praze trvale roste. Trend
intezlty dopravy zachycuje obr.l. Vyjadřuje změny v počtu jed-
notkových vozidel projíždôjících, v okolí měřicích míst v průběhu
let 1976 až 1991. Je patrné, že trvale roste počet míst s mimo-
řádně vysokou Intenzitou dopravy, roste 1 počet míst s dopravou
malou (do 250 jednotkových vozidel za hodinu)- doprava se rozSi-
řuje do míst dříve klidných. V celku se nemění počty míst se
středním provozem. {Jednotkovými vozidly rozumíme součet počtu,
osobních vozidel a dvojnásobku počtu všech nákladních vozů. auto-
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busů a tramvají, pojem je použit pro zprehlednění výsledků..)

TREND VÝVOJE EKVIVALENTNÍCH HLADIN ZVUKU A

Ekvivalentní hladina zvuku A. LA»CJ. je základní akustickou
veličinou užívanou pro hodnocení dopravního hluku. LA«<J - 65 dB
je hodnotou, která nepředstavuje pro převážnou část populace i
při dlouhodobém působení v denní době mimořádně závažné zdravot-
ní riziko. Trend vývoje LA»Q ve. sledovaném období je znázorněn na
obr.2. Na grafu jsou patrné dvě výrazné tendence, klesá sice po-
čet míst s extrémní hlučností O 75 dB). ale prudce narůstá počet
míst (na více než 60%) ve kterých je hluk' tak velký, že je
značným zdravotním rizikem (LA«Q • 65 až 75 dB).

•í

m • toot J»A
m « wo j*/h

we sel KB6 1991 M tgn

Obr. i

TREND VÝVOJE PRAVDĚPODOBNOSTNÍCH HLADIN ZVUKU A
Pravděpodobnostní hladina, je hodnota hladiny zvuku A. jež

je v daném časovém lntrervalu překračována v N-procentech času.
Pravděpodobnostní hladina Ls»o zachycuje hluk pozadí, je mírou
"ticha" ve městě. Její vývoj zachycuje jak graf na obr.3 tak
tabulka 1. .,.„

« 7.

Tabulka

r
r
r
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Ls»o v

1976
1981
1986
1991
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výskytu

50 dB

2
9
8
11

9
3
1
2
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3,
4.
6.
2.

dB

4
6
5
5
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X

X

O

Obr. 3

103



Pravděpodobnostní hladina Li representuje hlukové nárazy
vznikající při přejezdech nerovností na vozovce (výtluku, nesprá-
vně osazených kanálových vpustí a pod.) Její hodnoty se pohybuji
v rozmezí 75 až 92 dB v závislosti na druhu a kvalitě povrchu
vozovky ale bez ohledu na denni či noční dobu.

ZÁKLADNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ HLUKOVÉ POMĚRY

Vliv počtu vozidel není významný. Zjednodušeně lze napsat, že
snížení počtu vozidel v dopravním proudu na jednu polovinu se
promítne ve snížení LAer? o 3dB.

Vliv složeni dopravního proudu - obecně platí, že o hlučnosti
dopravního proudu rozhoduje podíl nákladních vozů, autobusů a
tramvají. Z rozboru výsledků provedených měření vyplývá, že akus-
tická energie vyzářená jedním středním nákladním automobilem nebo
autobusem karosa je 60 až 80krát vetáí než jedním osobním vozem.
Je samozřejmé, že v procesu obnovy vozového parku dochází k
relativním změnám ale tyto zrněný jsou malého rozsahu a obnova vo-
zového parku je dlouhodobá záležitost.

Vliv rychlosti vozidel a organlsace dopravy úzce souvisí. Na
křižovatkách rozjíždějící se a brzdící vozidla generují hluk
větší o více jak 5 dB ve srovnání s plynulou jízdou. Změny
rychlosti vozidel v rozsahu 60 až 80 km nemají na hluk prakticky
vliv. teprve snížení rychlosti na 30 až 40 km se projeví
zásadnějším způsobem (z toho vychází zavádění "zón 30" v
zahraničí). Je třeba si uvědomit, že je zásadní rozdíl mezi rych-
lostí jednotlivých vozidel a rychlostí dopravního proudu, rychlost
dopravního proudu je vždy menší - o hluku rozhoduje rychlost
jednotlivých vozidel.

Vliv druhu a kvality vozovky je zcela zásadní. což lze
nejsnáze demonstrovat na tramvajích, protože vozový park je
homogenní a jízdní rychlosti se pohybují v intervalu 35 až 55 km.
V tabulce 2 je pro ilustraci uvedeno několik příkladů vlivu trati
na pravděpodobnostní hladinu Li. Ve stejných vzdálenostech i při
Tabulka 2

Vzdálenost

5m
5m
10m
7m
7m
9m
9m

Počet tram.

20
48
64
40
40
12
24

Lx. dB

84,5
78,8
81,3
84.3
89,3
90,3
90,3

stejném počtu tramvají jsou
na různých tratích významné
diference (5 dB). Při několika
násobném počtu vozových jedno-
tek jsou hlukové nárazy (Li)
značně mensi apod.

Kvalita tratě a přenese-
ně i vozovky ovlivňuje v pozi-
tivním í negativním smyslu,
hlučnost v rozsahu větáím než
10 dB.
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ZAVER A DOPORUČENI

Zásadní vliv na na hluk. který způsobuje doprava má kvalita
povrchu komunikací. Na údržbu komunikací jsou vynakládány značné
prostředky ale realizace prací je podprůměrná. Chybí důsledná
kontrola a možná 1 povědomí významu vyžadování správného
provedení na životní prostředí. Totéž platí pro důsledky rekonst-
rukcí síti, jež jsou vedeny pod komunikacemi. Zde by důsledné
uvedení vozovky do řádného stavu mělo být zcela samozřejmé. Stej-
ně tak, při osazování kanalizačních vpustí a podobných elementů
je možné, vyrovnat je bez problémů do roviny povrchu komunikace.
Žádná z těchto Činností nevyžaduje jedinou korunu navíc a rozdíl
ekvivalentních hladin zvuku A mezi 75 a 65 dB je obrovský.

Závažný je dopravní hluk zejména v nocí. A zde se nabízejí
dalsl levná a nenáročná opatření. V Praze platí na většině komu-
nikací nařízení o maximální přípustné rychlosti vozidel (60 km/h)
i v noci. Kontroly rychlosti vsak nejsou a tak se zejména náklad-
ní vozy a autobusy řítí ulicemi města rychlostmi často na hranici
technických možností vozidel. Proč? Je kontrola nákladná? Neza-
platí ji pokuty neukázněných a bezohlednbých? Technické prostředky
ke kontrole má česká policie k dispozici.

Konečně tramvaje - stav tratí je kapitola sama o sobě. V noci
ale mohou tramvaje jezdit rychlostmi do 30 km/h, vzhledem k tomu.
že po 22 hodině jsou trasy volné není problém ani při takto sníže-
né rychlosti dodržování jízdních řádů. Přitom snížení rychlosti z
60 na 30 km/h znamená u tramvají snížení hladin hluku o 4 až 6 dB.
Zde chybí rozhodnuti a následná kontrola, ze strany policie event,
provozovatele. Tachografy montované do tramvají průběžně registru-
ji jen posledních 500m ujeté dráhy.

Závěrem lze tedy konstatovat - snížení dopravního hluku je v
mnoha směrech téměř okamžitě možné. Nevyžaduje ani zvláátní mimo-
řádné náklady, je tedy i ekonomické. A snížení hluku, v takovém
rozsahu, který se nabízí bý bylo závažným příspěvkem ke zlepšení
životního prostředí.
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AKUSTICKÝ ENGINEERING PŘI SNIŽOVÁNÍ HLUKU V PRŮMYSLU

A KOMUNÁLNÍ OBLASTI

Dipl.in;~.VLADIfcÍR KAKBKR3KÍ, Akustický Engineering, Praha 10,

Rybalkova 33

We have over 20 yaers experience in the field noise and

vibration reduction.In this time we have solved over 350

projects in different industry branches.In the lecture

•,ve some examples of solutions and a little theory.

Zabýváme se otázkami snižoval hluku a vibrací již přes 20

let a za tuto dobu jsme již provedli návrhy a úpravy ve ví-

ce než 350 případech v razných odvětvích průmyslové a komu-

nální sféry.

Provádíme Akustické Studie,Expertizy,Realizační dokumen-

taci, Znalecké posudky a také konstrukční úpravy u stroju a

zařízení.Hovnež vyvíjíme nové výrobky např. v poslední době

specielní mobilní zástěnu Lucie, která je víiodná k odstínění

hlukových zdrojů do interiérů,provozů,kanceláří,výpočetních

středisek, průmyslových hal.Základní výhodou této zásteny je,

že ve Roodní části je specielní absorpční část a v horní po-

lovině je průhledná.Zástena je široká 1530xom,vysoká láOGitun,

a váží 65kg,absorpční část v dolní polovině je iíiroká 300mm.

Vyvinuli jsme také nové konstrukce tlumičů pro najíždění ko-

tlů a výstupy z expandérů,případně tlumiče pro pojišťovací

ventily,konstrukce specielních krytů a daloí.

Kluk je negativním civilisačním jevem a je /škodlivinou, je-

jíž výskyt je značný.Z rozboru příčin hluku vyplývá,že převá-

žná vítňina zdrojů hluku jsou stroje,dopravní a technologic-

ká zařízení a výrobní procesy. .

V podstatě lze říci,že hluk vzniká z dvou příčin:

-Kmitání částí strojního zařízení,

-V důsledku nestacionárního proudění plynného nebo kapal-

ného media,

V prvém případě se vlivem působení budících sil rozkmitá ela-

stická struktura stroje.Mechanické kmity se pak z místa pů-

sobení síly přenášejí konstrukcí na rozměrnějjtií vnější povr-
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chove plochy a ty je jednak vyzařují v podobí akustické ener-

gie do okolí stroje a jednak je přenášejí do základu a dalších

čár-tí konstrukce v podobě chvění .Prvotní příčiny těchto zdrojů

hluku mohou být tyto:

-náhlé změny tlaků

-náhlé ZDÍCny sil

-náhlé změny rychlostí

-nevyváženost rotujících částí

-nutné vůle ve strojích

-procesy při obrábění

-ma^netoĽtrikční účinky

Zdroje hluku,vznikající vlivem neustáleného proudfiní plynu

nebo kapaliny se větvinou projevují přímo v místi:;, kde nastá-

vá nespojitost respektive v bezprostřední blízkosti.Nejdůle-

žitější příčiny vzniku hluku v těchto zdrojích bývají nupř:

-výtok a trysky

-náhlé změny rychlosti

-turbulentní proudění

-náhlé změny tlaku

-sirénové účinky

-proudění kolem dílcích ploch

Při řešení a realizaci navrhnutých akustických úprav spolu-

pracujeme vzhledem k rozsahu návrhů,počínaje stavebními a

prostorovými úpravami až k tlumičům na potrubí kotlů,při re-

alisaci s několika firmami.

V posledních letech jsme např.provedli pro ZStí Bratislava

Akustický xiozbor paroplynového cyklu,který má být umíston v

areálu tp Bratislava II.V práci jsme stanovili garanční hod-

noty hluku,které je nutno požadovat od dodavatelů,tak aby

akustické klima v prostoru nebylo narušeno.Současně jsme poža-

dovali,při naší spolupráci,dořešení těchto akustických úprav

na tecimologiích předpokládané dodávky:

-Přepracování systému tlumiče v bypassu

-Tlumiče na pojišíovací ventily

-Tlumič najíždění kotle

-Úprava tlumení ssání vzduchu

-ľluaič na výstupu spalin z kotle
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Hetiení tčchto otázek je nezbytné z toho ciav̂ du, že jin.-jk by

dosažené hladiny hluku podstatně překročily přípustné hla-

diny hluku nejen v areálu teplárny,ale i v přilehlém bvto-

vém sídlišti ve vzdálenosti cca 2OOm.

V Papírnách Štčtí jsme řeži li odhlučnění konferenčního

sálu aplikací prostorové akustiky a speciální úpravou tři

rovnotiakých ssacích ventilátorů.Bylo nutné navrhnout tako-

vou úpravu tlumičů,která by miíla minimální tlakovou ztrátu,

vzhledem k maléuu dopravnímu tlaku ven.tilitoru.To se zcela

podařilo.Navrhli jsme také zcela novou konstrukci kabin pro

obsluhu v prostoru haly Rotostroje u papírenských linek,kde

bylo potřeba splnit náročné požadavky provozních podmínek

jako např.časté přemisiování kabin za účelem získání prosto-

ru pro opravy zařízení a vysokou neprůzvučnost konr.trukce

vzhledem k hladinám hluku až 103dB/A/,a také klimeaisaci ka-

bin.Tyto požadavky se podařilo úspeaně snlnit.Realisaci 5

kusů kabin jsme provedli ve spolupráci se Stavebními Izola-

cemi Kutná Hora.Pro Západoslovenské energetické závody Bra-

tislava jsme navrhli nový systém tlumení najíždění uhelných

kotlů K5 a K6 o výkonu 75t/h a také akustickou úpravu výstu-

pu páry při najíždění turbiny.Pro podnik V" eIveta Varnsdorf

jsme řeuili tlumiče najíždění parních uhelných kotlů o vý-

konu 45t/h a 35t/h.Y nejbližším okolí teplárny je totiž by-

tová zástavba a vshledein k tomu, že provozní nodmínky teplár-

ny si vynucují časté najíždění kotlů např.ráno kolem šesté

hodiny byl útlum hluku nutností.Podobný problém s najížděním

uhelných parních o výkonu 3x5Ct/h jsme řeiiili v tp Karlovy

Vary.ríavrhli jsme řešení tak, že vúechny tři najíždecí potru-

bí jsou svedeny do jednoho specielního tluiaiče.

Srovnatelné měření hluku provedené po realizaci úprav,pro-

kázalo, že se podařilo dosáhnout útlumu až 2ódi3/A/ v jednot-

livých meřících bodech,čímž se podařilo splnit předpoklady

projektu.Pokud se týká přilehlého bytového sídliště cca ve

vzdálenosti 300m byl negativní účinek hluku odstraněn úplně.
Resili jsme také pro CKĎ Kompresory tlumení výstupu hluku

ze středotlakých a vysokotlakých kompresorů.Kromě řešení hlu-

kových problémů v průmyslu,pomáháme také při řešení snižová-
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ní hluku v komunální oblasti.Napr.jsme řešili snížení hluku

ventilátorů v učilišti zemědělských strojů v '^ŕeboni.Jedna-

lo se o výstupní ventilátory ze vzduchotechnického zaříze-

ní, kde ve vzdálenosti cca 50m je umístěn velký obytný riúm

a přípustná hladina hluku byla překročena o cca l5dB/,v.

Navrhli jsme specielní tlumičovou úpravu na výstupu z těch-

to ventilátorů,čímž EG podařilo situaci vyřešit.

Velmi často řeí-iíme také otázky snižování hluku transforma-

čních stanic,výměníkových stanic,plynových kotelen,prádelen

v jednotlivých bytových objektech.Jedná se vzhledem k přípu-

stným hodnotám hluku v bytech ^ a 40dB/A/ Ve dne a L . ^ 3 0

dB/A/ pro noc o náročná řeaení,kde každá chyba při návrhu

nebo realisaci může mít velmi negativní následky na dosa-

ženou hladinu hluku.Proto je nutný maximální rozsah úprav

jak ve stavební tak i technologické části.Jedná se o prosto-

rové úpravy stěn a stropů,úpravy vzduchotechniky,plovoucí

podlahy a specielní úpravy technologického zařízení.Sešili

jsme také akustiku moderní diskotéky Slack cat v Břevnově

tede se jednalo o objekt sousedící z obou stran s bytovými

objekty.Jisty si dovedete představit komplikaci problémů

vzhledem k provozní době diskotéky od 2Chod do 4hod ranní.

Bylo nutné použít maximální rozsah stavebních a prostoro-

vých úprav a v neposlední řadí zvláštní konstrukci pružné-

ho uložení reproduktorov5*ch souprav a skříní,aby nedocháze-

lo k přenosu hluku vibracemi.

V poslední době jsme také realizovali velké akustické úpra-

vy na vzduchovém a kouřovém traktu bloků v elektrárne Po-

čerady.Již realizované úpravy na bloku 4-200MW,prokazují sní-

žení hladiny hluku až o l9dB/A/,když zutím byly realizovány

tyto úpravy:

-specielní isolace vzduchového a kouřového potrubí

-tlumic na vstupu vzduchu ssání z kotelny

-tónový specielní tlumič na vzduchovém potrubí
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Hans Peter JESCHKE

REGIONAL POLICY-COMPATIBILITY AND INTEGRATIVE CONSERVATION

OF MINERAL RESOURCES

A comprehensive strategy for a lower conflictivity and for

a integrative mineral resource conservation in Upper

Austria

SUMMARY

The constantely increasing problems with exploitation

projects and the conservation of mineral resources demand

a general method to lower conflictivity and to conserve

the mineral resources.

The Provincial Government of Upper Austria has adopted a

integrative model to conserve mineral resources which

contains aspects of the geological basic research of

mineral resources, questions of the evaluation (Maps

"Conservation worthiness of gravel/sand resources")

respectivily the perspective of the management of mineral

resources in combination with its organization and

procedure.

Parallel to it the lately opened Office for the

Coordination of Mineral Resources of Upper Austria was

successful in achieving integration of the mineral

resources policy into the regional polic respectively in

the collaboration with the other fields of law concerned

by offering advice and examining the different projects

and areas upon request of the applicants, the different

departments and the planners.

110



INTRODUCTION

The difficult situation of the exploitation of the mineral

resources near the surface demands for new strategies in

the integrative conservation as well as exploitation of

these resources.

Upper Austria is able to offer a comprehensive perspective

for the problems mentioned-above, which is based on the

well-known objective knowledge and helps to overcome the

management and legal obstacles.

The conservation as well as the exploition of mineral

resources is part of the shaping of the environment and

the living space. For this reason there is an urgent need

for collaboration with the different fields of law,

regional policy, the planners and their rules of

procedure. So the decisions made up now in the field of

regional and subregional policy must be taken into

consideration as well as the new understanding of spatial

planning in our days because of the participation of the

citizens and their initiatives.

Figure 1: Procedur of working out the maps for the conservation
of surface near mineral resources (Stein, V.u. Hofmeister, E.,

1977)
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Figure 2: Reduced detail from a map type "Conservation

worthiness of gravel/sand resoruces" (originally scala:

1:20.000) (Letouce-Zezula, G., et.al., 1990)

GEOLOGISCHE BUNDESANSTALT

SICHERUNGSWÚROIGKEIT VÓN KIESVORKOMMEN

SE.
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1.2. Drawing a map for the inteqrative conservation of

mineral resources applicable to land use planning

(fig. 2) to support the interests of the regional

policy taking into account these enterprises which

exploit mass mineral resources (O.o. Rohstoff-

sicherungskartierung).

1.3. Concept for the management of mineral resources

After finishing the geological basic research of

mineral resources mentioned under 1.1. and 1.2. above

the necessity of making a comprehensive concept for

the management of mineral resources will turn up

which confronts the need of mineral resources in

relation to the economic situation of the building

and construction industry, qualitative aspects and so

on with the "real" possibilities of disposion ("net

balance"). Based on this comprehensive

economic-orientated study results for the

reassessement of the possibilities for the f

conservation as well as the use of the mineral I

resources can be abtained and further more strategies \
'I

for the recycling and an increased realisation of

exploiting possibilies can be developed with the help ;

of the regional policy. !

2. Subjects concerning the management and the procedure

Because of the numerous processes there are long I

delays, the need for collaboration and consent among ]

the different planners (applicants, local authorities,

province and state) as well as legal insecurity. To

lower the conflictivity of these deficits the

measurements mentioned below have been taken:

2.1. Institution of the Office for the Coordination of

Mineral Resources in Upper Austria within the

framework of regional policy (fig. 3).

115



2.2. Institution of the "Grémium of Minerals Resources"

based on the Grémium of Regional Policy of Upper

* Austria (Raumordnungsbeirat).

To improve consent, collaboration and the definition

of aims a "grémium for the Conservation and

Coordination of Mineral Resources" has been

established based on the initiative of the Chamber

for Trade and Commerce respectively of Landesrat Dr.

Christoph Leitl in which also the delegates of the

Chamber of Commerce and also experts of the

departments for natural protection, groundwater

management as well as the Chamber for Agriculture,

the Labour Chamber and the Chamber for Technicians

take part.

2.3. Introduction of a regional policy harmonization

procedure (see 4.4. below)

3. Integration of the mineral resources policy into the

regional policy respectivily into other fields of law

f fig- 4)

3.1. Institution of maps for the integrative conservation

of surface near Minerals resources within the

framework of regional policy

In everyday life the maps mentioned above could be

used very helpful in achieving consent (deliberating

public interests) in favour of the exploitation of

mineral resources (e.g. deliberation between the

exploitation or non-exploitation of gravel and

consequently the conservation or non-conservation of

wood). The maps for the conservation of mineral

resources (Rohstoffsicherungskarten) show the

environmental potential areas from the economic point

of view and are based on the over-all survey of the

enterprises respectivly the reserve of natural areas.
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3.2. Integration of the maps for tho integrativo

conservation of the mineral resoures into the

Comprehensive Landuse Register of Upper Austria

(Oberosterreichischer Raumordnungskataster) as a

landuse informationsssystom of the province for the

use of all different planners and planning institutes

in Upper Austria.

3.3. Integration of the policy of the conservation of

mineral resources within the framework of local

planning policy

As the local structure plans and the landuse plan

have not sufficiently taken into consideration the

new aspects of the policy of the conservation of

minerals resources these instruments have gained

importance. With the help of these maps for the

conservation of minerals resources some local

authorities have started developing their own local

policy of the conservation of minerals resources.

3.4. Coordination of the conservation of mineral resources

on the federal level
: Because of the amendments of the mining and the

groundwater management legal systems an urgent need

for collaboration has turned up.

í The government of Upper Austria respectively the

j Office for the Coordination of the Mineral Resources

f* have therefore initiated an exchange of experience on

-f this subject on the federal level and among the other

• Austrian provinces as well as a comprehensive

research programm for Austria.
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4. Advice for projects and their exanimation with the help

of the Office for the Coordination of Mineral Resorces

4.1. Advice for the improving of the data material of

projects respectively for preliminary studies

In regard of the basic assertion of the study on the

conservation of minerals resources of Upper Austria

and the instructions of several other legal systems

(e.g. natural and environmental conservation) the

projects handed-in respectively the preliminary

studies could be substantially improved. Additional

help is achieved through the data material in the

Comprehensive Landuse Register of the Regional Policy

of Upper Austria (Oberôsterreichischer Raumordnungs-

kataster). These points of starting mentioned-above

are of substantial importance in the shortening of

the decision-making process of projects respectively

the working out of preliminary studies in regard of

an economic management in our administration. The

data material can also be used by the planners of the

enterprises.

4.2. Advice for the research search of exploitation areas

by planners

The maps for the conservation of the mineral

' resources have already been very useful in the

:, searching for on appropriate area for an enterprise.

, Further important information about the preconditions

% are contained in the Comprehensive Landuse Register

| of Regional Policy of Upper Austria.

4.3. Support in the making exploitationprojects and in the

case of people's participation s

Because of the complexity of the gravel exploitation ?

projects and preliminary studies are often discussed (
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in case of people's participation. The Office for the

Coordination of Mineral Resources is always ready to

give detailed information and aid.

4.4. Introduction of a preliminary testing process

according to § 6 regional policy act of Upper Austria

based on the latest technical and environmental

protection aspects (published in the shape of the

"Aims of the Regional Policy" as result of the

coordination among the departments respectively as a

framework for the further working-out of the

project). With the help of this method we have not

only achieved the coordination among the different

departments but also we could also decrease the

administrative procedure for the future procedures in

the field of regional policy and guarante the

applicant a higher degree legal security.

This regional policy harmonization procedure

(Raumvertraglichkeitsprufung) in Upper Austria is the

first one of its kind all over Austria. This

procedure allows the experts of several departments

to examine the area concerned, which even proves its

results in a legal certificate in the end.

In the corse of this examination the different

interest of all legal fields concerned and especially

these of the local authorities are coordinated.

People's participation takes an ever increasing in

fluence on the decisssions. At the same moment the

time spent to coordinate these interests grows longer

because the local authorities present the results of

the regional impact assessement to the council, their

inhabitants and people's fora. Even for the still

pending processes of land use plans the regional

impact assessement is applied to support the

decisious of the local authority respectively to make

a coordinated project possible.
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K R I T E R I A K O N T A M I N A C E P Ů D Č R

Ing.Eliška PODLEŠÁKOVA,CSc - Výzkumný ústav meliorací a ochrany
půdy, Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 Zbraslav.
Doc.RNDr.Jan NĚMEČEK,DrSc - Vysoká škola zemědělská, Kamýcká
957, 165 21 Praha 6 Suchdol.

The limits of soil contamination for the CR have been
elaborated for both the hazardeous elements and xenobiotic
organic substances. They refer to the upper limits of background
contents, reflecting the soil contamination. The proposal of
soil differenciated maximal admissible limits of hazardeous
elements presents the soil pollution limit with consequences in
threating the food chain.

Hodnocení vlivu zemědělské, průmyslové, stavební a jiné
činnosti na životní prostředí se neobejde bez hodnocení jejich
působení na půdu. Jedním z nejvýznamnějších důsledků negativního
antropického ovlivnění půdy je její kontaminace rizikovými
látkami. Poznání stupně a charakteru kontaminace půdy je
nezbytné pro zajištění ochrany její kvality pro příští generace,
pro zebezpečení bezrizikové produkce potravinářských surovin
a krmiv, pro udržení kvality povrchových a podzemních vod
a k vytváření podmínek zdravého bydlení v aglomeracích.
K objektivizaci uvedených hodnocení slouží vícestupňové limity
kontaminace až intoxikace půd rizikovými látkami a organickými
xenobiotickými látkami ve vztahu k ochraně půdy samé, ochraně
biosféry a hydrosféry a dalších článků potravního řetězce.

Na základě dosavadních poznatků je možno rozlišovat tři
stupně kontaminace až intoxikace půdy
kontaminaci půd v úzkém smyslu slova , hodnocenou podle

variability pozadí potenciálníchpřekročení horní
škodlivin v půdě,
kontaminaci až
transferu

meze

intoxikaci
polutantů do

i potravního řetězce,
intoxikaci půd testovanou
lidí a zvířat.

půd, testovanou podle zvýšeného
biosféry a hydrosféry a tím

z hledisek přímého ohrožení zdraví

RIZIKOVÉ PRVKY

Prvý stupeň kontaminace půd vychází z pozaďových hodnot
rizikových prvků v půdách a setkáváme se s ním pouze v limitech
s universálnějším uplatněním, jako jsou např. nizozemské limity
(Leidraad Bodemsanering, 1988). Vzhledem k tomu, že pozaďová
zátěž půd rizikovými prvky se u jednotlivých států značné liší,
pokládali jsme za potřebné stanovit vlastní kriteria pro
pozaďové hodnoty půd ČR. Pro jednotlivé rizikové prvky (těžké
kovy a metaloidy) jsme tyto hodnoty stanovili statistickým
zpracováním 1240 vzorků z horizontu Ap zemědělsky využívaných
půd, členěných na 12 půdně - litologických skupin. Svrchní mez
variability pozaďových hodnot, kterou považujeme za limit
kontaminace půd, jsme pro jednotlivé skupiny vypočetli
z logaritmicky transformovaných hodnot souboru očištěného od
odlehlých hodnot jako násobek geometrického průměru a dvojmoci
standardní geometrické odchylky. Již gradace průměrných obsahů
(geometrický průměr) ukazují při snaze o minimalizaci počtu
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půdně - litologických skupin na nutnost diferencovat půdy
alespoň na 4 skupiny :
- na půdy texturně velmi lehké ze sedimentárních substrátů,
- na půdy ostatní bez geochemických zvláštností,
- na půdy z geochemicky (mineralogicky) velmi odlišných substrátů
s vysokým obsahem řady rizikových prvků v celém profilu,

- na antropicky obecně kontaminované-nivní půdy.
Pro prvé dvě skupiny nejrozšířenějších půd byly zobecněním
údajů z 8 půdně litologických skupin stanoveny svrchní hranice
pozadí, uvedené v tab.l. Tyto limity jsou stanoveny jednak jako
celkové obsahy prvků (po rozkladu směsí kyselin HNO3, HF,
HC10/), jednak jako obsahy ve 2M HNO3 za chladu. Výluh kyseliny
dusičné se používá v půdně - hygienické kontrole. Překročení
svrchní hranice pozaďových hodnot znamená u půd geochemicky
normálních, že došlo průkazně k antropické kontaminaci půd. Tyto
lokality budou zaneseny do registru kontaminovaných půd, bude
zkoumán zdroj kontaminace a se zřetelem k principu obezřetnosti
zákona o životním prostředí budou do nich omezeny regulované
vstupy rizikových prvků (zejména aplikace odpadů). Na těchto
lokalitách bude doporučeno nezavádět biologické systémy
v zemědělství. Při použití uvedeného kriteria je v ČR
kontaminovaných půd Cd 8,7%, Zn 7,0%, Pb 6,2% a Hg 4,5%
z celkového souboru doposud analyzovaných vzorků. Plošná
kontaminace je vázána vedle bezprostřední blízkosti
metalurgických závodů a frekventovaných silnic na malé areály
imisně (polétavým prachem) silně ovlivněných oblastí SČ regionu
a na inundační terasy řek. Tyto limity lze pro geochemicky
(mineralogicky) extrémní substráty stanovit obtížně pro velkou
variabilitu prvků, zastoupených často v koncentracích
převyšujících limity druhého stupně - intoxikace půd a to
v celém půdním profilu. V ČR jsou nejrozšířenějším případem
bázické substráty s vysokým obsahem Co, Cr, Cu, V, Ni a Mn.
Antropické znečištění těchto půd lze hodnotit pro prvky
s přirozeně vysokým obsahem v půdě podle jejich zvýšeného obsahu
v ornici vůči podorničí. Srovnání údajů celkových obsahů
rizikových prvků s obsahy v 2M HNO3 ukazují, že rozpustnost je
pro jednotlivé prvky specifická (např. Cd téměř 100%, Cr kolem
10%) avšak mezi půdami málo diferencovaná. Zvýšení rozpustnosti
indikuje u Zn, Cu, Pb a Cr antropickou kontaminaci, zejména
nivních půd.

Veškeré dosud v zahraničí používané limity rizikových prvků
se týkají druhého stupně kontaminace - počínající intoxikace
půd. Do této kategorie patří jak limity vypracované
k bezrizikové aplikaci odpadů do půdy (hlavně SRN - vycházející
z Klokeho hodnot, ES, USA - in Williams, 1988) tak universálněji
pojaté limity hamburské a nizozemské. Překročení těchto limitů
signalizuje podezření z ohrožení potravního řetězce, nejčastěji
přes biosféru - krmiva a potravinářské suroviny, nebo přes
hydrosféru. Dosud se většinou používají půdně nediferencované
limity, vyjádřené jako celkové obsahy prvků nebo nahrazující je
obsahy v extraktu lučavkou. Objevují se snahy o diferenciaci
limitů podle zrnitosti, KVK a pH. Teoretickým základem uvedených
limitů se z půdoznaleckého hlediska musí stát zobecnění
experimentálních výzkumů transferu prvků do rostlin, podmíněného
jejich mobilitou v půdě. Z těchto aspektů jsme provedli
experimentální studia diferencovaného chování rizikových prvků
v representativních půdách ČR při jejich odstupňovaném zatížení.
Opíráme se především o transferové faktory, studované v prvé
etapě po vyrovnání pH na hodnoty 6,5 při simulovaném zatížení



půd na hodnoty ležící pod a nad Klokeho hodnotami. Na prvou
etapu navazuje sledování transferových faktorů při měnícím se
pH, jakož i transferových faktorů u půd již antropicky
zatížených, ev. s přirozeně vysokými obsahy některých rizikových
prvků. Pomocným kriteriem zatížení půd je chování půdních
mikroorganismů. Na základě dosavadních zkušeností jsme navrhli
systém maximálně přípustných obsahů rizikových prvků pro 6
půdních seskupení. Jsou vyjádřeny jako celkové obsahy (tab.2)
i obsahy rozpustné ve 2M HNO3. Je umožněn převod z hodnot
sériově prováděných stanovení v 2M HNOj na celkové obsahy, což
umožňuje srovnání s mezinárodními standardy vyjádřenými jako
celkové obsahy nebo je nahrazující obsahy v lučavce. Prvá čtyři
seskupení odrážejí trend postupného uvolňování přísnosti limitů,
daný narůstáním obsahu jílu a humusu a snižováním potenciálu
acidifikace půd. Pátá specifická skupina odráží diferenciovanou
přísnost pro Cd a naopak uvolnění pro ostatní prvky, danou
kyselostí půdy a vysokým obsahem volných oxidů Fe a AI. Šestá
skupina vyjadřuje specifika půd z bázických hornin, danou
vysokým přírodním obsahem některých prvků. Půdy s geochemickými
zvláštnostmi vyžadují ověření transferových faktorů. Platí to
i pro půdy niv, kde je však třeba vysoké obsahy řady prvků
hodnotit jako antropogenní intoxikaci. Do prováděcích směrnic
Zákona na ochranu zemědělského půdního fondu byla komisí
sestavenou při MŽP doporučena diferenciace pouze na 2 skupiny
(viz tab.l), které přibližně odpovídají 1 a 3 skupině našeho
návrhu.

Maximálně přípustné obsahy rizikových prvků v půdě
představují limitní hodnoty, jejichž překročení vyvolává nutnost
začlenit lokalitu do registru potenciálně intoxikovaných půd,
zkoumat zdroj intoxikace a provést testování transferu
kritických prvků do rostlin. Na základě výsledků bude rozhodnuto
o vyčlenění těchto ploch z pěstování potravinářských surovin
a krmiv. Dosavadní šetření ukazují, že maximálně přípustné
hodnoty rizikových prvků jsou dosahovány pouze výjimečně v okolí
metalurgických závodů, dálnic a na inundačních terasách řek.
Toto zjištění o minimálním plošném rozsahu intoxikace (<0,l%)
dosud studovaných vzorků dalo podnět k stanovení 1. stupně
zatížení - limitu kontaminace půd.

Třetí stupeň intoxikace půd je záležitostí hygienické
služby. Při absenci vlastních kriterií se nabízí použití
hamburských limitů (Shuldt,1990), podložených ekotoxikologicky
a hodnot C nizozemských směrnic vyjadřujících potřebu asanace. ,

i
ORGANICKÉ XENOBIOTICKÉ LÁTKY

Pro organické xenobiotické látky vybrané podle nizozemských
směrnic jsme odvodily údaje o pozadí (průměr, svrchní mez =
limit kontaminace } obdobně jako u rizikových prvků, ale bez
diferenciace na půdy z údajů imisně čisté oblasti Šumavy
(tab.3). Doporučujeme těmito hodnotami nahradit pro podmínky ČR
hodnoty A nizozemských směrnic, které se liší relacemi mezi
některými látkami (především PAU)• Pro polychlorované
dibenzodioxiny a dibenzofurany doporučujeme německá kriteria
(Joneck, Prinz,1991). Z překročeni meze kontaminace budou
vyvozovány též závěry jako u rizikových prvků. V imisně
nejzatíženějším regionu severních Čech se setkáváme pouze
s lokální kontaminací organickými polutanty. Plošná kontaminace
se vyskytuje v areálu velkých měst a především na inundačních
terasách. Pro hodnocení vyššího stupně zatížení půd organickými
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xenobiotickynii látkami doporučujeme použití nizozemských směrnic
(hodnoty B). S koncentracemi organických xenobiotických látek
této úrovně jsme se setkali ojediněle při našem průzkumu pouze
na inundačních terasách řek, v imisně zatíženém regionu
severních Čech.

Další rozvoj výzkumu v této oblasti se musí zaměřit vedle
prohlubování kriterií kontaminace jednotlivých ekologických
medií a článků potravního řetězce na jejich vzájemné propojení.
Jejich použití a vyvození praktických opatření je vázáno
závazností limitů pro správní orgány s časově vymezenými
korekcemi.

LITERATURA:

1. Joneck,M., Prinz,R. (1991):"Dioxine in Boden - Bayerns GLA
Fachberichte 7, p 1-58."

2. Leidraad Bodemsanering (1988):"Technisch-Inhoudelijk Deel,
Afl.4.Nov,88, Sdu nitgeverij, s-Gravenhage, pp 1-27."

3. Schuldt,H. (1990) :"Hamburger Ansätze zur Beurteilung von
Bodenverunreinigungen". In:D.Rosenkrariz,edit (1990)
Bodenschutz ,BoS 4, LFG.1/90,3550, p 1-33" Erich Schmidt,
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4. Williams,J.H. (1988) :"Guidelines, recomendation, rules and
regulations for spreading manures, slurries and sludge on
arable and grassland. - Commiss. of european communities.,
pp 1-65."
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Tab. 1 Návrh limitů rizikových látek v půdách (mg.kg 1)
(s výjimkou lesních a organických půd)
do prováděcí směrnice zákona na ochranu ZPF

Celkový obsah

Prvky

As

Be

Cd

Co

Cr

Cu

Hg

Ho

Ni

Pb

V

Zn

Horní hranice
pozadfových hodnot

lehké p.

10

1.

0.

16

85

45

0.

0.

40

60

80

90

5

3

3

8

ostatní

20

3

0.4

25

130

70

0.4

0.8

60

80

120

150

Maximálně
přípustné hodnoty

lehké p.

30

7

0

25

100

60

0

5.

60

100

150

130

.4

6

0

ostatní

30

7

1.0

50

200

100

0.8

5.0

80

140

220

200
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Tab. 2 Maximálně přípustné obsahy rizikových látek v půdách
Půdně diferencované limity intoxikace půd (mg.kg"1)

Třída

Prvek

As

Be

Cd

Co

Cr

Cu

Hg

Mo

Ni

Pb

V

Zn

1

30

15

0.4

25

100

60

0.6

5

60

100

100

130

2

30

15

0.6

35

130

80

0.8

5

80

120

150

150

3

30

15

0.8

50

300

100

0.8

5

100

150

200

200

4

30

15

1.0

70

400

140

1.4

5

90

150

300

300

5

30

15

0.5

50

300

90

0.7

5

80

120

200

200

6

30

15

0.8

100

600

180

1.7

5

220

120

600

200
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Tab. 3 Limity organických xenobiotických látek
(ng.kg"1)

ORGANICKÉ
XENOBIOTICKÉ
T ÄTUfVLAxJ\ JĹ

AROMATICKÉ
UHLOVODÍKY (AU)
benzen
toluen
xylen
ethylbenzen

POLYCYKLICKÉ
AROMATICKÉ UHLOVO-
DÍKY (PAU)
anthracen
B(a)anthracen
B(a)pyren
B(b)fluoranthen
B(k)fluoranthen
B(ghi)perylen
fenanthren
fluoranthen
chrysen
I(cd)pyren
naftalen
pyren

CHLOROVANÉ
UHLOVODÍKY
PCB
HCB
chlorfenoly

PESTICIDY
- chlorované
metabolity

(DDT,lindan,DDD,
DDE)
- a jiné: tria-
ziny,atrazin,
substit.močoviny

A JINÉ
styren
minerální oleje

pozaďové
pro

hodnoty navržené
půdy ČR

geometrický
průměr

iod

iod

10 d

20

10
10
25
20

5 d

20
100.

5d5 d

5
50

1

10 d

10 d

l d

l d

l d

10 d

30.000

horní hranice
variability=
limit kontami-
nace

15
15
15
50

15
15
50

100
50
20
50

250
20
15
30

100

15
15
2

2

2

50
100.000

v půdě

NIZOZEMSKÁ
KRITERIA

třída
A

50 d

50 d

50 d

50 d

100
1000
100
-

10000
10000

100
100
10

10000
10

100

10
10
10

10

10

100
50000

třída
B

500
3000
5000
5000

10000
5000
1000

-
5000

10000
10000
10000
5000
5000
5000

-

1000
1000
500

500

1000

5000
10 ě •
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VLIV EKOLOGICKÝCH OMEZENÍ NA PRODUKČNÍ SCHOPNOST PŮD

NĚMEC Jiří, Ing. CSc.
Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, Praha 2, Mánesova 75

We identified the extend and value of decreased production abilities
of soils in research projects for Czech Agrarian and Environmental policy
during year 1992. These decreased production abilities reflect the impacts
of environmental and health interests (areas of special value of nature -
procted by state or areas with high rate of imission) •

Potenciální produkční schopnost půd je obecně charakterizována jako
schopnost daného stanoviště (agrobiotopu) produkovat užitné hodnoty pro
zajištění lidské výživy at už přímo (produkty rostlinné výroby), nebo
zprostředkovaně pomocí konverze rostlinných produktů přes živočišnou vý-
robu.

Produkční schopnost zemědělských půd je výslednicí působení půdních,
klimatických, hospodářských a ekologických faktorů na daném stanovišti.

V nové bonitaci zemědělských půd, která byla prováděna v sedmde-
sátých letech na území bývalé Československé republiky, je produkční
schopnost půd charakterizována produkčními parametry deseti nejdůležitěj-
ších plodin.

Produkční parametry hlavních plodin (pšenice, žito, ječmen, oves, ku-
kuřice na zrno, cukrovka, brambory, kukuřice na siláž, víceleté pícniny a
trvalé travní porosty) odpovídají společensky průměrné úrovni hospodaření
na půdě v území bez vlivů limitujících faktorů při průměrné úrovni výrob-
ních vkladů a při dodržování optimální agrotechniky.

Integrální ocenění produkční schopnosti zemědělských půd vychází z
premisy, že v konkrétních přírodních stanovištích je nutné dodržet takovou
strukturu plodin, která odpovídá biologicky nutné rotaci plodin. Za tímto
účelem byla zpracována typová struktura plodin, která vychází ze zdůvod-
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nóných vztahu mezi plodinami a agrockologických hledisek využití daného
přírodního stanovište bez vlivu limitujících faktoru, t j . potenciálni pro-
dukční schopnost zemědělských půd. Při zohlednění vlivu ekologických
omezení (limitujících faktorů) na produkční parametry hlavních plodin a
strukturu plodin se získá ocenění determinované produkční schopnosti
půd, které se nachází ve státem chránených územích (národní parky NP,
chráněné krajinné oblasti CHKO, chráněné oblasti přirozené akumulace vod
CHOPAV a pásma hygienické ochrany vodních zdrojů PHO) a v územích
kontaminovaných vysokými koncentracemi imisí.

EKOLOGICKÁ OMEZENÍ

Produkční schopnost půd ve státem chráněných oblastech je determi-
nována z hlediska ochrany jednotlivých složek životního prostředí, přičemž
intenzita omezujících opatření jo diferencována podle významu přírodních
a krajinotvorných hodnot.

Z hlediska diferencované intenzifikace zemědělské výroby jsou státem
chráněná území a ohrožená území řazena do sedmi kategorií (2) .

První kategorie

zahrnuje zemědělské území ve kterém se nevyskytují limitující faktory
a omezení v zemědělské výrobě. Zemědělskou výrobu lze intenzivně rozví-
jet v souladu s obecně platnými zákony a předpisy na ochranu životního
prostředí. V tomto území noní vhodné uplatňovat útlumové programy ani
jinak omezovat zemědělskou aktivitu. Celková výměra tohoto území v ČR
je 2 785 319 ha.

Druhá kategorie
zahrnuje zemědělsky využívané území které se nachází v I. zóně NP,

CHKO a PHO, jejíž celková výměra v ČR jo 11 383 ha. Toto území, pokud
není vyňato ze zemědělského půdního fondu, se obhospodařuje jako trvalý
travní porost bez jakéhokoliv druhu hnojení. Jedna se o zemědělský půdní
fond, který je uveden do produkčního klidu.

Třetí kategorie
zahrnuje zemědělsky využívané území, které se nachází v II . zóně

NP, CHKO a PHO, jejíž celková výměra v ČR je 449 054 ha. V tomto území
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jsou zásadní omezení ve struktuře zemědělských plodin a v technologii i
agrotechnice rostlinné a živočišné výroby. Tato území jsou vhodná pro roz-
víjení alternativních a extenzivních forem hospodaření, k výrobě vysoce
kvalitních a biologicky náročných potravinářských výrobků. Produkční schop-
nost půd je nízká.

Čtvrtá kategorie
zahrnuje zemědělsky využívané území, které se nachází ve III. zóně

NP, CHKO a PHO, jejíž celková výměra v ČR je 428 209 ha. Struktura
rostlinné výroby není omezena, převažují omezení v oblasti dopravy,
skladování hnojiv, pohonných hmot a struktury živočišné výroby. Tato
území jsou vhodná pro rozvoj rodinných farem, agroturistiky a alternativ-
ních forem hospodaření. Determinovaná produkční schopnost půd je na
úrovni potenciální produkční schopnosti.

Pátá kategorie
zahrnuje zemědělsky využívané území, které se nachází ve IV. zóně

CHKO a v převážné části CHOPAV. Celková výměra tohoto území v ČR je
648 060 ha. Hospodářská činnost v tomto území je limitována pouze z čás-
ti, a to z hlediska vodohospodářské a krajinotvorné funkce. Potenciální
produkční schopnost půd není ovlivněna. Tato území jsou vhodná pro roz-
voj agroturistiky a rodinných farem zaměřených především na živočišnou
výrobu.

Ohrožená území z hlediska determinované produkční schopnosti půd
jsou území ve kterých se vyskytují vysoké koncentrace jedné nebo více
škodlivin v ovzduší (S0„, N0„, HF, tuhý spad), jež prokazatelně snižují
hospodářský výsledek a způsobují škodu na majetku, půdním fondu a země-
dělské krajině. Z hlediska intenzity negativního působení ohrožené území
řadíme do následujících kategorií:

Šestá kategorie
zahrnuje zemědělsky využívané území, které se nachází pod dlouhodo-

_o
bým vlivem koncentrací S0„ od 70 do 100 «jugm vzduchu. Celková výmě-
ra tohoto území v ČR je 131 797 ha. Determinovaná produkční schopnost
půd je relativně nízká s vyšší koncentrací rizikových prvků. Pro toto území
se nedoporučuje výroba potravinářských plodin. Tato území jsou vhodná
pro rozvíjení mimoprodukcních zemědělských aktivit.
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Sedmá kategorie
zahrnuje území, které se nachází pod dlouhodobým vlivem koncentrací

" SO„ nad 1OO ^gm vzduchu a území s kontaminovanými půdami riziko-
vými prvky, které přesahují maximálně přípustné hodnoty. Celková vý-
měra tohoto území v ČR je 7 681 ha. Determinovaná produkční schopnost
půd je velmi nízká. Pro tato území se doporučuje výroba nepotravinář-
ských produktů a převedení převážné části zemědělského půdního fondu
do klidu a nebo trvale vyřadit ze zemědělské aktivity.

DETERMINOVANÁ PRODUKČNÍ SCHOPNOST PÚD

Produkční parametry hlavních plodin pěstovaných v chráněných úze-
mích a územích ohrožených imisemi byly stanoveny na základě analýzy
soudobých poznatků o produkční odezvě zemědělských plodin v různých
oblastech republiky, výsledků poloprovozních a provozních pokusů a úče-
lově tříděných statistických souborů zemědělských podniků. Produkční pa-
rametry jakožto i upravené typové struktury byly stanoveny pro každou
z výše uvedených kategorií území ve vztahu k bonitovaným půdně ekolo-
gickým jednotkám.

Vlastní ocenění potenciální jakožto i determinované produkční schop-
nosti půd bylo vypracováno v energetickém vyjádření a to v hodnotách
netto energie - skot ekonomicky užitečného produktu (1). Energetický
obsah hlavního a vedlejšího produktu u každé plodiny je jednotný pro vše-
chny agroekologické podmínky ČR. Absolutní hodnoty ocenění přírodních
stanovišf v energetickém vyjádření byly převedeny do stobodové stupnice,
kde 100 bodů vyjadřuje dosažený energetický ekvivalent nejlepšího pří-
rodního stanoviště v České republice ve výši 67,18 GJ.ha .

Takto stanovená potenciální a determinovaná produkční schopnost půd
%;. je promítnuta do územních celků počínaje katastrálními územími, hospodář-
íka skými jednotkami, okresy a zemědělskými regiony. Pro přehlednost uvádíme

pouze průměrné okresní hodnoty potenciální produkční schopnosti půd v
obr. 1 a snížení bodového ocenění vlivem ekologických omezení v obr. 2.
Obdobně jsou zpracovány údaje pro jednotlivé mikroregiony a výše popsané

:-:: územní kategorie.

132



Determinovaná produkční schopnost půd podle rozsahu a intenzit ome-
zení je v porovnání s potenciální produkční schopností půd nižší až o 50 ! .
V zásadě platí čím vyšší je potenciální produkční schopnost půd, tím
výrazněji se projevuje vliv ekologických omezení a naopak. V okresním
měřítku se toto snížení projevuje v rozsahu do 22 % (v okrese Hradec
Králové). Největší vliv na snížení potenciální produkční schopnosti půd
má škodlivý vliv průmyslových imisí zejména v okresech Chomutov, Most,
Teplice, Ústí n.Labem, Děčín, Litoměřice, Kladno a Mělník. Omezení
hospodaření ve státem chráněných územích se nejvíce projevuje v okre-
sech Cheb, Sokolov, Karlovy Vary a Žďár n. Sázavou. V ostatních okre-
sech, tak jak jsou vyznačeny v obr. 2 je vliv ekologie kých omezení v
okresním měřítku méně výrazný,o to větší je však v mikroregionech,
resp. v územích kde převládají první, druhá a šestá územní kategorie.

Vymezené územní kategorie a ocenění determinované produkční schop-
nosti půd je využíváno pro upřesnění zemědělských regionů ČR z hledis-
ka požadavků na determinovaný útlum zemědělské výroby s postupným
přechodem na udržitelný rozvoj zemědělství, pro vymezení mimoprodukč-
ních funkci a funkcí krajinotvorných v regionální a agrární politice státu
a pro kvantifikaci ekonomických nástrojů na podporu jejich realizace.
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o b r . 1 ČESKA REPUBLIKA

Potenciální produkční schopnosti
zemědělských půd

Bodové ocenění průměrné produkční schopnosti

48 48-54 55-64 65-70 70 •



o b r . 2 ČESKÁ REPUBLIKA
Snížení bodového ocenění potenciální
produkční schopnosti půd

Bodové ocenění průměrné produkční schopnosti

1-5 6-10 11-15 15-20 21



R E K U L T I V A C E U Z E M Í D E V A S T O V A N Ý C H

D Ů L N Í Č I N N O S T Í V S E V E R O Č E S K É M

H N Ě D O U H E L N É M R E V Í R U

Ing. Jan SIXTA, C S c , Rekultivační výstavba Most, a.s.,
Budovatelů 2830, 434 01 Most, Česká republika.

Resume: Restorations are the technical and bilogical
measures with the significant effect on the ecological
rehabilitation of opencast coal mining areas. This article
contains the general charakteristics of the site restorations
- from the preparation of the new sites mining development to the
complete landscape regeneration.

Severočeský hnědouhelný revír je největším hnědouhelným
revírem v Čechách jak co do rozlohy, uhelných zásob tak i roční
produkce uhlí. Geograficky se rozkládá na zhruba 1000 km1"
Severočeské hnědouhelné pánve mezi masivem Krušných hor, Českého
středohoří a Doupovských hor. Vlastní plocha ohraničená výchozem
uhelné sloje představuje přibližně 600 km 2. Z původních 6 miliard
tun těžitelných zásob hnědého uhlí je dnes již polovina vytěžena.
První zmínka o těžbě "hořlavého kamene" v kraji pod Krušnými
horami pochází z duchcovské městské knihy z roku 1403. K hlavnímu
rozvoji převážně hlubinného hornictví došlo ale až v souvislosti
s průmyslovou revolucí ve druhé polovině minulého století. Avšak
gigantických rozměrů dosáhla těžba teprve v povrchových lomech
posledních dvaceti let. Maximální roční těžba v SHR byla dosažena
v roce 1984, kdy bylo vytěženo 72.8 mil t uhlí. Pro srovnání
nejvyšší roční těžba v SHR v období první republiky (1919
- 1937) byla dosažena v roce 1929, a to 17.4 mil t uhlí.
V posledních třech letech výrazně klesá roční těžba uhelných
společností revíru. V roce 1992 zde bylo vytěženo jen 50.0 mil t.

Povrchová těžba nerostů již svým charakterem silně ovlivňuje
krajinu, její tvářnost i všechny její vlastnosti a prvky.
Otevřený lom, jehož hrana prvního řezu je několik km dlouhá
a jehož nezbytný technologický prostor při hloubce uložení sloje
100 a více metrů je více než 1 miliarda m 3, je v každé krajině
nepřehlédnutelný. Totálně přetváří všechny prvky přírodního
prostředí, ale silně mění i podmínky života lidské společnosti
Toto dílo lidských rukou a mozků navíc setrvává v krajir.i
zdánlivě beze změny dlouhou dobu. Za rok se celý lom posune
o 100 m, tzn. na jedné straně lomu dojde k dalšímu záboru pruhu

\ původního území o šířce 100 m a na druhé straně se stejný pás
uvolní pro rekultivaci. Tak je možné, že na plochách, kde se dnes

'•. •'•**.( skrývá ornice před zahájením skrývky nadloží, bude možno zahájit
'K • rekultivaci až za čtyřicet či padesát let.

Rozsah území, kterého se v minulosti dotkla důlní činnost,
ať již to byly hlubinné nebo povrchové doly, či vnější výsypky,
dosahuje dnes v SHR 280 kma. Část této plochy je již opět
navrácena nedůlním činnostem - zemědělství, lesnictví, vodnímu
hospodářství, ale i jiným lidským či přírodním aktivitám.
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Devastační fáze povrchové těžby je velmi viditelná, mění
relief krajiny, převrací přírodní uspořádání vrstev hornin,
likviduje lidská sídla i přírodní či kulturní památky. Není však
koncem důlních prací. Hornická činnost nekončí vytěžením uhlí,
ale až účelnou rekultivací území, které předtím tak násilně
zasáhla. Tato druhá fáze těžby není tolik viditelná, právě
naopak: pokud je dobře provedena neměla by být v krajině poznat.
Rekultivační aktivity se tak stávají vlastně podmínkou dalšího
rozvoje povrchového hornictví, přispívají k jeho ekologizaci.

Vedle řady negativních vlivů, které mělo období budování
"socialistické společnosti" na naše životní prostředí, mělo i
jeden klad - mohutný rozvoj hornictví sebou přinesl i rozvoj
rekultivační ch technologií. Již od roku 1952 se v tehdejších
Severočeských hnědouhelných dolech začalo s rekultivacemi. Bylo
založeno několik vědeckých úkolů, v praxi se posuzovala nová
řešení. Odzkoušely se technické i biologické postupy, které
umožňují rekultivovat úspěšně prakticky veškeré zeminy, které se
nacházejí v nadloží uhelné sloje. Jenom nezasvěceným se proto
může zdát podivné, že v Evropě jen v Německu v Rheinbraunu_ je
možno vidět lepší, kvalitnější rekultivace a že na sever Čech
přijížděli a přijíždějí konzultovat své názory přední odborníci
na tuto problematiku.

To však neznamená, že by nebylo co zlepšovat. Stále chybí
a v současných podmínkách rodícího se tržního hospodářství ještě
více než dřív, úzká provázanost územních a oblastních plánů
s důlními aktivitami, koncepční řešení obou fází těžby uhlí, t.j.
vlastní devastující činnosti, ale i rekultivačních aktivit při
obnově území.

Pro přehlednost dané problematiky je možno vlastní
rekultivace časově rozdělit na čtyři fáze:

1. fáze přípravná 3. fáze biotechnická
2. fáze důlnětechnická 4. fáze postrekultivační

V první časové fázi, která se zhruba kryje s obdobím
přípravy otvírky a dobývání ložiska, je nezbytné posoudit nejen
negativní vliv důlního díla na krajinu a životní prostředí
člověka, ale i navrhnout zásady následného využití území po
vytěžení užitkového nerostu, tedy hlavní zásady budoucí
rekultivace. Vzhledem k velkému časovému odstupu těchto prací od
realizace těchto zásad, se jedná o velmi obtížnou činnost.
Většina stávajících lokalit povrchové velkolomové těžby uhlí
teprve v současnosti tyto koncepční úvahy dokončuje. Je to dáno
i tím, že pětiletkové plánování nedávné minulosti ani

< neumožňovalo reálně uvažovat o stavu a využití prostor dnešních
! lomů za 20 a více let. Navíc u většiny lokalit nebyly známy

'*i definitivní hranice - nebylo možno stanovit stav konce těžebních
4 aktivit a na ně dopracovat optimalizované využívání budoucí
s krajiny. Teprve poté co vládní usnesení č.444/91 stanovilo

maximální hranice jednotlivých těžebních lokalit mohly doly
přistoupit ke zpracování generelu rekultivací do vyuhlení
dnešních lokalit. První část tohoto generelu byla pod patronací
akciové společnosti Rekultivační výstavba Most a za spoluúčasti
všech důlních podniků revíru dokončena v roce 1992. V letošním
roce se na základě této první části, která konstatovala možnosti
rekultivací jaké by byly bez změny stávajících báňských postupů,
dokončují práce na optimalizaci těchto báňských postupů tak, aby
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umožnily účelnější rekultivace, technicky jednodušší a levnější
obnovu všech funkcí budoucí krajiny. Specifickým problémem
řešeným též v této druhé části je otázka tzv. zbytkových jam. To
jsou území, která zůstávají po ukončení těžby uhlí a která je
možno rekultivovat v zásadě dvojím způsobem: a/ zaplavením vodou,
b/ částečným nebo úplným zasypáním zeminou. Ani jedna varianta
není jednoduchá - pro zaplavení vodou není v severozápadních
Čechách dostatek vodních zdrojů (např. zbytková jáma po dnešním
Velkolomu československé armády by se napouštěla přirozenou
cestou 69 let). "Suché" varianty narážejí na nedostatek hmot
vhodných k zasypání (vnější výsypky, které by se k takovému kroku
nabízely, jsou většinou plně rekultivovaný a natolik splynuly
s okolní krajinou, že by jejich přeprava do zbytkových jam byla
více devastací než rekultivací) a též na nedostatek finančních
prostředků. Tyto finanční prostředky by měly být vytvořeny jako
rezerva na zahlazení důlních devastací již v průběhu těžby uhlí,
měly by být po celou dobu životnosti dané těžební lokality
zahrnovány do nákladů na těžbu. Minimálně do roku 1990. tak žádný
státní důlní podnik nejen nedělal, ale ani mu tehdejší ekonomická
pravidla tvorbu takovýchto rezerv neumožňovala - snižoval by se
tak zisk, který jinak v celém rozsahu sloužil jako zdroj státního
rozpočtu nebo k přerozdělení v rámci bývalého Federálního
ministerstva paliv a energetiky (v posledních letech před r.
1989 to bylo zhruba 3.5 mld Kčs ročně).

První časová fáze rekultivací by tedy měla stanovit nejen
technické parametry budoucího využití rekultivované krajiny, ale
i výši měrných nákladů na likvidaci zbytkové jámy a rekultivaci
celého dotčeného prostoru.

Druhá časová fáze - důlnětechnická - se v plném rozsahu
kryje s vlastní těžbou uhlí, skrývkou, přepravou a ukládáním
nadložních hmot. V tomto období jsou položeny veškeré, později
většinou nezměnitelné, základy budoucí rekultivované krajiny.
Vytváří se její morfologie, zakládá se budoucí vodní režim,
vytvářejí se všechny předpoklady úspěšné rekultivace. Selektivní
těžbou a ukládáním vhodných zemin na povrch výsypek je přímo
umožňováno účelné a úspěšné oživení povrchu, jsou vytvářeny
předpoklady pro co nejrychlejší obnovení půdotvorného procesu
vedoucího k tvorbě antropogenních půd.

Ani tato fáze rekultivace zatím nebyla sledována s takovou
důležitostí, která jí patří. Při navrhování a vlastní výstavbě
výsypek bylo více přihlíženo ke kapacitním problémům a ukazatelům
stability těchto velkých zemních těles než k jejich budoucímu
začlenění do krajiny, jejich vhodnosti k rekultivaci. Nedostatky
z této časové fáze se pak draze a ne vždy úspěšně řešily ve třetí
fázi - biotechnické etapě rekultivací.

Tato třetí fáze je tím, co je běžně nejčastěji zahrnováno do
termínu rekultivace. Jsou to technická a zejména biologická
opatření vedoucí k bezprostřednímu oživení devastovaného území.
Tato opatření jsou v podmínkách SHR propracována v systému
oborových norem a typizačních směrnic pro všechny typy
rekultivací, na jejichž základě lze prakticky navrhnout úspěšnou
rekultivaci všech lokalit. Jedná se o rekultivace zemědělské
(ověřený osmiletý rekultivační osevní postup s modifikacemi podle
stanovištních podmínek), lesnické (lesy zvláštního určení, které
vedle své produkční funkce musí především splňovat funkci



půdotvornou a púdoochrannou), vodohospodářské (vodní plochy
a nové toky jako základ ekologické stability) i ostatní
- nezanedbatelné jsou rekultivace, které podporují rekreační
potenciál území, parky a lesoparky, hřiště a sportoviště, atd.

Poslední co do času, ale ne co do významu, je časová fáze
postrekultivační. Zatímco biotechnická fáze trvá od 10 do 15 let
a vytvoří se v jejím průběhu předpoklady pro oživení
devastovaného území, tak v této časově neomezené fázi se tyto
předpoklady musí upevnit. Na příkladu zemědělských rekultivací
lze význam této fáze dokladovat nejlépe: V průběhu biologického
cyklu je zahájen půdotvorný proces v žádoucím směru - většinou
začnou vznikat antropogenní hnědozemě. Jedná se však o velmi
mladou půdu, v mnoha směrech ji ani půdou v pedologickém slova
smyslu nelze nazvat. Teprve dalším účelným obhospodařováním se
vedle umělé, v procesu biotechnické rekultivace vytvořené
úrodnosti, začne vytvářet úrodnost přirozená. Rekultivovaný
pozemek je tedy ihned po ukončení biologické rekultivace schopen
dosahovat úrody srovnatelné s původními pozemky, ale většinou
vyžaduje zvláštní přístup, vyšší vstupy a dlouhodobou péči
dobrého hospodáře, aby po cca 30 - 40 letech bylo možno
konstatovat, že byl vytvořen první přirozený rovnovážný stav
- stav, který je již možno označit pojmem půda.

V Severočeském hnědouhelném revíru bylo od roku 1952 do roku
1992 dokončeno 6409,23 ha rekultivací. To představuje více než
jednu pětinu všech ploch dotčených důlní činností. Zakomponováním
rekultivací ve výše uvedeném smyslu do všech legislativních norem
- do horního zákona a všech zákonů zabývajících se ochranou
životního prostředí a zejména pak zajištěním jejich plnění, budou
vytvořeny nezbytné podmínky pro ekologizaci těžby uhlí v
povrchových lomech. Jedině respektování těchto zásad umožní nejen
pokračovat v těžbě uhlí tímto způsobem, ale i účelně a efektivně
zacelit rány na krajině, které byly způsobeny v minulosti.
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20000-

BILANCE PLOCH V SHR
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R E K U L T I V A C E K R A J I N Y D E V A S T O V A N É

UKLÁDÁNÍM DŮLNÍCH VÝSYPEK A ELEKTR. POPELE S VYUŽITÍM

ZEMĚD. A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ .

Ing. Vlasta PETŘÍKOVÁ, DrSc, ing. M. BLUMA. PaedDr. J. ROTH.
Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha 6 - Ruzyně,
odděleni ekotoxikologie Chomutov, Nové Spoříce 4987

Research work deals with the effective using of anlropogeni-
cal soils (ash and mine dumps) and is marked by lower financial
expenses in comparison with usual technologies, especially in the
technical part, where usually very high doses of application soil
material are used. The work also solved the problem of utilisati-
on of the organic waste (slurry, sewage sludge, etc.), which may
make favourable fertiliser for the production of technical and
energetic crops by means of proposed technology, because in this
case there is no risk of food chains contamination by hazardous
substances.Obtained results make basis for the proposal of new
non-waste agricultural technology for the exploitation of mine
and ash dumps.

Ú V O D

Výskumný ústav rošt 1 i nné výroby v Praze - Rusyn i ma své de -
tašované pracoviště, oddělení ekotoxikologie umístěno v centru
severočeské hnědouhelné pánve v Chomutově. Oddělení se podílí na
hledání nejvhodnějších postupů, jak vrátit devastovanou krajinu
svému původnímu účelu.

V okrese Chomutov jen po těžbě uhlí ubyla od roku 1958 jedna
pětina zemědělské půdy. Vytěžené uhlí je spalováno ve A elektrár-
nách o celkovém výkonu 3170 ťlV. V nich se spotřebuje ročně IS mi-
lionů tun uhlí a další miliony se spalují v elektrárnách Počera-
dy, Mělník, Opátov ice. Hodonín a v lokálních topen i St. f ch. Při
těžbě se odstraňuje nadloží uhelných slojí, jež se ukládá nu vý-
sypky. Toto nadloží je několikrát mocnější než sloje uhelné. Za
období od zahájení těžby bylo v okrese vytěženo a uloženo přes
miliardu m 3 zemin. Z hlediska využitelnosti jsou výsypky považo-
vány za odpad, pro nějž bylo v okrese zabráno 1 4OO ha zemědělské
půdy.

Pří spalovacím procesu v elektrárnách vzniká značné množství
popele. Část popele vychází z kotlů do komínů, v nichž je zachy-
cován e 1 ek t rood 1 ucovaí? i s účinností až 98%. Popel z odlučovačů
a topenišť je v hydrosměsi dopravován na odkalistě, která v sou-
časnosti zabírají plochu přes 1 000 ha. Roční produkce popele je
v průměru 5 milionů m 3.

Důlní výsypky a odstavená siožiStě popele (odkaliště, kde je
ukončeno plavení popele) jsou hrozivým mementem exploatační ho
vztahu lidí vůči přírodě a je nutné tyto plochy neprodleně ozele-
nit. Důvodem pro rychlé ozelenení je jednak krajinotvorné hledis-

> ko a jednak je snaha zamezit větrné erosi a vysoké prašnosti
' těchto ploch, neboť polétavý prach spolu s dalšími znečisťujícími

látkami v ovzduší ovlivňuje zdravotní stav obyvatelstva.
Základním předpokladem ozelenení výsypek a složišť popele je

jejich biologická rekultivace, spočívající v oživeni "půd" a je-
jich schopnosti dávat produkci zelené fytomasy.



Pokusy ukázaly, že plodiny pěstované na důlních výsypkách
a složištfch popele jsou toxikovány imisní zátěži z ovzduší
a potravní řetězce jsou pro Člověka nebezpečné.
Výzkumní pracovníci oddělení ekotoxikologie dospěli k závěrům, že ;
při rekultivačním procesu musí byt prioritním hlediskem kraj inot-
vorba a z důvodů útlumového zemědělského programu je vhodné pěs-
tovat energetické a technické plodiny, které nebudou vstupovat do
potravních řetězců.

ZPŮSOBY REKULTIVACE

Rekultivace důlních výsypek
Dosavadní způsoby rekultivace, uplatňované Rekultivační výs-

tavbou Most, kdy se na výsypky naváží O,5 m vysoká navážka ornice
se nám nezdají vhodné jak z ekonomických, tak
i z agrotechnických důvodů (Podlahová, Moučka 1992, Balon
a kol.1992). 50 cm vrstva ornice vede po několika letech k výno-
sové depresi a k negativní změně vodního režimu, neboť při kulti-
vaci půdy nedochází k propojení s podložím, což bývá příčinou
silných erosí, stékání navážky nebo dochází k trvalému zamokrení
plochy.

Proto jsme v r. 1986 založili polní pokus na výsypce v Břez-
ně u Chomutova, kde jsme uplatňovali metodiku úsporných navážek
v síle 25 cm. Podle ní se snižují ekonomické náklady, setři orni-
ce a umožňuje se propojení navezené ornice s výsypkou, a tím ury-
chluje rekultivační proces. Ve spojení s organickým hnojením do-
chas:! ke zkrácení rekul t i vačniho procesu až na 4 roky (viz tab.t).

Pro vylehčení těžkých j i lovi tých výsypkových zemin je možné
využívat slektrárenské popele, jež zapravujeme do výsypky v množ-
ství 400 t.ha"1. Tmavý elektrárenský popel zvyšuje záhřevnost pů-
dy, vylehčuje její strukturu a z ekologického hlediska je zde
příklad využitelnosti odpadu. Největším překvapením však je, že
plavený elektrárenský popel má vynikající sorpční schopnosti,
které umožňuji vázat těžké kovy do forem nepřijatelných kořenovým
systémem rostliny, takže se popel stává "dekontaminantem" půdní
zátěže. ';

Půdní rozbory potvrzuji, ze rekultivované výsypkové substrá- •
ty mají nízkou provzdušněnost, vysokou vododržnost, střední sorp- í
ci a jsou minerálně poměrně bohaté. V deficitu je fosfor a čás- ]
tečně vápník. Draslík a hořčík je v mírném přebytku. Dusík je I
třeba dodávat dle odběru rostlinami. Jako aktivační médium pro |
oživení půd je vhodné používat kroně úsporné navážky ornice, také |
organ i oké hno j en í.

Ze sledovaných povážek se jeví celkově výhodnější povážky
25 cm ornice a 4OO t.ha'1 el. popele (hon III a IV) , které lze
proorávat s výsypkovou zeminou. Propojením obou vrstev je odstra-
něno jejich rozhraní, což má zřejmě příznivý vliv na kořenovou
soustavu v pozdějších letech biologické rekultivace.

V pokusech na výsypce bylo základní hnojení zajišťováno kej-
dou, převážně skotu. Na jednotné sporadické povážce 25 ca ornice,
byl vedle výživářských účinků kejdy skotu sledován též účinek
městských čistírenských kalů po bioplynové technologii v porovná-
ní s minerálními živinami, aplikovanými formou hnojiva NPK I.
Charakteristika použitých organických hnojiv a dávky živin jimi
dodanými v průměru za pět pokusných roků jsou uvedeny v tab.č.2.



Tab. č. 1 Přehled o úprave povrchu důlní výsypky na pokusné
P lože v Breznž u Chomutova.

Hon

I
II
III
IV
V
VI
VII

úprava výsypky

převrstvení ornici
» "
•• ••

zapravení popele v
převrstvení ornici
zapravení popele v
převrstvení ornici
zapravení popele v

- pováěky

ve výšce 25
25
25

dávce AOO t
ve výšce 50
dávce 800 t
v dávce 25
dávce 4OO t

cm
cm
cm
.ha"1

cm
.ha-1

cm +
ha"1

Tab. c. 2 Charakteristika organických hnojiv použitých
v pokusech na dfll n i výsypce v Březně1 u Chomutova
(.% pův. hmoty a dodané ô.ž. v kg. ha" 1, průměr
za r. 1937 - 1991 ).

pokus c.

1

2

3

hnoj ivo

Kj. S
KJ. P

průměr

Kj. P
KJ. S

průměr

Kj.P + S
kaly ČOV

sušina

3.98
3.24

3.59

9.02
2.64

5.33

4. 19
3.05

N

0.21
0.34

0.28

O.61
0.22

O. 42

0.25
O.21

P

O. 03
O.O5

O.O4

0. 13
0.03

0.08

O.O7
O. 04

K

O. 24
O. 14

0. 19

O. 28
0.24

O. 26

O. 24
O.O5

dodané čisté živiny v kg.ha"1 v org. hnojivech

ce1kem

1
2
3

kejda 617
kejda 499
kejda 396
kaly ČOV 260

N

352
268
157
173

P

54
50
17
35

K

211
180
222
49

Kj.S - kejda skotu, Kj.P - kejda prasat

; i. <

- • • • ' . • :

Rekultivace složižť el. popelů
Zneškodňování popelovin na slozištich biologickými metodami

lze zajistit v závislosti na konkrétních podmínkách v podstate
3 způsoby'

1. konečnou rekultivaci opuštěných složišť (odkalisť)
popele

2. omezováním prašnosti popele na složiSti dočasně
odstaveném z provozu energetických zařízení

3. využíváním popelů pro vylehcování těžkých půd,
zvlásLS důlních výsypek.

Biologické metody oželenování popelovi n spočívají v zajiště-
ní odpovídajících vegetačních podmínek následně pěstovaných rošt-



lin. Rozhodujícím je zde biologické oživeni popel ovin, které je
důležitější, než přímé dodání dostatečné zásoby rostlinných ži-
vin. Proto se 2de v plné míře uplatní hnojení organické. K těmto
účelům se osvědčilo např. hnojení kejdou hospodářských zvířat
(prasat,skotu, drůbeže), které prokázalo prudký rozvoj půdní mik-
roflóry v popeli (Petříková, Staněk 1979, Petříková, Bluma, Roth,
Tejkl 1992) oproti popeli nehnojenému, jak je zřejmé například
z vyhodnoceného tříletého modelového pokusu:

varianta hnojení
(g na 1 nádobu)

kejda prasat

N

5,04

5,04

s i Ana.

50
50

výnosy suché hmoty
celkem za rok
( g z 1 nádoby)

3,6
60,9
4,9

47, O

počet bakterií(9.103)
v průměru za 1 rok
ze 3 odběrů sledo-
vaných 3 roky

43,8
120,2
50,9
17O.O

Zemědělská biologická rekultivace složišť popele (kdy vznik-
ne zemědělská půda), musí být provedena tak, aby nedocházelo ke
kontaminaci potravních řetězců cizorodými látkami. Pro zajištění
této podmínky se obecně považuje za účelné překrytí popele vyso-
kou vrstvou zeminy, ve snaze izolovat popel od kořenů pěstovaných
plodin. Vzhledem k tomu, že řada zemědělských plodin může proni-
kat svými kořeny hluboko do půdního profilu, nemusí být toto
opatření spolehlivé a navíc je vysoce nákladné (čím větši vrstva
zeminy, tím přímo úměrně vzrůstají náklady na rekultivaci).

Rozhodujícím kriteriem pro nezávadnou rekultivaci popelových
složišť je kvalita popelů. Před zahájením rekultivace je nezbytné
stanovit obsah prvků v popeli, které jsou dle dosud platné směr-
nice MZVž ČR e.j. 298/87 412 považovány za cizorodé látky v půdě
, a další postup rekultivace usměrnit dle získaných analytických
podkladů. Zásadou je nepřekročit hodnoty obsahu stanovených prvků
dle uvedené směrnice v profilu ornice. Další podmínky pro země-
dělskou rekultivaci složišť popele stanoví hygienická služba (dle
konkrétní lokality), která je neopomenutelným účastníkem předpro-
jektové přípravy.

Výšku překryvu popele ornicí je nutné obecně stanovit tak,
aby se nezvýšila hladina nežádoucích prvků v ornici dle následu-
jícího vzorce (El - Bassam 1982):

(Otoi - Op) . 4 200 OOO
N =

Oh . Dr

H - počet roků aplikace hmot do půdy
Otoi- tolerované množství škodlivé látky v půdě v «g.kg"1ze»iny
Op - současný obsah příslušné škodí, látky v půdě v ag.kg~*ženiny
Oh - obsah příslušného prvku v meliorační hmotě v ag.kg'1

Dr - roční přísun aplikované haoty do půdy v kg
Vzorec platí pro středně těžké půdy o pH 6,5. Pro půdy lehké

se upraví koeficientem 0,76: pro těžké půdy 1,25. Praktickou ap-
likaci tohoto vzorce lze znázornit na příkladu kadmia takto-*

(3.0 - 2,5) . 4 2OO 000
N » =1,31

4 . 400 000



kde: 3 = tolerovaná hodnota Cd pro půdu v mg.kg'1 zeminy
2,5 = obsah Cd v půdě v mg.kg"1

4 200 000 = hmotnost vrstvy půdy do hlouby 3Ocm v kg
4 = obsah Cd v použité meliorační hmotě v mg.kg'1

400 000 = použitá dávka meliorační hmoty (=400t.ha'1)

Analogicky lze tento příklad použít i v případě proorávání
popele do ornice použité k převrstveni složiště popele při jeho
rekultivaci. Uváží-li se např., že bude povrch popele převrstven
30 cm vrstvou zeminy a bude se orat nr> hloubku 35 cm, tak bude do
profilu ornice promísena vrstva popele o výšce 5 cm. Vzhledem
k tomu, že popel je cca o polovinu lehčí než půda, která ve vrst-
vě 5 cm váží 700 000 kg.ha"1, bude popel vážit cca 350 000
kg.ha"1. Toto množství lze považovat za dávku popela, který se
dostane prooráním do profilu ornice. Jak je zřejmé, je uvedený
příklad téměř totožný s dávkou použitou ve výše uvedeném výpočtu.

Pokud se v popeli nalezne obsah těžkých kovů vyšší, než je
hraniční hodnota pro jejich obsah v půdě , je účelnější toto slo-
žiště nepřekrývat příliš vysokou vrstvou zeminy, ale vyloučit je
ze zemědělské produkce a provést zde např. rekultivaci lesnickou,
nebo zde trvale pěstovat plodiny technické, které nejsou zdrojem
potravin.

Z našich dlouhodobých pokusů vyplývá, že intenzita hnojeni
složiště popele se přizpůsobuje charakteru technické rekultivace
- čím nižší vrstvou zeminy je popel překryt, tím vyšší intenzita
hnojení se zvolí.

Optimální způsob převrstvení složiště popele bylo třeba pro-
kázat přímo v terénních podmínkách. K tomu účelu jsme v posledním
čtyřletém období sledovali poloprovozní pokus na složišti elekt-
rárny Prunéřov, v rámci plochy určené k trvalé rekultivaci. Vyu-

s žili jsme zde základní povážku 55 cm podorničl, kterou byla pok-
ryta téměř celá plocha (cca 40 ha), s výjimkou pokusné plochy

i (celková výměra 2,2 ha). Tato poměrně vysoká vrstva podornicí by-
la použita proto, že byla k dispozici zemina z blízkého uhelného
lomu a také v souladu s tehdejším názorem (cca před 6-7 lety),
který přetrvává mnohdy až dosud-' nezbytnost co největšího odizo-
lování popele od vegetačního krytu na povrchu. Podornični zemina
(resp. nadloží uhelné sloje) byla poměrně nekvalitní, neboť byla
většinou těžká a slévaná.

•] Vedle této základní povážky jsme sledovali čtyři další, cel
jjí kem tedy 5 variant. Úplný přehled o pokusné ploše vyplývá
|f/ z tab. 3 kde jsou uvedeny zároveň některé výnosy získané za celé
* čtyřleté období.

Jak vyplývá z tabulky, používáme ke hnojení především hnoji-
va organická, včetně kanalizačních kalů. Před aplikací kalů je
nezbytné zjistit obsah těžkých kovů a dle výsledků analýz volit
vhodnou dávku nebo je nahradit stájovými hnojivy (např. kejdou).
Celkově lze konstatovat, že při biologické rekultivaci el. popele
jsou čistírenské kaly z výživářského hlediska stejně vhodným or-
ganickým hnojivem jako močůvka.Hnojiva průmyslová používáme ome-
zeně, vylučujeme hnojiva se zvýšeným obsahem těžkých kovů.
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Tab. 3: Výnosy zemědělských plodin v OJ. ha"1 na. s lož i Si i v
Prunéřově

rok/
plodina

1989
hořfi i ce

1990
tri t i ka-
le

1991
jarní
pšenice

1992
jarní
pšenice

1989 -
1992
průměr

hnojení

kontrol
mocůvka

průměr

kontrol
mocůvka
kaly

průměr

kontrol
mocůvka
kaly

průměr

kontrol
mocůvka

průměr

kontrol
mocůvka
kaly

průměr v jedno-
tlivých
povážkách

P 0 v á ž k a

podor.25

4,3
18,8

11,5

19,0
40,0
36,0

31,7

20,9
47,4
51,1

39,8

20,6
25,8

23,2

16.2
33.0
43,6

26,6

ornice25

11,0
16,2

13.6

22.0
55,0
62.5

46,5

54.6
57,5
58,5

56,9

39,2
59.2

49,2

31.7
47.O
59,5

41.4

podor.55

9,3
13,6

11,4

26,3
61,0
47,5

44,9

22,O
45,4
47.1

38,2

23, O
37,2

3O, 1

20.2
39.3
47,3

31.2

orn i ce
55

14.O
16,8

15,4

36,3
64,5
57,5

52.8

28,7
48,7
48,7

42,0

36,7
37,8

37, 2

28,9
42,0
53,1

36.8

ornice 25+
podor. 25

4,2
13,6

8,9

11,3
4O,O
26,0

25,8

22,0
41.3
38,3

33,9

23,7
36, 1

29,9

15.3
32,7
32,2

24,6

ZÁVĚRY

Současné problémy s relativní nadprodukcí potravin směřují
k omezováni pěstitelských ploch. V této souvislosti se začal mě-
nit i názor na způsob biologických rekultivací pozemků devastova-

,, ných důlní a energetickou činnosti. Není již jednoznačně zdůraz-
k- ňován význam rekultivací důlních výsype k a složist! popelů na ze-

mědělskou půdu.
Tak jako se začíná prosazovat ekologický charakter zeměděls-

tví v tradiční zemědělské krajině, je zvláště důležité tento
trend dodržovat v krajině průmyslové, kde je zemědělství trvale
omezováno (kvantitativně i kvalitativně). Produkce potravin zde
může být ohrožována též kontaminaci nejrůznějšími polutanty,
např. těžkým i kovy.

Tento negativní vliv imisi je dalším důvodem pro eventuální
změnu struktury plodin. Perspektivními jsou zde plodiny technic-
ké, které nejsou zdrojem potravin, a které proto neohrožuji pot-
ravn í řetězce.
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Energetické plodiny byly pěstovány na přesných polních poku-
sech na důlní výsypce v Březně u Chomutova a na pokusném poli
(orná půda) v Chomutově, na složištich elektrárenského popele
v Poceradech a v Prunéřově v poloprovozních podmínkách.

Na uvedených lokalitách byly pěstovány následující plodiny:
len olejny, slunečnice roční, proso, konopí seté, sudánská tráva
(hybrid HYSO),cirok cukrový a č i rok zrnový.

Kromě toho byly na malých parcelkách v objektu stanice pěs-
továny plodiny ze semen dovezených z SRN a Ruska a Ukrajiny:
Lniôka setá, ředkev olejná, koriandr, světlice barvířská, laska-
vec (forma červená a zelená), jestřabina, pohanka.

Vzhledem k tomu, že máme teprve jednoleté výsledky, které
mohou být ovlivněny různými faktory (Bnožství a průběh srážek,
suma aktivních teplot, druh, způsob a množství hnojeni atd.),lze
tyto výsledky povazovat zatím jen za orientační.

Ze všech sledovaných plodin jsou nejvíce přizpůsobivé různým
druhům antropogennlch půd ôiroky a Hyso. Konopí setému se nejlépe
daří na složišti el.popele bez povážky při intenzivním hnojeni
kejdou.

Pro vytypovaní nejvýkonnějších druhů rostlin vhodných pro
různé typy antropogennich půd v závislosti na způsobu a druhu
hnojeni je nutné se touto problematikou zabývat i v dalším obdo-
bí. Zároveň je třeba navázal spolupráci s institucemi a podniky,
které by zabezpečovaly spracovaní fytomasy do finálních produktů
(ekologická paliva pro lokální topeniště, pohonné hmoty typu bio-
nafty, celulóza a případné další využiti).

Pěstováni technické a energetické fytomasy na rekultivova-
ných plochách je v severočeském regionu perspektivním a ekologic-
ky významným přínosem: využití fytomasy přispěje k úsporám fosil-
ních paliv, ať už ropy, tak i uhlí a řeší problém využití tří ob-
jemových odpadů (důlní výsypky, složiště el. popele, organické
odpady) bezodpadovou technolog1 pěstování energetické biomasy.
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ABSTRACT

The paper contains preliminary results of the analysis of the migration in
uranium mill tailings of copper, nickel and zinc from solid wastes produced by
neutralization of waste solutions from industrial electroplating. Purpose of
the study is to predict possible effects on ground and surface waters of the
partially detoxicated wastes deposited on the tailings. Basic characteristics
of tailings from Dolní Rozinka and composition of the tailings waters and of
the waste solutions were determined. Speciation of Cu, Ni and Zn in the waters
and solutions was calculated using MINTEQ A2 computer code. Uptake of these
metals on the tailings was studied by batch and column experiments in the
laboratory and their migration in sediments of a tailings pond was modelled.
Time necessary for passage of the metals through the sediments was calculated.

ÚVOD

Při galvanizační povrchové úpravě kovů jsou neutralizací odpadních gal-
vanizačních roztoků produkovány tzv. neutralizační kaly, které obsahují těžké
kovy, kyanidy a další toxické látky. Zacházení s těmito kaly doposud zpravidla
spočívá v ukládání v blízkosti jejich vzniku a to většinou bez dostatečného
zamezení jejich vlivu na životní prostředí. Aby se minimalizovalo riziko kon-
taminace zvláště podzemních vod, bylo pracovníky Chemické úpravny uranových
rud v Dolní Rozince navrženo centrální zpracování neutralizačních kalů na
úpravně s ukládáním zneškodněných odpadů na odkališti II, které není t.č. již
používáno. Vlastní technologie zpracování kalů, kterou vypracoval Ústav pro
výzkum rud (Mníšek p.Brdy), spočívá v rozdělení kalů na tzv. chudé a bohaté,
přičemž oba typy by byly podrobeny detoxikaci a z bohatých kalů by před vlast-
ní detoxikací byly hydrometalurgickým postupem získávány Zn, Ni a Cu. Protože
i detoxikované neutralizační kaly ve formě vodného rmutu obsahují v kapalné
fázi určité zbytkové koncentrace rozpuštěných forem Ni, Cu, Zn, případně dal-
ších kovů, je zapotřebí poznat chování těchto kovů v odkališti, obsahujícím
sedimentované zbytky rozemleté a vyloužené uranové rudy karbonátového typu.
Především je třeba zjistit rychlost migrace těchto kovů v sedimentech odkališ-
tě, případně i jejich vliv na uvolňování původních toxických látek, např.
radionuklidů ze sedimentů.

Vlastní problematika migrace kontaminantů z neutralizačních kalů v odka-
lištích úpraven uranové rudy je značně specifická a z dostupné literatury nám
není známo, že by u nás i ve světě byla již řešena. Byla však již studována
migrace kontaminantů uvnitř sedimentů odkališť a z odkališť do okolních půd
(viz přehled literatury v /I/). Předmětem zájmu byl zejména uran a radionukli-
dy nebo těžké kovy např. radium, měď, olovo, zinek, nikl, aj./2-4/. Ke studiu
jejich pohybu odkalištěm byly používány v zásadě tři způsoby: (i) analýza slo-
žení vzorků pevné i kapalné fáze odebraných z různých hloubek tělesa sedimen-

!j tu, (ii) modelové experimenty migrace v laboratorním měřítku, (iii) modelování
:' migrace pomocí matematických modelů, pro které vstupní data byla získávána buď

1 á z literatury, nebo vlastními experimenty. Tyto způsoby je výhodné kombinovat.
,'• I Z publikovaných výsledků vyplývá, že záchyt a migrace daného prvku v sedimentu
.| odkaliště a v podložních vrstvách je funkcí nejen složení systému, t.j. pevné
I i kapalné fáze, ale též podmínek, za kterých se migrace uskutečňuje. Byl zjiš-
I těn např. výrazný vliv pH, oxidačně-redukčních podmínek, hydrologických pomě-
I rů, rozložení sedimentů apod.

i' Cílem našeho výzkumu je, aby záchyt a migraci významných kontaminantů
z neutralizačních kalů bylo možné matematicky simulovat a tak kvantifikovat
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možný vliv uložení kalů na hydrosféru mimo odkaliště II. V tomto příspěvku
jsou shrnuty výsledky prvé etapy našeho studia, v níž byly použity všechny tri
výše uvedené způsoby studia migrace. Analýza složení vzorků povné a kapalné
fáze systému měla v tomto případě za účel blíže charakterizovat parametry, na
nichž závisí interakce migrujících kovů se sedimenty odkaliště, přičemž zvláš-
tní pozornost byla věnována výpočtu speciace, tj. fyzikálně chemickým formám
existence studovaných kovů v kapalné fázi. Dále byl studován záchyt těchto
prvků na sedimentu laboratorními experimenty v míchaném reaktoru a na koloně,
tento záchyt byl matematicky modelován a pomocí navrženého modelu migrace byly
provedeny předběžné výpočty doby průchodu studovaných kontaminantů tělesem od-
kaliště II v Dolní Rozince. Podrobně jsou výsledky uvedeny ve zprávách /I,5/.

CHARAKTERISTIKA
PROCESU

SEDIMENTU ODKALISTE II A TECHNOLOGICKÝCH VOD DETOXIKACNIHO

Charakteristika sedimentu
Jak jsme se již zmínili, sediment odkaliště je tvořen jemně rozemletou

a vylouženou uranovou rudou karbonátového typu. Z hlediska chemického složení,
i když je zde deponováno cca 1,1 mil. tun (sušiny), se jedná o poměrně homo-
genní materiál, obsahující cca
60% SiO2, 12% A1 2O 3, 6% Fe 20 3, 5,5% CaO, 2% MgO, 2,5% Na2O, 2% KgO, 0,6% TiOg

a menší množství MnO aj. Velikost částic pevné fáze se pohybuje pod 0,15 mm,
a sice : cca 52% 0,1-0,07 mm, cca 18% 0,07-0,045 mm, cca 30% pod 0,045 mm.
Rozložení těchto frakcí v tělese odkaliště však není rovnoměrné, neboť
v průběhu naplavovaní kaliště dochází do určité míry k segregaci částic
a k vytváření vrstev s různou granulometrií a v důsledku toho i s různou
propustností (filtrační rychlostí) pro kapalnou fázi, což se konkrétně
projevuje tím, že v horizontálním směru je sediment propustnější než ve
vertikálním /5/.

Složení technologických vod
Za technologické vody detoxikačního procesu jako celku považujeme:

A - vody stávajícího jezera na odkališti, B - vody, které budou spolu s pevnou
fází odváděny do jezera odkaliště, C - vody jezera odkaliště v tzv. stacionár-
ním stavu, který se ustaví po dostatečně dlouhé době od zahájení provozu deto-
xikace. V Tabulce 1 je uvedeno složení všech tří zmíněných typů vod. Údaje pro
vody typu A a B jsme získali od pracovníků Chemické úpravny v Dolní Rozince,
složení vody typu C jsme určili pomocí bilančního modelu, zahrnujícího proces
vlastní detoxikace, dále sediment, jezero a drenážní systém odkaliště i rozdíl
srážky minus výpar /I/. Z dlouhodobého hlediska má pro proces migrace toxic-
kých látek sedimentem odkaliště II význam především voda typu C, jejíž složení
se ustaví (podle výše zmíněného bilančního modelu) přibližně do osmi měsíců od
zahájení provozu detoxikace. Voda typu B, vzhledem k tomu, že se jedná o vý-

Tabulka 1
Složení technologických vod typu A, B a C

Složka Poznámka

pH
Ca
Mg
Cu
Zn
Ni
Cd
Cr
Na .
- N H /

CN 4_
NO

NO " 2

?_
SO

či" 4

celk.CO-

8,2
99,8
47,9
0,11
0,06
0,17
0,03
0,04

664,0
10,16
0,01
75,83
194,8

8600,0
183,7

3042,0

8,7
55,6
41,9

0,26 (0,73)
0,29 (3,26)
0,57 (0,75)

0,05
0,1

1668,0
-

0,01
56,85
146,25

2210,0
870,0
279,0

7,7
142,7
67,1
0,33
1,57
0,42
(0,03)
(0,04)

3535,0
(10,16)
0,01
6,24
42,9

4674,3
597,7

(3042,0)

vypočet
výpočet
výpočet
hodnota
hodnota
dopočet
hodnota

C
C
C
C
C
ke
C

pro udaj
pro údaj
pro údaj
převzata
převzata

B
B
B
z
z

v
v
v
A
A

koncentraci
převzata z A

závorce
závorce
závorce

aniontů ,

:

hodnota C převzata z A
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stup z detoxikace a proto o vodu s maximální koncentrací toxických komponentů,
je co do složení limitním případem technologické vody. Proto jsme k našim ex-
perimentům používali buď přímo vodu typu B, připravenou v Ústavu pro výzkum
rud, nebo vodu typu A, ve které koncentrace Zn, Cu a Ni byly upraveny na "ma-
ximální hodnoty", udávané pro kapalnou fázi po detoxikaci, resp. pro vodu typu
B (v Tabulce 1 jsou uvedeny ve sloupci B v závorce).

Formy existence (speciace) Zn, Cu a Ni v technologických vodách
Složení vody rozhoduje o speciaci rozpuštěných kovů, na níž závisí je-

jich chování při migraci (parametry difúze a interakce se sedimenty). Jedním
z nejběžnějších způsobů analýzy speciace je matematický výpočet s pomocí vhod-
ného výpočtového programu. V našem případě byl použit program MINTEQ A2 /6/,
do něhož byly dosazeny základní údaje o složení všech tří typů vod uvedené
v Tabulce 1. Výsledky základních výpočtů jsou uvedeny v Tabulce 2.

Z tabulky vyplývá, že dominantní formou zinku ve vodách A, B, C jsou
uhličitanové komplexy, zejména anionické. Z ostatních forem zinku je významně-
ji zastoupen jednoduchý katión a neutrální síran ve vodě C a molekulární
hydroxid vo vodě B. Rozdíly ve speciaci vyplývají zejména z rozdílného pH vod
a z různého obsahu síranů. Pro migraci je důležité zejména zastoupení anionto-
vých komplexů zinku, které by se měly málo sorbovat. V tomto ohledu by nízkou
sorpci bylo možno očekávat zejména z vody A.

U mědi jsou aniontové karbonátové komplexy zastoupeny významně jen ve
vodě jezera odkaliště. V ostatních analyzovaných vodách jsou dominantní formou
neutrální komplex hydroxidu (B), molekulární uhličitan (C) případně směs těch-
to forem. Kationtová měď je zastoupena minimálně. Tato speciace mědi dává
předpoklady pro záchyt mědi molekulární sorpcí. Nikl se vyskytuje v analyzova-
ných vodách z největší části jako neutrální uhličitanový komplex. Zbytek niklu
je přítomen převážně jako uhličitanový anion, který by se neměl významně sor-
bovat. Sorpce neutrálního uhličitanu je málo známa, proto o záchytu Ni při
migraci odkalištěm lze říci jen to, že záchyt iontovou výměnou bude patrně ne-
účinný.

Vzhledem k variabilitě složení vod v odkališti a na výstupu
z technologie, případně i při průtoku sedimentem byl dále studován vliv změny
některých parametrů složení vody na speciaci Ni, Cu a Zn. Jako základní soubor
dat přitom bylo vzato složení vypočtené pro jezero odkaliště (C), protože
u něho lze očekávat plynulé změny s časem. Variace koncentrace síranů v rozme-
zí. 4682 - 20 000 mg/l vedla ke změně zastoupení síranových komplexů u mědi a
niklu jen o 3 %, u zinku však až o 40 %, na úkor především karbonátových kom-
plexů zinku. Variace obsahu síranů ve vodách odkaliště by tedy mohla ovlivňo-
vat hlavně migraci zinku, u ostatních kovů by mělo jít spíše o vliv iontové
síly nebo konkurujících kationtů, které se mění současně se změnou koncentrace
síranů. Zastoupení forem Cu, Ni a Zn uvedené v Tabulce 2 pro vodu C se neměni-
lo se změnou koncentrace chloridů v rozmezí 183 - 540 mg/l.

Podobným způsobem byl spočítán vliv koncentrace uhličitanů na speciaci
všech tří kovů pro pH 7,7. Koncentrace uhličitanů byla měněna v rozmezí 250
- 1800 mg/l. Z výsledků vyplývá, že u niklu a zinku se výrazně mění zastoupení
aniontových uhličitanových komplexů, kdežto u mědi so zvyšuje zastoupení ze-
jména neutrálních uhličitanů. Obecně lze předpokládat, že zvýšení koncentrace

Tabulka 2
Zastoupení (v %) jednotlivých rozpuštěných forem

Zn, Cu a Ni v technologických vodách A, B, C

Formy

Zn

Cu

Ni

A
B
C

A
B
C

A
B
C

Me^ +

2,3
8,6
11,6

1,3

1,2

Me(0H)2

10,0

41,8
95,8
20,5

2
5
,7
,4
,4

MeíSO^)^

1,9

3,3

:

-

,2~ MeC03

10,6
22,9
20,9

39,1
3,6

65,0

60,7
83,5
82,0

Me (CO

80
48
46

17

8

37
14
14

3;2

,9
.5
,9

,6

.6

,8
.3
,9

1

7

3

•iico. T

,2

,4

,4



uhličitanů ve vodách odkaliště povede k poklesu sorpce studovaných kovů sedi-
menty. Dále byl analyzován vliv píi na speciaci. V oblasti pH 7-8 nejvýrazněji
záviselo na pH zastoupení uhličitanových komplexů zinku a molekulárního hydro-

••* xidu meďnatého. Není pochyb, že v uvedené oblasti bude sorpce a tedy i migrace
všech tří kovů v odkališti silně záviset na pH.

MODELOVÁNÍ ZÁCHYTU Zn, Cu a Ni NA VRSTVĚ SEDIMENTU V LABORATORNÍM MĚŘÍTKU

Popis modelu
K výpočtu záchytu Zn, Cu a Ni na vrstvě sedimentu odkaliště II byl po-

užit klasický model jednorozměrné dynamiky sorpce, který je reprezentován ná-
sledující diferenciální rovnicí:

9 c / ? t = D ( 3 2 C / 2 x 2 ) - vC3-C/3x) - ( / / £ ) ( " á q / 3 t ) (1)

'• Zde značí: C - koncentraci složky (Zn,Cu,Ni) v roztoku, q - koncentraci složky
v pevné fázi, D - koeficient axiální disperze, v - lineární průtokovou rych-
lost roztoku, X - sypnou hmotnost pevné fáze, £ - porezitu vrstvy pevné fá-
ze, t - čas, x - délkový (axiální) rozměr vrstvy. Řešením Rov. (1) lze získat
jednak časové a prostorové rozložení dané složky ve vrstvě, jednak koncentraci
roztoku jako funkci času, příp. proteklého objemu, na výstupu z vrstvy, což
- v grafickém vyhodnocení - je tzv. průniková křivka. Ta je poměrně dobře ex-
perimentálně stanovitelná a proto vhodná pro verifikaci modelu jako celku.

Dříve než je možné přistoupit k aplikaci Rov. (1), je zapotřebí stanovit
jednak parametry v rovnici explicitně vystupující, t.j., D, v, / , f , jednak
rovnovážné (q=f(C)) a kinetické (q=f(t)) závislosti, jejichž vyhodnocením se
získají příslušné vztahy, které popisují tyto děje. Při výpočtu se zpravidla
předpokládá v=konst., což ovšem znamená, že plocha radiálního řezu vrstvy
(t.j. plocha kolmá na směr toku roztoku) je po celé délkové souřadnici vrstvy
x konstantní, a že je konstantní rovněž v celém objemu vrstvy její porozita.
(Obecně dále platí, že D=f(v,....), takže dodržením podmínek pro v=konst. so
současně stabilizuje hodnota D.)

Stanovení rovnovážných a kinetických závislostí a koeficientu axiální disperze
Ke stanovení rovnovážných a kinetických závislostí byla použita techno-

logická voda typu A, ve které koncentrace Zn, Cu a Ni byly upraveny na hodnoty
příslušející vodě typu B ( viz Tabulku 1), a vzorek sedimentu, který byl ode-
brán na odkališti II pomocí vrtné soupravy z hloubky cca 3 m. Obě závislosti
byly stanoveny statickým způsobem /I,5/, přičemž v případě rovnovážných závis-
lostí byly fáze kontaktovány na třepačce po dobu min. 48 hodin při laboratorní
teplotě a _při stanovení kinetik sorpce Zn, Cu a Ni v míchaném reaktoru při
teplotě 25 C po dobu 2, 5, 10, 30, 60 a 120 minut a při třech poměrech fází
V/m 25, 50 a 100 ml/g (V je objem roztoku v ml a m hmotnost sedimentu
v g-sušiny).

Rovnovážná experimentální data, která vykazovala nelineární průběh zá-
vislosti q=f(C), byla metodou nelineární regrese korelována rovnicí Langmuiro-
va typu (viz Rov.(2)), přičemž byly získány koeficienty a,b. Jejich hodnoty
jsou uvedeny v Tabulce 3 a průběh rovnovážných závislostí je znázorněn na
obr.l. Z vyhodnocení kinetických závislostí vyplynulo, že k jejich popisu se
nejlépe hodí vztah pro tzv. difusi inertní vrstvou /I/ ve tvaru Rov.(3).

"í q = C/(a + b.C) (rovnováha) (2)

dq/dt = (Kid).((C - Cr)/((l-q/qr)~1/3 - 1)) (3)

(zde Cr a qr označuje rovnovážné koncentrace). Hodnoty (Kid) jsou rovněž uve-
deny v Tabulce 3.

Koeficient axiální disperze D pro podmínky laboratorních experimentů byl
stanoven pomocí dvou metod /7/: jednak tzv. skokovou změnou, jednak tzv. im-
pulsní změnou koncentrace indikátoru v roztoku vstupujícím do vrstvy pevné fá-
ze. (Jako indikátor byl použit dusičnanový ion v roztoku dusičnanu litného).
Vyhodnocením průběhu, výstupní koncentrace indikátoru byl určen koeficient
D (= 0,02 - 0,028 cm /s), jehož hodnota poměrně dobře koresponduje? s literár-
ními údaji /8/. Při těchto experimentech byl současně stanoven volný objem
vrstvy, ze kterého pak byla určena porezita vrstvy £. (= 0,45 cm3/cm3). K od-
hadu sypné hmotnosti byly použity údaje pracovníků Chemické úpravny v Dolní
Rozince ( J = 1,32 g/cm3).
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Obr. 1: Rovnovážné závislosti sorpce Zn, Cu a Ni

Tabulka 3
Rovnovážné a kinetické koeficienty sorpce Zn, Cu a Ni

Prvek Koeficienty Rov.(2)
a (kg/l) b (kg/mg)

Kid (l/kg/min)
V/m=25 l/kg V/m=50 l/kg V/m=100 l/kg

Zn
Cu
Ni

0
0
0

,000175
,00272
,00103

0
0
0

,00228
,00203
,0242

0,26
0,43
0,13

0,64
2,42
0,30

2,64
14,95
1,01

Poznámka: všechny hodnoty jsou vztaženy na sušinu sedimentu (kg).

Verifikace modelu
Za účelem verifikace modelu dynamiky sorpce formulovaného rovnicí (1),

vcetne rov. (2) a (3), byly experimentálně stanoveny průnikové křivky pro Zn
Cu a Ni, a to za použití upraveného roztoku typu A a vzorku sedimentu odebra-
ného z odkalistě II z hloubky cca 3 m, tzn. že byly použity stejné vzorky ka-
palné a pevne fáze jako v případě rovnovážných a kinetických pokusů. Konkrétně
se postupovalo tím způsobem, že do kolonky Js 9 mm bylo vneseno, ve formě vod-
ne suspenze, cca 5 g na vzduchu sušeného vzorku sedimentu a pomocí peristal-
tickeho čerpadla byl do kolonky čerpán při zadané průtokové rychlosti techno-
logicky roztok. Výstup z kolonky byl jímán sběračem frakcí. Byly provedeny dva
pokusy lisici se především průtokovou rychlostí: 0,80 ml/min (pokus č. D-23
který bylo nutno pro poruchu předčasně ukončit) a 1,55 ml/min (pokus č!
A7O U , J e m J P d n e f r a k c e č i n i l 1 2 m l» c o ž byl° cca 3-4 objemy vrstvy. Metodou
AAS byly v jednotlivých frakcích stanoveny koncentrace Zn, Cu a Ni (tato meto-
da byla používaná i pri stanovení rovnovážných a kinetických závislostí).

Grafické znázornění průnikových křivek ve tvaru závislostí C=f(Vs/Vo) ie
provedeno na obr. 2-4 (Vs je celkový objem roztoku, protekly vrstvou, odpoví-
dající dane koncentraci C, Vo je objem vrstvy sedimentu v kolonce). Jsou zde
zakresleny jednak experimentální body z pokusů D-23 a D-24, jednak křivky zís-
kané výpočtem za použití rovnic (l)-(3)a výše uvedených hodnot parametrů
Í,'H' V.,- ^ \Vt°':ot b y l Předen pro upravený roztok typu A). Pokud se týká
hodnot kinetickychkoeficientů (Kid), byly při výpočtu sice též použity, ovšem
pouze jako orientační data, která byla dále měněna s cílem dosažení pokud mož-
no co nejlepší shody vypočítané průnikové křivky s experimentálními body.

Je evidentní, že koeficienty (Kid) jsou funkcí V/m, obecně pak hydrody-
namických podmínek daného systému. Jejich stanovení statickým způsobem pro
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pevnou vrstvu sedimentu, v jejímž elementárním objemu je V/m cca 0,35-0,75
ml/g a navíc koncentrační změny dané složky jsou zde relativně značně velké,
není ovšem prakticky proveditelné. Z tohoto důvodu jsme volili výše naznačený
postup nalezení hodnot (Kid), které nejlépe korespondují s podmínkami provede-
ných dynamických experimentů. Konkrétně jsme pro jednotlivé prvky nalezli ná-
sledující hodnoty kinetických koeficientů (Kid): Zn - 0,054 l/min, Cu - 0,10
l/min, Ni - 0,029 l/min (hodnoty jsou vztaženy na sypný objem pevné fáze).

Z porovnání experimentálních dat s vypočítanými průnikovými křivkami je
patrné, že relativně nejlepšího souhlasu bylo dosaženo v případě záchytu Zn.
Nejméně příznivý souhlas vykázal záchyt Cu. Příčiny lze zřejmě hledat nikoliv
v nevhodnosti modelu jako takového, ale v průběhu rovnovážné závislosti sorpce
Cu, a sice v oblasti nízkých koncentrací, neboť k průniku Cu v případě obou
pokusů došlo dříve, než odpovídá výpočtu (viz obr. 3). Z hledika těchto vý-
sledků je možné pak hodnotit model (t.j. rov. (1) až (3)) v tom smyslu, že je
k popisu daného systému vhodný (zvláště po upřesnění vstupních rovnovážných
dat), a že je použitelný minimálně k orientačním simulačním výpočtům migrace
v tělese sedimentu odkaliště II.

SIMULACE MIGRACE Zn, Cu A Ni V ODKALIŠTI II

Výchozí předpoklady simulačních výpočtů
Za základní předpoklady lze označit následující:

- technologická voda typu C protéká, v důsledku vyšší horizontální propustnos-
ti sedimentu, v horizontálním směrup tělesem sedimentu tvaru nepravidelného
kvádru, se základnou o ploše P=2310 m a minimální délkou Lo=60 m (jedná se
cca o 1/5 celkového objemu odkaliště II),
- vzhledem k velmi nízké průsakové rychlosti má migrační proces charakter rov-
novážné dynamiky sorpce.

Vlastní výpočty spočívaly v určení časového a prostorového rozložení Zn,
Cu a Ni v tělese sedimentu, tzn. ve výpočtu závislostí (C/Co)=f(L/Lo) pro růz-
né hodnoty Vs/Vo (=20-3000)| zde značí: Co-vstupní koncentraci dané složky,
C-koncentraci složky na parametru L, L-axiální vzdálenost v tělese sedimentu
od místa vstupu roztoku, Lo.Vs.Vo- viz výše. Při těchto výpočtech se předpo-
kládalo, že jednotlivé parametry modelu nabývají následujících hodnot:
- koeficient axiální disperze D=0,0000008 m2/s (jedná se o odhad, založený na
funkční závislosti D=f(v) pro pevnou vrstvu měniče iontů /9/), kterému odpoví-
dá hodnota Pe=75 (=Lo.v/D),
- lineární průtoková rychlost roztoku tělesem sedimentu v=0,000001 m/s, která
odpovídá současnému objemovému průtoku průsakových vod Q=28000 m3/rok,
- porezita sedimentu i =0,385 m3/m3,
- sypná hmotnost sedimentu J =1,574 t/m3,
- parametry rovnovážných závislostí sorpce Zn, Cu a Ni (rov. (2)) - viz Tabul-
ku 3.

Výsledky simulačních výpočtů
Grafické vyhodnocení výpočtů výše uvedených závislostí je znázorněno na

obr. 5-7. Je jistě dobře patrné, že k průniku uvažovaných kontaminantů na vý-
stupu průsakových vod z odkaliště by docházelo postupně, a to v pořadí Ni - Cu
- Zn. Nicméně vzhledem k tomu, že doba průtoku 1 Vs/Vo činí cca 5 let by
v případě Ni došlo k průniku cca až po 600 letech, což více jak o řád přesahu-
je předpokládanou dobu životnosti procesu zpracování neutralizačních kalů
v Chemické úpravně v Dolní Rozince.

Z A VE H Y

Domníváme se, že získané výsledky dokumentují možnost alespoň orientační
predikce časových a prostorových závislostí záchytu sledovaných kontaminantů
v tělese odkaliště II, resp. v tělese sedimentu odkališť obecně. Spolehlivost
této predikce lze zvýšit zpřesněním vstupních dat, event, i modelu procesu ja-
ko celku, což ovšem vyžaduje komplexní přistup k řešení tohoto problému, zahr-
nující studium jednotlivých dílčích dějů i jejich vzájemných vazeb. V této
souvislosti po\ažujeme za významné: (i) výsledky našeho studia vlivu složeni
technologických vod na formy existence Zn, Cu a Ni, (ii) ověření využitelnosti
laboratorních rovnovážných, event, i kinetických dat k modelováni záchytu sle-
dovaných složek, (iii) výsledky verifikace modelu dynamiky sorpce.

V budoucnosti je třeba se věnovat studiu interakcí kontaminantů se šedi-
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Obr. 5 - 7 : Výsledky simulačních výpočtů rozložení Zn, Cu a Ni
v sedimentu odkaliště II pro různé hodnoty protekleho
objemu technologické vody (význam symbolů - viz text)
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mentem, zvláště pak sledování vlivu složení roztoku (včetně pH) a forem exis-
tence Zn, Cu a Ni na rovnovážné stavy sorpce i desorpce s cílem upřesnění po-
pisu těchto stavů a tím upřesnění vstupních dat do výpočetního programu. S o-
hledem na zvýšení spolehlivosti predikce migrace je nutné se též věnovat u-
přosnění hydrodynamických parametrů modelu a konstrukci tzv. vrstvového modelu
tělesa sedimentu /I/.
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S T A N O V E N Í T Ě K A V Ý C H C H L O R O V A N Ý C H

U H L O V O D Í K Ů V Z E M I N Á C H A K A L E C H

Ing.Josef JANKŮ,CSg., Ing.Vladimír KUBEŠ, Ing.Zdeňka MACHÁČKOVÁ,
Doc.Ing.Mečislav KURAŠ, VŠCHT, Ustav chemie ochrany prostředí, 166 28 Praha 6

A modified method for qualitative and quantitative determination of vo-
latile chlorinated hydrocarbons in soils and sludges was developed. The prin-
ciple of this method is based on the ability of chlorinated compounds to form
a ternary mixture with water and methanol. Sandy soil as well as charcoal has
been used as a matrix. The recovery of the contaminants has ranged from 70 to
90%. Preliminary results have proved the suitability of the mentioned method
for the determination of volatile chlorinated hydrocarbons in soil samples in
the concentrations till 1 ppm.

ROZBOR PROBLÉMU

Jednou ze závažných příčin ohrožení životního prostředí je negativní pů-
sobení halogenových sloučenin na lidský organismus. Tyto látky se dostávají do
lidského těla především potravinovým řetězcem, neboť tyto látky mají dobrou
rozpustnost ve vodě a zejména v tucích. K významným znečišťovatelům vod těmito
látkami patří průmysl (odmašťování kovových součástek) a chemické čistírny
oděvů komunálních služeb (tetrachlorethan). Rovněž běžně používaná chlorace
pitné vody není zanedbatelným zdrojem chlorovaných látek. Ty vznikají působe-
ním reaktivního chloru na rozpuštěné organické látky přítomné ve vodě. Vznika-
jí tak nebezpečné látky jako je chloroform, chlorfenoly a další.

Závažnost negativního působení těchto látek na lidský organismus vedla
k vypracování precizních analytických metod pro jejich stanovení ve vodách.
Citlivost těchto metod dosahuje hodnot 1.10"^g/l, což plně postačuje pro sle-
dování mezních koncentrací kontaminace. Metody EPA pro tato stanovení využíva-
jí plynové chromatografie na kapilárních kolonách s detekcí EC detektorem'1'.
V poslední době se pro stanovení lehkých chlorovaných uhlovodíků C^- Cn rozší-
řilo používáni plynové chromatografie na plněných kolonách s využitím detekto-
ru FID.

Významným zdrojen znečištění podzemních vod jsou také kontaminované ze-
miny, zejména zeminy s velkou propustností. Analytika zemin je podstatně ob-
tížnější než analytika vod, neboť stanovení je ovlivňováno řadou faktorů. Mezi
nejzávažnější řadíme sorpční vlastnosti zemin, celkový obsah extrahovatelných
organických látek, vlhkost a další vlastnosti. V ČR neexistuje jednotný před-
pis pro stanovení těchto látek a laboratoře zabývající se těmito analýzami
používají různých vzájemně se lišících postupů. Cílem této práce bylo vypraco-
vat rychlou a spolehlivou metodu pro stanovení těkavých chlorovaných uhlovodí- \
ků v půdách v koncentracích, které již ohrožují funkční vlastnosti půd a vyža-
dují urychlenou asanaci. Úspěch analýz závisí především na účinnosti extrakce
polut-„tu z matrice, která bývá ovlivněna zejména pevností sorpčních vazeb.

Metoda EPA 5030 (Purge-and-trap) pro všechny typy vzorků od kapalných,
kalovitých, pastovitých až po tuhé, spočívá v dispergaci kontaminované matrice
v ethylenglykolu nebo v methanolu. Tímto způsobem dojde k rozpuštění kontami-
nantu v extrakčního činidle, jehož část se naředí vodou a těkavé látky se vy-
těsňují proudem inertního plynu. Ve většině případů dochází k silnému pěnění
a znečištění celé aparatury, včetně zničení sorpční kolonky. Je to způsobeno
extrakcí všech polárních i nepolárních organických látek z matrice. Oalší ne-
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výhodou je zanášení skleněné frity stripovací aparatury jemnými částicemi mat-
rice, čímž dochází ke změnám charakteristik stripovacího procesu. Také extrak-
ce vodně-methanolickým roztokem, k níž dochází u vlhkých vzorků, je u matric
s vysokou sorpční schopností málo účinná.

VÝSLEDKY A DISKUSE

Pro modelový pokus byl vybrán 1,2-dichlorethan pro svoji značnou roz-
pustnost ve vodě (0.9 g ve 100 g H5O při 0°C). Pro jednotlivé pokusy bylo pou-
žito 5 g aktivního uhlí s obsahem 2.51 g 1,2-dichlorethanu ve 100 g, které by-
lo extrahováno 100 ml směsi methanol-voda na ultrazvukové lázni po dobu 5 min.
Koncentrace 1,2-dichlorethanu v extraktu byla sledována stripovací metodou.
Výsledky jsou shrnuty v tabulce 1.

Tab. 1: Závislost výtěžku extrakce
centraci methanolu

1,2-dichlorethanu z aktivního uhlí na kon-

' * ' .1

Konc. methanolu
ve vodě
[% obj.)

0
10
20
30
40
50

Polutant ve 100 ml
extraktu

[mg]

0.045
0.217
0.360
0.705
1.162
1.160

Návratnost

[% hmot.]

0.04
0.17
0.29
0.56
0.93
0.92

Námi navržená modifikace^) odstraňuje tyto nevýhody. Kontaminovaná mat-
rice se smíchá s 200 ml směsi methanol-voda (1:1 obj.) a vzniklá suspense se
destiluje z vodní lázně na běžné destilační aparatuře. Během 1/2 až 1 hodiny
předestiluje azeotrop ternární směsi voda-methanol-kontaminant (obvykle
v množství 100 - 120 ml).

V destilátech, které obsahují pouz^ těkavé polutanty, byly pak stanoveny
jejich koncentrace stripovací metodou se záchytem na pevném sorbentu
(TENAX-GC, Alltech Associates, Inc., Applied Science abs, USA) a s následnou
termickou desorpcí při 180°C. Analýza byla prováděna na plynovém chromatografu
Chrom 5, s detektorem FID a skleněnou náplňovou kolonou o délce 3600 mm
s vnitřním průměrem 3 mm. Kolona byla plněna 2% Carbowaxu 20 H na nosiči
Chromaton-N-AW-DMCS. Analýzy probíhaly při teplotním programu 40 až 120°C
s nárůstem teploty 5°C.min a s počáteční teplotní prodlevou 12 min.

a) Standardní vzorky kontaminantu - matrice s vysokou sorpční schopností

Byly připraveny standardy s obsahem:

- 3.25 g tetrachlorethenu ^ C I A ) ve 100 g aktivního uhlí,
- 2.21 g monochlorbenzenu (CgHtjCl) ve 100 g aktivního uhlí,
- 2.51 g 1,2-dichlorethanu(C2H4C12) ve 100 g aktivního uhlí.

Pro ověření návratnosti a s ohledem na vysokou sorpční schopnost aktiv-
ního uhlí, byla provedena ještě opakovaná destilace s přidáním dalších 100 ml
methanolu a získána frakce 2. Výsledky analýz 5 g připravených standardních
vzorků zpracovaných navrženou metodikou jsou shrnuty v tabulce 2. Tabelované
hodnoty jsou průměrem ze tří stanovení každého vzorku.
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Tab. 2: Ověření návratnosti 1,2-dichlorethanu, monochlorbenzenu a tetrachlor-
ethenu při aplikaci modifikované metody na matrici s vysokou sorpční
schopností

Kontaminant 1.frakce
[mg] [%]

2.frakce
[mg] [%]

Celková návratnost
[mg] [%]

1,2-dichlorethan
monochlorbenzen
tetrachlorethen

100.0 79.7
70.4 63.7
108.8 67.0

13.7 10.9
7.7 7.0
12.8 7.9

113.7 90.6
78.1 70.7
121.6 74.9

b) Standardní vzorky kontaminantu - matrice s nízkou sorpční schopností

Byla použita zemina písčitého charakteru o vlhkosti 20% a s obsahen rop-
ných látek 52 mg/kg sušiny. Zemina byla sušena 48 hodin na vzduchu a prosáta
sítem o velikosti ok 2 mm. Pro každý pokus bylo odváženo 100 g zeminy a zvlh-
čeno 40 ml vody. Byly vyzkoušeny dva způsoby nanášení kontaminantu:

1) V sérii A byla standardně pripravená zemina kontaminována 200 ml směsi me-
thanol-voda (1:1 obj.) obsahující dané množství tetrachlorethenu. Směs byla
homogenizovaná 8 hodin na ultrazvukové třepačce a nechána stát přes noc.

2) V sérii B byla standardní zemina kontaminována přímým dávkováním tetra-
chlorethenu mikrostříkačkou do zvlhčené zeminy, směs byla homogenizovaná
8 hodin na ultrazvukové třepačce a ponechána stát přes noc při teplotě
místnosti. Těsně před destilací byla přelita 200 ml směsi methanol-voda
(1:1 obj.).

Pro analýzu byla v obou sériích oddestilována pouze jedna frakce. Vý-
sledky analýz uvedené v tabulce 3 jsou průměrem ze dvou stanovení každého
vzorku.

Tab. 3: Ověření návratnosti tetrachlorethenu z matrice s nízkou sorpční schop-
ností (destilována pouze jedna frakce)

|

I

Původní množství
tetrachlorethenu

v matrici
[mg/100 g sušiny]

5
10
50
75
100
150

Návratnost

Serie A
[%1

61.2
78.5
69.0
73.0
66.5
73.3

Serie B
[%]

57.2
58.3
66.5
78.4
86.2
67.1

c) Analýza reálných vzorků

Navržený postup analytického stanovení těkavých chlorovaných uhlovodíků
byl ověřen na reálném vzorku kalu z chemické čistírny oděvů. Byla stanovena
vlhkost kalu xylenovou zkouškou, sušina a obsah tetrachlorethenu gravimetric-
ky, obsah těžkých olejů v sušině IČ spektrofotometrií a celkový obsah extraho-



vatelných organických látek gravimetricky v chloroformovém extraktu. Složení
kalu je uvedeno v tabulce 4.

Tab. 4: Složení kalu z chemické čistírny oděvů

Sušina
Vlhkost
Tetrachlorethen

Těžké oleje
Extrahovatelné látky

63.5 %
14.6 %
21.9 %

12.1 %
30.7 %

Obsah těžkých olejů a celkový obsah extrahovatelných organických látek
byly stanoveny pro ověření přesnosti gravimetrického stanovení tetrachlorethe-
nu. Z tabulky 4 je zřejmé, že celková koncentrace organických látek (tetra-
chlorethen a oleje) je 34 % a dobře souhlasí s nalezeným celkovým obsahem
extrahovatelných organických látek (30.7 % ) .

Pro stanovení tetrachlorethenu navrženou metodou bylo odebráno 50 g ka-
lu, přelito 200 ml směsi methanol-voda (1:1 obj.) a destilováno z vodní lázně.
U vzorků 2 a 3 byly oddestilovány tři frakce. Koncentrace byly měřeny stripo-
vací metodou na plynovém chromatografu' '. Výsledky (průměrné hodnoty ze tří
stanovení) byly porovnány s obsahem tetrachlorethenu zjištěným gravimetricky
(219 g/kg kalu) a jsou shrnuty v tabulce 5.

Tab. 5: Stanovení tetrachlorethenu modifikovanou metodou v čistírenském kalu

Vzorek
č.

1
2
3

Koncentrace tetrachlorethenu

frakce 1
[g/kg] [%]

171.0 78.1
174.1 79.5
172.0 78.5

frakce 2
[g/kg] [%]

26.3 11.9
18.9 8.6

frakce 3
[g/kg] [%]

1.4 0.64
3.0 1.37

Celková
koncentrace

[g/kg] [%]

171.0 78.1
201.8 91.8
193.9 88.5

ZÁVÉR

Z tabulek 2, 3 a 5 je patrné, že celková návratnost kontaminantu při
azeotropické destilaci se pohybovala v rozmezí od 70% u aromatického do 90%
u chlorovaného parafinického uhlovodíku. Získané výsledky ukazují, že takto
modifikovaná metoda odstraňuje některé nedostatky dosud popisovaných postupů
a je vhodná pro stanovení obsahu těkavých chlorovaných uhlovodíků v zeminách
a kalech různých typů do koncentrací 1 ppm. Je tedy plně vyhovující pro stano-
vení koncentrací těkavých chlorovaných kontaminantu udávaných v metodických
pokynech ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci a mini-
sterstva životního prostředí České republiky ze dne 18 května 1992.

LITERATURA

1. US EPA, Federal Register Vol. 49, No. 209, Method 612
2. Janků J., Rubeš V., Kuraš M.: Stanovení těkavých chlorovaných uhlovodíků

v zeminách, Chemický průmysl 43(2), 46, 1993
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GEOTECHNICKÉ A EKOLOGICKÉ POSOUZENÍ

ODKALIŠTĚ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ D. ROŽÍNKA

1 RNDr. VALTR Viktor, CSc, GEOFYZIKA a.s., Ječná 29a, 61246 Brno
Prof. RNDr. ŠAMALÍKOVÁ Milena, CSc, VÚT Brno, Veveří 95, 65800 Brno

Abstract

Within the framework of a new investor' s serieme of the firm DIAMO Dolní Rozinka it was
necessary to realize an ecological and geotechnical appreciation of setting pit for radioactive waste
material in order to use it as a future industry waste deposit.

A wide complex of different methods was used.lt became apparent that using of static
penetration - borehole logging enable us to obtain a particulary detailed characteristic of waste
material down to the final depth of 22 m, where underlying gneisses were found under flood plain
clays. There is example of processing output in our contribution.

Odkaiiště závodu DIAMO v Dolní Rozince patří k nejvíce ekologicky exponovaným oblastem v
České republice. Úkolem provedených průzkumných prací bylo jednak geotechnické posouzení
vlastností rmutu v odkališti a jednak posouzení stability hrázových systémů odkaiiště pro úložní
porriěry v budoucnu ukládaných průmyslových odpadů. Zvláštní pozornost byla věnována
posouzení ekologické nebezpečnosti materiálů odkaiiště z hlediska radioaktivního záření.

Ústav geotechniky fakulty stavební VUT Brno zajistil a zhodnotil terénní a laboratorní práce
spojené s ověřením geomechanických vlastností rmutu, petrografickou charakteristiku podložních
hornin s cílem zjištění možnosti migrace vnitřní vody do podloží.

Skalní podloží odkaiiště tvoří biotitická rula, která podle mikroskopického popisu odpovídá
sillimanit-bioťitové rule s převládajícími plagioklasy nad K-živcem.

Původní kvartemí pokryv je zachován v bývalé údolní části dnešního odkaiiště v mocnosti kolem
1.5 m. Jedná se o nivní hlinito-písčřté sedimenty šedočemé až černohnědé, měkké, které mají ve
srovnání se rmutem odkaiiště podstatně nižší radioaktivitu. Jsou středně plastické(dle ČSN 73 1001
typ Ml až Cl), vlhkost na mezi plasticity wp=21.7%, vlhkost na mezi tekutosti wL=37.9%, číslo
plasticity lp=16.2%.

Vlastní materiál odkaliště tvoří rmut. Jedná se o produkt, který vzniká jako odpad při úpravě
uranové rudy v chemické úpravně závodu DIAMO. Ředěný vodou se potrubím přivádí do odkaliště,
kde se vypouští v podobě kalu. Zrnitost rmutu je horizontálně i vertikálně značně proměnlivá a
nestejnorodá. I když rmut v odkališti odpovídá svou zrnitostí podle ČSN 73 1001 třídě S 5 (SC), tj.
jílovitému písku, lze zde ještě dále rozlišit dvě podskupiny - rmut písčitější a rmut prachovitější.
Jejich vlastnosti jsou uvedeny v tab.1.

Tab. 1 Vlastnosti odpadního rmutu

PARAMETR

obj.hmotnost přirozená

obj. hmotnost suchá

ulehlost

koheze

úhel vnitfoiho tření

SYMBOL

P„
Pd

>D

C . !

<P.r

JEDNOTKY

k g . m 3

kg. m"3

/

MPa

o

R M U T
PÍSČITĚJŠÍ

1852

1392

0,38

0,035

29

RMUT
PRACHOVITĚJŠÍ

1868

1288

1,00

0,02

20
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Vrtní a geofyzikální práce provedla GEOFYZIKA a.s. Brno. Pět nárazovo-točivých vrtů bylo
provedeno lehkou vrtnou soupravou LSS 25. Těmito vrty byl ověřen charakter rmutu nad hladinou
podzemní vody a hloubka její hladiny . Z porušených vzorků byla určena vlhkost, zrnitost,
konzistence a radioaktivita (přenosným radiometrem RK-67).Jádrové vrty byly provedeny do
hloubky 21 m. Zastihly podloží rmutu, a to jak nivní sedimenty, tak i skalní povrch. Vrty byly
vystrojeny perforovanými pažnicemi a budou sloužit jako pozorovací pro měření kolísání hladiny
vnitřní vody a k odběru vzorků vody.

Penetračně-karotážní měření bylo provedeno na 6-ti bodech. Byla použita statická penetračně-
karotážní aparatura PKS AOS, sestavená v GFB za spolupráce GIP Tuchlovice (Jeřábek V., 1992/2/).

Aparatura umožňuje měření parametrů:
QC (MPa) - tlak na hrotu
QS (MPa) - plášťové tření
PP (MPa) - index pórového tlaku vody
GK (cps)'1- gama karotáž
GGK-H (g/ccm) - objemová hmotnost

Vzhledem k hodnotě radioaktivního záření materiálů v odkaiišti nebylo možno použít metodu
GGK-H. Pro řešení úkolu se ukázaly jako nejvhodnější parametry QC a GK. Hodnoty aktivity gama
vyjádřené v koncentráciu ekv. (QG) byly podle Gruntoráda J. a Matolína M.,1992 převedeny na
hmotnostní aktivitu ( QGBQ [Bq/kg Ra226]). Dle tohoto parametru bylo možno posuzovat
ekologickou (hygienickou) nebezpečnost radioaktivního záření horninových materiálů hl. Křivky
hmotnostní aktivity byly transformovány do fyzikálních bloků ( označení QGBQ) (Valtr V.,
1987/3/).

Penetračně-karotážní měření zde proniklo celou mocnost odpadového materiálu, přes
podložní jíly a hlíny až k skalním horninám v podloží (hl.22m). Podložní jíly a ruly ve srovnání se
rmutem vykazují nepatrnou radioaktivitu gama. Radioaktivita materiálu odkaliště je proměnlivá, vyšší
u prachovitého typu rmutu, nižší u písčitějšího typu. Hmoínostní aktivita ukládaných materiálů
přesahuje limit uvedeny v metodickém pokynu hlavního hygienika pro stavební materiály mimo
obytné prostory / 1 / .

Pro názorné zobrazení celkové situace byly proměřovanými vrty a vpichy proloženy dva vertikální
korelační řezy (Pf-1 a Pf-2). Vertikální korelační řez profilem Pf-1 vidíme na obr. 1. Tmavší šrafou
jsou znázorněny úseky s odpadovým materiálem o vyšší aktivitě gama záření a nižší pevnosti
(rmut prachovitý). Na levé straně osy vrtů a vpichů je vykreslen graf hmotnostní aktivity (QGBQ
[Bq/kg Ra]) (fyzikální bloky).

Lze konstatovat, že použití statické penetrační karotáže na odkaiišti radioaktivních odpadů u Dolní
Rozinky prokázalo její vysokou efektivnost. Umožnilo detailně a operativně charakterizovat
geotechnické vlastnosti odpadových materiálů i podložních nivnfch jílů (až do hl.22m) i jejich
ekologickou nebezpečnost z hlediska jejich radioaktivního záření.

I když se do budoucna předpokládá využití odkaliště pro ukládání neradioaktivniho průmyslového
materiálu doporučuje se i nadále kontrolovat kolísání hladiny i změny chemizmu vnitřní vody.

Výsledky prací budou sloužit jako jeden z podkladů pro kontrolní výpočet stability hrázových
systémů s ohledem na plánované ukládání průmyslových odpadů.

Literatura

/ 1 / Gruntorád J., Matolín M. (1991): "Stanovení radioaktivity stavebních surovin gama
spektrometriP.-Geologický průzkum 2/91.- SNTL Praha

121 Jeřábek V. (1992): "Penetračně karolážní metody pro inženýrskou geologii". - Příspěvek na
celostátní seminář Perspektivní metody měření ve vrtech pro účely inženýrské geologie -VÚT Brno,
20.5.1992

/3/ Mareš S.,Valtr V. (1987): "Komplexní interpretace karotáže v hydrogeologických a
inženýrskogeologických vrtech'.-Učební texty postgraduálního studia užité geofyziky.- PřF UK Praha

••počet impulsů za sec.

161



tm tnonsiG

VERTIKňLNl KORELRCNI REZ
D.RoZínka Ki l Pf-i

M £ ft í T K R
g.ea h..At, OCWB -som.u iv*i
8.83 iii.jiiijx; 4eoa.N »•"•
i.ee tľit-h oc iB.ee «••

I " '

PENETRBČNE-KRROTňŽNl

ODKflLIŠTĚ II

1392

Hvz llvk
iiiii isw

QGUQQ. .hmotnostní' aktivita [Bi|.-kg R
(fyzikální bloky)

OG aktivita gama ilření
(koncentrace U ekv. (ppwl)

QC tlak na hrotu IllPa)
(statická penetrace)

Pozn.: Šrafovaná plocha je úmerní pad(In
vysoce radioaktivních ,méně pevných
odpadových materiálů

10 20 I OD

i , . , . )

iao no no "•••



D L O U H O L E T É T R E N D Y K O N T A M I N A C E P Ů D

A R O S T L I N TĚŽKÝMI KOVY V I M I S N Ě ZATÍŽENÝCH OBLASTECH Č R .

Ing. Vlasta PETŘÍKOVÁ,DrSc, ing. Sergej USTJAK,CSo
VÚRV Praha, odd.ekotoxikologie, Nové Spoříce 4987.43O 01 Chomutov

Heavy metals (HM) contamination of agricultural crops and
soils was investigated during 1987-1992 in five selected regions
of Czech Republic. Monitoring network included nearly 2OO indivi-
dual points, 8 important elements; from the HM (Cd, Pb, Hg, As,
Co, Cr, Ni and Zn) was tested.

Summary of obtained results shown a big complication of re-
lationship between HM contamination of plants and soils by immis-
sion effects. In most cases both total contamination degree as
collection of pollutant, elements of the plants were very diffe-
rent in comparison with soils. Situation is very serious, because
in spite of low degree of the soils contamination in examined re-
gions (< 10 %) the HM contamination of agricultural crops is very
large (from 3-16 Z contaminated fodder crops, to 49-86 % contami-
nation of consume crops). It is caused by direct. HM contamination
of the crops from polluted air. Therefore the monitoring of food
chain pollution in immissions stressed regions should be directed
on the testing of crop contamination in the first turn.

V důsledku činnosti průmyslových podniků, palivoenergetické-
ho komplexu a motorismu se dostává do ovzduěí celá řada plynných
škodlivin (SOs, NOX, O3, SO, CO, CO2 aj.), pevných látek a aero-
solů, obsahující zejména těžké kovy (TK = Pb, Hg, As, Cd, Zn, Cxi,
Co, Cr, Hi a další) . Imisní zatížení některých oblasti, např.
Severočeského kraje, dosahuje ohrožujících rozměrů. Četnými výz-
kumy u nás i v zahraničí je dokázán negativní vliv imisí na rost-
linnou produkci a tím i na zdraví člověka, které je ohrožováno
jednak přímým stykem s ovzduším a jednak prostřednictvím potrav-
ních řetězců (Kabata-Pendias,Pendias 1984, Baker,Coils 1985, Ade-
ma 1990, Vaněk 1982, Novák 1983, Petříková 1990, Petříková, Zá-
leská 199O).

Z hlediska rostlinné produkce je však velmi nesnadné tento
faktor specifikovat, neboť se jedná o velmi široký soubor vlivů,
které se snadno mění podle vnějších podmínek. Pro rostlinnou vý-
robu je však nezbytné stanovit podíl zdrojů kontaminace produktů
jak z t.zv. vlastních (hnojení, ochrana rostlin ), tak cizich,
především imisí.

MATERIÁ1 A METODA

Pro monitoring přírodního prostředí na zátěž škodlivými lát-
kami, byla v r. 1986 oddělením ekotoxikologie VÚRV Chomutov zalo-
žena monitorovací síť pro sledování zatíženi zemědělských plodin
a půd těžkými kovy. Vzorky byly odebírány z provozních honů vyb-
raných stanovištf 5 lokalit (Chomutov, Sokolov, Liberec, Zatec
a Žamberk).

Odběrová místa byla zvolena na provozních honech zemědělských
závodů tak, aby byly typické pro krajinu a zemědělské půdy a byly
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v dosahu referenčních měřících bodů SO2. Sběr rostlinného materi-
álu a půdy byl prováděn každoročně se stejných míst dle jednotné
metodiky: zemědělské plodiny se odebíraly ve dvou vegetačních fá-
zích, obecně před květem a v plné zralosti, odběr půd se prováděl
jednou ročně, po sklizní.

Tento monitoring probíhal v letech 1986 - 1992. Obsah těž-
kých kovů v půdách a rostlinách se stanovil metodou AftS. Ze sku-
piny rizikových chemických elementů, považovaných 2a těžké kovy,
bylo sledováno 8 prvků: Cd, Pb, As, Hg, Cr, Ni, Co, Zn.

VÝSLEDKY A DISKUSE

Imisní charakteristiky pokusu
Výchozím kriteriem pro hodnoceni dosažených výsledků jsou

imisní charakteristiky oblasti, ve kterých pokusy probíhaly. Výs-
kyt SO3 je u nás považován 2a obecné kriterium znečištěni ovzdu-
ší. V tab. 1 jsou uvedeny denní koncentrace SO2 (za 24 hodin)
v ug.m"3 vzduchu v ročním průměru v souhrnu za léta 1987-1992.

Tab. 1. Průměr denních koncentrací výskytu SO2 v mg.m
vzduchu v ročním průměru dle vybraných lokalit

-3

Lokal i ta

Liberec

Chomutov

Zatec

Sokolov

Žamberk

1987

47

85

66

53

44

1988

25

55

39

19

21

1989

38

36

38

26

32

1990

47

46

38

18

26

1991

43

81

52

46

34

1992

30

49

27

27

16

prům

36.0

58.7

43.3

31 .5

28.8

pořadi

3

1

2

4

5

Největší roční průměrná koncentrace SO2 2a sledované období
zjištěná v Chomutově (59 ug.m" 3), je způsobena bezesporu exhalač-
nim vlivem čtyř tepelných elektráren (Prunéřov I, II, Tušimice I,
II), které ročně spotřebují průměrně 16 mil. t sírnatého uhli ob-
sahujícího rovněž TK. Jeho spalováním se v nejjemnějších úletech
dostává určité množství TK do imisí a výslednou deposicl do rost-
lin a půd. Podle našich údajů prašné spady na Chomutovsku obsahu-
ji v průměru 0,25-0,30 ppm Cd, 22-28 Pb, 5-6 As, 2,5-3,0 Cr.
4-4,5 Ni, 5-5,5 Co, 20-22 Zn. Nejvyšší průměrné koncentrace polé-
tavého prachu C přes 100 ug.m"3 vzduchu) nalezeného v Chomutově,
rovněž svědči o mimořádném vlivu imisí na kontaminaci půd a zej-
ména rostl in.

Druhou nejvíce imisně zatíženou oblastí je Žatecko <43 ug
SO2 .10 ~3vzduchu) , na třetím místě je Liberec ( 36 ug) a dalším je
Sokolov (32 ug). Překvapivě vysoká koncentrace SO2 (29 ug) byla
nalezena i v t.zv. čisté oblasti Žamberecka.

V letech 1987 a 1991 byly ve všech sledovaných lokalitách
zaznamenány nejnižší průměrné teploty a zároveň nejvyšší koncent-
race SO2, což zřejmě odpovídá větší spotřebě uhli v topné sezóně
v chladnějších letech.
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K°ní̂ ajLinâ _̂:3ejLějiěJ skřeli pud a plodin těžkými kovy
Základním způsobem vyhodnocení údajů kontaminace půd a rost-

lin TK bylo porovnání jejich obsahu s platnými státními normami:
a)"Hygienické předpisy o cizorodých látkách v poživatinách".

Směrnice č. 69 Ministerstva zdravotnictví ČSR z 1.7.1986
b) Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy

ČSR č. 117 s 28.12.1987 :"Nejvyšší přípustné množství cizorodých
látek v krmivech"

c) Směrnice MZVž ČSR s 3.3.1987, č.j. 298/112 - "Obsahy ci-
zorodých látek v půdě"•

- indikační hodnoty jsou obsahy cizorodých látek, při je-
jichž překročení by mohlo dojít k nežádoucímu ovlivnění rostlinné
produkce

- hraniční hodnoty signalizují již významné rizikové znečiš-
tění zemědělské půdy.

Zjištěná kontaminace půdních vzorků z hlediska indikační
normy je poměrně nízká (tab. 2), z celkového souboru 1187 vzorků
přesáhlo normu 87 vzorků, což činí 7,3 X. Rozložení kontaminují-
cích prvků v jednotlivých lokalitách je poměrně vyrovnané
i z hlediska jednotlivých let. Nejvýrazněji se na kontaminaci po-
dílí Cr (44 kontaminovaných vzorků). Cd (31), Pb (29), Ni (14)
a Zn (10). Arsen nemá podle směrnic stanovenou indikační hodnotu
obsahu, proto dle této normy není hodnocen. Největší kontaminace
půd se podle indikační normy projevuje na lokalitách v oblasti
Žatce, Chomutova a Sokolova (8-12 % kontaminovaných vzorků),
značně menší počet kontaminovaných vzorků na lokalitách Liberec
a Žamberk (< 1 X).

Tab. 2. - Výskyt kontaminace půd těžkými kovy podle
indikační1 a hraniční2 normy, souhrn za léta 1987-1992

Lokal i ta

Liberec

Chomutov

Zatec

Sokolov

Žamberk

Všechny
lokal i ty

Počet
analýz
vzorků
celkem

J171
a171

HOS
a108

M20
2420

*269
2269

*219
2219

M 187
21187

Počet
kont.
vzorků
celkem

1

11
1

52
3

21
26

2

87
30

%
kon-
tami
nace

0.6

10.2
0.9

12.4
O.7

7.8
9.7

O.9

7.3
2.5

Četnost výskytu jednotlivých prvků

Cd

-

29

2

_

31

Pb

1

2
1

15
1

1

19
2

As

-

1

2

26

_

29

Hg

-

-

-

-

Cr

-

10

16

16

2

44

Ni

-

2

1O

2

-

14

Co

-

1

:

-

-

1

Zn

-

1

5

4

_

10

Podle hraniční noray obsahu TK, jež je podstatně vyšší než
indikační, z celkového počtu 1187 vzorků půd překračuje tuto nor-
mu jen 30 vzorků, což je 2,5 % (tab. 2). Na toato překročení nor-



my se ze všech prvků podíl i jen As (29 kontaminovanými vzorky)
a Pb (2) a to v lokalitách Sokolov (26 x se vyskytuje kontamina-
ce As), Zatec (2 x As, 1 x Pb) a Chomutov (1 x As, 1 x Pb). V lo-
kalitách Liberec a Žamberk nebyla z hlediska hraniční normy zjiš-
těna žádná kontaminace.

Jiná situace se jeví při hodnocení obsahu TK v rostlinných
vzorcích. Výsledky analys rostlin (srno obilnin, semeno hrachu
a řepky, hlízy brambor a bulvy cukrovky) byly hodnoceny jak podle
potravinářské směrnice, tak podle krmivářské normy, ostatní plo-
diny jen podle krmivářské normy. Početní vyjádřeni kontaminace
rostlinných vzorků ve vatahu ke krmivářské normě v souhrnu za co-
lé sledované období je uvedeno v tab. 3. Z celkového počtu 2258
analyzovaných vzorků za sledované období překročilo krmivářskou
normu 137 vzorků, ooě je 6,1 %. V porovnání lokalit, největší
kontaminace rostlin byla zjištěna v lokalitě Sokolov (16 % konta-
minovaných vzorků). V ostatních lokalitách byla kontaminace plo-
din podstatně nižší: Chomutov 6 %, Liberec 5,2 %, Zatec 3,3 X
a Žamberk (kontrolní oblast) 3,9 %.

Tab. 3. - Výskyt kontaminace zemědělských plodin těžkými kovy
podle krmivářské a potravinářské normy,

souhrn za léta 1987-1992

Lokal i ta

Liberec

Chomutov

Zatec

Sokolov

Žamberk

Všechny

lokal i ty

Počet
analýz
vzorků
celkem

464
134

420
131

707
150

332
110

336
95

2258
620

Počet
kont.
vzorků
celkem

24
115

25
104

23
73

52
94

13
54

137
440

%
kon-
tami
nace

5.2
85.8

6.0
79.4

3.3
48.7

15.7
85.5

3.9
56.8

6. 1
71 .0

Četnost výskytu jednotlivých prvků

Cd

6
44

6
88

12
35

3
42

4
34

31
243

Pb

3
1O

19
46

1
4

1
16

3

24
79

As

43

2
6

1
5

26

2

3
72

Hg

13
58

4

7
31

47
30

7
19

74
142

Cr

68

3
36

16

48

12

3
85

Ni

2
6

3

1

3

2

3
14

Co

-

1

5

1

2

9

Zn

2

2

2

5

5

2
14

Podle jednotlivých prvku je četnost výskytu kontaminace ve
všech lokalitách největší u Hg (74 x), Cd (31 x), Pb (24 x) a Co
(9 x). Značně menší je u As (3 x), Ni (3 x) a Zn (2 x). Maximální
výskyt rtuti byl zjištěn na Sokolovsku (47 x), olova na Chomutov-
sku (19 x), kadmia a kobaltu v lokalitě Zatec (12 x a 5 x).
V kontrolní lokalitě Žamberk bylo zjištěno 7 vzorků kontaminova-
ných rtuti, 4 kadmiem a 2 kobaltem (tab. 3).

Z analyzovaného počtu 620 vzorků poživatin byla potravinářs-
ká norma překročena u 440 vzorků, což je 71 X celkového počtu



(tab. 3). Dokonce i na kontrolní lokalitě v Zamberku bylo podle
potravinářské normy přes 5O % kontaminovaných vzorků. Pořadí lo-
kalit podle % kontaminace je následující- Liberec (86 %), Sokolov
(85,5 %), Chomutov (79 %), Žamberk (57 %) a Zatec (49 X). Z hle-
diska jednotlivých prvků, má největší podíl na kontaminaci Cd
(294 x) a Hg (142 x ) . V pořadí následuje Cr (85 x), Pb (79 x)
a As (72 x). Nejniěí pocty kontaminace vykazuji Ni (14 x) a Zn
( 1 x) .

Pro souhrnné hodnoceni zatížení půd TK byly vypočítány prů-
měrné koncentrace obsahu prvků podle jednotlivých lokalit za celé
sledované období (tab. 4), které se porovnávají s různými existu-
jícími normami v České Republice (tab. 5).

Tab. 4. Souhrn všech průměrných obsahů toxických prvků v půdě
(výluh 2M HN03,ppm) v různých lokalitách
za celé období sledování (1987-1992)

Lokal i ta

1imitni
hodnoty

Liberec

Chomutov

Zatec

Sokolov

Žamberk

ce1kem

počet
vzor
ků

ind/
/hran

171

108

420

269

219

1187

0

0

0

0

0

0

0

Cd

.8/
/3

.26

.24

.25

.34

.15

.25

Pb

65/
/100

23

21

18

25

17

21

.2

.8

.2

.9

.89

.4

prvek (mg

Hg

1/
/2

0.5

0.08

0.04

0.19

O. 05

0. 17

Cr

13/
/too

3. 13

5.11

4.57

6.3

4.O

4.62

kg"1)

Ni

20/
/50

2.O6

6.97

7.23

4.0

3. 16

4.68

Co

30/r
/50

2

7

5

5

3.

4

93

12

30

1

04

7

iZn

100/
/300

16

24

23

35

12

22

9

7

1

6

5

6

As

-/
/20

2.81

3.48

2.44

13.8

1 .97

4.9

Tab. 5. Souhrn norem kontaminace půd TK dle obsahu 2M HNO3, ppm

Druh normy

hran i ôn í norma

indikační norma

extrémní obsah"

pozaďový obsahu

antropicky *
zvýšený obsah

01
Cd

3

0.8

1.80

O. 15

>0.35

Dsah pí
Pb

100

65

75

22

>40

"vků '
As

20

-

/ půc
Hg

2

1

iě, vyli
Cr

1OO

13

4O

8

>15

in 2M I
Ni

50

20

30

7

>15

WO3, ppi
Co

50

30

40

6

>15

1
Zn

300

100

165

28

>50

* - dle Němeček. Podlesákova, 1992

Podle průměrného obsahu TK žádný prvek ani na jedné lokalitě ne-
překročil hraniční nebo indikační normu. Ale pozaďový obsah TK.
jenž představuje hranici mezi přirozenými obsahy TK a obsahy an*



tropogenně zvýšenými <• Němecek, Podlešákova, 1992) , byl převýšen
u Cd, Pb a Zn, a to: Cd - na všech lokalitách s výjimkou Žamber-
ka, Pb - na Sokolovsku a Liberecku, Zn - na Sokolovsku. Pro slo-
žitost ve stanovení není dosud vyhodnocen As podle všech norem
s výjimkou hraniční. Zajímavý je extrémně zvýšený průměrný obsah
As na Sokolovsku <4 - 5x více proti ostatním lokalitám). Je třeba
upozornit, že toto vyhodnocení je děláno podle průměrných hodnot
a extrémní odchylky samozřejmě mají daleko vyšší hodnoty.

Souhrn vyhodnocených výsledků podle kontaminace rostlin
a půd těžkými kovy je uveden v tab. 6 a 7. Z údajů vyplývá vzá-
jemný nesoulad mezi kontaminací rostlin a půd, jak podle jednot-
livých prvků, tak i podle sumární kontaminace.

Tab. 6. Výskyt kontaminace rostlin a půd těžkými kovy
v souhrnu všech prvků dle jednotlivých lokalit,

průměr za roky 1987-1992

Lokal i ta

Žamberk

Liberec

Zatec

Sokolov

Chomutov

imisní
zátěž

nízká

střední

vyšší

vysoká

vysoká

kontám. vzorků
půdy

n o r
indikac.

0

O

12

7

10

.9

.6

.4

.8

.2

m a
hran j 6.

-

-

0.7

9.7

0.9

z celkového počtu
rošt 1iny

n o i
krmivář.

3.9

5.2

3.3

15.7

6.0

•* m a

potravin.

56

85

48

85

79.

8

8

7

5

4

Tab. 7. Sumární tabulka kontaminace rostlin a půd TK
pro všechny lokality dle jednotlivých prvků

průměr za roky 1987-1992

Hodnot í c í
kritéria
pro všechny
lokal i ty

Půda
indikační
norma

Půda
hran i ôn i
norma

Rošt1 i ny
krmivářská
norma

Rošt 1 i ny
potravi -
nářská
norma

Počet
analýz
vzorků
celkem

1187

1187

2258

620

Počet
kont.
vzorků
celkem

87

30

137

440

%
kon-
tami -
nace

7.3

2.5

6. 1

71

Četnost

Cd

31

-

31

243

Pb

19

2

24

79

výskytu

As

-

29

3

72

Hg

-

-

74

142

jednotí

Cr

44

-

3

85

Ni

14

-

3

14

prvků

Co

1

-

9

-

Zn

1O

-

2

\A



Přestože v imisně málo zatížených lokalitách Zamberk a Libe-
rec byla nízká kontaminace půd (žádný vzorek nad hraniční normu
a 1 % vzorků přesáhlo indikační normu), kontaminace zemědělských
plodin, zejména poživatin, hodnocených podle potravinářské normy,
byla vysoká (Žamberk 57 % kontaminovaných vzorků, Liberec 86 % ) .
Liberec dokonce dosáhl prvenství v množství kontaminace potravi-
nových plodin, na dalších místech je Sokolov (85,5 ÄS) , Chomutov
a nejmenší množství kontaminovaných plodin je na Žatecku (tab. 6 ) .

Jak již bylo řečeno, z uvedených výsledků vyplývá, že konta-
minace půd a rostlin není stejná. Porovnáním získaných výsledků
s literárními údaji se ukázalo, že i jiní autoři došli ke stejným
výsledkům, kdy kontaminace rostlin je proti kontaminaci půd znač-
ně vysoká jak na našem území (Kokešová 199O, Jelínek 1990), tak
i v sousedním Bavorsku (Kienzl, 1990). Tyto údaje rovněž plně
korespondují s našimi dílčími výsledky hodnocenými do r. 1990
(Petříková, 1990). Podle těchto výsledků lze soudit, že kromě pů-

jiný, významnější zdroj kontaminace rostlin, kterým
Tyto jsou způsobeny dálkovým přenosem exhalátů, jež

dy existuje
j sou i m i se.
kontaminují rostliny těžkými kovy i v málo zatížených lokalitách
dle SOz . Z tohoto vyplývá, že stupeň imisní zátěže složkami ob-
sahujícími TK, nelze posuzovat jen podle výskytu SO2.

Tento závěr je velice významný z praktického hlediska. Rost-
liny jsou důležitějším článkem potravního řetězce než půda,
a kromě toho výskyt kontaminace rostlin TK dle dosavadních výs-
ledků je větší proti půdě, což bylo potvrzeno rozborem a vyhodno-
cením stovek vzorků. Vztah mezi půdou a rostlinami v imisních ob-
lastech se komplikuje přímým vlivem znečištěného ovzduší na kon-
taminaci rostlinné produkce škodlivými látkami. Proto je nutné se
z celostátního hlediska zaměřit na monitoring zatížení rostlin
těžkými kovy ve větší míře, než pouhým sledovania kontaminace
půd, jak je tomu dosud. Rovněž se ukazuje nutnost rozšíření moni-
torovací sítě a nezbytnost pokračování tohoto výzkumu, především
2 hlediska transferu těžkých kovů z ovzduší do rostlin.
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STŘÍDAVÝ KOMUTÁTOROVÝ STROJ - ZDROJ ELEKTROMAGNETICKÉHO

RUŠENÍ A MOŽNOSTI JEHO SNÍŽENÍ

Doc.lng. FRANTIŠEK VESELKA,CSc. ,Doc. Ing.ČESTMÍR ONDRUŠEK,CSc.
ÚESP FE VUT v Brně, Joštova 10 662 43 Brno

Abstract:
Systematic research work dealing with the commutation of DC

machines up to 50kW is carred-out on the Department of Electrical
Machines and Apparatusses Faculty of Electrical
Enginering,Technical University in Brno, CZ.

Since 1989 the research-work is concetrated to AC commutator
machines of power up to 1500W. Seweral technical solutions for
commutation improvement were suggested. That solutions were
offered to some factories for testing.

1. ÚVOD

Spotřebiče elektrické energie tvoří spolu se zdrojem
a rozvodnou sítí ucelenou soustavu. Spotřebič lze jako prvek této
soustavy hodnotit podle toho, jakým způsobem zdroj rozvodnou
soustavu využívá, či ji ovlivňuje.

Elektromagnetická kompatibilita (slučitelnost) je velice
aktuálním pojmem zejména v současnosti v souvislosti.s přechodem
evropských států na společný trh. Jako obor se rozvinula do
značné šířky a její strukturu lze postihnout těmito základními
pojmy:

EMC = Electromagnetic Compatibility = elektromagnetická
slučitelnost

E 3 = Electromagnetic Environment Effect = účinky
elektromagnetického prostředí

EMS = Electromagnetic Susceptibility = elektromagnetická odolnost
EMI = Electromagnetic Interference = elektromagnetické rušení

V ČR existuje celá řada pracovišt, zabývající se EMC
v železniční dopravě, automobilech, hutích, energetice, výpočetní
technice ap. Naše pracoviště - ÚESP FE VUT v Brně nepatří sice
mezi tyto specializovaná pracoviště, ale
prakticky již více jak 20 let se zabývá problematikou komutace
stejnosměrných strojů a více jak 5 let prakticky ověřuje některá
technická řešení vedoucí ke zlepšení komutace i u střídavých
elektrických strojů s komutátorem

2.EKOLOGIE A EMC

V současné době se velmi často hovoří o ekologii a zamoření
životního prostředí. Přestože se tím zpravidla myslí zamořeni
různými chemickými látkami, patří sem i zamoření jaderné. Zatímco
účinky mikrovlného rušení záření jsou poměrně dobře prozkoumány
a zpracovány v normách, účinky nf a vf elektromagnetického pole
na člověka jsou méně patrné a tudíž i méně prozkoumané.
Z hygienického hlediska se počítá expozice člověka jako součin
intenzity elektromagnetického pole a doby vystaveni člověka
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tomuto poli. Jsou stanoveny kmitočtově závislé meze, jejichž výše
se liší pro profesionální pracovníky a pro laické obyvatelstvo.

3.ZDROJE RUŠENÍ

Zdrojem rušení je vlastně každé elektrické zařízení a dokonce
i elektrické rozvody. Rozdíly jsou v druhu a intenzitě
produkovaného rušení.Některé zdroje ruší tak málo, že splývají
s přirozeným elektromagnetickým pozadím. Naproti tomu jiné zdroje
mnohonásobně toto pozadí svým rušením převyšují.Ty pak mohou
ohrožovat správnou činnost jiných elektronických zařízení nebo
i dokonce zdraví lidí.

Ve stejnosměrných obvodech probíhá spínání zpravidla bez
velkých výbojů. Výjimkou je obvod, kde je paralelně k němu
zapojen kondenzátor. Pak dochází k počáteční velké proudové
špičce, která musí kondenzátor nabít. Pokud je C velká je vhodné
jí "předřadit odpor, který proudovou špičku omezí.Větší potíže
vznikají při rozpínání obvodů s induktivním charakterem.
Magnetická energie nahromaděná v magnetickém poli se snaží udržet
tok proudu tím, že na svorkách indukčnosti zvyšuje napětí. Toto
napětí se pak po vodičích přenese na rozpínající se kontakty
a zde pak vzniká obloukový výboj.Ten se omezuje tím, že kontakty
se přemostí C.Tím se vytváří kmitavý obvod, který při každém
rozpojení kmitá na své rezonanční ferkvenci.Rušení se tím zmenší,
podstatné se omezí jeho kmitočtové spektrum, ale vypínací pochod
se tím prodlouží.

Složitější poměry nastávají při spínání a rozpínání obvodů
napájených střídavým napětím především z elektrovodné sítě. Zde
totiž záleží na fázových poměrech v okamžiku sepnutí, či
rozepnutí.

Dalším vydatným zdrojem rušení jsou komutátory elektrických
strojů. U strojů na stejnosměrný proud se jiskření minimalizuje
tzv. pomocnými póly. U sériových motorků na střídavý proud se
však jiskření odstranit nedá a proto je nutno omezit rušivé
signály vycházející od jiskřících kartáčů. Vznikající vf napětí
se zpravidla zkratuje zapojením kondenzátoru přímo mezi kartáče.
Další dva kondenzátory spojují kartáče s ochranným vodičem. Pro
snížení šíření rušivých signálů do sítě je statorové vinutí
rozděleno na dvě části, které svou indukčnosti dále brání šíření
poruch.

Zdroje mohou produkovat rušení buď harmonické, nebo impulsní.
Rušení se může šířit různými způsoby a mít různý charakter
v časové oblasti.

4. CESTY ŠÍŘENÍ RUŠENÍ

Rušivý signál může na rušené zařízení působit několika způsoby
( zkreslení analogového signálu, vytváření falešných

;íí' impulsů, tepelné účinky, napětový průraz ). Cesty, kterými se
1L rušení může šířit lze rozdělit na:

- Magnetické pole
- Elektrické pole
- Kapacitní vazba
- Indukční vazba
- Galvanická vazba
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5. ZPŮSOBY POTLAČENI RUŠIVÝCH VLIVU

V zásadě rozlišujeme dva druhy opatřeni:
a/ aktivni : odstraňuje přičiny rušení u zdroje
b/ pasivní : zabraňuje účinkům rušení

K účelnému aktivnímu odrušení je třeba znát kmitočtové
spektrum a amplitudy napětí a proudů rušivého signálu.Rušivé
zdroje pak dodatečně vybavujeme přídavnými kondenzátory,
tlumivkami, odpory, či odrušovacími filtry a snižujeme úroveň
rušení na přijatelnou míru.

K pasivnímu odrušení náleží zajištění co nejmenší vzájemné
vazby mezi ovlivňujícími a ovlivňovanými obvody.

Vždy je nutno nalézt kompromis mezi technickými a ekonomickými
požadavky. Dále pak se vybírá optimální režim práce prvků
zařízení, konstrukci zařízení s ohledem na pasivní rušení,
požadavky na vf filtraci a prostorové rozmístění součástek.

6.PŘÍSTUP ÚESP FE VUT KE ZLEPŠENÍ EMC ELEKTRICKÝCH STROJU
S KOMUTÁTOREM

Jestliže se v uplynulém období věnovala zásadní pozornost např
skladbě a kvalitě magnetického obvodu, druhu použitého vinutí,
kvalitě použitých kartáčů ap., pak jsme v posledních létech naši
pozornost obrátili ke studiu a zlepšení dynamických
a elektrických " vlatností třecího uzlu.Došlo k výraznému posunu
k chápání této konstrukční součásti elektrických strojů
s komutátorem. Prakticky byly navrženy následující úpravy třecího
uzlu:
PV 3107- Kartáč sběracího ústroji stejnosměrného stroje
PV 2343- Kartáč elektrického stroje a způsob jeho výroby
PV 3280- Držák kartáče elektrického stroje a způsob jeho výroby

V návaznosti na [2] probíhaly studijní práce s využitím
modelových přípravků MEZ Brumov,nebot významným činitelem,
ovlivňujícím kvalitu komutace elektrických strojů s komutátorem
je mechanika sběracího ústrojí. Mechanickými vlastnostmi
sběracího ústrojí rozumíme schopnost sběracího ústrojí zachovávat
požadované rozloženi tlaku na kontaktní ploše kartáče
a komutátoru ve všech pracovních režimech, v daných pracovních
podmínkách, při zachování provozní rychlosti a po dobu
předpokládané životnosti stroje.

Mechanika sběracího ústrojí je poměrně komplikovaná
záležitost.Na obr.l [2] je uveden přehled jednotlivých faktorů
a jejich příčinné souvislosti, které mají vliv na dynamické
vlastnosti systému. Při posuzování mechanických vlastností
sběracího ústrojí je zřejmé, že koncepcí systému jsou do značné
míry již určeny i jeho mechanické vlastnosti. Jeho výslednou
hodnotou je přítlak kartáče a rozložení tlaku po kontaktní ploše.

Pro získání orientace v této problematice je výhodné studovat
jednoduché systémy složené z dokonale tuhých těles, čímž můžeme
získat názor na hlavní parametry soustavy sběracího ústrojí.
Souběžné s těmito teoretickými pracemi byly prakticky
ověřovány jednotlivé konstrukční řešení podle již dříve
citovaných PV. S ohledem na časové možnosti a výrobní možnosti
ÚESP bylo těžiště zájmu orientováno hlavně na kartáč elektrického
stroje. Proto byla provedena celá řada dlouhodobých zkoušek
s kartáči zhotovenými podle PV 3107, jehož podstata spočívá
v tom, že na odběhové hraně kartáče byla umístěna teflonová
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destička. Na ss stroji TMN12Ab bylo dosaženo příznivých výsledků
do konstrukce držáku kartáče byla vyvíjena snaha o zjednodušení
této technologie.
Tyto aspekty splňuje PV 2348. Jeho podstata spočívá v tom, že
kartáč elektrického stroje se opatří vrstvou materiálu jehož
součinitel tření je menší než 0,8. Jeho aplikací na ss stroje
bylo opět dosaženo pozitivních výsledků, i když menších
v porovnáních s PV 3107. Jednoduchost technologie umožnila tyto
úpravy provést i na střídavých komutátorových strojích
P=900-1000W, n=19000min s cílem zlepšit EMC a životnost
kartáčů. Životnostní zkoušky byly prováděny na několika
agregátech s pozitivními výsledky. U celé řady dalších agregátů
bylo dosaženo i požadovaného zlepšení EMC. V průběhu měření se
však s touto úpravou nepodařilo dosáhnout ještě stability
a zklidnění chodu. Proto další úpravy podle PV 3280 a se
orientovaly na využití přídavných kapacitních vazeb mezi kartáčem
a držákem kartáče podle (2) a úpravami zapojení třecího uzlu.
Jejich aplikací se podařilo výrazné zklidnit chod agregátů,
zlepšit EMC a prodloužit životnost kartáčů. U některých
zkušebních vzorků se však i presto objevovala lokální maxima při
měření útlumu na f= 65 - 90 MHz. I tyto záležitosti se nám však
podařilo vyřešit a odstranit následnými úpravami.

Na zlepšení EMC se rovněž příznivé projevilo i pokrytí
vnitřních ploch statorových výlisků vodivou vrstvou.

Vzhledem k tomu, že úroveň jiskření výrazně ovlivňují
mechanické vlastnosti komutátoru a ložiskového uzlu, byla
aplikace nových konstrukčních řešení ověřována i z tohoto
hlediska. Za tímto účelem byly na agregátu vytvořeny výrazně
zhoršené mechanické podmínky tím, že v předním ložisku uzlu byla
vytvořena radiální vůle 0,9mm a agregát byl testován
i v dlouhodobých 200 hod. chodech.

7. ZÁVĚR

Tyto práce, které byly původně započaty ve s.p.MEZ Brumov [2]
přispívají k určení optimálních parametrů třecího uzlu, posouzení
jednotlivých systémů a konstrukčních provedení. Dosažená přesnost
měření a vyhodnocení výsledků je závislá na složitosti náhradního
modelu systému. V této souvislosti je nutno uvést, že pouze
dynamické hledisko není postačující. Je třeba zvažovat celý
komplex souvislosti a dále zejména provozní spolehlivost
a životnost, tedy požadavky, které jsou mnohdy v rozporu
s požadavky dobré dynamiky.

Uvedené technické opatřeni navržené a ověřené pracovníky ÚESP
FE VUT v Brně umožňují zajistit zlepšení EMC el. strojů
s komutátorem a tím i životního prostředí a také
konkurenceschopnost kartáčů vyráběných v ČR s výrobky
zahraničních firem. Podílejí se rovněž i na jisté eliminaci
mechanických vlivů na komutaci .
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DLOUHODOBÉ PŘEDPOVĚDI POCASI A KLI MÁTÍCKá ZMENA

ENDr. Vladimir Brožek, ČHMÚ Praha 4, Komořany, Na Šabatce IV.

Abstract "Loner-term Weather Forecasts and Climatic Change"

All oi studied parameters indicate very good expressed
long-term trends which are caused by 90 year solar period.
After the year 1989, in which the maximum of this period was,
the solar activity began to decrease. According to proved
parallel or opposite trends among solar, geomagnetic activities
and meteorological parameters we can expect the following
climatic change without respect to the antropogenous
influences. The contemporary warmer temperature epoch in
Central Europe will change to the colder one. The contemporary
drier precipitation epoch in Bohemia will change to the wetter
one. This climatic change lasting for several decades [40 or 50
years] will appear in the ecological problems and environment
too.

ÚVOD

V důsledku několik let trvajícího suššího období se objevila
problematika nedostatku vody ve studních a na vodárenských a
energetických nádržích. S tím je spojena i otázka výstavby
dalších vodárenských nádrži pro odstraněni nedostatku pitné
vody v budoucnosti díky pokračujícímu suchu. To vsak vyžaduje
značné finanční částky a zásah do charakteru krajiny a její
ekologie. Podívejme se co k tomu muže říci dlouhodobá předpověď -.«
počasí v ČHMÚ. 3

DLOUHODOBÉ TRENDY METEOROLOGICKÝCH PAEAMETBU 1

!
Při sledování tohoto problému byly použity některé dlouhodobé i!
časové řady, na které byla aplikována metoda integrálních f
kři ek. Ta spočívá v neustálém načítáni odchylek od ,'
dlouhodobého průměru sledovaného parametru. Na svislých osách
grafů jsou tedy vyznačeny součty odchylek daného prvku, na
vodorovných osách je čas po rocích.

Průběh některých meteorologických prvků a sluneční aktivity.

Na integrální křivce roční průměrné teploty v Praze-Klementinu
v letech 1771-1992 bychom viděli tři teplotní epochy. První
teplejší se vzestupným trendem 1771-1836. Druhá chladnější se
sestupným trendem 1837-1933. Třetí, v které žijeme je opět
teplejší. Zde bylo teplotně podprůměrných let 15 %, průměrných
32 % a nadprůměrných 53 X. Žijeme tedy v epoše kdy
pravděpodobnost výskytu průměrné a nadprůměrné kategorie je
velká, a to 85 %.

,75 1



r
Na obr. 1 máme integrální křivku toho samého prvku až od roku
1881, abychom ji mohli srovnat s dalším parametrem, tj.
klasifikací tlakových poli "Grosswetterlagen", která začíná až
tímto rokem. Vidíme zde dva výrazné trendy. První sestupný,
druhý vzestupný, který trvá dodnes. Zde platí výše uvedené
pravidlo o 85 %. Zkratka STO na grafu značí součet teplotních

odchylek ve stupních Celsia.

Obr. 2 nám přináěí integrál-
ní křivku ročních úhrnů srá-
žek v Čechách 1881 az 1992.
Základní vzestupný trend má-
me do roku 1941, kdy se
změnil na sestupný trvající
dosud. Tyto dva základní
trendy jsou naštěstí
narušovány kvazirytmy,
představovanými krátkými
vzestupnými (vlhčí období)'a
sestupnými (sušší období)
trendy. Jejich průměri.á dél-
ka trváni je 5 let. Největší
četnost výskytu je u pětile-
tého období, potom u tříle-
tého. Tedy v dlouholetém
vzestupném trendu se obje-
vuji též kratší suSsí období
a naopak, což je důležité.
Nemusíme se tedy obávat
dlouhých mnohaletých období
s nadprůměrnými srážkami ani
dlouholetých období sucha. V
současnosti žijeme od roku
1989 v kratším suším období.
Před tím v letech 1986 až
1988 bylo tříleté vlhči
období. Vidime již zde, že
by současné kratší sussí
období mělo být střídáno
opět obdobím bohatším na
srážky. Zkratka SSO označuje
součet srážkových odchylek.

obr.1

obr. 2

1900

Dalším studovaným prvjsem je
klasifikace tlakových poli "Grosswetterlagen", která má celkem
29 povětrnostních situaci. Ze všech jsme si vybrali skupinu
Šesti tlakových polí, a to jižních a jihozápadních, tedy
situací, které k nám přináší vzduchové hmoty od jihu a
jihozápadu. Ty mají tu vlastnost, že ve väech ročních obdobích
mají tzv. teplou advekci, tj. přísun teplejšího vzduchu do
střední Evropy. Jejich integrální křivku máme na obr. 3. Od
roku 1881 do roku 1945 vidíme výrazný sestupný trend, od roku
1946 výrazný vzestupný trend. Pravděpodobnost výBkytu
podprůměrných hodnot této tlakové skupiny je v současnosti
pouze 3 %, což je překvapující. Na zbývající dv£ kategorie, tj.
průměrnou a nadprůměrnou připadá tedy 97 % a tak se nebudeme
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obr. 3

1950 rok

divit., že Šijeme v epoäe, kde převládá počet teplých roků nad
chladnějšími, tak jak bylo výge uvedeno. Zkratka SO na svislé
ose tohoto grafu označuje součet, odchylek dané tlakové skupiny
jižních a jihozápadních polí od dlouholetého průměru ve dnech.

Pokusme se poznat příčinu
těchto tak výrazných trendů.
Za tím účelem jsme mj.
sledovali sluneční aktivitu
pomocí Wolfových čísel v le-
tech 1749 až 1992 a aktivitu
geomagnetickou oomocí indexů
Ci , Cp v letech 1884 až
1992. Vcelku můžeme říci, že
geomagnetická aktivita má
obdobný vliv na meteorolo-
gické prvky jako aktivita
sluneční. Obr. 4 nám ukazuje
integrální křivku ročních
průměrných Wolfových čísel v
letech 1881 až 1992.
Sledujme dva výrazné trendy.
První sestupný, druhý od
čtyřicátých let vzestupný.
Na nich pak jedenáctilet-ou
sluneční periodu. Nyní již
porovnejme integrální křivku
ročních průměrných teplot na
obr. 1 s integrální křivkou
sledované tlakové skupiny na
obr. 3. Vidíme překvapující
souhlas. Trendy obou křivek
jsou výrazně paralelní. Vzá-
jemná statistická vazba je
podle t-testu mimořádně vy-
ká. Porovnejme obě tyto
křivky s integrální křivkou
Wolfových čísel na obr. 4.

Vidíme, že se zde výrazně shodují dlouholeté trendy všech tří
křivek. Zato se vsak u meteorologických prvků vůbec neobjevuje
jedenácti létá perioda sluneční aktivity. V případě srážek jsou
dlouholeté trendy vzhledem ke sluneční aktivitě opačné. Tedy
vzestupnému trendu sluneční aktivity odpovídá sestupný trend
srážek a naopak. Vidíme, 2e devadesátiletá perioda sluneční
aktivity hraje zřejmě mimořádně důležitou roli při formování
dlouholetých změn teplot, srážek, cirkulace a tím i při změnách
klimatu. Vzestup sluneční a tím i geomagnetické aktivity
vyvolává větši výskyt teplotně nadprůměrných a srážkově
podprůměrných let a naopak. SOW je součet odchylek W čísel.

KLIMATICKÁ ZMĚNA

Jak bylo ukázáno, mimozemské vlivy hraji prvořadou roli při
vytvářeni dlouholetých trendů meteorologických parametrů a tím
i změnách klimatu. Jde především o 90 letou periodu sluneční
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aktivity. V roce 1989 nastalo maximum 11 lete a současní i
periody 90 lete. Od roku 1990 začíná sluneční aktivita klesat.
Vzhledem ke zjištěné shodnosti či opaSnosti dlouholetých
trendů mezi mimozemskými vlivy a studovanými meteorologickými
parametry môžeme tedy očekávat následující klimatickou změnu,
pochopitelné bez ohledu na tzv. antropogenní vlivy. Současný
teplotní trend ve střední Evropě se změní na sestupný, trvající
několik desetiletí (40 nebo 50 let). Tedy současná teplejší
epocha by se měla změnit. na chladnější. Současný dlouhodobý
sestupný srážkový trend v Čechách se změní na vzestupný,
trvající několik desetiletí (40 nebo 50 let). Ten by měl být
narušován kvazirytmy, t.j . suššími či vlhčími obdobími
trvajícími v pr&měru 5 let. Vzestupný trend naěí cirkulační
skupiny všech jižních a jihozápadních situací se změní na
sestupný. To bude mít za následek menší výskyt teplých advekcl
od jihu a jihozápadu. Podobně se projeví dlouhodobé změny i u
ostatních cirkulačních typô zde neuváděných.

2AVĚR

V budoucnosti bychom měli počítat s větším výskytem
podprůměrných ročních teplot. Nemusíme se vsak bát nějaké doby
ledové. Jako obdobný prípad nám môže .posloužit- období 1837 až
1933, mající sestupný trend. Dále v každém teplotně
podprůměrném roce se vyskytne několik teplotně nadprůměrných
měsíců a naopak. Ve srážkách bychom měli mít víc© případů s
bohatšími srážkovou činností než bylo v/ průměru od roku 1942.
Avšak v každém srážkově nadprůměrném roce je několik měsíců
srážkově podprůměrných a naopak. Tedy obavy, že bychom měli mít
mimořádné příděly srážek v průběhu dlouhého období na celém
území nejsou opodstatněné. Prakticky řečeno studně by se měly
začít opět naplňovat, rovněž tak i vodárenské a energetické ;:

nádrže. Zdá se tedy, že výstavba dalších vodárenských nádrží z .j
dôvodô pokračujícího sucha není nevyhnutelná a pôvodní
ekologický charakter krajiny môže zôstat zachován. Zemědělci by ,
měli v průměru počítat s větším výskytem plísní v rostlinné ,-j
výrobě a tím i s v̂ ětěí spotřebou ochranných chemických '%
prostředků. Rovněž se mohou zvýšit těžkosti při sklizni í;
obilovin a okopanin v důsledku větši četnosti srážek. Jak bylo M
již uvedeno není v těchto úvahách zabudován antropogenní ;;

faktor a jeho dopad na změnu klimatu. Taková studia si však J
mohou dovolit jen meteorologocká centra. Domníváme se, že tó'
mimozemské vlivy jsou tak výrazné a periodické. Se *|
předpokládané klimatické změny se proto uplatni ještě dříve, a
to po řadu let, než se začne uplatňovat skleníkový eíekt
postupným oteplováním planety. Nechá se též předpokládat, že
lidská činnost bude konečně korigována vzhledem ke skleníkovému
nebezpečí tak, že se toto neuplatní. V takovém případě by
uvedené klimatické změny probíhaly bez narušení. Předpokládané
změny klimatu ve střední Evropě se projev/i nepochybně i v prob-
blémech ekologických a v problémech životního prostředí.
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ABSTRACT

The Netherlands Ministry of Environment is funding a project to estab-
lish a Master Plan for emission reduction in a steel plant in Poland. Primary
objective of this project is to make an integrated plan for technological and
organisational changes and innovations at this plant: Huta Ostrowiec Steel-
works. These changes will ultimately lead to lowering emissions. Adjustment
of the emissions towards EC-standards is envisaged. This objective will be
reached by preparing a detailed time schedule for implementing the changes as
well as by merging the economic aspects (investments and savings) of the plan
with the business plan of Huta Ostrowiec.

1 INTRODUCTION AND OBJECTIVES

The Netherlands Ministry of Housing, Physical Planning and Environment
(VROM) is funding a project to establish a Master Plan for emission reduction
in the steel industry of Huta Ostrowiec in the Kielce Voivodship in Poland.
Primary objective of this project is to make a detailed budget and time plan-
ning for the implementation of the Master Plan at Huta Ostrowiec Steelworks.

The execution of the Master Plan will improve the environmental situ-
ation in Poland, in particular within the Kielce region.

The Master Plan serves as a proposal for the acquisition of funds
necessary for its implementation. The proposals in this plan will contain
rational choices for process and equipment improvements and aim to result in
emissions comparable to European Community levels.

Emission Reduction at Huta Ostrowiec is a demonstration project to show
that environmental problems can be solved and economic activities can
sustain. Implementation of the Master plan will create a technological and
organisational example which can be used by other steelworks inside and
outside Poland. The envisaged knowledge and hardware transfer will have a
considerable impact on solving the existing and potential environmental
problems.

Lower emission levels will result in less deterioration of the atmos-
phere, soil, surface and ground water in Poland, in particular within the
Kielce region.

Huta Ostrowiec is one of the most promising steel works in Poland. If
the Master Plan is executed the plant will have a considerable impact on the
Polish economy in a sound environmental way.

A Canadian consortium studied in 1991 the restructuring of the Polish
iron and steel industry. On base of this report the polish government
declared in August 1992 that Huta Ostrowiec Steelworks is in the privileged
position among the steel plants for its total output, quality of its products
as well as for its regional importance.

2 THE MASTER PLAN PROJECT

The Master Plan project is divided into three phases:
a. a Technical Site Audit executed in the fall of 1992, to analyse the local

situation and to prepare the definite project plan
b. 'Job ľ , performed in the spring and summer of 1993, to collect additional

data, to evaluate the gathered information and to prepare alternatives for
environmental improvements
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c. 'Job 2' will be fulfilled early 1994. In this phase a detailed budget and
time planning for the implementation of the Master Plan will be developed.

In the project experts from Dutch Hoogovens Technical Services * Indus-
trial Consultants and the Netherlands organisation for applied scientific
research (TNO) are cooperating with experts from the Institute of
Environmental Engineering Systems of the Warsaw University of Technology
(IEES-WUT), the Kielce branch of the State Geological Institute (PIG), the
Institute of Hydro-engineering of the Polish Academy of Sciences (IBW-PAN)
and last but not least Huta Ostrowiec Steelworks. TNO is managing the
project, IEES is polish coordinator. The TNO experts originate from the
Institute of Applied Geoscience IGG, the Institute of Enviionmental and
Energy Technology IMET and the Study Centre of Environmental Research SCMO.

Huta Ostrowiec provided the project team every possible assistance in
terms of translation, photocopying, supply of information, transport and
accommodation which has allowed the efficient completion of the project.

3 ACTIVITIES IN THE PROJECT

During the project and its start-up a large number of visits to Warsaw,
Kielce and Ostrowiec were made. Focusing the ideas of the engineers on the
needs of Huta Ostrowiec was the main subject of the first visits. In the
technical site audit the availability of data was mapped. Visits during 1993
were for the collection of data, more detailed study of specific problems and
preparation of proposals for the final stage of the study under which clear
proposals and alternatives will be submitted.

The representatives of Hoogovens, IEES and TNO had ample discussions
with the management of Huta Ostrowiec on vital decisions for the steelworks
in general and for this Master Plan project in particular. Experts of the
.Dutch and Polish institutes met in Holland and Poland with each other, with
representatives of Huta Ostrowiec and with local authorities in Kielce and
Ostrowiec during numerous discussions.

During the project a number of analysis programs were defined on the
subjects dust, SO,, harmful substances and solid waste, water and groundwater.
A considerably amount of data is assembled, but some analysis programs (on
water and dust) are even still going on. The results of other measurements,
like on dust, are expected later trhis year and will be used in the final
phase of the project.

4 GENERAL CONCLUSIONS

On most subjects sufficient data has now been collected to allow clear
recommendations to be made for technical solutions or for further detailed
study of a range of possible technical solutions. In some cases additional
data will be needed. These measurements are needed to obtain a good statisti-
cal base for the design studies to be carried out. It is particularly import-
ant to consider seasonal variations such as temperature, rainfall and heating
requirements and for these reasons accurate data have to be obtained. In
other cases it is only possible to define what data is needed now that firm
conclusions as to improvement possibilities have been reached. This would in-
clude site surveys to determine available space for the proposed
installations.

The proposals to be presented will consider legal and financial aspects
and present technical solutions or in some cases alternative solutions for
the necessary emission reductions and protection of the environment.

The information collected during the technical site audit of October
1992 and later visits during 1993 now allows us to clearly identify specific
problems and to make recommendations for possible technical solutions for the
problems identified.
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5 SPECIFIC CONCLUSIONS

The main theme of this study has been the investigation of selected
problems and the search for data to identify the cause and degree of
seriousness of each. In the course of the study discussions were held with
the management of Huta Ostrowiec, with the Environmental Department of Kielce
Voivodship and with the management of Ostrowiec Town Council to seek their
views on the priorities as each sees them.

There is general agreement that the following is the order of priority as far
as future investment is concerned:
a. Dust emissions and particulary their impact on groundwater contamination.
b. Disposal of solid wastes and their potential for contamination of

groundwater at the existing and proposed new landfill sites.
c. Emissions of SO,, NO, and dust from the boilers and other heating sources.
d. Water pollution from the waste water treatment plants.

The project team considered also other matters which can directly
effect emission control such as the organisation of the Environmental
Department and the impact of existing and future legal standards (Polish and
EC/Dutch) on the future requirements for investments needed to reduce
emissions. Changes in production techniques, operational methods and
management systems that can produce emission reductions or financial benefits
in the long term operation of Huta Ostrowiec were considered wherever
possible.

The problems listed above exist to varying degrees and the project team
agrees with the order of priorities given. Hopefully this project will
provide the management and staff of Huta Ostrowiec with the information it
needs to improve their understanding of the effects of it's emissions to the
environment and also, in its final stage, the financial information needed
for planning and implementing future improvements and changes to processes
and equipment, which will result in reductions of emissions and where
possible reductions in overall operating costs.

I

Dust emission from the electric arc furnaces at Huta Ostrowiec Steelworks are
causing the main environmental problems to air, soil and groundwater.
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6 RECOMMENDATIONS

The project team advised and still advices Huta Ostrowiec with numerous
recommendations on emission reduction and production improvements. These
recommendations concern amongst others:

the number and level of employees and the monitoring equipment in the
Environmental Department of Huta Ostrowiec
introduction and elaboration of the good housekeeping principle in the
total plant
the most cost effective method of operating the various heat sources
a detailed survey of the dust problems in the existing plant situation
the identification of the sources of solid waste and harmful substances,
possibilities of prevention, reuse and sale but also treatment to reduce
toxicity
the substantial financial savings that are possible in the charges paid
for water abstraction and discharge. These savings can be used for a waste
water treatment plant to treat sanitary, industrial and rain water

- potential threats of groundwater pollution from the two municipal waste
disposal sites of the town of Ostrowiec
data collection on the soil pollution in the region from dust emission by
Huta Ostrowiec
the evaluation of costs of designing, constructing and operating a new
waste disposal site
the need for training that has been identified to create better awareness
by process management of environmental problems and to improve the
technical capabilities of the Environmental Department of Huta Ostrowiec.

7 KNOWLEDGE TRANSFER

In the project to date a total of more than 40 people from Polish
organisations and institutes have been directly involved. Numerous advices
have been given, methods were explained and experience was transferred in the
surveys and discussions of the Polish and Dutch experts.

During the a special workshop on the selection of a new waste disposal
site a possible method and relevant criteria were presented to authorities
and institutes involved in the decision making process for a new waste
disposal site.

It is recommended to organize a workshop on groundwater monitoring
optimization. This workshop would provide the opportunity to discuss and
evaluate with a group of Polish hydrogeologists the approach adopted in the
Netherlands as well as the Polish conditions.
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