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1. Úvod 

 
Odpadom je v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpa-

doch  hnuteľná vec, ktorej sa jej majiteľ zbavuje, chce sa 
jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobit-
nými predpismi povinný sa jej zbaviť. 

Komunálny odpad je odpad z domácností vznikajúci 
na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpad podob-
ného charakteru vznikajúci pri činnosti právnických osôb 
alebo fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ako aj 
odpad vznikajúci pri činnosti obce pri čistení verejných 
komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce, ako aj 
pri údr�be verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, 
pričom podľa literatúry1−4 je zastúpenie biodegradovateľ-
ného odpadu v tuhom komunálnom odpade cca 28 %. 

Podľa Regionálneho informačného systému o odpa-
doch (RISO) bolo v r. 2001 v SR vyprodukovaných cel-
kom 16,4 miliónov ton odpadov, z toho: 
− 6,28 mil ton ostatných odpadov, 

− 8,46 mil ton zvlá�tnych odpadov a v tejto skupine 
naviac: 

 1,66 mil ton nebezpečných odpadov. 
Najroz�írenej�ím spôsobom zne�kodňovania odpadov 

je stále ich skládkovanie 23,3 % (3,7 mil ton), pričom tuhý 
komunálny odpad  (ďalej aj TKO) sa na skládkovaní po-
dieľa 63,7 % (1,08 mil ton). Z celkového mno�stva 
sa vyu�íva cca 54 % zvlá�tnych a nebezpečných odpadov.  
Najviac vyu�ívanými odpadmi sú odpady rastlinného 
(odpad z dreva 97 %) a �ivočí�neho (odpady z chovu zvie-
rat 71 %) pôvodu. Na skládky sa ukladá najviac odpadov 
z celulózy, papiera a lepenky (cca 86 %). V SR je 
v prevádzke 156 skládok odpadov v zlo�ení: 
− 20   skládok na inertný odpad, 
− 120 skládok na odpad, ktorý nie je nebezpečný, 
− 16   skládok na nebezpečný odpad. 

Spaľovaním sa zne�kodňujú najviac odpady z ko�í, 
ko�iek a usní (cca 52 %) a tuhý komunálny triedený odpad 
a to v 92 spaľovniach, z ktorých 2 sú s kapacitou nad 100 
tis.ton ročne (Bratislava a Ko�ice). Z celkového počtu 92 
spaľovní len 24 spĺňa emisné limity SR a iba 9 spĺňa emis-
né limity a po�iadavky EÚ (cit.4,16,17). Nebezpečný odpad 
zo zdravotníckych zariadení sa spaľuje v 37 spaľovniach. 
Podľa RISO sa v roku 2001 zne�kodnilo spaľovaním 550,8 
kt (3,5 %) odpadu v�etkých kategórií. 

 
    

2.  Dôle�ité vlastnosti tuhého komunálneho  
odpadu 
 
Väč�inu spáliteľných TKO je mo�né pova�ovať za 

menej hodnotné palivá a ich spaľovanie sa stretáva 
s problémami, plynúcimi z nehomogenity a značnej rôzno-
rodosti termofyzikálnych a chemických vlastností týchto 
materiálov a predov�etkým z vysokého obsahu vlhkosti. 
Takéto palivo je charakterizované1,2 : 
− obsahom horľaviny (predov�etkým spáliteľných lá-

tok, t.j. uhlíka, vodíka, síry), 
− obsahom popola (mno�stvom minerálnych látok), 
− obsahom vlhkosti. 

Hranicou spaľovania TKO bez privádzania prídavné-
ho paliva je minimálna výhrevnosť TKO cca 5000 kJ kg−1, 
pričom tejto podmienke odpovedá nasledovné zlo�enie 
TKO: 
− obsah popola      � označenie A ≤ 60 %, 
− obsah vlhkosti    � označenie W ≤ 50 %, 
− obsah horľaviny � označenie C ≥ 25 %.  

Pričom platí: A + W + C = 100 %. 
Tieto podmienky zlo�enia odpadov sú reprezentované 

Tannerovým (trojným) diagramom (obr. 1). 
V pravom dolnom rohu trojuholníka je zakreslený 

päťuholník, ktorého plocha vymedzuje oblasť, v ktorej 
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odpad horí bez prídavného paliva. K zostrojeniu Tannero-
vého trojuholníka je nutné poznať jednotlivé hodnoty A 
[%], W [%], C [%], charakterizujúce zlo�enie TKO. 

 
2 . 1 .  F y z i k á l n e  z l o � e n i e  t u h é h o  k o m u -
n á l n e h o  o d p a d u  

 
Informácie a údaje o fyzikálnom zlo�ení TKO zahŕňajú: 

− identifikáciu jednotlivých zlo�iek, 
− analýzu veľkosti zlo�iek, 
− obsah vlhkosti, 
− hustotu. 

 
2.1.1. Jednotlivé zlo�ky 

Zlo�ky TKO, ktoré tvoria typický triedený mestský 
TKO a ich relatívne zastúpenie v tomto odpade, sú zrejmé 
z tabuľky I (cit.4−9). Jedná sa o údaje získané z literatúry, 
pričom je mo�né kon�tatovať, �e tieto údaje sa nezhodujú 
s údajmi získanými v analýzach vybraných domácností 
(tab. II., obr. 2−4). 

Dôvodom zmienených rozdielov je skutočnosť, �e 
odpad v meste pozostáva z oveľa väč�ej miery z papie-
rových, kartónových a viacvrstvových plastových obalov, 
ďalej z pocínovaných konzerv a kovov, dreva a chemic-

Obr. 1. Tannerov spaľovací trojuholník odpadov 

Tabuľka I 
Priemerné zlo�enie, obsah vlhkosti a hustota zlo�iek TKO 

  Zlo�ka [%]  Vlhkosť [% ] 
  rozsah priem. hodnota rozsah priem. hodnota rozsah priem. hodnota 
Kuchynský odpad 8−30 16 50−80 70 120−480 290 
Papier 15−35 27 4−10 6 30−130 85 
Kartón, lepenka 3−10 6 4−8 5 30−80 50 
Plasty 6−15 8 1−4 2 30−130 65 
Textílie 4−6 4 6−15 10 30−100 65 
Kaučuk 0−2 1 1−4 2 90−200 130 
Ko�a 0−2 1 8−12 10 90−260 160 
Záhradný odpad 5−15 9 30−80 60 60−225 105 
Drevo 1−6 3 15−40 20 120−320 240 
Zmie�ané látky 0−5 2 10−60 25 90−360 240 
Sklo 5−10 7 1−4 2 160−480 195 
Pocínované konzervy 2−8 4 2−4 3 45−160 90 
Ne�elezné kovy 1−2 1 2−4 2 60−240 160 
�elezné kovy 6−10 6 2−6 3 120−1200 320 
�pina, popol, tehly 2−9 5 6−12 8 320−960 480 
TKO nezhutnený     15−40 20     
TKO zhutnený (buldozér)         90−180 130 
Na skládke TKO 
(zhutnený be�ne) 

        350−550 475 

Na skládke TKO 
(zhutnený precízne) 

        600−750 600 

Hustota [kg m−3 ] 
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kého odpadu a naopak odpad na dedinách obsahuje mini-
málne mno�stvo spáliteľných látok ako  je napr. drevo 
(spaľuje sa tzv. v�etko �čo horí� i napriek zákazom) 
a v oveľa väč�ej miere sú v tomto odpade zastúpené biolo-
gické odpady (chov domácich zvierat). 

 
 

 
Za účelom získania zlo�iek TKO v obciach bol počas 

3 mesiacov postupne analyzovaný TKO (cit.10,11) v 87 
domácnostiach, z toho: 
− 65 analýz bolo vykonaných v obciach, v ktorých je 

zavedený systém separovaného zberu, 
− 22 analýz bolo vykonaných v obciach, v ktorých nie je 

zavedený systém separovaného zberu. 
Jednalo sa celkom o 9 obcí v regióne východného 

Slovenska s celkovým počtom obyvateľov 16 636 
a celkovým počtom domácností 3954 v nich. Výsledky 
získané počas predmetnej analýzy sú dokumentované na 
obr. 2−5. Rozdiel v priemernom zlo�ení triedeného TKO 
v meste a  na dedine je zrejmý z tab. III a obr. 5. 

 
2.1.2. Veľkosť častíc 

Veľkosť jednotlivých zlo�iek TKO je veľmi dôle�itá 
hlavne pre mo�nosť jeho triedení, zvlá�ť pri vyu�ívaní 
mechanických prostriedkov ako sú bubnové triediče 
a magnetické separátory. Rozdelenie TKO podľa veľkosti 
častíc (podľa najväč�ieho rozmeru a schopnosti prepadnúť 
cez sito je mo�né určiť z údajov prezentovaných na obr. 6 
a 7 (cit.3−5,12). 
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Obr. 2. Typické priemerné zlo�enie TKO v meste s triedením 
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Obr. 3. Typické priemerné zlo�enie TKO na dedine bez triedenia 
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Obr. 4. Typické priemerné zlo�enie TKO na dedine s triedením 

Tabuľka II 
Výsledky analýz TKO v 87 domácnostiach. 

Zlo�ky odpadu Netriedený TKO [%] Triedený zber TKO [%] Priemer [%] 
Biologický odpad 40,6 65,6 53,1 
Papier 13,7 8,9 11,3 
Plasty 9,6 10,4 10,0 
Sklo 9,9 4,9 7,4 
Kovy 5,1 3,1 4,1 
Textil 2,7 3,4 3,1 
Kamene 13,5 1,5 7,5 
Drevo 0,6 0,6 0,6 
Chemický odpad < 1,0 < 1,0 < 1,0 
Ostatný odpad 4,3 1,6 3,0 
Celkom 100 100 100 
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2.1.3 Obsah vlhkosti  
Obsah vlhkosti TKO je be�ne vyjadrený v hm. % 

vlhkého alebo suchého materiálu. 
Su�enie TKO prebieha v peci pri 77 °C počas 24 h, 

av�ak tieto podmienky sa mô�u meniť podľa noriem plat-
ných v jednotlivých �tátoch EÚ. Táto teplota a čas zabez-
pečuje dostatočnú dehydratáciu materiálu a limituje vypa-
rovanie prchavých látok. Typické údaje obsahu vlhkosti 
pre TKO sú uvedené v tabuľke I. 

 
2.1.4. Hustota 

Typické hodnoty TKO, ktorý je mo�né nájsť 
v kontajneroch, sú uvedené v tab. I. Preto�e hustota TKO 
sa prudko mení v závislosti na geografickom  území, se-
zónne v roku, dĺ�ke skladovania TKO a pod., je potrebné 
často uva�ovať s typickými resp. priemernými údajmi 
o zlo�ení TKO. 

2 . 2 .  C h e m i c k é  z l o � e n i e  t u h é h o   
k o m u n á l n e h o  o d p a d u  

 
Informácie o chemickom zlo�ení TKO sú dôle�ité 

z hľadiska mo�nosti jeho vyu�itia ako alternatívneho zdro-
ja energie. Ak má byť TKO vyu�itý ako palivo, musia byť 
známe tieto hodnoty5,13,14,24 : 
a)  Technická analýza TKO, ktorá zahŕňa hlavne: 

− vlhkosť (strata hmotnosti TKO pri ohreve na 105 °C 
po dobu 1 h), 

− prchavé látky (strata hmotnosti TKO pri spaľovaní 
pri teplote 950 °C), 

− obsah popola (zostatok po spaľovaní), 

Tabuľka III 
Rozdiel medzi priemerným zlo�ením triedeného TKO 
v meste a na dedine v hm. % 

Zlo�ky odpadu Mesto Dedina  Podiel mesto/
dedina [%]  

Biologický odpad 
(kuchynský 
a záhradný) 

25 53 47 

Papier 33 11 300 
Plasty 8 10 80 
Sklo 7 7 100 
Kovy (�elezné, 
ne�elezné) 

7 4 175 

Textil 4 3 133 
Kamene (�pina, 
popol, tehly,...) 

5 8 63 

Drevo 3 0,5 600 
Chemický odpad 2 0,5 400 
Ostatný odpad 6 3 200 
Celkom 100 100   
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Obr. 5. Porovnanie priemerného zlo�enia TKO v meste a na 
dedine  

Obr. 6. Typická veľkosť jednotlivých častíc TKO (cit.13);  
d − velikosť otvorov sita 

Obr. 7. Zastúpenie jednotlivých zlo�iek v 1 tone TKO (cit.13); 
V − celkový objem  

                      d, m 

 

TKO, t 

                      d, m 
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− pevný uhlík (zbytkový). 
b)  Teplota tavenia popola. 
c)  Celková analýza TKO; percentuálny obsah C, H, O, N, 

S a popola. 
d)  Výhrevnosť TKO (jeho energetický obsah). 

 
Typické hodnoty chemického zlo�enia technickej 

analýzy TKO sú uvedené v tab. IV (cit.2,5,15). Tu je potreb-
né poznamenať, �e obvykle pre tuhé palivá platí: 

celková horľavina = prchavá horľavina + pevný uhlík 
Inými slovami pri dokonalom spálení TKO by nemal zos-
tať �iadny uhlík. Toto sa v praxi len veľmi ťa�ko realizuje, 
keď�e dosiahnuť dokonalé spálenie TKO je v reálnych 
podmienkach málo pravdepodobné.  

 
2.2.1. Energetický obsah 

Typické údaje o tepelnom obsahu a inertných zbyt-
koch pre TKO sú predstavené v tabuľke V. Energetické 
hodnoty mô�u byť prepočítané na suchý stav pomocou 
rovnice (1): 

Kore�pondujúca rovnica pre prepočet na suchý stav bez 
popola, bude mať tvar (2): 

Tabuľka IV 
Typické hodnoty chemického zlo�enia technickej analýzy 
TKO 

Parameter  Rozsah Typická  
hodnota 

Technická analýza 
Vlhkosť, hm. % 
Prchavé látky, hm. % 
Pevný uhlík, hm. % 
Nespáliteľné látky, hm. % 

  
15�40 
40�60 
5�12 
15�30 

  
20 
53 
7 

20 

Celková analýza 
Uhlík, hm. % 
Vodík, hm. % 
Kyslík, hm. % 
Dusík, hm. % 
Síra, hm. % 
Popol, hm. % 

  
40�60 

4�8 
30�50 

0,2−1,0 
0,05�0,3 

1−10 

  
47 
6 

40 
0,8 
0,2 
6 

Výhrevnosť 
Organické zlo�ky, MJ kg−1 

Celková výhrevnosť, MJ kg−1 

  
12�16 
8−12 

  
14 

10,5 

Tabuľka V 
Typické údaje inertných zbytkov a obsahu energie komunálneho odpadu5,7 

Zlo�ka TKO Inertný zbytok po spaľovaní [%]  
 rozsah typická hodnota rozsah typická hodnota 
Potravinárske odpady 2−8 5 3,50−7,00 4,65 
Papier 4−8 6 11,60−18,60 16,75 
Kartón, lepenka 3−6 5 13,95−37,20 16,30 
Plasty 6−20 10 27,90−37,20 32,60 
Textílie 2−4 2,5 15,10−18,60 17,45 
Kaučuk 8−20 10 20,90−27,90 23,25 
Ko�a 8−20 10 15,10−19,80 17,45 
Záhradný odpad 2−6 4,5 2,03−18,60 6,50 
Drevo 0,6−2 1,5 17,45−19,80 18,60 
Zmie�ané organické látky 2−8 6 11,00−23,00 18,00 
Sklo 96−99a 98 0,10−0,25 0,15 
Pocínované konzervy 96−99a 98 0,25−1,20 0,70 
Ne�elezné kovy 90−99a 96 − − 
�elezné kovy 94−99a 98 0,25−1,20 0,70 
�pina, popol, tehly, atď. 60−80 70 2,30−116,5 7,00 
Mestský pevný odpad − − 9,30−12,80 10,50 

Energia odpadu [MJ kg−1]  

a Ako odpad 

100
100SS odE E

W
=

−
                   (1)  

* 100
100SS odE E

A W
=

− −
 (2) 
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Ess   − obsah energie v suchom stave [kJ kg−1], Ess
* − obsah 

energie v suchom stave bez obsahu popola [kJ kg−1], Eod  − 
obsah energie v odpade [kJ kg−1], W  − obsah vlhkosti [%], 
A − obsah popola [%]. 

Aplikácia údajov tabuľky V a rovníc (1) a (2) je ilu-
strovaná na príklade 1. 

 
Príklad 1: Je potrebné určiť tepelný obsah komunálneho 
odpadu (tab. VI), ktorého obsah vlhkosti je W = 21 % 
a obsah popola je A = 5 %. 

 
Rie�enie: 
1. Určenie tepelného obsahu zadaného odpadu (Tab. VI).  
2. Prepočet celkovej energie na jednotkové mno�stvo: 

Obsah energie = 1474 / 100 = 14,74 MJ kg−1 
3. Prepočet tepelného obsahu suchého odpadu: 

Ess = 14,74 . 100 / (100−21) = 18,66 MJ kg−1 

4. Prepočet tepelného obsahu suchého odpadu bez popola:  
Ess

* = 14,74 . 100 / (100−21−5) = 19,99 MJ kg−1 
    

2.2.2. Chemické zlo�enie 
Reprezentačné údaje z presnej analýzy typického 

suchého komunálneho odpadu sú uvedené v tabuľke VII. 
Ak nie sú dostupné tepelné obsahy zlo�iek odpadu, pribli�-
né hodnoty je mo�né určiť pomocou rovnice (3), ktorá je 
známa ako modifikovaná Dulongova rovnica5,8,18,19 : 
Qodp = 337 . C + 1 428 (H − 0/8) + 9 . S     (kJ kg−1)       (3)                            
C, H,O, S sú obsahy uhlíka, vodíka, kyslíka a síry 
v percentách. 
Vyu�itie údajov tab. VII a rovnice (3) je ilustrované na 
príklade 2. 

 
Príklad 2: Je potrebné určiť chemické zlo�enie vzorky 
komunálneho odpadu podľa údajov z príkladu 1. 

 
Rie�enie: 
1. V nasledujúcej tabuľke VIII je výpočet chemického 
zlo�enia 100 kg vzorky komunálneho odpadu. 
2. Príprava sumárnej tabuľky z horeuvedených údajov 
(100 kg TKO): 

Tabuľka VI 
Určenie tepelného obsahu komunálneho odpadu 

 Odpad Zlo�ka 
[%] 

Energetický 
obsah 
[MJ kg−1] 

Celková 
energia na 
100 kg od-
padu [MJ] 

Potravinárske  
odpady 

15 4,65 69,75 

Papier 45 16,75 753,75 
Kartóny 10 16,30 163,00 
Plasty 10 32,60 326,00 
Záhradný odpad 10 6,50 65,00 
Drevo 5 18,60 93,00 
Pocínované  
konzervy 

5 0,70 3,50 

Spolu 100 96,1 1474,0 

Tabuľka VII 
Typické údaje celkovej analýzy spáliteľných zlo�iek suchého TKO 

Zlo�ka TKO 

 C H O N S A 
Potravinársky odpad 48,0 6,4 37,6 2,6 0,4 5,0 
Papier 43,5 6,0 44,0 0,3 0,2 0,6 
Kartón 44,0 5,9 44,6 0,3 0,2 5,0 
Plasty 60,0 7,2 22,8 − − 10,0 
Textílie 55,0 6,6 31,2 4,6 0,15 2,5 
Kaučuk 78,0 10,0 − 2,0 − 10,0 
Ko�a 60,0 8,0 11,6 10,0 0,4 10,0 
Záhradný odpad 47,8 6,0 38,0 3,4 0,3 5,0 
Drevo 49,5 6,0 42,7 0,2 0,1 1,5 
Zmie�ané organické látky 48,5 6,5 37,5 2,2 0,3 5,0 
�pina, popol, tehly atď. 26,3 3,0 2,0 0,5 0,2 68,0 

 Obsah [hm. %] 

Chemická zlo�ka Hmotnosť [kg] 
Vlhkosť  20,90 a 
Uhlík 34,51 
Vodík 4,58 
Kyslík 30,0 
Dusík 0,43 
Síra 0,13 
Popol 4,47 
a (95,0�74,1) 
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3. Prepočet obsahu vlhkosti z bodu 2 na vodík a kyslík: 
a) vodík = 2/18 . 20,9 = 2,32 kg 
b) kyslík = 16/18 . 20,9 = 18,58 kg 
 
4. Príprava sumárnej tabuľky rovnako ako v kroku 2 
s vyu�itím údajov kroku 3 (100 kg TKO): 

5. Výpočet chemického zlo�enia TKO (100 kg). 

 
6. Určenie pribli�ného chemického vzorca s a bez síry: 
a) výpočet mólových pomerov 

b) chemický vzorec so sírou: 
C718,2H1708,0O759,0N7,8S 

c) chemický vzorec bez síry:   
C92,7H220,4O97,9N 

 
7. Určenie tepelného obsahu odpadu s vyu�itím rovnice (3) 
a údajov z kroku 4: 
Qodp = 337 (36,3) + 1 428 (7,3 − 51,1 / 8) + 95 (0,1) = 
13546 kJ kg−1 

 
 

3. Spaľovanie tuhého komunálneho odpadu 
 
 Na spaľovanie tuhého komunálneho odpadu sa 

najčastej�ie pou�ívajú pece, ktoré sú rozdeľované podľa 
kon�trukčných hľadísk  na: 
1. Ro�tové pece, u ktorých je základom spaľovanie na 

ro�toch: 
a)  pece s pevnými ro�tami (vhodné pre malé výko-

ny), ktoré vyu�ívajú: 
− rovné ro�ty, 
− �ikmé ro�ty, 

b)  pece s pohyblivými ro�tami (vhodné pre stredné 
a veľké výkony), ktoré vyu�ívajú: 
− natriasacie ro�ty, 
− pásové ro�ty, 
− posuvné ro�ty, 
− otočné ro�ty, 
− valcové ro�ty. 

2.  Bubnové rotačné pece. 
3.  �achtové pece: 

− kuplovne, 
− �ikmé pece, 
− vysoké pece. 

4.  Etá�ové pece. 
5.  Muflové pece. 
6.  Fluidné pece. 
7.  Komorové pece. 
8.  �peciálne pece. 

Z hľadiska usporiadania toku odpadu resp. prúdenia 
spalín v týchto peciach je mo�né hovoriť o týchto princi-

Tabuľka VIII 
Výpočet chemického zlo�enia 100 kg vzorky TKO 

 Zlo�ka TKO                    Chemické zlo�enie [kg]  

  vlhkej  suchej   C  H  O  N  S  popol 
Potravinárske odpady 15 4,5 2,16 0,29 1,69 0,12 0,02 0,23 
Papier 45 42,3 18,40 2,54 18,61 0,13 0,08 2,54 
Kartóny 10 9,5 4,18 0,56 4,24 0,03 0,02 0,48 
Plasty 10 9,8 5,88 0,71 2,23 − − 0,98 
Záhradný odpad 10 4,0 1,91 0,24 1,52 0,14 0,01 0,18 
Drevo 5 4,0 1,98 1,98 0,24 1,71 − 0,06 
Celkom 95 74,1 34,51 4,58 30,0 0,43 0,13 4,47 

Hmotnosť vzorky [kg] 

Chemická zlo�ka Hmotnosť [kg] Obsah [hm. %] 
Uhlík 34,51 36,3 
Vodík 6,90 7,3 

Kyslík 48,58 51,1 
Dusík 0,43 0,5 
Síra 0,13 0,1 
Popol 4,47 4,7 
Celkom 95,02 100,0 

Chemická zlo�ka Hmotnosť [kg] Koncentrácia 
[kg mol−1] 

Uhlík 34,51 2,873 
Vodík 6,90 6,832 
Kyslík 48,58 3,036 
Dusík 0,43 0,031 
Síra 0,13 0,004 

Chemická zlo�ka     Mólové pomery 
síra = 1 dusík = 1 

Uhlík 718,2 92,7 
Vodík 1 708,0 220,4 
Kyslík 759,0 97,9 
Dusík 7,8 1,0 
Síra 1,0 0,1 
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piálnych mo�nostiach:  
− o súprude, kedy sa odpad a spaliny pohybujú rovna-

kým smerom,  
− o protiprúde, kedy sa odpad a spaliny pohybujú proti 

sebe, 
− o krí�ový prúd, kedy spaliny prechádzajú krí�om cez 

vrstvu odpadu. 
V praxi sa na spaľovanie TKO najviac vyu�ívajú pece 

s pohyblivými ro�tami a �peciálne v Slovenskej republike 
sú to pece s valcovými ro�tami. Ro�t tu býva spravidla 
tvorený 6 valcami, ktoré sú usporiadané stupňovite za 
sebou a vytvárajú tak dno spaľovacej komory so sklonom 
asi 30 °. Valce majú priemer cca 1,5 m a dĺ�ku určenú 
po�adovanou spaľovacou kapacitou pece a sú opatrené 
liatinovými ro�tnicami. Ka�dý valec má spravidla svoj 
vlastný pohon s meniteľnou rýchlosťou otáčania (0,5 a� 12 
ot. min−1.) a samostatný regulovaný prívod spaľovacieho 
vzduchu. Odpady sú zavá�ané na najvy��ie polo�ený valec 
a postupne sú presúvané na ďal�ie valce, na ktorých po-
stupne prebiehajú jednotlivé fázy spaľovacieho procesu. 
Odvod tuhých zbytkov je realizovaný z posledného valca, 
z ktorého tieto vypadávajú do odtroskovača a z neho sú 
odvádzané pásovým dopravníkom. Odvod spalín zo spaľo-
vacej komory je u protiprúdových spaľovní nad prvým 
valcom, odkiaľ sú spaliny prevádzané do dohorievacieho 
priestoru, ktorý prechádza do výparníka parného kotla, za 
ktorým sú zaradené ďal�ie výhrevné plochy kotla.      

Spaľovanie TKO prebieha zlo�itým spôsobom, pri-
čom je podmienené ich predchádzajúcim vysu�ením 
a ohrevom na zápalnú teplotu. K tomuto ohrevu dochádza 
jednak sálaním horúcich spalín a výmurovkou pece 
(kotla), jednak konvekciou spalín, resp. predohriateho 
vzduchu. 

K vysu�ovaniu TKO dochádza pri teplotách od 50 do 
150 °C. Pri vy��ích  teplotách potom v dôsledku zlo�itých 
rozkladných procesov dochádza k vzniku prchavých látok 
(produktov); tieto sú obecne horľavé a po ich vznietení 
dochádza k vzniku plameňa1,22,23. Ostatný tuhý komunálny 
odpad je ďalej postupne odplyňovaný a po dosiahnutí zá-
palnej teploty je postupne spaľovaný. 

Zápalná teplota predstavuje minimálnu teplotu, pri 
dosiahnutí ktorej dochádza k spontánnemu spaľovaniu 
TKO v dôsledku uvoľnenia dostatočného mno�stva tepla 
na pokrytie tepelných strát do okolia. K tomu, aby ďal�ie 
spaľovanie prebiehalo po�adovaným spôsobom za vzniku 
v podstate ne�kodných zlo�iek spalín, je nutné zaistiť urči-
té základné  podmienky, ku ktorým patrí1,20,21: 
− dostatočné mno�stvo spaľovacieho vzduchu, ktorý by 

mal byť privádzaný do spaľovacieho priestoru 
s prebytkom od 1,5 do 2,5 oproti stechiometricky vy-
počítanému mno�stvu, 

− dostatočný vývin tepla, nevyhnutný k pokrytiu strát do 
okolia a k udr�aniu minimálnej technologickej teploty 
v pracovnom priestore pece (kotla), pričom závisí 
hlavne na zlo�ení TKO, 

− zaistenie doby pobytu spalín v komore dodatočného 
spaľovania (dospaľovania) pri dostatočnej teplote 

v rozsahu od 1000 do 1300 °C po dobu min. 2 s 
(dosiahne sa tým spálenie zlo�iek nebezpečných emi-
sií, ktoré vznikajú pri spaľovaní TKO).  
Vo väč�ine spaľovní TKO sa vzduch privádza na 2 a� 

3 úrovniach, primárny vzduch privádzaný pod ro�t mô�e 
byť i mierne pod-stechiometrický alebo mierne nad-
stechiometrický. Po pridaní posledného vzduchu stačí 
teplota 850 °C a doba 2 s pre spaľovanie TKO (smernica 
EC 2000/76). Otázkou je kvalita merania teploty a rôzne 
vplyvy (napr. sálanie chladnej�ích stien). Horeuvedená 
doba zotrvania spalín v spaľovacej komore 2 s je v Európe 
diskutovaná, pričom závisí na kvalite mie�ania spalín 
a vzduchu. Be�ne pri dobrom premie�avaní plynov 
v spaľovacej komore stačí doba pobytu okolo 1 s.    

K tomu, aby bolo mo�né TKO spaľovať, rozkladať ho 
prostredníctvom pyrolýzy, resp. splyňovať ho, je potrebné 
poznať jeho fyzikálne a chemické zlo�enie. 

Spaľovanie TKO je pomerne zlo�itý fyzikálno-
chemický proces, ktorý prebieha pri teplotách od 850 a� 
do 1200 °C pri prebytku vzduchu v rozmedzí od 1,5 a� do 
2,5. 

Stechiometria (statika) dokonalého spaľovania akého-
koľvek TKO resp. kvapalného odpadu je zalo�ená na sú-
hrnnej rovnici, vyjadrujúcej oxidáciu jednotlivých zlo�iek 
spaľovaného TKO1,8,15: 

a  .  CO2(g) + 1 / 2 (b � c � d)  .  H2O(g)  +  c  .  HCl(g) +  d   .  HF(g) +  
e   .  SO2(g) + f   .  NO(g)                                                                      

Zlo�enie odpadu je uva�ované bez kyslíka obsiahnu-
tého v odpadoch. Hodnoty obsahov Cl, F, S a N v TKO sú 
veľmi premenlivé. V skutočnosti len časť palivového dusí-
ka (z TKO) sa mení na NO. Väč�ina palivového dusíka 
končí ako elementárny dusík v spalinách. Na druhej strane 
pri spaľovacích teplotách vy��ích ako 1000 °C vzrastá 
koncentrácia NO vznikajúceho oxidáciou dusíka obsiahnu-
tého vo vzduchu (termický NO).     

Dá sa očakávať, �e TKO obsahuje prvky ako Cl, F, S 
a N vo svojich horľavých zlo�kách, a teda �e dochádza pri 
ich spaľovaní ku tvorbe HCl, HF, SO2 + SO3 a NO + NO2. 
Ďalej je mo�né predpokladať, �e pri nedostatočnom pre-
mie�avaní spalín so spaľovacím vzduchom a krátkej dobe 
zotrvania TKO resp. spalín v pracovnom priestore pece 
(kotla) a prípadne nízkych teplotách, mô�u v prítomnosti 
halogénnych zlúčenín vznikať aj vysokotoxické produkty 
spaľovania ako sú fosgén, polychlórované dibenzodioxíny 
(PCDD) a dibenzofurany (PCDF) (cit.25). 

Keď�e z kapitoly 2.2.2. vyplýva chemický vzorec 
TKO, av�ak bez obsahu chlóru a fluóru a keď�e 
z literatúry7,8,13,19,25 vyplýva, �e obsah chlóru a fluóru sa 
v TKO pohybuje v �irokom rozmedzí, je mo�né zaviesť 
tieto hodnoty do rovnice (4) a takto získať predpokladané 
hodnoty emisií zo spaľovania TKO o konkrétnom chemic-
kom zlo�ení.  

 

a b c d e f 2(g)C H Cl F S N .O
4 2 2
b c d fa e+⎛ ⎞+ + − + + =⎜ ⎟

⎝ ⎠
(4) 
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4. Záver 
 
V Slovenskej republike sú na hospodárenie s odpadmi 

kladené dlho-, stredno- a krátkodobé úlohy. Tieto úlohy 
zahŕňajú hlavne4,16,26: 
− zne�kodňovanie nevhodne skládkovaných nebezpeč-

ných odpadov, 
− budovanie systému kontajnerizácie a siete recyklač-

ných stredísk nebezpečných odpadov, 
− spracovanie min. 80 % biologických odpadov na 

organické hnojivá, 
− zavedenie separovaného zberu a tým zní�enie mno�-

stva komunálnych odpadov o 50 %, 
− zní�enie počtu evidovaných skládok asi o 50 %, 
− zvý�enie vyu�itia odpadov na hospodárske účely, 
− zne�kodnenie 50 % v�etkých komunálnych odpadov 

na skládkach a ďal�ie. 
V ďal�om je potrebné podotknúť, �e väč�ina skládok 

odpadov a rovnako aj spaľovní TKO, či nemocničného 
odpadu, nespĺňa predpisy M�P SR a ani EÚ a tak je mo�-
né kon�tatovať neuspokojivý stav. Skládkový plyn sa ne-
vyu�íva ani na jednej skládke v SR, čo je v rozpore so 
zákonom NR SR č. 223/2001 Z.z. z 15.5. 2001 o odpadoch 
a o zmene  a doplnení niektorých zákonov a s Vyhlá�kou 
NR SR č.283/2001 Z.z. z 11.6.2001 o vykonaní niektorých 
ustanovení zákona o odpadoch24,27. 

 
Táto práca vznikla za podpory grantovej agentúry 

VEGA a konkrétne grantov VEGA č.1/1105/04 a VEGA 
č.1/0408/03. 
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P. Horbaj (Department of Energy Technology, Fa-

culty of Engineering, Technical University, Ko�ice, Slovak 
Republic): Some Notes on Basic Parameters, Determi-
nation of Empirical Formula and Incineration of Solid 
Municipal Waste 

 
The paper presents empirical formulae for calculation 

of the amount of methane obtained from landfills using 
Peavy�s or Buswell�s equations. Using the Peavy equation 
it should be noted that the decomposition rate in unman-
aged landfills, as measured by gas production, reaches 
a peak value within the first two years and then slowly 
levels off, continuing, in many cases, for periods up to 
twenty-five years or more. The total volume of gases re-
leased during anaerobic decomposition can be estimated in 
a number of ways. If all organic constituents of waste 
(except for plastics, rubber and leather) are represented by 
a general formula CaHbOcNd, the total volume of gas can 
be estimated by using equations from the article, assuming 
complete conversion to carbon dioxide and methane. In the 
Slovak Republic 1.66 mil ton of municipal organic waste 
was produced in 2001, which, according to the calcula-
tions, can form ca. 6.8 × 108 m3 of methane.  


