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1.6 A Prága kommunális hulladékát kezelő 

égetőmű működése és fő jellemzői 
Tárgyszavak: hulladékégetés; égetőmű; hőellátás; 

égéstermék tisztítása. 
 
 
Prága szilárd kommunális hulladékának elégetésére a közeli 

Malešicében 1998-ban felépítettek egy évi 310 000 t feldolgozó kapacitású 
égetőművet. A helyszín kiválasztásánál egyéb szempontok mellett gondoltak 
a termelt hő vízgőz formájában történő szállítására és hasznosítására a fővá-
ros hőellátásában. 

A megszakítatlan üzemű égetőműhöz érkező hulladék többféle vizsgála-
ton esik át: megmérik a szállítóegységenkénti tömegét, ellenőrzik, hogy nin-
csenek-be benne ionizáló sugárzást kibocsátó gócok, a terjedelmes hulladé-
kot kiemelve, égetés előtt késes daraboló felaprítja. 

Az égetőmű négy független technológiai vonalát egy-egy hengeres rosté-
lyú kazán és füstgáztisztító berendezés alkotja. A négy egységből három lehet 
egyszerre üzemben, a negyedik kiesési tartalék. Indító és kisegítő fűtőanyag-
ként földgáz szolgál. Minden kazánhoz két indító és három kisegítő égő tarto-
zik. 

Az égéstermék tisztítása 
Az égéstermék tisztítóberendezése elektromos szűrőből, kazánkőleverő-

ből és kétfokozatú meszes mosóból áll. A tisztítás az égéstermékek és a mész 
teljes aktívszén-szuszpenziók közt lejátszódó kémiai reakcióin alapszik: 

– a mosás első szakaszában a mésztej hatására, 1-es pH-nál HCl, HF 
és nehézfémek válnak ki, 

– a második fokozatban, 4,5 és 5,5 közötti pH-nál leválik az SO2, az első 
szakaszban megmaradt káros anyagokkal együtt. 

A kimerült szuszpenziót 10-es pH-ra beállítva porlasztó szárítóban keze-
lik. A port az elektromos szűrőről gyűjtött maradékhoz keverik, majd 110°C-ra 
hevítve termékeit a közös kéménybe vezetik. Az égéstermék-tisztítás szenny-
vízmentes folyamat. 

 



A mérgező PCDD-, PCDF- és NOx-vegyületek 
eltávolítása 

A mésztejhez és a semlegesítő oldathoz kevert 11%-nyi aktív szén, hite-
lesített elemző módszerrel mérve, olyan mértékig vonja ki a káros anyagokat a 
rendszerből, hogy a maradék koncentrációk nem lépik túl a Csehországban 
2003-ban érvényes hatósági határértéket. 

NOx-redukálás céljából a lángkamrákba adalékolt vizes karbamidoldatot 
fecskendeznek. A redukció a 870–980 °C-os hőmérséklet-intervallumban 
megy végbe, automatikus szabályozással 200 mg NOx/m3-es, az EU-
tagországok kommunális hulladékégetőire érvényes alsó határig. A salakot a 
vasfémek mágneses kivonása után lerakják. Újabban építőipari felhasználá-
sával kísérleteznek. 

Az égetőmű telephelye, egyéb tevékenységek 
A telephely 6,8 hektárjából 5,4 hektárt foglal el az égetőmű, kiszolgáló épü-

leteivel és rakodófelületeivel. Itt található a 120 járművet befogadó garázs, vala-
mint karbantartó műhelyek és csarnokok. A megmaradó területen a tervek sze-
rint hulladékosztályozó és műanyag hulladékot feldolgozó központ épül. 

Jelenleg is működik a telepen korszerű, papírhulladék-válogató gépsor, 
napi kb. 55 t kapacitással, a kiemelt papírra vonatkozóan 2002-ben megkezd-
te működését egy hulladékgyűjtő udvar, ennek keretében elektronikai hulladék 
átvétele, továbbá egy televíziókészülékek képernyőit és számítógépek monito-
rait feldolgozó egység. Ennek évi feldolgozó kapacitása, kétműszakos üzem-
ben, 40 000 darab. 

A hulladékégető jelentősége 
Az égetőmű felszabadítja a város számára a depóniáknak fenntartandó 

értékes területeket. A háztartási és háztartási jellegű kisipari hulladékban rej-
tőző energiát a legmodernebb műszaki követelmények kielégítése mellett 
hasznosítja. 2002-ben a beszállított közel 205 000 t hulladék energiatartalma 
160 000 t barnaszénnek vagy 60 M m3 földgáznak felelt meg. Nyáron azonban 
gondot okoz a hőenergia értékesítése, mivel a nagy hőerőműveket még nem 
állították le. Ezt a problémát a malešicei hulladékégetőnél gázturbinák beszer-
zésével és az áramtermelésre való áttéréssel kívánják megoldani. 

A Prágát kiszolgáló hulladékégető folyamatosan készül Csehország EU-
csatlakozására. A füstgáz-koncentrációk az Európában kötelező határérté-
keknek már ma is eleget tesznek. Az égetőmű társult tagja a Hulladékból 
Energiát Termelők Európai Szövetségének (CEWEP). A rendes tagságra 
Csehország EU-taggá válásáig kell várni.  

 



 

A Prága melletti malešicei hulladékégető legfontosabb műszaki adatai: 
– a rostélyok minimális égetőteljesítménye      8 t/h 
– a rostélyok maximális égetőteljesítménye    15 t/h 
– minimálisan termelt gőztömeg      22 t/h 
– maximálisan termelt gőztömeg      36 t/h 
– névleges gőznyomás          1,32 MPa 
– névleges gőzhőmérséklet     230 °C 
 

(Dr. Boros Tiborné) 
 

Energie obsažená v komunálním odpadu by neměla končit na skládkách. = Energetika, 53. 
k. 3. sz. 2003. p. 88–89. 

The big heat. = Plant Engineer, 2003. márc./ápr. p. 7. 
 


