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Abstrakt:  

Bakalářská práce je zaměřena na metodu stabilizace nebezpečného odpadu, který 

vzniká při spalování nebezpečných odpadů. Tato metoda spočívá v solidifikaci popílku 

pomocí cementových matric. Směs vzniklá smícháním popílku, cementu a vody se nechala 

ztuhnout. Došlo ke vzniku matric, z nichž byly připraveny vodné výluhy, které byly 

následně podrobeny analýze. Na základě výsledku analýz došlo k vyhodnocení nejlepšího 

pojiva, z hlediska fixace toxických prvků, jejichž koncentrace ve vodném výluhu 

nepřesáhly limitní hodnoty třídy vyluhovatelnosti II podle platné legislativy České 

Republiky. Výsledky prokázaly, že cement je pro stabilizaci toxických prvků 

z nebezpečných odpadů vhodným pojivem, je cenově přijatelný, snadno dostupný, což 

umožňuje i v budoucnu další využití této metody.  

Klíčová slova:  

 solidifikace, stabilizace, popílek, vodný výluh, imobilizace těžkých kovů 

Abstract:  

 Bachelor thesis is focused on a method of stabilization of hazardous waste arising 

from hazardous waste incineration. This method is the solidification of fly ash with cement 

matrix. Mixture formed by mixing fly ash, cement and water is left to solidify. It led to the 

formation of matrix of which were made water leachates, which were subsequently 

analysed. Based on the analysis was evaluated best binder, in terms of fixation of toxic 

metals whose concentration in the water leachate did not exceed the limit values for 

leaching of class II according to the valid legislation of the Czech Republic. The results 

showed, that the cement is suitable binder for stabilization of toxic metals from hazardous 

waste, it is an afforable and available which allowing useof this method in the future.  

Key words:   

 solidification, stabilization, fly ash, water leachate, imobilization of heavy metals 

 

  



 

 

 

Obsah 

1 Úvod .................................................................................................................... 9 

2 Termické metody odstraňování odpadů ............................................................ 10 

2.1 Definice ...................................................................................................... 10 

2.2 Dělení ......................................................................................................... 10 

2.3 Spalování odpadů ....................................................................................... 11 

2.3.1 Principy spalování ................................................................................ 12 

1.1.1 2.3.2 Spalování pomocí pohyblivých roštů .......................................... 13 

2.3.3 Spalování v rotační peci ....................................................................... 13 

2.3.4 Produkty spalování odpadů .................................................................. 14 

2.4 Spalovna SITA CZ [5] ............................................................................... 17 

2.4.1 Ochrana životního prostředí při spalování odpadů [5] ......................... 17 

2.4.2 Zpracovávané odpady [5] ..................................................................... 18 

1.1.2 2.4.3 Technologie spalovny [5] ............................................................ 18 

3 Fyzikální a chemické odstraňování odpadů ...................................................... 20 

3.1 Fyzikální způsoby odstraňování odpadů .................................................... 20 

3.2 Chemické způsoby odstraňování odpadů ................................................... 22 

3.3 Stabilizace/Solidifikace (zpevňování) odpadů ........................................... 24 

3.3.1 Úprava odpadů před vlastní solidifikací ............................................... 25 

3.3.2 Solidifikační technologie pro nebezpečné odpady ............................... 26 

3.3.3 Cement.................................................................................................. 28 

4 Zahraniční aplikace ........................................................................................... 32 

5 Experimentální analýza ..................................................................................... 33 

5.1 Odběr a úprava popílku .............................................................................. 33 

5.1.1 Odpadní materiál pro cementaci (popílek) ........................................... 33 

5.2 Pojivo (cement) .......................................................................................... 33 



 

 

 

5.3 Solidifikační matrice .................................................................................. 35 

5.4 Vodné výluhy ............................................................................................. 37 

5.4.1 Metody analýzy vodných výluhů ......................................................... 38 

5.4.2 Výsledky analýz ................................................................................... 40 

6 Diskuze výsledků ............................................................................................... 46 

7 Závěr .................................................................................................................. 48 

8 Návrhy dalších prací .......................................................................................... 49 

9 Použitá literatura ................................................................................................ 50 

10 Příloha 1 ......................................................................................................... 52 

11 Příloha 2 ......................................................................................................... 54 



 

9 

 

 

1 Úvod 

V mé bakalářské práci se budu zabývat možnostmi stabilizace popílku ze spalovny 

nebezpečných odpadů. Tento produkt je řazen do kategorie nebezpečných odpadů 

z důvodu obsahu toxických prvků a ukládá se na skládky. Proto se hledají metody, jak 

popílek zpracovat, aby se mohl dále využívat, což by vedlo k delší životnosti skládek a 

ochraně životního prostředí.  

Používají se metody stabilizace (fixace), při nichž se využívají pojiva, která zabrání 

úniku škodlivých látek do okolí. Mým konkrétním příkladem bude metoda solidifikace 

(cementace). Jako pojivo se v tomto případě používá cement.  

K dispozici budu mít několik druhů cementů. Podle stanovených postupů připravím 

matrice, z nichž udělám vodné výluhy, které budu dále analyzovat na obsah toxických 

prvků, jež se do výluhu uvolnily. Na základě výsledku analýzy určím, který z použitých 

cementů nejlépe fixoval těžké kovy obsažené v popílku a nepropouštěl je do vodných 

výluhů. Tento cement bude sloužit jako nejlepší pojivo pro stabilizaci popílku.  

Když se podaří najít pojivo, které dokáže nežádoucí látky plně fixovat a 

nepropouštět do okolí, bude se moct popílek využívat například, jako přísada do stavebních 

materiálů.  

Cílem bakalářské práce je tedy, na podkladě provedení řady experimentálních prací, 

nalezení nejvhodnějšího pojiva z hlediska úrovně fixace toxických prvků v pevných 

matricích.  
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2 Termické metody odstraňování odpadů 

2.1 Definice 

Jedná se o technologie, při nichž se na odpadní látku působí teplotou přesahující 

meze její chemické stability. Může docházet i ke spolupůsobení teploty a kyslíku 

v prostředí s regulovaným obsahem kyslíku.  

Nebezpečné látky jsou v hořlavých odpadech přeměněny na poměrně neškodné 

produkty. Termické metody však nejsou konečným zpracováním odpadů, dochází při nich 

ke vzniku vedlejších produktů, jež se musí dále zpracovat.  

Teploty jednotlivých technologií se nejčastěji pohybují v rozmezí 300 °C – 1 500 

°C. Ve výjimečných případech mohou být teploty vyšší. Například u plasmových metod se 

teplota pohybuje v řádu několika tisíců stupňů celsia.  

K technologickému určení termických zařízení je významným kritériem pro 

hodnocení jednotlivých procesů dosažitelný stupeň rozkladu odpadní látky. Ten je 

ovlivněn teplotou a zejména chemickými vlastnostmi prostředí, ve kterém daný proces 

probíhá. [1] 

2.2 Dělení 

Z hlediska charakteru prostředí v reakční komoře dělíme procesy na:  

a) Oxidační procesy, při nichž je v reakčním prostoru stechiometrický nebo 

vyšší obsah kyslíku, než je obsah hořlavých látek ve zpracovávaném 

odpadu. V tomto případě se jedná o spalování odpadů, jež se dále dělí na:  

 nízkoteplotní – teplota reakčního prostoru se stanovuje do 1 000 °C. 

 vysokoteplotní – teplota reakčního prostoru se stanovuje nad 1 000 

°C.  

b) Redukční procesy, při nichž je v reakčním prostoru nulový nebo 

podstechiometrický obsah kyslíku vzhledem k obsahu hořlavých látek ve 

zpracovávaném odpadu. Zde se jedná a procesy pyrolýzy a zplyňování.  

Spalování odpadů – jedná se o řízené exotermické slučování hořlavých složek 

odpadů s kyslíkem za stechiometrických nebo nadstechiometrických podmínek.  
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Pyrolýza odpadů – zde se jedná o tepelný rozklad odpadních látek organického 

původu za nepřístupu oxidačních činidel (kyslík, vzduch, vodní pára, oxid uhličitý). 

Teplota v reakčním prostoru se pohybuje v rozmezí 500 °C – 1 000 °C. Dochází k rozpadu 

výšemolekulárních organických látek na jednoduché těkavé produkty a koks.  

Zplyňování odpadů – jde o řízený tepelný rozklad odpadních látek. Rozklad se 

obvykle provádí při teplotách nad 800 °C za podstechiometrického obsahu kyslíku. 

Dochází k přeměně uhlíkatých materiálů na plynné hořlavé látky požadovaného složení. 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

2.3 Spalování odpadů 

Spalování se definuje jako řízené hoření odpadů za vysokých teplot při 

stechiometrickém nebo nadstechiometrickém obsahu kyslíku v zařízení určeném pro 

účinné a dokonalé spalování. O dokonalém spalování hovoříme v případě konverze 

veškerého uhlíku na oxid uhličitý, vodíku na vodu a síry na oxid siřičitý. Jako u všech 

termických metod zpracování odpadu, i v tomto případě dochází ke vzniku dalších 

produktů, jako jsou popel, spaliny a uvolněná energie, s nimiž se dále pracuje.  

Pro některé druhy odpadů, jako jsou zvláštní odpady ze zdravotnických zařízení 

nebo odpady z chemického průmyslu je to jediný možný způsob jejich odstranění.  

Tato metoda má řadu výhod, jako jsou:  

 redukce objemu odpadů na 10 až 15 % původního objemu,  

 snížení hmotnosti na 20 až 40 % původní hmotnosti,  

 využití tepla uvolněného při spalování, případně jeho konverze na jinou 

formu energie pro průmyslové nebo veřejné využití,  

 destrukce toxických látek,  

 destrukce patogenů,  

 sterilnost zbytků po spalování.  

Samozřejmě, jak výhody, má spalování odpadů i své nevýhody. Těmi jsou 

produkce emisních plynů (oxidy dusíku, oxid uhelnatý, oxid siřičitý, oxid sírový, 

chlorovodík a fluorovodík), vznik tuhých škodlivin (zvýšení nákladů na vybudování 

účinného systému spalin) a především, oproti jiným metodám zpracování, jsou zde vysoké 

investiční náklady na výstavbu spaloven, na provoz zařízení a problémy s využitím 

vyrobeného tepla.[2], [3] 
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2.3.1 Principy spalování 

Tento způsob zpracování odpadů je řazen mezi nejradikálnější a hygienicky 

nejúčelnější. Je to proces velmi složitý, jde o souhrn více reakcí. Aby spalování odpadů 

proběhlo efektivně, vyžaduje se dostatečně vysoká spalovací teplota, dostatečná doba 

zdržení odpadu ve spalovací komoře a nepřetržitý pohyb odpadového lože. Spalování 

tuhých odpadů je podmíněno jejich předchozím vysušením a ohřevem na zápalnou teplotu. 

Děje se tak sáláním žhavých spalin a zdiva pece, dále konvekcí spalin nebo předehřátého 

vzduchu. K vysušení odpadu dochází v rozmezí teplot 50 °C až 150 °C. Při vyšších 

teplotách dochází k rozkladným procesům, čímž dojde ke vzniku těkavých látek, jež jsou 

hořlavé, a po jejich vznícení dojde ke vzniku plamene. Zbývající tuhý materiál je postupně 

odplyňován a po dosažení zápalné teploty je dále spalován, bez vnějšího přívodu tepla.  

Zápalná teplota je minimální teplota, kdy při jejím dosažení dojde ke spontánnímu 

hoření odpadu důsledkem uvolnění dostatečného množství tepla ke krytí ztrát do okolí. Je 

potřeba zajistit určité podmínky, aby další spalování probíhalo požadovaným způsobem za 

vzniku neškodných plynných látek. K těmto podmínkám patří:  

 spalovací vzduch je obvykle přiváděn s přebytkem 1,5 až 2,5 vzhledem ke 

stechiometrii spalovacích reakcí,  

 dostatečný vývin tepla, který je potřebný ke krytí ztrát tepla do okolí a 

k zahřátí odpadu na zápalnou teplotu,  

 udržení minimální technologické teploty v reakční komoře (podle druhu 

spalovaného odpadu),  

 spaliny je nutno zadržet v prostoru dodatečného spalování (při teplotě 

minimálně 850 °C respektive 1 100 °C) minimálně 2 sekundy. [Nařízení 

vlády č. 354/2002 Sb.] 

Do spalovací komory se přivádí spalovací vzduch, jenž je přiváděn 

v nadstechiometrickém množství vůči obsahu jednotlivých spalitelných prvků (C, 

H, S) v hořlavině. Děje se trak proto, aby docházelo k dokonalému spalování, tj. 

k oxidaci uhlíku přítomného v hořlavině odpadu na neškodný oxid uhličitý CO2 

(reakce 1). Množství spalovacího vzduchu přivedeného do spalovací pece je 

charakterizováno součinitelem přebytku vzduchu n.[1], [3] 
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C + O2  → CO2 + teplo      [3]      (1) 

Při nedostatečném okysličení hořlavých prvků odpadu dochází k nedokonalému 

spalování, při kterém dochází ke vzniku toxického oxidu uhelnatého CO (reakce 2).  

C + ½ O2 → CO + teplo      [3]      (2) 

Doporučené množství spalovacího vzduchu uvedené pomocí součinitele přebytku 

vzduchu n se pohybuje v rozmezí 1,5 až 2,5. Tato hodnota je závislá na druhu paliva a 

konstrukci spalovací pece, tedy na způsobu mísení odpadu s přivedeným vzduchem. Pro 

dokonalé spalování se přivádí vyšší množství spalovacího vzduchu. To však zvyšuje 

nároky na spotřebu podpůrného i dodatečného paliva, potřebného k ohřátí spalin na 

požadovanou teplotu. Ovlivňuje i tvorbu emisí NOX. [1] 

1.1.1 2.3.2 Spalování pomocí pohyblivých roštů  

Tímto způsobem dochází k účinnému spalování odpadů. Rošty jsou konstruovány 

tak, aby odpad postupoval prostorem spalovací pece. Konstrukčních typů roštů je celá 

řada, jako jsou například rošty: válcové, pásové, posuvné nebo natřásací.  

Roštové pece zajišťují propadnutí popela otvory roštů do zásobníku. Odtud je popel 

veden do kontejneru k dalšímu konečnému zpracování. Pomocí roštů se dá řídit rychlost, 

kterou se materiál pohybuje spalovacím prostorem pece, a rovněž dochází k dokonalému 

promíchávání odpadu, které je nutné pro dokonalé spalování.  

Jednotlivé fáze procesu:  

1. Vysoušení 

2. Zplyňování 

3. Zapálení (lokální hoření) 

4. Prohořívání (odhořívání) 

5. Hoření 

6. Vyhořívání 

2.3.3 Spalování v rotační peci 

Jednotlivé fáze tohoto procesu jsou obdobné jako u roštových pecí, přesto se oba 

procesy od sebe značně liší.  
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Rotační pec se pomalu otáčí, což je zajištěno mírným sklonem pece (cca 7°), čímž 

dochází k pohybu spalovaných odpadů. Při hoření odpadu se teplo předává kondukcí žhavé 

vyzdívky na odpadové lože nacházející se na rotační peci. Děje se tak díky pomalému 

otáčení pece, v jehož důsledku dochází k nepřetržitému mísení odpadu a také k náhřevu 

odkryté části vyzdívky. Ta v určitém okamžiku vytváří klenbu a akumuluje teplo. Po 

pootočení, se zahřátá část vyzdívky dostane pod odpadové lože a teplo se tak předává 

kondukcí odpadům. Díky neustálému pohybu odpadu v rotační peci se hořlavina dostává 

do dobrého styku s okysličovadlem. Spaliny jsou vedeny souproudně se směrem pohybu 

odpadu do prostoru dodatečného spalování, kde se dospálí nespálené podíly procesu 

hoření.  

Výhodou tohoto procesu je možnost spálení pastovitých materiálů a intenzivnější 

přenos tepla z vyhřáté vyzdívky pece na odpadové lože.[3], [4] 

2.3.4 Produkty spalování odpadů  

Spalování odpadů je jedna z nejúčinnějších metod odstraňování odpadů. 

V jednotlivých fázích spalovacího procesu však dochází ke tvorbě sekundárních produktů, 

s nimiž se musí dále nakládat v souladu s platnými právními předpisy.  

Popel a škvára 

Jako hlavní tuhý zbytek vzniká popel (vyhořelá škvára). Ten obsahuje vysoký 

obsah oxidů těžkých kovů, proto je nutné dbát na důsledné provádění analýz vodných 

výluhů. Na tomto podkladě se vybere vhodný typ skládky pro deponování. Popel dále 

obsahuje nespálené železné kovové součásti, které se z popela a škváry oddělují 

magnetickým separátorem. Tyto součásti se dále využívají na výrobu surového železa 

v metalurgickém průmyslu.  

Popílek 

Jedná se o prachové částice odstraněné ze spalin. Na jeho částečkách je 

adsorbováno značné množství polychlorovaných dibenzodioxinů (PCDD), dibenzofuranů 

(PCDF) a toxických prvků (Cd, Sb, Zn).  

Ze spalin se odstraňuje pomocí elektrostatických odlučovačů nebo tkaninových 

filtrů.  
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Princip elektrostatických odlučovačů je založen na přitažlivých silách mezi opačně 

nabitými částicemi popílku (nabíjecí elektrodou) a opačně nabitou sběrnou elektrodou o 

velkém povrchu. Sběrací elektroda se v pravidelných intervalech zbavuje vrstvy popílku 

oklepáváním do zásobníku.  

Tkaninové filtry jsou vyrobeny z vhodné tkaniny, která musí mít dostatečnou jak 

mechanickou, tak i tepelnou odolnost.  

Popílek je v Katalogu odpadů veden jako odpad nebezpečný a je nutné s ním tak i 

nakládat. Zneškodňován bývá ukládáním na zabezpečenou skládku nebezpečných odpadů. 

Před tím však dochází k jistým úpravám. Používá se metoda solidifikace, nejčastěji 

cementace, kdy dojde k částečné imobilizaci (fixaci) škodlivých vyluhovatelných částic do 

prostředí. Tato směs se pak ukládá na příslušnou zabezpečenou skládku dle třídy 

vyluhovatelnosti. 

Stopové složky spalin 

Zde patří zejména PCDD, PCDF a Hg. Odstraňují se průchodem spalin přes stabilní 

filtr s aktivním uhlím, kde dochází k adsorpci těchto složek, nebo dávkováním práškového 

aktivního uhlí (například sorbalitu) do proudu spalin. Adsorpce probíhá při teplotě 

v rozmezí 150 °C až 200 °C při kontaktu dlouhém přibližně 2 sekundy.  

Oxidy dusíku  

Ve spalovacích zařízeních na odpad, u kterých se počítá s překročením emisních 

limitů pro oxidy dusíku, jsou instalována zařízení, která slouží pro odstranění těchto 

škodlivin. Tato zařízení jsou založena na denitrifikačních reakcích. Hovoříme zde o 

takzvaných DeNOX filtrech. Aby došlo k odstranění NOX ze spalin je nutno zajistit, aby 

proběhla denitrifikační reakce (3), pomocí nekatalytického procesu. Při něm dochází ke 

vstřikování amoniaku nebo jeho vodného roztoku do horkých prostor spalovacího zařízení 

v teplotním rozmezí 870 – 970 °C, v němž denitrifikační reakce probíhají. Další možností 

je proces katalytický, při němž použití katalyzátoru umožní průběh reakce za nižších teplot 

(250 – 400 °C).  

4 NO2 + 4 NH3 → 4 N2 + 6 H2O + O2  [3]    (3) 
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Kyselé plynné produkty  

Nejčastěji vznikající kyselé složky při spalování odpadů v závislosti na složení 

odpadů jsou: oxid siřičitý SO2, oxid sírový SO3, chlorovodík HCl a fluorovodík HF. 

Vyznačují se schopností sorpce na sorpčních činidlech. Ze spalin se odstraňují absorpcí 

v alkalickém činidle. Proces probíhá v absorbérech, kdy dochází k neutralizaci těchto 

kyselých složek.  

Procesy odstraňování kyselých složek dělíme v závislosti na fyzikálním stavu 

sorpčního činidla a vzniklého produktu na:  

- suché procesy,  

- polosuché procesy,  

- mokré procesy.  

Suchý proces 

Alkalický sorbent je v práškovém stavu dávkován přímo do odpadu nebo do 

horkých spalin, kdy dochází k reakci s kyselými složkami za vzniku neutrálních 

prachových částic, jež se ze spalin odstraňují pomocí filtru nebo elektrofiltru a dále 

zpracovávají (například již zmíněnou solidifikací). Účinnost tohoto procesu se 

pohybuje kolem 30 až 50 % (při přebytku činidla).  

Polosuchý proces 

Kapalné alkalické aditivum (aerosol vápenného mléka Ca(OH)2  nebo NaOH) je 

dávkováno do spalin v takovém množství, aby došlo k odpaření vody vlastním 

teplem spalin. Výsledný neutrální produkt se získá v suchém stavu a dále se 

zpracovává obdobně jako produkt suché metody. Účinnost procesu je asi 85 %.  

Mokrý proces 

Jedná se o metodu s nejvyšší účinností, která dosahuje hodnoty až 98 %. Nastává 

zde však problém s dalším zpracováním neutrálního produktu. Spaliny se sprchují 

oběhovou vodou, kdy dochází k neutralizaci HCl a HF, jež jsou rozpustné ve vodě. 

SO2 a SO3, které ve vodě rozpustné nejsou, ale mají schopnost sorpce, se ze spalin 

vypírají oběhovou vodou, která je alkalizovaná vápenným mlékem. Odvodněný 

produkt se před uložením na zabezpečenou skládku zpracovává solidifikací. Po 

odvodnění neutrálního produktu se dále musí zpracovat zbylá odpadní voda, což je 

nevýhoda tohoto procesu.  
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Odpadní voda 

Odpadní voda vzniká při čištění kyselých složek spalin mokrou cestou a dále při 

chlazení hlavního tuhého zbytku. Odpadní voda z procesu čištění kyselých složek 

spalin obsahuje vysoký podíl těžkých kovů a dalších stopových prvků, jako jsou 

kobalt Co, olov Pb, rtuť Hg a nikl Ni, proto se voda musí čistit v čistírně odpadních 

vod příslušné spalovny odpadů.  

Tepelná energie 

Při spalování odpadů se uvolňuje tepelná energie, která se odebírá spalinám pomocí 

výměníku tepla. Nejčastěji je využívána k výrobě páry. Ta se dodává do teplárenské 

soustavy a tím je umožněna současná výroba tepelné a elektrické energie. Na 

některých spalovnách se část tepla využívá ke zpětnému ohřátí spalin před vstupem 

do Denox filtru nebo k předehřátí spalovacího vzduchu přiváděného do reakční 

komory. [3] 

2.4 Spalovna SITA CZ [5] 

Popílek, který byl podroben experimentálním pracem, byl odebrán na ostravské 

spalovně nebezpečných odpadů SITA CZ.  

Společnost SITA CZ (viz. obrázek 1) na území České Republiky provozuje 5 

spaloven nebezpečných odpadů. Ostravská spalovna je pokládána za nejbezpečnější a 

nejmodernější zařízení na odstraňování nebezpečných odpadů v celé střední Evropě. Jako 

jediná má v naší republice povolení spalovat odpady extrémně zatížené škodlivinami. 

Bezpečně spaluje odpady s vysokým obsahem polychlorovaných bifenylů (PCB) a freonů.  

2.4.1 Ochrana životního prostředí při spalování odpadů [5] 

Provoz veškerých technologií spalovny probíhá v souladu se schváleným 

provozním řádem. Dále spalovna splňuje veškeré české zákonné normy i kritéria Evropské 

Unie a používá normy ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001. Zvláštní pozornost je věnována 

podmínkám a pravidlům pro příjem odpadů, a to jak z hlediska specifikace vlastností a 

označení odpadů, tak i z hlediska balení odpadů a původní dokumentace. 

Po provedení rozptylové studie a jejím následném rozboru se ukázalo, že spalovna 

je minimálním znečišťovatelem a její příspěvek na imise je nepodstatný, ve všech 

rozhodujících ukazatelích, vzhledem k dnešní situaci v Ostravě.  
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2.4.2 Zpracovávané odpady [5] 

Spalovna se zabývá zpracováním průmyslových nebezpečných odpadů, chemikálií 

a odpadů ze zdravotní a veterinární péče. Spaluje odpady pevné, kapalné, kašovité i 

pastovité. Zneškodňují se zde veškeré nebezpečné odpady, včetně odpadů s obsahem 

chloru Cl, vysokým obsahem síry S, těžkých kovů a vysoce stabilních organických látek, 

jako jsou polychlorované bifenyly (PCB) a freony. Není však povoleno spalovat zde láhve 

na stlačený plyn, radioaktivní látky, odpady s obsahem alkalických látek a výbušniny.  

1.1.2 2.4.3 Technologie spalovny [5] 

Spalovna je řízena z velína centrálním řídicím systémem. K zajištění stabilizace 

spalování se využívá zemního plynu. Odpad je podáván do rotační pece přes její přední 

stacionární stěnu, jež odděluje oblast spalování od okolí. Kompletní spalování odpadů je 

souborem několika technologických stupňů, které zcela zajišťují manipulaci a bezpečné 

zneškodnění škodlivin, obsažených v odpadech s následným využitím tepla k výrobě páry.  

TECHNOLOGICKÉ STUPNĚ SPALOVÁNÍ:  

1) Příjem odpadů:  

Odpad je na spalovnu přijímán v autocisternách, kontejnerech nebo 

sudech. Do vybavení spalovny patří drtič, jenž upravuje odpad o 

větších rozměrech. Další součástí spalovny je laboratoř, která 

zajišťuje analytické rozbory odpadů, před jejich následným 

zpracováním.  

2) Spalovací část:  

Zde se nachází rotační pec a sekundární dospalovací komora. 

Odpady jsou odstraňovány v teplotním rozmezí 1100 – 1200 °C. 

Potřebná teplota spalování při najíždění, během provozu i odstavení 

je zajištěna přídavnými plynovými hořáky.  V dospalovací komoře je 

odpad zdržován zhruba 2 sekundy, aby byla zajištěna úplná 

destrukce nebezpečných, vysoce stabilních látek, jako jsou 

polychlorované bifenyly nebo freony. Nespalitelný zbytek odchází 

ve formě strusky.  
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3) Parní kotel:  

K výrobě páry využívá tepla spalin. Pára se užívá pro vlastní 

technologie, pro výrobu elektrické energie, jež spalovna používá 

popřípadě pro komerční účely. 

4) Čištění spalin:  

Jedná se o soubor několika technologií, umožňujících odstraňovat 

škodliviny ze spalin:  

 Dvoustupňové mokré praní – v pračce prvního stupně se 

spaliny zkrápějí vodou, čímž dochází k odstranění 

chlorovodíku HCl, fluorovodíku HF, zbylých těžkých kovů a 

částečně i k odstranění oxidu sírového SO3. Odpadní vody 

tohoto procesu se čistí v systému čištění odpadních vod. 

Druhým stupněm praní dochází k odstranění oxidu siřičitého 

SO2 za pomoci vápenného mléka. Vzhledem k obsahu 

vysokého podílu oxidu siřičitého, se tento stupeň rozděluje na 

dvě prací jednotky. V první jednotce dochází k výrobě 

sádrovce a druhá prací jednotka slouží k dosažení 

požadovaných hodnot emisí. Z mokrého sádrovce se pomocí 

odstředivky odstraní přebytečná voda. Odpadní voda se dále 

využívá na ostřik demistrů (odlučovačů kapek).  

 Dioxinový filtr – částice těžkých kovů a dioxinů jsou 

adsorbovány aktivním koksem. Ten je vstřikován do proudu 

spalin před tkaninovým filtrem, na němž se částice 

znečištěného aktivního koksu zachytí.  

 DENOX katalyzátor – spaliny jsou z důvodu snížení obsahu 

oxidů dusíku NOX pod limitní hodnotu vedeny do oblasti 

vstřikování čpavku a katalyzátoru SCR (selektivní 

katalytický reaktor DENOX) zařízení, kde dochází 

k odstranění NOX. Před selektivním katalytickým reaktorem 

je instalován tepelný výměník typu spaliny/spaliny a hořák 

na zemní plyn pro zajištění provozní teploty v zařízení.  
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Po odstranění škodlivin ze spalin, jsou spaliny analyzovány kontinuálně 

automatickým monitorovacím systémem na obsah polutantů (chlorovodík HCl, oxid 

uhelnatý CO, oxid siřičitý SO2, oxidy dusíku NOX, celkový organický uhlík TOC, prach) a 

následně jsou vypouštěny komínem do ovzduší. [5] 

 

Obr. 1: Schéma spalovny SITA CZ – Ostrava [SITA CZ a.s.] 

3 Fyzikální a chemické odstraňování odpadů 

Tyto metody umožňují:  

o regeneraci surovin,  

o zmenšení objemu odpadů,  

o odstranění nebo snížení toxicity či nebezpečnosti odpadů,  

o získání druhotných surovin nebo energie.  

Tímto způsobem se především přepracovávají průmyslové chemické odpady, 

zejména nebezpečné. [6] 

3.1 Fyzikální způsoby odstraňování odpadů 

Podle fyzikální a chemické povahy odpadů se volí různé separační procesy pro 

odstranění některých nebezpečných složek. Mezi nejběžnější procesy patří:  
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Adsorpce – probíhající na aktivním uhlí. Nejčastěji se používá pro organické látky, 

je vhodná pro celou řadu kontaminantů z kapalných a plynných proudů.  

Destilace – má omezené použití pro zpracování nebezpečných odpadů. Surovina 

musí být snadno čerpatelná a jen s malým množstvím pevných podílů pro nepřetržitou 

destilaci. Nejvhodnějšími látkami pro zpracování tímto způsobem jsou organické kapalné 

látky, zejména rozpouštědla a halogenové sloučeniny. Používá se například pro 

průmyslové odpady, jako jsou:  

- vodné odpady s obsahem fenolu,  

- odpady z povrchové úpravy kovů s obsahem organické látky.  

Rozpouštědlová extrakce  

o Extrakce kapalina – kapalina – z kapalného roztoku se odstraní konkrétní 

složka působením jiné kapaliny, v níž je extrahovaná složka více rozpustná. 

Využívá se k fyzikální separaci vybraných složek odpadů z vodných 

roztoků nebo organických rozpouštědel.  

o Loužení – složka je separována z pevné matrice působením kapaliny, v níž 

je extrahovaná složka rozpustná.  

Vymražování – z roztoků lze vodu oddělit ochlazením roztoku na teplotu, při níž 

se začínají tvořit krystalky ledu. Tento proces lze používat pro celou řadu odpadů 

bez jejich předběžné úpravy, jelikož není závislý na složení zpracovávaného 

materiálu. Využívá se například při:  

- krystalizaci solí z nasycených roztoků, které jsou odstraňovány z procesu 

jako kaly,  

- koncentrování kyselin a zásad (těkavé organické látky zůstávají 

v koncentrátu,  

- dekontaminaci lagun s nebezpečnými odpady,  

- získávání vedlejších produktů z odpadů z výroby organických chemikálií,  

- regeneraci materiálů z odpadních vod v závodě na výrobu munice,  

- koncentrování mořících roztoků pro recyklování.  
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3.2 Chemické způsoby odstraňování odpadů 

Kapalné i tuhé odpady lze za určitých podmínek detoxikovat chemickými 

reakcemi. Je potřeba rozpustit je ve vhodných rozpouštědlech, například ve vodě popřípadě 

s přídavkem disperzantů a emulgátorů.  

Mezi nejběžnější procesy chemického odstraňování patří:  

Neutralizace – se používá při zpracování kyselých odpadů (rovnice č. 4) nebo 

alkalických odpadů (rovnice č. 5).  

2 H
+
 + Ca(OH)2 → Ca

2+
 + 2 H2O      [6]     (4) 

2 OH
-
 + H2SO4 → 2 H2O + SO4

2-
    [6]     (5) 

Oxidačně-redukční reakce – se používají při převádění nebezpečných složek 

odpadů na méně nebezpečné. Oxidační činidla nejčastěji užívána touto metodou jsou 

například peroxid vodíku, chlornan sodný, chlornan vápenatý a ozon. Z nejpoužívanějších 

redukčních činidel to jsou oxid siřičitý SO2 a natrium borohydrid (NaBH4).    

Příklady:  

- kyanidový ion se oxiduje na méně toxický kyanátový (rovnice č. 6) 

CN
-
 + {O} → CNO

-
 [6]       (6) 

kyanidové odpady + oxidační činidlo → kyanát 

- redukce rozpustných toxických sloučenin Cr
6+

 na nerozpustné a netoxické 

sloučeniny Cr
3+

 (rovnice č. 7) 

2 CrO4
2-

 + 3 SO2 + 4 H2O → 2 Cr(OH)3 + 3 SO4
2-

 + 2 H
+
   [6]  (7) 

Hydrolýzní procesy – touto metodou se zpracovávají kapalné a tuhé průmyslové a 

laboratorní odpady i některé plyny a páry. Využívá se katalyzátorů z důvodu dlouhé 

reakční doby způsobené vysokými teplotami. Odpady reagují s vodou za vzniku 

nebezpečných produktů. Hydrolýza se uplatňuje například při detoxikaci kyanidů za 

vzniku amoniaku a mravenčanu sodného (rovnice č. 8).  
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NaCN + 2 H2O → NH3 + HCOONa  [6]     (8) 

Výhody hydrolýzních procesů:  

- lze zpracovávat i koncentrované roztoky,  

- vyžadují pouze vodu a teplo,  

- nečistoty v kyanidech jako jsou chlorid barnatý BaCl2, chlorid sodný NaCl, 

dusičnan sodný NaNO3, hydroxid sodný NaOH neovlivňují reakci, i když 

jsou ve značném přebytku, a některé z nich lze regenerovat,  

- vznikají relativně neškodné produkty, které se bez jakéhokoliv nebezpečí 

dají odvádět.  

Srážení – je proces, při němž se rozpuštěné složky převádějí chemickou reakcí 

nebo změnou složení rozpouštědla do formy nerozpustné. Vzniklá sraženina se 

poté lehce odstraní filtrací nebo sedimentací. Tento proces se zejména uplatňuje 

k odstranění toxických kovů z roztoků. Nejběžněji používanými srážecími 

činidly jsou hydroxidy (hydroxid vápenatý Ca(OH)2, hydroxid sodný NaOH), 

sulfidy a uhličitany.  

Příklady srážecích reakcí:  

M
2+

 + FeS → MeS + Fe
2+

  [6]     (9) 

M
2+

 + Na2CO3 → MCO3 + 2 Na
+
   [6]    (10)  

M
2+

 + Ca(OH)2 → M(OH)2 + Ca
2+

   [6]    (11) 

Cementace – jedná se o způsob odstraňování a srážení kovů z roztoků pomocí 

kovů s nižším standardním redukčním potenciálem. Nejedná se o proces čistě 

chemické, ale spíše o proces elektrochemický. Využívá se například při redukci 

sloučenin šestimocného chrómu v odpadech pro následné srážení vápnem nebo 

srážení stříbra z roztoků odpadajících při zpracování fotografických materiálů.  

Elektrolytické procesy – jsou založeny na oxidačně redukčních reakcích 

probíhajících na povrchu vodivých elektrod. Používají se pro odstraňování kovů 

z procesních proudů nebo oplachových vod. Kovy je nutno odstranit či zachytit 

před vypouštěním kapalných odpadních proudů.  
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Mezi přednosti elektrolytických procesů patří:  

 minimální údržba zařízení,  

 nízké investiční náklady na proces,  

 odstranění vzniku toxických kalů,  

 emise toxických těžkých kovů jsou omezeny na minimum,  

 možnost získání a opětovného použití kovů s vysokou tržní 

hodnotou. [6] 

3.3 Stabilizace/Solidifikace (zpevňování) odpadů 

Jedná se o speciální fyzikálně – chemické úpravy odpadů, založené na přeměně 

odpadu na nerozpustný produkt pomocí chemických procesů nebo jeho zachycením 

(imobilizací) na vhodný sorbent. Touto technologií dochází k odstraňování širokého 

spektra jak pevných, tak i kapalných nebezpečných odpadů.  

Využití metody:  

- regenerace surovin, získání druhotných surovin nebo energie,  

- zmenšení povrchu odpadu, přes něhož dochází k vyluhování polutantů do 

životního prostředí,  

- zmenšení objemu odpadu,  

- zlepšení fyzikálních vlastností odpadu tvorbou pevné matrice,  

- snadnější manipulace s odpadem,  

- redukce mobility nebo rozpustnosti polutantů,  

- snížení toxicity, ekotoxicity či nebezpečnosti odpadu. [7] 

,,Stabilizace tedy představuje souhrn procesů, které ve svém konečném výsledku, 

podstatně omezují riziko vyvolané odpady tím, že snižují louhovatelnost ekologicky 

škodlivých látek z odpadních materiálů a to tak, že přeměňují přítomné kontaminanty 

(polutanty) do méně rozpustné, méně pohyblivé a tím pádem méně toxické formy. 

Fyzikální podstata odpadu se přitom nemusí nutně měnit.“  

Při přeměně odpadu na nerozpustný produkt v důsledku probíhajících chemických 

procesů jsou chemické látky obsažené v odpadu chemicky vázány (fixovány) s přídavným 

materiálem (hydraulickými nebo organickými pojivy, speciálními aditivy, akcelerátory či 

aktivátory). Přitom ve většině případů dochází k solidifikaci (zpevňování) odpadu, což je 
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z praktického hlediska velice vhodné, co se týče manipulace či omezené vyluhovatelnosti. 

[8] 

Stabilizace – užívá chemické reakce k přeměně odpadu na jinou formu tak, aby 

nedocházelo (popřípadě jen v minimální míře docházelo) k uvolňování polutantů do 

okolního prostředí. Dochází tak k přeměně polutantů obsažených v odpadu na chemicky, 

případně fyzikálně-chemicky stabilnější formu. Tento proces přeměňuje přítomné 

kontaminanty do méně rozpustné, méně pohyblivé a tím méně toxické formy. Fyzikální 

podstata odpadů se však nemusí měnit. [8] 

Proces stabilizace je široce používán v procesu nakládání s nebezpečnými odpady. 

Technologie je využívána především při zpracování průmyslových odpadů, při zpracování 

odpadů před jejich uložením na skládky, či k sanaci kontaminované půdy. Obecně 

stabilizace představuje souhrn procesů, které v konečném výsledku podstatně omezují 

riziko vyvolané odpady tím, že snižují vyluhovatelnost ekologicky škodlivých látek 

z odpadních materiálů. Děje se tak přeměnou přítomných kontaminantů (polutantů) do 

méně rozpustné, méně pohyblivé a tím pádem méně toxické formy.  

Zjednodušeně lze stabilizaci definovat jako proces, při kterém se aditiva mísí 

s odpadem tak, aby se zmenšila míra migrace kontaminantů v odpadech, a tím se snížila 

toxicita odpadů. [9] 

Solidifikace – jedná se o konverzi kapaliny nebo suspenze do tuhé formy, jež se 

vyznačuje dobrou fyzikální charakteristikou (nízkou propustností). Ze směsi odpadu, 

pojiva a případně dalších přísad vznikne pevná matrice. Tím dojde k podstatnému snížení 

specifického povrchu upraveného odpadu. Tato technologie nemusí nutně garantovat 

stabilizaci polutantů (chemickou nebo fyzikálně-chemickou interakci mezi polutanty a 

pojivem). [7] 

3.3.1 Úprava odpadů před vlastní solidifikací 

1) Nebezpečné složky odpadu se převedou do málo rozpustné formy. Děje se 

tak hlavně v přítomnosti těžkých kovů či jiných anorganických látek. Těžké 

kovy lze srážet v alkalickém prostředí jako málo rozpustné hydroxidy.  

2) Z odpadu musí být odstraněna vlhkost, případně jeho těkavé složky. Tento 

proces je důležitý při následné aplikaci fixačních metod, jež jsou založeny 
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na inkorporaci odpadu do roztavené hmoty (síra, asfalty), kdy by mohlo 

dojít k pěnění.  

3) Od méně nebezpečných látek musí být odstraněny velmi toxické složky 

odpadu.  

4) Pastovité, kapalné či prachové nebezpečné odpady musí být převedeny do 

granulované formy, díky níž je umožněno dokonalejší smíšení s obalovou 

látkou při solidifikaci. [7] 

3.3.2 Solidifikační technologie pro nebezpečné odpady 

Na základě charakteru odpadu je nutné před jeho solidifikací rozhodnout o jeho 

dlouhodobém skladování.  

Existují dvě možnosti:  

a) Nebezpečný odpad je prozatím nevyužitelný a musí se deponovat, ale je zde 

možnost jeho dalšího využití v budoucnu, při vývoji nových účinnějších 

technologií.  

b) Nebezpečný odpad bude nevyužitelný po celou dobu jeho nebezpečnosti a 

bude trvale uložen na skládku nebezpečných odpadů.  

V prvním případě se jako vhodné metody jeví tabletace či briketování a vitrifikace. 

Cílem tabletace je maximální snížení objemu a aktivního povrchu deponovaného odpadu. 

Ve spoustě případů umožní charakter předupraveného odpadu jeho roztavením získat 

produkt podobný sklu či glazurám jen s minimálním přídavkem sklotvorných nebo tavicích 

přísad (vitrifikace).  

Pro trvalé uložení odpadu na skládku se využívají následující metody:  

1) Zpevňování odpadů pomocí hydraulických pojiv. Nejčastěji užívanými 

pojivy jsou:  

- portlandské cementy vyšších pevnostních tříd,  

- struskové cementy a struskoportlandské cementy s vysokými 

sorpčními vlastnostmi,  

- speciální rychlovazné cementy (jemně mleté portlandské cementy, 

bezsádrovcové cementy, hlinitanové cementy). Nevýhodou těchto 

metod je však nárůst původního objemu odpadu až na dvojnásobek.  
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2) Zpevňování odpadu v tuhnoucích taveninách.  

Při této technologii se vysušený odpadový materiál vnáší do roztavených 

hmot, následně se zhomogenizuje a po vypuštění do vhodné nádoby ztuhne 

přirozeným ochlazováním. Jako taveniny se používají například bitumenové 

(asfaltové) živice, kamenouhelné dehty, síra a podobně.  

Vzniklé matrice se vyznačují dokonalým obalením částic odpadu, čímž 

dojde k zamezení kontaktu s okolím. V porovnání s cementací mají 

produkty vzniklé touto technologií mnohem větší hydrolytickou odolnost a 

lze dosáhnout většího naplnění matrice odpadem. Naopak nevýhodou oproti 

cementaci se stala vysoká cena a postupný nedostatek ropných produktů. 

Stále více se jako pojivo využívá síra (sírobeton) z důvodu postupně se 

nacházejících nových zdrojů z různých technologií, včetně odsiřování.  

Bitumen zvyšuje vodovzdornost betonových obalů, proto je vhodný pro 

jejich povrchovou úpravu.  

3) Pro solidifikaci (imobilizaci) odpadů před jejich trvalým uložením na 

skládku se využívají následující metody:  

o Při fyzikálně-chemických úpravách se odpad nebo vodná suspenze 

kalů či zahuštěného koncentrátu z odparek, s případným přídavkem 

písku a retardačních činidel, mísí ve vhodném poměru s cementem 

(tato metoda se označuje také jako cementace). Takto získaná 

betonová kaše se odlévá do forem. Cementace se provádí za 

normálních teplot a je vhodná pro anorganické materiály, jako je 

popílek ze spalovacích procesů a odvodněné kaly z čistíren. 

Povolený obsah odpadů v betonu závisí na charakteru odpadu.  

o Bitumenace – odpad je nutno před jeho zpracováním odvodnit. 

K odpaření přebytečné vody se používají filmové rotorové odparky. 

Následně se odpad přímo smíchá s bitumenem. Vzniklý produkt, 

jenž je značně odolný vůči vyluhování vodou lze využít jako 

izolačních vrstev, pro přípravu vozovek a podkladových štěrkových 

koberců. Bitumenace se provádí za zvýšených teplot a využívá se 

především pro fixaci kapalných koncentrátů a kalů.  
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o Vitrifikace – použitím této metody se vytaví odpad se sklotvornými 

látkami. Vznikne frita, která se používá například k výrobě potrubí, 

stavebních dílů nebo obkladaček. Může se použít i do zavážek či 

betonu jako součást štěrku. Využití této metody se uplatňuje i při 

spalování organických materiálů za vzniku inertního skla. Při teplotě 

1 200 °C lze vitrifikací, po kondenzaci par chlazených vzduchem, 

získat koncentrát obsahující zinek (Zn), olovo (Pb), měď (Cu), 

stříbro (Ag), kadmium (Cd), který lze hutnicky dále zpracovat.  

o Fixace – provádí se za použití sádry odpadající z absorpčních věží 

odsiřování spalin nebo za použití odpadních termoplastů. Tímto 

způsobem dochází ke snížení loužitelnosti odpadu v podmínkách 

trvalého uložení.  

Trvalé uložení imobilizovaných odpadů z přepracování nebezpečných 

průmyslových odpadů musí zabezpečit izolaci těchto odpadů na dobu neomezenou. Úniku 

nebezpečných látek z takto uložených odpadů do podzemní vody brání vícenásobný 

systém bariér. Nejdůležitější je však geologické podloží, které musí mít nízký koeficient 

propustnosti pro srážkové a podzemní vody.[6], [7] 

3.3.3 Cement  

Jedná se o jemně mletý anorganický materiál (viz. Obrázek č. 2), který slouží jako 

hydraulické pojivo. Tvoří základní složku při výrobě betonu, proto je považován za jednu 

z nejzákladnějších surovin ve stavební výrobě. Společně s vodou vytváří kaši, která tuhne a 

tvrdne v důsledku chemické hydraulické reakce jak na vzduchu, tak i pod vodou. 

 Vyrábí se pálením vhodné suroviny (vápence a jílu) při teplotě okolo 1 450 °C do 

slinutí. Slinek se následně rozemele a dojde ke vzniku šedého prášku – cementu.  

Mezi účinné složky cementu patří slínkové materiály tvořené oxidy CaO, SiO2, 

Al2O3, Fe2O3, případně dalšími sloučeninami. [10] 
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Obr. 2: Cement [11] 

Suroviny pro výrobu cementu se dělí do tří skupin:  

a) Základní suroviny, mezi něž patří vápenec, hlíny, slíny, jíly a břidlice. 

Ovšem nejsou-li jednotlivé složky základních surovin v požadovaném 

poměru, musí se složení vstupní směsi korigovat.  

b) Korigující suroviny, k nimž se řadí vysokoprocentní vápenec, kyzové 

výpalky, bauxit, jemný křemen (slévárenské písky) a železnaté rudy. 

c) Pomocné suroviny, ke kterým patří kazivec a sádrovec. Netvoří slinek, ale 

usnadňují jeho výrobu a tvoří několik % vstupní suroviny. [10] 

Základní surovina pro přípravu cementu (slinek) se vyrábí suchým způsobem. 

Schéma hlavní části výroby je uvedeno na obrázku č. 3.  
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Obr. 3: Schéma výroby slinku a cementu [12] 
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Druhy cementů:  

Z hlediska chemického a mineralogického složení použitého slinku a přísad se 

cementy rozdělují do pěti základních kategorií označených římskými číslicemi:  

I Portlandský cement - vyrábí se jemným semletím portlandského slinku 

s přírodním sádrovcem, který reguluje jeho tuhnutí. Převážně je tvořen pěti základními 

oxidy - CaO (55-70%), SiO2 (18-25%), Al2O3 (3-10%), Fe2O3 (2-10%) a MgO (1-6%). 

CaO, SiO2, Al2O3 a Fe2O3 tvoří skupinu slínkových materiálů, kdežto MgO ve slíncích 

působí opožděné rozpínání, což může způsobovat poruchy betonu. Podle normy ČSN EN 

197 se vyrábí v následujících třídách – 32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5; 52,5R. Betony 

vyrobeny z tohoto cementu nejsou vhodné pro výrobu objemných konstrukcí a pro použití 

v prostředí s teplotou nižší než 5 °C.  

II Portlandský cement směsný – od čistého portlandského cementu se odlišuje 

chemickým složením. Obsahuje následující přísady – elektrárenské popílky, břidlice, 

křemičitý úlet, strusky a pucolán přírodní i umělý (tufy, popely, trasy).  

III Vysokopecní cement – obsahuje více než 40 % vysokopecní strusky. Beton 

vyrobený z tohoto cementu je vhodný pro objemné konstrukce, obzvláště do vlhkého, 

mírně agresivního prostředí a pro výrobu vodostavebních konstrukcí.  

IV Pucolánový cement – k přísadám přidávaným do tohoto typu cementu patří 

přírodní i umělý pucolán, křemičitý úlet a křemičitý popílek. Celkové množství příměsí se 

pohybuje kolem 11-55 %.  

V Směsný cement – tvoří jej přísady, kterými jsou pucolán, křemičitý popílek 

a vysokopecní struska.  

Evropský cement musí být označován druhem cementu a hodnotou normalizované 

pevnostní třídy. Pokud má cement vysoké počáteční pevnosti, uvádí se navíc písmeno R. 

[10] 
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4 Zahraniční aplikace 

V Asii probíhala studie vlivu stabilizace na vody čistírenských kalů s vysokým 

obsahem organických látek, které omezují jeho opětovné použití a likvidaci. Čistírenský 

kal se smíchal s popílkem, vápnem a chloridem železitým, což mělo vést ke zlepšení 

účinnosti odvodnění. Výsledky ukázaly, že stabilizace proběhla úspěšně a odvodněný 

čistírenský kal lze použít jako krycí materiál na skládky. Tato studie poskytuje alternativu 

ke klasickému zpracování a likvidaci kalů. [13] 

V Koreji se uskutečnil výzkum stabilizace/solidifikace těžkých kovů v kalech 

z koželužné výroby. Těžké kovy (Cr, Pb, Zn, Ni, Cu) z koželužných kalů mají potenciál se 

vyplavovat při hoření nad teplotu 350 °C za sníženého obsahu kyslíku. Při použití 

solidifikace/stabilizace, jež se využívá k imobilizaci těžkých kovů z koželužných kalů, 

došlo k dalšímu snížení potenciálu vyplavování. Zkoumanými pojivy byli FeSO4, vápno, 

cement a pánevní struska. Výsledky prokázaly, že samotné pojivo (FeSO4) bylo vysoce 

účinné pro Cr, ale nedalo se využít pro ostatní těžké kovy. Kdežto binární pojiva FeSO4 

v kombinaci s vápnem, cementem či pánevní struskou byly vysoce účinné pro Cr, Ni a Zn. 

Největší úspěšnost v imobilizaci těžkých kovů mělo binární pojivo FeSO4 s vápnem. Takto 

stabilizovaný kal lze využívat jako krycí materiál na skládky. [14] 

Rozsáhlou studii v použití nízkonákladových netradičních sorbentů pro 

odstraňování těžkých kovů z vodných roztoků prováděla výzkumná skupina Istanbul 

University. Červená železná ruda a popílky byly úspěšně zpevněny přidáním cementu, 

písku a vody. Došlo k vytvoření betonových bloků s dlouhou životností, které byly jak 

fyzikálně tak chemicky odolné. [15] 
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5 Experimentální analýza  

Cílem této části mé bakalářské práce je provést experiment založený na fixaci 

popílku v různých druzích cementů, následné provedení vodných výluhů, jejich 

vyhodnocení a na základě výsledků určit, který cement slouží jako nejvhodnější pojivo 

z hlediska fixace těžkých kovů.   

5.1 Odběr a úprava popílku  

Odběr vzorků odpadů pro hodnocení jejich vyluhovatelnosti se musí provádět tak, 

aby byly reprezentativní pro celé množství posuzovaného materiálu. Je nutno přihlédnout 

k homogenitě a konzistenci vzorkovaného odpadu. Odběry vzorků provádí pouze osoba, 

která k této činnosti byla proškolena a přezkoušena. Před odběrem vzorků musí být 

vypracován plán odběru. V průběhu vzorkování musí být důkladně zajištěná jakost a řízení 

kvality vzorkování. O odběru vzorku musí být sepsán protokol. [16] 

 5.1.1 Odpadní materiál pro cementaci (popílek) 

Odpad použitý při experimentální analýze byl poskytnut společností SITA CZ a.s. 

Jedná se o spalovnu nebezpečných odpadů. Popílek je získáván z čištění spalin 

v elektrostatickém odlučovači, kde dochází k jeho zachycení. Odtud vypadává do 

kontejneru umístěného pod elektrostatickým odlučovačem. Zde byl popílek pro účel mé 

bakalářské práce odebrán. Popílek je odpad jemného práškového charakteru a je řazen do 

skupiny nebezpečných odpadů z důvodu obsahu těžkých kovů.  

 

5.2 Pojivo (cement)  

Jednotlivé druhy cementů pro vytvoření solidifikátu byly poskytnuty společností 

Cement Hranice a.s. (viz. obrázek č. 4) 

Cement Hranice a.s.:  

Tato společnost, patří od roku 2004 do italského koncernu Buzzi Unicem jejímž 

hlavním výrobním programem je výroba cementů a maltovinových pojiv. Díky dlouholeté 

tradici, vysoké kvalitě, servisu a individuálnímu přístupu k zákazníkům se společnost řadí 

k nejmodernějším producentům kvalitních stavebních materiálů v regionu. [17] 
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Obr. 4: Cement Hranice a.s. [17] 

 

Vzorky cementů byly odebrány pomocí hrabla. Všechny takto odebrané vzorky 

splňují podmínku reprezentativnosti.  

K dispozici bylo 7 druhů cementů, které jsou uvedeny v tabulce 1. Zároveň jsou 

v tabulce 2 uvedeny základní analýzy jednotlivých druhů cementů.  

 

Vzorek č. Druh cementu 

1 CEM I 42,5R 

2 CEM I 42,5R (SC) 

3 CEM I 52,5R 

4 CEM II/A-LL 42,5R 

5 CEM II/B-S 32,5R 

6 CEM III/A 42,5N 

7 CEM V/A(S-V) 32,5R 

Tabulka 1: Druhy cementů [Autor] 
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Fáze 

(%) 

Druh cementu 

I 42,5R I 

42,5R(SC) 

I 52,5R II/A-LL 

42,5R 

II/B-S 

32,5R 

III/A 

42,5N 

V/A(S-V) 

32,5R 

SO3 3,40 3,49 3,33 3,39 2,99 3,01 2,88 

Cl 0,0591 0,0448 0,0606 0,0615 0,0331 0,0496 0,0378 

Na2O 0,78 0,76 0,82 - - - - 

C3A 6,77 6,88 6,72 - - - - 

Tabulka 2: Složení cementů [Autor] 

Na obrázku 5 jsou vyfoceny tři ze sedmi druhů cementů, které byly použity jako 

pojivo.  

 

Obr. 5: Použité cementy [Autor] 

5.3 Solidifikační matrice  

Příprava solidifikačních matric spočívá ve smísení popílku, cementu a vody 

v určitém poměru. Poměr těchto tří složek byl následující: popílek:cement:voda = 3:1:2,8. 

Tento poměr je totožný s poměrem, jaký se používá v provozních podmínkách společnosti 

zpracovávající popílky ze spaloven metodou solidifikace.  

Do misky bylo naváženo 150 g popílku a 50 g cementu. Takto navážena prášková 

šedá směs se umístila do míchacího přístroje, zobrazeného na obrázku 6, a nechala se 

homogenizovat za sucha po dobu 1,5 minuty. Po uplynutí doby bylo ke směsi přidáno 140 

g (140 ml) destilované vody a směs byla dále homogenizována po dobu 30 vteřin. 
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Následně směs byla řádně promíchána ručně, aby došlo k vytvoření dokonale homogenní 

směsi.  

 

Obr. 6: Homogenizátor [Autor] 

Takto homogenní směs byla nadávkována do předem připravených kovových 

tvárnic o 10 zdířkách zobrazených na obrázku 7. Tvárnice byly pečlivě vymazány olejem a 

to z důvodu, aby se zabránilo přilnutí vzniklé matrice ke kovovému povrchu. Tvárnice 

naplněna směsí se umístila na vibrační stolek a nechala se třepat po dobu 1 minuty, aby se 

zabránilo tvorbě bublin ve směsi. Následně byly tvárnice umístěny na pracovní stůl, kde se 

nechaly 48 hodin sušit vzduchem. Po uplynutí časového intervalu se ztvrdlé matrice 

čtvercového tvaru vylouply z tvárnic. Takto vytvořené matrice jsou vyfoceny na obrázku 8.  

 

Obr. 7: Prázdná tvárnice [Autor] 
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Obr. 8: Zatvrdlé čtvercové matrice [Autor] 

5.4 Vodné výluhy  

Na základě provedení vyluhovacích zkoušek se určuje obsah kontaminantů 

v loužícím médiu, čímž se zjišťuje možné riziko úniku nebezpečných látek do okolí.  

Vodné výluhy byly připraveny v poměru pevná fáze (matrice):voda = 1:10. Matrice 

byly naváženy a vloženy do skleněných vzorkovnic o objemu 2 litry. Poté k nim byl přidán 

příslušný poměr demineralizované vody, jenž je uveden v tabulce 3. Vzorkovnice se 

pečlivě uzavřely a umístily do třepačky, kde byly třepány po dobu 24 hodin. Po uplynutí 

časového intervalu se obsah ve vzorkovnicích nechal po dobu 15 minut sedimentovat a 

následně zfiltroval, na předem připravených filtračních aparaturách, dle Metodického 

pokynu odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k hodnocení vyluhovatelnosti 

odpadů. [18] 

Filtráty se převedly do plastových vzorkovnic o objemu 100 ml a byly odneseny na 

centrum nanotechnologií VŠB-TUO, kde proběhla jejich analýza.  
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Druh cementu Hmotnost matric (g) Hmotnost vody 

(g) = (ml) 

CEM I 42,5R 84,47 844,7 

CEM I 42,5R (SC) 102,75 1027,5 

CEM I 52,5R 106,79 1067,9 

CEM II/A-LL 42,5R 101,59 1015,9 

CEM II/B-S 32,5R 109,80 1098,0 

CEM III/A 42,5N 106,15 1061,5 

CEM V/A(S-V) 32,5R 106,22 1062,2 

Tabulka 3: Poměry matrice:voda 

5.4.1 Metody analýzy vodných výluhů  

Na atomovém absorpčním spektrometru UNICAM 989 QZ byly metodou 

elektrotermické atomizace stanoveny prvky As, Sb a Se. Jedná se o dvoupaprskový 

jednokanálový absorpční spektrometr s deuteriovou i Zeemanovou korekci pozadí. Používá 

se zde kontinuální hydridová technika, která umožňuje stanovení velice nízkých 

koncentrací. Vzniklé hydridy se atomizují v elektricky vyhřívané křemenné kyvetě.  

Hg byla stanovena analyzátorem AMA 254. Stanovení se provádí jak v pevných, 

tak i v kapalných vzorcích bez potřeby úpravy vzorku. Používá se technika generování par 

kovové rtuti s následným zachycením a nabohacením na zlatém amalgámu.  

Ostatní prvky jako Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb a Zn byly stanoveny na atomovém 

emisním spektrometru s indukčně vázanou plazmou (metoda ICP-AES). [19] 

Aby mohl být nebezpečný odpad, po úpravě metodou solidifikace, uložen na 

skládku ostatního odpadu (S-OO), vodný výluh nesmí překročit nejvýše přípustné hodnoty 

výluhové třídy II. dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. Solidifikáty se podle platné legislativy 

hodnotí pouze na základě vodných výluhů, které musí splňovat limitní hodnoty podle 

přílohy č. 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb., které jsou uvedeny v tabulce 4. [20] 
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Ukazatel 

Třídy vyluhovatelnosti 

I IIa IIb III 

mg/l mg/l mg/l mg/l 

Rozpuštěný 

organický uhlík (DOC) 
50 80 80 100 

Fenolový index 0,1 - - - 

Chloridy 80 1500 1500 2500 

Fluoridy 1 30 15 50 

Sírany 100 3000 2000 5000 

As 0,05 2,5 0,2 2,5 

Ba 2 30 10 30 

Cd 
0,004 

0,5 0,1 0,5 

Cr celkový 0,05 7 1 7 

Cu 0,2 10 5 10 

Hg 0,001 0,2 0,02 0,2 

Ni 0,047 4 1 4 

Pb 0,05 5 1 5 

Sb 0,006 0,5 0,07 0,5 

Se 0,01 0,7 0,05 0,7 

Zn 0,4 20 5 20 

Mo 0,05 3 1 3 

Rozpuštěné látky 400 8000 6000 10000 

pH  ≥ 6 ≥ 6  

Tabulka 4: Třídy vyluhovatelnosti dle vyhlášky 294/2005 Sb. [20] 
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5.4.2 Výsledky analýz  

Hodnoty z analýz vodných výluhů jsou uvedeny v tabulce 5.  

Tabulka 5: Výsledky analýz 

Získané výsledky byly zpracovány graficky. Koncentrace toxických prvků 

uvolněných ze solidifikačních matric jsou následně vyjádřeny graficky (viz. graf 1 až graf 

10). Zde jsou plnou čarou vyznačeny limity pro výluhovou třídu IIb, pro porovnání 

s legislativními požadavky dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb. 

 

 

 

analyt 
 

jednotka 

Druh cementu 

I 42,5 R 
I 42,5 

R (SC) 

I 52,5 

R 

II/A-LL 

42,5 R 

III/A 

42,5 N 

II/B-S 

32,5 R 

V/A (S-

V) 32,5 R 

As Mg/l 0,34 0,35 0,86 0,44 0,33 0,34 0,29 

Ba Mg/l 0,15 0,14 0,16 0,14 0,13 0,14 0,14 

Cd Mg/l 0,046 0,042 0,038 0,069 0,075 0,070 0,068 

Cr
celk.

 Mg/l 0,064 0,12 0,062 0,031 0,034 0,038 < 0,03 

Cu Mg/l 0,04 < 0,03 0,04 0,08 0,06 < 0,03 0,04 

Hg Mg/l < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Mo Mg/l 1,84 1,80 2,04 1,51 1,08 0,80 0,91 

Ni Mg/l < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 

Pb Mg/l 0,84 0,67 0,46 1,07 1,34 0,69 1,00 

Sb Mg/l 0,026 0,028 0,052 0,037 0,043 0,042 0,16 

Se Mg/l 0,027 0,056 0,049 0,089 0,052 0,088 1,19 

Zn Mg/l 0,22 0,17 0,29 0,39 0,31 0,13 0,18 
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Graf 1: Grafické znázornění závislosti koncentrace As na druhu cementu 

 

Graf 2: Grafické znázornění závislosti koncentrace Ba na druhu cementu 
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Graf 3: Grafické znázornění závislosti koncentrace Cd na druhu cementu 

 

Graf 4: Grafické znázornění závislosti koncentrace Cr (celk.) na druhu cementu 

 

 

 

 

0 

0,01 

0,02 

0,03 

0,04 

0,05 

0,06 

0,07 

0,08 

0,09 

0,1 

I 42,5 R I 42,5 R 
(SC) 

I52,5 R II/A-LL 
42,5 R 

III/A 42,5 
N 

II/B-S 
32,5 R 

V/A (S-V) 
32,5 R 

KONCENTRACE 
(mg/l) 

DRUH CEMENTU 

Závislost kloncentrace Cd na druhu cementu 

0 
0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 

1 

I 42,5 R I 42,5 R 
(SC) 

I52,5 R II/A-LL 
42,5 R 

III/A 42,5 
N 

II/B-S 
32,5 R 

V/A (S-V) 
32,5 R 

KONCENTRACE 
(mg/l) 

DRUH CEMENTU 

Závislost kloncentrace Cr (celk.) na druhu 
cementu 

 



 

43 

 

 

Graf 5: Grafické znázornění závislosti koncentrace Cu na druhu cementu 

 

Graf 6: Grafické znázornění závislosti koncentrace Mo na druhu cementu 

 

 

 

 

 

0 
0,5 

1 
1,5 

2 
2,5 

3 
3,5 

4 
4,5 

5 

I 42,5 R I 42,5 R 
(SC) 

I52,5 R II/A-LL 
42,5 R 

III/A 42,5 
N 

II/B-S 
32,5 R 

V/A (S-V) 
32,5 R 

KONCENTRACE 
(mg/l) 

DRUH CEMENTU 

Závislost kloncentrace Cu na druhu cementu 

 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

I 42,5 R I 42,5 R 
(SC) 

I52,5 R II/A-LL 
42,5 R 

III/A 42,5 
N 

II/B-S 
32,5 R 

V/A (S-V) 
32,5 R 

KONCENTRACE 
(mg/l) 

DRUH CEMENTU 

Závislost kloncentrace Mo na druhu cementu 

 



 

44 

 

 

Graf 7: Grafické znázornění závislosti koncentrace Pb na druhu cementu 

 

Graf 8: Grafické znázornění závislosti koncentrace Sb na druhu cementu 
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Graf 9: Grafické znázornění závislosti koncentrace Se na druhu cementu 

 

Graf 10: Grafické znázornění závislosti koncentrace Zn na druhu cementu 
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6 Diskuze výsledků  

Cílem bakalářské práce bylo, po provedení řady experimentálních prací, nalézt 

nejvhodnější pojivo z hlediska úrovně fixace toxických prvků v pevných matricích.  

V tabulce 5 jsou uvedeny výsledné hodnoty provedených analýz vodných výluhů. 

Všechny vodné výluhy obsahovaly nejvyšší koncentrace olova. Mezi prvky s nejnižšími 

koncentracemi vyluhovatelnosti patří rtuť, nikl, měď a kadmium. Koncentrace rtuti ve 

vodných výluzích u všech druhů cementů nepřesáhla hodnotu 0,001 mg/l a to z důvodu, že 

má nejnižší teplotu varu, jejíž hodnota činí 357 °C, tudíž nedojde k jejímu zachycení na 

elektrostatickém odlučovači, odkud se získává popílek, ale odchází společně se spalinami 

do dalšího stupně čištění spalin (aktivní uhlí).  

Výsledky analýz vodných výluhů jsou graficky zpracovány v grafech 1 až 10. Do 

grafů byly zaznamenány limity s parametry výluhové třídy IIb dle vyhlášky 294/2005 Sb.  

Mezi prvky, jejichž koncentrace ve vodných výluzích nepřesáhly limity výluhové 

třídy IIb dle vyhlášky 294/2005 Sb. ani u jednoho typu cementu, patří baryum, kadmium, 

chrom, měď a zinek. Limitu výlohové třídy IIb u všech druhů cementů přesáhl arsen. 

Limity molybdenu nebyly přesaženy pouze u cementů typu II/B-S 32,5 R a V/A(S-V) 32,5 

R. Limity olova nebyly přesaženy u dvou druhů cementů – II/A-LL 42,5 R, III/A 42,5 N a 

u cementu typu V/A (S-V) 32,5 R se koncentrace vyluhovatelnosti Pb rovná hodnotě 

stanovené limitě vyluhovatelnosti IIb. Koncentrace antimonu přesáhla limitu 

vyluhovatelnosti pouze u cementu typu V/A (S-V) 32,5 R. Koncentrace selenu se udržela 

pod limitou pouze u cementů I 42,5 R a I 52,5 R.  

Z výsledků byl, jako nejlepší pojivo z hlediska fixace toxických prvků, určen 

cement typu CEM II/B-S 32,5 R a to z důvodu nejvyššího počtu toxických prvků 

s nejnižšími koncentracemi vyluhovatelnosti ve srovnání s ostatními druhy cementů a dále 

z důvodu dodržení limitu vyluhovatelnosti typu IIb u 10 prvku z 12. Limity 

vyluhovatelnosti překročily pouze následující prvky: arsen o hodnotu 0,14 mg/l a selen o 

hodnotu 0,038 mg/l. Překročení limitů mohlo být způsobeno uvolněním těchto prvků do 

vodných výluhů z použitého cementu.  

Kdyby nedošlo k překročení limitů koncentrace vyluhovatelnosti u arsenu a selenu, 

byl by takto upravený nebezpečný odpad uložen na skládku ostatního odpadu. Jelikož 
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nesplňuje podmínky dle vyhlášky 294/2005 Sb., musí být uložen na skládku nebezpečných 

odpadů.  
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7 Závěr  

V rámci vypracování bakalářské práce byly provedeny následující pracovní kroky:  

 Bylo provedeno studium dostupné odborné literatury zabývající se 

distribucí toxických prvků při spalování nebezpečných odpadů se 

zaměřením na možnosti stabilizace vznikajících popílků.  

 Byl zabezpečen odběr a distribuce vzorků alkalických pojiv ze společnosti 

CEMENT Hranice a.s. Jednalo se o všechny druhy vyráběných cementů.  

 Byl proveden odběr vzorku popílku ze spalovny SITA CZ společně 

s oprávněnou osobou společnosti.  

 V laboratoři Ústavu průmyslové keramiky Fakulty metalurgie a 

materiálového inženýrství byly vytvořeny solidifikační matrice s použitím 

laboratorního homogenizátoru a tvárnic. Solidifikační matrice byly 

vytvořeny smícháním popílku, cementu a vody v poměru 3:1:2,8 a byly 

ponechány ke ztuhnutí 48 hodin na laboratorním stole.  

 Dle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí byly v laboratoři 

Institutu environmentálních technologií připraveny vodné výluhy pro každý 

druh cementu.  

 Vodné výluhy byly analyzovány na vybrané toxické prvky na Ústavu 

nanotechnologií Vysoké školy báňské – Technické univerzitě Ostrava.  

 Výsledky analýz byly zpracovány do tabulky a následně graficky.  

 Z výsledků bylo vyhodnoceno nejvhodnější pojivo pro metodu solidifikace 

z hlediska toxických prvků.  
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8 Návrhy dalších prací  

Výsledky analýz vodných výluhů a jejich vyhodnocení ukázaly, že v mnoha 

případech jsou překračovány limitní koncentrace toxických prvků ve vodném výluhu pro 

výluhovou třídu číslo II. Pro tuto skutečnost existuje pravděpodobně několik důvodů,  

a proto bude potřeba dosud provedené práce rozšířit o další výzkumné aktivity. 

Jako další experimentální práce v dané oblasti navrhuji: 

- Provést vodné výluhy pro jednotlivé druhy čistých cementů, za účelem zjištění, 

zdali se některý z prvků neuvolňuje přímo z některého druhu cementu, 

- Prověření možností různých časových délek tuhnutí solidifikátů a následné 

provedení analýz připravených vodných výluhů, 

- Prozkoumat možnosti tvorby solidifikačních matric pro jiné poměry 

„popílek:cement:voda“, 

- Prověřit možnosti použití jiných druhů pojiv pro účely solidifikace popílků, 

- Provést výzkum možností využití geopolymerů pro stabilizaci popílků, přičemž 

tato metoda je již využívána v rámci výzkumných aktivit [21], 

- Rovněž by bylo vhodné ověřit možnosti stabilizce i ostatních produktů po 

spalování odpadů jako jsou aktivní uhlí s vysokým obsahem rtuti nebo 

neutrální produkt z čištění spalin od kyselých složek a některých toxických 

prvků. 

 

Uvedené experimentální práce by bylo vhodné zpracovat v rámci navazující 

diplomové práce.  
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10 Příloha 1 

Protokol o odběru vzorku 

Název akce: Možnosti stabilizace popílku ze spalovny nebezpečného odpadu 

Číslo protokolu: 1 

Údaje o vzorku: Popílek z elektrostatického odlučovače 

Původ odpadu: Odpad vzniká při spalování nebezpečných odpadů na spalovně 

odpadů, je zachycován na elektrostatickém odlučovači a skladován v příslušném 

kontejneru. 

Druh odpadu: Kategorie odpadu: nebezpečný 

                             Katalogové číslo: 19 01 07* 

                             Identifikace původce odpadu: SITA CZ, s.r.o.,  

        Slovenská 2084/102,  

        709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

Důvod o odběru vzorku: Bakalářská práce 

Údaje o odběru vzorku: Datum: 8. březen 2014 

                                          Čas: 9:00 

                                           Adresa místa odběru: SITA CZ, s.r.o.,  

                   Slovenská 2084/102,  

                   709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

                                            Popis místa odběru: zásobník na popílek 

                                            Osoba provádějící odběr: Ing. Milan Vala 

                                                                                      e-mail: vala@sita.cz 

  

Způsob odběru vzorků: Odběr vzorků proběhl metodou náhodného odběru, 

odpadní látka byla vložena do černého polyetylenového sáčku. 

Popis odpadu: Popílek je tuhý odpad šedé barvy, bez zápachu. Bylo odebráno cca 

1dm3 odpadu. Na popílku je adsorbováno velké množství toxických prvků. 
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Další údaje 

Způsob dopravy vzorků: Doprava vzorků od místa odběru do příslušné laboratoře 

trvala 0,5 hodiny, po celou dobu byl vzorek uchován v černém igelitovém sáčku. 

Osoba odpovědná za dopravu vzorku: Radka Nováková, Ostrava – Bělský les, 

Dr. Šavrdy 15/3027 

                                                                          

Identifikace laboratoře, jež vzorek převzala: Laboratoř v budově Vysoké školy 

báňské – Technické univerzity v Ostravě, institut environmentálních technologií, laboratoř 

2.15. 

Požadovaná laboratorní stanovení: Příprava solidifikačních matric, příprava 

vodných výluhů, analýza vodných výluhů 

Datum vypracování protokolu: 9. březen 2004 
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