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ABSTRAKT 

Práce se zabývá problematikou využití vedlejších energetických produktů spalování 

odpadů, se zaměřením na popílky vznikající spalováním komunálních odpadů. Jako 

zkoumané vzorky byly použity popílky ze tří spaloven odpadů v Rakousku. Popílek 1 a 

popílek 2 pocházejí ze spalovny spalující komunální odpad v roštové peci. Popílek 1 se liší 

technologií čištění spalin pomocí vstřikování aktivačního koksu. Popílek 3 pochází ze 

spalovny používající technologii spalování v peci s fluidním ložem a spaluje se v ní 

především palivo vyrobené z odpadu (RDF) a částečně také čistírenské kaly. 

Teoretická část práce se zabývá popílky ze spalování odpadů se zaměřením na jejich 

nebezpečné vlastnosti a potencionální environmentální dopady, které souvisí s jejich 

ukládáním na skládky. Specifická pro popílek ze spaloven odpadů je nebezpečná vlastnost 

H15 „schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí“ a zvýšený obsah 

těžkých kovů. Zvláštní pozornost je v této práci věnována vymývání chloridů z popílků a 

možnostem snižování koncentrace rtuti a olova. K tomuto účelu byla využita technologie 

třídění popílků na cyclosizeru. Popílky ze spaloven odpadů jsou nositeli 

pucolánových/hydraulických vlastností a jsou tedy po eliminaci jejich nebezpečných 

vlastností vhodné pro použití ve stavebnictví. Teoretická část se tedy mimo jiné zabývá 

také možnostmi využití popílků jako příměsí do stavebních materiálů. 

Experimentální část práce byla v první řadě zaměřena na identifikaci fyzikálních a 

chemických vlastností popílků. Pro studium chemického složení byla použita metoda 

RTG-fluorescenční analýzy a dále byly provedeny výluhy z popílků. K určení 

pucolánových fází a jejich množství v popílcích byla použita mineralogická analýza 

pomocí RTG difrakce. Ze základních analýz popílků vyplývá, že obsahuje Popílky 1 a 2 se 

vyznačují vysokým obsahem chloridů, poměrně značným obsahem síranů, Ca, Na, K, Al a 

Si. Oproti tomu popílek 3 obsahuje 4-7x nižší množství chloridů, a vyšší množství Si a Al. 

Jako problematický se jeví vysoký obsah Hg u popílků 1 a 2, kvůli kterému jsou 

překračovány limity pro ukládání na skládky odpadů a s tímto popílkem je nakládáno jako 

s nebezpečným odpadem. Analýza vodného výluhu popílků napovídá, že se jedná o vysoce 

alkalické odpady s vysokou konduktivitou. Z mineralogických fází majících 

pucolánové/hydraulické vlastnosti jsou v neupravených popílcích zastoupeny anhydrit, 

larnit a gehlenit v celkovém množství 9.19 (popílek 3) – 28.93% (popílek 1). Pro snížení 

obsahu chloridů bylo využito extrakční metody vymývání destilovanou vodou s účinností 

až 98.4% při poměru pevné a kapalné fáze 1:10. Ke snížení koncentrace těžkých kovů bylo 

využito metody třídění na cyclosizeru, kdy bylo potvrzeno, že těžké kovy se koncentrují 

v nejjemnozrnnější třídě (<12 resp. 14 µm), tato třída byla z popílků odstraněna. Po úpravě 

popílků tříděním se celkový obsah mineralogických fází s pucolánovými/hydraulickými 

vlastnostmi zvýšil v případě popílku 1 o 31%, u popílku 2 o 39% a u popílku 3 o 45%. 

Takto upravené popílky byly následně použity jako částečná náhrada portlandského 

cementu do betonu. 

 

Klíčová slova: spalování odpadu, popílky ze spaloven odpadů, chloridy, těžké kovy, 

pucolánové vlastnosti 



SUMMARY 

Dissertation thesis was dealing with possibilities of the waste incineration secondary 

energy products utilization. Focus was given on the municipal solid waste incineration 

(MSWI) fly ash (FA). Three samples of MSWI FA from Austrian incineration plants were 

used for examination. FA1 and FA2 come from the grate furnace MSW incineration plant, 

moreover FA1 contains of activated coke, which is injected during the process of flue gas 

cleaning. On the other hand FA3 comes from the incineration plant combusting refuse 

derived fuel partly mixed with sewage sludge in a fluidized bed furnace. 

The theoretical part of the thesis describes MSWI FAs, their hazard properties and possible 

environmental impacts of FAs landfilling. Hazard property H15 (Waste capable by any 

means, after disposal, of yielding another substance, e..g. a leachate) and increased 

concentration of heavy metals were specific for MSWI FA. Focus was given on FA 

chlorides washing and on the possibilities of reduction of mercury and lead concentration 

in FAs, which was achieved by a technology of FA separation on a cyclosizer. MSWI FAs 

contain of mineralogical phases having pozzolanic/hydraulic properties, for that reason 

they are useful as a construction material. Therefore the possibilities of the MSWI FA 

utilization in a construction industry were also described in a theoretical part of the thesis. 

Identification of FA physical and chemical properties is presented in an experimental part 

of the thesis. X-Ray fluorescence analysis and FAs leachates were executed. The X-Ray 

diffraction was used for the evaluation of the pozzolanic mineralogical phase’s content. It 

can be concluded that FA1 and FA2 were characteristic for the high concentration of 

chlorides and sulphates, Ca, Na, K, Al and Si. On the other hand FA3 had 4-7 times lower 

chlorides concentration and higher concentrations of Si and Al. High concentration of 

mercury in FA1 and FA2 were problematic due to the exceedance of Hg landfilling limits, 

thus they were treated as a hazardous waste.   

From the leachate analysis can be concluded that FA samples were highly alkaline with 

high conductivity. The content of pozzolanic phases in untreated FA samples (namely 

anhydrite, larnite and gehlenite) was from 9.19% (FA3) to 28.93% (FA1). Chemical 

extraction method (distilled water washing with 1:10 solid/liquid ratio) was used for 

decreasing of the chlorides content, with 98.4% effectiveness. Physical separation using 

cyclosizer equipment was used for the heavy metals content reduction. Heavy metals were 

concentrated in the fraction bellow 12 resp. 14 µm, this fraction was removed from the 

samples. The content of pozzolanic phases in treated FA samples was increased by 31% 

(FA1), 39% (FA2) and 45% (FA3). Treated FA samples were used as a partial Portland 

cement replacement in a concrete. 

 

Keywords: waste incineration, MSWI fly ash, chlorides, heavy metals, pozzolanic 

properties 
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MOTIVACE 

 

Cílem této dizertační práce byla úprava popílku ze spaloven odpadů za účelem eliminace 

nebezpečných vlastností a následný výzkum možného použití popílků jako náhrady 

materiálu pro použití ve stavebnictví. Tímto tématem jsem se rozhodla zabývat především 

proto, že spalování odpadů je v posledních letech zejména v České Republice hodně 

diskutovaným tématem. Stavba nových spaloven odpadů s sebou přináší také zvýšené 

množství vznikajících vedlejších energetických produktů. Možnostmi jejich bezpečného 

uložení, popřípadě využitím se momentálně ve světě zabývá mnoho výzkumníků. Popílek 

je v současné době v mnoha zemích ukládán jako nebezpečný odpad, s čímž jsou spojené 

nemalé ekonomické náklady a environmentální dopady. V případě eliminace 

nebezpečných vlastností z popílků a díky jeho vynikajícím pucolánovým vlastnostem, je 

popílek ze spalování odpadů velmi slibným materiálem pro další využití ve stavebnictví. 

Velkou inspirací pro mou práci byla zahraniční výměnná stáž v Rakousku, kde je spalování 

odpadů již běžně využívanou technologií a problematice úpravy popílků ze spaloven 

odpadů se zde intenzivně věnují. Díky mé spolupráci na projektu Urban Mining na TU 

Wien, do kterého jsem měla možnost zapojit se v rámci zahraniční stáže podporované 

MŠMT ČR, jsem získala mimo vzácných zkušeností a znalostí také vzorky popílků 

z různých spaloven odpadů v Rakousku, na kterých jsem mohla provádět svůj výzkum. 

Tato práce se bohužel nedala ověřit na popílcích z českých spaloven odpadů, jelikož 

technologie spalování odpadů v ČR a s tím spojené vlastnosti popílků jsou odlišné. 
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1 Úvod a cíl 
 

S rostoucím počtem obyvatel na planetě a s rozvojem zemí, rostou i nároky na dostatek 

energie a zvyšuje se produkce odpadů. Trendem minulého století bylo odpad odstraňovat 

především skládkováním. Vzhledem k ochraně životního prostředí a k zvyšování podpory 

předcházení vzniku odpadu, k využívání odpadu jako druhotné suroviny nebo jako zdroje 

energie, zavedla Evropská unie směrnici 1999/31/ES, kterou požaduje po členských 

státech, aby skládkování odpadů výrazně omezily. 

Spalování odpadu za účelem využití energie v něm uložené, bylo považováno za jeho 

odstranění, stejně jako skládkování. V roce 2008 přijal Evropský parlament Rámcovou 

směrnici o odpadech č. 75/442/ES, která mění postoj EU k energetickému využívání 

odpadu.  Díky této směrnici se nově spalování odpadu za účelem výroby energie považuje 

za využití odpadu. Nastává tak situace, kdy je potřeba zaměřit se na energetické využití 

komunálního odpadu ve spalovnách (WTE – Waste to Energy). Při spalování komunálního 

odpadu obvykle dochází ke snížení jeho původního objemu o 90% a ke snížení hmotnosti o 

60%, ale zároveň při spalování vznikají vedlejší energetické produkty. 

Vedlejší energetické produkty (VEP) jsou tuhá rezidua, která vznikají v důsledku spalování 

pevných paliv a při procesu odsiřování spalin při výrobě elektrické energie a tepla. Jejich 

produkce je nevyhnutelná, protože vznikají v důsledku plnění požadavků stanovených pro 

vypouštění emisí do ovzduší (tedy v důsledku plnění opatření na ochranu ovzduší – 

životního prostředí). Z vedlejších energetických produktů se pro další využití hodí zejména 

struska a popílky. Popílky mohou vznikat spalováním různých druhů vstupních surovin 

(uhlí, odpad, biomasa) popřípadě spoluspalováním těchto surovin a jejich využití je závislé 

na charakteristice popílku, jejich chemickém a mineralogickém složení, morfologii a 

granulometrii a v neposlední řadě závisí také na způsobu spalování, typu kotle a procesu 

čištění spalin. Vedlejší energetické produkty ze spalování odpadů, uváděné na trh jsou od 

konce roku 2010 registrovány podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH) a jsou v 

současné době považovány za chemické látky a je nezbytné s nimi takto nakládat, s 

ohledem na platné právní předpisy. 

 

Ačkoliv komunální odpad není dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. zařazen do kategorie „N“ 

jako nebezpečný odpad, vedlejší energetické produkty, vznikající při jeho termické 

likvidaci (struska a popílek aj.), mohou vykazovat nebezpečné vlastnosti, a pokud nedojde 

k jejich odstranění, jsou zařazeny do kategorie „N“ a jsou ukládány na skládkách 

nebezpečného odpadu.  

Dle velkého množství literatury je známo, že popílek ze spaloven odpadů obsahuje vysoké 

koncentrace těžkých kovů a PCDD/F a chloridů (Chang, 2013; Wang, 2003; Chen, 2012; 

Shi, 2009). Nebezpečné vlastnosti odpadů jsou stanoveny vyhláškou MŽP ČR a MZ ČR 

376/2001 Sb. (v platném znění 502/2004 Sb.), která definuje 15 nebezpečných vlastností 

odpadu H1 – H15, dle § 9 odstavce 6 tohoto zákona vznikl podrobný předpis, jak 

hodnocení nebezpečných vlastností odpadů provádět. Specifické pro popílek ze spaloven 

odpadů je nebezpečná vlastnost H15 „schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního 
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prostředí“ (H15) viz kapitola 2.3.2. V České republice se pro určení, zda má odpad 

nebezpečnou vlastnost H13 (H15 dle novelizace zákona), používají ukazatele uvedené ve 

vyhlášce č. 376/2001 Sb. v platném znění, kde je předepsáno stanovení vybraných 

ukazatelů ve výluhu a stanovení obsahu vybraných škodlivin v sušině. 

 

Popílky ze spaloven KO ale mimo nebezpečné vlastnosti mají také užitečné vlastnosti, 

odvíjející se od jejich složení. Dle mineralogického složení jsou nositeli pucolánových a 

hydraulických vlastností. Pucolán lze definovat jako materiál, který sám o sobě má malé 

nebo žádné pojivové vlastnosti, ale pokud je v jemně mleté formě za přítomnosti vlhkosti, 

reaguje s hydroxidem vápenatým při běžných teplotách za tvorby sloučenin s významnými 

pojivými vlastnostmi. Popílek ze spaloven KO se tedy po odstranění nebezpečných 

vlastností jeví jako vhodný materiál pro další využití ve stavebním průmyslu nebo při 

výrobě keramických materiálů, což je z environmentálního hlediska zajímavé jelikož se 

šetří neobnovitelné přírodní zdroje, nevzniká potřeba ukládat tyto vedlejší energetické 

odpady na skládky nebezpečných odpadů, s čímž jsou také spojeny nemalé finanční 

náklady. 

 

Řada autorů se zabývala v poslední době vztahem velikosti částic a chemického složení 

popílků, z jejich závěrů vyplývá, s klesající velikostí částic se zvyšuje koncentrace těžkých 

kovů. Proto jsem v rámci řešení této doktorské práce zvolila postup třídění popílků na 

cyclosizeru a zkoumala chemické složení různých druhů popílků v závislosti na 

zrnitostních třídách. Výsledky této práce potvrzují teorii koncentrace problematických 

těžkých kovů v nejjemnozrnnější třídě. Zároveň při tomto úpravnickém procesu třídění na 

cyclosizeru dochází ke koncentraci rozpustných iontů chloridů v kapalné fázi. Vhodně 

zvoleným úpravnickým postupem by tedy bylo možné z popílků eliminovat jejich 

nebezpečné vlastnosti a přehodnotit jejich zařazení z kategorie nebezpečných odpadů na 

produkt, který je možné dále využívat. 

 

Cílem této dizertační práce je úprava popílku ze spaloven odpadů za účelem eliminace 

nebezpečné vlastnosti H15 (konduktivita a rizikové prvky – Hg, Pb, Cr, Cd). Cílem je i 

výzkum možného použití popílků jako náhrady materiálu pro použití ve stavebnictví 

(výroba betonu) s potlačením environmentálních rizik. 
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2 Spalování odpadů 
 

Spalování odpadů bylo poprvé zavedeno v Anglii v 80. letech 19. stol. Spalování odpadů 

bylo velice důležitým mezníkem v utváření efektivního systému nakládání s odpady. Do té 

doby byl zaveden jediný způsob nakládání s odpady – skládkování, které bylo zprvu 

dostačující. Stále se zvyšující objem produkovaných odpadů zaznamenaný od roku 1870 

odhalil první problémy s kapacitou skládek. Logické řešení tohoto problému bylo 

spalování odpadu, kterým se radikálně zmenšil jeho objem.  

Spalovny odpadů se začaly poměrně rychle rozmáhat a v roce 1892 bylo pouze v Anglii 52 

spaloven. Další spalovny byly vybudovány v Německu, Švýcarsku a v roce 1905 také 

v Čechách – v Brně. Jednalo se o vůbec první spalovnu na území tehdejší Rakousko-

Uherské monarchie, která již v té době využívala spalování odpadu k výrobě elektrické 

energie (STEO 2014).  

 

Obecná definice spalování hovoří o oxidačním procesu, při kterém se uvolňuje energie 

chemicky vázaná ve spalovaném palivu a mění se na energii tepelnou. Hoření je proces 

oxidace paliva, při kterém je uvolňování chemicky vázaného tepla doprovázeno navíc 

světelným efektem, což tedy znamená, že teplota produktů hoření dosáhla oblasti 

viditelného spektra. Takže ne vždy, pokud hovoříme o spalování, musí zákonitě docházet k 

hoření, ale pokaždé, když hovoříme o hoření, jedná se o proces spalování (Lyčka 2011). 

Spalování patří mezi nejčastější termické způsoby likvidace odpadů a jeho přednostmi jsou 

výrazná redukce objemu odpadů při současném využití vznikajícího tepla pro energetické 

účely. Spalování odpadů probíhá obyčejně v rozmezí teplot 850 – 1200 °C podle 

všeobecné chemické reakce (Imriš 2002): 

 

CaHbOcCldSeNf(s) + x O2(g) = g CO2(g) + h H2O(g) + i HCl(g) + j SO2(g) + k NOx(g) 

(1) 

 

Na konci spalovacího procesu se objeví řada více či méně žádoucích produktů. Tím 

základním a nejdůležitějším je získané teplo. Dle této rovnice (1) vzniknou spaliny 

s obsahem oxidu uhelnatého, vodní páry, chlorovodíku, oxidu siřičitého a oxidů dusíku. Při 

nedokonalém spalování, to znamená při nízkých teplotách hoření, nedostatečném 

promíchávání spalin hoření se spalovacím vzduchem, krátké době zdržení odpadu ve 

spalovacím zařízení, mohou vznikat z odpadů obsahujících vysoké procento chlóru 

(převážně PVC), nebezpečné toxické látky jako fosgen (COCl2), nebo dioxiny (PCDD/F) 

(Imriš 2002). Palivo vedle spalitelných složek obsahuje také složky nespalitelné, souhrnně 

nazývané popeloviny (Lyčka 2011). 

Při spalování odpadů ve spalovnách je nutné dodržet podmínky spalovacího procesu tj. 

teplota v každém místě min. 850°C při době zdržení min. 2s aby došlo k dokonalému 

rozložení organických látek. Provozně je nejvhodnější řešení s různými typy roštového 

spalování. Nejčastěji je používáno válcových roštů a vratisuvných roštů. Ve speciálních 

případech je realizováno i fluidní ohniště. Průměrná výhřevnost komunálního odpadu v ČR 
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je 7-15 MJ/kg, pro srovnání hnědé uhlí má výhřevnost 10-17 MJ/kg (tudíž asi 130 000 tun 

hnědého uhlí má stejnou výhřevnost jako 210 000 tun tuhého komunálního odpadu). 

 

Vlastní spalování (tepelný rozklad odpadu) probíhá pouze v termické části, která je jednou 

ze tří částí procesu sloužícího ke zpracování odpadů produkovaného společností. Vedle 

termické části jsou tu další, které mají odlišný hlavní účel, avšak jako technologický celek 

tvoří komplexní metodu zpracování velmi širokého okruhu odpadů s následnou možností 

využití energie vzniklé při vlastním spalování. Spalovnu jako takovou můžeme tedy 

rozdělit na dvě respektive tři základní části (Šíma 2010):  

 

 Termická část: zabezpečuje vlastní spalování odpadů  

 Systém utilizace tepla: přeměňuje tepelnou energii uloženou ve spalinách na 

energii elektrickou nebo tepelnou 

 Systém čištění spalin: zabezpečuje odstranění škodlivých a nebezpečných látek ze 

spalin 

 
Obrázek 1: Technologický proces spalování odpadů (ilustrační schéma, upraveno z Deltaway 2014) 

 

2.1 Složení komunálního odpadu 

 

V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, je 

pojem komunální odpad § 4 b) vymezen takto: 

„Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, a 

který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu s výjimkou odpadů 
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vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální 

odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě 

veřejné zeleně včetně hřbitovů“. 

 

Prováděcím předpisem je myšlena vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 

Katalog odpadů. Z hlediska evidence odpadů je pojem komunální odpad chápán v 

rozšířené podobě jako odpad skupiny 20 Katalogu odpadů: 

20 00 00 „Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové 

odpady a odpady z úřadů), včetně složek odděleného sběru“. 

 

Z definice lze odvodit, že složení komunálních odpadů je na celém světě typově shodné, i 

když podíl jednotlivých složek kolísá a závisí hlavně na ekonomické úrovni a životním 

stylu obyvatelstva složení komunálního odpadu se mění v závislosti na ročním období, 

socio-ekonomických podmínkách, druhu zástavby apod.. Komunální odpad z první 

poloviny dvacátého století byl z 60% tvořen popelovinami a 20 - 25% tvořily organické 

zbytky. Papír, sklo, umělé hmoty, kovy a toxické zbytky byly tehdy ještě nepodstatnou 

složkou běžného komunálního odpadu. Hlavními složkami komunálního odpadu, 

produkovaného v současnosti, jsou papír a lepenka, popeloviny, vegetativní odpady 

(BRKO), textilie, plastické hmoty, guma, kůže, dřevo, sklo, kovy a ostatní odpady viz 

Tab.1 (Montejo et al. 2011). Poměrné zastoupení jednotlivých složek se liší v různých 

částech světa, což může být způsobeno rozdílným přístupem k odpadovému hospodářství. 

Největší část v komunálních odpadech však stále tvoří biologicky rozložitelné odpady, 

papír a plasty.  

 

Tabulka 1: Průměrné zastoupení jednotlivých složek komunálního odpadu ve vybraných zemích 

(Horttanainen 2013; Smith 2009; SAKO Brno 2014) 

Složka KO Kanada  Itálie  Španělsko  Taiwan  ČR  

 [%] 

Papír 37.5 44 15 13 19 

BRKO 34.5 20 56 36 37 

Plasty 9 15 11 18 15 

Kovy 4.5 5 3 2 4 

Popel a prach 7.5 6 3 - 15 

Sklo 2.5 5 3 5 7 

Textilie, guma - 3 4; 0.2 15; 4 3 

Dřevo - 5 6 7 - 

Ostatní 4.5 - - - - 

 

V domovním odpadu se nacházejí také nežádoucí látky, které ohrožují naše životní 

prostředí. Jejich výskyt v komunálním odpadu může po jeho spálení ovlivnit i složení 

vedlejších energetických produktů. Přehled nejběžnějších nežádoucích látek, vyskytujících 

se v komunálním odpadu z jednotlivých produktů, je uveden v Tab. 2.  
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Tabulka 2: Výskyt nebezpečných prvků v produktech (Janků 2010) 

Prvek Výskyt v produktech 

Kadmium Stabilizátor do plastů; žlutý pigment do plastů 

Chrom Žlutý, červený a zelený pigment; použití pro obarvení kůží 

Měď Konzervační prostředek na ochranu dřeva (fungicid); modrý pigment 

Olovo Žlutý pigment; bílý pigment; olověné sklo (křišťál) 

Zinek Žlutý pigment; bělící přípravek při výrobě papíru; barvy; výrobky z gumy; mýdla; 

plasty; textilie; luminiscenční materiál; světla 

Rtuť Lékařství; teploměry; baterie; zářivky; barvy; (ustupuje se od používání) 

 

Statistiky ohledně generování odpadu, jeho ukládání na skládky a spalování v rámci EU 

uvádějí tato čísla: v České Republice bylo v roce 2006 vyprodukováno 296 kg KO/os., 234 

kg/os. skládkováno a 29 kg/os. spáleno ve spalovnách; v Rakousku bylo generováno 617 

kg KO/os. 59 kg/os. skládkování a 181 kg/os. spalováno; průměrné hodnoty EU- 27 jsou 

v roce 2006 generováno 517 kg KO/os., 213 kg/os. skládkováno a 98 kg/os. spalováno. 

Novější statistická čísla by se měla zveřejnit v červnu 2017. Největší podíl na recyklaci 

odpadu a spalování odpadu (WTE) a s nejnižší závislostí na skládkování (méně jak 5%) 

v roce 2012 dosahovaly tyto země: Německo, Rakousko, Nizozemsko, Švédsko, Dánsko a 

Belgie viz Obr. 2. V rámci EU do roku 2006 nevyužívaly technologii spalování odpadů 

tyto země: Bulharsko, Estonsko, Slovinsko, Irsko, Řecko, Kypr, Chorvatsko a Rumunsko 

(EUROSTAT 2014).  

 

 
Obrázek 2: Rozdíl v nakládání s komunálním odpadem v letech 2006 a 2012 dle jednotlivých zemí EU. 

Rozděleno dle kategorií nakládání na skládkování, spalování a recyklaci Zdroj: Eurostat – Statistical 

Office of the European Communities (2014) (EUROSTAT 2014). 
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2.2 Vedlejší energetické produkty  

Při spalování odpadů vznikají různé druhy tuhých, kapalných i plynných zbytků 

(produktů). Produkty z čištění spalin se rozumí jemný popílek nebo reakční produkty a 

nezreagovaná reakční činidla přidávaná do systému čištění spalin (nebo souvisejících 

systémů čištění odpadních vod). Pevná rezidua z čištění odpadních vod v mokrých 

vypírkách jsou často stlačené do tuhé formy zvané filtrační koláč nebo jsou míseny s 

popílkem, aby byl minimalizován objem. Kromě toho může při procesu čištění spalin v 

systému mokrého čištění vznikat sádrovec. Přibližně jedna čtvrtina těchto vedlejších 

energetických produktů je v pevné formě (Sabbas et al. 2003). Typickými vedlejšími 

energetickými produkty spalování ve spalovnách s roštovou pecí (grate combustion) jsou:  

 

 Ložový popel/struska (bottom ash) je produkt skládající se primárně 

z hrubozrnných nehořlavých složek a nespalitelných organických zbytků, je 

odebírán přímo ze spalovací komory. 

 

 Roštový popel (grate siftings) se skládá z relativně jemnozrnných materiálů, které 

projdou skrze spalovací rošt na dno spalovací pece. Roštový popel je ve většině 

případů míchán s ložovým popelem, takže tyto dvě frakce tuhých zbytků jsou jen 

výjimečně odebírány separovaně. Tyto dvě frakce dohromady tvoří přibližně 20-30 

hm% původního spalovaného odpadu. Vzhledem k tomuto velkému objemu jde o 

významný druh zbytkového odpadu. 

 

 Kotelní popel a popel z ekonomizéru (boiler and economizer ash) představuje 

hrubou frakci částic, unášených spalinami ze spalovací komory a shromažďuje se 

na tepelném výměníku. Tato část tuhých zbytků představuje až 10 hm% původního 

spalovaného odpadu. 

 

 Popílek (fly ash) tvoří jemnozrnné částice, nacházející se ve spalinách za tepelným 

výměníkem a jsou z procesu čištění spalin zachytávány v tkaninových filtrech nebo 

pomocí elektrostatických odlučovačů před jakýmkoliv dalším procesem čištění 

spalin. Množství popílku produkovaného ve spalovně komunálního odpadu 

představuje 1-3 hm% původního spalovaného odpadu. Tento druh odpadu se 

obvykle odstraňuje po předběžné úpravě, ale je také používán jako plnicí materiál 

do aplikací, ve kterých je vázán s dalšími stavebními materiály pro účely veřejných 

staveb (v zemích, kde je tato praxe povolena). 

 

 Rezidua z čištění spalin (air pollution control residues – APC) – jsou 

jemnozrnné částice zachycené po vstřikování reagentů v systému kyselé vypírky 

spalin před vypouštěním spalin do ovzduší. Tato rezidua mohou být v pevné nebo 

kapalné formě, případně ve formě kalu, v závislosti na použitém procesu čištění 

spalin (suchá, polosuchá nebo mokrá vypírka spalin). Rezidua z čištění spalin 

představují většinou 2-5 hm% původního spalovaného odpadu. Rezidua z čištění 
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spalin obsahují koncentrované množství znečišťujících látek, a proto nejsou 

obvykle považovány za vhodné k recyklaci. Hlavním cílem je potom nalézt 

bezpečnou variantu konečného uložení, která je rovněž šetrná k životnímu 

prostředí. Lze rozlišit následující druhy reziduí z čištění spalin (BREF 2005): 

 

 Rezidua ze suchého a polosuchého čištění spalin. Tyto zbytky tvoří směs solí 

vápníku nebo sodíku, především chloridů a siřičitanů resp. síranů. Vyskytují se 

zde také některé fluoridy a nezreagované chemikálie (např. vápno nebo 

uhličitan sodný). V této směsi bývá také obsažený popílek neodstraněný v 

některém z předchozích odprašovacích stupňů. Může proto také obsahovat 

těžké kovy a PCDD/F. Běžným způsobem odstranění je uložení na skládkách 

nebezpečných odpadů. Vyluhovatelnost reziduí je důležitým hlediskem pro 

následné uložení na skládku a zpracování za účelem snížení vyluhovatelnosti 

těchto zbytkových odpadů před skládkováním se běžně v Evropě provádí (např. 

v Rakousku, Nizozemsku, Portugalsku a Francii). Zbytky z čištění spalin 

pocházející ze suchého procesu s přídavkem uhličitanu sodného mohou být 

čištěny a recyklovány v průmyslových procesech, např. jako suroviny v 

chemickém průmyslu, přičemž v tomto případě je nutno oddělit popílek a 

zbytky solí (např. pomocí dvoustupňové filtrace spalin), aby se snížil obsah 

inertních látek. Doprava ke konečnému uživateli může být kritickým faktorem 

pro ekonomiku. 

 

 Filtrační koláč z fyzikálně-chemického čištění odpadních vod z mokrého 

čištění spalin. Pro tento materiál je charakteristický vysoký obsah těžkých 

kovů, ale může také obsahovat soli s omezenou rozpustností, jako je např. 

sádrovec. Obvyklý způsob odstranění je skládkování (na skládkách 

nebezpečného odpadu). Zbytky mohou obsahovat koncentrované PCDD/F, a 

proto jsou někdy před uložením na skládku upravovány. 

 

Množství a složení těchto tuhých zbytků je ovlivněno: 

 množstvím vstupujícího komunálního odpadu a jeho složením 

 designem pece a systému spalování (např. pyrolýzní spalovny produkují uhlík 

místo popílku, vyšší teploty ovlivňují těkavost některých prvků) 

 designem a systémem čištění spalin 

 

Popílek a rezidua z čištění spalin obsahují vysoké koncentrace těžkých kovů, solí a 

organických mikro-polutantů díky vypařování a následné kondenzaci v průběhu spalování. 

Železný šrot a další kovy jsou většinou recyklovány z ložového popela a jsou znovu 

využívány v průmyslu. V některých evropských zemích probíhá v posledních letech velká 

snaha o recyklaci většiny tuhých zbytků ze spaloven komunálních odpadů, jako náhrada 

přírodních neobnovitelných zdrojů (Sabbas et al. 2003). 
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2.2.1 Popílek ze spalování komunálních odpadů 

 

Historicky, byl termín popílek (fly ash) používán pro všechny typy jemnozrnných 

materiálů a sorbentů, které byly odebrány ze systému čištění spalin na spalovnách – i pro 

rezidua z čištění spalin (APC – Air Pollution Control Residues). Nicméně všechny tyto 

materiály se od sebe výrazně liší svými chemickými a fyzikálními vlastnostmi, a proto je 

vhodné uvádět u popílku přesný popis, ze kterého systému čištění spalin je odebrán 

(systémy mohou být s mokrým čištěním, suchým čištěním, systémy s přídavkem různých 

sorbentů jako aktivní koks atd.) (Sloot et al. 1997).  

Jelikož popílek vzniká po spalování komunálního odpadu, obsahuje množství polutantů, 

jak anorganických, tak organických. Pro další nakládání s popílkem jsou pro mnohé 

polutanty stanoveny legislativní limity. Charakteristika popílku a možnosti jeho 

znovuvyužití nebo uložení jsou tedy jednou z klíčových otázek technologie spalování 

odpadů. Průměrné zastoupení anorganických a organických látek lze nalézt v Tab. 3 a Tab. 

4.  

Tabulka 3: Průměrné zastoupení jednotlivých prvků ve vedlejších energetických produktech ze spalování 

komunálního odpadu (Sabbas et al. 2003, Sloot et al. 1997, Oehmig et al. 2015) 

 Rozmezí koncentrace [mg/kg] 

Prvek Ložový popel 

(Bottom Ash) 

Popílek 

(Fly Ash) 

APC rezidua ze 

suché/polosuché 

vypírky spalin 

APC rezidua 

z mokré vypírky 

spalin 

Al 22000 - 73000 49000 - 90000  12000 - 83000 21000 - 39000 

As 0,1 - 190 37 – 320 18 - 530 41 - 210 

Ba 400 - 3000 330 – 3100 51 - 14000 55 - 1600 

Ca 370 - 123000 74000 – 130000 11000 - 350000 87000 - 200000 

Cd 0.3 - 70 50 – 450 140 - 300 150 - 1400 

Cl 800 - 4200 29000 – 210000 62000 - 380000 17000 - 51000 

Cr 23 - 3200 140 – 110 73 - 570 80 - 560 

Cu 190 - 8200 600 – 3200 16 - 1700 440 - 2400 

Fe 4.100 - 150000 12000 – 44000 2600 - 71000 20000 - 97000 

Hg 0.02 - 8 0.7 – 30 0.1 - 51 2.2 - 2300 

K 750 - 16000 22000 – 62000 5900 - 40000 810 - 8600 

Mg 400 - 26000 11000 – 19000 5100 - 4000 19000 - 170000 

Mn 80 - 2400 800 – 1900 200 - 900 5000 - 12000 

Mo 2 - 280 15 – 150 9 - 29 2 - 44 

Na 2800 - 42000 15000 – 57000 7600 - 29000 720 - 3400 

Ni 7 - 4200 60 – 200 19 - 710 20 - 210 

Pb 100 - 13700 5300 – 25000 2500 - 10000 3300 - 22000 

S 1000 - 5000 11000000 – 45000 1400 - 25000 2700 - 6000 

Sb 10 - 430 260 – 1100 300 - 1100 80 - 200 

Si 91000 - 308000 95000 – 210000 36000 - 120000 78000 

V 20 - 120 29 - 150 8 - 62 25 - 86 

Zn 610 - 7800 9000 - 70000 7000 - 20000 8100 - 53000 
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Tabulka 4: Průměrné koncentrace organických polutantů v popílku (Sloot et al. 1997 

Sledovaný parametr Rozmezí koncentrace [ng/g] 

CB (chlorované benzeny) 800 – 1900 

CP (chlorované fenoly) 1500 – 3200 

PCB < 20 

PAH
1
 110 – 1050 

PCDD 

 (polychlorované dibenzo-p-dioxiny) 

115 – 1040 

PCDF 

 (polychlorované dibenzofurany) 

48 – 280 

Ftaláty < 500 – 4200 
1 

Seznam sledovaných PAH: Naphthalen, Acenaphthylen, Acenaphthen, Fluoren, 

Phenanthren, Anthracen, Fluoranthen, Pyren, Benzo[a]anthracen, Chrysen, 

Benzo[b]fluoranthen, Benzo[k]fluoranthen, Benzo[a]pyren, Dibenzo[a,h]anthracen, 

Indeno[1,2,3-c,d]pyren, Benzo[g,h,i]perylen (Masto et al. 2015) 

2.2.2 Potenciální environmentální dopady 

Mezi hlavní environmentální dopady spojené s manipulací, použitím a ukládáním popílku 

ze spaloven odpadů patří zejména prašné emise a vyluhování do okolního prostředí. 

 

Prašné emise 

Velikost částic popílku a reziduí z čištění spalin (APC) se pohybuje v rozmezí 0,001 – 2 

mm (viz obr. 3). Jemnozrnné prachové částice popílku obvykle obsahují vysoké množství 

chloridových a síranových solí a také širokou škálu těžkých kovů jako Pb, Zn, Cu (Sloot et 

al. 1997). Charakteristickou vlastností ultrajemných prachových částic je jejich polétavost, 

se kterou souvisí rozptyl polutantů v ovzduší, což může vést ke zdravotnímu ohrožení 

nechráněných pracovníků spalovny, veřejnosti a také ke kontaminaci půdy. Z důvodu 

prevence, nebo minimalizace prašných emisí by měl být popílek zvlhčován (5-15% 

vlhkost) a přepravován v nákladních autech s uzavřeným, nepropustným nákladovým 

prostorem (Sabbas et al.  2003). Matsuto et al. (2001) zkoumal větrný rozptyl částic ze 

skládky a přišel se závěry, že prachové částice ze skládky se objevují v okolí 50 metrů od 

místa uložení. Atmosférický rozptyl částic by však neměl být významný po uzavření 

skládky díky přítomnosti vrchní ochranné vrstvy skládky. 
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Obrázek 3: Zrnitostní křivky pro různé tuhých zbytků po spalování odpadu – ložový popel/struska, popílek 

a rezidua z čištění spalin (upraveno ze Sloot et al. 1997) 

 

Vyluhování kontaminantů z popílku  

Vyluhování popílku do prostředí způsobuje kontaminací půdy, podzemních vod a 

povrchových vodních útvarů. Jelikož vyluhování kontaminantů z popílků do prostředí se 

může objevit při jeho dočasném skladování, úpravě, recyklaci a při konečném uložení, 

měly by být zváženy tyto aspekty před samotným nakládáním s popílky: vyluhovatelnost 

popílku, environmentální dopady všech možných scénářů zmíněných výše a také kinetika 

vyluhování. Pro zajištění minimalizace environmentálních dopadů v důsledku vyluhování 

kontaminantů z popílku by měly být zváženy tyto kroky (Sabbas et al. 2003): 

 charakteristika popílku ve smyslu zjištění fyzikálních a mechanických vlastností, 

distribuce velikosti částic, kyselinová neutralizační kapacita, koncentrace 

kontaminantů, vyluhovatelnost kontaminantů, vyluhovací mechanismus, ovlivňující 

faktory a jejich variace v delším časovém období díky zvětráváním/klimatickým 

procesům 

 charakteristika úložiště ve smyslu rozměrů a materiálových vlastností (porozita, 

propustnost) 

 hydrogeologické podmínky úložiště 

 zmírňující okolnosti uložení díky interakci výluh/půda (např. iontová výměna, 

sorpce, ředění) 

 

Rozsah dopadů záleží na stupni a typu vyluhovatelnosti a koncentraci vyloužených 

kontaminantů. Následující prvky by měly být považovány za potenciálně nežádoucí 

kontaminanty: As, Al, B, Ba, Cd, As, Al, B, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, 

Zn, Br
−
, Cl

−
, CN

−
, F

−
, NH4

+
, NO3

−
, NO2

−
, SO4

2−
. Nicméně jejich koncentrace ve výluhu 

musí být porovnány s legislativou platnou pro dané místo uložení.  
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Zásadním rozdílem ve vyluhování kontaminantů z popílků jsou jejich vlastnosti 

z  krátkodobé a dlouhodobé perspektivy. Zatímco o krátkodobém vyluhování 

kontaminantů z popílků je dostupná celá řada informací (výsledky vyluhovacích testů a 

měření na místech uložení), dlouhodobé dopady uložení popílků a vyluhování 

kontaminantů nejsou zatím známy a mohou být pouze předpovídány na základě syntézy 

dostupných informací o loužících principech a simulacích (Sabbas et al. 2003). 

 

2.2.3 Nebezpečné vlastnosti popílku 

Na základě literárních pramenů se uvádí, že popílek obsahuje vysoké koncentrace těžkých 

kovů a PCDD/F (Gidarakos et al. 2009, Chang et al. 2013, Shi et al. 2009). Z hlediska 

překračování limitů dochází k největším problémům s obsahem zejména rtuti, olova a 

zinku, a dále s obsahem rozpustných chloridů. Popílky poté vykazují nebezpečné vlastnosti 

a jsou obvykle ukládány na skládkách nebezpečného odpadu. Nebezpečné vlastnosti jsou 

stanoveny vyhláškou MŽP ČR a MZ ČR 376/2001 Sb. v platném znění, která definuje 15 

nebezpečných vlastností odpadu H1 – H15. Ve speciálních případech překročení 

zákonných limitů pak popílek vykazuje vlastnosti H15 – „Schopnost uvolňovat nebezpečné 

látky do životního prostředí při nebo po jejich odstranění“. 

 

H15 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po jejich 

odstranění 

Nebezpečnou vlastnost H13 (Novelou vyhlášky č. 154/2010 Sb. je tato vlastnost označena 

H15) „Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po 

odstraňování“ mají odpady, které mohou jakýmkoliv způsobem uvolňovat nebezpečné 

látky nebo vést při svém odstraňování nebo po něm ke vzniku škodlivých látek, negativně 

působících na životní prostředí a zdraví lidí.  

Jako nebezpečný odpad s touto nebezpečnou vlastností se hodnotí: 

a) odpad, který uvolňuje do vodného výluhu škodliviny v množstvích překračujících 

hodnoty limitních koncentrací ve výluhu stanovených v tabulce č. 6.1 přílohy č. 6 

a/nebo obsahuje vybrané škodliviny v množství překračujícím limitní koncentrace 

stanovené v tabulce č. 6.2 přílohy č. 6 ve Vyhlášce č. 154/2010 Sb., 

b) odpad, který uvolňuje do jakékoliv složky životního prostředí škodlivé látky v 

množství překračujícím limity stanovené zvláštními právními předpisy (například 

zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o 

ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/1995 Sb., o ochraně ozonové 

vrstvy Země, zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů.) 

V různých státech je nebezpečná vlastnost H15 hodnocena různě. Používá se hodnocení na 

základě výluhu odpadu, na základě celkového obsahu škodlivin ve výluhu přepočteno na 

obsah v sušině nebo na základě obsahu látek klasifikovaných R-větami. 
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V České republice se pro určení, zda má odpad nebezpečnou vlastnost H15, používají 

ukazatele ve vyhlášce č. 376/2001 Sb., kde je předepsáno stanovení vybraných ukazatelů 

ve výluhu a stanovení obsahu vybraných škodlivin v sušině. V Rakousku podléhá toto 

určení pod zákon pro skládkování odpadů DVO 39/2008, Anhang 1, Tabelle 8, Tabelle 10. 

Porovnání limitů v ČR a Rakousku, které musí být ve výluzích z odpadů splněny jsou při 

posuzování nebezpečné vlastnosti H15 uvedeny v Tab. 5 a 6.  

Tabulka 5: Porovnání limitních koncentrací ve výluhu pro hodnocení nebezpečné vlastnosti H15 v ČR 

(Vyhláška 376/2001 Sb.) s v Rakousku (DVO 39/2008, Anhang 1, Tabelle 8, Tabelle 10). 

Ukazatel  Jednotka  Limit ČR Limit AT  Limit AT*  

pH   5,5 - 13 6 - 12  6 – 13*  

konduktivita mS/m 2000  nestanovuje se nestanovuje se 

Fenoly (fen. Index)  mg/kg  1000  nestanovuje se  1000  

Kyanidy celkové  mg/kg  200 1  20  

Kyanidy snadno uvolnitelné mg/kg 100 nestanovuje se nestanovuje se 

As  mg/kg  50 2  25  

Cd  mg/kg  5 1  5  

Cr  mg/kg  500 10  70  

Hg  mg/kg  0,5 0,1  0,5  

Ni  mg/kg  500 10  40  

Pb  mg/kg  100 10  100  

Se  mg/kg  50 0,5  7  

* Limity pro vysoce alkalické termické odpady s pH > 12, podléhají zvláštnímu uložení na skládkách 

 

Tabulka 6: Hodnoty limitních obsahů vybraných škodlivin v sušině pro hodnocení nebezpečné vlastnosti 

H15 (Vyhláška 376/2001 Sb.) 

Ukazatel Jednotka Limitní hodnota 

PCB mg/kg sušiny 20 

3 Emise ze spalování a procesy čištění spalin 
 

Poté, co spaliny opustí parní generátor nebo šokové chlazení, vcházejí do sekce čištění 

spalin. U téměř 40 % zařízení začíná tato sekce rozprašovacím sušením nebo podobným 

zařízením, kde se plyny dále ochladí a odpaří odpadní páru (v těchto zařízeních se 

nevypouští odpadní voda). Jiná zařízení mají pomocný chladič ke snížení teploty spalin 

před dalším zpracováním (např. z 250° na 60 °C) (BREF 2005).  

 

Níže jsou popsány jiné metody, které se používají ke snížení koncentrací znečišťujících 

složek spalin: 
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Vypírky (scrubbers) se používají ke snížení obsahu kyselých složek (např. Cl, S) ve 

spalinách. Téměř 80 % zařízení je vybaveno kyselými a alkalickými systémy mokrých 

vypírek, z nichž 30 % má přídavné systémy k odstraňování specifických složek (např. 

brómu, jódu, rtuti). Zbývajících 20 % používá suché vypírky se vstřikováním vápna nebo 

uhličitanu sodného. 

 

Ke snižování množství prachu a těžkých kovů ze spalin se používají zejména 

elektrostatické odlučovače a tkaninové (rukávové) filtry (BREF 2005): 

 54 % instalací systémů čištění spalin je vybaveno suchým elektrostatickým 

odlučovačem  

 70 % instalací systémů čištění spalin je vybaveno tkaninovým filtrem  

 25 % instalací systémů čištění spalin kombinuje obě dvě tyto technologie 

 jedno zařízení je vybaveno dvěma tkaninovými filtry 

 

Systémy elektrostatických odlučovačů jsou většinou instalovány před mokrou vypírkou, 

aby se snížil vstup pevných látek do tohoto procesu, ale obecně se to nedá říct u systémů, 

kde jsou používány tkaninové filtry. Tkaninové filtry jsou obecně mnohem účinnější než 

elektrostatické odlučovače.  

 

K omezení emise dioxinů do ovzduší se používají následující metody (BREF 2005): 

 aktivní uhlí (nebo alternativní reakční činidlo, např. hnědouhelný koks) 

vstřikováno před rukávový filtr (67 % zařízení) 

 filtr s pevným ložem aktivního uhlí (17 % zařízení), který může být buď 

v suchém, nebo mokrém systému a alternativní hnědouhelný koks 

 jedno zařízení uplatňuje selektivní katalytickou redukci (SCR) specificky 

k omezení dioxinů a rovněž jiných organických látek a NOx. 

 

Zařízení s velmi rychlým šokovým chlazením a bez využívání tepla v kotli nepoužívají 

přídavná opatření k destrukci dioxinů (8 %). Množství dioxinů ve spalinách je vzhledem k 

šokovému ochlazení velmi nízké. Ve spalinách, které jsou vedeny do ESP následně po 

šokovém ochlazení, musí být teplota nižší než 220°C, aby se zabránilo opětovné tvorbě 

dioxinů (Sloot et al. 1997). 

 

3.1 Technologie pro snižování emisí rtuti  

 

Specifické emisní limity pro znečišťující látky pro spalovny odpadu jsou uvedeny ve 

Směnici Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování 

odpadů a také ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. 

listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění). 

Limity jsou uvedeny v Tab. 7.  
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Tabulka 7: Emisní limity pro znečišťující látky zjišťované primárně jednorázovým měřením 

Znečišťující látky Emisní limit 

Cd + Tl a jejich sloučeniny 0.05 mg.m
-3 

Hg a její sloučeniny 0.05 mg.m
-3

 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V a jejich sloučeniny 0.5 mg.m
-3

 

PCDD/F 0.1 ng TEQ.m
-3

 

 

Primární technologie 

Jak je všeobecně známo, rtuť je vysoce nestabilní (těkavá) a díky tomu se téměř výhradně 

vyskytuje v proudu spalin. Limitní hodnota rtuti ve spalinách pro spalovny odpadů je 0,05 

mg/m
3
, limitní hodnota denního průměru 0,03 mg/m

3 
(s kontinuálním monitoringem) byla 

stanovena pro některé státy EU (BREF 2005). Kontinuální měření je předepsáno v 

některých národních legislativách týkajících se spalování odpadů (např. Rakousko, 

Německo). Většina zařízení není schopna tyto limity splnit bez použití speciálních 

dočišťovacích technik pro rtuť. 

Jediné primární techniky prevence emisí rtuti v ovzduší jsou ty, které souvisí s kontrolou 

rtuti v odpadu: 

 účinný sběr a separace odpadu, který může obsahovat těžké kovy (bateriové články, 

baterie, amalgámové zubní výplně… 

 seznámení producentů odpadu s potřebou separace rtuti u odpadu 

 identifikace a/nebo zákaz odpadů, které mohou být kontaminovány rtutí 

 řízené přidávání odpadů s případným obsahem rtuti do procesu, aby se zabránilo 

nárazovým zvýšením koncentrace rtuti v emisích 

 

Sekundární technologie 

Rtuť kompletně vytěká při teplotě 357°C a zůstává v plynné formě ve spalinách. Chování 

anorganické rtuti (zejména Hg
2+

 jako chloridů) a elementární rtuti je v procesu čištění 

spalin zcela odlišné. Proces záchytu rtuti závisí na vstupním množství a obsahu chloridů ve 

spalovaném materiálu. Při vyšším obsahu chloridů bude rtuť ve zvýšené míře v iontové 

formě, která může být odstraněna v procesu mokré vypírky spalin, na rozdíl od kovové 

formy rtuti.  

 

Kovová forma rtuti může být ze spalin odstraněna následujícími způsoby: 

 přeměna na iontovou formu rtuti a následné odstranění ve vypírce, odpadní voda 

z vypírky může být následně přidána do procesu čištění odpadních vod na 

spalovnách, kde se odstraňují těžké kovy. Rtuť zde může být převedena na 

stabilnější formu (např. HgS) a tudíž vhodnější pro finální uložení  

 přímá depozice spalin na aktivním uhlí obohaceném sírou, na koksu z nístějové 

pece, nebo zeolitech.  

 

Na spalovnách komunálního a nebezpečného odpadu je obsah chloridů v odpadu většinou 

dostatečně vysoký (průměrně cca 90500 mg/kg) na to, aby byla rtuť přítomná především v 
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iontové formě. Forma emisí rtuti je silně závislá na chemickém prostředí ve spalinách, kdy 

je proměnlivý poměr mezi kovovou rtutí (Hg
0
) a HgCl2 (Štefanidesová a Trefilová 2006). 

V případě, že je ve spalinách vyšší obsah HCl, rtuť se bude převážně vyskytovat v podobě 

HgCl2. Tato forma rtuti může být ze spalin odstraněna mnohem snadněji než kovová forma 

rtuti. V případě nižšího obsahu HCl ve spalinách (např. při spalování kalů z čistíren 

odpadních vod), se rtuť vyskytuje v kovové formě a je tedy obtížnější ji detekovat a 

odstranit. Dalším faktorem, který ovlivňuje vznik HgCl2
 
je teplota spalování (BREF 2005).  

 

HgCl2 pak může být odstraněna na mokré vypírce, pokud je v procesu přítomný i SO2. 

Kovová rtuť je prakticky nerozpustná ve vodě (59 µg/l při 25°C). Chlorid rtuťnatý HgCl2 

je mnohem více rozpustný (73 g/l), tudíž tato forma rtuti může být na rozdíl od kovové 

formy separována při mokré vypírce (Cho et al. 2013). 

 

3.1.1 Snížení emisí rtuti 

 

Mokré vypírání za nízkého pH s přídavkem aditiv 

Většina mokrých vypírek má dvě fáze. V první se odstraňuje převážně HCl, HF a částečně 

SO2. Ve druhé fázi dochází k odstranění SO2 při pH 6 – 8. Při velmi kyselém pH v první 

fázi, pH < 1 dochází až k 95 % odstranění iontové formy Hg (HgCl2), nicméně množství 

odstraněné kovové rtuti je pouze v řádech 0 – 10 % (Quina et al. 2009). 

 

Množství odstraněné kovové rtuti může být zvýšeno až na maximálně 20 – 30 % při: 

 přidání sloučen síry do vypírkové vody 

 přidání aktivního uhlí do vypírkové vody 

 přidání oxidantů, např. peroxidu vodíku do vypírkové vody. H2O2 oxiduje kovovou 

rtuť a převádí ji na iontovou formu HgCl2 

 

Celková účinnost odstranění rtuti touto technologií (obou forem, jak kovové, tak iontové) 

je okolo 85 %. Již bylo publikováno, že je možné dosáhnout až 90 % účinnosti odstranění 

rtuti při využití technologie přidávání odpadů obsahujících brom do spalovací komory, 

nebo vstřikování chemikálií obsahujících brom do spalovací komory (BREF 2005). 

  

Samotná tato technologie ovšem není dostatečně účinná pro splnění požadovaných limitů, 

takže je vyžadována další technologie (v závislosti na vstupní koncentraci rtuti). V úvahu 

přicházejí technologie “vstřikování” uhlíku (aktivního uhlí, koksu) před tkaninovým 

filtrem anebo statický uhlíkový filtr (Li, 2012). Samotná mokrá vypírka splňuje limity pro 

emise rtuti dané nařízením EC/2000/76 jen v případech, že pH je striktně udržováno <1, 

nebo koncentrace chloridů je tak velká, aby se rtuť ve spalinách převedla na rozpustnou 

iontovou formu rtuti, nebo při přidání dalších aditiv do mokré vypírky (Quina et al. 2009). 
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Pro komunální odpad s průměrnou koncentrací Hg 3-4 mg/kg jsou emisní koncentrace 50 – 

80 bg/Nm
3
. Při použití technologie mokré vypírky, jsou sníženy na přibližně 36 bg/Nm

3
, 

při kombinaci technologií mokré vypírky a statického uhlíkového filtru jsou hodnoty emisí 

< 2 bg/Nm
3
 a kombinací “vstřikování” aktivního uhlí a mokré vypírky jsou emise sníženy 

na 4 bg/Nm
3 

(BREF 2005). 

 

Vstřikování aktivního uhlí pro adsorpci rtuti 

Tato technologie zahrnuje “vstřikování” aktivního uhlí nebo aktivního koksu (má menší 

měrný povrch, ale je levnější) do proudu spalin před tkaninovým filtrem nebo jiným 

odprašujícím zařízením. Rtuť je poté absorbována na povrch aktivního uhlí v proudu spalin 

a hromadí se na povrchu tkaninového filtru (Brasseur et al. 2004). 

 

Kovová rtuť je absorbována na uhlí (obvykle s 95 % -ní účinností), což vede ke snížení 

emisí rtuti pod 30 bg/Nm
3
. Iontová forma rtuti je také odstraněna ze spalin pomocí 

chemisorpce na síru ve spalinách, nebo na speciální typy aktivního uhlí, impregnované 

sírou. Aktivní uhlí navíc absorbuje i dioxiny a PCDD/F.  

 

Nevýhodou této technologie je produkce reziduí (popílku, rezidua z dočištění spalin) 

obsahujících odstraněnou rtuť ze spalin. Tento popílek se dále ukládá na skládky jako 

nebezpečný odpad, nebo je podroben dalším technologiím pro odstranění rtuti. Náklady na 

aktivní uhlí pro tuto technologii se pohybují v řádech přibližně 125000 EUR/rok u 

spalovny odpadů s kapacitou 65000 tun odpadu/rok. 

 

Spotřeba aktivního uhlí se liší, závisí zejména na jeho vlastnostech, které jsou ovlivněny 

výrobním procesem a materiálem, ze kterého je uhlí vyrobeno (Jastrab 2012): 

 koks z kokosových skořápek (8 – 9 kg/h) 

 koks z rašeliny (5,5 – 6 kg/h) 

 aktivní uhlí z hnědého uhlí (8 – 8,5 kg/h) 

 rašelinové uhlí (4 – 4,5 kg/h) 

 

Pro zabránění vzniku vznícení se aktivní uhlí míchá s dalšími reagenty, v některých 

případech je použita směs 90 % vápna a 10 % aktivního uhlí. 

4 Úpravy vlastností popílku  

 
Vysoká koncentrace minerálů s hydraulickými/pucolánovými vlastnostmi ve zbytkových 

pevných odpadech ze spaloven odpadů (popílek, struska) vede k možnému použití tohoto 

materiálu při stavbě silnic nebo jako jiný stavební materiál. Skutečné použití je možné, 

pokud tento materiál splňuje stanovená ekologická a technická kritéria. Proto je nutná 

úprava/optimalizace kvality popílku prostřednictvím primárních nebo sekundárních 

opatření. 
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Klíčové ukazatele kvality popílků (BREF 2005): 

 Stupeň vyhoření paliva – nedopal v popílku a strusce 

 Reaktivita minerálů (hydraulické/pucolánové vlastnosti) 

 Vodné výluhy kovů z popílků 

 Obsah rozpuštěných látek (zejména chloridů) 

 Velikost a distribuce částic 

 

Vedlejší energetické produkty z mnoha moderních spaloven odpadů splňují 

environmentální a technické požadavky pro tyto kvalitativní parametry. Legislativní a 

politické překážky někdy vytvářejí hlavní bariéry použití (především) popílku ve vhodně 

navržených resp. provozovaných zařízeních. 

 

Metody zpracování VEP obecně směřují k optimalizaci jednoho nebo více parametrů s 

cílem přiblížit se kvalitě primárních stavebních materiálů. Vzhledem k velkému objemu 

produkce zbytků, menší nebezpečnosti a vyluhovatelnosti se ložový popel ze spalování 

komunálních odpadů převážně recykluje. Použití ložového popele je upřednostňováno v 

Nizozemsku (použito více než 90 %), Dánsku (90 %), Německu (80 %), Francii (více než 

70 %), Belgii a UK (21 %). (Vehlow et al. 2002). V Nizozemsku se popílek ze spaloven 

komunálního odpadu používá jako plnicí materiál při stavbě silnic (asfalt) bez jakéhokoli 

předchozího zpracování ve spalovnách komunálních odpadů. Tímto způsobem se použije 

asi jedna třetina celkového popílku ze spaloven komunálních.  

 

Primární opatření pro kontrolu VEP, zahrnují kontrolu účinnosti spalování s cílem 

(Vehlow et al. 2002): 

 Zaručit dokonalé vyhoření uhlíkatých sloučenin 

 Podpořit odpaření těžkých kovů, např. rtuti a kadmia z palivového lože 

 Stabilizovat litofilní prvky v ložovém popelu, tzn. snížit jejich vyluhovatelnost  

 

Sekundární opatření zahrnují jednu nebo více z následujících činností: 

 Snížení velikosti částic – umožňuje oddělení kovů a zlepšení technické kvality 

 Oddělení železných a neželezných kovů, které lze recyklovat v kovoprůmyslu 

 Praní s cílem odstranit rozpuštěné soli 

 Zrání ke stabilizaci struktury matrice a snížení reaktivity 

 Zpracování přidáním hydraulických nebo uhlovodíkových pojiv k opětovnému 

použití do stavebních materiálů pro stavbu silnic 

 Tepelné zpracování za vzniku nebo přidání inertních materiálů do silikátové 

matrice.  

 

Metody úpravy popílku před jejich finálním uložením na skládky odpadů nebo před jejich 

dalším použitím, lze rozdělit dle principu způsobu úpravy následovně (Tab. 8): 
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Tabulka 8: Nejběžněji používané metody úpravy popílku (Sabbas et al. 2003) 

Druh úpravy popílku Proces 

Fyzikální a chemická 

úprava 

Třídění dle velikosti částic (Size separation) 

Magnetické třídění (Magnetic separation) 

Třídění pomocí vířivích proudů (Eddy-current separation) 

Vymývání (Washing) 

Chemická extrakce/mobilizace  

(Chemical extraction/mobilisation) 

Chemická precipitace (Chemical precipitation) 

Iontová výměna (Ion exchange) 

Adsorpce (Adsorption) 

Krystalizace/evaporace (Crystallisation/evaporation) 

  

Solidifikace a/nebo 

stabilizace 

Solidifikace/stabilizace hydraulickými pojivy 

(Solidification/stabilisation with hydraulic binders) 

Chemická stabilizace (Chemical stabilisation) 

Vyzrávání/zvětrávání (Ageing/weathering) 

  

Termické procesy 

Spékání (Sintering) 

Vitrification (Vitrification) 

Tání (Melting) 

 

K nejrozšířenějším metodám odstranění nebo snížení koncentrací těžkých kovů z popílků 

patří především metody chemické (extrakce) a termické (Nowak et al. 2010), nicméně tyto 

metody je obtížné aplikovat do běžného provozu díky jejich vysokým nákladům.  

 

 

4.1 Fyzikální a chemická úprava 
 

Ve spojení s nakládáním s odpady z procesu spalování, zahrnuje fyzikální a chemická 

úprava tyto techniky (Sloot et al. 1997): 

1) třídění odpadů různého původu a kvality, nebo 

2) isolace jednotlivých druhů látek ze speciálních odpadů pro dosažení 

zlepšení kvality těchto odpadů, a/nebo regenerace vybraných látek 

 

Třídící proces je potřebný nejen k minimalizaci environmentálních dopadů, ale jsou také 

často potřebné k určení vhodnosti použití reziduí s ohledem na technická nebo konstrukční 

kritéria. 

 

Fyzikální úpravnické metody jen minimálně ovlivňují kvalitu tříděného materiálu, jelikož 

základem tohoto procesu je oddělení individuálních částí od celku ve stejné fyzikální i 

chemické podobě. Nicméně, tato metoda je stále vhodná k odstranění specifických částí 

materiálu, které jsou nevhodné k dalšímu použití. 
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4.1.1 Třídění dle velikosti částic 

Mezi fyzikální úpravnické metody patří třídění dle velikosti částic hlavně ze dvou důvodů.  

Prvním důvodem je izolace zrnitostních tříd materiálu (obvykle ta nejjemnozrnnějsí třída), 

ve které je zkoncentrováno více kontaminantů, čímž se snižují environmentální dopady 

spojené s ukládáním/použitím tohoto materiálu. V tomto případě je velmi důležité najít 

vhodnou dělící hranici třídění (cut size) z důvodu efektivního snížení vyluhovatelnosti 

některých kontaminantů.  

Druhým důvodem je produkce materiálu s danými technickými vlastnostmi, které jsou 

důležité pro další použití materiálu. Jemnozrnné třídy mohou způsobovat problémy (při 

použití do cementu), jelikož mají větší sorpční schopnosti než hrubozrnnější třídy (Sloot et 

al. 1997). 

4.1.2 Hydraulické třídění 

Praktickým řešením třídění popílků je zavedení jednoduché a levné metody, kterou může 

být hydraulické třídění pomocí cyklonů (Ko et al. 2013). Technologie třídění pomocí 

hydrocyklonu je již dlouhodobě využívaná. V hydrocyklonu se využívá účinků gravitace a 

odstředivé síly vytvářené vírem k separaci částic s různou hustotou nebo velikostí. Někteří 

autoři (Wang et al. 2002) podporují tuto technologii poznatky o vlastnostech popílku, když 

tvrdí, že koncentrace těžkých kovů souvisí s velikostí částic, menší částice obvykle 

obsahují větší koncentraci těžkých kovů (Udaya Bhaskar et al. 2005). 

 

Speciálním způsobem využití hydrocyklonů v modifikované verzi je zařízení, označované 

jako Cyclosizer, používané ke stanovení zrnitostního složení jemnozrnných surovin, u 

kterých není možno dostatečně efektivně použít klasický sítový rozbor. Hydrocyklony jsou 

namontovány v obrácené poloze tak, že jejich výtoková tryska směřuje vzhůru, přičemž 

přepadová tryska každého hydrocyklonu je spojena s přívodní tryskou hydrocyklonu 

následujícího. Přepadová tryska posledního hydrocyklonu je zaústěna do odpadní nádoby. 

Výtoková tryska každého hydrocyklonu je opatřena malou válcovitou komorou s 

výpustním ventilem. Tento ventil je během testu uzavřen a komora slouží jako zásobník 

hrubého produktu (výtoku) hydrocyklonu. Zásobník vzorku je opatřen ventilem pro 

kontrolu průtoku vody ze zásobní nádrže do sestavy hydrocyklonů. Průtok je sledován 

rotametrem. Sledována je rovněž teplota vodní suspenze. Částice menší než je dělící 

velikost zrna hydrocyklonu přechází postupně k jeho přepadové trysce a postupují do 

navazujícího hydrocyklonu. Jemný produkt posledního hydrocyklonu je odváděn do 

odpadu. Částice větší než je příslušná dělící velikost zrna se shromažďují v komoře 

hydrocyklonu u výtokové (horní) trysky. Takto získané produkty jsou zváženy a na 

základě zjištěných hodnot je stanovena (přepočtem pomocí korekčních faktorů na skutečné 

provozní parametry) efektivní dělicí velikost zrna jednotlivých hydrocyklonů. Tímto 

způsobem je stanoveno zrnitostní složení sledované suroviny a získané produkty je možno 

podrobit potřebným analýzám (Kostrhun et al. 2012).  

 

Této technologie bylo využito i v rámci této doktorské práce. 
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4.1.3 Třídění na vysokoteplotním cyklonu 

Při použití technologie vysokoteplotního cyklonu integrovaného ve spalovacím kotli byla 

pozorována značná redukce koncentrace některých vysoce těkavých kovů oproti 

normálnímu způsobu nakládání s popílkem. Vyšší teplota v horkém cyklonu (okolo 750°C) 

snížila obsah Cd v popílku o více než 70 %, Pb o 60 % a Sn přibližně o 55 %. Koncentrace 

PCCD/PCDF v popílku z horkého cyklonu byly v rozmezí 12 – 15 ng/g, což jsou 

v porovnání s normální technologií velmi nízké hodnoty. Zavedení této technologie do 

provozu ale přináší také technologické problémy, jelikož mnoho sloučenin nacházejících 

se v popílku (sírany a fosfáty) jsou „lepivé“ při vysokých teplotách a způsobují inkrustaci 

na stěnách zařízení (Borchers 1989). 

4.1.4 Vymývání vodou 

Vymývání patří k nejjednodušším chemickým procesům, které lze na popílcích aplikovat 

s cílem odstranění složek ve vodě dobře rozpustných. Rozpustné složky jsou odstraněny 

jako následek procesu vymývání, většinou jde o chloridy a alkalické ionty. Naopak je tomu 

s efektivitou odstranění těžých kovů z popílků pouhým vymýváním vodou, díky vysoce 

alkalickému prostředí, které se ve výluhu z popílku nachází (Goumans 1994), jelikož kovy 

jsou v alkalickém prostředí jen velmi málo rozpustné. V mnoha publikacích je také 

popsáno, že vymývání vodou může být velmi úspěšně použito jako předúprava před 

dalšími chemickými stabilizačními procesy, pouze za účelem odstranění rozpustných solí 

(Nzihou et al. 2002). Tyto soli mohou tvořit až 20% upravovaného popílku a jsou 

odpovědné za řadu negativních vlastností (např. schopnost uvolňovat nebezpečné látky do 

prostředí, vysoká absorpční schopnost a korozivita). V některých studiích bylo zjištěno, že 

kombinace vysokého pH popílku a vysokých koncentrací dobře rozpustných chloridů 

těžkých kovů může vést také k částečné extrakci těžkých kovů, především Pb, Zn a Cd 

během procesu vymývání vodou (Nzihou et al. 2002). Nicméně i přes tento proces 

chemické mobilizace během vymývání, materiál většinou stále není vhodný k přímému 

uložení na skládky, ale je zapotřebí dalších úpravnických procesů ke stabilizaci popílku 

(většinou chemická stabilizace, nebo solidifikace hydraulickými pojivy) (Goumans 1994). 

Poměr pevné a kapalné fáze při procesu vymývání, tzv. S/L poměr 1/10 byl stanoven jako 

dostatečný pro extrakci většiny ( 90%) dobře rozpustných solí (hlavně chloridů) (Saikia et 

al. 2007). U dalších aniontů (např. sulfáty), záleží jejich rozpustnost na S/L poměru. Výluh 

z vymývacího procesu může být následně odpařen pro získání krystalické hmoty, složené 

převážně z halitu, sylvínu a sádry. K prevenci kontaminace vymývací vody těžkými kovy 

se používají aditiva, se kterými těžké kovy tvoří nerozpustné sloučeniny (Nzihou et al. 

2002). Vymývání popílku se také ukázalo jako velmi výhodné pro případnou následnou 

solidifikace a/nebo stabilizaci. V tomto případě odstranění chloridů, rozpustných síranů a 

alkalických iontů (které jsou známé negativní reakcí při hydrataci pojiva) vedlo ke 

značnému vylepšení fyzikálních a mechanických vlastností vymytého produktu. V každém 

případě při vyhodnocování environmentálních výhod procesu vymývání musíme mít na 

mysli přesun vybraných kontaminantů z pevné do kapalné fáze. 
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4.1.5 Chemická extrakce/mobilizace 

Existuje několik chemických extrakčních metod úpravy popílku, ale cílem všech je 

odstranění těžkých kovů a stabilizace materiálu (Hong et al. 2000b, Aguiar del Toro et al. 

2009, Chen et al. 2012). Řada extrakčních metod byla popsána s použitím anorganických 

kyselin, jako kyselina chlorovodíková, dusičná, sírová a lučavka královská; chelatačních 

činidel – NTA (nitrotriacetic acid), EDTA (diethylen-triaminepentaacetate), DTPA 

(diethylene-triamine-pentaacetate) a saponinů (Hong et al. 2000a, Hong et al. 2000b). 

Účinnost odstranění těžkých kovů extrakcí je závislá na pH, S/L poměru a také na 

extrakčním činidle a speciaci těžkého kovu. 

 

4.2 Solidifikace a stabilizace 
 

Hlavní účel solidifikace je vyrobit materiál s fyzikálními a mechanickými vlastnostmi, 

které přispívají ke snížení množství kontaminantů uvolňujících se ze zbytkové matrice. 

Přidání do cementu např. obecně snižuje hydraulickou vodivost a porozitu zbytkových 

odpadů, a na druhé straně zvyšuje trvanlivost, pevnost a objem. Kromě toho se obvykle 

zvyšuje alkalita směsi, ale může dojít k vyšší rozpustnosti kovů, jako je např. olovo a 

zinek.  Solidifikované produkty se obvykle odlévají do bloků nebo se přímo ukládají na 

skládky. Hlavním účelem je snížit interakci mezi vodou a reziduem. 

4.2.1 Solidifikace/stabilizace hydraulickými pojivy 

Metody solidifikace běžně zahrnují použití několika převážně anorganických pojiv: 

cement, vápno a ostatní materiály s pucolánovými vlastnostmi, jako je např. uhelný 

popílek, vysokopecní popel nebo prach z cementáren, i když mohou být použita některá 

organická pojiva, jako např. bitumen resp. asfalt nebo parafin a polyethylen. Stejně tak se 

používají kombinace pojiv různého typu značkových i neznačkových aditiv. Nejčastěji 

používanou technologií solidifikace je stabilizace cementem. 

Imobilizace uvolňování kontaminantů z popílku je dosaženo skrz fyzikální a chemické 

procesy, kdy záleží na konkrétním kontaminantu a na použitém pojivu. Například velmi 

problematická je stabilizace/solidifikace Zn a Pb pomocí cementových a vápenných pojiv, 

kvůli silnému amfoternímu chování těchto kovů (Sabbas et al. 2003). 

 

Přidávání cementu a aditiv zvyšuje množství odpadu, se kterým bude nakládáno; obvykle 

je přidáno kolem 50% zbytkové suché hmotnosti jako cement a aditiva a dále je přidáno 30 

až 100% celkové suché hmotnosti jako voda (Sloot et al. 1997). Výstup zbytku z popílku je 

tudíž běžně zvýšen z 20 – 30 kg/t vstupního odpadu přibližně na 40 – 60 kg/t odpadu, 

včetně vody, odpovídající cca 50% celkové suché hmotnosti. 

4.2.2 Chemické stabilizační procesy 

Hlavním principem chemické stabilizace je vazba těžkých kovů do méně rozpustných 

forem, než jsou ty, které jsou přítomné v původních neupravených VEP a/nebo 

substituce/adsorpce na různé minerální fáze. Pro stabilizaci chemickými činidly používají 
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převážně sulfidy (Sloot et al. 1997), rozpustné fosfáty (Hjelmar et al. 1999a,b), síran 

železnatý (Lundtorp et al. 1999) a karbonáty (Hjelmar et al. 1999a,b). 

 

Procesy chemické stabilizace a solidifikace obecně vykazují dobré výsledky z hlediska 

snížení vyluhovatelnosti kontaminantů při poměrně nízkých nákladech. Nicméně tyto 

procesy jsou spojené s navýšením množství materiálu ukládaného na skládky (Sabbas et al. 

2003).  

4.2.3 Proces vyzrávání/zvětrávání 

Tyto procesy jsou v rámci úpravy reziduí ze spalování odpadů aplikovány k podpoření 

změn mineralogických fází, ke kterým dochází po delším časovém úseku.  Tyto změny 

mohou vést k významnému snížení koncentrací minoritních prvků v popílcích (zahrnující i 

těžké kovy jako Cd, Cu, Pb, Zn a Mo) a jejich uvolňování do prostředí v důsledku 

hydratace, karbonatace nebo oxidace/redukce. Tyto procesy mohou vyvolat pokles pH, 

sorpční procesy a také mohou zapříčinit vznik stabilnějších minerálních fází (Meima et al. 

1999). Procesy zvětrávání a vyzrávání mohou být také uměle podpořeny k dosažení 

zvýšení účinnosti chemických reakcí zapřičiňujících fixaci kontaminantů v matrici odpadu. 

Příkladem je zvýšená karbonatace, aplikovaná při redukci vyluhovatelnosti rozpustných 

solí, Pb a Zn (Sabbas et al. 2003). 

 

4.3 Termické metody 
 

Termické zpracování zbytků ze spalování odpadů (někdy jsou spaliny čištěny spolu 

s ložovým popelem) je široce používáno v několika málo zemích především s cílem snížit 

objem zbytkových odpadů, ale také ke snížení koncentrace organických látek a těžkých 

kovů a zlepšení vyluhovacích vlastností před skládkováním. Termické procesy je možno 

rozdělit do tří kategorií: vitrifikace, tavení a spékání. Rozdíly mezi těmito procesy jsou v 

největší míře spojeny s charakteristikami a vlastnostmi konečného produktu (Kuboňová 

2013). 

 

 Vitrifikace je proces, ve kterém jsou zbytkové odpady upravovány při vysoké 

teplotě (běžně od 1300 do 1500 °C) a poté rychle ochlazeny (vzduchem nebo 

vodou), aby se vytvořila amorfní sklovitá matrice. Zchlazením taveniny vzniká 

jednofázový produkt zvaný vitrifikát. Vitrifikát může mít charakter skla nebo 

kamene podle toho, jaké složení má tavenina. K usnadnění tvorby skleněné matrice 

se někdy do VEP přidávají aditiva (Park et al.  2002).  

 Tavení je obdobou vitrifikace, ale ve fázi šokového chlazení se kontroluje teplota 

tak, aby docházelo pokud možno v největší míře ke krystalizaci. Výsledkem je 

vícefázový produkt. Teploty a možnost oddělení specifických kovových fází jsou 

obdobné jako při vitrifikaci. Je také možné přidávat aditiva k usnadnění 

krystalizace matrice. K nejmodernějším technologiím tavení patří elektrické, 

plasmatické a indukční tavení. (Lindberg et al. 2015). 
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 Spékání zahrnuje zahřívání VEP do stavu, kdy se začnou vázat částice, zatímco 

chemické fáze ve zbytcích mění konfiguraci. Tak vzniká hustší produkt s menší 

porozitou a větší pevností oproti původnímu produktu. Běžné teploty se pohybují 

kolem 900 °C. Když se spaluje komunální odpad, dochází v peci vždy v určité míře 

ke spékání. Konkrétně se jedná především o případ, kdy je součástí spalovacího 

zařízení rotační pec. 

 

Bez ohledu na skutečné procesy by tepelné zpracování VEP mělo ve většině případů vést k 

produkci více homogenních produktů s lepšími vyluhovacími vlastnostmi. Vitrifikace také 

přináší výhodu fyzikálního uzavření znečišťujících látek v matrici. Spotřeba energie u 

samostatně instalovaných zařízení tohoto typu je obecně velmi vysoká a tudíž jsou tyto 

procesy ekonomicky náročné, nicméně jsou velmi účinné pro imobilizaci těkavých prvků 

jako Hg, Pb a Zn (BREF 2005, Sloot et al. 1997). 

 

4.4 Kombinované metody 
 

K nejúčinnějším metodám úpravy reziduí ze spalování odpadů patří kombinované metody 

procesů, uvedených výše. Mezi mnohými procesy prozatím vyvinutými ve světě jsou 

pravděpodobně nejpoužívanější tyto: FLUWA a 3-R (Vehlow et al. 1990), MR proces 

(Stubenvoll 1989) a AES proces (Sabbas et al. 2003). Z nejnovějších metod poté například 

elektrokoagulace (Liao e tel. 2014), elektrokinetická remediace (Kirkelund et al. 2015) a 

metoda COSMOS (Guarienti et al. 2014). 

 

FLUWA 

Proces FLUWA je v podstatě kyselá extrakce ložového popele a popílku. Ložový popel a 

popílek jsou čištěny s kyselými odpadními vodami z první (kyselé) fáze mokrého praní. 

Upravené zbytky jsou poté promývány a před skládkováním obvykle opětovně smíchány s 

ložovým popelem (BREF 2005). Tento proces, známý jako proces FLUWA, kombinuje 

kyselou extrakci rozpustných těžkých kovů a solí s použitím výluhů z kyselé pračky. Před 

použitím kapalné fáze z praní je buď filtrací (kdy je do pračky vpraven aktivní uhlík) nebo 

specifickým iontoměničem odstraňována rtuť. Tímto způsobem jsou čištěny kotlový popel 

i popílek. Poměr L/S v extrakčním kroku je přibližně 4; pH je přídavkem hydratovaného 

vápna udržováno na 3,5. V průběhu doby zdržení, trvající přibližně 45 minut, je síran (z 

druhé fáze) vysrážen jako sádrovec. Zbytek je odvodněn; promýván protiproudem na 

pásovém filtru a nakonec skládkován, obvykle jako směs s ložovým popelem. 

Pro odstranění těžkých kovů musí být filtrát upraven neutralizací, srážením a 

iontoměničem. Odvodněný a propraný filtrační koláč obsahuje kolem 25 % zinku a je tudíž 

recyklován metalurgickými postupy (Ørnebjerg et al. 2003). Tento proces odstraňuje z 

VEP značnou část celkového množství těžkých kovů (Cd:  85 %; Zn:  85 %; Pb, Cu: 

 23 %; Hg:  95 %). Vyluhovatelnost VEP je snížena 10
2
 –10

3 
krát. Zinek, kadmium a 

rtuť jsou recyklovány.  
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3R 

Proces 3R je podobný procesu FLUWA používáním kyselého vypírkového roztoku pro 

extrakci těžkých kovů a následného stupně odvodňování. Pevné látky jsou však navráceny 

do spalovací komory. Podobně jako u procesu FLUWA, vyžaduje produkovaná voda další 

čištění. 

 

MR proces 

MR-proces, podobný procesu 3R, kombinuje kyselou extrakci s teplotní úpravou. Kotlový 

popel a popílek jsou nejprve promývány s roztokem první fáze mokré vypírky a 

odvodňovány. Poté jsou zbytky čištěny po dobu zhruba 1 hodiny při 600 °C v rotační peci, 

což vede k rozkladu dioxinů a zplynění Hg. Odpadní plyny jsou čištěny ve filtru s aktivním 

uhlíkem. Odpadní voda je čištěna pro odstranění těžkých kovů. Roztok z druhé fáze mokré 

vypírky je použit pro praní ložového popele a neutralizaci kyselých toků odpadní vody. 

 

AES  

Acid Extraction Sulphide (AES) (Kyselá sulfidová extrakce) míchá popílek s vypírkovým 

roztokem obsahujícím NaOH a vodou při L/S 5. Po smíchání je pH pomocí HCl upraveno 

pro extrakci těžkých kovů na asi 6 – 8 a je přidán NaHS, a následnou reakcí vznikají 

sulfidy kovů. Poté je přidáno koagulační činidlo a kal je odvodněn. Filtrační koláč je 

skládkován a odpadní voda je upravována v následující čistící jednotce pro odstranění 

těžkých kovů. 

 

COSMOS 

Zkratka COSMOS je odvozena od anglického The Colloidal Silica Medium to Obtain Safe 

inert (volně přeloženo jako koloidní křemíkové médium k zajištění bezpečného inertního 

materiálu) a představuje novou metodu stabilizace vedlejších energetických produktů 

spalování odpadů, jejímž produktem je inertní materiál. Tato technologie využívá koloidní 

křemík ke stabilizaci těžkých kovů bez nutnosti používat termické způsoby. Koloidní 

křemík zajistí stabilizaci těžkých kovů v inertní silikátové fázi a karbonizace násedně 

podpoří záchyt kovů v matrici (Guarienti et al. 2014). 

 

Elektrokoagulace 

Technologie elektrokoagulace zahrnuje vymývání popílku vodou a následnou stabilizaci 

těžkých kovů. Vymýváním vodou se dosáhne odstranění rozpustných solí z popílku a soli 

jsou následně převedeny do formy Friedlových solí pomocí elektrokoagulace ve 

stejnosměrném elektrickém poli s Al anodou. Uvolňováním Al
3+

 iontů z anody dochází ke 

stabilizaci těžkých kovů  (Liao e tel. 2014). 

 

Elektrokinetická remediace 

Úprava popílků ze spaloven odpadů se provádí pomocí elektrodyalytické remediace. 

Kombinace extrakce těžkých kovů v roztoku citrátu amonného, nebo destilované vody 
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(s nižším účinkem) a následný průchod tohoto loužícího roztoku přes anexovou membránu 

vede k úspěšnému odstranění těžkých kovů z popílků (Kirkelund et al. 2015). 

 

5 Technologické procesy pro nakládání s popílky ze spaloven 

odpadů 
 

Velký vliv na způsob využití popílků mají tržní faktory, nařízení týkající se jejich 

používání a specifické místní environmentální nařízení.  

 

Různé typy využití popílků se značně liší požadavky na jejich vlastnosti. Popílky se dají 

například použít ve stavebnictví a výrobě stavebních materiálů, nicméně úspěšnost při 

použití popílků ve stavebnictví, závisí především na schopnosti tohoto materiálu 

komprimovat se do přiměřeně silné a pevné vrstvy o nízké objemové hmotnosti. Toto 

chování je primárně ovlivněno velikostí částic a do jisté míry i obsahem sférických částic. 

Chemické vlastnosti popílků bývají většinou až druhotným hlediskem. Nejnáročnější 

z hlediska dodržení striktních kritérií a přesně vymezených vlastností je využití popílků při 

výrobě betonu a cementu. Nicméně je stále velké množství odpadů ze spaloven ukládáno 

na skládky (většinou podzemní) díky svým nebezpečným vlastnostem, zejména díky 

obsahu chloridů a těžkých kovů (Ishigaki et al. 2005). 

Využitelností popílků se v poslední době začíná zabývat stále víc autorů (Ahmaruzzaman 

et al. 2010, Ferreira et al.  2003, Bertolini et al. 2004). Využití popílků má tyto výhody: 

 minimalizace nákladů na likvidaci popílků,  

 vyhrazení menšího prostoru na ukládání, což umožňuje jiné využití půdy a snižuje 

požadavky umožňující likvidaci, 

 finanční výnosnost prodeje vedlejších produktů z popílků, nebo alespoň vyrovnání 

nákladů na zpracování a likvidaci,  

 vedlejšími produkty z popílků lze nahradit některé nedostatkové či drahé přírodní 

zdroje; využití popílků může mít podobu alternativní náhrady některým 

průmyslovým zdrojům, procesům či aplikacím. 

Nejčastější využití popílků je ve stavební výrobě a dopravním stavitelství (Schreurs et al. 

2000, Mangialardi et al. 2003), jako konstrukčního materiálu při výrobě cementu, betonu, 

cihel a keramiky, dále i při čištění odpadních vod, rekultivaci dolů, výrobě sorbentů, či 

geopolymerů (Ferreira et al. 2003, Lin et al. 2014, Bie et al. 2015). 

Nicméně před samotným využitím popílku ať už při výrobě stavebních materiálů nebo při 

použití do výrobků je nutné popílek předupravit, aby již nevykazoval nebezpečné 

vlastnosti. Především chloridy, speciálně halit a sylvit (NaCl a KCl) jsou lehce rozpustné a 

mají potenciál vyloužit se do prostředí při působení vody. Tyto sloučeniny také způsobují 
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korozní problémy při výrobě cementu a cementových cihel (Pan et al. 2008). Jako vhodné 

metody předúpravy popílku se jeví jejich stabilizace, která může být provedena několika 

způsoby – vymývání vodou nebo kyselinami, solidifikace cementem, stabilizace síranem 

železnatým, fosfáty a karbonáty, anebo termická úprava (Todorovic et al. 2006). 

Chloridy 

Chloridy mohou pronikat do betonu a jejich přítomnost může vést ke korozi výztuže, která 

může ohrozit provozuschopnost staveb. Hlavním přínosem využití popílků při výrobě 

betonu je vysoký obsah oxidů hliníku a schopnost vázat chloridy. Jemnozrnné částice mají 

schopnost adsorbovat chloridy, čímž dochází ke snížení mezikapilární porozity a jejich 

schopnosti pronikat do betonu. Je tedy zřejmé, že kritickým faktorem ovlivňujícím 

rezistenci vůči působení chloridů je spíše množství přidaného popílku než jeho kvalitativní 

ukazatele (Cox et al. 2008). Beton, obsahující vysoké množství popílku vykazuje 

vynikající mechanické vlastnosti. Velmi dobrou odolnost s ohledem na opakované 

zmrazování a rozmrazování a velmi nízkou propustnost pro ionty chloridů. Betony s 

přidaným popílkem neprokázaly žádné nežádoucí expanze přidáním reaktivního kameniva 

do betonu (Ahmaruzzaman et al. 2010). 

 

Nedopal 

Stanovení nedopalu se používá jako indikátor nespáleného zbytku v popílku a odráží 

spalovací podmínky, za nichž byl materiál vyprodukován. Nedopal, může ovlivnit barvu, 

spotřebu vody při chemické reakci a reaktivitu směsi. Vlastnosti betonu se zhoršují s 

rostoucím množstvím nedopalu (Cox et al. 2008). 

Nejčastější využití popílků je ve stavební výrobě a dopravním stavitelství, dále 

v zemědělství a hutnictví, ale i při čištění odpadních vod, rekultivaci dolů, výrobě sorbentů 

či geopolymerů jako vynikajících izolačního či stavebního materiálu. 

5.1 Použití popílku ve stavebnictví  
 

Z hlediska požadavků na výsledné vlastnosti stavebních materiálů a technologické nároky 

potřebné k jejich výrobě jsou fyzikální vlastnosti popílků pro stavební výrobu výhodné, 

protože vylepšují zpracovatelnost betonových směsí, zvyšují vodotěsnost a trvanlivost 

betonů, zlepšují technické vlastnosti podloží cest, snižují nároky na energii při výpalu 

cihel, snižují objemovou hmotnost keramického střepu atd. Pro stavební účely jsou 

vyhledávány hlavně materiály s pucolánovými a hydraulickými vlastnostmi. 

Kromě fyzikálních vlastností rozhoduje o jejich využití ve stavebnictví také tzv. 

technologická a environmentální vhodnost, velmi zjednodušeně řečeno se jedná o 

stanovení chemického složení a škodlivých látek. Škodlivé látky mohou sekundárně 

způsobit nežádoucí jevy v kompozitech. V případě fluidních popílků se škodlivými látkami 

rozumí volné vápno, MgO a sloučeniny síry, které způsobují rozpínání kompozitu. 

Z mineralogického hlediska se však za škodliviny považují také např. halit, sylvín, illit a 
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montmorillonit, které ovlivňují bobtnání, pevnost, pružnost či mrazuvzdornost (Sokolář 

2005). 

Popílky lze využívat jako surovinu pro výrobu 

 Cementu dle ČSN EN 197-1 

 Jako filer do betonu dle ČSN EN 12620 

 Betonu dle ČSN EN 450-1 

 Základkových směsí pro vyplňování prostor po těžbě uhlí 

 Směsí stmelených hydraulickými pojivy dle ČSN EN 14227 

 Pórového kameniva dle ČSN EN 13055 

 Popílkových směsí 

 Pórobetonu 

 Maltovin 

 Cihlářských pálených výrobků 

 Minerálních vláken 

 Asfaltových výrobků 

 Umělého kameniva 

 Slévárenských písků 

 Geopolymerů 

 

Stabilizát 

Stabilizát je směs popílku a pojiva. Při zvlhčení stabilizátu dochází k reakci materiálu 

s vodou a během několika minut k nastartování hydratačních procesů. Chemickým 

procesem vznikají pucolánové reakce podobné procesům tuhnutí cementu a tím 

k vazebným schopnostem. Po zatuhnutí stabilizátu jsou jeho vlastnosti srovnatelné 

s vlastnostmi tzv. chudého betonu. Pro svoje výše uvedené vlastnosti má stabilizát velký 

rozsah využití, především pak v oblasti geotechnických činností (Silotransport 2015). 

Stabilizát musí splňovat požadavky na ochranu životního prostředí (maximálně přípustné 

hodnoty chemických prvků ve výluhu) stanovené v technických podmínkách „Návrh 

a provádění staveb pozemních komunikací s využitím popílků a popelů“ TP 93, vydaných 

MDS 3.4.2003 a požadavky vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně ve znění 

vyhlášky č. 499/2005 Sb.. Současně stabilizát musí vyhovovat požadavkům na výsledky 

ekotoxikologických testů stanoveným vyhláškou č. 294/2005 Sb., a proto je pak možné 

stabilizát považovat za výrobek zdravotně nezávadný ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., 

o obecné bezpečnosti stavebních výrobků v platném znění (Silotransport 2015). 

 

Příklady použití stabilizátu 

 Podkladní a ochranné vrstvy vozovek 

 Protipovodňové hráze 

 Protihlukové valy  

 Hráze odkališť a skládek odpadů 

 Obsypy a zásypy objektů 

 Zásypový materiál při rekultivaci prostor po těžbě nerostných surovin 
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 Přechodové oblasti mostů 

 Těsnící a uzavírací vrstvy skládek odpadů ve smyslu ČSN 80 8032 

 Stabilizace zemin (zemní pláň, do těles násypů) 

 Sanace podzemních dutin po demolici stavebních objektů, při stavbách tunelů, parovodů, kanalizace 

a starých důlních děl. 

 

Normy pro využití popílků pro stavební účely: 

 

TNI CEN/TR 15677  Popílek ze spoluspalování - Zpráva o situaci v Evropě  

ČSN EN 451-1  Metoda zkoušení popílku - Část 1: Stanovení obsahu volného oxidu 

vápenatého 

ČSN EN 451-2 Metoda zkoušení popílku. Část 2: Stanovení jemnosti proséváním za 

mokra 

ČSN EN 450-1  Popílek do betonu - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody 

ČSN EN 450-2  Popílek do betonu - Část 2: Hodnocení shody  

TNI CEN/TR 15840 Hodnocení shody popílku do betonu - Pokyny pro použití EN 450-2 

ČSN 72 2071: Popílek pro stavební účely. Společná ustanovení „požadavky a 

metody zkoušení“, datum vydání 01.10.2011 

ČSN 72 2072 – 1: Popílek jako aktivní složka maltovin, datum vydání 01.07.2013 

ČSN 72 2072 – 2: Popílek jako příměs pro výrobu malt, datum vydání 01.07.2013 

ČSN 72 2072 – 3: Popílek pro výrobu popílkových směsí, datum vydání 01.07.2013 

ČSN 72 2072 – 4: Popílek pro výrobu cihlářských pálených výrobků, datum vydání 

01.07.2013 

ČSN 72 2072 – 5: Popílek pro výrobu pórobetonu,datum vydání 01.07.2013 

ČSN 72 2072 – 6: Popílek pro výrobu umělého kameniva spékáním, datum vydání 

01.07.2013 

ČSN 72 2072 – 8: Popílek pro výrobu umělého kameniva za studena a urychleně 

vytvrzovaného, datum vydání 01.07.2013 

ČSN 72 2072 – 9: Popílek pro výrobu minerálních vláken, datum vydání 01.07.2013 

ČSN 72 2072 – 10: Popílek pro asfaltové výrobky, datum vydání 01.07.2013 

ČSN 72 2072 – 11: Popílek pro ostatní využití, datum vydání 01.07.2013 

Fluidní popílky 

ČSN 72 2080: Fluidní popely a fluidní popílky pro stavební účely (dále jen FPP). 

Společná ustanovení, požadavky a metody zkoušení, datum vydání 

01.10.2011 

 

Popílky pro výrobu cementu pro obecné použití CEM musí splňovat požadavky uvedené v 

ČSN EN 197-1 ed. 2 a popílky pro výrobu cementu pro zdění MC musí splňovat 

požadavky uvedené v ČSN EN 413-1. 

 

Certifikace výrobků – technické návody 

Technické návody (TN) jsou technickým dokumentem vypracovaným pro stavební 

výrobky uvedené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 
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312/2005 Sb. (dále NV312), kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky. Technické návody na výrobky posuzované podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích (CPR) jsou označeny jako 

neplatné. TZÚS Praha, s.p., se účastní vypracování TN a koordinuje činnosti týkající se 

jejich aktualizace (TZUS 2013). 

 

Popílky, popely a škváry se podle svých vlastností využívají při výrobě betonu a 

betonových výrobku, v cihlářské výrobě, zálivkových a jiných speciálních směsí a tmelu, 

suchých omítkových směsí, cementu, umělého kameniva, konstrukční vrstvy silnic, 

asfaltových hydroizolačních pásu, jako výplně pro masivní stavby (hráze přehrad, 

protipovodňové valy), pro stavební násypy. 

V zahraničí se popílek využívá převážně při výrobě betonu. Hráze z popílku jsou stavěny 

jako opora silnic nebo proti pronikání vody (Pavelková 2007): 

 

 V Nizozemsku se do lehkého betonu přidává umělé kamenivo z popílku. K tomuto 

účelu se tam využije 20% celkové produkce popílku. 

 Pro vnitřní obložení horkovodní nádrže v Hannoveru (pro EXPO 2000) byl místo 

nerezové oceli použit vysokopevnostní beton (HPC) s příměsí popílku a 

křemičitých úletů. Zkoušky prokázaly, že hutnost tohoto betonu je 6 -7 vyšší než u 

normálního betonu. 

 Firma CEMEX UK Operations (Velká Británie) produkuje syntetické kamenivo s 

využitím popele, který vzniká jako vedlejší produkt z uhelného hořáku elektrárny. 

Využívají produkt s názvem LYTAG pro lehké betony, prefabrikovaný beton, 

podlahový a střešní potěr. 

 Firma ScotAsh (Velká Británie) zpracovává extrémně čistý elektrárenský popílek s 

nízkými hodnotami dioxinu a sulfátu. Popílek firma využívá jako náhradu za 

břidlici a jíly pro výrobu lehčených betonových bloků. 

 V Indii byla zkoumána možnost výroby pórovitých cihelných dlaždic z popílku a z 

mramorových prachů. 

 V Thajsku byla zkoušena možnost náhrady plastických surovin, pro výrobu cihel, 

za popílek. 

 V USA využívají popel a popílek na výrobu betonových směsí - pórobetonu a 

pěnobetonu, hutných betonových výrobku, lehkého betonu, pálených cihlářských 

výrobků suchých maltových směsí, výrobu minerálních vláken, pro stabilizaci 

povrchu silnic, výrobu lepidel, výplně masivních staveb (hráze přehrad, 

protipovodňové hráze a prázdných prostoru výrobu cementu. 

5.1.1 Cement a beton 

Velké možnosti využití odpadů z energetiky je při výrobě cementů. Příměsí popílků do 

cementu se ušetří 30 % portlandského slínku a zároveň se zlepší některé vlastnosti 

cementu. Jako příměs mohou být popílky použity, jen pokud splňují limit pro obsah 
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spalitelných složek a jejich únosné množství jako přísady do cementu je asi 25 % (Gao et 

al. 2008). 

Do betonů je popílek používán zejména z důvodu úspory cementu zlepšení čerpatelnosti 

a zpracovatelnosti betonu, zpomalení tuhnutí a tvrdnutí betonu, zpomalení vývoje 

hydratačního tepla (vhodné pro masivní konstrukce) zvýšení odolnosti ztvrdlého betonu 

proti chemicky agresivnímu prostředí (Silotransport 2015). 

5.1.1.1 Portlandský cement a pucolánové vlastnosti 

Portlandský cement je hydraulické pojivo, tj. jemně mletá anorganická látka, která po 

smíchání s vodou vytváří kaši. Tato kaše tuhne a tvrdne v důsledku hydratačních reakcí a 

procesů. Po zatvrdnutí zachovává svoji pevnost a stálost také ve vodě. Základní složkou 

portlandského cementu je tzv. slínek, pro jehož výrobu jsou potřebné suroviny 

s potřebnými složkami, především základními SiO2 a Al2O3. Nejvhodnější surovinou pro 

výrobu slínku je vápenec, který obsahuje tyto látky již v ložisku. Vsázka má obsahovat 76 

– 78 % CaCO3. V případě nižšího zastoupení, je třeba přidat korigující složky např. CaO, 

jemný křemen (SiO2), bauxit (Al2O3) a jiné (Hlaváč, 1988). 

 

Konečné vlastnosti slínku (tedy i cementu) neovlivňuje přímo chemické složení, ale 

složení mineralogické. Mineralogické složení lze odvodit z fázového diagramu soustavy 

CaO-Al2O3 SiO2. Dosud bylo v portlandském cementu (slínku) nalezeno více než 25 

minerálů. Rozhodující význam pro vlastnosti cementu mají však čtyři základní slínkové 

minerály, kterými jsou C3S (trikalcium silikát; alit), C2S (dikalcium silikát; belit), C3A 

(trikalcium aluminát; celit) a C4AF (tertrakalcium aluminátferit). Přitom je nutno 

rozlišovat čisté minerály od technických, jež jsou ve slínku obvykle pozměněny 

přítomností dalších složek či nečistot v pevném roztoku. Tím se mění jejich základní 

vlastnosti, jako jsou teploty tání, teploty modifikačních přeměn atd. Tyto technické fáze se 

označují jako alit, belit a celit (podle Törnebohma) (Hlaváč 1988). 

 

Jako další fáze vyskytující se ve slínku je volné vápno (CaO), které je zbytkem 

nezreagovaného CaO ze směsi surovin nebo vzniká rozpadem C3S, dále je přítomen MgO 

a také v malém množství mohou být přítomny minerály C3S2, CS, C12A7 (resp. C5A3), 

C2F aj.. Přehled o poměrném zastoupení hlavních a vedlejších složek ve slínku je uveden 

v Tab. 9 a 10. 

 

Tabulka 9: Chemické složení šedého cementu, hlavní složky (Svaz výrobců cementu ČR 2014). 

Složka 

 

Vzorec Typická koncentrace 

[%] 

Rozmezí koncentrace 

[%] 

Trikalcium silikát 3CaO-SiO2 65 40 – 80 

Dikalcium silikát 2CaO-SiO2 15 10 – 50 

Trikalcium aluminát 3CaO-Al2O3 10 0 – 15 

Tetrakalcium 

aluminátferrit 

4CaO-Al2O3-Fe2O3 10 0 - 20 
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Tabulka 10: Chemické složení šedého cementu, přísady a nečistoty (Svaz výrobců cementu ČR 2014). 

Složka 

 

Vzorec Typická koncentrace 

[%] 

Rozmezí koncentrace 

[%] 

Oxid vápenatý CaO 1 0 – 3 

Oxid hořečnatý MgO 2 0 – 5 

Síran draselný K2SO4 1 0 – 2 

Síran sodný Na2SO4 0.5 0 – 1 

 

Rozdíl ve složení latentně hydraulických a pucolánových příměsí je zřejmý z ternárního 

diagramu soustavy SiO2–CaO–Al2O3 (Vassilev et al. 2007) (Obr. 4). Z uvedeného 

diagramu je patrné zastoupení a poměr jednotlivých složek podstatných pro průběh 

hydratačních reakcí. Hranice mezi latentně hydraulickou a pucolánovou složkou je dána 

koncentrací CaO. Pucolány obvykle obsahují vyšší množství aktivního SiO2. 

 

 

 

Obrázek 4: Mineralogická fázová klasifikace, rozdělení na 4 typy (I) Inertní; (M) Mix; (A) Aktivní a (P) 

Pucolán převzato z (Vassilev et al. 2007). 

 

Pucolánové materiály 

Pucolánové materiály jsou definovány jako silikáty, nebo aluminosilikáty, které samotné 

nemají žádný, nebo jen velmi malý význam pro tvorbu cementu, nicméně v jemnozrnné 

formě a v přítomnosti vlhkosti reagují s hydroxidem vápenatým za normální teploty a tvoří 
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se sloučeniny, které mají důležité cementové vlastnosti (Abdullah et al. 2012). Když se 

používají pucolány ve směsi s cementem, rychlejší hydratace cementu uvolňuje 

hydroxylové ionty (OH
-
), které se poté rozbíjí a rozpouštějí amorfní fázi popílku a za 

spotřeby Ca(OH)2 se tvoří C-S-H (vápenato křemičité hydráty).  Jelikož C-S-H přispívají 

ke zvyšování pevnosti materiálu, je možné určit pucolánové reakce měřením pevnosti 

v tlaku (Wang et al. 2001).  Aby došlo k pucolánovým reakcím, měly by pucolánové 

materiály obsahovat vysoké množství amorfních silikátů (Abdullah et al. 2012).  

 

Poměr C/S v C-S-H je různý a závisí na typu pucolánu, době, teplotě a poměru 

vápno/pucolán. Obecné schéma rovnice reakce pucolánu s hydroxidem vápenatým 

(Rovnaníková 2011): 

 

Si-O-Si + 8 OH
-
   2[SiO(OH)3]

-
 + H2O 

Si-O-Al + 7 OH
-
   [SiO(OH)3]

-
 + [Al(OH)4]

- 

 

Další reakční produkty vznikají v průběhu delší doby: 

C2ASH8, C3A·CaCO3·H12, C3AS3-C3AH6, C3AS2H2 

 

Pucolánová aktivita je schopnost reakce amorfního SiO2, silikátu nebo aluminosilikátu 

reagovat s Ca(OH)2 za běžných podmínek. Schéma procesu: 

 

amorfní SiO2  

       
   

       C-S-H, C-A-H sloučeniny 

 

 

Hydratační schéma cementu (Rovnaníková 2011): 

C3S + C2S + C3A + C4AF + n H2O   C-S-H + C-A-H + C-F-H + Ca(OH)2 

 

Hydratační reakce: 

 2(3CaO·SiO2) + 6 H2O   3CaO·2SiO2·3H2O + 3 Ca(OH)2 

 2(2CaO·SiO2) + 4 H2O   3CaO·2SiO2·3H2O + Ca(OH)2 

 3CaO·Al2O3 + 6H2O   3CaO·Al2O3·6H2O 

 3CaO·Al2O3 + Ca(OH)2 + 12 H2O   4CaO·Al2O3·13H2O 

 4CaO·Al2O3·Fe2O3   C4(A,F)Hx + C3AH6 a C3FH6 

 

Nežádoucí reakce: 

 CaO + H2O   Ca(OH)2 

 MgO + H2O   Mg(OH)2 
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Beton 

Jako příměs se popílky přidávají také do betonů, kde díky pucolánovému charakteru 

zlepšují jejich kvalitu. V tomto případě nejvíce záleží na granulometrii popílků 

(jemnozrnnější jsou vhodnější), proto jsou pro toto využití vhodnější popílky 

z elektrostatických odlučovačů než popílky z mechanických odlučovačů (Pan et al. 2008). 

Popílek jako velmi jemná složka může přispět k optimalizaci granulometrie použitého 

kameniva ve skladbě betonu jako příměs I. a v případě pucolánových vlastností může za 

definovaných podmínek být použit jako aktivní příměs II. pro výrobu betonu. Dle ČSN EN 

450-1 Popílek do betonu – Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody se popílek dá 

použít při výrobě betonu jako částečná náhrada portlandského cementu. 

 

V normě ČSN EN 450-1 je popílek definován následovně: 

 Popílek je jemný prášek převážně z kulovitých sklovitých částic, které vznikají při 

spalování práškového uhlí samotného, nebo i se spoluspalovaným materiálem. Má 

pucolánové vlastnosti a sestává převážně z SiO2 a Al2O3, přičemž obsah aktivního 

SiO2, definovaný a stanovený podle ČSN EN 197-1, je nejméně 25 % 

hmotnostních. 

 Popílek se získává elektrostatickým nebo mechanickým odlučováním z plynů 

topenišť otápěných práškovým uhlím samotným, nebo i se spoluspalovaným 

materiálem. 

 Popílek se může před použitím upravovat například tříděním, výběrem, 

proséváním, sušením, smícháváním, mletím nebo snižováním uhlíku nebo 

kombinací těchto procesů  

 

Tabulka 11: Kvalitativní požadavky na popílek (ČSN EN 450-1) 

Vlastnost Požadavek Mezní hodnota 

jednotlivého 

vzorku 

Zkušební 

metoda 

Ztráta žíháním (1 h) Kat. A   5 % 

Kat. B 2 – 7 % 

Kat. C 4 – 9% 

+ 2 % 

+ 2 % 

+ 2 % 

EN 196-2 

Obsah chloridů (Cl
-
)   0,1 % 0 % EN 196-2 

Obsah SO3   3 % + 0,5 % EN 196-2 

Volný CaO   2,5 % 
(1) + 0,1 % EN 451-1 

Aktivní CaO   10 % + 1 % EN 197-1 

Aktivní SiO2   25 % - 3 % EN 197-1 

SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 

celkem 

  70 % - 5 % EN 196-2 

Obsah alkálií Na2Oekv.   5 % - 0,5 % EN 196-2 

Obsah MgO   4 % + 0,5 % EN 196-2 

P2O5 
(2)   4 % 110 mg.kg

-1
 EN 450-1 
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Zbytek na sítě 0,045 mm Kat. N   40 % 

Kat. S   12 % 

  10 % 

+ 1 % 

EN 451-2 

Za mokra 

Index účinnosti 

(porovnání pevnosti 

v tlaku) 

Za 28 dní 75 % 

Za 90 dní 85% 

- 5 % EN 196-1 

Objemová stálost 
(3)   10 mm - EN 196-3 

Variabilita měrné 

hmotnosti 

Max.   200 kg.m
3
 od 

deklarované 

+ 25 kg.m
-3 

EN 196-6 

Počátek tuhnutí Ne 2x delší než směs 

z cementu 

+ 20 minut EN 196-3 

Požadavek na množství 

vody 

95 % (jen kategorie S) + 2 % EN 450-1 

(1) Pokud je ≥1 %, nutná zkouška na objemovou stálost. 

(2) Obsah rozpustného fosforečnanu vyjádřený jako P2O5. 

(3) 50 % popílku a 50 % cementu. 

 

 

 
Obrázek 5: Cihly s příměsí popílku. Zdroj: Pranav Industries (Pranav Industries 2014). 

 

Výhody a nevýhody použití popílků do betonů  

Pozitivní zkušenosti s používáním popílků do betonu (Svaz výrobců cementu ČR 2014): 

 

1. Popílek ve formě fileru optimalizuje křivku zrnitosti kameniva, zvyšuje podíl 

jemných částic pro dobrou čerpatelnost čerstvého betonu, zlepšuje 

zpracovatelnost a soudržnost čerstvého betonu, zmenšuje náchylnost na 

rozmíšení čerstvého betonu při dopravě a zpracování. 

2. Příměs popílku při betonáži masivních betonových konstrukcí příznivě 

ovlivňuje proces tuhnutí a tvrdnutí včetně vývoje hydratačního tepla a zvyšuje 

odolnost betonu v chemicky agresivním prostředí. 
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3. Popílek nezhoršuje mrazuvzdornost ztvrdlého betonu a omezuje proces 

reversibilního smršťování betonu. 

4. Popílek příznivě ovlivňuje hutnost cementového tmelu a těsnost povrchových 

vrstev ztvrdlého betonu proti působení tlakové vody, zpomaluje proces 

karbonatace povrchu ztvrdlého betonu. 

 

Negativní zkušenosti a rizika při použití nevhodné kvality nebo vyšší dávky popílku do 

betonu (Svaz výrobců cementu ČR 2014): 

 

1. Vysoký obsah oxidu vápenatého CaO v popílku způsobuje objemové změny 

čerstvého a tuhnoucího betonu, způsobuje vnitřní napětí s rozvojem trhlin v 

cementovém tmelu, snižuje pevnost ztvrdlého betonu zejména v tahu za ohybu, 

případně může způsobit destrukci struktury. Vysoký obsah oxidu sírového SO3 

(celkové síry vyjádřené jako SO3) v popílku způsobuje korozi ztvrdlého betonu 

a jeho objemové změny. 

2. Vysoký podíl spalitelných látek (nedopalu), především obsahu neshořelého 

zbytkového uhlíku v popílku ovlivňuje obsah vzduchu v provzdušněném 

čerstvém betonu, narušuje proces tuhnutí a tvrdnutí čerstvého betonu, snižuje 

trvanlivosti betonu, např. způsobuje odlupování povrchu ztvrdlého betonu. 

3. Vysoký obsah chloridů v popílku může ovlivnit jeho celkové množství 

v betonu s rizikem koroze uložené výztužné oceli. Není vhodné používat 

popílek při betonáži za nízkých teplot. 

4. Nepřiměřeně vysoká dávka popílku ovlivňuje obsah skutečně potřebné 

záměsové vody, mění reologické vlastnosti čerstvého betonu, obvykle 

způsobuje tzv.bleeding – odlučování vody na povrchu uloženého betonu s 

rizikem následného snížení trvanlivosti ztvrdlého betonu (odolnosti vodě a 

rozmrazovacím prostředkům, cyklům mrazu), zvyšuje propustnost struktury 

betonu při působení tlakové vody. 

5.1.2 Maltoviny 

Ve výrobě maltových směsí může jít o celý sortiment, tj. malty pro venkovní a vnitřní 

použití, speciální malty na pórobetony, malty tepelně izolační, malty pro různé speciální 

účely apod. Základním normovaným požadavkem ve výrobě maltovin je jejich pevnost 

v tahu za ohybu, pevnost v tlaku a přilnavost k podkladu (kdy zvýšení pevnosti lze ovlivnit 

přidáním aditiv či proteplováním směsí), a zásadní je tedy posouzení všech fyzikálních a 

chemických vlastností popílků (Fečko et al. 2005). Jednou z hlavních předností použití 

popílků v maltovinách je nižší potřeba vody a produkce menšího množství tepla při 

hydrataci (Menéndez et al. 2014).  
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5.1.3 Umělé kamenivo  

Při výrobě umělého kameniva, kterým lze částečně nebo úplně nahradit přírodní kamenivo 

a hlavně omezit vznik nežádoucích výluhů, je možné použít jak vysokoteplotní tak fluidní 

popílky. Využití popílků z fluidního spalování jako reaktivního mikrokameniva se však 

jeví jako výhodnější alternativa, neboť fluidní popílky zvyšují pevnosti cementových 

kompozitů až o 40% (Brandštetr 1998). 

Základním kritériem rozdělení jednotlivých druhů umělého kameniva je způsob 

vytvrzování: 

1. Technologie za studena – normální zrání ve vlhkém prostředí. 

2. Technologie za zvýšené teploty – urychlené zrání propařováním (technologie 

Aardelite). 

3. Technologie za zvýšené teploty a tlaku – urychlené zrání autoklávováním 

(hydrotermální zrání). 

4. Technologie spékáním – za teplot nad 1000°C (Agloporit, Lytag). 

 

Technologie Aardelite 

Výroba umělého kameniva Aardelite využívá reakce hydroxidu vápenatého ve formě 

vápenné kaše s SiO2, Al2O3 a Fe2O3 oxidy obsaženými v popílku. Reakce je podobná 

tvrdnutí betonu a vzniká tvrdý a stabilní materiál. Do mísiče se dávkuje popílek, 

recyklovaný materiál z třídění, vápno, voda, popř. další přísady a vše se důkladně 

promíchá. Vzniklá hmota se přivádí do peletizátoru, kde vznikají pelety (granule) o různé 

velikosti. Působením teploty 70-90 °C pelety vytvrdnou a dávkují se přes mezizásobník do 

třídiče. Rozměrově nevyhovující část se vrací zpět na počátek procesu. Aardelite má ve 

srovnání s Lytag poněkud horší vlastnosti (pevnost, nasákavost, mrazuvzdornost), neužívá 

však energeticky náročné vysokoteplotní technologie. Měrná hmotnost kameniva Aardelite 

je 1140 -1750 kg/m3, pevnost granulí v tlaku 2,5 - 8,4 MPa (Internet X4. Aarding 

Lightweight Granulates BV). 

 

 
Obrázek 6: Výroba umělého kameniva technologií Aardelite. Zdroj: Aarding Lightweight Granulates BV 

2014 
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V Polsku se výroba tohoto kameniva nazývá Cegran, Megran (ve směsi je využit cement 

do 15%) a Pegran. 

 

Technologie Lytag 

Lytag jsou popílkové pelety slinuté při teplotě 1300°C, popílek musí obsahovat určité 

množství uhlíkatých látek (3-5%), jinak je třeba přidat mleté uhlí. Hlavními výhodami 

umělého kameniva takto vyrobeného jsou oproti jiným technologiím: vysoká pevnost, 

umožňující používání dokonce i v předpjatém betonu, hmotnost, lehčí téměř o 50% než 

přírodní kamenivo, dobré izolační vlastnosti, ohnivzdornost. Lytag je kamenivo 

konstruované pro nosné železobetonové a předpínané konstrukce (Kleprlík 2000). Lze jej 

výhodně použít pro stavby, kde je třeba snížit hmotnost konstrukcí (měrná hmotnost 750-

1400 kg/m3 , pevnost v tlaku je větší než 5 MPa).  

 

Technologie Agloporit 

Technologie výroby tohoto kameniva je ve světě známá již několik desítek let. Umělé 

pórovité kamenivo se získává sbalkováním lehkých popílků vznikajících při spalování 

černého a hnědého uhlí. Vyrábí se slinováním - krátkodobým výpalem prováděným na 

aglomeračních roštech. Většina zrn má kulovitý tvar, proto jsou vhodná pro výrobu 

lehkých konstrukčních betonů. Jeho barva je šedá, šedohnědá až šedočerná. Póry tvoří 40-

65% jeho objemu. Agloporitové betony mají velmi široké použití - od čistě tepelně 

izolačních až po vyztužené betony vyloženě konstrukční. Lehké umělé kamenivo ze 

spékaných popílků bylo již dříve pod komerčním označením agloporit hromadně vyráběno 

v závodě Dětmarovice u Ostravy s využitím licenční technologie od firmy Corson z USA. 

Umělé kamenivo z této výrobny bylo s dobrými výsledky použito v celé řadě stavebních 

aplikací (Černý 2008). 

5.1.4 Geopolymery 

Geopolymer je anorganický polymer křemičitanu hliníku získaný syntézou převážně 

křemičitých a hlinitých materiálů geologického původu nebo vedlejších produktů jako je 

popílek. Termín Geopolymer představil v roce 1979 profesor Davidovits, aby 

reprezentoval minerální polymery získané geochemií. Postupně se tento pojem vžil jako 

obecné označení anorganických polymerních sloučenin. Vlastnosti geopolymerních betonů 

jsou ovlivněny volbou použitého cementujícího materiálu (jeho chemické složení, velikost 

částic, obsah CaO), druhem alkalického aktivátoru, dále pak dobou a způsobem ošetřování 

(Kynčlová 2008).  

Geopolymerní betony vyrobené z kalcinovaných materiálů, jako je metakaolin, popílek, 

struska atd., dosahují vyššíchpevností v tlaku v porovnání s nekalcinovanými materiály, 

jako je kaolinitický jíl. Mezi hlavní přednosti těchto materiálů patří:  

 vysoká pevnost a odolnost  

 vodotěsnost  
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 mrazuvzdornost – 300 až 1300 zmrazovacích cyklů  

 vysoká chemická odolnost  

 žáruvzdornost  

 malé dotvarování a hydratační smrštění u geopolymerních popílkových betonů  

 

U geopolymerního betonu má geopolymer funkci pojiva. Při výrobě geopolymerního 

betonu se používá stejných technologií jako při výrobě běžného betonu. Stejně jako v 

běžných betonech plnivo zabírá největší objem, okolo 75- 85% hmotnosti. 

Geopolymerní betony mají i své nevýhody, jako je:  

 velké hydratační smrštění u alkalicky aktivovaných struskových betonů  

 rychlejší karbonatace než u betonu na bázi Portlandského cementu  

 tvorba výkvětu na povrchu  

 

Na výrobu geopolymerního struskového pojiva je potřeba 2krát méně energie než na 

výrobu Portlandského cementu. Svázané emise CO2 geopolymerního pojiva jsou o 80% 

nižší než u Portlandského cementu. Tyto hodnoty potvrzují, že geopolymerní betony lze 

řadit mezi materiály šetrné k životnímu prostředí. Geopolymerní betony se též vyznačují 

vysokou pevností, trvanlivostí a chemickou odolností (Motohiro Ohno 2014). 

 

 

 
Obrázek 7: Geopolymerní betonový blok vyrobený s použitím popílku. Zdroj: Jeff Salton 2014. 

5.1.5 Izolační materiály 

Popílkový materiál je rovněž možné využít k výrobě různých druhů izolačních hmot. 

Důležitými faktory jsou poměrně vysoký obsah SiO2 v popílcích, ale také obsah Al2O3, 

Fe2O3, CaO, MgO, TiO2, Na2O, K2O a síry a úroveň jejich radioaktivity. Experimentální 

zkušenosti ukázaly reálnou možnost zpracování popílku odpovídajícího chemického 

složení tavením a následujícím rozvlákněním na minerální vlnu a dále pak na výrobky z ní 

(Simovic et al. 2000). 



Ing. Silvie Hartmann: Úprava popílku ze spaloven odpadů s možností snížení environmentálních rizik 

 

 

2015  49 

5.1.6 Keramika 

Keramika je dalším z odvětví, ve kterém se popílky hojně využívají. Jsou hlavní složkou 

směsí pro výrobu dlaždic a obkladaček, ve kterých je kromě jílu a hlíny i 60 – 80 hm. % 

popílků. Popílkové směsi, které obsahují jako výchozí surovinu jen elektrárenský popílek a 

různé druhy jílů, vykazují po vypálení kromě malých množství mullitu a magnetitu i novou 

krystalickou fázi, cristobalit. Obsah cristobalitu je možné regulovat množstvím popílku ve 

směsi, vyšší vypalovací teplotou a dobou vypalování. Vzniklý cristobalit zvyšuje pevnost 

skelné fáze, a tím i pevnost výrobku (Ferreira et al. 2003). 

5.1.7 Rekultivace dolů 

Jedním z možných využití je při rekultivaci hlubinných dolů, kde je možné popílek použít 

jako zpevněný zásypový materiál. Zpevněný zásypový materiál složený z klasických 

popílků zpevněných hydraulickým pojivem je dopravován do jámy v řídkém stavu s 

hlídanou konzistencí, která zaručuje pevnost pro určité úseky jámy až 5 MPa. Tento 

materiál beze zbytku zaplní celý prostor jámy a stává se tak zcela nepropustným pro průnik 

metanu. Rovněž fyzikálně mechanické vlastnosti tohoto materiálu jsou dlouhodobě 

ověřovány a receptury pro likvidaci jam jsou certifikovány pro řadu typů popílků a pojiv 

(Šašek 2007). 
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6 Metodika provedení práce 
 

Cílem této dizertační práce je úprava popílku ze spaloven odpadů za účelem eliminace 

nebezpečné vlastnosti H15 (konduktivita a rizikové prvky – Hg, Pb, Cr, Cd). Cílem je i 

výzkum možného použití popílků jako náhrady materiálu pro použití ve stavebnictví 

(výroba betonu) s potlačením environmentálních rizik. 

Pro dosažení cíle doktorské práce jsem zvolila následující postup: 

1. Získání vzorků popílků ze spaloven komunálních odpadů v Rakousku. Popis 

vzorků viz níže. 

2. Základní analýzy popílku ze spaloven odpadů a následná identifikace potenciálně 

nebezpečných látek a jejich obsahu se zaměřením na těžké kovy (zejm. Hg) a 

chloridy – chemická analýza – RTG fluorescence dle ČSN EN 15390:2007; vodný 

výluh dle ČSN EN 12 457-4 (83 8005); elementární analýza dle ČSN ISO 29541; 

mikroskopická analýza; FTIR spektroskopická analýza; granulometrie; ekotoxicita.  

3. Mineralogická fázová analýza vzorků pomocí RTG práškové difrakce k určení 

pucolánových a hydraulických vlastností popílků. 

4. Ověření technologie pro odstranění chloridů z popílků metodou vymývání. 

5. Fyzikální možnosti úpravy popílku tříděním na Cyclosizeru. 

6. Vyhodnocení účinnosti úpravy popílků s ohledem na eliminaci nebezpečných 

vlastností. 

7. Příprava směsí popílků po úpravě vlastností pro použití jako příměs do betonu ve 

stavebnictví. 

8. Tvorba betonových trámečků z připravených směsí dle ČSN EN 450-1. 

9. Provedení pevnostních zkoušek betonových trámečků dle ČSN EN 196-1. 

10. Vyhodnocení rizik použití popílků ze spaloven odpadů s ohledem na 

environmentální ukazatele (toxicita, vyluhovatelnost).  

Pro určení vlastností popílků byly použity vzorky popílku ze spalovny komunálního 

odpadu v Rakousku. Získání těchto vzorků bylo možné díky mé spolupráci na projektu 

Urban Mining na TU Wien, do kterého jsem měla možnost zapojit se v rámci zahraniční 

stáže podporované MŠMT ČR. Během spolupráce na projektu na TU Wien jsem získala 

cenné zkušenosti a znalosti z oblasti spaloven odpadů a úpravy popílků, které jsem pak 

aplikovala při provádění analýz na VŠB-TU Ostrava. Tato práce se bohužel nedala ověřit 

na popílcích z českých spaloven odpadů, jelikož technologie spalování odpadů v ČR jsou 

odlišné. Příkladem může být spalovna odpadů SAKO Brno, a.s., kde využívají novou 

technologii přímé stabilizace popílku a ten je jako solidifikovaný end-produkt, skládající se 

z vápenatých solí, popílku, aktivního uhlí a přebytku reagentů ukládán na skládku odpadů.  

Vzorky popílku ze tří spaloven v Rakousku jsou v práci označeny jako popílek 1, 2 a 3. 

Bližší specifikace konkrétních spaloven z důvodu zachování mlčenlivosti není možná. 

Vzorky popílků byly k výzkumným účelům odebrány v průběhu let 2013 a 2014, 
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v laboratoři byly homogenizovány pro následné analýzy a úpravy. Popis technologií 

používaných ve spalovnách, ze kterých byly popílky odebrány je uveden níže: 

 

Obrázek 8: Schéma technologie spalovny odpadů A: pec s fluidním ložem; B: roštová pec; C: rotační pec; 

D: odběr surových částic ze zóny transferu tepla; E: „suchý“ systém čištění spalin; F: elektrostatický 

odlučovač (esp) nebo tkaninový filtr (tf); G: „mokré“ čištění spalin – mokrá vypírka; H: SCR – selektivní 

katalytická redukce; I: adsorpce na koks; J: komín. Upraveno dle Purgar et al. 2014. 

Popílek 1 – Tato spalovna má 3 spalovací roštové pece a spaluje se v ní 188 000 tun 

komunálního odpadu ročně. Dle schématu na obr. č. 8 lze technologii této spalovny popsat 

těmito stupni: B, D, E, F (tf), G, I a J. Největším rozdílem v technologii oproti ostatním 

dvěma je v použití přídavku drceného aktivačního koksu. Aktivační koks je vstřikován do 

proudu spalin před tkaninovým filtrem z důvodu efektivnějšího odstranění rtuti a dalších 

polutantů ze spalin. Množství tuhých reziduí z této spalovny: 47 500 t ložového popela, 

3 700 t popílku a 190 t filtračního koláče s obsahem vody  40%. V tabulkách a textu 

uveden jako 1. 

Popílek 2 – Tato spalovna má 2 spalovací roštové pece a spaluje přibližně 203 000 t 

komunálního odpadu ročně. Technologie spalovny zahrnuje tyto procesy: B, D, F (esp), G, 

I, J. Mokrá vypírka spalin probíhá ve dvou stupních, v prvním stupni je kyselé prostředí, ve 

kterém se extrahuje mimo jiné i HCl a Hg, ve druhém stupni je na pevno umístěn adsorbér 

s aktivačním koksem. Aktivační koks z této instalace je klasifikován jako nebezpečný 

odpad a je spalován v jiné spalovně. Popílek z této spalovny se skládá ze směsi roštového 

popele a úletového popílku. Množství tuhých reziduí z této spalovny: 44 000 t ložového 

popela, 3 300 t popílku a 270 t filtračního koláče s obsahem vody  40%. V tabulkách a 

textu uveden jako 2. 
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Popílek 3 – Tato spalovna používá technologii spalování v peci s fluidním ložem a spaluje 

především palivo vyrobené z odpadu (RDF) a částečně také čistírenské kaly, kapacita 

spalovny je 110 000 t odpadu ročně. Technologie spalovny zahrnuje tyto procesy: A, D, F 

(esp), G, H, I, J. Popílek z této spalovny se skládá ze směsi roštového popele a úletového 

popílku. Množství tuhých reziduí z této spalovny: 10 100 t ložového popela, 11 200 t 

popílku. V tabulkách a textu uveden jako 3. 

Vzorky popílku měly tmavší šedavou až hnědavou barvu (barva popílků se liší v závislosti 

na použité technologii spalování odpadů a na vstupu do spalovny odpadů). Vzorek 1 

obsahuje viditelné malé černé částečky nedopalu (Obr. 9). Hodnota pH všech vzorků byla 

vysoce zásaditá 12,2 – 12,4, hustota popílku: Popílek 1 = 2,97 g/cm
3
,
 
Popílek 2 = 2,85 

g/cm
3
, Popílek 3 = 2,49 g/cm

3
.  Všechny vzorky popílku byly dobře smáčitelné. Další 

analýzy charakterizující vlastnosti zkoumaných popílků jsou uvedeny v následujících 

kapitolách. 

   
Obrázek 9: Vzorky ze spaloven komunálního odpadu: zleva Popílek 1, Popílek 2, Popílek 3 

7 Použité analytické metody 
 

Pro charakterizaci popílků ze spaloven odpadů byly použity následující analytické metody. 

 

Granulometrie 

Distribuce částic popílku byla analyzována pomocí na přístroji Mastersizer 2000, 

MALVERN Instruments, v laboratořích IGI na VŠB – TUO. Výstupem je zrnitostní křivka 

v rozsahu 0,02 – 2000 µm. 

 

RTG fluorescenční spektrometrie 

Pro základní analýzu chemického složení byla použita metoda RTG flourescenční 

spektrometrie na přístroji SPECTRO akreditovanou laboratoří Zdravotního ústavu Ostrava 

(ZUOVA) dle SOP OV 202. SOP vychází z ČSN EN 15390 prosinec 2007: 

„Charakterizace odpadů a půd – Stanovení elementárního složení metodou rentgenové 

fluorescence“. Principem zkoušky je analýza vzorků na RTG spektrometrech 

s energiodisperzním polovodičovým detektorem metodou sekundárních emisí 
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charakteristického záření. Vzduchosuchý vzorek je v případě potřeby  rozemlet na částice 

menší než 60 µm, a po přidání vosku je vzorek  tabletován. Vzorky jsou měřeny  na RTG 

fluorescenčním spektrometru, při měření je využíváno jak polarizačních terčíků pro 

eliminaci vlivu matrice, tak sekundárních terčíků pro efektivnější měření skupin prvků. 

RTG prášková difrakce 

Fázové složení vzorků bylo sledováno pomocí práškové RTG difrakční analýzy. Pro 

ověření správnosti kvalitativního vyhodnocení a také pro semikvantitativní odhady složení 

vzorků byla použita Rietveldova analýza difrakčních dat (software RayfleX Autoquan). 

Měření probíhalo na přístroji Bruker AXS D8 Advance s 2Ɵ/Ɵ geometrií, s Goebelovým 

zrcadlem v primárním svazku a s energiově disperzním detektorem SOL-XE. Výsledky 

jsou prezentovány včetně odhadů náhodných chyb (statistická úroveň 99 %, tj. 3σ). 

Analýza byla provedena v laboratoři ICT, VŠB - TU Ostrava. 

Elementární analýza 

Elementární analýza byla provedena na analyzátoru EA3OO firmy EuroVector Instruments 

& Software v laboratořích IGI na VŠB - TUO dle ČSN ISO 29541 (Tuhá paliva -  

stanovení obsahu veškerého uhlíku, vodíku a dusíku – Instrumentální metoda. 

Infračervená spektroskopie 

FTIR analýza popílků byla provedena na infračerveném spektrometru Nicolet 6700, 

Thermo Scientific v Laboratoři organické geochemie na VŠB – TUO. Analýzy byly 

provedeny na práškovém vzorku metodou ATR- FTIR, výsledky byly vyhodnoceny 

pomocí softwaru OMNIC. 

Mikroskopie 

Mikroskopická analýza vzorků nedopalu byla provedena na skenovacím elektronovém 

mikroskopu FEI Quanta 650 FEG, analyzátory EDX – EDAX Apollo X, WDA – LEXS, 

EBSD – EDAX TSL, CL - Gatan Mono 4, v laboratořích IGI na VŠB – TUO. Pro analýzu 

bylo nastaveno rozlišení 50 – 500 µm. 

8 Charakteristika neupravených popílků 
 

8.1 Granulometrie 
 

Granulometrie, tedy stanovení velikosti částic a jejich distribuce v popílku je jedna ze 

základních analýz k určení fyzikálních vlastností popílku. Zjištění granulometrie u vzorků 

popílků je zajímavé zejména při zavádění nového systému nakládání s těmito vedlejšími 

energetickými produkty, např. pro určení správné třídící techniky, nebo k vyhodnocení 

případných zdravotních rizik (De Boom 2012). 
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Velikost částic a jejich distribuce ovlivňuje vlastnosti popílku. Chemické složení ultra-

jemných částic (<13 µm) se výrazně liší od větších částic >53 µm. Pro stanovení distribuce 

částic ve vzorcích byly použity dvě metody měření: 1) měření „suchou cestou“ – stanovení 

granulometrie na neupravených vzorcích popílků v pevném stavu (Obr. 10) a 2) měření 

v suspenzi – stanovení granulometrie popílků v suspenzi vzorků v destilované vodě (Obr. 

11) Souhrnné výsledky přepočtené na hmotnostní procenta jsou uvedeny v Tab. 12. 

 

 
Obrázek 10: Distribuční křivky studovaných vzorků popílku – měřeno „suchou cestou“ na vzorcích v 

pevném stavu. 

 

 
Obrázek 11: Distribuční křivky studovaných vzorků popílku – měřeno v suspenzi popílků v destilované 

vodě. 

 

 

 



Ing. Silvie Hartmann: Úprava popílku ze spaloven odpadů s možností snížení environmentálních rizik 

 

 

2015  55 

Tabulka 12: Distribuce částic zkoumaných vzorků popílku. 

velikost 

[µm] 

Suchá cesta  Destilovaná voda 

hm.% hm.% 

Popílek Popílek 

 1 2 3 1 2 3 

< 90 24.09 35.19 47.90 33.89 44.48 47.16 

50 - 90 9.57 10.23 10.64 19.12 17.18 15.28 

10 – 50 30.82 24.72 24.11 36.7 27.48 25.82 

< 10 35.52 29.87 17.35 10.29 10.86 11.74 

 

De Boom et al. (2012) zkoumali granulometrii tuhých reziduí po spalování komunálních 

odpadů a jako rozpouštědlo použili isopropylalkohol. Jejich výsledky pro popílek 

z tkaninových filtrů (TF) i z elektrostatických odlučovačů (ESP) jsou charakteristické 

bimodálním charakterem. Bimodální distribuce částic byla také pozorována pro popílky ze 

spalování nemocničních odpadů a pro popílky ze spalování práškového uhlí (Kauppinen 

1990).  První vrchol bimodální distribuce částic se nachází pro popílky ze spalování KO 

okolo 0.3 µm a druhý vrchol pro popílky z TF se nachází v oblasti okolo 20 µm a z ESP 

okolo 100 µm. Stanovení distribuce menších velikostí částic je často limitováno měřícím 

zařízením, obzvláště pro popílky, kdy je často uváděná spodní měřitelná hranice až 0.5 µm 

a více (Rémond et al., 2002, Phongphiphat et al. 2011). Záleží také na rozpouštědle, ve 

kterém se vzorky stanovují, isopropylalkohol použitý v De Boom et al. (2012) je nepolární 

rozpouštědlo a jak autoři uvádějí, vlivem tohoto rozpouštědla může dojít k rozbíjení 

agregátů, jejich stanovisko ale nelze potvrdit, jelikož nikdo jiný ke stanovení granulometrie 

popílků nepoužil isopropylalkohol. Granulometrie popílků v mé dizertační práci je 

ovlivněna použitím různých rozpouštědel, vlivem rozpouštění solí chloridů přítomných ve 

vzorcích popílků (obsah chloridů pro některé vzorky je až 20%). Rozpustnost NaCl 

v destilované vodě je 35.86 g/100 ml (20°C). 

Porovnání velikostí částic jednotlivých popílků a reziduí z čištění spalin je obtížné, jelikož 

záleží na použité technologii ve spalovnách a také na případných reagentech vstupujících 

do procesu čištění spalin (Phongphiphat et al. 2011). Střední hodnota zrna d050 je uvedena 

v Tab. 14, a je podobná s výsledky uvedenými jinými autory, Bournonville (2002) uvádí 

průměrnou velikost v této třídě 28 µm, Aubert et al. (2004) 38 µm,  Phongphiphat et al. 

(2011) 40-50 µm a Alba et al. (1997) mezi 60-80 µm.  

 

Tabulka 13: Střední hodnota zrna d050 pro zkoumané popílky 

Způsob měření d050 [µm] 

1 2 3 

suchá cesta 20.19 41,86 85.51 

destilovaná voda 61.74 84,30 80.65 

 

Pro potřeby hodnocení popílků ze spaloven odpadů použitých k výzkumu v této práci, byla 

zásadní informace ohledně hmotnostního výnosu částic vyskytujících se pod 10 µm. Po 
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třídění popílků na cyclosizeru vzniká nejjemnozrnnější třída (   <10 µm), která je 

charakteristická vysokou koncentrací těžkých kovů. Hmotnostní výnos popílků po třídění 

na cyclosizeru byl tedy porovnán s výsledky granulometrie prováděné „mokrou cestou“ a 

je v této třídě ve shodě   5-8%. Informace ohledně hmotnostnch výnosů po třídění a 

koncentraci těžkých kovů v jednotlivých třídách jsou uvedeny v kapitole 8.2.1.. 

 

8.2 Chemická analýza 
Jedním z nejdůležitějších stanovení pro další možnosti úpravy a nakládání s popílkem ze 

spaloven KO je chemická analýza vzorku. Technologie čištění spalin používané 

v jednotlivých spalovnách komunálních odpadů výrazně ovlivňují vlastnosti popílků. 

Základní prvková charakteristika popílků ze spaloven odpadů je uvedena v Tab. 14. 

 

Tabulka 14: Chemická prvková analýza zkoumaných popílků ze spaloven odpadu v porovnání s 

průměrnými hodnotami pro popílky 

 POPÍLEK ZE SPALOVÁNÍ ODPADŮ  

Vzorek 1 
(TF)

 

[mg/kg] 
2 

(ESP)
 

[mg/kg] 
3 

(ESP)
 

[mg/kg] 
Nejistota 

měření 

Průměrné 

hodnoty* 

Hg 37.1 34.3 1.9  20% 0.7 – 30 

Ag 18.2 11.4 3.1  15% - 

As 27.9 18.9 6.4  20% 37 - 320 

Ba 900 1100 987    % 330 – 3100 

Bi 58 49.3 9.7  20% - 

Br 1880 1390 141  10% - 

Cd 237 181 12.2  50% 50 – 450 

Ce 9 8.7 22.9 - - 

Co 26 26 36.7 - 13 – 87 

Cr 656 558 254  30% 140 – 1100 

Cs <1 <1 <1 - - 

Cu 820 908 1550  30% 600 – 3200 

Ga 8.4 23.5 15.7  40% - 

Ge <0.5 <0.5 <0.5 - - 

I 32.8 8.4 0.7  20% - 

La <2 <2 14.9 - - 

Mn 514 584 543  25% 800 – 1900 

Mo 22 24.7 10  20% 15 – 150 

Nb 11.3 11.9 12.4    % - 

Ni 51.9 60.4 56.9  30% 60 – 260 

P 3540 3840 15000  40% 4800 – 9600 

Pb 2800 2580 1370  25% 5300 – 26000 

Rb 105 78.8 38.8  10% - 

Sb 773 719 128  40% 260 – 1100 

Se 13.3 10.1 2.8  40% 0.4 – 31 

Sn 955 752 284  25% 550 – 2000 

Sr 345 368 314  10% - 

Ta 54.6 <1.6 <1.6  30% - 

Te <0.5 1.5 <0.5 - - 
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 * Průměrné hodnoty jednotlivých prvků v popílcích převzaty z Sloot et al. 1997 

 TF tkaninový filtr   ESP elektrostatický odlučovač  

 

Popílky z tkaninových filtrů (Popílek 1 
TF

) vykazují obecně nejvyšší obsahy těžkých kovů 

mezi zkoumanými vzorky popílků. Tkaninové filtry bývají většinou umístěny až na konci 

systému čištění spalin. V našem případě je do systému čištění spalin zakomponována i 

technologie vstřikování aktivního koksu před tkaninovým filtrem. Na aktivní koks se 

zachycují těžké kovy, především ale tato technologie slouží k záchytu Hg ze spalin 

(popsáno v kap. 3.3). Jak je patrné z Tab. 14, vzorky popílku ze spalovny KO s touto 

technologií obsahují nejvyšší koncentrace Hg (37.1 mg/kg) a tyto koncentrace značně 

převyšují limitní hodnoty Hg pro ukládání na skládky ostatního odpadu (limit 20 mg/kg) 

(Purgar et al. 2014). Také obsah Cd, Cr, Pb a Zn je u těchto popílků nejvyšší.  

Jak uvádí mnoho autorů, popílky ze spalování odpadů (především komunálních) jsou 

bohaté na těžké kovy (především pak Zn a Pb). Koncentrace Pb se pohybuje v rozmezí 

0.14 hm.% (popílek 3) – 0.28 hm.% (popílek 1), což jsou koncentrace nižší než uvádí De 

Boom et al. (2012) (Pb = 0.53 – 2.6 hm.%); Hjelmar (1996) (Pb = 0.74 – 1.9 hm. %) a 

Bayuseno et al. (2011) (Pb = 1.29 – 1.43 hm.%). Koncentrace Zn se pohybuje v rozmezí 

0.42 hm. % (popílek 3) – 1.59 hm.% (popílek 1). Množství Zn je ve shodě s výsledky, 

které uvádí De Boom et al. (2012) (Zn = 0.7 – 2.0 hm. %) a je výrazně nižší než uvádí 

Bayuseno et al. (2011) (Zn = 4.88 – 4.94 hm.%). Přítomnost těchto prvků je závislá na 

složení spalovaného odpadu a na spalovací teplotě (Eighmy et al. 1995). Koncentrace As, 

Cd, Co, Sr, Mo a V jsou <0.05 hm.%, což jsou mnohem nižší koncentrace než uvádějí jiní 

autoři (Bayuseno et al. 2011, Le Forestier 1998, Hjelmar 1996). 

 

Obecně je u všech popílků v nejvyšším zastoupení vápník (13.5 – 21 hm.% jako CaO), což 

může souviset se vstřikováním vápna do systému čištění spalin. Daším velmi 

charakteristickým rysem popílků je vysoká koncentrace chloridů, zejména u popílků ze 

spalování komunálních odpadů (Popílek 1   14.1 hm.% a Popílek 2   9.73 hm.%). Výskyt 

chloridů v těchto popílcích může souviset s obsahem Cl v plastech a v jídle, které jsou 

spalovány. Dle literatury 40-50% chloridů vzniká spalováním plastů, zejména pak PVC 

(Le Forestier et al. 1998). PVC se rozkládá v teplotním rozmezí 200 – 400 °C za vzniku 

HCl. Výskyt chloru v plastech ovlivňuje nejen korozi spalovacího zařízení, ale také 

ovlivňuje tvorbu PCDD/PCDF (Kim et al. 2004, Buekens a Cen 2011). V komunálním 

odpadu pochází 38 – 66 % chloru z PVC, což představuje asi 5,3 až 7 kg chloru/t 

komunálního odpadu (Jacquinot et al. 2000). PVC navíc ovlivňuje koncentraci Cd v 

Th 23.2 15.3 9  10% - 

Ti 8090 9600 5490  30% 6800 – 14000 

Tl 29.3 27.7 7.8  25% - 

U 8.2 5.2 5.1  35% - 

V 18 10 35  40% 29 - 150 

W <1.2 <1.2 23.4 - - 

Y 5.4 8.1 10  10% - 

Zn 15900 14400 4210    % 9000 - 70000 
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odpadu, cca 10 % z celkového obsahu Cd připadá na jeho použití jako změkčovadla v 

plastech. Množství chloru vázaného v plastech ovlivňuje spotřebu neutralizačního činidla 

při spalovacích procesech (CaO, CaCO3, NaHCO3, NaOH) pro splnění emisních limitů. 

Vysoká koncentrace chloru má pouze malý vliv na transfer těžkých kovů mezi 

strusku/popel, popílek a plynnou fázi. Spalování PVC zvyšuje přibližně dvojnásobně 

koncentraci rozpustných solí (chloridů Ca, Na a K). Z těžkých kovů se jako stabilizátory 

při výrobě plastů používají Pb (0.5 – 2.5 %), Ba (0.1 – 0.3 %), Zn (<0.1 %) a Sn (0.3 – 0.5 

%) (Jacquinot et al. 2000, Starý 2013). Anorganický Cl ovlivňuje vypařování těžkých kovů 

při spalování odpadů v tomto pořadí Pb>Zn>Cr>Cu>Mn>Ni (Lin et al. 2015). 

 

Chloridy jsou dle literatury v popílcích přítomné především ve své vysoce rozpustné 

formě, jako CaCl2 (51%), NaCl (15%), KCl (10%) a jako Friedlova sůl (Ca2Al(OH)6(Cl, 

OH) · 2 H2O) (Ito, 2008). Nižší obsah Cl
-
 v popílku 3 (26200 mg/kg) může souviset se 

vstupem do spalovny odpadů, jelikož v této spalovně se primárně nespaluje komunální 

odpad. Popílek 3 se vyznačuje vysokým obsahem Al, Fe, Mg, P a Si.  

 

Tabulka 15: Obsah majoritních komponent v popílcích 

Majoritní komponenty popílku [hm.%] 

 Popílek 

1 2 3 

SiO2 10.17 13.65 31.52 

Al2O3 13.05 14.70 25.37 

Fe2O3 2.18 3.88 7.60 

CaO 18.84 21.10 13.57 

MgO 0.77 0.86 2.43 

Na2O 14.39 10.97 4.05 

K2O 6.32 4.69 1.60 

sírany
 8.13 4.92 2.53 

chloridy
 14.1 9.73 2.62 

těžké kovy 2.14 1.95 0.77 

ZŽ 9.9 13.55 7.94 

∑ 90.1 86.45 92.06 
   těžké kovy (suma Ag, As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Zn) 

   ZŽ … ztráta žíháním 

 

Bayuseno et al. (2011) uvádějí mezi majoritní komponenty popílku ze spaloven 

komunálních odpadů, Ca, Na (>10 hm.%), Cl, K, Si (>5 hm.%), Zn, S, Fe, Al, Pb, Mg and 

Ti (>1 hm.%). Obsah majoritních prvků ve zkoumaných popílcích je vyjádřen ve formě 

oxidů v Tab. 16. Podobné výsledky obsahů prchavých látek (chloridy, sírany, K, Na) uvádí 

Le Forestier (1998) a Li (2004). Tyto prchavé látky se mohou v popílcích vyskytovat díky 

nízké teplotě varu jejich sloučenin ve spalovací komoře (Li et al. 2004). Koncentrace 

chloridů v popílcích ze spalování komunálních odpadů (popílky 1 a 2) jsou ve shodě 
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s koncentracemi uváděnými jinými autory, Bayuseno et al. (2011) 8.18 – 8.46 hm.% a 

Saikia et al. (2007) 14.95   1.5 hm.%. 

Suma obsahu majoritních prvků se pohybuje od 90.1% do 92.06%, zahrnutí obsahu 

minoritních prvků do této sumy je zanedbatelné. Rozdíl do 100% může být způsoben 

nezapočítáním obsahu celkového C v popílcích, ztráta žíháním je 7.94 – 13.55 hm.%. Tato 

elementární analýza byla prováděna v laboratořích IGI, VŠB-TU Ostrava, výsledky 

bohužel nejsou interpretovatelné, jelikož z důvodu vysokého obsahu chloridů ve vzorcích 

došlo k poškození přístroje. Dle literatury může být tento rozdíl také připsán reakci oxidů 

s vodou nacházející se v okolním prostředí při manipulaci se vzorky, absorbovanou vodou 

nebo strukturní vodou ze struktury sádry nebo organických složek (De Boom et al. 2012, 

Bayuseno et al. 2011). 

 

8.3 Vodný výluh 
Vodným výluhem se rozumí dle vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. roztok, který byl připraven 

ze vzorku odpadu podle ČSN EN 12457-2:2003 (83 8005) Charakterizace odpadů - 

Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů: Jednostupňová 

vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší 

než 10 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním), tato metodika je platná pro celou 

EU. Postup je založen na předpokladu, že se v průběhu zkoušky dosáhne úplné nebo 

přibližné rovnováhy mezi ve vodě rozpuštěnou a pevnou fází h složek obsažených v 

odpadu. Pevná fáze (nerozpuštěné složky) je následně odstraněna filtrací. S filtrátem se 

dále zachází jako se vzorkem vody (podle ČSN EN ISO 5667-3).  

 

Limity pro ukládání odpadů na skládky nejsou v EU jednotné. Existuje platná evropská 

legislativa, dle které byly rakouské popílky vyhodnoceny (European Council Decision 

2003/33/EC - Establishing criteria and procedures for the acceptance of waste at landfills 

pursuant to Article 16 of Annex II to Directive 1999/31/EC), porovnání výsledků (v 

mg/kg) a limity jsou uvedeny v Tab. 17. Postup hodnocení vyluhovatelnosti odpadů v ČR 

je stanoven v metodickém pokynu Ministerstva životního prostředí k hodnocení 

vyluhovatelnosti odpadů zveřejněném ve Věstníku MŽP, ročník XII, číslo 12, prosinec 

2002. Třída vyluhovatelnosti - nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů - koncentrací škodlivin 

ve vodném výluhu odpadu (v mg/l) pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti jsou uvedeny v 

Tabulce č. 18.  

 

Vodný výluh 1 v S/L poměru 1/10 byl připraven v akreditovaných laboratořích (Laboratoř 

MORAVA s.r.o., Studénka) a některé parametry nestanovené vyhláškou byly změřeny 

v laboratořích IGI na VŠB-TU Ostrava. Výsledky těchto výluhů byly srovnány 

s vybranými limitními hodnotami tříd vyluhovatelnosti platnými v EU (Tab. 16) a pro 

porovnání i v ČR (Tab. 17).  

Z porovnání výsledků výluhů s evropskou legislativou vyplývá, že nejrizikovější je popílek 

1, což může souviset s technologií čištění spalin se vstřikováním aktivního koksu, která se 

v této spalovně používá (vstupní koncentrace Pb, Sb, Mo, Cr i Hg v sušině jsou pro 
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popílky 1 a 2 srovnatelné, viz Tab.14). Popílek 1 byl kategorizován do třídy nebezpečný 

odpad v parametrech chloridy, sírany, Cr, Mo, Pb a Sb. Popílek 2 byl kategorizován jako 

nebezpečný odpad z hlediska těchto parametrů – chloridy a Pb. Popílek 3 splňuje 

parametry non-hazardous (ostatního) odpadu. 

Z hlediska české legislativy, popílek 3 obsahuje menší množství chloridů a je možné jej 

zařadit do třídy vyluhovatelnosti IIa, jež je určena pro ostatní odpad a tento odpad je 

možné uložit na některou ze skládek ostatního odpadu, což je ve shodě s evropskou 

legislativou. Popílky 1 a 2 jsou hodnotami chloridů nad maximální přípustnou limitní 

hodnotou pro zařazení odpadu do třídy vyluhovatelnosti III, tyto popílky tedy patří do 

kategorie vyluhovatelnosti určené pro nebezpečné odpady. Popílek 1 by byl hodnocen jako 

nebezpečný odpad i z hlediska překročení hodnot síranů, Cr, Mo, Pb a Sb. Rozdíl 

hodnocení dle české a evropské legislativy je v  limitních hodnotách pro rozpuštěné látky, 

kdy dle evropské legislativy všechny tři popílky splňují kritéria pro non-hazardous odpad, 

na rozdíl od hodnocení dle české legislativy, kde popílek 1 a 2 přesahují limity pro 

nebezpečný odpad. 

 

Popílek 1  byl podroben i analýze vyluhovatelnosti pro posouzení nebezpečné vlastnosti 

H15 – Vodný výluh 2. 

 

Tabulka 16: Vodný výluh 1 neupravených vzorků popílků ze spaloven odpadů, porovnání s evropskými 

limity pro ukládání odpadů na skládky 

Ukazatel Jednotka Popílek Limity (2003/33/EC) 

  1 2 3 inert non-

hazardous
1 

hazardous
2
 

pH  10.64 11.63 9.43 - - - 

R.L. mg/kg 30925 19495 4055 4000 60000 100000 

DOC mg/kg 42.7 46.2 51.5 500 800 1000 

Cl
- mg/kg 101046.1 89653.6 14927.2 800 15000 25000 

SO4
2- mg/kg 23200 11500 6680 1000 20000 50000 

F- mg/kg 46.5 49.4 5.1 10 150 500 

As mg/kg 0.9 0.1 0.3 0.5 2 25 

Ba mg/kg 6.1 5.8 5.0 20 100 300 

Cd mg/kg 0.005 0.331 0.015 0.04 1 5 

Cr mg/kg 12.4 2.0 9.8 0.5 10 70 

Cu mg/kg 0.2 0.2 0.2 2 50 100 

Hg mg/kg 0.022 0.009 0.005 0.01 0.2 2 

Mo mg/kg 33.7 4.5 4.4 0.5 10 30 

Ni mg/kg 0.2 0.2 0.2 0.4 10 40 

Pb mg/kg 59.9 39.7 0.3 0.5 10 50 

Sb mg/kg 4.10 0.419 0.050 0.06 0.7 5 

Se mg/kg 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 7 

Zn mg/kg 17.4 22.0 0.5 4 50 200 

fenol ind. mg/kg 15.8 0.2 0.1 1 - - 
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1
 kritéria platná také pro nebezpečný odpad (hazardous waste) přijímaný na skládky ostatního odpadu 

(non-hazardous waste) dle článku 6(c)(iii) zákona 2003/33/EC, navíc musí splňovat tato vedlejší 

kritéria: TOC (5%); pH (min. 6); KNK – musí být stanoveno 
2
 navíc musí splňovat tato vedlejší kritéria: ZŽ (ztráta žíháním) (10%); TOC (6%); KNK – musí být 

stanoveno. Pro hodnocení postačí hodnota buď ZŽ nebo TOC. 

 

Tabulka 17: Vodný výluh 1 neupravených vzorků popílků ze spaloven odpadů, porovnání s českými limity 

pro ukládání odpadů na skládky. 

Ukazatel Jednotka Popílek Limitní hodnota tř. vyluhovatelnosti 

(294/2005 Sb., Př. č. 2) 

  1 2 3 I IIa IIb III 

pH  10.64 11.63 9.43 -  6  6 - 

vodivost mS/cm 39.00 29.80 6.48 n. n. n. n. 

R.L. mg/l 30925 19495 4055 400 8000 6000 10000 

N.L. g/l 71.157 82.023 97.990 n. n. n. n. 

Cl
- mg/l 10104.61 8965.36 1492.72 80 1500 1500 2500 

DOC mg/l 4.27 4.62 5.15 50 80 80 100 

SO4
2- mg/l 2320.0 1150.0 668.0 100 3000 2000 5000 

Na
+ mg/l 4000.0 2800.0 300.0 n. n. n. n. 

K
+ mg/l 4400.0 3100.0 360.0 n. n. n. n. 

Ca
2+ mg/l 1546.28 1445.98 794.07 n. n. n. n. 

Mg
+ mg/l 71.3 71.3 50.93 n. n. n. n. 

F- mg/l 4.65 4.94 0.51 1 30 15 50 

As mg/l 0.09 0.01 0.03 0.05 2.5 0.2 2.5 

Ba mg/l 0.61 0.58 0.50 2 30 10 30 

Cd mg/l 0.0005 0.0331 0.0015 0.004 0.5 0.1 0.5 

Cr mg/l 1.24 0.20 0.98 0.05 7 1 7 

Cu mg/l 0.02 0.02 0.02 0.2 10 5 10 

Hg mg/l 0.0022 0.0009 0.0005 0.001 0.2 0.02 0.2 

Mo mg/l 3.37 0.45 4.04 0.05 3 1 3 

Ni mg/l 0.02 0.02 0.02 0.04 4 1 4 

Pb mg/l 5.99 3.97 0.03 0.05 5 1 5 

Sb mg/l 0.4100 0.0419 0.0050 0.006 0.5 0.07 0.5 

Se mg/l 0.01 0.01 0.01 0.01 0.7 0.05 0.7 

Zn mg/l 1.74 2.20 0.05 0.4 20 5 20 

fenol mg/l 1.58 0.02 0.01 0.1 - - - 

R.L.  rozpuštěné látky (105°C) 

N.L.  nerozpuštěné látky 

n.  v zákoně 294/2005 Sb. limit nestanoven 

 

Vodný výluh 2 – připraven a vyhodnocen v akreditovaných laboratořích Zdravotního 

ústavu Ostrava (ZUOVA) dle vyhlášky 294/2005 Sb. (Vyhláška o podmínkách ukládání 

odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu). Výsledné hodnoty výluhu 2 byly 

srovnány s limitními hodnotami uvedenými ve Vyhlášce o hodnocení nebezpečných 

vlastností odpadů 376/2001 Sb. pro nebezpečnou vlastnost H15. Výsledky analýz vodného 

výluhu 2 jsou uvedeny v Tab. 18 a v Tab. 19 je rovněž uvedeno porovnání výsledků analýz 
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vodného výluhu 2 s rakouskými limity pro skládkování odpadů dle DVO 39/2008. Anhang 

1; Tabelle 8, Tabelle 10. 

 

Tabulka 18: Vodný výluh 2 připraven dle vyhlášky 294/2005 Sb. pro posouzení H15 

Ukazatel Jednotka Hodnota Limit (376/2001 Sb.) 

pH  12.2 5.5 – 13.0 

Konduktivita mS/m 4870 max. 2000 

Fenoly (fen. Index) mg/l <0.050 max. 100 

Kyanidy veškeré mg/l <0.010 max. 20 

Kyanidy sn. uvoln. mg/l <0.020 max. 10 

As mg/l <0.003 max. 5 

Cd mg/l 0.0201 max. 0.5 

Cr mg/l 0.231 max. 50 

Hg mg/l 0.002 max. 0.05 

Ni mg/l 0.0010 max. 50 

Pb mg/l 18.3 max. 10 

Se mg/l 0.074 max. 5 

sušina % 98.7 - 

 

Tabulka 19: Vodný výluh připravený dle vyhlášky 294/2005 Sb.. Porovnání s rakouskými limity pro 

skládkování odpadů dle DVO 39/2008. Anhang 1. Tabelle 8. Tabelle 10. 

Ukazatel Jednotka Hodnota Limit 

AT 

Limit AT* 

pH  12.2 6 - 12 6 – 13* 

Fenoly (fen. Index) mg/kg <0.050 - 1000 

Kyanidy veškeré mg/kg <0.10 1 20 

As mg/kg <0.03 2 25 

Cd mg/kg 0.201 1 5 

Cr mg/kg 2.31 10 70 

Hg mg/kg 0.02 0.1 0.5 

Ni mg/kg 0.010 10 40 

Pb mg/kg 183 10 100 

Se mg/kg 0.74 0.5 7 

* Limity pro vysoce alkalické termické odpady s pH > 12, podléhají zvláštnímu uložení na 

skládkách 

 

Charakteristickým znakem všech popílků je jejich alkalické pH, které je problematické 

z hlediska pozdějšího ukládání popílků na skládky (Manskinen et al. 2012). 

 

Výsedky výluhu připraveného dle vyhlášky 294/2005 Sb. pro posouzení nebezpečné 

vlastnosti H15 (vodný výluh 2 pro popílek 1) naznačují, že tyto popílky vykazují 

nebezpečné vlastnosti. Limit byl překročen pro hodnotu konduktivity a to více než 
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dvojnásobně a téměř dvonásobně pro Pb, jak je patrné z Tab. 18. Při porovnání 

s rakouskými limity (Tab. 19) je jediným ukazatelem, která naznačuje nebezpečné 

vlastnosti vysoké pH, konduktivita se v tomto případě neposuzuje. Závěrem z analýzy 

vodných výluhů je, že část popílků (především popílek 1) vykazuje nebezpečné vlastnosti 

jak dle českých limitů, tak rakouských a pokud nebudou jeho nebezpečné vlastnosti před 

uložením vhodným způsobem eliminovány, bude tento popílek posuzován jako 

nebezpečný odpad. Pro spalovny odpadů představuje tento fakt značné komplikace, které 

jsou spojeny s ekonomickou stránkou, jelikož ukládání nebezpečných odpadů je finančně 

velice nákladné a místa pro uložení těchto odpadů jsou limitována. Další výzkum týkající 

se Pb, jak je v popílcích vázán, proč se vyluhuje a v jaké formě, nebyl předmětem této 

práce. 

 

8.4 Mineralogická fázová analýza  
 

Mineralogická fázová analýza popílků je důležité z hlediska určení jejich pucolánových 

vlastností pro další možné využití (např. jako náhrada Portlandského cementu do betonu) a 

také pro stanovení formy výskytu chloridů (rozpustná/nerozpustná). Mineralogické fázové 

složení vstupních surovin je uvedeno v Tab. 20. 

 

Chloridy tvoří významnou minerální fázi popílků a nacházejí se ve vzorcích popílků ve 

formě halitu (NaCl) a sylvínu KCl (Gidarakos et al. 2009). Koncentrace halitu se 

v popílcích pohybují od 2,4% (popílek 3) do 12% (popílek 1), koncentrace sylvínu jsou 

v rozmezí 4,3% (popílek 2) až 7% (popílek 1). Minerální fáze sylvínu se u popílku 3 

nevyskytuje. Halit vzniká reakcí plynných iontů kyseliny chlorovodíkové a iontů sodíku a 

krystalizuje při teplotě okolo 600°C (Wei et al. 2005): 

 

Na + HCl + O → NaCl + OH
-
  

 

Dalšími významnými fázemi popílku jsou silikáty, alumosilikáty a značnou část popílků 

tvoří amorfní fáze. Neupravené popílky se skládají z řady minerálních fází, které se 

vyznačují pucolánovými vlastnostmi, jako například anhydrit (CaSO4) v množství 2,61 – 

5,74%; larnit (C2S) v množství cca 12% v popílcích 1 a 2; a gehlenit (C2AS) v množství 

6,58 – 8,06%. Dalšími fázemi nacházejícími se v neupravených popílcích jsou kalcit 

(CaCO3), křemen (SiO2), periklas (MgO) a hematit (Fe2O3). Popílek 1 navíc obsahuje i 

malé množství vápna (CaO) a popílek 3 obsahuje muskovit (KAl2(AlSi3O10)(F,OH)2) a 

sanidin (K(AlSi3O8)). 

 

V neupraveném popílku se nachází od 9% do 29% mineralů, které vykazují pucolánové 

vlastnosti a až 19% rozpustných chloridů (halit a sylvín), které je možné z popílků 

odstranit vymytím.  
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Tabulka 20: Mineralogické fázové složení vstupních surovin 

Mineralogická fáze NEUPRAVENÝ 

popílek [%] 

1 2 3 

Halit NaCl 11.98 9 2.43 

Sylvín KCl 6.92 4.28 - 

Kalcit CaCO3 10.96 11.39 6.84 

Křemen SiO2 0.06 1.1 7.63 

Periklas MgO 1 - - 

Anhydrit CaSO4 5.74 3.68 2.61 

Gehlenit (C2AS) Ca2Al 

(Si,Al)2O7 
8.06 6.79 6.58 

Larnit (C2S) Ca2SiO4 12.94 11.7 - 

Hematit Fe2O3 2,72 3,5 4,18 

Sanidin K(AlSi3O8) - - 2.44 

Muskovit KAl2(AlSi3O10)(F,OH)2 - - 2.71 

Vápno CaO 2.19 - - 

Amorfní  37.1 48.6 64.6 

∑ pucolánové vlastnosti 28.93 22.17 9.19 
Pozn. červeně jsou v tabulce uvedeny fáze mající pucolánové vlastnosti 

9 Úpravnické procesy 

 

V rámci této doktorské práce byly vybrány úpravnické metody popsané v teoretické části a 

aplikovány na popílky s cílem eliminace nebezpečných vlastností určených předchozími 

analýzami. 

 

9.1 Chemická extrakce 
Z důvodu co nejmenšího dopadu na životní prostředí byla vybrána nejšetrnější a zároveň 

nejekonomičtější metoda, bez použití loužících kyselin, která je zároveň pro odstranění 

chloridů z popílků dostatečně účinná. 

9.1.1 Vymývání vodou 

 

Ze základní prvkové chemické analýzy popílků, je patrné, že obsahují 2,61% až 14,1% 

chloridů. Z mineralogické fázové analýzy vyplývá, že většinu těchto chloridů tvoří jejich 

rozpustná forma - halit a sylvín. Analýza vodného výluhu popílků z hlediska rozpuštěných 

látek je uvedena v Tab. 21. je Dle Ito et al. (2008) se v popílcích nacházejí chloridy ve 

formě NaCl (15%), KCl (10%), CaCl2 (51%) a jako Friedlova sůl (Ca2Al(OH)6(Cl, OH) · 2 

H2O). Rozpustné chloridy je možné z popílků odstranit postupným vymýváním vodou. Ve 

vodě nerozpustné chloridy (např. ve formě BaCaCl2) by bylo nutné odstranit vymýváním 

za pomocí kyselin. Proces vymývání nerozpustných chloridů ze strusky ze spalování 

nemocničního odpadu 1M kyselinou sírovou byl úspěšně ověřen v práci Starý (2013). 
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Pro úpravu popílku vymýváním byla použita destilovaná voda a poměr pro vymývání byl 

na základě literární rešerše stanoven na 1:10 (popílek:destilovaná voda). Pro porovnání 

účinnosti vymývání chloridů byly vyzkoušeny dva postupy: 

1) stanovení chloridů po 1 hodině třepání vzorku 

2) okamžité stanovení chloridů bez předchozího třepání 

 

Tabulka 21: Vodný výluh popílků ze spalování odpadů v poměru 1/10 (popílek/destilovaná voda). 

Popílek pH Konduktivita Rozpuštěné látky Cl
- 

(SO4)
2- 

  mS/cm mg/l mg/l mg/l 

1 10.64 39.00 30925 10 104 2 320 

2 11.63 29.80 19495 8 965 1 150 

3 9.43 6.48 4055 1 492 668 

 

Při porovnání obou postupů viz Tab. 22 je patrné, že předúprava vzorku třepáním (třepačka 

s horizontálním kruhovým pohybem) má na vymývání chloridů pouze zanedbatelný vliv. 

Účinnost vymytí chloridů u obou postupů byla vyšší než 98 %. Vzorky byly dále po úpravě 

třepáním nebo bez ní zfiltrovány přes papírový filtr. V takto získaném výluhu byly 

argentometricky stanoveny chloridy dle ČSN ISO 9297 (757420):1996 (Jakost vod. 

Stanovení chloridů. Argentometrické stanovení s chromanovým indikátorem (metoda 

podle Mohra)). Vzorek z filtru byl opět převeden do suspenze s vodou v poměru 1/10 a 

míchán magnetickým míchátkem po dobu 20 minut, následně byly vzorky opět zfiltrovány 

a opakoval se postup stanovení chloridů. Tento proces se opakoval tak dlouho, dokud 

nedocházelo pouze k minimálnímu uvolňování chloridů z popílků.  

Jako optimální proces je navrženo vymývání destilovanu vodou v poměru 1/10 s popílkem 

s trojitým opakováním. Při porovnání obou postupů (postup 1 s třepáním a postup 2 bez 

třepání) je účinnost vymývání tohoto procesu u postupu 1: 96.9 % a u postupu 2: 98.4%. 

Účinnost odstranění chloridů byla ověřena po 24 hodinách. Odstranění chloridů z popílku 

je důležité pro následné využití popílků ve stavebnictví.  

 

Tabulka 22: Účinnost odstranění chloridů, porovnání postupu 1 a postupu 2 

 

Čas 

[min] 

Dest. voda  

∑ [ml]  

Vymyté chloridy 

[%] 

Okamžité 

vymývání 

(postup 2) 

20 100  83.25 

40 200  10.67 

60 300  4.51 

CELKEM 98.42 

Vymývání po 1 

hod. třepání 

(postup 1) 

60 100  81.81 

80 200  12.30 

100 300  2.87 

120 400  0.69 

140 500  0.41 

300 600  0.41 

CELKEM  98.50 
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Dle normy ČSN EN 450-2 (Popílek do betonu, Část 2: Hodnocení shody) je pro použití 

jako konstrukčního materiálu vyžadována koncentrace chloridů < 0.1%. Tohoto požadavku 

nebylo dosaženo prostým vymýváním destilovanou vodou ani u jednoho ze vzorků, zřejmě 

díky přítomnosti nerozpustné formy chloridů BaCaCl2, jak uvádí Starý (2013), tato 

domněnka však nebyla potvrzena metodou RTG difrakce. Ito et al. (2008) ve své práci 

uvádí, že nejúčinnějšího vymývání chloridů (téměř 99%) z popílku dosáhl s použitím 

kyseliny sírové při pH<4. V rámci této práce nebylo vymývání kyselinou provedeno, 

jelikož s destilovanou vodou jsme dosáhli podobných výsledků. Účinnost vymývání byla 

ověřena stanovením chloridů ve vysušeném vymytém vzorku dle ČSN EN 15309 - 

Charakterizace odpadů a půd - Stanovení elementárního složení metodou  rentgenové 

fluorescence, tato analýza byla provedena v akreditovaných laboratořích ZUOVA Ostrava. 

Obsah chloridů stanovený pomocí RTG-fluorescence před a po vymytí je uveden v Tab. 

23. 

 

Tabulka 23: Obsah chloridů v popílcích ze spalování odpadů v neupraveném a vymytém vzorku. 

Popílek Obsah chloridů [%] 

NEUPRAVENÝ VYMYTÝ 

1 14.1 0.49 

2 9.73 0.52 

3 2.62 0.24 

 

Jelikož tento process nebyl dostatečně účinný k dosažení limitů pro použití popílků jako 

kompletní náhrady portlandského cement do konstrukčních material, je řešením použití 

popílků pouze jako částečné náhrady, nebo alternativním řešením by bylo použití směsi 

popílku s dalším anorganickým pojivem (např. s vápnem). Toto řešení uvádí ve své práci 

Pan et al. (2008), kdy tyto směsi byly připraveny na základě technologických požadavků 

pro solidifikaci, a pevnostních zkoušek betonu a maltovin. 

 

9.2 Fyzikální metody úpravy  

9.2.1 Třídění na Cyclosizeru 

 

Třídění vzorků popílkú bylo provedeno na Cyclosizer (Metcon Laboratories, VŠB-TUO), 

jehož princip je popsán v teoretické části (kap. 4.1.2.). Popílky byly nejprve nasítovány na 

dvě frakce – nadsítné >100 µm a podsítné <100 µm, z důvodu lepších výsledků třídění na 

Cyclosizeru (aby nedocházelo k ucpávání prvního třídícího cyklonu). Poté byla u popílků 

stanovena hustota (popílek 1 = 2.97 g/cm
3
, popílek 2 = 2.85 g/cm

3
, popílek 3 = 2.49 g/cm

3
 

) a na základě výsledků hustoty, teploty vody při třídění (10,1°C) a rychlosti proudění 

(11,6 l/min) byly dle návodu přístroje určeny zrnitostní třídy. Cyclosizer je zařízení 

spojující 5 hydrocyklonů v obrácené poloze, vzorek je tedy rozdělen na 5 tříd, 6. třídu je 

možné získat zachytáváním procesní vody při rozdělování a jejím následným filtrováním. 
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Jelikož má popílek 1 a popílek 2 velmi podobnou hustotu, tak je jejich rozdělení do 

zrnitostních tříd obdobné, rozdíly jsou zanedbatelné, pro lepší přehlednost byly zrnitostní 

třídy sjednoceny na tyto hodnoty: 

 

Popílek 1 a popílek 2 byly roztříděny na těchto 6 zrnitostních tříd: 

1:  49 – 100 µm  

 2:  34 – 49 µm 

3:  23 – 34 µm 

4:  16 – 23 µm 

5:  12 – 16 µm 

6: <12 µm 

 

Hustota popílku 3 byla menší než u ostatních popílků a rozdělení na zrnitostní třídy je 

následující: 

1:  55 – 100 µm  

 2:  39 – 55 µm 

3:  26 – 39 µm 

4:  19 – 26 µm 

5:  14 – 19 µm 

6: <14 µm 

 

Částice jsou separovány na základě Stokesova sedimentačního zákona na principu 

hydraulického cyklonu. Cyclosizer Metcon, na kterém se prováděla separace je na Obr. 12. 

Jednotlivé zrnitostní třídy byly podrobeny mikroskopickému rozboru na stereomikroskopu. 

Obrázky jednotlivých tříd jsou na Obr. 13.  

 

 
Obrázek 12: Cyclosizer, Metcon Laboratories (foto S. Hartmann). 

 



Ing. Silvie Hartmann: Úprava popílku ze spaloven odpadů s možností snížení environmentálních rizik 

 

 

2015  68 

Kvantitativní analýza 

Vzorky popílků byly separovány na cyclosizeru po částech, maximální navážka pro 

separaci na tomto přístroji je 20 g, separační proces tedy probíhal na více částí, aby byl 

dostatek roztříděného vzorku pro následné analýzy a experimenty. Vzorky z jednotlivých 

hydrocyklonů cyclosizeru byly zfiltrovány a vysušeny při laboratorní teplotě, následně 

byla provedena kvantitativní analýza výnosu popílků po třídění se vstupen 80 g, jejíž 

výsledky jsou uvedeny v Tab. 24. Mikroskopická analýza vzorku popílku 1, provedená na 

stereomikroskopu je znázorněna na Obr. 13. 

 
Tabulka 24: Hmotnostní výnos popílků po třídění na cyclosizeru. 

frakce 1 2 3 1 2 3 

[g] [g] [g] [%] [%] [%] 

1 4.1 6.5 4.6 5.1 8.1 5.7 

2 6.5 9.0 8.8 8.2 11.3 11.0 

3 11.0 12.7 13.9 13.7 15.9 17.4 

4 9.0 9.1 11.1 11.2 11.3 13.9 

5 5.7 5.2 7.3 7.2 6.6 9.1 

6 19.7 22.2 31.2 24.6 27.8 39.0 

RL 24.0 15.2 3.2 30.0 19.0 4.0 

Celkem  80 80 80 100 100 100 

 

 

Obrázek 13: Fotodokumentace charakteru zrnitostních tříd na stereomikroskopu OLYMPUS 
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Chemická analýza 

Po třídění vzorků popílků sítováním byla provedena kvalitativní prvková analýza metodou 

RTG fluorescenční spektrometrie, procentuální výtěžnost prvků po předúpravě vzorků 

popílků sítováním na 100 µm sítě pro třídění na cyclosizeru je uvedena v Tab. 25. 

 

S výsledků distribuce prvků po sítování vyplývá, že ve vzorku popílku 1 v zrnitostní třídě 

< 100 µm je největší zastoupení (>70%), těchto prvků: Hg, Ga, I. Ve vzorku popílku 2 jsou 

to tyto prvky: Hg, I, Ta. Ve vzorku popílku 3: Hg, Ag, Ba, Bi, Br, Ca, Cd, Cl, Cr, Fe, Mn, 

Mo, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, Zn. Distribuce vybraných těžkých kovů (Hg, Ag, 

Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Sb, Se, Th a Zn) je ve všech popílcích majoritně zastoupena 

v zrnitostní třídě <100 µm.  

 
Tabulka 25: Výtěžnost prvků po sítování na 100 µm sítě 

 1 2 3 1 2 3 

vstup vstup vstup >100 µm <100 µm >100 µm <100 µm >100 µm <100 µm 

mg/kg mg/kg mg/kg % % % % % % 

Hg 37.1 34.3 1.9 26.5 73.5 13.3 86.7 22.4 77.6 

Ag 18.2 11.4 3.1 43.6 56.4 33.2 66.8 23.1 76.9 

Al 32100 37600 83400 56.7 43.3 39.7 60.3 33.9 66.1 

As 27.9 18.9 6.4 47.8 52.2 65.2 34.8 62.0 38.0 

Ba 900 1100 987 48.8 51.2 37.8 62.2 26.8 73.2 

Bi 58 49.3 9.7 37.5 62.5 33.0 67.0 26.0 74.0 

Br 1880 1390 141 39.8 60.2 32.2 67.8 22.4 77.6 

Ca 240000 243000 165000 47.2 52.8 38.4 61.6 27.1 72.9 

Cd 237 181 12.2 44.3 55.7 35.7 64.3 20.8 79.2 

Ce 9 8.7 22.9 76.8 23.2 43.1 56.9 47.4 52.6 

Cl 141000 97300 26200 50.8 49.2 36.9 63.1 23.4 76.6 

Co 26 26 36.7 47.9 52.1 35.2 64.8 33.3 66.7 

Cr 656 558 254 31.5 68.5 28.6 71.4 26.9 73.1 

Cs 1 1 1 49.8 50.2 39.2 60.8 38.0 62.0 

Cu 820 908 1550 45.3 54.7 36.8 63.2 33.4 66.6 

Fe 7800 13200 33000 46.9 53.1 39.0 61.0 28.5 71.5 

Ga 8.4 23.5 15.7 5.3 94.7 86.6 13.4 35.7 64.3 

Ge 0.5 0.5 0.5 49.8 50.2 39.2 60.8 38.0 62.0 

I 32.8 8.4 0.7 6.5 93.5 3.1 96.9 38.0 62.0 

K 55400 39500 17300 48.4 51.6 39.2 60.8 36.8 63.2 

La 2 2 14.9 49.8 50.2 38.6 61.4 36.3 63.7 

Mg 5000 5000 18200 49.8 50.2 39.2 60.8 31.6 68.4 

Mn 514 584 543 38.8 61.2 33.2 66.8 29.4 70.6 

Mo 22 24.7 10 47.3 52.7 91.3 8.7 21.0 79.0 

Na 101000 65500 31700 59.7 40.3 40.0 60.0 36.3 63.7 

Nb 11.3 11.9 12.4 54.2 45.8 35.4 64.6 43.2 56.8 

Ni 51.9 60.4 56.9 42.9 57.1 34.9 65.1 27.3 72.7 

P 3540 3840 15000 48.6 51.4 37.1 62.9 29.0 71.0 

Pb 2800 2580 1370 45.0 55.0 36.4 63.6 26.0 74.0 

Rb 105 78.8 38.8 44.8 55.2 38.5 61.5 39.2 60.8 

S 17000 15900 10500 49.0 51.0 35.7 64.3 25.2 74.8 

Sb 773 719 128 42.3 57.7 35.5 64.5 26.2 73.8 

Se 13.3 10.1 2.8 31.9 68.1 30.2 69.8 27.4 72.6 



Ing. Silvie Hartmann: Úprava popílku ze spaloven odpadů s možností snížení environmentálních rizik 

 

 

2015  70 

Si 47100 66100 183000 58.9 41.1 45.8 54.2 49.1 50.9 

Sn 955 752 284 42.7 57.3 35.1 64.9 22.9 77.1 

Sr 345 368 314 45.1 54.9 37.3 62.7 25.8 74.2 

Ta 54.6 1.6 1.6 70.1 29.9 28.9 71.1 38.0 62.0 

Te 0.5 1.5 0.5 49.8 50.2 39.2 60.8 38.0 62.0 

Th 23.2 15.3 9 44.3 55.7 32.2 67,8 34,7 65,3 

Ti 8090 9600 5490 41.2 58.8 37.4 62.6 29.1 70.9 

Tl 29.3 27.7 7.8 43.2 56.8 32.2 67.8 28.9 71.1 

U 8.2 5.2 5.1 38.2 61.8 40.8 59.2 32.4 67.6 

V 18 10 35 37.6 62.4 32.5 67.5 33.2 66.8 

W 1.2 1.2 23.4 49.8 50.2 39.2 60.8 53.8 46.2 

Y 5.4 8.1 10 42.8 57.2 39.2 60.8 33.7 66.3 

Zn 15900 14400 4210 41.6 58.4 35.5 64.5 21.0 79.0 
Pozn.: červeně vyznačeny těžké kovy 

 

Třídění pomocí hydrocyklonu využívá efektu odstředivé síly a gravitace a pomocí vírů třídí 

částice s různou velikostí nebo hustotou. Třídění popílků ze spalování odpadů není 

prozatím dostatečně prozkoumáno, nicméně existuje pár studií, které se touto tématikou 

zabývaly, např. Ko et al. (2013), Wang et al. (2002). Rönkkömäki et al. (2008) zkoumali 

závislost distribuce těžkých kovů na velikosti částic pomocí sítování popílků na vibračních 

sítech, kdy rozsítovali popílek na tyto třídy: 250–500 μm, 125– 250 μm, 75–125 μm and 

<75 μm. Lanzerstorfer (2015) a Barbosa et al. (2013) se zabývali závislostí velikosti částic 

na zrnitostních třídách u popílků z biomasy pomocí třídění suchou metodou, v prvním 

případě použili vzdušný cyklonový třídič, ve druhém případě používali k třídění vibrační 

síta. Udaya Bhaskar et al. (2005) zkoumal třídění rud na hydrocyklonu a uvedl, že pomocí 

hydrocyklonu je možné separovat ultra jemnou frakci bohatou na Pb a Zn. Wang et al. 

(2002) zjistil, že množství těžkých kovů v popílcích ze spalování odpadů se vztahuje na 

velikost částic. Čím jsou částice menší, tím více obvykle obsahují těžkých kovů.  

Ko et al. (2013) provedli třídění popílku ze spaloven odpadů na hydrocyklonu a zkoumali 

chemické vlastnosti popílků před a po třídění. Při porovnání výsledků jejich výzkumu 

s mým, došli k podobným závěrům. Cl
-
, Na a K jsou koncentrovány v kapalné fázi po 

třídění, díky vysoké rozpustnosti jejich solí. V případě těžkých kovů bylo malé množství 

Pb a Ba převedeno z pevné fáze do kapalné, nicméně Cr, Zn a Cu zůstaly v pevné fázi. 

Takaoka et al. (2005) ve své studii uvedl, že Pb a Zn existují v popílcích ze spalování 

odpadů převážně v rozpustné formě PbCl2 a ZnCl2 a Hsiao et al. (2002) určil, že Cu se 

vyskytuje převážně v nerozpustné formě jako Cu(OH)2 a CuO. Abbs et al. (2001) uvedl, že 

reakce hydrolýzy hliníku souvisí s redukcí Cr(VI) na Cr(III) ve výluhu popílků. S ohledem 

na rozpustnost hydroxidů těžkých kovů, Pb(OH)2 a Ba(OH)2 jsou při určité koncentraci 

vodou rozpustné (15.5 g/l a 38.9 g/l), zatímco Cr(OH)3, Zn(OH)2 a Cu(OH)2 jsou téměř 

nerozpustné. Tím může být vysvětlena vyšší koncentrace Pb a Ba ve výluhu, na rozdíl od 

Cr, Zn a Cu. Ko et al. (2013) ve své studii navíc potvrdili, že koncentrace těžkých kovů 

v pevné fázi je obecně mnohem vyšší než koncentrace v kapalné fázi. Tato zjištění 

podporují předpoklad, že třídící proces pomocí hydrocyklonu může převést vodou 

rozpustné soli z popílku ze spalování odpadů do kapalné fáze, zatímco většina těžkých 

kovů zůstane navázaná v pevné fázi. V této studii bylo navíc zmíněno, že jemnějsí frakce 
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po třídění na hydrocyklonu obsahovalo vyšší množství granulí aktivovaného uhlí z procesu 

spalování odpadů, na které se absorbují dioxiny a těžké kovy. 

 

Na konci třídícího procesu pomocí hydrocyklonů a také cyclosizeru vzniká odpadní voda 

obsahující vysoké množství chloridů a částečně také určité množství rozpuštěných těžkých 

kovů. Je potřeba zajistit recyklaci této odpadní vody. Odpadní voda s vysokým obsahem 

chloridů může být použita pro znovuzískání solí, nebo k ní může být přidán hlinitan sodný 

(NaAlO2) k tvorbě nerozpustných Friedlových solí při vysokém pH (Abdel-Wahab 2002). 

Takto upravená odpadní voda, může být znovu využitá pro třídící proces. 

 

Distribuce jednotlivých prvků po procesu třídění popílků na cyclosizeru na 6 zrnitostních 

tříd + nadsítné získané předúpravou popílků sítováním jsou uvedeny v Tab. 28 (popílek 1), 

Tab. 30 (popílek 2) a Tab. 32 (popílek 3). Obrázky 20 (popílek 1), 21 (popílek 2) a 22 

(popílek 3) znázorňují graficky distribuci vybraných těžkých kovů (Hg, Ag, Cd, Co, Cr, 

Cu, Ni, Pb, Sb a Zn) v 7 zrnitostních třídách. U všech tří vzorků popílků je trend distribuce 

těžkých kovů stejný, největší množství se nachází ve dvou třídách a to >100 µm a <12 µm 

resp. <14 µm. Stejný trend, distribuce těžkých kovů v nejmenší a největší třídě uvedli pro 

Cd a Zn Rönkkömäki et al. (2008) a Lanzerstorfer (2015), který navíc potvrdil trend 

nabohacování Pb ve třídě popílků s nejnižší zrnitostí. Barbosa et al. (2013) publikovali pro 

popílky z biomasy vzrůstající koncentrační trend pro všechny zkoumané prvky s klesající 

velikostí částic, s výjimkou Hg. V Dahl et al. (2009) jsou potvrzeny vzrůstající koncentrace 

s klesající velikostí částic pro tyto prvky: Zn, Ba, V a As, zatímco u koncentrací Cd a Co 

nebyla nalezena žádná závislost na velikosti částic.  

Opačný trend, nabohacování koncentrace ve třídě s největšími částicemi byl pozorován u 

těchto prvků: Al, Ba, Fe, Si, Ti, Ce, Ge, Mg, Mn a Mo pro vzorky popílku 1 a 2 ze 

spalování komunálního odpadu. U vzorků popílku 3 ze spalování odpadů nebyl tento trend 

potvrzen. Lanzerstorfer (2015) uvádí v závěrech své studie stejný trend větší koncentrace 

těchto kovů: Al, As, Ba, Fe, Si, Ti a V ve třídě s největšími částicemi.  

 

Tabulky 27, 29 a 31 uvádí hodnoty výtěžnosti popílků v jednotlivých zrnitostních třídách, 

které byly spočteny z hodnot hmotnostního výnosu popílků (tab. 24) a z koncentrací prvků 

v jednotlivých třídách (tab. 26, 28 a 30). Výtěžnost prvků v nejjemnozrnnější třídě je 

dopočtena teoreticky.  

 

Tabulka 26: Vzorek 1 – koncentrace prvků v jednotlivých zrnitostních třídách po úpravách sítováním a 

třídění na cyclosizeru 

Třída nadsítné 1 2 3 4 5 

       [µm] >100 49-100 34-49 23-34 16-23 12-16 

 mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

 Hg 15.5 3.7 5.4 16.3 35.7 60.2 

Ag 13.9 14.4 6.6 11 18.8 30.3 

Al 44700 60800 58400 56400 56500 57900 

As 25.2 2.3 0.5 2.4 4.5 6.9 
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Ba 852 2230 1510 1160 941 865 

Bi 38.5 9.6 20.9 23.4 37.8 45.2 

Ca 220000 249000 287000 287000 274000 269000 

Cd 189 37 77.3 130 172 213 

Ce  10 46.8 22.6 17 15.4 11.7 

Cl 151000 3520 8380 4770 4250 3900 

Co  26 41.4 24.4 32.5 30.6 37.5 

Cr 360 513 569 701 1180 2140 

Cs  2 1 1 1 1 1 

Cu 707 656 501 577 653 773 

Fe 7070 23300 15700 12200 11000 10800 

Ga 0.5 8.5 16 7.5 17 9.2 

Ge  0.7 0.5 1.5 1.6 2.4 1.7 

I  3 0.7 0.7 31.5 80.7 125 

K 52800 5200 4640 3720 3840 4080 

La  2.5 36.7 10.6 7.6 7.3 7.3 

Mg  5000 14000 15900 14900 16200 18000 

Mn 351 1740 1240 896 797 758 

Mo 18.5 23.8 20.3 18.6 18.4 19 

Na 134000 15000 15000 15000 15000 15000 

Nb 11 23.9 17.9 16.6 14.7 14.4 

Ni 39 129 68.8 55.7 60.4 59.1 

P 3640 7850 7780 6230 6010 6480 

Pb 2400 668 1050 1520 2020 2540 

S 17700 13300 17100 16200 14400 13400 

Sb 580 219 312 391 490 652 

Se 7.5 0.5 3 4.6 7.7 10.9 

Si 67200 120000 95400 76900 75100 75200 

Sn 726 349 385 464 544 589 

Sr 302 482 484 469 449 427 

Ta  96 40.8 8 68.5 1.6 61.6 

Te  1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Th 18.5 9.9 5.6 13 5.4 8.7 

Ti 6060 18000 16300 13800 13400 13800 

Tl 20.9 5.3 7 11.6 14.6 18.1 

U 4.8 2.8 2 3 2 2.2 

V 14.7 34.5 24.8 21.4 14.9 11.8 

W  5 10.6 1.2 1.2 1.2 1.2 

Y 17700 18.4 13.8 10.7 9.1 9.8 

Zn 580 6260 8900 11900 15400 19500 

 

Tabulka 27: Vzorek 1 – výtěžnost prvků v jednotlivých zrnitostních třídách po úpravách sítováním a třídění 

na cyclosizeru 

Třída nadsítné 1 2 3 4 5 6 

[µm] >100 49-100 34-49 23-34 16-23 12-16 <12 

 hm. % hm. % hm. % hm. % hm. % hm. % hm. % 

Hg 26.51 0.33 0.76 1.28 6.91 7.46 56.76 

Ag 43.64 2.33 1.70 2.86 6.68 6.89 35.90 

Al 56.66 3.98 6.09 10.22 8.10 5.32 9.64 

As 47.79 0.23 0.08 0.13 0.97 0.95 49.87 

Ba 48.81 6.59 7.11 11.94 6.10 3.59 15.86 

Bi 37.54 0.48 1.68 2.81 4.17 3.19 50.12 
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Ca 47.20 2.76 5.06 8.50 6.65 4.18 25.65 

Cd 44.26 0.45 1.49 2.50 4.56 3.61 43.14 

Ce  76.77 4.60 3.35 5.37 2.69 1.86 5.36 

Cl 50.80 0.06 0.23 0.39 0.16 0.10 nestanoveno 

Co  47.93 3.94 3.70 6.21 6.38 5.01 26.83 

Cr 31.53 2.32 4.10 6.88 11.69 13.58 29.89 

Cs  49.78 1.28 2.05 3.44 2.82 1.80 38.83 

Cu 45.25 2.17 2.64 4.43 4.73 3.59 37.20 

Fe 46.92 7.98 8.57 14.38 8.26 5.19 8.70 

Ga 5.28 4.63 13.89 23.31 20.29 7.04 25.57 

Ge  49.78 0.83 7.77 13.72 18.31 7.76 1.83 

I  6.51 0.08 0.12 0.21 19.82 19.66 53.59 

K 48.45 0.25 0.35 0.59 0.40 0.27 nestanoveno 

La  49.78 17.12 7.32 12.07 6.40 0.99 6.31 

Mg  49.78 2.17 7.00 16.84 13.23 7.97 3.02 

Mn 38.75 9.91 11.26 18.90 9.95 6.06 5.16 

Mo 47.34 3.14 4.27 7.17 5.33 3.52 29.22 

Na 59.67 0.34 0.55 0.92 0.76 0.48 nestanoveno 

Nb 54.24 6.08 7.26 12.19 8.20 5.15 6.89 

Ni 42.93 7.33 6.23 10.46 7.52 4.71 20.82 

P 48.64 5.41 8.55 14.35 9.09 6.28 7.68 

Pb 44.98 0.65 1.62 2.72 4.28 3.45 42.30 

S 48.95 1.90 3.89 6.53 4.51 2.69 31.54 

Sb 42.31 0.82 1.87 3.14 4.04 3.45 44.36 

Se 31.86 0.11 1.05 1.76 3.70 3.36 58.16 

Si 58.89 5.43 6.88 11.54 7.45 4.78 5.04 

Sn 42.70 1.06 1.86 3.13 3.62 2.51 45.13 

Sr 45.06 3.71 5.94 9.97 7.58 4.62 23.12 

Ta  70.10 1.54 0.48 0.81 0.13 3.26 23.69 

Te  49.78 1.28 2.05 3.44 2.82 1.80 38.83 

Th 44.26 1.22 1.10 1.85 1.46 1.51 48.60 

Ti 41.24 6.32 9.12 15.31 10.32 6.81 10.88 

Tl 43.24 0.57 1.19 2.00 3.42 2.71 46.87 

U 38.20 1.15 1.31 2.20 1.80 1.27 54.08 

V 37.59 4.55 5.22 8.75 4.31 2.19 37.39 

W  49.78 5.45 0.98 1.65 1.35 0.87 39.92 

Y 42.77 8.29 9.91 16.63 8.99 6.20 7.22 

Zn 41.57 1.10 2.49 4.19 5.94 4.82 39.89 
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Obrázek 14: Grafické zobrazení výtěžnosti vybraných těžkých kovů z popílku 1 

 

Tabulka 28: Vzorek 2 – koncentrace prvků v jednotlivých zrnitostních třídách po úpravách sítováním a 

třídění na cyclosizeru 

Třída nadsítné 1 2 3 4 5 

       [µm] >100 49-100 34-49 23-34 16-23 12-16 

 mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

Hg 17.1 5.4 10.5 45.4 70.1 88.7 

Ag 9.7 11.9 5.9 9.9 15.2 21 

Al 40900 60100 80600 57500 61100 63600 

As 17.7 1.1 2.8 0.6 0.5 0.5 

Ba 1100 2620 1970 1230 1010 976 

Bi 35 9.7 17.1 28.6 36.3 43.9 

Ca 243000 237000 286000 287000 273000 270000 

Cd 172 37.5 72.4 123 147 168 

Ce  10.8 32.2 29.3 18.5 19.5 17.4 

Cl 97100 3460 5620 5130 4620 7090 

Co  22.7 63 23 25.4 30.5 35.9 

Cr 462 580 458 538 893 1740 

Cs  2 1 1 1 1 1 
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Cu 791 1010 603 666 778 903 

Fe 12800 42000 20600 15200 12700 12400 

Ga 5 13.6 14.1 15.5 6.8 0.5 

Ge  0.7 0.5 0.8 0.9 2.2 2.6 

I  3 0.7 3.9 52.5 87.4 110 

K 40600 5600 5860 4610 4780 5410 

La  7.3 23.2 15.8 12.3 7.4 8.5 

Mg  5000 14900 22900 14600 15900 17300 

Mn 527 2070 1080 839 689 685 

Mo 453 42 30 25.1 23.1 22.8 

Na 61400 15000 15000 15000 15000 15000 

Nb 11.2 25 18.1 17.3 14.6 14.7 

Ni 57.1 191 76.5 54.4 73.8 69.3 

P 3690 7160 8610 5580 5440 5980 

Pb 2490 771 1120 1690 2180 2620 

S 15900 10500 16100 12500 11300 10500 

Sb 678 302 357 400 449 581 

Se 7.9 0.7 2.3 6.7 8.2 9.6 

Si 75700 133000 136000 86300 85900 88300 

Sn 697 451 408 432 456 543 

Sr 355 472 431 460 434 422 

Ta  75.6 33.5 8 16.7 67.6 107 

Te  1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Th 22.2 12.8 5.7 9.7 13.1 17.1 

Ti 9440 18200 14600 13800 13400 14300 

Tl 23.8 6.3 6.6 12.3 18.6 25.2 

U 6.1 4.6 2 2.9 2.7 1.2 

V 19.7 43.9 11.1 16.5 14.2 10 

W  5 5.4 5 1.2 1.2 1.2 

Y 8 20.2 11.9 10.3 9.1 9 

Zn 13500 8390 9090 12300 15000 17600 

 

Tabulka 29: Vzorek 2 – výtěžnost prvků po úpravách sítováním a třídění na cyclosizeru 

Třída nadsítné 1 2 3 4 5 6 

[µm] >100 49-100 34-49 23-34 16-23 12-16 <12 

 hm. % hm. % hm. % hm. % hm. % hm. % hm. % 

Hg 13.25 0.53 1.42 8.66 9.54 6.99 59.60 

Ag 33.18 5.14 3.53 8.33 9.13 7.31 33.37 

Al 39.68 7.36 13.67 13.73 10.42 6.28 8.86 

As 65.18 0.51 1.80 0.54 0.32 0.19 31.45 

Ba 37.75 11.35 11.82 10.39 6.09 3.41 19.19 

Bi 33.02 1.16 2.82 6.64 6.02 4.21 46.14 

Ca 38.44 4.73 7.91 11.17 7.59 4.35 25.81 

Cd 35.68 0.98 2.63 6.28 5.36 3.55 45.53 

Ce  43.09 10.53 14.75 12.47 7.98 1.37 9.81 

Cl 36.92 0.17 0.37 0.48 0.31 0.27 nestanoveno 

Co  35.16 12.32 6.23 9.68 8.30 5.66 22.65 

Cr 28.63 4.54 4.96 8.20 9.72 10.97 32.98 

Cs  39.21 2.48 3.43 4.82 3.44 1.99 44.62 

Cu 36.81 5.93 4.90 7.63 6.36 4.27 34.09 

Fe 39.03 16.17 10.98 11.40 6.80 3.85 11.77 

Ga 86.58 2.89 2.41 4.31 2.03 0.88 0.90 
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Ge  39.21 3.54 7.83 12.41 21.65 14.82 0.55 

I  3.10 0.09 0.70 13.35 15.86 11.56 55.33 

K 39.21 0.68 0.99 1.10 0.81 0.53 nestanoveno 

La  38.57 15.48 14.59 15.99 6.87 4.57 3.93 

Mg  39.21 5.63 19.24 16.02 10.96 4.68 4.25 

Mn 33.23 16.48 11.90 13.02 7.63 4.39 13.34 

Mo 91.34 1.07 1.06 1.25 0.82 0.47 4.00 

Na 40.00 1.23 1.71 2.40 1.72 0.99 nestanoveno 

Nb 35.37 9.97 9.99 13.45 8.10 4.72 18.40 

Ni 34.87 14.73 8.17 8.17 7.92 4.30 21.84 

P 37.13 9.10 15.15 13.82 9.62 6.12 9.07 

Pb 36.37 1.42 2.86 6.07 5.59 3.89 43.79 

S 35.67 2.97 6.31 6.90 4.45 2.40 41.30 

Sb 35.52 2.00 3.27 5.16 4.13 3.10 46.83 

Se 30.16 0.34 1.53 6.29 5.50 3.73 52.44 

Si 45.79 10.16 14.38 12.85 9.13 5.43 2.26 

Sn 35.11 2.87 3.59 5.35 4.04 2.78 46.26 

Sr 37.30 6.26 7.92 11.89 8.01 4.51 24.12 

Ta  28.90 1.62 0.53 1.57 4.54 4.16 58.68 

Te  39.21 2.48 3.43 4.82 3.44 1.99 44.62 

Th 32.24 2.35 1.45 3.47 3.34 2.53 54.63 

Ti 37.38 9.10 10.11 13.45 9.32 5.76 14.88 

Tl 32.22 1.08 1.56 4.10 4.42 3.47 53.15 

U 40.84 3.89 2.34 4.78 3.18 0.82 44.16 

V 32.49 9.14 3.20 6.70 4.11 1.68 42.67 

W  39.21 5.35 6.85 2.32 1.65 0.96 43.66 

Y 39.21 12.50 10.20 12.42 7.84 4.49 13.34 

Zn 35.53 2.79 4.18 7.97 6.94 4.71 37.88 
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Obrázek 15: Grafické zobrazení výtěžnosti vybraných těžkých kovů z popílku 2 

Tabulka 30: Vzorek 3 – koncentrace prvků v jednotlivých zrnitostních třídách po úpravách sítováním a 

třídění na cyclosizeru 

Třída nadsítné 1 2 3 4 5 

       [µm] >100 49-100 34-49 23-34 16-23 12-16 

 mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

Hg 1.7 2.4 2.4 0.7 3.5 2.6 

Ag 2.4 9.1 4.8 4.1 4.6 4.9 

Al 62400 67000 78900 92500 93100 82000 

As 1.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Ba 712 1600 1120 1150 1160 1160 

Bi 8.2 4.3 6.9 8.4 13.1 13.3 

Ca 129000 153000 168000 189000 186000 180000 

Cd 8.5 9.9 13.5 18.4 20.3 27.4 

Ce  23.7 36.9 15.7 21.5 23.2 24.8 

Cl 15700 2020 2490 2670 2590 2440 

Co  39.7 70.9 39.6 45.9 52.4 64.5 

Cr 229 236 210 224 332 564 

Cs  2 1 1 1 1 1 

Cu 1710 4450 2120 1800 1760 2060 

Fe 29700 57400 60100 57600 51200 47600 

Ga 17.6 32.6 20.2 16.8 22.8 13.1 

Ge  0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

I  3 0.7 0.7 0.7 0.7 7 

K 17300 8720 13900 15600 15700 15200 

La  6.6 25.4 6.8 11.1 13.4 15.4 

Mg  11400 11500 16100 19400 21700 20300 

Mn 554 1640 1100 871 756 780 

Mo 5 7.6 7.4 7.6 6.5 6.8 

Na 20300 15000 20600 27100 31100 28500 

Nb 13.3 10.6 11.2 11.1 11.1 13.6 

Ni 52.3 215 100 71.7 78.6 89.9 

P 11100 16300 21600 214000 20100 17900 

Pb 1120 1250 1540 1820 2030 2350 

S 6710 4460 4730 5270 5460 5110 

Sb 100 80.6 86.5 90 98.1 123 
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Se 2.4 0.6 0.7 1.5 2.7 2.4 

Si 200000 128000 141000 153000 157000 141000 

Sn 204 1020 412 319 293 326 

Sr 271 363 445 473 442 439 

Ta  1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 

Te  1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Th 12 8.8 9.4 10 7.8 11 

Ti 5150 4820 6180 6570 6780 7800 

Tl 8.9 4.2 8.3 9.2 10.6 14 

U 5.1 2.7 4.5 4.9 6.7 6.5 

V 34.9 44.3 49.1 44.6 48.6 57.4 

W  13.9 1.2 1.2 28 1.2 5 

Y 11.4 13.8 12 13.7 12.9 15.5 

Zn 2970 14800 6810 5660 5790 6790 

  

Tabulka 31: Vzorek 3 – výtěžnost prvků po úpravách sítováním a třídění na cyclosizeru 

Třída nadsítné 1 2 3 4 5 6 

[µm] >100 55-100 39-55 26-39 19-26 14-19 <14 

 hm. % hm. % hm. % hm. % hm. % hm. % hm. % 

Hg 22.42 2.94 5.68 2.62 10.46 5.09 50.78 

Ag 23.06 8.14 8.28 11.19 10.02 6.99 32.33 

Al 33.95 3.39 7.70 14.29 11.48 6.62 22.57 

As 62.00 1.80 3.48 5.50 4.39 2.87 19.95 

Ba 26.80 5.60 7.56 12.29 9.90 6.48 31.36 

Bi 25.98 1.27 3.92 7.56 9.41 6.25 45.62 

Ca 27.13 2.99 6.34 11.29 8.87 5.62 37.76 

Cd 20.80 2.25 5.93 12.79 11.26 9.95 37.01 

Ce  47.39 6.87 5.63 12.21 10.52 7.36 10.03 

Cl 23.43 0.28 0.67 1.13 0.88 0.54 nestanoveno 

Co  33.33 5.54 5.96 10.94 9.97 8.03 26.22 

Cr 26.94 2.58 4.43 7.48 8.86 9.84 39.86 

Cs  37.96 1.77 3.41 5.39 4.30 2.82 44.35 

Cu 33.36 8.08 7.42 9.97 7.79 5.96 27.41 

Fe 28.54 5.13 10.36 15.72 11.16 6.79 22.30 

Ga 35.70 6.15 7.35 9.68 10.48 3.94 26.69 

Ge  37.96 2.52 4.87 7.70 6.15 4.02 36.78 

I  37.96 0.82 1.59 2.52 2.01 13.14 41.96 

K 36.78 1.72 5.30 9.42 7.57 4.79 nestanoveno 

La  36.26 11.07 4.79 15.41 14.78 10.64 7.05 

Mg  31.60 2.97 8.01 15.27 13.64 8.35 20.17 

Mn 29.40 8.10 10.48 13.13 9.10 6.14 23.66 

Mo 21.01 2.97 5.58 9.07 6.19 4.24 50.93 

Na 36.30 2.50 6.61 13.76 12.61 7.56 nestanoveno 

Nb 43.20 3.20 6.53 10.24 8.17 6.55 22.10 

Ni 27.33 10.45 9.38 10.64 9.31 6.97 25.92 

P 29.04 3.97 10.14 24.16 11.92 6.95 13.83 

Pb 26.01 2.70 6.42 12.00 10.69 8.10 34.09 

S 25.18 1.56 3.19 5.62 4.65 2.85 56.97 

Sb 26.24 1.97 4.07 6.71 5.84 4.79 50.39 

Se 27.36 0.64 1.43 4.86 6.98 4.06 54.68 

Si 49.07 2.92 6.21 10.66 8.73 5.13 17.27 

Sn 22.87 10.64 8.29 10.16 7.45 5.42 35.18 



Ing. Silvie Hartmann: Úprava popílku ze spaloven odpadů s možností snížení environmentálních rizik 

 

 

2015  81 

Sr 25.76 3.21 7.59 12.77 9.52 6.19 34.96 

Ta  37.96 3.53 6.81 10.78 8.61 5.63 26.67 

Te  37.96 1.77 3.41 5.39 4.30 2.82 44.35 

Th 34.73 2.37 4.88 8.22 5.12 4.72 39.96 

Ti 29.07 2.53 6.26 10.53 8.68 6.53 36.40 

Tl 28.90 1.27 4.84 8.48 7.80 6.74 41.97 

U 32.44 1.60 5.14 8.85 9.66 6.13 36.18 

V 33.18 3.92 8.38 12.04 10.48 8.10 23.90 

W  53.81 0.43 0.83 30.79 1.05 2.87 10.21 

Y 33.74 3.80 6.37 11.52 8.66 6.81 29.11 

Zn 21.04 9.76 8.66 11.39 9.30 7.14 32.72 
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Obrázek 16: Grafické zobrazení výtěžnosti vybraných těžkých kovů z popílku 3 
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Po třídění popílků ze spalování odpadů na cyclosizeru došlo k nabohacování těžkých kovů 

ve třídě <12 µm (popílek 1 a 2) resp. <14 µm (popílek 3). Na základě těchto výsledků se 

ukazuje, že odstraněním této nejjemnozrnnější třídy z popílku se sníží obsah těžkých kovů: 

Hg 51 – 60%; Ag 32 – 36%; Cd 37 – 46%; Co 23 – 27%; Cr 30 – 40%; Cu 27 – 37%; Ni 

21 – 26%; Pb 34 – 42%; Sb 44 – 50%; Zn 33 – 40%.  

Při fyzikální úpravě popílků tříděním na cyclosizeru, zároveň probíhá proces vymývání 

problematických chloridů z popílků. Po odstranění nejjemnozrnnější třídy tedy vzniká 

z popílku produkt, u kterého byly eliminovány nebezpečné vlastnosti - chloridy jsou 

vymyty a koncentrace problematické rtuti byla snížena až o 60% (v případě popílku 2). 

V případě popílku 1 je teoretická koncentrace rtuti ve vzniklém produktu 16.32 mg/kg a u 

popílku 2 13.72 mg/kg, což splňuje rakouská kritéria pro ukládání popílku na skládky 

ostatního odpadu, kde je limit pro rtuť stanoven na 20 mg/kg dle Deponieverordnung 2008 

(BGBl. II - Ausgegeben am 30. Jänner 2008 - Nr. 39 - 39. Verordnung des 

Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über 

Deponien). Alternativním řešením je použití takto vzniklých produktů ve stavebnictví, 

čímž se v této dizertační práci zabývám v kapitole 10.  

10 Charakteristika upravených popílků 
 

Popílky ze spaloven odpadů byly upraveny jednoduchými fyzikálními a chemickými 

metodami, viz předchozí kapitola (vymývání a třídění na Cyclosizeru). Na takto 

upravených vzorcích popílků byly provedeny laboratorní analýzy a výsledky byly 

srovnány s analýzami neupravených popílků. 

 

10.1 Elementární analýza 
 

Základní prvková CHNS analýza byla stanovena pro všechny vzorky popílku ze spaloven 

odpadů. Dále byla provedena analýza TOC u nevymytého i vymytého vzorku. Výsledky 

elementárních analýz nevymytých a vymytých popílků jsou uvedeny v Tab. 32 a 33. Dle 

rakouských limitů pro ukládání na skládky, uvedených v Deponieverordnung 2008 (BGBl. 

II - Ausgegeben am 30. Jänner 2008 - Nr. 39 - 39. Verordnung des Bundesministers für 

Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über Deponien), musí popílky 

splňovat hodnotu TOC nižší než 5%, což dle elementární analýzy splňují všechny tři 

vzorky.  

Dále byl zkoumán nedopal, vyseparovaný z popílku 1 ve dvou fázích – nedopal a nedopal 

vymytý, z důvodu charakterizace uhlíkatých částic nedopalu. Popílek 1 je charakteristický 

technologií čištění spalin, ve které se využívá metody vstřikování aktivního koksu pro 

sorpci těžkých kovů a organických látek. Při ruční separaci nedopalu z popílku (pinzetou 

pod stereomikroskopem) na částicích nedopalu stále ulpívalo velké množství vlastního 

popílku, které značně ovlivňovalo jeho charakteristiku. Proto, byl nedopal od zbytkového 

popílku vyseparován vymytím v destilované vodě, částice nedopalu plavaly na hladině a 
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bylo snazší je separovat a následně analyzovat. Výsledky analýz nedopalu srovnané 

s výsledky elementární analýzy provedené na čistém aktivním uhlí jsou uvedeny v Tab. 33. 

Výsledky napovídají, že by mohlo jít o nespálené částice aktivního koksu, nicméně 

identifikace částic nedopalu mikroskopickou analýzou je s touto domněnkou v rozporu, 

výsledky mikroskopické analýzy jsou uvedeny v následující podkapitole 10.2. 
 

Tabulka 32: Elementární analýza nevymytých a vymytých popílků s hodnotou celkového organického 

uhlíku. 

Popílek nevymytý N [%] TOC [%] H [%] S [%] 

1 0.02 1.57 2.78 0.75 

2 0.06 2.04 10.36 0 

3 0.02 0.18 4.18 0 

 

Popílek vymytý N [%] TOC [%] H [%] S [%] 

1 0.03 2.31 4.62 0.13 

2 0.03 1.45 3.84 0.39 

3 0.02 0.19 3.41 0.26 

 

Tabulka 33: Elementární analýza nedopalu, separovaného z popílku 1 a čistého aktivního uhlí 

 N [%] C [%] H [%] S [%] 

nedopal 1.39 44.18 1.62 0 

nedopal vymytý 1.35 77.25 1.69 0 

aktivní uhlí 1.00 93.43 1.81 0 

 

10.2 Mikroskopie 
 

Mikroskopicku analýzou nedopalu z popílku 1 měl být potvrzen charakter částic tohoto 

nedopalu a domněnka, že se jedná o částice aktivovaného koksu, který se používá při 

čištění spalin ve spalovně odpadů, ze které popílek pochází. V nedopalu z popílku je 

možné nalézt zbytky plastů a celulózy (Obr. 17, 18, 19 a 20), které se do popílku dostávají 

ze spalovacího procesu (Např. novinový papír je velmi lehký a při spalování dochází velmi 

často k jeho unášení proudem spalin a jeho mikročástice se i po procesu čištění spalin 

nacházejí v popílku. Původ plastů v nedopalu nelze jednoznačně určit. Částice 

aktivovaného koksu nebyly touto analýzou identifikovány. 

 



Ing. Silvie Hartmann: Úprava popílku ze spaloven odpadů s možností snížení environmentálních rizik 

 

 

2015  85 

 
Obrázek 17: Mikroskopie - částice plastu a dřeva 

 
Obrázek 18: Mikroskopie - detail plastu 

  

 
Obrázek 19: Mikroskopie–Struktura dřeva (celulózy) 

 
Obrázek 20: Mikroskopie - detail celulózy 

  

10.3 Mineralogická fázová analýza  
 

Mineralogická fázová analýza upravených popílků byla porovnána s mineralogickými 

analýzami provedenými již dříve na neupravených popílcích. Z hlediska složení byly 

zkoumány vymyté popílky, které byly vymývány dle postupu popsaného v kapitole 8.1.1 

Vymývání vodou, aby se docílilo odstranění chloridů a zjistily se změny ve složení po 

takové úpravě z hlediska jejich pucolánových vlastností a vhodnosti použití jako aditiva do 

betonu. Výsledky mineralogické analýzy vymytých popílků jsou uvedeny v Tab. 34. 
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Po vymytí popílků došlo z mineralogického hlediska k zániku fází chloridových solí – 

halitu a sylvínu. Významnými fázemi vymytých popílku jsou silikáty, alumosilikáty a 

značnou část popílků tvoří amorfní fáze. Amorfní tavenina krystalizuje v teplotním 

rozmezí 100 – 1000°C (Tsukada et al., 2003) a silikátová tavenina při vyšší teplotě 600 – 

1000°C (Tan et al. 2011). V rotačních pecích dochází k reakci mezi oxidy vápníku, 

křemíku a hliníku při teplotě asi 1300°C. Vytváří se minerály s pucolánovými vlastnostmi 

- trikalciumsilikát, dikalciumsilikát a trikalciumaluminát, což jsou nejvýznamnější složky 

cementu. Proto se některé popílky využívají při výrobě betonu, kde částečně nahrazují 

cement (podrobněji uvedeno v kapitole 5.2.1.1. Portlandský cement a pucolánové 

vlastnosti).  

 

Fáze trikalcium aluminátu se u všech vzorků popílku vyskytla po jejich úpravě vymýváním 

a tvořila cca 3-6%. Výskyt trikalcium aluminátu v popílcích popsal i Kirchheim et al. 

(2009). Vymyté popílky obsahují také fáze dikalcium silikátů ve formě larnitu (C2S) 5.79 

– 9.63% a nově vznikla fáze belitu (β-C2S) u popílku 1 a 2 v množství 3.54 – 6.64%. 

Dikalcium silikát v popílcích identifikován také Vassilev et al. (2004, 2013). Další 

významnou fází nacházející se ve všech vzorcích vymytých popílků je gehlenit (C2AS) 

v množství 9.55- 11.24%. Po vymytí popílku došlo i popílků 1 a 2 také ke vzniku fáze 

ettringitu v množství 2.44 – 2.91%, který může mít nežádoucí efekt v případném použití 

popílků do betonu. Vznik nových fází po vymytí může souviset s mezí detekce RTG 

difraktometru, a také ubytím rozpustné složky popílků (halit a sylvín) došlo 

k nakoncentrování dalších fází. Li et al. (2007) ve své práci uvedl, že gehlenit vzniká po 

karbonataci popílku ze spaloven odpadů, zatímco ettringit je hydratovaný síran a vzniká při 

vymývání popílků jako výsledek reakce hlinitanu vápenatého se síranem vápenatým 

(Chindaprasirt et al. 2013). 

 

Z hlediska celkového množství fází, které jsou nositeli pucolánových, resp. hydraulických 

vlastností se po vymytí zvýšil jejich obsah v popílcích ve všech případech, u popílku 1 

z 28.93% na 41.91%; u popílku 2 z 22.17% na 36.37% a u popílku 3 z 9.19% na 20.33%. 

Tyto popílky po úpravě vymytím se tedy jeví díky svým vlastnostem jako vhodné pro 

použití jako náhrada portlandského cementu při tvorbě betonových směsí. 

 

Problematické u této mineralogické analýzy je výskyt relativně velkého množství amorfní 

fáze, u které není možno analýzou určit mineralogické složení a je zapotřebí dalších analýz 

(FTIR viz kap. 9.3. Infračervená spektroskopie).  
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Tabulka 34: Výsledky mineralogické analýzy vymytých a nevymytých popílků 

Mineralogická fáze NEVYMYTÝ 

popílek [%] 

VYMYTÝ 

popílek [%] 

1 2 3 1 2 3 

Halit NaCl 11.98 9 2.43 - - - 

Sylvín KCl 6.92 4.28 - - - - 

Kalcit CaCO3 10.96 11.39 6.84 15.61 15.16 11.89 

Křemen SiO2 0.06 1.1 7.63 1.94 11.61 6.69 

Periklas MgO 1 - - 2.34 2.80 1.61 

Anhydrit CaSO4 5.74 3.68 2.61 6.79 4.97 2.05 

Gehlenit (C2AS) Ca2Al 

(Si,Al)2O7 
8.06 6.79 6.58 10.82 11.24 9.55 

Larnit (C2S ) Ca2SiO4 12.94 11.7 - 9.63 8.10 5.79 

Belit (β-C2S) Ca2SiO4 - - - 5.64 3.54 - 

Hematit Fe2O3 2,72 3,5 4,18 - - - 

Sanidin K(AlSi3O8) - - 2.44 - - - 

Muskovit KAl2(AlSi3O10)(F,OH)2 - - 2.71 - - - 

Ettringit Ca6Al2 (SO4)3 (OH)12 

 26H2O 
- - - 2.91 2.44 - 

Trikalcium-

Aluminát 

(C3A) 3CaO Al2O3 - - - 6.12 6.08 2.94 

Albit NaAlSi3O8 - - - 0.86 0.99 1.71 

Microcline 

intermediate 

KAlSi3O8 - - - 2.15 - 2.27 

Hliník Al - - - 1.239 7.63 2.74 

Magnetit Fe₃O₄ - - - - 5.13 3.59 

Vápno CaO 2.19 - - - - - 

Amorfní  37.1 48.6 64.6 42.91 33.06 56.13 

∑ pucolánové vlastnosti 28.93 22.17 9.19 41.91 36.37 20.33 
Pozn. červeně jsou v tabulce uvedeny fáze mající pucolánové vlastnosti 

 

10.4 Infračervená spektroskopie 
 

Metoda analýzy popílků pomocí infračervené spektroskopie byla použita k určení složení 

amorfní fáze ve vymytých popílcích. Výsledky analýzy naznačují, že všechny vzorky jsou 

složeny ze směsi karbonátů a silikátů, jak je patrné z Obr. 21. Na Obr. 22 jsou infračervená 

spektra čistého křemene a spektrum směsi křemene a kalcitu. Amorfní fáze popílků se tedy 

pravděpodobně skládá z fází křemene a kalcitu, které nestačily krystalizovat.  
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Obrázek 21: IR spektra vymytých vzorků popílku s vyznačením hlavních pásů. 

 
Obrázek 22: IR spektra: nahoře – materiál pro výrobu keramiky (SiO2 + CaCO3); dole – čistý CaCO3 

Jedním z neintenzivnějších pásů okolo 1100 cm
-1 

je pás spojený s antisymetrickou valenční 

vibrací molekul Si-O(Si). Chybějící dublet pásu symetrické valenční vibrace Si-O-Si 

můstků v oblasti 800-780 cm
-1

, který je charakteristický pro nízkoteplotní křemen, může 

naznačovat, že křemen se zde nachází v amorfní formě (Mozgawa et al. 2014). 

V naměřených spektrech se mimo zvýrazněné pásy nacházejí také pásy vody a 

hydroxylových skupin, jak je možné vidět na spektrech okolo 3430 cm
-1

, které odpovídají 

valenční vibraci OH
- 
skupiny. Tyto skupiny mohou také naznačovat pravděpodobný výskyt 

hydroxidu vápenatého ve vzorcích, což je produkt reakce volného CaO s vodou 

adsorbovanou na povrchu částic popílku. Tuto teorii podporuje také výskyt pásů karbonátů 

v oblasti 1400 – 1500 cm
-1

 a okolo 872 cm
-1

. Karbonáty jsou tvořeny reakcí (karbonatací) 

hydroxidu vápenatého s atmosférických CO2 (Mozgawa et al. 2014). Výskyt křemene a 

kalcitu byl potvrzen i mineralogickou analýzou (rentgenovou difrakcí). 
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11 Využití popílků 
 

Nejčastějším způsobem využití popílků je použití ve stavební výrobě a dopravním 

stavitelství (Schreurs 2000, Mangialardi 2003), jako konstrukčního materiálu při výrobě 

cementu, betonu, cihel a keramiky, dále i při čištění odpadních vod, rekultivaci dolů, 

výrobě sorbentů, či geopolymerů (Ferreira 2003). Podrobně je tato tématika rozebrána 

v kapitole 5. 

11.1 Tvorba betonových trámečků 
 

Pro výzkum využití popílků byla zvolena varianta použití tohoto materiálu jako náhrady 

portlandského cementu při tvorbě betonu. Jako materiál byly zvoleny pro porovnání 

vlastností všechny tři vzorky popílku a před použitím byly upraveny způsoby, jež jsou 

popsány v této práci dříve (vymývání, třídění na cyclosizeru). Po těchto úpravách byla 

z popílku odstraněna nejjemnozrnnější třída <12 µm resp. 14 µm, ve která se koncentrují 

ve velké míře těžké kovy a zbytek materiálu byl použit pro přípravu betonových záměsí, 

jak je popsáno níže. Betonové záměsi byly připraveny dle normy ČSN EN 450-1 (Popílek 

do betonu). 

 

Materiál 

Betonové trámečky byly vytvořeny ze směsi Portlandského cementu CEM I 52,5R (TOP 

CEMENT, Cement Hranice), který byl připraven dle ČSN EN 197-1 (Cement - Část 1: 

Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití), křemičitého písku 

s danou velikostí částic mezi 0,4 – 0,8 mm (dle ČSN EN 196-1 Metody zkoušení cementu - 

Část 1: Stanovení pevnosti). K přípravě záměsí byla použita destilovaná voda. Jako 

částečná náhrada portlandského cementu byly použity vymyté popílky ze spalování 

odpadů, které byly tříděny na cyclosizeru dle velikosti. Pro porovnání účinků velikosti 

částic na kvalitu betonu byly popílky rozděleny na dvě třídy dle velikosti: první třída 23-

100 µm (popílky 1 a 2), respektive 26-100 µm (popílek 3) a druhá třída 12-23 µm (popílky 

1 a 2), resp. 14-26 µm (popílek 3). 

 

Příprava 

Bylo vytvořeno 6 betonových záměsí s popílkem a jedna kontrolní směs bez přídavku 

popílku pro porovnání účinků popílků na beton. Kontrolní směs (označena jako C) byla 

připravena dle ČSN EN 450-1 (Popílek do betonu) v poměru voda/portlandský cement 0,5 

(225 g voda/450 g cement) a 1350   5 g křemičitého písku. Na základě předchozího 

výzkumu optimálního množství náhrady portlandského cementu popílkem, bylo určeno 

jako optimální množství pro zachování vlastností betonu 10%. Směs s popílkem byla 

připravena následovně: 405 g portlandského cementu, 45 g popílku, 1350 g křemičitého 

písku a 225 g vody. V textu jsou betonové záměsi označeny: Popílek 1 – hrubozrnnější 

třída (23-100 µm) jako 1A;  jemnozrnnější třída (12-23 µm) jako 1B. Popílek 2 – 

hrubozrnnější třída (23-100 µm) jako 2A;  jemnozrnnější třída (12-23 µm) jako 2B. 
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Popílek 3 – hrubozrnnější třída (26-100 µm) jako 3A;  jemnozrnnější třída (14-26 µm) 

jako 3B. Betonové směsi byly připravovány v laboratoři a vylity do speciálních 

betonových forem 4x4x16 cm, dle ČSN EN 450-1, určených pro zkoušení pevností betonu. 

Po dokonalém zatuhnutí vzorků (po 48 hod) byly betonové trámečky vyjmuty z forem a 

uchovány pod vodou při stálé teplotě po dobu 28 dnů. 

 

 
Obrázek 23: Ilustrativní foto betonových trámečků obsahující popílek (foto S. Hartmann). 

 

Pevnostní zkoušky 

Po 28 denní hydrataci betonových trámečků byly vzorky testovány dle dle ČSN EN 196-1 

Metody zkoušení cementu  - Část 1: Stanovení pevnosti). Zkoušky stanovení pevností 

v tahu za ohybu a v tlaku byly provedeny ve zkušebních  laboratořích při ÚTHD FAST 

VUT v Brně, Vysoké učení technické v Brně. Pevnostní zkoušky byly vždy provedeny na 

třech kusech zkušebních těles. Nejprve probíhala zkouška pevnosti za ohybu pomocí 

tříbodového ohnutí 4x4x16 cm trámečků. Následně proběhly testy pevnosti v tlaku. 

Výsledky testů jsou zobrazeny na Obr. 24 a 25. 
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Obrázek 24: Porovnání výsledků testů pevností betonových trámečků v tlaku (A – hrubozrnnější třída; B – 

jemnozrnnější třída; C – kontrolní vzorek) 

 

 
Obrázek 25: Porovnání výsledků testů pevností betonových trámečků za ohybu (A – hrubozrnnější třída; B 

– jemnozrnnější třída; C – kontrolní vzorek) 

Zkoušky pevnosti v tlaku a za ohybu byly na betonových trámečcích s obsahem popílku 

provedeny za účelem porovnání vlivu pucolánových/hydraulických vlastností popílku na 

chování betonu. Výsledky patrné z obr. 26 a 27 napovídají, že u všech vzorků mají pevnost 

v tlaku i pevnost za ohybu stejný trend. Po přidání popílků do betonu jako náhrada 

částečné náhrady portlandského cementu, došlo k poklesu pevností v porovnání 

s kontrolním vzorkem ve všech případech. Betonové trámečky s obsahem popílku č. 1 (1A 

a 1B) se od mírně ostatních liší, jelikož pevnost za ohybu s použitím hrubozrnnější třídy 

popílků je vyšší než s použitím jemnozrnnější třídy. Pro pevnost v tlaku u popílku č. 1 jsou 

hodnoty téměř stejné pro obě třídy. Na rozdíl od popílku č. 1 mají popílky č. 2 a č. 3 jasný 
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trend. Pro betonové trámečky s použitím jemnozrnnější třídy jsou obě pevnosti značně 

vyšší. Nejvyšší pevnost v tlaku vykazují trámečky 2B (popílek č. 2 – jemnozrnnější třída), 

nejvyšší pevnost za ohybu vykazují trámečky 1A a 3B. V normě ČSN EN 450-1 je 

požadavek na index účinnosti pro pevnost v tlaku po 28 dnech stanoven na nejméně 75%. 

Tento požadavek splňují trámečky s popílkem 1 pro obě třídy (1A = 75.3%; 1B = 77.3%), 

popílek 2 pouze pro jemnozrnnější třídu (2B = 85.3%) a popílek 3 taktéž pro jemnozrnnější 

třídu (3B = 75.7%). 

 

Bertolini et al. (2004) zkoumali přídavek popílku ze spalování odpadů do betonu náhradou 

30% portlandského cementu popílkem a dosáhli výsledků pevnosti v tlaku 51.7 MPa po 28 

dnech hydratace betonu. Cyr et al. (2012) uvedli hodnotu pevnosti v tlaku 63.8 MPa po 

přidání vymytého popílku ze spalování odpadů do betonu, nicméně zvýšené pevnosti 

dosáhli příměsí metakaolinu.  Aubert et al. (2004) publikoval výsledek pevnosti v tlaku po 

28 dnech s hodnotou 12 MPa po náhradě 50% portlandského cementu popílkem ze 

spalování odpadů. Předchozí studie pevností v tlaku pro cemento-popílkové betony 

uvádějí, že došlo pouze k minimálním změnám v pevnostech při použítí méně než 20% 

náhrady portlandského cementu popílkem, jako otkání doporučují 10% náhradu (Gao et al. 

2008).  

 

 

Nižší hodnoty pevností v tlaku dosažené v experimentální části této práce mohou být 

způsobeny díky nereaktivnímu charakteru gehlenitu, který se v použitých popílcích dle 

mineralogické analýzy vyskytuje v nezanedbatelné míře (Pimraksa et al. 2009). Belit má 5 

různých krystalických forem, forma vyskytující se u popílků použitých v tomto výzkumu 

je β forma, β-C2S, která je monoklinická (Chatterjee 1996). Beta modifikace belitu je 

metastabilní a je charakteristická pomalou hydratací, tudíž jsou počáteční pevnosti závislé 

na jiných minerálech, v porovnání s alitem dochází k přispívání belitu k pevnosti betonu až 

po 28 dnech hydratace (Ghosh et al. 1979). K lepšímu porozumění vlivu popílku a jeho 

hydraulických/pucolánových vlastností na beton je potřeba provést také dlouhodobé testy 

pevností, které nebyly předmětem této dizertační práce. 

 

Mineralogická fázová analýza trámečků 

Pro zjištění vzniku případných nových fází po hydrataci betonových trámečků byla 

provedena mineralogická fázová analýza na vzorcích betonových trámečků, které byly 

pomlety, výsledky uvedeny v Tab. 35. Hlavními fázemi betonových trámečků jsou křemen 

a amorfní fáze. Zajímavé je potvrzení vzniku ettringitu po hydrataci betonu, který může 

mít na beton negativní vliv a způsobovat jeho expanzi. Nicméně dle výsledků vyplývá, že 

ettringit se vyskytuje i v kontrolním vzorku ve srovnatelném množství jako u trámečků 

s popílkem. 

 

Dle Evju a Hansen (2005) se v případě tvorby cementové směsi s anhydritem (CaSO4) 

tvoří na povrchu krystaly ettringitu, které s ním reagují za spotřeby síranu vápenatého, což 
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přispívá k vysokým počtečním pevnostem betonu. Na druhou stranu může ettringit 

reagovat s hemihydráty a tvořit na povrchu betonu velké krystaly, které vedou k expanzi 

betonu. Nicméně pokud není přítomna fáze CaO, pak bude hliníková fáze rychle reagovat 

a vytvoří se dlouhé krystaly ettringitu, které díky své relativně malé ploše povrchu 

k expanzi nepovedou (Evju a Hansen 2005). Je možné, že ettringit v popílcích vznikl 

z rozpustného anhydritu nebo z amorfní fáze po úpravě vymytím (Cyr et al. 2012, Ioannou 

et al. 2014). Přítomnost ettringitu v kontrolním vzorku betonu může být ovlivněna vodou 

použitou při tvorbě betonové záměsi a chemickým složením použitého cementu. 

 

Tabulka 35: Mineralogická fázová analýza betonových trámečků 

  1A 1B 2A 2B 3A 3B C 

  [%] 

Křemen SiO2 46.76 36.17 39.49 41.11 26.61 45.37 46.34 

Ettringit  Ca6Al2(SO4)3(OH)12·26(H2O) 4.24 3.87 3.08 2.85 2.57 2.87 1.94 

Portlandit Ca(OH)2 2.93 3.16 3.459 3.065 2.669 3.14 2.86 

Kalcit CaCO3 1.96 1.65 2.96 2.27 2.47 2.29  

Muskovit KAl2(AlSi3O10)(F,OH)2 0.91      1.71 

Sádrovec CaSO4 · 2H2O 0.46 0.35 0.284 0.44 0.272  0.52 

Draselný živec  KAlSi3O8  0.14     2.38 

Chlorit (Mg,Fe)3 (Si,Al)4O10 (OH)2 (Mg,Fe)3 (OH)6      5.85 

Albit Na[AlSi3O8]       3.1 

Amorfní podíl  42.74 54.65 50.73 50.26 65.41 46.14 35.3 

 

 

Vodný výluh z betonových trámečků 

Z hlediska posouzení ekotoxicity je dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. pro použití popílků pro 

povrchové úpravy a rekultivace vyžadován vodný výluh. Dle vyhlášky 376/2001 Sb. je 

vodný výluh požadován při hodnocení nebezpečné vlastnosti H15 a vyhláška 338/1997 Sb. 

o podrobnostech nakládání s odpady předepisuje postup stanovení vodného výluhu pro 

vyhodnocení procesu solidifikace, jakožto procesu zpracování nebezpečných odpadů. 

 

Vodný výluh je požadován jako jeden z parametrů splnění limitů pro použití popílků a 

směsí s popílkem pro konstrukční vrstvy vozovek a pro násypy a zásypy při stavbě 

pozemních komunikací, požadavky jsou uvedeny v Technických návodech TN 09.11.01 

Popílek a směsi s popílkem pro konstrukční vrstvy vozovek; TN 09.11.02 Popílek a směsi 

s popílkem pro násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací; TN 09.11.03 Popílek 

pro výrobu stmelených směsí a TN 09.12.02 Popílek a směsi s popílkem pro území 

neuvedená v TN 09.12.01. 

 

Vodný výluh z betonových trámečků byl připraven dle ČSN EN 12457-2:2003 

Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých 

odpadů a kalů - Část 2: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 
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10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s 

ním) v laboratořích IGI, VŠB – TU Ostrava jako neakreditovaná zkouška pro stanovení 

základních parametrů, kationtů a aniontů ve výluhu. Výsledky této zkoušky jsou uvedeny 

v Tab. 36. Kvůli zvýšeným hodnotám rozpuštěných látek ve výluhu byl dopočítán obsah 

hydrogenuhličitanů, uhličitanů a hydroxidových iontů na základě teoretického výpočtu 

uvedeného v Pitter (1999). Dopočet je uveden v Tab. 37, kdy se celková suma iontů od 

hodnoty rozpuštěných látek liší o   1.5 – 21.8%. 

 

Tabulka 36: Vodný výluh z betonových trámečků, neakreditovaná zkouška 

 Ukazatel Jednotka Betonové trámečky 

1A 1B 2A 2B 3A 3B C 

pH   12.72 12.71 12.69 12.65 12.59 12.61 12.61 

vodivost mS/cm 7.57 7.53 7.17 7.4 7.06 7.3 6.8 

KNK4,5 mmol/l 39.65 37.90 40.54 39.46 41.27 39.42 38.97 

R.L. mg/l 1770.0 1795.0 1625.0 1860.0 1590.0 1715.0 1560.0 

(Ca)
2+ mg/l 629.52 673.16 603.5 616.93 574.96 590.07 591.75 

(Mg)
+ mg/l 34.63 2.04 38.71 37.69 62.65 33.11 2.55 

(Na)
+ mg/l 36.0 33.0 26.0 38.0 39.0 44.0 17.0 

(K)
+ mg/l 190.0 200.0 160.0 210.0 200.0 200.0 87.0 

(Cl)
- mg/l 7.49 6.56 7.93 7.77 7.07 7.43 4.18 

(NO2)
- mg/l 0.026 0.072 0.037 0.004 0.013 0.013 0.198 

(NO3)
- mg/l 0.008 0.136 0.004 0.073 0.094 0.061 0.240 

(PO4)
3-

 mg/l 0.003 0.002 0.009 0.008 0.021 0.062 0.004 

(SO4)
2- mg/l 9.97 10.66 8.71 8.70 7.15 7.33 18.18 

(NH4)
+ mg/l 0.096 0.123 0.133 0.057 0.066 0.099 0.112 

 

Tabulka 37: Dopočet iontů uhličitanů, hydrogenuhličitanů a hydroxidů dle Pitter (1999) 

  1A 1B 2A 2B 3A 3B C 

R.L. mg/l 1770.0 1795.0 1625.0 1860.0 1590.0 1715.0 1560.0 

∑ anionty+kationty 907.73 925.76 845.04 919.23 891.02 882.18 721.21 

(HCO3)
-
  150.47 86.83 157.79 112.88 161.27 130.15 134.23 

(CO3)
2-

  296.00 170.82 310.45 222.04 317.25 256.00 264.04 

(OH)
-
  564.00 571.97 557.52 576.74 567.05 561.60 550.54 

∑ celkem   1918.20 1755.38 1870.80 1830.89 1936.58 1829.93 1670.02 

 

Pro zjištění vyluhovatelnosti těžkých kovů z betonových trámečků byly provedeny 

vyluhovací testy dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. v akreditovaných laboratořích (Laboratoř 

MORAVA s.r.o., Studénka) a výsledky byly porovnány s limity uvedenými v této vyhlášce 

(Limity vyluhovatelnosti vodného výluhu odpadu). Porovnání výsledků výluhu s limity 

vyluhovatelnosti je uvedeno v Tab. 39. Betonové trámečky 1B a 2A nevyhovují limitům 

pro inertní odpad v případě hodnoty Cr, kdy přesahují limitní hranici 4x, což může být 

způsobeno charakterem chromu, který se chová jako oxyaniont a vyluhuje se v kyselém i 
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zásaditém prostředí. Všechny betonové trámečky, kontrolní nevyjímaje, nevyhovují 

limitům vyluhovatelnosti pro inertní odpad v případě parametru rozpuštěných látek, kdy 

přesahují limitní hranici více než čtyřnásobně. Takto vysoké hodnoty rozpuštěných látek 

mohou být vysvětleny zvýšeným obsahem rozpustných iontů v trámečcích (viz Tab. 36 

výše), nebo případně by vysvětlením mohla být kontaminace betonových trámečků olejem, 

který se používá k vymazání forem na tvorbu betonových trámečků. Měření parametru 

rozpuštěných látek ve vodném výluhu lze dle evropské legislativy European Council 

Decision 2003/33/EC of 19 December 2002 establishing criteria and procedures for the 

acceptance of waste at landfills pursuant to Article 16 of and Annex II to Directive 

1999/31/EC, Office Journal of the European Union, Vol. 46, L 11, 16/01/2003, pp.27-49 

nahradit parametry obsahu chloridů a síranů. V tabulce 38 na spodních řádcích jsou tyto 

parametry přidány a výsledky jsou zcela v rámci limitů pro inertní odpad. 

 

Tabulka 38: Vodný výluh z betonových trámečků, akreditovaná zkouška 

 Limity vyluhovatelnosti 

[mg/l] 1A 1B 2A 2B 3A 3B C I. 

třída 

II. A 

třída 

II. B 

třída 

(F)
-
 0.19 0.24 0.26 0.26 0.19 0.20 0.20 1.0 30.00 15.00 

As 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 2.50 0.20 

Ba 0.85 1.03 1.08 1.00 0.86 0.44 0.44 2.0 30.00 10.00 

Cd 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.004 0.5000 0.1000 

Cr 0.02 0.20 0.20 0.03 0.02 0.02 0.02 0.05 7.00 1.00 

Cu 0.02 0.02 0.03 0.02 0.04 0.02 0.02 0.200 10.00 5.00 

Hg 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.001 0.2000 0.0200 

Mo 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.050 3.00 1.00 

Ni 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.040 4.00 1.00 

Pb 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.050 5.00 1.00 

Sb 0.0022 0.0032 0.0020 0.0022 0.0020 0.0022 0.0022 0.006 0.5000 0.0700 

Se 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.010 0.70 0.05 

Zn 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.400 20.00 5.00 

RL (105°C) 1850 1860 1750 1830 1720 1660 1660 400 8000 6000 

fenol 0.02 0.07 0.09 0.03 0.07 0.01 0.01 0.10   

DOC 16.30 18.50 13.30 12.40 10.90 8.11 8.11 50 80 80 

(Cl)
- 7.49 6.56 7.93 7.77 7.07 7.43 4.18 80 1500 1500 

(SO4)
2- 9.97 10.66 8.71 8.70 7.15 7.33 18.18 100 3000 2000 

12 Závěr 
 

Předložená doktorská práce se zabývala tématikou popílků ze spalování odpadů a 

možnostmi jejich úpravy pro minimalizaci environmentálních dopadů spojených s jejich 

ukládáním na skládky. Vzorky popílků z různých spaloven odpadů v Rakousku (2 vzorky 

ze spaloven komunálnéch odpadů a 1 vzorek z kombinované spalovny RDF a čistírenských 

kalů) byly získány v rámci spolupráce na projektu Urban Mining s TU Wien. V rámci 

řešení doktorské práce byly zjištěny kompletní fyzikálně chemické vlastnosti všech 
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vzorků. Na základě výsledků těchto analýz byly určeny nebezpečné vlastnosti popílků; 

vysoký obsah chloridů a některých těžkých kovů, které byly následně v experimentální 

části z popílku eliminovány pomocí různých úpravnických technologií. Praktická část 

doktorské práce se dále zabývala možností použití upravených popílků ve stavebním 

průmyslu. 

 

Z první části doktorké práce – zjištění fyzikálně chemických vlastností popílků vyplývají 

následující závěry: 

 Z chemické analýzy popílků provedené pomocí RTG fluorescence jsou patrné 

rozdíly ve složení popílků ze spalování komunálních odpadů (popílky 1 a 2) oproti 

popílku ze spalování RDF a čistírenských kalů (popílek 3). Popílky 1 a 2 se 

vyznačují vysokým obsahem chloridů, poměrně značným obsahem síranů, Ca, Na, 

K, Al a Si. Oproti tomu popílek 3 obsahuje 4-7x nižší množství chloridů, a vyšší 

množství Si a Al. 

 Jako problematický se jeví vysoký obsah Hg u popílků 1 a 2, kvůli kterému jsou 

překračovány limity pro ukládání na skládky odpadů a s tímto popílkem je 

nakládáno jako s nebezpečným odpadem. 

 Analýza vodného výluhu popílků napovídá, že se jedná o vysoce alkalické odpady 

s pH od 9.43 – 12.2, s vysokou konduktivitou a vysokým obsahem rozpustných 

chloridů. Tyto parametry souvisí s posuzováním nebezpečné vlastnosti H15. Limit 

pro hodnotu konduktivity byl překročen více než dvojnásobně u všech popílků a 

téměř dvonásobně pro Pb u popílku 1.   

 Z mineralogické analýzy vyplývá, že značnou část popílků tvoří halit a sylvín a 

dalšími významnými fázemi popílku jsou silikáty, aluminosilikáty. Značnou část 

popílků tvoří amorfní fáze. Z minerálů majících pucolánové/hydraulické vlastnosti 

jsou v popílcích zastoupeny anhydrit, larnit a gehlenit v celkovém množství 9.19 

(popílek 3) – 28.93% (popílek 1). 

 

Chemické a fyzikální vlastnosti popílků závisí na vlastní technologii spalování, na 

spalovaném materiálu a řadě dalších faktorů. V případě popílků ze spalování komunálních 

odpadů, studovaných v rámci této dizertační práce jsou problematickými faktory obsah 

chloridů, alkalický charakter a zvýšený obsah některých těžkých kovů. V rámci druhé části 

doktorské práce jsem se zabývala možnostmi úpravy popílků k odstranění těchto 

problematických faktorů. 

 

Z druhé části doktorké práce – úprava vlastností popílků vypývají následující závěry: 

 Obsah chloridů v popílcích je možné úspěšně odstranit chemickou extrakcí. Jako 

optimální proces bylo v práci navrženo vymývání destilovanu vodou v poměru 1/10 

s popílkem s trojitým opakováním. Účinnost vymývání chloridů z popílků byla 

96.9 % - 98.4%. Odstranění chloridů z popílku je důležité pro následné využití 

popílků ve stavebnictví.  
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 Tříděním popílků pomocí cyclosizeru bylo dosaženo stejně jako u procesu 

vymývání koncentraci Cl, Na a K v kapalné fázi, díky vysoké rozpustnosti 

chloridových solí. Popílky byly roztříděny na 7 frakcí sítováním a následným 

tříděním na cyclosizeru. Vpřípadě distribuce vybraných těžkých kovů (Hg, Ag, Cd, 

Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Sb a Zn) je trend u všech popílků stejný, největší množství se 

nachází ve dvou třídách a to >100 µm (frakce získaná sítováním) a <12 µm resp. 

<14 µm (nejmenší frakce z cyclosizeru). Pokud by se bralo v úvahu pouze třídění 

na cyclosizeru, pak je potvrzena teorie pro těžké kovy, že s klesající velikostí částic 

roste koncentrace těžkých kovů. 

 Z mineralogické fázové analýzy vyplývá, že se celkový obsah minerálů 

s pucolánovými/hydraulickými vlastnostmi po úpravě vymýváním zvýšil v případě 

popílku 1 o 31%, u popílku 2 o 39% a u popílku 3 o 45%. 

 

Pro úpravu popílků ze spalování odpadů a odstranění nebezpečných vlastností se jako 

optimální a poměrně jednoduchá a ekonomicky nenáročná metoda jeví kombinace 

vymývání popílků a třídění na zrnitostní frakce, které je dosaženo použitím cyclosizeru. 

Jako ideální separační hranice byla na základě výsledků této práce určena velikost okolo 

12-14 µm. Jako návazné řešení nakládání s popílky ze spalování odpadů bylo v rámci třetí 

části této doktorské práce zkoumáno možné použití takto upravených popílků ve 

stavebnictví, vzhledem k vysokému obsahu minerálů s pucolánovými/hydraulickými 

vlastnostmi. 

Ze třetí části doktorké práce – možnosti použití upravených popílků vyplývají následující 

závěry: 

 Popílky ze spalování odpadů lze použít jako částečnou náhradu portlandského 

cementu při výrobě betonu. V rámci této práce byla ověřena 10% náhrada 

pevnostními zkouškami po 28 dnech hydratace. 

 Pro tvorbu betonových trámečků byly použity dvě frakce z každého vzorku popílku 

(hrubozrnnější 25-100 µm a jemnozrnnější 12-25 µm), nejjemnozrnnější frakce <12 

µm byla z popílku odstraněna. Nejvyšší pevnost v tlaku vykazují trámečky 2B 

(popílek č. 2 – jemnozrnnější frakce), nejvyšší pevnost za ohybu vykazují trámečky 

1A a 3B. V normě ČSN EN 450-1 je požadavek na index účinnosti pro pevnost 

v tlaku po 28 dnech stanoven na nejméně 75%. Tento požadavek splňují trámečky 

s popílkem 1 pro obě frakce (1A = 75.3%; 1B = 77.3%), popílek 2 pouze pro 

jemnozrnnější frakci (2B = 85.3%) a popílek 3 taktéž pro jemnozrnnější frakci (3B 

= 75.7%). 

 Pro ověření nezávadnosti takto stabilizovaného odpadu byly provedeny zkoušky 

vyluhovatelnosti trámečků a splňují kritéria pro inertní odpad, s výjimkou vzorků 

1B (popílek 1, jemnozrnná frakce) a 2A (popílek 2, hrubozrnná frakce), které 

nesplňují limity vyluhovatelnosti Cr. 

 Z mineralogické fázové analýzy trámečků vyplývá, že během 28 denní hydratace 

betonu došlo ke vzniku fáze ettringitu, která může mít na beton negativní efekt 

z hlediska expanze betonu. Vliv ettringitu na beton je potřeba ověřit 
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z dlouhodobějšího hlediska (min. 90 denní hydratace), tato zkouška ovšem nebyla 

předmětem této dizertační práce. 

 

Obecným závěrem této dizertační práce je funkční návrh řešení nakládání s popílky 

z procesu spalování odpadů na základě jejich úpravy a odstranění nebezpečných vlastností, 

kvůli kterým jsou klasifikovány jako nebezpečné odpady. Možnost použití popílků ze 

spalování odpadů ve stavebním průmyslu by měla být nicméně ještě podrobně 

prozkoumána z hlediska dlouhodobých účinků na životní prostředí.  
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