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1 ÚVOD 

V současné době je stále těsnější vzájemné působení významu ochrany životního 

prostředí a účinné prosazování vědeckotechnického pokroku v oblasti spalování odpadů. 

Rostoucí problémy se získáváním přírodních surovin a energie, s ochranou životního prostředí 

a rozvojem nových technologických postupů způsobilo, že se změnila původní tendence 

výrobců, zbavovat se odpadů jako bezcenných látek.  

Metoda spalování odpadů patří mezi významný nástroj pro omezení skládkování 

odpadů. Z hlediska ochrany životního prostředí je možno konstatovat, že spalování se řadí 

mezi bezpečné způsoby odstraňování komunálních i nebezpečných odpadů a pro mnohé 

druhy odpadů se jedná o jediný možný způsob jeho bezpečného odstranění.  

Za překážku příznivého přijetí tohoto procesu je možno považovat využití, respektive 

zpracování produktů, které při procesu spalování komunálních i nebezpečných odpadů 

vznikají. Odpad obsahuje mimo hořlavých složek také podíl složek nebezpečných. Jedná 

se především o síru, chlor, fluor, polychlorované bifenyly a další těžko rozložitelné organické 

látky a těžké kovy. Tyto látky (kromě síry) většinou nejsou v klasických palivech obsaženy 

nebo jsou zastoupeny jen v minimálním množství. Tato skutečnost klade vysoké nároky 

na proces čištění spalin, stabilizaci a neutralizaci dalších produktů, které ze spalovny 

odcházejí; v nichž mohou být tyto látky obsaženy i ve vyšších koncentracích než v původním 

odpadu. 

Z tohoto důvodu je nutná následná stabilizace těchto toxických látek, aby při jejich 

nevhodném využití nevznikaly nové ekologické zátěže. Ty by mohly být zdrojem rizika 

pro zdraví obyvatel, mohou způsobit znečištění podzemních a povrchových vod, 

kontaminanty z nich mohou prostřednictvím půdy vstupovat do potravních řetězců 

a do ovzduší.  

Převážnou část odpadu z procesu spalování tvoří popel a struska. Jedním 

z nejrozšířenějších způsobů nakládání s těmito tuhými zbytky je jejich ukládání 

na zabezpečené skládky nebezpečných odpadů. Ostatní filtrační odpady prochází navíc 

před uložením na skládky nebezpečných odpadů procesem stabilizace.  

V současnosti jsou intenzivně hledány nové možnosti využití tuhých zbytků 

po spalování. S rozvojem různých technik se klade důraz na kontrolu procesu a jejich 

předúpravu, na výrobu a návrh postupů s jejich nakládáním. Vhodnými postupy je možno 

minimalizovat případy jejich nevhodného využití. 
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2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Hlavním cílem disertační práce je ověřit možnosti pojivových schopností tuhých 

zbytků po spalování odpadů.  

První fáze práce zahrnuje provedení literárních rešerší v oblasti tuhých zbytků 

po spalování odpadů, zhodnocení současného stavu spalování odpadů, hydraulických 

vlastností materiálů a procesu solidifikace.  

Pro naplnění uvedeného cíle disertační práce je sledováno a hodnoceno chemické 

a fázové složení hrubozrnných i jemnozrnných tuhých produktů po spalování odpadů, 

jsou ověřovány hydraulické vlastnosti těchto materiálů a také jejich latentní hydraulicita. 

Je posuzovaná schopnost tuhých zbytků vytvářet kompaktní celek bez nebo s přispěním 

účinku konvenčního anorganického pojiva.  

Postup naplnění cílů disertační práce: 

1. Zhodnocení současných poznatků v oblasti spalování odpadů a přiblížení technologie 

procesu spalování odpadů. 

2. Výběr a posouzení vlastností tuhých zbytků po spalování odpadů. 

3. Stanovení chemického a fázového složení u vybraných hrubozrnných i jemnozrnných 

tuhých produktů po spalování odpadů. 

4. Ověření hydraulických vlastností a latentní hydraulicity sledovaných materiálů. 

5. Solidifikace tuhých zbytků po spalování odpadů. 

6. Vyhodnocení poznatků a závěry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

3 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Potřeba jednotné terminologie a snaha o zvýšení účinnosti nakládání s odpady 

vycházející ze získaných zkušeností vedla Evropské společenství k přijetí nové směrnice o 

skládkách odpadů  2018/851/EU [1]. Oproti původní normě došlo ke změně definice pojmu 

odpad a přílohou I byl stanoven seznam kategorií odpadů spadajících do působnosti směrnice. 

Dalšími dvěma přílohami pak byly vyjmenovány metody odstraňování odpadů používané 

v praxi a možné způsoby využívání odpadů [2].   

Obrázek 1 zobrazuje cíle pro nakládání s odpady v ČR do roku 2024. Můžeme z něj 

vyčíst současný stav materiálového a energetického využití odpadů v porovnání 

se skládkováním.  Z obrázku je čitelný jasný budoucí cíl, nakládání s komunálními odpady 

(dále jen KO) bude zaměřeno převážně na materiálové využití a částečně také na energetické 

využití, skládkování odpadů bude povoleno jen v malém množství.  

 

Obr. 1.  Porovnání stanovených cílů pro nakládání s komunálními odpady v ČR [3] 

3 SPALOVÁNÍ ODPADŮ 

Pravidla spalování odpadů upravuje přímo směrnice Evropského parlamentu a Rady  

2010/75, o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezení znečištění) [4] 

a zde uvedené požadavky adaptuje naše právní úprava zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech [5] 

a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší [6]. Český hydrometeorologický ústav (dále jen 

ČHMÚ) ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí (dále jen ČIŽP) zpracovává 

databázi spaloven odpadů v ČR. 
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Spalování odpadů je kontrolovatelný proces, představuje oxidaci při zvýšené teplotě. 

Při tomto procesu se spalitelné podíly odpadů přeměňují na méně či více stabilní sloučeniny, 

převážně oxidy – oxidy uhlíku, oxidy síry, oxidy dusíku, vodu; neoxidovatelné nebo velice 

nesnadno oxidovatelné plynné látky jsou reprezentovány hlavně halogeny, halogenovodíky, 

dusíkem rtutí a vysoce stabilními polykonjugovanými organickými sloučeninami. Látky, které 

jsou „nehořlavé“, se během spalování chovají jako naprosto chemicky inertní, nebo pomalou 

reakcí s kyslíkem nebo přímým termickým rozkladem přecházejí do stabilní oxidické formy 

[7].   

Spalovací technologie může být aplikována na širokou řadu odpadů, ať se jedná o KO 

(včetně kalů z čistíren odpadních vod), průmyslové, zemědělské či zvláštní, vyskytující 

se ve všech fyzikálních konzistencích, tj. ve skupenství tuhém, tekutém, plynném 

či pastovitém [8].  

4 CHARAKTERISTIKA TUHÝCH ZBYTKŮ 

PO SPALOVÁNÍ ODPADŮ 

Zařízení pro termické odstraňování odpadů sice přinášejí celou řadu příznivých 

aspektů do oblasti nakládání s odpady, přesto však jejich použití není zcela bez negativních 

vlivů na prostředí, jež vyplývá především z nutnosti ošetřit produkty spalovacích procesů. 

Při termickém odstraňování odpadů vzniká několik typů sekundárních tuhých odpadů, 

které  je nutno bezpečně deponovat nebo přepracovat [8]. Hlavní dopady na životní prostředí 

jsou spojeny s jejich nakládáním, manipulací a použitím.   

Vzhledem k tomu, že složení sekundárních tuhých zbytků (dále jen TZ) je velmi 

různorodé, je potřeba zhodnocení jejich nebezpečných vlastností. Definici nebezpečných 

vlastností odpadů a kritéria H1 - H15, na jejichž základě se jednotlivé vlastnosti odpadů 

posuzují, vymezuje vyhláška Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP) a Ministerstva 

zdravotnictví (dále jen MZ) ČR č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

[9]. Odpad je hodnocen jako nebezpečný, jestliže je překročeno alespoň jedno z kritérií pro 

uvedené nebezpečné vlastnosti. 

4.1 Popel a škvára     

Na konci spalovacího procesu je hlavním tuhým zbytkem, který vzniká z produktů 

spalování odpadů popel, někdy také označován jako škvára. Popel/škvára obsahují poměrně 

vysoké hodnoty oxidů těžkých kovů, jež mohou představovat značné nebezpečí z hlediska 

výluhů při nevhodném deponování na skládky.  
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4.2 Popílek 

Dalším tuhým podílem po spalování odpadů je popílek, který je řádově nebezpečnější 

než škvára/popel. Popílky z jiných spalovacích technologií se kvalitativně liší, po vhodné 

úpravě jsou téměř všechny druhy komplexně využitelné [10]. Nebezpečnost popílku spočívá 

v tom, že je na jeho částečkách adsorbováno značné množství polychlorovaných 

dibenzodioxinů (PCDD), dibenzofuranů (PCPF) a těžkých kovů (dále jen TK), zejména Cd, 

Zn, Cr a Pb.  

4.3 End-produkt  

Řadí se do kategorie NO (dále jen NO). Jde o produkt 2. stupně čištění spalin 

na textilních filtrech, popř. o směs popílku, produktu polosuchého čištění kyselých složek 

spalin a aktivního uhlí. Chemické složení závisí na skladbě odpadu. K jeho hlavním složkám 

patří CaCl2 (v množství cca 60 %), Ca(SO3)2 (cca 20 %), Ca(SO4)2 (cca 3 %), CaF2, 

nezreagovaný vápenný hydrát Ca(OH)2 a malé množství aktivního uhlí. Je tmavošedé barvy, 

bez zápachu a vykazuje silné hydroskopické vlastnosti. U některých spalovacích zařízení 

je zásobní silo s end-produktem propojeno přímo se solidifikační linkou. Postup stabilizace 

je u end-produktu obdobný jako u popílku [11]. 

5 SOLIDIFIKACE 

K náročným fyzikálně-chemickým způsobům úpravy odpadů, které představují složité 

směsi různých materiálů často neznámého složení, patří metoda stabilizace/solidifikace. 

Stabilizace/solidifikace odpadu, tzv. S/S technologie, byla zavedena pro uložení 

odpadů na skládky. Metoda je využívána více než 25 let a vzhledem k množství 

produkovaného NO se dále rozvíjí a optimalizuje, pro dosažení co nejlepších vlastností 

a trvanlivosti výsledného produktu. Účinnost imobilizace polutantů se poté hodnotí testem 

vyluhovatelnosti, který přesně popisuje vyhláška č. 83/2016 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady [12]. 

Po procesu solidifikace vzniká odpad s dobrými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi 

(pevnost v tlaku, malá propustnost atd.). Hlavním cílem tohoto procesu je změna vlastností 

odpadu, aby byl umožněn bezpečný transport do místa úložiště (skládky odpadů) s únosností 

vhodnou pro ukládání ve více vrstvách. Solidifikaci je ovšem nutné pokládat za mezní řešení 

otázky nakládání s odpady.  

Právně solidifikaci vymezuje vyhláška [12], jako perspektivní technologii úpravy 

odpadů. Úprava odpadů solidifikací/stabilizací probíhá podle tzv. inženýrsko-technologických 

postupů (dále jen ITP), které jsou pro daný subjekt vypracovány nezávislým, odborně 

způsobilým pracovištěm, např. akreditovanou laboratoří. V současnosti se můžeme setkat 
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s nejpokročilejším stádiem solidifikace odpadů ve Francii, a to jak z hlediska právní úpravy 

tak i vhodných technologií. 

Mezi nejpoužívanější solidifikační postupy, kterými lze částečně nebo zcela zamezit 

vyluhovatelnosti nebezpečných složek do životního prostředí patří cementace, bitumenace, 

vitrifikace, fixace, enkapsulace a geopolymerizace. 

6 HYDRAULICKÉ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ 

Látky o příznivém chemickém a fázovém složení jsou schopny reagovat s vodou 

a produkty těchto reakcí postupně tuhnou a tvrdnou. Materiály, jejichž produkty jsou stálé 

po reakci s vodou, jak na vzduchu, tak i ve vodě, se označují jako hydraulická pojiva. 

Nejvýznamnějším představitelem této skupiny pojiv je portlandský cement. Další skupinou 

jsou látky, které po přídavku vody netuhnou, zpevňující rekce nastává až po přídavku 

aktivátoru. Základní aktivátorem je hydroxid vápenatý. Látky, u kterých je potřebné 

hydraulicitu navodit, se označují jako latentně hydraulické, nebo také jako pucolány. 

Portlandský slinek, jako základní komponent portlandských cementů, obsahuje 

základní hydraulické fáze dikalciumsilikát, trikalciumsilikát, trikalciumaluminát 

a  tetrakalciumaluminoferit. Za méně významné hydraulické fáze lze dále pokládat mayenit, 

brownmilerit, dikalciumferit, merwinit [13].  

Podmínkou latentní hydraulicity je obsah SiO2 a Al2O3 v amorfní formě. Latentní 

hydraulicita se využívala již ve starověku (římské, egyptské stavby), kdy zeminy o příznivém 

složení sloužily k přípravě malt, bez zjevné znalosti mechanismu jejich tuhnutí. V 70. letech 

20. století francouzský profesor Joseph Davidovits popsal proces geopolymerace [14]. 

Geopolymerace podle této teorie je mechanismus tuhnutí kalcinovaných jílů, kdy produktem 

jsou prostorově orientované útvary tetraedrů SiO4 a AlO4 s vázanými alkalickými ionty 

aktivátoru. Jedna dvojice tetraedrů sdílí společný atom kyslíku a záporný náboj čtyřnásobně 

koordinovaného hliníkového iontu vyrovnávají kationty aktivátoru (Na
+
, K

+
, Li

+
, Ca

2+
).  

Struktura je sklovitá mikroporézní, závisí na druhu polymerace a na poměru Si/Al 

v konečném produktu. Díky své amorfní povaze jsou geopolymery využívány 

jako ekvivalenty zeolitům. Surovinami pro jejich výrobu dle vhodnosti jsou popílky 

z hnědého a černého uhlí, mletá struska, keramický odpad, cement a v poslední řadě 

metakaolin [15]. Podmínkou procesu geopolymerace je přítomnost SiO2 a Al2O3 v amorfní 

formě, která vzniká tepelnou degradací krystalických jílů. Na obrázku 2 je znázorněn model 

geopolymerní struktury. 
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Obr. 2.  Schématický model geopolymeru podle Barbosy [15] 

Uvedená teorie geopolymerace je základem studia tuhnutí latentně hydraulických 

látek. Geopolymerace je podle Davidovitse složitý proces, přičemž sledovaný systém 

obsahuje dva zmíněné základní oxidy. V přírodě se vyskytuje celá řada dalších látek, 

které jsou latentně hydraulické, a jejich složení je daleko pestřejší. Tento jev je ještě 

výraznější v případě řady odpadních produktů. Příkladem je granulovaná vysokopecní struska 

nebo popílky. V tomto případě popílky neobsahují výše zmiňované hydraulické fáze, 

ale vykazují skelný charakter. Produkty hydratačních reakcí aktivovaných pucolánů jsou 

jednak uváděné geopolymery (produkt metakaolinu nebo vybraných druhů popílků) 

a v případě, že látky obsahují významný podíl CaO (příklad granulované vysokopecní 

strusky) jsou produkty opět CSH fáze, častokrát v kombinaci s geopolymerními strukturami 

[16].  

Geopolymery se vyznačují amorfní strukturou, jsou doprovázené minimálním 

výskytem krystalických látek a vykazují řadu zajímavých vlastností. Jsou nehořlavé, 

přitom nevytváří zplodiny a navíc jsou i nerozpustné ve vodě. Dále jsou vysoce odolné vůči 

teplotám, odolávají teplotě až kolem 1000 °C, zatímco běžný beton se začíná rozpadat 

při dlouhodobém působení teploty nad 500 °C. Polymerní látky mají velmi nízkou vodivost, 

která se liší podle druhu a množství plniva. V závislosti na druhu, množství a způsoby 

přípravy dosahuje materiál v pevnosti tlaku 10-60 MPa [17].   

Alkalické aktivaci popílku se věnuje řada výzkumných pracovníků. V ČR jsou 

v této oblasti známé práce docenta Františka Škváry [18][19]. 

Výzkumné práce se soustřeďují na popílky vznikající spalováním uhlí případně 

biomasy. Popílky a další TZ vznikající spalováním odpadů zůstávají mimo oblast zájmu. Lze 

se domnívat, že řada tuhých zbytků po spalování odpadů bude obsahovat hydratovatelné fáze 

nebo bude vykazovat latentní hydraulicitu. Disertační práce si klade za cíl tyto skutečnosti 

prověřit. 
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7 VÝZNAMNÉ SPALOVNY ODPADŮ V ČR 

Na území ČR jsou v současné době v provozu pouze 4 významná zařízení 

na spalování komunálního odpadu, která jsou zároveň využita ke kombinované výrobě 

elektřiny i tepla. V Moravskoslezském kraji není dosud postaveno žádné zařízení tohoto typu.  

Uveďme alespoň spalovnu průmyslových odpadů v Ostravě, která je určena pro bezpečné 

odstraňování odpadů z průmyslových podniků. Dále je uveden přehled velkokapacitních 

spaloven KO provozovaných v ČR.  

 Praha, ZEVO Malešice, provozovatel: Pražské služby a.s. 

 Brno, SAKO, provozovatel: SAKO Brno a.s. 

 Liberec, TERMIZO, provozovatel: Termizo a.s.  

 Plzeň, ZEVO, provozovatel: Plzeňská teplárenská a.s. 

 Ostrava, SUEZ, provozovatel: SUEZ Využití zdrojů a.s. 

Jako poslední byla začátkem října roku 2016 uvedena do zkušebního provozu 

spalovna ZEVO Chotíkov. Stala se čtvrtým provozem tohoto druhu v ČR.  Před ní bylo v roce 

2000 uvedeno do provozu zařízení na energetické využívání odpadů Termizo v Liberci. 

Dalším důležitým zařízením  na spalování KO je pražská spalovna ZEVO v Malešicích, která 

spustila provoz v roce 1998. Nejstarší zařízení v ČR je brněnské SAKO v Líšni, které spaluje 

odpady od roku 1989.  

Neinformovanost v kombinaci s obecnou stereotypizací průmyslové činnosti 

je velkým problémem pro investory a provozovatele spaloven odpadů [20]. Několik záměrů 

na výstavbu nových spalovacích zařízení, které by mohly na našem území vzniknout 

v budoucích letech, se nesetkalo s podporou Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP) 

ani s podporou nevládních organizací. Ve srovnání se státy západní Evropy, ČR v této oblasti 

značně zaostává.  
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8 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Produkce tuhých zbytků  po spalování odpadů v posledních letech stále stoupá a díky 

tomu roste i jejich množství, které je ukládáno na skládky odpadů. Především 

z environmentálního hlediska a snaze o dosažení co nejvyššího zisku druhotných zdrojů 

z odpadů a omezení skládkování, je tato skutečnost nevyhovující. Z toho důvodu 

v současnosti vzniká požadavek na zhodnocení možností jejich opětovného použití. Jejich 

následné zpracování/zneškodnění je přísně kontrolováno souvisejícími právními předpisy 

a standardy environmentálního hodnocení nebezpečných materiálů. Z hlediska dalšího 

nakládání s TZ je stále usilováno o maximální recyklaci, a také v budoucnu bude kladen velký 

důraz na další modernizaci jejich využití. Nejedná se pouze o nalezení řešení využití tohoto 

materiálu, ale i o případnou jeho bezpečnou a dlouhodobou deponaci. Tato skutečnost byla 

hlavním motivem pro zpracování disertační práce, kdy jejím cílem je ověření pojivových 

schopností TZ po spalování odpadů. Získané poznatky mohou zlepšit jejich opětovné využití 

a využití jejich surovinového potenciálu. 

Experimentální část práce spočívá v ověření pojivových schopností TZ po spalování 

odpadů. V rámci práce bylo ověřeno 16 různých druhů TZ po spalování odpadů, které 

vznikají při spalování komunálních a nebezpečných odpadů. U těchto surovin je zkoumána 

jak hydraulicita vyvolaná vodou, tak i latentní hydraulicita podmíněna přídavkem vodního 

skla. Tímto bylo ověřeno, zda konkrétní tuhé zbytky po spalování odpadů mohou 

být zkusověny bez nutnosti přídavku konvenčních pojiv nebo nikoliv. Poznání této schopnosti 

TZ  je důležité z důvodu imobilizace rizikových složek  z hlediska životního prostředí a také 

z důvodu jejich možného materiálového využití. 

Práce využívá vybrané metody materiálového výzkumu. Zkouškou stanovení pevnosti 

v tlaku (dále jen PTL) byly zjištěny mechanické vlastnosti těles vyrobených z TZ, 

hydratovaných vodou, nebo s přídavkem vodního skla. Metoda pro zjištění mechanických 

vlastností byla následně využita pro tělesa, která byla navíc vytvořena s přídavkem dalších 

komponentů. U připravených těles byla také stanovena objemová hmotnost (dále jen OH). 

Dále byla u použitých materiálů zjišťována velikost částic, pomocí granulometrického 

rozboru daného vzorku. Stanovení vlhkosti a ztráty žíháním bylo rovněž provedeno u všech 

vzorků. Z vybraných směsí se následně posuzovaly vodné výluhy.  

V rámci předložené práce byly získány poznatky chemického a fázového složení 

konkrétních TZ po spalování odpadů. Byla ověřena schopnost TZ vytvářet kompaktní celek 

bez nebo s přispěním účinku konvenčního anorganického pojiva a možnost imobilizace 

těžkých kovů. Pro daný účel byla použita granulovaná vysokopecní struska (dále jen GVS) 

a portlandský cement (dále jen PC). 

Laboratorní výzkum byl realizován v prostorách Institutu environmentálních 

technologií a Katedry tepelné techniky. Byla navázána spolupráce se spalovnami, které spalují 
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komunální a průmyslový odpad. Spalovny odpadů hledají nové možnosti využití TZ 

po spalování odpadů vedle pouhého uložení na skládku.  

Postup experimentálních prací: 

 výběr vstupních surovin na základě získaných informací a z hlediska jejich 

dostupnosti, 

 analýza složení vstupních vzorků,  

 provedení laboratorních zkoušek,  

 vyhodnocení a ověření laboratorních výsledků, 

 zhodnocení dosazených výsledků. 

8.2 Charakteristika výchozích surovin   

Pro předmět výzkumu byly vybrány jako vstupní suroviny, vzorky TZ po spalování 

odpadů z vybraných spaloven komunálních a nebezpečných odpadů v ČR.   

Ze spalovny  NO byly odebrány 4 druhy vzorků. Jednalo se o opakovaně odebírané 

materiály, které vznikly smísením stejných druhů vzorků, jež byly odebírány ve stejném 

místě, v různých časových intervalech, vznikající v procesu spalování odpadů.  

Další série vzorků byla odebrána celkem ze 4 spaloven KO. Rovněž i zde se jednalo 

o opakovaně odebírané materiály, které vznikly smísením stejných druhů vzorků. Byly také 

odebírány ve stejném místě, jen v různých časových intervalech, aby v konečné fázi vznikly 

reprezentativní vzorky, které byly podrobeny dalším analýzám.  

8.2.1 Popis vzorků  

Vzorky s označením 00615, 00715, 00815 a 00915 pochází ze spalovny NO. Z této 

spalovny byly odebrány stejné druhy vzorků označeny 01015, 01115, 01215 a 01315, 

které pochází z jiného časového období. První série vzorků je označena I, druhá série vzorků 

nese označení II. Odpady, z nichž vznikly, jsou spalovány v "homogenizované" směsi, kterou 

lze konkretizovat následovně: nitrobenzen, dinitrobenzen, chlorované organické odpady, 

nechlorované organické odpady, kapalné odpady, další pevné odpady směsné, freony, jako 

podpůrné palivo byl použit zemní plyn. Další vzorky 01415, 01515, 00317, 00417, 00517, 

00617, 00717 a 00817 byly odebrány ze spaloven komunálních odpadů. 

 Popílek 00615 - NO, tuhý zbytek vznikající následně po suchém čištění spalin, 

který je zachycen na elektrostatickém filtru. 

 Sádrovec 00715 - NO, tzv. odpadní sádrovec, vznikající následně po odsiřování 

spalin mokrou vápencovou vypírkou. 
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 Škvára 00815 – NO, ze zbytků po spalování odpadů na konci roštu. 

 Popílek 00915 - NO, pevné zbytky z propadu jemných částic spalovacím roštem. 

II. série stejných vzorků, odebraná v jiném časovém období.  

 Popílek II 01015 

 Sádrovec II 01115 

 Škvára II 01215 

 Popílek II 01315 

Ostatní odebrané vzorky TZ po spakování odpadů mají svůj původ ve spalovnách 

komunálních odpadů.  

 End-produkt 01415 – NO, tvořen směsí popílku, aktivního uhlí a vápenatých 

produktů z čištění spalin, které byly zachyceny na textilních filtrech. Jedná 

se o produkt z čištění kouřových plynů.  

 Škvára 01515 – není NO, tuhý zbytek vznikající po spalování na konci roštu pece, 

z něhož byl předchozím procesem vyseparován železný a hliníkový odpad, frakce 

menší než 42 mm.  

 Škvára 00317 – NO, ze zbytků po spalování odpadů na konci roštu. 

 Popílek 00417 – NO, tuhý zbytek vznikající následně po suchém čištění spalin, 

který je zachycen na katalytickém reaktoru DeNOx/DeDiox. 

 Popílek 00517 – NO, tuhý zbytek vznikající následně po suchém čištění spalin, 

který je zachycen na elektrostatickém filtru. 

 Popílek 00617 – NO, tuhý zbytek vznikající následně po suchém čištění spalin, 

který je zachycen na katalytického reaktoru DeNOx/DeDiox. 

 Škvára 00717 – NO, ze zbytků po spalování odpadů na konci roštu. 

 Škvára 00817 – NO, ze zbytků po spalování odpadů na konci roštu. 

 Portlandský cement (PC) 00117 - druh CEM II/B-S 32,5 R, ze společnosti Cement 

Hranice a.s. Portlandský cement, nejvíce používaný druh cementu při výrobě 

betonových směsí nižších i vyšších tříd. Je v něm obsažena směs oxidů kovů 

alkalických zemin vápníku, ale také oxidy hliníku, křemíku a železa. 

 Granulovaná vysokopecní struska (GVS) 00217 - ze společnosti ArcelorMittal 

Ostrava, a.s.  
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8.2.2  Chemické složení vzorků  

TZ po spalování obsahují prvky a chemické sloučeniny do značné míry závislé 

na složení spalovaného odpadu. TZ jsou v porovnání s odpadem, který vstupuje 

do spalovacího procesu prakticky homogenní. Chemické složení všech vybraných vzorků 

je uvedeno v tabulce 1. 

Tabulka 1.  Chemické složení vybraných vzorků 

Druh 

vzorku 
Chemické složení (hm. %) 

Al2O3 CaO SiO2 Fe2O3 Na2O K2O MgO SO3 ZnO PbO Cl  

Popílek I 

00615 
1,3 3,6 4,9 4,2 20,6 16,4 3,6 12,3 7,2 1,2 22,8 98,05 

Sádrovec I 

00715 
0,2 45,7 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 53,2 0,0 0,0 0,3 99,73 

Škvára I 

00815 
5,4 15,2 26,2 19,3 9,9 4,2 12,5 1,4 1,3 0,0 0,5 88,61 

Popílek I 

00915 
2,4 13,2 10,9 13,6 12,9 - 11,2 19,7 6,8 1,5 0,7 91,60 

Popílek II 

01015 
1,4 7,4 3,7 6,1 8,9 5,6 3,0 15,9 32,4 1,7 10,6 96,61 

Sádrovec II 

01115 
0,18 44,14 0,18 0,02 0,02 0,16 0,00 55,03 0,02 0,01 0,03 99,79 

Škvára II 

01215 
4,77 13,52 14,43 30,37 11,27 2,51 12,79 2,53 0,71 0,02 0,60 93,52 

Popílek II 

01315 
2,49 21,60 6,82 13,80 10,31 6,33 9,28 18,23 3,00 0,00 2,17 94,03 

End-prod.  

01415 
1,58 46,32 3,38 0,71 9,52 5,10 7,02 6,05 1,36 0,18 17,24 98,46 

Škvára  

01515 
9,52 20,13 50,27 5,85 3,01 2,45 2,29 2,20 0,26 0,10 0,62 96,70 

Škvára  

00317 
9,1 19,4 49,9 8,8 5,0 1,4 1,9 2,5 0,4 0,0 0,6 89,82 

Popílek  

00417 
5,3 33,0 12,3 1,9 7,0 4,7 1,0 13,9 1,5 0,2 16,3 83,56 

Popílek  

00517 
8,5 25,2 21,2 5,4 2,8 1,8 1,7 24,2 2,1 0,4 3,0 80,41 

Popílek 

00617 
0,9 1,7 7,8 0,9 17,7 13,9 - 28,5 12,2 1,6 12,9 97,99 

Škvára 

00717 
10,1 15,4 50,7 10,6 4,2 1,4 2,1 2,1 0,5 0,2 0,4 92,68 

Škvára 

00817 
12,2 15,9 48,6 10,4 4,4 1,5 2,0 2,3 0,3 0,1 0,7 87,44 

* Složky s obsahem <0,1 % nejsou uvedeny. 

** Odhadovaná mez detekce pro hlavní sloučeniny 0,05 % hm.  %, nejistota měření 15 % relativní. 

Z uvedených výsledků můžeme konstatovat, že chemické složení jednotlivých 

produktů vykazuje značnou proměnlivost. Variabilita chemického složení je také 

pozorovatelná mezi druhově stejnými materiály, které byly odebrány s časovým odstupem, 

jedná se o dvojice vzorků: 00615-01015, 00715-01115, 00815-01215, 00915-01315. 
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Na rozdíl od běžných popílků, vznikajících spalováním uhlí nebo i biomasy, 

tyto produkty obsahují nízký podíl Al2O3, častokrát i nízký podíl SiO2. Významný je podíl Cl 

v popílku ze spalovny NO. Jeho původ je dán spalováním nebezpečných odpadů s vysokým 

obsahem uvedeného prvku ve vstupním materiálu. Některé produkty rovněž obsahují 

významný podíl ZnO a PbO, oba oxidy, spolu se zmiňovaným chlorem, jsou z hlediska 

působení na složky životního prostředí velmi rizikové. Produkty častokrát obsahují vysoký 

podíl Na2O a K2O, což, na rozdíl výše uvedeného, je společný znak i pro produkty spalování 

biomasy. 

Nízký obsah Al2O3 není z pohledu alkalické aktivity příslibem pro očekávání projevu 

pojivových schopností, pozorovaných systémů. Vznik tzv. geopolymerních struktur 

je přítomnosti tohoto oxidu, spolu s SiO2 podmíněn. Obsah Al2O3 se pohybuje na úrovni max. 

12 hm. %, typický je obsah významně nižší. Produkt metakaolin, který je prekurzorem 

geopolmyeru, obsahuje přibližně 46 hm. % diskutované složky. Elektrárenské popílky, 

u kterých se alkalická aktivita zkoumá běžně, obsahují cca 30 hm. % Al2O3. 

Také z pohledu očekávaní pojivových schopností, dosažených pouhým přídavkem 

vody, nejsou výsledky chemické analýzy příznivé. Pro ideální tvorbu hyratovatelných 

minerálů, které se vyskytují v portlandském cementu, by obsah CaO a SiO2 měl být na úrovni 

přibližně 55 a 20 hm. %.  Vzorky, které vykazují vyšší obsah CaO, neobsahují z uvedeného 

pohledu dostatečné množství SiO2. 

8.3 Ověření hydraulicity výchozích surovin  

Odebrané vzorky byly podrobeny zkoušce hydraulicity. U všech vzorků se ověřovala 

latentní hydraulicita a rovněž i prostá hydraulicita. Alkalická aktivace TZ byla provedena 

přidáním kapalného vodního skla (dále jen VS), tj. pomocí vodného roztoku křemičitanu 

sodného (Na2SiO3). K následné hydrataci materiálů vodou byla použita destilovaná voda. 

Pro potřeby ověření hydraulických vlastností systému byly vzorky pomlety na menší 

části  (měrný povrch 350 (+/-15%) m
2
·kg

-1
 podle Blaina), aby došlo ke zvýšení jejich 

měrného povrchu a tím bylo dosaženo jejich vyšší reaktivnosti.  

8.3.1 Příprava hydratovaných směsí 

K alkalické aktivaci připravených vzorků bylo použito VS od výrobce Kittfort Praha, 

s.r.o. Tekutost připravených směsí se regulovala přídavkem destilované vody, která měla 

laboratorní teplotu. 

Složení VS bývá nejčastěji charakterizováno silikátovým modulem Ms, což je molární 

poměr obsahu SiO2 k obsahu Na2O. K původnímu roztoku vodního skla bylo přidáno 

11,6 cm
3
 50 %-ního roztoku NaOH, z důvodu jeho úpravy na zvolený silikátový modul, 

a to MS = 2,0. Množství vnášeného Na2O (tzv. dávka) do pojivových směsí mělo konstantní 
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hodnotu 4,5 hm. % vůči hmotnosti aktivovaných složek. Při modulu Ms = 2 bylo na 100 g 

suché aktivované směsi přidáváno 26,7 cm
3 

upraveného vodního skla. VS, jakož roztok soli 

silné zásady a slabé kyseliny, je značně alkalické, z toho vyplývá vliv na aktivaci latentně 

hydraulického systému a následně na rychlosti tuhnutí. Přídavkem vodního skla dochází 

v látce k rozrušení složek SiO2, Al2O3 a CaO, které jsou v důsledku amorfního stavu málo 

uspořádané a tím dochází k aktivaci latentně hydraulického systému. Tímto procesem dále 

dojde k tuhnutí a tvrdnutí směsi.  

Jednotlivé pomleté vzorky byly důkladně promíchány s alkalickým aktivátorem. 

Pro potřeby dosažení optimální konzistence směsi byla dle potřeby přidána voda. Připravená 

směs byla nalita do olejem vymazaných kovových forem o rozměrech 20×20×20 mm. 

Následně se formy vibrovaly na vibračním přístroji po dobu 2 min, z důvodu odstranění 

vzduchových bublin, zhutnění a dokonalého zaplnění formy směsí. Formy byly uloženy 

do hydratačního boxu s relativní vlhkostí 99 % při laboratorní teplotě. Po 24 hodinách byly 

vzorky odformovány a uloženy zpět do hydratačního boxu, kde byly uchovány po celou dobu 

dalších zkoušek. 

Obdobně byly připraveny vzorky s přídavkem samotné vody. Pomleté suroviny 

se homogenizovaly přídavkem vody a následovalo uložení vzorků do hydratačního boxu 

za stejných podmínek jako v případě aktivace vzorků vodním sklem. Vodní součinitel 

(hmotností poměr vody k suché směsi) v tomto případě představoval 0,4.  

Obě série vzorků (s přídavkem alkalického aktivátoru a s přídavkem samotné vody) 

byly podrobeny zkoušce stanovení pevnosti v tlaku , vždy po 2, 7 a 28 dnech od plnění forem. 

Z každé série byly zkoušce podrobeny vždy 3 vzorky. Vzorky byly po vytažení 

z hydratačního boxu zváženy s přesností na dvě desetinná místa (g) a následně byly změřeny 

jejich rozměry, opět s přesností na dvě desetinná místa (mm), posuvným digitálním měřidlem. 

Ze změřených hodnot byly dle příslušného vzorce vypočteny průměrné hodnoty 

objemové hmotnosti vzorků po 28 dnech hydratace. Jak plyne z dalších komentářů, 

ne všechny vzorky vykazovaly po 28 dnech hydratace manipulační pevnost. Buď k procesu 

zpevnění nedošlo vůbec, nebo v průběhu sledované doby došlo k rozpadu původně 

kompaktního vzorku. Z uvedeného důvodu nebylo možno parametry PTL a OH u řady vzorků 

stanovit. Hodnoty objemových hmotností nevyžadují zvláštní pozornost, slouží jen 

pro předběžné zjištění nárůstu či poklesu objemu, ke kterému může u vzorků dojít, tím může 

být způsobena nestabilita jeho pevnosti.  

8.3.2 Výsledné hodnoty PTL a OH vybraných vzorků  

Tabulka 2 nám zaznamenává průměrné hodnoty PTL všech sledovaných vzorků po 2, 

7 a 28 dnech a rovněž hodnoty OH všech vzorků po 28 dnech.   
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Tabulka 2.  Průměrné hodnoty pevnosti v tlaku a průměrné hodnoty objemových 

 hmotností hydratovaných vzorků tuhých zbytků  

Označení vzorku 

Pevnost v tlaku (MPa) 

 

Objemová 

hmotnost 

 (g·cm-3) 

Doba hydratace 

2 dny 7 dní 28 dní 28 dní 

H00615A 0,31 0,46 0,18 1,81 

L00615A 0,61 0,48 0,24 1,69 

H00715A 0,23 0,24 0,32 1,47 

L00715A 0,20 0,39 0,27 1,44 

H00815A 0,45 0,37 0,34 2,16 

L00815A 0,29 0,77 0,84 1,85 

H00915A 0,85 0,97 0,25 1,77 

L00915A 0,24 0,35 - - 

H01015A - 2,18 1,68 1,9 

L01015A - - 1,28 1,45 

H01115A - - - - 

L01115A - - - - 

H01215A - - - - 

L01215A - - 1,59 1,5 

H01315A - - - - 

L01315A - - - - 

H01415A 0,89 0,99 0,16 1,38 

L01415A 0,44 0,48 0,25 1,44 

H01515A - - - - 

L01515A 2,47 3,22 3,54 1,72 

H00317A - - - - 

L00317A - - - - 

H00417A - - - - 

L00417A - - - - 

H00517A 0,26 0,87 0,97 1,37 

L00517A - - - - 

H00617A - - - - 

L00617A - - - - 

H00717A - - - - 

L00717A 3,37 3,92 5,39 1,91 

H00817A 2,13 - - - 

L00817A 2,89 4,15 4,92 19,92 

- Neměřitelná hodnota, v důsledku nedosažení manipulační pevnosti. 

K číslu vybraného TZ je přidaná značka „H“ v případě přídavku samotné vody 

a značka „L“, v případě přídavku alkalického aktivátoru. Další doplňující znak „A“ uvádí, 

že se jedná o aktivaci samotného vzorku bez přídavku další tuhé příměsi.   
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Řada vzorků vykázala zcela nevyhovující pevnosti, vzorky se rozpadaly 

a nedosahovaly ani manipulační pevnosti, která by umožnila jejich vyjmutí z formy. Zjištěné 

fázové složení řady vzorků dokládá jejich nevyhovující předpoklady k hydraulické aktivaci.  

Relativně vyšší hodnoty pevnosti v tlaku (po 28 dnech hydratace) vykázal vzorek 

H01015A, který byl připraven ze suroviny 01015 (1,68 MPa). Zde byla pevnost dosažená 

hydratací anhydritu. Uvedený minerál také zajistil pevnost vzorku s obsahem suroviny 00717. 

Naopak obsah anhydritu nezajistil lepší pevnostní parametry vzorků s obsahem TZ 01315, 

01415, 00417 a 00517. 

PTL po 28 dnech hydratace na úrovni 5 MPa byla zjištěna u vzorku L00817A. 

Zde zjištěná pevnost je výsledkem obsahu amorfní fáze v daném materiálu.  

Je zřejmé, že na základě výzkumu fázového složení metodou rentgenové difrakce, 

nelze vytvořit obraz o predikci dosažených mechanických parametrů těles připravených 

aktivací těchto systémů.    

8.4 Kompaktace výchozích surovin  

Hodnoty dosažených PTL  hydratovaných TZ po spalování odpadů byly ve většině 

případů nedostatečné, nebo k procesu zpevnění nedocházelo vůbec. S ohledem na tyto 

výsledky byla v další fázi výzkumu zvolena jako pojivo granulovaná vysokopecní struska 

(GVS) a portlandský cement (PC).  

Při výrobě směsí se postupovalo obdobným způsobem jako v předchozí části práce. 

Opět byl dodržen postup uplatnění latentní hydraulicity, jako i hydraulicity prosté. K alkalické 

aktivaci byla do směsi přidána GVS společně s VS. Byl dodržen stejný silikátový modul 

vodního skla na úrovni 2,0 a stejná dávka vodního skla, která v případě vyjádření množství 

vneseného Na2O na množství vnášené GVS činila 4,5 hm. %. Jednotlivé vzorky byly rovněž 

důkladně promíchány a k dosažení vizuálně stejné konzistence směsi byla i zde dle potřeby 

přidána destilovaná voda. Následně byla takto upravená směs vlita do kovových forem. 

V další části výzkumu byl do odpadních materiálů přidán PC a pro potřeby dosažení kašovité 

směsi byla opět postupně přimíchávána voda. Kompaktované vzorky byly tvořeny obsahem 

samotného TZ a pojiva 100 hm. % hmoty, přídavek VS, případně vody je nad rámec těchto 

základních složek. K základnímu TZ bylo vždy přidáno 15, 30 a 60 hm. % konvenčního 

pojiva, vzorky jsou poté rozlišeny indexem „B“ nebo „C“ nebo „D“ (označení respektuje 

postupný nárůst zastoupení konvenčního pojiva). Přídavek cementu je odlišen indexem „H“ 

a použití strusky indexem „L“, tzn. i zde platí stejná zásada značení jako v případě hodnocení 

samotných pojivových schopností materiálů. 
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8.4.1 Výsledky PTL a OH vzorků tuhých zbytků v kombinaci s pojivy 

Průměrné hodnoty PTL I. série vzorků ze spalovny NO s přídavkem vybraných pojiv 

jsou zaznamenány v tabulce 3. U produktů, které byly stabilní i po 28 dnech, byla stanovena 

objemová hmotnost.  

Tabulka 3.  Průměrné hodnoty pevnosti v tlaku a průměrné hodnoty objemových hmotností  

kompaktovaných vzorků tuhých zbytků a pojiv  

Označení vzorku 

Pevnost v tlaku (MPa) 

Objemová 

hmotnost 

 (g·cm-3) 

Doba hydratace 

2 dny 7 dní 28 dní 28 dní 

H00615B 1,66 2,41 1,97 2,01 

H00615C 1,32 3,41 7,70 2,03 

H00615D 1,38 4,02 20,57 1,98 

L00615B 1,74 1,12 1,32 1,81 

L00615C 0,52 0,44 0,35 1,86 

L00615D 0,46 0,57 0,25 1,90 

     

H00715B 0,44 1,07 1,23 1,58 

H00715C 0,91 3,13 6,31 1,59 

H00715D 4,63 13,86 17,96 1,77 

L00715B 0,23 0,47 0,46 1,54 

L00715C 0,30 0,56 0,83 1,69 

L00715D 0,29 0,43 0,73 1,49 

     

H00815B 0,57 4,42 6,77 1,99 

H00815C 0,90 5,73 14,39 2,12 

H00815D 5,63 36,79 51,40 2,06 

L00815B 1,11 1,50 4,29 2,00 

L00815C 0,89 2,98 18,02 2,03 

L00815D 3,47 41,54 76,96 1,99 

     

H00915B 0,71 0,82 0,68 1,78 

H00915C 0,46 0,52 0,48 1,54 

H00915D 1,08 1,67 8,42 1,71 

L00915B 0,50 0,93 0,66 1,74 

L00915C 0,46 0,17 0,28 1,80 

L00915D 0,45 0,51 0,38 1,79 

Při této části výzkumu byly kompaktované odebrané TZ po spalování odpadů, kromě 

vzorků 01015, 01115, 01215 a 01315. Tyto vzorky byly odebrány ze stejného zdroje 

jako vzorky 00615, 00715,00815 a 00915 (mezi odběry byl časový odstup), u nichž se úkol 

kompaktace hodnotil. 
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Přídavek konvenčního pojiva se jako stabilizátoru vzorků, z pohledu vývoje 

mechanických vlastností, osvědčil v řadě případu. Jako nejlepší se z pohledu posuzovaného 

parametru jeví vzorek připravený z tuhého zbytku 00815, kdy pevnost v tlaku se pohybuje 

v rozmezí 4 – 77 MPa pro všechny varianty aktivace. Dobrou pojivovou schopnost vykázal 

přídavek cementu ve všech pozorovaných objemech, a to ve vzorcích s obsahem TZ 01515, 

00317, 00417, 00717 a 00817. Naproti tomu přídavek strusky, u zde jmenovaných TZ, 

zabezpečil uspokojivé hodnoty pevnosti pouze v případě jejího 60 hm. % přídavku.  V tomto 

případě byla pevnost produktů s přídavkem 15 a 30 hm. % strusky neměřitelná (vzorek 

nevykázal manipulační pevnost) nebo minimální, 60 hm. % přídavek se však již osvědčil 

a pevnost byla na úrovni 13 – 35 MPa.  

Na obrázku 3 jsou ukázky hydratovaných vzorků vybraných tuhých zbytků. 

 

 

 

L00615B, L00615C, L00615D, H00615B, H00615C, H00615D  

 

 

  
 

 

L00715B L00715C H00715B H00715C 

   

L01415B L01415C L01415D 
 

Obr. 3.  Ukázky hydratovaných vzorků 00615, 00715 a 01415 
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V případě vzorků s obsahem TZ 00615, 00715, 00915 a 00517 se podařilo velmi dobře 

materiál zpevnit s přídavkem PC, zatímco přídavek GVS se z daného aspektu neosvědčil 

v celém sledovaném rozsahu. Jako neuspokojivý lze shledat výsledek zpevnění produktu 

s obsahem tuhého zbytku 00617, a to v obou případech, tj. při přídavku jak GVS, tak i PC.  

 

  

  

 

Obr. 4.  Vztah mezi vybranými složkami chemického složení a pevnosti v tlaku 

Z hlediska druhové skladby není prokázaná zjevná závislost v schopnosti pojení TZ. 

Mezi materiály, které vykazují dobré pevnostní parametry s přídavkem jak GVS, tak i PC 
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je možno najít jemnozrnný popílek i popílek s obsahem hrubších částic. Stejný typ materiálů 

se objevuje také v skupině produktů, která se pojila pouze v přítomnosti cementu. 

Na obrázku 4 je zaznamenaná závislost mezi dosaženou pevností a vybranými 

chemickými složkami, resp. jejich poměrem. Je obtížné nalézt vztah mezi chemickým 

složením a dosaženými pevnostmi. 

8.5 Vodné výluhy  

Ze všech odebraných vzorků v původním stavu a rovněž z kompaktovaných vzorků 

byly provedeny vodné výluhy. Do skleněných vzorkovnic byly nejprve vloženy původní, 

neupravené vzorky TZ a následně vždy 3 kompaktované vzorky, které vykazovaly pevnost 

i po 28 dnech. Vzorky byly zváženy a v hmotnostním poměru 10:1 smíchány s vodou. 

Byla přidávaná demineralizovaná voda, která měla laboratorní teplotu. Vzorkovnice byly 

zašroubovány uzávěry a upevněny do třepacího zařízení. Vyluhování bylo prováděno 

v třepacím zařízení plynulým otáčením loužicí nádoby způsobem „hlava - pata“ po dobu 

24 hodin, při plynulém otáčení nádob rychlostí 5 otáček/min. Po uplynutí stanovené doby 

byly vzorkovnice odebrány z třepacího zařízení a ponechány 30 min v klidu. Z důvodu 

usazení a sedimentace pevných částic. Následně byly vodné výluhy filtrovány přes papírové 

filtry s velikosti pórů 5 μm a podrobeny další analýze. 

V tabulce 4 jsou uvedeny limitní hodnoty jednotlivých tříd vyluhovatelnosti, 

jak stanovuje vyhláška č. 387/2016 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu [21]. Možnosti pracoviště vzniku disertační práce umožnily 

stanovení vodného výluhu pro chloridy, fluoridy, sírany, bromidy, dusičnany a rovněž prvky 

Na, K, Mg, Zn, Al, Cd, Cr, Pb, Ba Cu, Ni a hodnoty pH.  

Z prezentovaných výsledků  je zřejmé, že proces solidifikace hodnoty vodného výluhu 

snížil, žel měření vodních výluhu je poznamenáno rozsahem použité metodiky. V řadě 

případů se měřené koncentrace vybraných složek vodného výluhu (např. Cr, Pb, Cu) pohybují 

nad hranici přípustné koncentrace pro některou z předepsaných max. hodnot tříd 

vyluhovatelnosti. Z uvedeného důvodu materiály nemohly být zařazeny do příslušné třídy 

vyluhovatelnosti.  

Snížení koncentrace sledovaných složek vodného výluhu je účinkem kompaktace 

pozorovatelné. Například obsah chloru ve vzorku 00417 dosahuje hodnotu 16 hm. %. Obsah 

Cl
- 
ve vodním výluhu připraveném z uvedeného vzorku je 1 1504 mg.l

-1
. Hodnota téměř 5-ti 

násobně překračuje limit pro třídu vyluhovatelnosti III. Kompaktovaný vzorek s obsahem 

cementu hodnotu parametru snížil na úroveň 156 mg·l
-1

 pro vzorek H00417C (odpovídá třídě 

vyluhovatelnosti IIa), resp. 54 mg·l
-1 

pro vzorek H00417D, což odpovídá třídě 

vyluhovatelnosti I. Přídavek strusky hodnotu parametru snížil na úroveň 1 444 mg·l
-1 

(vzorek 

L00417D), hodnota odpovídající třídě vyluhovatelnosti IIa.   
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Tabulka 4.  Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti [21] 

Ukazatel 

Třídy vyluhovatelnosti 

I IIa IIb III 

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

DOC(rozpuštěný organický uhlík) 50 80 80 100 

Jednosytné fenoly 0,1 - - - 

Chloridy 80 1500 1500 2 500 

Fluoridy 1 30 15 50 

Sírany 100 3000 2 000 5 000 

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

Ba 2 30 10 30 

Cd 0,004 0,5 0,1 0,5 

Cr (celkový) 0,05 7 1 7 

Cu 0,2 10 5 10 

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

Ni 0,04 4 1 4 

Pb 0,05 5 1 5 

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

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

Zn 0,4 20 5 20 

Mo 0,05 3 1 3 

RL (rozpuštěné látky)* 400 8 000 6 000 10 000 

pH ≥6 ≥6 ≥6 ≥6 

 * Pokud je stanovena hodnota ukazatele RL (rozpuštěné látky),  

není nutné stanovit hodnoty koncentrací síranů a chloridů a naopak. 

Vzorek 00717 poskytl do vodného výluhu Zn v koncentraci 7,5 tis. mg·l
-1

, všechny 

kompaktované vzorky tohoto materiálu mají hodnotu koncentrace sledované složky nižší než 

0,25 mg·l
-1

. Uvedený parametr odpovídá mezní hodnotě třídy vyluhovatelnosti I.  

Obsah Pb ve vodním výluhu nelze v plné míře uspokojivě komentovat. Spodní mez 

detekce pro uvedený parametr je 0,25 mg·l
-1

. Vzorek 00417 má ve vodném výluhu 

koncentraci téměř 2 mg·l
-1

, vzorky po kompaktaci vykazují koncentraci pod mezi detekcí, 

ovšem parametr pro třídu vyluhovatelnosti I je 0,05 mg·l
-1

. Kompaktované vzorky materiálu 

zaručeně plní parametr pro třídu IIb, který je 1 mg·l
-1

.   

Koncentrace síranů je u výluhu vzorku 00517 1 600 mg·l
-1

 (obsah SO3 ve vzorku 

je 24 hm. %). Kompaktovaný vzorek H00517C dosahuje hodnotu výluhu 1 400 mg·l
-1

, 

v případě výluhu vzorku 00717  je to pouze 60 mg·l
-1

. Třída vyluhovatelnosti I uvádí mezní 

hodnotu parametru 100 mg·l
-1

. Výborný pokles síranů se ve vodním výluhu zaznamenal 

u vzorku 00717, kde byl pokles z hodnoty 1 800 mg·l
-1

 na hodnotu 8 mg·l
-1

 (H00717D) 

nebo na hodnotu 46 mg·l
-1

 (L00717D). 
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V tabulce 5 jsou zaznamenány hodnoty vodných výluhů vybraných vzorků.   

Tabulka 5.  Hodnoty vyluhovatelnosti vzorků  00615 – 00915, 01415, 01515, 00617 

Ukazatel 

(mg/l) 
00615      00715      00815      00915      01415      01515 00617      

Chloridy 18 271,16 212,67 42,37 431,54 10 802,30 34,25 11 270,78 

Fluoridy 22,47 4,45 0,80 15,39 2,35 <0,1 7,98 

Sírany 12 902,36 1 466,11 85,80 12 111,56 1 109,23 27,32 25 071,15 

Bromidy 1 406,34 15,38 1,56 69,90 112,23 0,74 461,66 

Dusičnany 219,13 141,59 217,65 158,20 0,82 1,26 <0,1 

Na 14 632,22 39,43 227,58 4 420,82 2 352,02 231,20 4 187,73 

K 2 646,42 <2,5 <2,5 597,69 1 851,20 95,32 2 032,26 

Mg <2,5 <2,5 <2,5 53,10 <2,5 <2,5 11,2 

Zn 3,99 <0,25 <0,25 3,79 <0,25 <0,25 258,96 

Al 4,85 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 31,70 <2,5 

Cd 30,13 <0,5 <0,5 48,71 <0,5 <0,5 24,75 

Cr <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Pb 13,75 <0,25 <0,25 2,39 1,52 <0,25 1,43 

Ba <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Cu 8,19 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 42,04 

Ni 2,24 <1 <1 3,84 <1 <1 <1 

pH 4,67 6,86 10,79 6,57 10,14 10,82 5,95 

Výsledky měření přinesly teoretický předpoklad, z něhož vyplývá, že větší účinek 

na imobilizaci sledovaných složek, tj. schopnost bránit přechodu sledovaných složek 

do vodného výluhu, se zaznamenal u vzorků s přídavkem PC, než u vzorků s obsahem GVS.   
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9 ZÁVĚR 

Cílem předložené práce je prověřit hydraulické vlastnosti tuhých zbytků po spalování 

odpadů, jak komunálních, tak i nebezpečných. Byla zkoumaná hydraulicita vzorků tuhých 

zbytků dosažitelná přídavkem vody a také latentní hydraulicita těchto vzorků dosažena 

přídavkem alkalického aktivátoru. V rámci experimentů spojených s řešením disertační práce 

byly odebrány různé typy vzorků tuhých zbytků po spalování odpadů z různých spaloven. 

Celkem se zajistily 4 vzorky tuhých zbytků ze spalování nebezpečných odpadů a dalších 

8 vzorků pocházelo ze spalování komunálního odpadu. Vzorky ze spalování nebezpečného 

odpadu byly odebrány dvakrát s časovým odstupem. Odebrané materiály pocházely z roštu 

pece, odlučovačů popílku a dalších uzlů čištění spalin a lišily se svým složením 

a granulometrií.  

Latentní hydraulicita se aktivovala přídavkem roztoku vodního skla se silikátovým 

modulem 2.0, množství aktivní složky vodního skla, tj. dávka Na2O vnášená do pozorovaných 

systémů, byla 4,5 hm. % vůči množství aktivovaného systému. 

Kromě samotné hydraulicity tuhých zbytků po spalování odpadů byly popsány další 

parametry, které napomáhají objasnit daný projev hmoty. Jednalo se o stanovení chemického 

a fázového složení, ztráty žíháním a popisu granulometreické skladby. Dále se posuzovala 

schopnost cementace sledovaných tuhých zbytků vlivem přídavku cementu nebo granulované 

vysokopecní strusky a byly posuzovány vodné výluhy kompaktovaných vzorků s obsahem 

tuhých zbytků po spalování odpadů.  

Na základě zjištění, dokumentovaných v této disertační práci, lze konstatovat, 

že vzorky tuhých zbytků vzniklých spalováním odpadů vykazují nevýrazné hydraulické 

vlastnosti nebo žádné. Toto zjištění je zřejmé pro obě pozorované varianty, jak hydraulicity 

prosté, dosažené přídavkem vody, tak hydraulicity latentní. Nejvyšší dosažené hodnoty 

pevnosti v tlaku se u hydratovaných vzorků pohybovaly, po 28 dnech hydratace, na úrovni 

do 2 MPa. V případě latentní hydraulicity se podařilo dosáhnout nejvyšší hodnoty pevnosti 

v tlaku na úrovni 5 MPa. Uvedené hmoty jsou výjimkou z měřeného souboru vzorků, 

kdy se jejich obvyklá pevnost v tlaku pohybovala na úrovni do 1 MPa. U řady vzorků byla 

hodnota pevnosti v tlaku velmi nízká a dostupnou technikou neměřitelná, došlo zde 

k zjevnému rozpadu vzorků před uplynutím uvedené doby hydratace. 

Dále bylo zjištěno, že tuhé zbytky po spalování odpadů lze podrobit procesu 

solidifikace, přičemž jako uspokojivé pojivo se jeví cement třídy CEM II/B-S 32,5 R. 

Na straně druhé přídavek granulované vysokopecní strusky, aktivován vodním sklem, není 

zárukou uspokojivého průběhu procesu solidifikace sledovaných materiálů. Řada vzorků, 

s obsahem granulované vysokopecní strusky, po alkalické aktivaci pevnost nevykazuje, 

resp. zpevnění hmoty je dosaženo až 60 hm. % přídavkem tohoto pojiva.  
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Nepříznivé hydraulické vlastnosti pozorovaných systémů tkví v jejich chemickém 

a fázovém složení. Z hlediska chemického složení tyto látky obvykle pro zkoumaný účel 

vykazují nevhodnou kompozici. Vzorky obsahují nízký obsah CaO a SiO2, který by byl 

potřebný pro tvorbu minerálů vyskytujících se v portlandském nebo hlinitanovém cementu. 

Rovněž se nevytváří příznivé podmínky pro alkalickou hydraulicitu. Vzorky obsahují nízké 

množství Al2O3 a také nízký obsah SiO2, který byl již uveden. Amorfní struktura není 

pro vzorky typická. Schopnost hydratace sledovaných materiálů je komplikovaná obsahem 

dalších, pro sledované procesy nepotřebných, složek jako Cl‾, SO3, obsahem těžkých kovů 

a alkálií. U vzorků tuhých zbytků se zvýšeným obsahem alkálií se neprojevil příznivý účinek 

na buzení jejich latentní hydraulicity. Graficky se vyhodnotil vztah mezi chemickým složením 

(obsah CaO, SiO2, Al2O3, tedy jejich poměr) a dosaženou pevností v tlaku hydratovaných 

vzorků s obsahem tuhých zbytků. Nebylo možno pozorovat žádné přijatelné trendy získaných 

závislostí.  

Chemické složení materiálů předurčuje složení fázové. Zjistilo se, že pozorované 

systémy jsou z hlediska počtu fází velmi bohaté. Celkem se v analyzovaných vzorcích 

zaznamenalo téměř 40 různých fází. Ve sledovaných materiálech nejsou přítomné fáze, 

které by napomáhaly projevu hydraulických vlastností. Přítomnost minerálu anhydritu 

pojivovou schopnost zajišťuje, avšak pouze na úrovni vzdušných pojivových systémů, vzorky 

ve vlhkém uložení příznivých pevnostních parametrů nemohou dosáhnout. Ve vybraných 

vzorcích je přítomno volné CaO, resp. MgO, fáze se do zpevňovacích procesů začlenit 

mohou, ale vyznačují se objemovou nestabilitou hydratujících produktů. Sporadická 

přítomnost minerálu merwinitu hydraulicitu vzorků rovněž nezajistí.  

Pro alkalickou aktivaci by byla příslibem přítomnost amorfní fáze. Pokud 

se ve vzorcích zaznamenala, tak nebyl naplněn další požadovaný parametr pro vznik 

tzv. geopolymerní vazby, což je přítomnost dostatečného množství Al2O3. 

Pro možnosti bezpečného uložení tuhých zbytků získaných spalováním odpadů, 

tzn. pro potřeby jejich materiálového využití, je potřebná možnost jejich zkusovění 

nebo kompaktace. Samotné vzorky tuhých zbytků vykazují silně koncentrované hodnoty 

vodného výluhu, častokrát překračující třídu vyluhovatelnosti III v řádech několika 

set procent.  Pokud tyto vzorky nejsou schopny se transformovat do podoby hmotných 

kusových celků procesem hydratace, nebo procesem aktivace latentní hydraulicity, 

pak je potřebné tento požadavek naplnit přídavkem konvenčního pojiva. Zabezpečí 

se soudržnost vzorků a zároveň se podaří snížit úroveň ukazatelů vodného výluhu na hodnoty 

podlimitní, vzhledem k třídě vyluhovatelnosti I. V disertační práci se zjistilo, že přídavek 

cementu v množství 30 až 60 hm. % je schopen soudržnost původně sypkých materiálů 

zajistit. Je ovšem potřebné k problematice přistupovat individuálně. Pro každý typ tuhého 

zbytku je potřebné nalézt dané množství přídavku cementu k zajištění imobilizace 

sledovaných složek, na základě vlastních požadavků tohoto zbytku. Cement může 

být ve vybraných případech nahrazen přídavkem aktivované granulované vysokopecní 
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strusky. Opět je potřebné zaměnitelnost pojiv a jejich množství řešit pro každý typ tuhého 

zbytku zcela samostatně. 
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