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1 Úvod 

 Současný stav životního prostředí je významně ovlivněn vznikem řady odpadních 

látek s nebezpečnými vlastnostmi, které mohou být škodlivé zejména pro biotické složky 

ekosystémů. 

 Největším problémem zůstávají nebezpečné odpady. Nejnovější americké výzkumy 

navíc ukazují, že život v oblastech s výskytem nebezpečných odpadů může představovat 

nezanedbatelné zdravotní riziko. Provedení studie prokazují staticky významně vyšší 

onemocnění cukrovkou a vážných onemocnění srdce u lidí bydlících v oblastech 

s výskytem nebezpečných odpadů v porovnání s lidmi žijícími v „čistých“ oblastech. [1] 

 Efektivní způsoby zneškodňování odpadů se v současné době stávají prioritní 

otázkou ekonomickou i ekologickou. Používané technologie patří k nejdynamičtěji se 

rozvíjejícím odvětvím národního hospodářství a vývoj v této oblasti je stimulován zejména 

stále se zvyšujícími požadavky v oblasti ochrany životního prostředí. Minimalizace 

negativních dopadů průmyslové výroby na životní prostředí je jedním ze stěžejních cílů 

jeho ochrany a zkvalitnění. Primárním mechanismem tohoto procesu je zavádění 

technologií s minimální produkcí odpadu, sekundárními mechanismy jsou úpravy vedoucí 

ke snížení nebezpečných vlastností odstraňovaného odpadu. Jednu z progresivních metod 

fyzikálně-chemické úpravy odpadů je jejich stabilizace, která může výrazně přispět 

k efektivnosti ukládání odpadů na skládky. Perspektivní se rovněž jeví využití produktů 

vznikajících při tomto procesu k přípravě různých polotvarů využitelných např. ve 

stavebnictví. 

 Cílem diplomové práce je vybrat a zhodnotit dostupné druhy hydraulických pojiv 

pro stabilizaci nebezpečného odpadu jako produktu spalovacího procesu komunálního 

odpadu. Vybraným stabilizačním postupem je z hlediska v porovnání s podmínkami 

životního prostředí solidifikační proces. 

 Technologie solidifikce může v budoucnu přinést velmi příznivé výsledky. 

Aplikace tohoto progresivního postupu může výrazně přispět k prodloužení životnosti 

současných skládek ke zvýšení ochrany životního prostředí. 
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2 Odpady 

2.1 Základní pojmy 

 V zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech jsou definovány základní pojmy 

z problematiky nakládání s nebezpečnými odpady. 

 Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost 

se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto 

zákonu. 

 V odpadovém hospodářství se odpady rozdělují do dvou základních kategorií a to 

na odpad ostatní a nebezpečný. 

 Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném 

v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více 

nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

Seznam nebezpečných vlastností je uveden v tabulce 1. 

 Původce oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit 

odpad do kategorie nebezpečný, je-li 

a) uveden v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím předpise, nebo 

b) smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které činí 

odpad nebezpečným, uvedené v příloze č. 5 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

nebo 

c) smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných 

odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise. 

 Činnosti zaměřené na předcházení vzniku odpadu, na nakládání s odpady a na 

následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností tvoří 

základní prvky odpadového hospodářství. [2] 
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 Tabulka 1 : Seznam nebezpečných vlastností [3] 

KÓD NEBEZPEČNÁ VLASTNOST 

POVĚŘENÍ 
K HODNOCENÍ 
VLASTNOSTÍ 

VYDÁVÁ 

H1 Výbušnost MŽP 

H2 Oxidační schopnost MŽP 

H3 Vysoká hořlavost MŽP 

H4 Hořlavost MŽP 

H5 Dráždivost MZd 

H6 Škodlivost zdraví MZd 

H7 Toxicita MZd 

H8 Žíravost MZd 

H9 Infekčnost MZd 

H10 Teratogenita MZd 

H11 Mutagenita MZd 

H12 
Schopnost uvolňovat vysoce toxické a toxické plyny 
ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami 

MŽP 

H13 
Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního 
prostředí při odstraňování 

MŽP 

H14 Ekotoxicita MŽP 

  

 Hierarchie odpadového hospodářství jako koncepce byla vyvinuta v průběhu 

posledních dvou desetiletí a stanoví preferovanou posloupnost priorit při výběru a 

rozhodování o postupech při dalším nakládání s odpady. Ty zahrnují: 

� předcházení vzniku odpadů/ snižování jejich objemu – minimalizace 

používání zdrojů a snižování množství anebo nebezpečných 

vlastností odpadů 

� opětovné využívání – opětovné využití výrobků nebo jejich částí za 

stejným nebo jiným účelem 

� recyklace – opětovné zpracování odpadových materiálů tak, aby je 

bylo možno použít jako surovinu při výrobě stejného nebo jiného 

výrobku 
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� využití – zhodnocení odpadů kompostováním, získáním energie 

nebo použitím jiných technologií. V tabulce 2 jsou uvedené způsoby 

využívání odpadů. 

 Tabulka 2: Způsoby využívání odpadů [3] 

KÓD ZPŮSOBY VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ 

R1 Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie 

R2 Získání/ regenerace rozpouštědel 

R3 Získání/ regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla 

R4 Recyklace/ znovuzískávání kovů 

R5 Recyklace/ znovuzískávání ostatních anorganických materiálů 

R6 Regenerace kyselin nebo zásad 

R7 Obnova látek používaných ke snižování znečištění 

R8 Získání složek katalyzátorů 

R9 Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětovného použití olejů 

R10 Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii 

R11 
Využití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 

až R10 

R12 Přeprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11 

R13 
Skladování materiálu před aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až 

R12 

 

� odstranění – odstranění odpadu jeho uložením na skládku nebo 

spálením ve spalovně bez využití energie. Činnosti spojené 

s odstraňováním odpadů jsou uvedeny tabulce 3. 

 Tato strategie preferuje opětné využití (recyklaci), které je v pořadí umístěno nad 

energetickým využitím, ale uznává, že za určitých okolností ekonomické a 

environmentální faktory způsobí, že spalování s využitím energie bude nejvhodnějším 

řešením. Strategie zdůrazňuje, že obzvláštní péče by měla být věnována zamezení 

spalování bez využití energie. Navrhuje, že jen odpady přesahující určité hodnoty 

výhřevnosti by měly být považovány za vhodné pro energetické využití. Na skládkování je 

pohlíženo jako na poslední možnost: Strategie doporučuje předúpravu všech odpadů před 
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uložením na skládky a navrhuje, aby byly skládkovány jen nerecyklovatelné či inertní 

odpady. [4] 

 Tabulka 3: Způsoby odstraňování odpadů [3] 

KÓD ZPŮSOBY ODSRAŇOVÁNÍ ODPADŮ 

D1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu – skládkování 

D2 Úprava půdními procesy 

D3 Hlubinná injektáž 

D4 Ukládání do povrchových nádrží 

D5 Ukládání do speciálně technicky provedených skládek 

D6 Vypouštění do vodních těles, kromě moří a oceánů 

D7 Vypouštění do moří a oceánů včetně ukládání na mořské dno 

D8 
Biologická úprava, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se 

odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 

D9 
Fyzikálně-chemická úprava, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, 

které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 

D10 Spalování na pevnině 

D11 Spalování na moři 

D12 Konečné či trvalé uložení 

D13 
Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním některým z postupů D1 až 

D12 

D14 
Úprava jiných vlastností odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených 

pod D1 až D13 

D15 
Skladování odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod 

označením D1 až D14 

 

2.2 Způsoby zpracování nebezpečného odpadu 

 Nebezpečný odpad vzniká jednak při výrobě a dále při spotřebě výrobků, které 

obsahují nebezpečné látky nebo materiály. V některých případech se jedná o běžné 

výrobky užívané v domácnostech (pesticidy, nátěrové hmoty a ředidla, baterie a 
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akumulátory apod.), které se dostávají do komunálních odpadů. Do tohoto odpadu se 

mohou dostávat i nebezpečné odpady z malých provozoven.  

 Nakládání s nebezpečnými odpady vytváří velkou poptávku po specializovaných 

oborech a kombinací. Každý druh odpadu může být zpracován různými způsoby, které 

mají své přednosti i nedostatky. Je tedy důležité, aby způsob, který se zvolí pro další 

nakládání s nebezpečnými odpady, byl optimální jak z hlediska environmentálního, tak i 

z hlediska ekonomického. Důležitá pozornost je kladena na odpady zvláštního určení, 

jejichž vhodným zpracováním lze předejít závažným nebezpečím pro životní prostředí. 

V mnoha případech je zvolení optimálního způsobu velmi obtížné a do značné míry je 

svázáno se zkušenostmi původců odpadů a provozovatelů zpracovávacích zařízení, a i na 

dostupných informacích. 

 Cílem zpracování odpadů je umožnění regenerace surovin, získání druhotných 

surovin jako energie, odstraňování nebo snížení toxicity nebo nebezpečnosti odpadů, 

zmenšení objemu odpadů. Přepracování odpadů by se mělo provádět již ve všech stupních 

nakládání s odpady, počínaje místem vzniku. Některé odpady lze zpracovávat přímo u 

výrobce, nebezpečné chemické odpady, především složité směsi, je třeba přepracovat ve 

zpracovatelských střediscích k tomu určeným. [3] 

 Zpracovatelský postup by měl být vždy kombinací několika základních postupů, 

aby tímto postupem bylo dosaženo: 

  = maximální možné využití odpadu jako druhotné suroviny jako 

energetického zdroje 

  = produkt minimálního množství druhotných (konečných) odpadů 

  = tvorba takových konečných odpadů, které již není třeba dále upravovat 

před uložením, tedy vznik odpadů tuhých, nerozpustných, nehořlavých, nebobtnavých, 

nesublimujících. [4] 

 Mezi základní způsoby zpracování nebezpečných odpadů patří vedle skládkování 

postupy tepelné, fyzikální, chemické fyzikálně-chemické a biologické. 
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2.2.1 Tepelné zpracování odpadů 

 Pod pojmem tepelného zpracování odpadů je zahrnuto především jejich spalování a 

pyrolýza a dále různé procesy zplyňování a zkapalňování odpadů, a rovněž takzvaná 

mokrá oxidace. 

 Spalování odpadů je termický proces, při kterém dochází ke snížení množství 

organických kontaminantů v odpadech, omezení celkového množství odpadů a 

zkoncentrování těžkých kovů v zachycovaném popílku. Využití tepla vzniklého v tomto 

procesu je jistě pozitivním a dnes již nezbytným vedlejším jevem, není to však hlavní 

důvod pro volbu tohoto způsobu nakládání s odpady. Spalovat by se však mělo jen to 

množství odpadů, které již nelze využít jako druhotné suroviny. 

 Pyrolýza odpadů je alternativou spalovacích zařízení, která se pro odstraňování 

odpadů považuje za perspektivní technologii. Pyrolýza představuje tepelný rozklad 

organických materiálů za nepřístupu zplyňovacích médií jako je vzduch, kyslík, oxid 

uhličitý a vodní pára. Probíhá tak, že se v oblasti teplot 150 až 900°C uvolní těkavé látky a 

výšemolekulární organické látky se rozloží na nížemolekulární a molekuly s dlouhými řetězci se 

rozštěpí na kratší. 

 Mokrá oxidace je oxidační proces ve vodní fázi, ke kterému dochází tehdy, jsou-li 

organické nebo oxidovatelné anorganické látky důkladně promíchány a plynným zdrojem kyslíku 

při teplotě 150-320°C a vyšších tlacích. [5] 

2.2.2 Fyzikální způsoby zpracování odpadů 

 Nakládání s nebezpečnými odpady značně prodražuje veškeré procesy 

odstraňování. Je tedy důležitým krokem nebezpečné složky z odpadů odstranit již ve fázi 

jejich sběru či shromažďování. Lze tedy získat odpady, které nevyžadují již žádné zvláštní 

nakládání. Podle fyzikální a chemické povahy odpadů lze pro odstraňování některých 

nebezpečných složek použít nejrůznější separační procesy. 

 Adsorpci na aktivním uhlí lze použít pro celou řadu kontaminantů z kapalných a 

plynných proudů. Nejčastěji se používá pro organické látky a pro takové operace, kdy není 

přesně známo chemické složení zpracovávaných odpadů (úprava vod, rozlité chemikálie) 

 Destilace má jako jedna z metod pro zpracování nebezpečných odpadů jen omezené 

použití. Odpad musí splňovat několik požadavků. Musí být snadno čerpatelný s malým 
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množstvím pevných podílů. Vysoce viskózní odpady a odpady s vyšším obsahem pevných 

podílů je nutno nejprve upravit. I když jsou některé odpady snadno čerpatelné, nelze je 

destilací zpracovávat (organické peroxidy, pyroforické (samozápalné) organické odpady) 

Dalším problémem je proces polymerace u některých druhů odpadů. Nejvhodnějšími typy 

odpadů pro zpracování destilací jsou organické kapalné látky, rozpouštědla, halogenové 

sloučeniny. 

 Rozpouštědlová extrakce je metoda, která zahrnuje dva procesy: 

  = extrakce kapalina-kapalina, kdy dochází k odstranění složky z kapalného 

roztoku působením jiné kapaliny, ve které je extrahovaná složka více rozpustná, 

  = loužení je separace složky z pevné matrice působením kapaliny, ve které 

je extrahovaná složka rozpustná. 

 Membránová separace hraje v budoucnu významnou roli pro minimalizaci nebo 

recyklaci nebezpečných odpadů. Separačním procesem se oddělují kontaminanty z kapalné 

fáze. Mezi tyto procesy zahrnujeme: 

- Reverzní osmózu, která je vhodná pro oddělení vody z materiálů 

obsahující anorganické ionty, 

- Ultrafiltraci, jenž se používá k oddělení organických složek z vody na 

základě velikosti organických molekul, 

- Hyperfiltraci, která odděluje iontové nebo organické sloučeniny od vody 

za použití filtrů, 

- Elektrodialýzu, jenž se užívá k odstranění iontových sloučenin z vody. 

 Vymražování je metoda, při které lze oddělit vodu z roztoků ochlazením roztoku na 

teplotu, při které se začínají tvořit krystaly ledu. Předností tohoto procesu je, že není nutno 

odpad upravovat, protože metoda není závislá na složení zpracovávaného odpadu. 

 Stripování vzduchem a vodní parou, při kterém jsou rozpuštěné molekuly 

transportovány z kapaliny do proudu plynu nebo páry. Metoda je rozšířena hlavně pro 

oblast dekontaminace zdrojů podzemní vody kontaminované rozpouštědly. 
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 Metoda rozrážení emulzí. Emulze jsou směsi dvou nebo více navzájem 

nemísitelných kapalin, kde jedna kapalina představuje disperzi fázi rozptýlenou v druhé 

kapalině ve formě malých kapek. Emulze lze rozrážet dvěma způsoby: 

a) Fyzikálně-chemické metody – přídavek aditiv 

b) Termické metody [3] 

2.2.3 Chemické způsoby zpracování odpadů 

 Tuhé i kapalné nebezpečné odpady lze za určitých podmínek detoxikovat 

chemickými reakcemi. Nejčastěji je nutné daný odpad rozpustit ve vhodném rozpouštědle. 

Nejvhodnějším rozpouštědlem je voda. Organickým rozpouštědlem se provádějí 

detoxikační reakce pouze výjimečně, neboť organická rozpouštědla, především 

halogenová, představují problém s jejich odstraněním. 

 Neutralizace je nejběžnějším procesem chemického zpracování kyselých nebo 

alkalických odpadů.  

 Oxidačně-redukční reakce jsou procesy zpracování, při kterých je nebezpečná 

složka odpadu převedena na méně nebezpečnou. 

 Hydrolýzní procesy slouží pro odstraňování odpadů, které reagují s vodou za 

vzniku nebezpečných produktů. Tyto procesy jsou výhodné v tom, že vyžadují pouze vodu 

a teplo. Dochází ke vzniku relativně neškodných produktů, které lze bez nebezpečí 

odvádět. Procesy lze navíc zpracovávat i koncentrované roztoky. Řízená hydrolýza je jako 

proces bezpečnější pro obsluhu i pro životní prostředí. 

 Srážení je nejběžnější proces, kdy je rozpuštěná složka převedená do nerozpustné 

formy chemickou reakcí nebo změnou složení rozpouštědla. 

 Cementace je způsob odstraňování a srážení kovů z roztoků kovy s nižším 

standardním redukčním potenciálem. Jde o elektrochemický než o čistě chemický proces. 

Jedná se o vhodnou alternativu ke srážecím procesům. 

 Elektrolytické procesy se používají pro odstraňování kovů z oplachových vod nebo 

procesních proudů. Mezi přednosti elektrolytických procesů patří: 

- Možnost získání a opětovné použití kovů s vysokou tržní hodnotou, 
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- Emise toxických těžkých kovů jsou omezeny na minimum, 

- Nízké investiční náklady na proces, 

- Odstranění vzniku toxických kalů, 

- Minimální údržba zařízení. 

 Použití ionexů zpravidla nepatří ke konečnému odstranění nebezpečných odpadů, 

jelikož tímto způsobem vznikají další odpady, které je nutno dále odstranit. Ionexy jsou 

velmi účinným a všestranným prostředkem pro zpracování nebezpečných odpadů ve 

vhodných roztocích. 

 Flokulace je vhodná k odstranění čerstvě vzniklých sraženin ze suspenzí společně 

s koloidně suspendovanými pevnými částicemi původně přítomnými v odpadech. 

 Procesy v taveninách solí je metoda, která umožňuje rozložit hořlavé a některé 

toxické složky nebezpečných odpadů a současně včlenit odpady jako popel a netěkavé 

sloučeniny těžkých kovů do stabilní sklovité formy. 

 Fotolýza jako přírodní proces, který probíhá neustále. Těmito procesy se rozkládají 

četně organické látky v atmosféře, ve vodách i v povrchových vrstvách půdy. [3] 

2.2.4 Fyzikálně-chemické způsoby zpracování odpadů 

 Mezi nejdůležitější fyzikálně-chemické způsoby patří stabilizace odpadů. Je to 

dynamicky se rozvíjející environmentální technologie, kterou je možné zpracovávat široký 

rozsah. 

 Stabilizace se používá z toho důvodu, aby se dosáhlo: 

o Redukce mobility anebo rozpustnosti polutantů, 

o Snížení toxicity a ekotoxicky odpadu, 

o Usnadní manipulace s odpadem a zlepšení fyzikálních 

vlastností odpadu tvorbou pevné matrice, 

o Snížení povrchu odpadu, přes který dochází k vyluhování 

k přestupu polutantů do životního prostředí. 

 Stabilizace je přeměna polutantů obsažených v odpadu na chemicky, popřípadě 

fyzikálně-chemicky stabilnější formu. Tyto procesy omezují riziko toxických odpadů tím, 
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že přeměňují kontaminanty do méně rozpustné či méně pohyblivé a tím do méně toxické 

formy. [3] 

 Mezi základní procesy stabilizace řadíme solidifikaci. Solidifikace odpadu je 

založena na zpevnění odpadu, který má původně skupenství plynné, kapalné nebo pevné 

pomocí matrice vytvořené anorganickou nebo organickou látkou. Jde tedy o proces, kdy se 

do formy bloků nebo zrn makroskopické velikosti převádí roztok, suspenze, plyn 

adsorbovaný na vhodném sorbentu nebo jemně zrněná pevná látka. 

 Vlastní obsah a množství nebezpečných látek v odpadech se procesem solidifikace 

nesnižuje, výrazně se však snižuje nebezpečnost původního odpadu vytvořením bariéry 

mezi částicemi odpadu a okolním prostředím.     

 Účelem solidifikace je tedy zejména: 

� Zamezení nebo zpomalení migrace nebezpečné složky do životního 

prostředí, a to díky omezení pronikání vody do solidifikovaného 

odpadu, podstatnému snížení povrchu odpadu vystaveného 

vyluhování a chemickým procesům probíhajícím při solidifikaci. 

� Získání produktu s lepšími mechanickými vlastnostmi zajišťujícími 

dobrou mechanickou únosnost solidifikovaného produktu. 

� Získání produktu ve formě snadno manipulovatelné, která zajišťuje 

bezpečný převoz na místo uložení a snadné ukládání do 

požadovaného prostoru felonie. 

 Solidifikace představuje do značné míry případ krajního řešení otázky nakládání 

s odpady, kdy již byly vyčerpány možnosti jejich využití jako suroviny v jiných odvětvích, 

možnosti chemického přepracování nebo zhodnocení některé ze složek odpadu. Tyto látky 

je pak nutno oddělit od kontaktu s prostředím, a to na velmi dlouhou dobu. Naplnění 

uvedeného cíle umožňuje právě využití těchto odpadů jako suroviny pro hydraulickou 

základku v hlubinném dole. [5]                                                        

 Mezi příklady solidifikace patří: 

o Cementace, tj. zpevňování odpadů s anorganickými pojivy. 

Cementace představuje proces, při kterém se odpad mísí a 
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homogenizuje ve vhodném poměru s cementem nebo jiným 

anorganickým pojivem. 

o Bitumenace představuje případ zpevňování odpadů 

v tuhnoucích taveninách, při kterém se vysušený odpadový 

materiál homogenizuje, promíchá s bitumenem a posléze 

přirozeným ochlazováním tuhne. Po ztuhnutí bitumenem 

vzniká pevná slitina. Vzniklý produkt se dá využít pro 

přípravu podkladových štěrkových koberců, vozovek, 

izolačních vrstev. Bitumenace je vhodná zejména pro fixaci 

kalů a kapalných koncentrátů. 

o Vitrifikace je proces vytavení odpadu se silotvornými 

látkami, čímž vzniká tzv. frita. Jednotlivé atomy složek 

odpadu se tak stávají součástí struktury vznikajícího skla. 

Vzniklá frita se dá následně použít k výrobě stavebních dílců, 

obkládaček, potrubí nebo do zavážek či betonu jako součást 

štěrku. Vitrifikace se dá použít i pro spalování organických 

materiálů za vzniku inertního skla. 

o Fixace, kdy malé částečky odpadu reagují se složkou 

solidifikačního média chemiky nebo s nimi vytvářejí směsi. 

o Enkapsulace, kdy složky odpadu nejsou schopny vytvářet 

sloučeniny nebo se mísit se solidifikujícím médiem, ale 

solidifikující médium obaluje malé částečky odpadu a tím je 

izoluje od životního prostředí. [3] 

 Ze zahraničních publikací jsou známy a použity v technické praxi různorodé 

způsoby využití solidifikace pro odpadní materiály. 

 V Anglii se ke zkvalitnění zvukové izolace používají recyklované koberce. Koberec 

byl rozmělněn na menší zrna a ty byly následně vneseny do izolace. Dle příslušných testů 

bylo zjištěno, že zrna zlepšují chvění zvuku a tím i výkon izolace. [6] 

 Pro zlepšení a zvýšení trvanlivosti betonu byly provedeny ve Francii zkoušky, kde 

se do připravené směsi přidávaly speciální odpadní materiály (popílek, metakaolin). 
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Výsledné zkoušky prokázaly, že vzniklý materiál je odolný vůči agresivnímu prostředí a 

zlepšení trvanlivosti betonu. [7] 

 Pro nutnou potřebu zesílení povrchu silnic kvůli stále se vzrůstající dopravě se 

v Kanadě provedl výzkum, kdy se do cementové směsi přimíchávaly popílky. Povrch 

terénu se po 2 letech zlepšil, což vedlo k výhodnému řešení dláždění jak silnic, tak 

chodníků. [8] 

 Byla vypracována studie solidifikace soli a popela ze spalovny odpadů pomoci 

asfaltových emulzí. Postup byl složen se smíchání odpadu s pomalu štěpnou anionaktivní 

emulzí, čímž se docílilo částečného obalení částic odpadu asfaltovým pojivem. Vznikla 

těstovitá směs, která na povlaku vytvořila nepropustná sekundární imobilizační bariéru a 

současně zabránila vyluhování jakéhokoliv polutantů. Testy vychovatelnosti prokázaly 

velmi nízké hodnoty stanovených parametrů. Testy ekotoxicky ukázaly, že toxicita výluhů 

obou stabilizovaných odpadů byla přijatelně nízká na rozdíl od vysokých hodnot toxicity 

výluhů neupravených odpadů. [9] 
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3 Stabilizace 

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

Technologie je používána především pro zpracování průmyslových odpadů, pro zpracování 

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

hlediska stabilizace představuje souhrn procesů, které ve svém konečném výsledku, 

podstatně omezují riziko vyvolané odpady tím, že snižují louhovatelnost ekologicky 

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

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

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

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

toxicity odpadů. [10] 

 Progresivní metodou úprav odpadů jsou stabilizační a solidifikační technologie. 

Tyto postupy snižují přestup znečišťujících látek do životního prostředí.  

 V současné době jsou hledány nové materiály, které by šetřily životní prostředí. 

Cenově dostupný byl používán cement, který se dlouhodobě využívá pro solidifikaci 

odpadů. Jeho výhodou je běžná dostupnost a nízká cena, nevýhodou je podstatné zvýšení 

objemu ukládaného odpadu. V posledních letech se stále více pozornosti mnoha laboratoří 

a ústavů věnuje získání alternativních pojivových materiálů. Na řadu přichází alternativa 

zeolitů tzv. geopolymerů nebo popílek z fluidního spalování uhlí, který má řadu unikátních 

vlastností potenciálního využití v technické praxi. 

3.1 Geopolymery 

 Geopolymerní materiály jsou alkalicky aktivované aluminiumsilikátové látky na 

rozhraní mezi klasickými hydratovanými anorganickými pojivy, skelnými a keramickými 

materiály. 

 V sedmdesátých letech minulého století založil ve Francii prof. Joseph Davidovits 

výzkumný ústav Cordi-Geopolymere, kde se specifikoval na výzkum a vývoj 

geopolymerů. Termín geopolymer byl poprvé použit k popsání minerálních pojiv 

podobným uměle vytvořeným zeolitům. 

 Na rozdíl od zeolitických látek jsou geopolymery téměř amorfní látky. Následkem 

toho mohou být geopolymery používány jako amorfní ekvivalenty zeolitů, které mají 
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podobný poměr Al/Si jako zeolity bez krystalové struktury. Strukturní rozdíly poskytují 

geopolymerům přednosti srovnáním s obvyklými cementovými pojivy. [11] Na obrázku 1 

a 2 jsou uvedeny pro porovnání struktury obou materiálů. 

               

    Obr. 1: Struktura zeolitu [13]                  Obr. 2: Struktura geopolymeru[12]                     

3.1.1 Definice geopolymeru 

 Již název geopolymer popisuje v prvé řadě způsob přípravy materiálu 

(GEOsyntéza) a následné využívání analogického přirovnání výsledného produktu k běžně 

používanému materiálu jako jsou plasty (POLYMER). [12] 

 Nejpřesnější formulace definice geopolymeru platí od roku 1999 a říká: 

„Geopolymer je látka, která vzniká anorganickou polykondenzací tzv. geopolymerizací 

v důsledku alkalické aktivace aluminosilikátových látek. Ve spektru 27Al NMR musí být 

zaznamenán pík při 55 ppm. Al musí být jen a pouze v koordinaci 4.“ Pokud není splněna 

podmínka spektra a koordinace, nesmí být látka nazývána geopolymer, nýbrž jen a pouze 

alkalicky aktivovaná látka. [13] Grafické zpracování podmínky pro splnění definice je 

uvedeno na obrázku 3. 

  

 

 

 

 

Obr. 3: NMR spektrum 27Al [13] 
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3.1.2 Struktura geopolymeru 

 Anorganický polymer na bázi křemíku a hliníku označován jako polysialáty. 

Vzniká trojrozměrná aluminosilikátová síť dle empirického vzorce: 

��� �����	
 � �� � �� � ���� ���� 

 Geopolymery jsou složeny z řetězců tetraedrů SiO4 a AlO4, které jsou spojeny 

sdílenými atomy kyslíku. Dochází k vytvoření řetězce či kruhů ve spojení Si-O-Al můstků. 

Na obrázku 4 je znázorněno tetraedrické uspořádání vzniklých řetězců. 

 

Obr. 4: Struktura tetraedrického uspořádaní řetězců Si-O-Al [14] 

 Negativně nabité a tetraedricky uspořádané atomy hliníku v koordinaci 4 uvnitř sítě 

mají náboje uváděny do rovnováhy kationty alkalických kovů jako je vodík, draslík a 

vápník. Složení a struktura alkalického aluminosilikátového řetězce závisí na velikosti, 

struktuře a koncentraci druhů přítomných v médiu, tak jako na teplotě, délce ošetření a na 

pH směsi.  

 Dle prof. Davidovitse je struktura geopolymeru monolitický polymer neporézního 

charakteru. Uspořádaná struktura je uvedena na obrázku 5. [11] 

 

Obr. 5: Struktura podle prof. Davidovitse [13] 
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 Jak ukazují provedené analýzy má ze skutečného pohledu geopolymer náhodné 

uspořádání. Nemá jednotnou strukturu řetězce Si-O-Al typu polysialato-siloxo, která je 

vykreslena na obrázku 6. 

 

Obr. 6: Struktura podle současného výzkumu. [13] 

3.1.3 Proces geopolymerizace 

 Geopolymerizace probíhá při chemické reakci aluminsilikátových látek za vysoce 

alkalických podmínek (pH>12). Reakce je velmi odlišná od procesů při tuhnutí a tvrdnutí 

klasických anorganických pojiv, jako je hydratace. Alkalicky aktivované materiály lze 

charakterizovat jako materiály na rozhraní mezi klasickými hydratovanými anorganickými 

pojivy, skelnými a keramickými materiály. Samotný proces geopolymerizace z pohledu 

chemického lze shrnout do 9 reakcí, které jsou uvedeny na obrázku 7. [15]  
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Obr. 7: Geopolymerizace pomocí 9 chemických rovnic podle Babuškina [11] 

 Vznik geopolymerních materiálů se dá shrnout do následujících tří kroků, které jsou 

v mnohém podobné s přípravou většiny zeolitů: 

1. Při rozpuštění směsi dochází ke vzniku, během komplexního kroku, 

hydroxidových iontů mobilné „prekurzory“, 

2. Částečná orientace mobilních prekurzorů stejně jako částečná vnitřní 

restrukturalizace alkalických polysilikátů, 

3. Přesrážení, celý systém se zpevňuje za vzniku anorganických 

polymerické struktury. [15] 

 Získané typy pevných látek jsou amorfní, dokazují je minimální výskyt 

krystalických látek a mají řadu překvapivých vlastností. Nejsou rozpustné ve vodě, nehoří 

a ani nevytvářejí zplodiny. Jsou odolné k teplotám kolem 1000°C na rozdíl od betonu, 

který se začíná rozpadat při teplotách nad 300°C. Polymer má velmi nízkou vodivost, která 

se liší podle druhu a množství plniva. Pevnost v tlaku dosahuje rozmezí 10-60MPa, záleží 

nejen na množství a druhu plniva, ale i na způsobu přípravy. [16] 

 



 

 

3.1.4 Rozdělení geopolymer

 Suroviny pro přípravu jsou obvykle popílky, struska, metakaolin.

1. Geopolymer jako produkt alkalické aktivace popílku

Nejčastěji se používají popílky typu F a

alkalický aktivátor jsou používány roztoky NaOH, KOH, Na

vodní sklo. 

geopolymeru, která vznikla alkalickou aktivací pomoci 

obrázku 9. 

V průmyslové aplikaci se geopolymery na bázi popílku používají jako speciáln

odolné produkty v

            Obr. 8: Částice popílku 

2. Geopolymer jako produkt alkalické akt

Mletá, vysokopecní, granulovaná struska s

(CaO+MgO)/(SiO

aktivátorem. Struska se nej

alkalický aktivátor jsou po

v rozmezí 1-

zobrazeny částice geopolymeru vytvo

lení geopolymerů dle použitých surovin 

řípravu jsou obvykle popílky, struska, metakaolin.

Geopolymer jako produkt alkalické aktivace popílku 

se používají popílky typu F a C s alkalickým aktivátorem. Jako 

alkalický aktivátor jsou používány roztoky NaOH, KOH, Na

 Na obrázku 8 jsou znázorněny částice popílku. 

geopolymeru, která vznikla alkalickou aktivací pomoci popílku, je uvedena na 

myslové aplikaci se geopolymery na bázi popílku používají jako speciáln

odolné produkty v Německu či USA. 

       

ástice popílku [14]              Obr. 9: Alkalická aktivace 

Geopolymer jako produkt alkalické aktivace strusek 

Mletá, vysokopecní, granulovaná struska s 1-7% slinku, kde pom

(CaO+MgO)/(SiO2+Al2O3) je v rozmezí 0,6-1,05, je smíchána s

aktivátorem. Struska se nejčastěji používá z výroben P, Ni, Pb, a Cu. Za 

alkalický aktivátor jsou použity Na2CO3; Na-silikát s pom

-3 a dále je použito vodní sklo s NaOH. 

částice geopolymeru vytvořené alkalickou aktivací strusky.
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ípravu jsou obvykle popílky, struska, metakaolin. 

alkalickým aktivátorem. Jako 

alkalický aktivátor jsou používány roztoky NaOH, KOH, Na-K-křemičitany a 

částice popílku. Částice 

popílku, je uvedena na 

myslové aplikaci se geopolymery na bázi popílku používají jako speciálně 

 

ická aktivace částice popílku [14] 

7% slinku, kde poměr látek 

1,05, je smíchána s alkalickým 

výroben P, Ni, Pb, a Cu. Za 

poměrem (SiO2/Al 2O) 

 Na obrázku 10 jsou 

ené alkalickou aktivací strusky. 
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Obr. 10: Geopolymer alkalicky aktivovaný struskou. [17] 

Nejen v České republice, ale i na Ukrajině, ve Finsku, v USA a ve Francii jsou 

geopolymery na bázi strusky použity pro speciální práce. Využívají se na fixaci 

těžkých kovů a radioaktivních odpadů. Jsou doporučovány pro experimentální 

stavby jako vlnolamy nebo kanalizace. 

3. Geopolymer jako produkt alkalické aktivace metakaolinu 

Z hlediska systémové analýzy (ekonomická, energetická, ekologická hlediska) 

je nejméně pravděpodobný pro použití metakaolin. Podle definice je ovšem 

nejlepší a nejlépe vyhovující daným podmínkám. Jako alkalický aktivátor jsou 

použity stejné látky jako u alkalické aktivace popílkem. 

Metakaolin jako surovina vzniká při vypálení na teplotu 600-700°C dehydratací 

kaolitické látky podle reakce: 

   ��������	
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Aplikace v praxi jsou ve stádiu projektů a prototypů. [13] 

3.1.5 Současné aplikace 

 První zaznamenána aplikace geopolymeru byla ve stavebnictví v letech 1972-1976, 

kdy byl geopolymer nanášen na dřevotřískové desky, a tím byla zvýšena jejich 

ohnivzdornost. Dále byl pro oblast stavebnictví vyvinut geopolymerní cement Parament, 

který byl použit pro opravu letištní plochy v Los Angeles. Pro aeronautiku a vozy Formule 

1 byly vyvinuty kompozity geopolymeru a karbonátových vláken. Tyto kompozitní 

materiály jsou využívány v tepelně namáhaných částech monopostu, například výfukových 

systémů. V roce 2004 patentovala firma Porsche výfukové potrubí, které obsahuje nosič 

katalyzátoru v geopolymeru. [12] 
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 Ve Francii v městě Lyon byl použit geopolymer jako alternativa betonu pro výrobu 

kanalizačního potrubí, protože při experimentální analýze, kdy byl materiál ponořen do 

10% H2SO4 po dobu 8 týdnů, měl velmi příznivé a efektivní výsledky a nabídl tedy 

možnost předejití korozivnímu účinku na potrubí. [18] 

 Vývoj a výzkum nových materiálů alkalické aktivace nese velmi dobré pokroky na 

Asijském kontinentě. V Číně jsou prováděny nejrůznější studie. Pozoruje se samotný 

proces geopolymerizace a jednotlivé kroky. Efektivně jsou imobilizovány jednotlivé 

komponenty a tím zamezena jejich vyluhovatelnost. [19] Byla sledována optimální pevnost 

a zrací doba geopolymeru při různém poměrovém zastoupení popílku a bylo zjištěno, že 

geopolymer s 30%-ním obsahem popílku při 80°C po době zraní 8 hodin měl pevnost 32,2 

MPa. [20] Nebo byl vytvořen modifikovaný materiál - geopolymer s přídavkem zeolitu a 

byl sledován proces hydratace a struktura výsledného materiálu. [21] 

 Na Australském kontinentě byl výzkum založen na sledování % zastoupení Ca 

v geopolymeru. Bylo pozorováno poměrové zastoupení CaO ve vytvořených matricích. 

Výsledkem experimentální analýzy bylo odhaleno, že tento poměr má vliv na pevnost a 

tím i celkově na výsledný produkt. [22] 

 V Řecku se zdařil výzkumný projekt, kterým se stabilizoval kal prostřednictvím 

procesu geopolymerizace a tím se vytvořil umělý konstrukční prvek pro stavební účely tzv. 

masivní cihla. Tento materiál měl amorfní semikrystalickou polymerní strukturu a 

výluhové testy potvrdily, že lze materiál bezpečně použít, aniž by došlo k mobilizaci 

stabilizovaných polutantů. [23] 

 Stabilizace popílku s obsahem těžkých kovů Pb, Cd, Cr, Zn z obloukové pece ve 

Španělku se řešila za podpory geopolymerizace. Proces měl velmi optimální výluhové 

koncentrace a poskytl tak slibné výsledky pro další aplikace. [24]  

3.2 Stabilizace pomocí popílku z fluidního spalování uhlí 

 Technologie fluidního spalování uhlí produkuje jako vedlejší produkty materiály, 

které mají řadu unikátních vlastností a potencionální využití v technické praxi. Jde o 

pokročilý způsob energetického využívání uhlí. Technologie je považována za jednu 

z nejslibnějších jak z hlediska redukce plynných emisí, tak i z hlediska ekonomické 

životaschopnosti. 
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3.2.1 Podstata technologie fluidního spalování 

 Spalování rozemletého uhlí s vápencem je prováděno v proudu vzduchu, který 

udržuje hořící směs ve vznosu. Relativně nízká teplota hoření (815-925°C) ve srovnání 

s teplotami klasickými spalovacích systémů významně snižuje tvorbu oxidů NOx a také 

redukuje spékání a zanášení ohniště struskou. Současně je tato teplota dostatečná pro 

rozklad vápence na vysoce reaktivní CaO, který sorbuje kyselé plyny vznikající při 

spalování například SO2. Vápenec je oproti množství síry obsažené v palivu dávkován 

v přebytku, takže vedlejší produkty fluidního spalování obsahují i jisté množství 

nespotřebovaného CaO a nerozloženého CaCO3. 

3.2.2 Obecná charakterizace vedlejších produktů fluidního spalování 

 Kvalitativně vyšším způsobem využití vedlejších produktů fluidního spalování je 

jejich aplikace pro stabilizaci – solidifikaci některých nebezpečných odpadů. Pro účel 

stabilizace odpadů není hodnota pevnosti v tlaku rozhodujícím kritériem. Příznivou 

vlastností vedlejších produktů fluidního spalování je okamžitá a značná schopnost vázat 

vodu, jednak daná chemickým složením a dále velkým specifickým povrchem. Lze je tedy 

použít pro stabilizaci odpadů, které uvolňují ve značné míře vodu, nebo přímou stabilizací 

koncentrovaných odpadních průmyslových lázní.  

 Nutným předpokladem pro aplikaci vedlejších produktů fluidního spalování za 

účelem stabilizace nebezpečných odpadů je samozřejmě splnění podmínky, že samotné 

vedlejší produkty fluidního spalování nebudou uvolňovat do vodného výluhu významná 

množství jakýkoliv polutantů. V praxi byly vodné výluhy klasifikovány jako neekotoxické. 

Nízké hodnoty toxicity byly vysvětlovány zejména nízkou rozpustností polycyklických 

aromatických uhlovodíků ve vodě. [25] 
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3.2.3 Fyzikální a chemická charakterizace FBC-P 

 Podle fyzikálního hlediska rozdělujeme na základní tři frakce: 

a) Úletový produkt je tmavě šedé barvy, má nízkou sypkou hmotnost a je 

velmi prašný. Zrna produktu mají pravidelný tvar, tvoří shluky a 

nejmenší zrna mají velikost cca 5µm. Největší zrna mají velikost cca 

50µm, které mají černou barvu a pravděpodobně se jedná o neshořelé 

částice uhlí. 

b) Cyklonový produkt má šedou barvu, pískový charakter a je méně prašný 

než úletová frakce. Tento produkt obsahuje tři typy částic: bílé, žluté a 

černé o velikosti 50µm. 

c) Ložový produkt je kusový materiál šedé barvy. Obsahují částice od 

prachového podílu do velikosti 1cm. 

 Vznikající množství a poměry jednotlivých frakcí vedlejších produktů fluidního 

spalování výrazně závisí na druhu a kvalitě spalování uhlí. Ztráta žíháním byla stanovena 

1000°C. 

 V případě, že jsou produkty FBC-P ukládány na skládku, představuje největší 

problém úletový produkt, protože má největší podílové zastoupení ze všech tří frakcí a je 

nevíce prašný. Naopak z hlediska využití má úletový produkt nejlepší vlastnosti. Po 

smíchání s vodou je schopen samovolně tuhnout a vytvářet pevnou matrici. Pevnost v tlaku 

zkušebních těles připravených z úletových produktů a vody se pohybují okolo 5 až 9 MPa 

(po 28 dnech tuhnutí). 

 Mineralogické složení FBC-P je uvedeno v tabulce 4, které bylo stanoveno pomocí 

aplikované metody XFA (rentgenové fluorescenční analýza) pevných vzorků. 
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 Tabulka 4: Mineralogické složení FBC-P produktů [25] 

Komponenta 
Obsah v hm. % 

Úletový 

produkt 

Cyklonový 

produkt 

Ložový 

produkt 

Al 2O3 23,8 20,4 31,3 

CaO 27,3 30,9 0 

Fe2O3 5,9 6,0 7,9 

K2CO3 2,3 2,0 3,4 

MgO 2,5 3,3 2,6 

SO3 7,7 11,3 0,7 

SiO2 20,4 19,8 34,6 

TiO2 1,2 1,1 1,7 

 

 Z tabulky je patrné, že FBC-P produkty mají z kvalitativního hlediska obdobné 

složení jako Portlandský cement. Výjimku tvoří ložový produkt, který má nulový obsah 

CaO. 

 Obsahy toxických kovů v roztocích byly stanovovány na základě chemických 

rozkladů metodou AAS (atomovou absorpční spektrometrií). Výsledky zastoupení kovů 

v produktech FBC-P jsou uvedeny v tabulce 5.  

 Úletový produkt podle tabulka 5 obsahuje větší množství barya, které pochází 

z vápence. Ložový produkt obsahuje oproti zbývajícím frakcím vyšší množství chromu. 

 Pro hodnocení jakýchkoliv materiálů z hlediska ochrany zdraví a životního 

prostředí se stal velmi významným kritériem také obsah organických mikropolutantů ve 

vodných výluzích. Spalování uhlí má prakticky nulový obsah organicky vázaného chloru. 

Hledání PCB, PCDD, PCDF či polychlorovaných fenolů v produktech spalování uhlí se 

jeví jako irelevantní. [25] 
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 Tabulka 5: Obsahy kovů FBC-P (mg/kg) [25] 

 Úletový 

produkt 

Cyklonový 

produkt 

Ložový 

produkt 

Ba 2117 <470 <470 

Be 1,32 2,64 1,34 

Tl <95 <95 <95 

Se <230 <230 <230 

Ni 38,46 43,60 49,50 

Cr 76,92 112,99 88,53 

Pb 67,43 90,48 192,29 

Cd <4,7 <4,7 <4,7 

As <230 <230 <230 

Co 26,59 19,22 18,56 

3.2.4 Zahraniční aplikace 

 Na dvou podobných studiích pracovali vědečtí pracovníci ve městě Wuhan v Číně a 

sledovali možnost stabilizace popílku MSWI (municipal solid waste incinerator) 

s přídavkem FBC-P popílku. V jedné byly použity různé poměrové přídavky popílku 

MSWI. Výsledný produkt byl po 28 dnech tvrdnutí podroben výluhovým testům, které 

měly vyhovující koncentrace pro uložení stabilizovaného materiálu na skládku. [26] 

V druhé probíhající studii byl k přídavku FBC-P popílku přidáno vápno a anhydrid. I tato 

studie potvrdila velmi dobré a efektivní výsledky koncentrací ve vodném výluhu a poskytla 

tím možnost použití velmi levné metody stabilizace popílku MSWI. [27] 

 Ve Zlíně se výzkum zaměřil na stabilizaci odpadu, který pocházel z výroby oxidu 

titaničitého. Postup byl založen na současné neutralizaci a stabilizaci pomoci produktu 

fluidního spalování uhlí. Výluhy připravené ze zkušebních těles stabilizovaného odpadu 

při optimálním složení ukázaly prakticky neutrální pH a uspokojivé hodnoty vodivosti. 

Měření ukázala, že dosažená kvalita stabilizovaného odpadu pomocí FBC-P byla 

srovnatelná se stabilizací odpadu pomoci komerčního cementu. [28] Dále byl vytvořen 

univerzální a relativně levný postup stabilizace kalu z čistírny průmyslových odpadních 

vod. Kal byl stabilizován pomoci FBC-P za přídavku vysoce porézních uhlíkových sazí 



 

28 

 

jako adsorpčního aditiva a následně byl stabilizovaný odpad uložen do sekundární 

asfaltové bariéry. Díky práci byla kriticky posouzena příprava zkušebních těles pro 

hodnocení stabilizace odpadů a byla nastíněna koncepce pro ukládání stabilizovaného 

odpadu do asfaltového „hrobu“. [29] 

 V Brně se sledovaly možnosti použití FBC-P pro odpad s vyšším obsahem vody, 

mateční louhy. Kyselé roztoky s vysokým obsahem rozpuštěných látek a vysokým podílem 

Fe a Zn byly shledány za příkladné odpady pro stabilizaci pomoci FBC-P. Frakce tohoto 

použitého popílku obsahují prachové částice s velkým specifickým povrchem, který velmi 

přispívá ke stabilizaci nebezpečného odpadu. Pro posouzení úspěšnosti byl vyrobený 

solidifikát podroben výluhovým zkouškám. Z dosažených výsledků vyplynul závěr, který 

ukázal, že solidifikát nesplnil dva limitní parametry – rozpuštěné látky, chloridy. Tato 

práce však nepotvrzuje a nevyvrací použitelnost FBC-P produktů pro jiné druhy odpadů. 

[30] 

3.3 Solidifikace – cementace 

 Stabilizace na bázi cementu a ostatních anorganických pojiv představuje dnes 

nejpoužívanější metodu solidifikace. Jejími základními výhodami jsou především celková 

technická a technologická jednoduchost a v porovnání s některými dalšími metodami 

solidifikace, např. postupy využívajícími organická polymerní pojiva, výrazně nižší 

finanční náročnost. Uvádí se, že cementační technologie na bázi hydraulických pojiv jsou 

při imobilizaci nebezpečných polutantů celkově univerzálnější a mnohdy účinnější než 

solidifikační postupy používající pojiva vzdušná. 

 Anorganická pojiva, nejčastěji používaná při solidifikaci, se dají rozdělit do 

následujících skupin: 

� Pojiva hydraulická – po smíchání s vodou a počátečním zatuhnutí na vzduchu dále 

samovolně tuhnou a tvrdnou a to na vzduchu i pod vodou. Tuhnutí a tvrdnutí tedy 

probíhá za aktivní účasti vody. Přitom vznikají produkty ve vodě prakticky 

nerozpustné a stálé, takže tato pojiva po zatvrdnutí odolávají trvale působení vody 

� Latentní hydraulická pojiva – při styku s vodou vykazují hydraulické vlastnosti 

pouze díky přídavku aktivátorů. Klasickým představitelem typu pojiv je 

vysokopecní struska. 
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� Pucolanová pojiva – název je odvozen od označení některých trachytových, 

ryolitových, příp. čedičových popelů tufů nebo pemzy, které byly používány 

k přípravě hydraulických maltovin už ve starověku. Umělým pucolánovým pojivem 

je pak jemně zrnitý polétavý (úletový) popílek vznikající při spalování práškového 

uhlí v tepelných elektrárnách. Z mineralogicko-chemického hlediska se jedná o 

látky s vysokým podílem skelné fáze, které samovolně tuhnou jen velmi výjimečně. 

Obsahují však aktivní oxid křemičitý a oxid hlinitý a mohou tak po přidání vody 

tvořit hydrosilikáty a hydroalumosilikáty vápenaté. 

� Nehydraulická pojiva -  jsou pojiva vzdušná, neboť tvrdnou pouze na vzduchu, tedy 

produkty tuhnutí jsou částečně ve vodě rozpustné, takže mohou být trvale použity 

pouze na vzduchu. Typickými představiteli tohoto typu jsou především vzdušné 

(pálené) vápno a vápenný hydrát. 

 Kromě uvedených typů pojiv je známo použití i jiných anorganických, technických 

pojiv, např. vodního skla. Cementace je vhodná především pro solidifikaci anorganických 

materiálů, jako je popílek ze spalovacích procesů, různé typy kalů. Použití klasických typů 

hydraulických nebo vzdušných pojiv v procesu solidifikace by však, a to zejména 

v případě zpracování velkoobjemových odpadů, značně prodražilo celý proces úpravy a 

zpracování odpadů. [5] 

3.3.1 Cement 

 Cement je jednou z nejzákladnějších surovin ve stavební výrobě, neboť je základní 

složkou při výrobě betonu. Je to hydraulické práškové pojivo (zobrazeno na obrázku 11), 

které smícháno s vodou tuhne a tvrdne jak na vzduchu, tak pod vodou a má schopnost pojit 

jiné kusové hmoty. Cement vzniká pálením vhodné suroviny do slinutí a následným 

rozemletím vzniklého slinku. Hlavními účinnými složkami cementu jsou slínkové 

minerály, tvořené oxidy CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3 a případně dalšími sloučeninami. 
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Obr. 11: Cement [31] 

 

 Suroviny pro výrobu cementů: 

- Základní suroviny tvoří vápenec, hlíny, slíny, jíly, břidlice. Nejsou-li 

složky základní suroviny v požadovaném poměru, musí se složení 

vstupní směsi korigovat. 

- Korigující suroviny jako je vysokoprocentní vápenec, jemný křemen 

(slévárenské písky), bauxit, kyzové výpalky, železnaté rudy 

- Pomocné suroviny netvoří slinek, ale usnadňují jeho výrobu, kazivec, 

sádrovec. Pomocné suroviny tvoří malou část (několik %) vstupní 

suroviny. [32] 

 Výroba slinku, tedy základní surovinu pro přípravu cementu probíhá tzv. suchým 

způsobem. Přehledové schéma hlavních částí výroby slinku je uvedeno na obrázku 12. 
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Obr. 12: Schéma výroby slinku a cementu [33] 

 Zásadní vliv na konečné vlastnosti cementu a průběh procesu cementace má 

zejména výchozí mineralogické (fázové) složení, tj. přítomnost a vzájemné zastoupení tzv. 

slínkových minerálů. V portlandském slinku tj. ve směsi vstupních surovin vypálené do 

slinutí) bylo doposud popsáno více než 25 minerálních fází [5], rozhodující význam pro 

vlastnosti cementu však mají čtyři hlavní sloučeniny: 

Příprava vápence 
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homogenizace vápence, kontrola 

kvality 

Příprava surovinové moučky 
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homogenizace a skladování moučky, 

kontrola kvality 

Příprava paliv pro výpal slinku 
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1) Alit – C3S – 3CaO.SiO2 = je nositelem počáteční pevností slinku. Již po 3 dnech 

tvrdnutí vykazuje 50-60% celkové mechanické pevnosti a z 40% je hydratován. 

Vykazuje zvýšené množství hydratačního tepla okolo 500kJ/kg 

2) Belit – C2S – 2CaO.SiO2 = má vliv na konečnou pevnost cementu (nárůst 

pevnosti je pomalý a po 3 dnech vykazuje asi 20% konečné pevnosti). Hlavní 

nárůst pevnosti se projeví až po 30 dnech. Při celkové hydrataci se uvolní asi 

250kJ/kg energie z belitu. 

3) Celit – C3A – 3CaO.Al2O3 = má velmi malou celkovou pevnost, ale narůstá 

ihned po počátku tuhnutí cementu s vodou. Má rozhodující vliv na počátky 

tuhnutí cementu. Při hydrataci se uvolňuje velké množství tepla okolo 

1340kJ/kg, což může způsobovat problémy při tuhnutí cementu. Vyznačuje se 

nízkou odolností proti chemicky agresivnímu prostředí. 

      – C4AF – 4CaO.Al2O3.Fe2O3 = nepodílí se významným způsobem na 

pevnost cementu. Velmi rychle hydratuje při uvolnění 420kJ/kg tepla. Železo 

obsažené v celitu je jedním z nositelem zabarvení cementu. 

 Přibližné zastoupení  portlandského slinku, při správném výpalu surovinné moučky, 

je složeno z 55% C3S (alit), 23% C2S (belit), 8% C3A (celit), 12% C4AF (celit) a 2% CaO, 

MgO, K2O …atd. 

 Pro kvalitativní parametry musí látkové složení odpovídat požadavkům v určených 

rozsazích dle normy ČSN EN 197. Mechanické požadavky jsou charakterizovány 

„normalizovanou pevností“, tj. pevností v tlaku po 28 dnech, která určuje třídu příslušného 

cementu. U řady 32,5 – 42,5 – 52,5 se zavádí ještě podtřída označená „R“ – pro cement 

s počátečními pevnostmi (rychle tuhnoucí). Počáteční pevností se rozumí pevnost po dvou 

nebo sedmi dnech. 

 Fyzikální požadavky určené normou na cement jsou: 

- Počátek tuhnutí 

- Objemová stálost 

 Chemické požadavky na cementy jsou normou charakterizovány hodnotami pro: 

- Ztráty žíháním 
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- Nerozpustným zbytkem 

- Obsahem síranů 

- Obsahem chloridů 

- Pucolanitou [34]  

 Druhy cementů: 

 V protikladu k dosavadním cementářským normám se počet možných druhů 

cementů podstatně rozšiřuje. Rozšířen je sortiment o cementy používající ve větší míře 

přimílání popílků, pucolánů a vápenců. Podle chemického a mineralogického složení 

použitého slinku a přísad se dělí cementy do 5 základních kategorií (označenými římskými 

čísly) a to: 

I Portlandský cement – vyrábí se jemným semletím portlandského slinku 

s přírodním sádrovcem regulující jeho tuhnutí. Z chemického hlediska je 

tvořen převážně pěti základními oxidy: CaO (55-70%), SiO2 (18-25%), 

Al 2O3 (3-10%), Fe2O3 (2-10%) a MgO (1-6%). První čtyři oxidy tvoří 

skupinu slínkových materiálů, MgO působí ve slíncích opožděné rozpínání, 

což může být i příčinou poruchy betonu. Vyrábí se ve třídách podle normy 

(ČSN EN 197) – 32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5; 52,5R. Obecně nelze 

portlandský cement používat pro betony značně objemných konstrukcí, 

vzhledem k velkému obsahu alitu (velké hydratační teplo), dále jsou 

nevhodné do prostředí s teplotou nižší než 5°C, nejsou-li provedeny zvláštní 

opatření pro uchování tepla. Pokud je dopravován v pytlích po 25kg, údaje 

jsou tištěny černou barvou. Ukázka pytle je na obrázku 13. 

 

Obr. 13: Pytel s 25 kg I 42,5R [35] 
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II  Portlandský cement směsný – liší se od čistého portlandského cementu 

chemickým složením. Obsahuje přísady ve formě strusky, křemičitý úlet, 

pucolán přírodní i umělý (tufy, popely, trasy), elektrárenské popílky, 

břidlice. Pytle jsou tištěny zelenou barvou. 

III  Vysokopecní cement -  obsahuje vyšší podíl vysokopecní strusky, tedy více 

než 40%. Beton z tohoto cementu se hodí k objemným konstrukcím, zvláště 

do vlhkého, mírně agresivního prostředí a pro výrobu vodostavebních 

konstrukcí. Při dopravě cementu v pytlých po 25 kg je tisk v barvě červené 

IV  Pucolánový cement – mezi přísady patří křemičitý úlet, pucolán přírodní i 

umělý a křemičitý popílek. Celkové množství příměsí se pohybuje okolo 

11-55%. Pytle s 25 kg jsou označeny modře. 

V  Směsný cement – základními přísady jsou vysokopecní struska, pucolán a 

křemičitý popílek. Na trhu bývají pytle značeny hnědou barvou. 

 Evropský cement musí být přinejmenším označován druhem cementu a hodnotou 

normalizované pevnostní třídy. Má-li být uvedeno, že cement má vysoké počáteční 

pevnosti, připojuje se písmeno R. 

Speciální cementy – jsou cementy se zvláštním použitím. 

a) Silniční cement – vyrábí se ve dvou druzích, jako silniční portlandský cement (SC) 

a silniční struskoportlandský cement (SSC). Cementy mají malou smrštitelnost, 

velkou odolnost proti střídavým vlivům povětrnosti, odolnost proti otěru a jsou 

mrazuvzdorné. Jsou vyráběny podle přesného výběru surovin, aby křemičitanový 

slinek obsahoval maximálně 1% volného oxidu vápenatého a 8% 

trikalciumaluminátu, jako regulátor tuhnutí se používá vápenec. U silničního 

struskoportlandského cementu se při výrobě přidává vysokopecní zásaditá struska, 

a to do 20% hmotnosti cementu. 

b) Síranovzdorný cement (SVPC) – má značnou odolnost proti síranovým vodám a 

velkou přilnavost k výztuži. 

c) Rozpínavý cement – na rozdíl od ostatních druhů cementů zvětšuje při tuhnutí a 

tvrdnutí svůj objem a nesmršťuje se. Je výhodný pro těsnění spár montovaných 
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konstrukcí, při kladení závěrných klenáků u kleneb a oblouků, na opravy 

poškozených míst konstrukcí. 

d) Vodotěsný hydrofobní cement – nesmršťuje se. Je to portlandský cement upravený 

přísadami, které pokrývají částice cementu vrstvičkou látky, jež odpuzuje vodu. 

e) Hydrofobizované cementy – odpuzují vlhkost, nepřijímají vzdušnou vlhkost, 

přičemž si zachovávají své vlastnosti. Hydrofobizovat je možno všechny cementy 

všech tříd, mimo cement síranovzdorný. Jsou odolnější proti mrazu, méně se 

smršťují a jsou vodotěsnější. 

f) Bílý cement – je vyráběn z kvalitních surovin, které by měly obsahovat nejvýš 0,2 

až 0,5% oxidu železitého. Vhodné jsou bílé vápence, silikáty s přidáním chloridů, 

odstraňují železitou složku při vypalování, přidávají se také vápencové moučky. 

Používá se do omítek, k výrobě cementového zboží, k výrobě teraca a pro 

spárování režného zdiva. 

g) Barevné cementy – vyrábí se z bílých cementů, k nimž přidáváme pigmenty nebo 

suroviny s barvivy, neovlivňující tvrdnutí. 

h) Barnatý a strontnatý cement – používá se k výrobě tzv. těžkých betonů. Vápník je 

v cementu nahrazen báryem nebo stronciem. Vyznačují se značnou odolností proti 

mořské a síranové vodě, nepropouštějí radioaktivní látky. Používají se v medicíně a 

ke krytí reaktorů. 

i) Fungistatický, fungicidní a baktericidní cement – obsahují odpuzující látky, např. 

ničící mikroorganismy a plísně. Používají se pro výstavbu skladů, zásobníků 

v zemědělství nebo v potravinářském průmyslu. 

j) Hlinitanový cement – jako hlavní složku má oxid hlinitý, ten je vázaný ve formě 

hlinitanů vápenatých. Vyrábí se z mleté směsi bauxitu a vápence, nebo se používá 

hutnická struska bohatá na oxid hlinitý. Jeho velkou předností je, že dosahuje 

vysokých počátečních pevností, a to již přes 40MPa po 24 hodinách. Nesmí se 

používat v prostředí s teplotou vyšší než 30°C, není vhodný pro masivní 

konstrukce, naopak pro vysoké hydratační teplo je vhodný k betonování za 

chladného nebo zimního počasí i teplotách -10°C. Pro nosné konstrukce je v České 

republice tento cement zakázán. Dodatečně navíc bylo zjištěno, že hlinitanové 
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betony vlivem vlhkosti nebo vyšších teplot ztrácejí časem pevnost a rozpadají se. 

[32] 

3.3.2 Odpadní materiály vhodné pro cementaci 

1) Popílek 

 Popílky vznikají při spalování tuhých paliv zejména uhlí a tuhého komunálního 

odpadu. Jsou zachycovány z plynných spalin v kouřových odlučovačích. Hlavní složkou 

popílků jsou následující oxidy: SiO2, Al2O3, CaO, Fe2O3 a MgO. Jemná struktura popílku 

je na obrázku 14. 

 

Obr. 14: Popílek [36] 

 V minulosti byly popílky především ukládány jako odpad na skládkách, avšak 

s ohledem na velké množství každoročně vznikajících popílků se hledají stále nové 

možnosti jejich dalšího využití. V současné době se popílky používají ve stavebnictví jako 

náhrada některých složek stavebních materiálů, při zpracování odpadů solidifikací, pro 

výrobu syntetických zeolitů. [37] 

 Popílek ze spalování komunálního odpadu se řadí do kategorie nebezpečných 

odpadů. Je produktem I. stupně čištění spalin a odseparován se na elektrickém odlučovači. 

Váže se na něj největší podíl škodlivin – těžké kovy a organické persistentní polutanty typu 

PAU, PCB, PCDD/F. Popílek má sypkou konzistenci, šedou barvu a je bez zápachu. [38] 

2) Struska 

 Spalováním pevných paliv v tepelných elektrárnách a spalovnách odpadů vzniká 

jako zbytkový produkt popel. Aby se zamezilo vytváření struskového kamene ve 

spalovacím prostoru, jsou tato topeniště zpravidla teplotně řízena tak, aby byl popel 
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roztaven a mohl být odveden jako tavenina. Takto vzniklá struska je potom vedena vodou 

chlazených komor, kde se granuluje. Vzorek strusky je na obrázku 15. [38] 

 

Obr. 15: Struska [39] 

 Struska ze spalovacího procesu komunálního odpadu je tvořena z 50% SiO2 a dále 

oxidy CaO, Al2O3.Zbytek je tvořen alkalickými oxidy, oxidy železa, sírany, chloridy, 

fluoridy a oxidy některých těžkých kovů. Struska je nejčastěji používána na technické 

zabezpečení skládek nebo uložena na příslušné skupině skládek. 

3) End-produkt  

 Tento odpad se řadí do kategorie nebezpečný a vzniká z II. stupně čištění spalin. 

Jeho chemické složení závisí na složení spalin, tedy na skladbě směsného komunálního 

odpadu. Z makrosložek obsahuje 60% CaCl2, 20%CaSO3, 3%CaSO4, CaF2, nezreagovaný 

vápenatý hydrát Ca(OH)2, aktivní uhlí. Na obrázku 16 je uveden vzorek end-produktu. 

Odděluje se na textilních filtrech jako výsledný reakční produkt neutralizační reakce 

kyselých složek spalin a alkalického sorbentu – vápenného mléka. 

 

Obr. 16: End-produkt [39] 



 

38 

 

 Je to velmi jemný prach tmavošedé barvy (vlivem přítomnosti aktivního uhlí), bez 

zápachu, silně hygroskopický v důsledku nezreagovaného Ca(OH)2. [39] 

3.3.3 Aplikace procesu cementace v zahraničí 

 Ve Španělsku se ve dvou velkých městech rozvíjí výzkum a vývoj procesu 

solidifikace – cementace. V Madridu se aplikovala cementace pro stabilizaci popílku 

s vyšším obsahem Pb a Cr. Díky procesu byl velmi dobře fixován prvek Pb, jeho 

koncentrace ve vodném výluhu byly v jednotkách ppb. U těžkého kovu Cr se zjistilo, že 

jeho přítomnost narušuje proces a snižuje celkovou pevnost výsledného produktu. [40] Ve 

španělské provincii Cantabrii se sledovala migrace nebezpečných složek a ekotoxicita 

vzorků. Velmi efektivním pojivem byl cement s přídavkem zbytkového sorbentu, který 

obsahoval křemičitany, uhlí a slévárenský písek. [41] 

 V Itálii se díky cementaci stabilizoval popílek ze spalovny komunálního odpadu. 

Vytvořené malty měly různé poměrové zastoupení popílku. Velmi optimální výsledek 

splnila malta s přídavkem 70% popílku, která vyhověla limitům pro uložení na skládku. 

[42] 

 Velký zájem o proces cementace narůstá na asijském kontinentě. Studie probíhající 

v univerzitních městech jsou na pokrokové úrovni s velmi slibnými výsledky pro praktické 

aplikace. Sledovala se interakce těžkých kovů imobilizována cementem na samotný proces 

hydratace. Díky obsahu těžkých kovů byl proces hydratace urychlen a následně 

vyhodnocen termodynamickým modelem, který efektivnost solidifikace vykreslil. [43] 

Pozornost je většinou věnována na solidifikaci popílku ze spalovny komunálního odpadu. 

Použitím bauxitového cementu se účinně zafixovaly přítomné těžké kovy a tím se tak 

zamezilo jejich mobilizaci z vytvořeného materiálu. Díky fyzikálně-chemické fixaci studie 

nabídla možnost použití cementace na ložiska s nebezpečným odpadem. [44] 

 V Šanghai se výzkum zaměřil na konzistenci vzniklého solidifikátu s obsahem 

popílku MSWI. Bylo nutné sledovat dobu tuhnutí a následně provést mechanické zkoušky. 

Obsah popílku výrazně přispívá k pomalejší hydrataci solidifikátu. Navíc je posílena 

pevnost a pozastavena imobilizace polutantů. [45] 
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 Samotný proces cementace se skládá z nejrůznějších fází. V Číně se zaměřili na 

studium fází hydratace. Bylo zjištěno, že materiál má v těchto fázích obrovský rezervoár 

pro imobilizaci těžkých kovů z odpadních produktů. [46] 

 Metoda solidifikace je často doprovázena i předúpravními procesy. Mezi takové 

postupy patří extrakce. Aplikace byla sledována na univerzitě v Pekingu. Nejprve extrakcí 

byly odstraněny hlavní prvky a těžko kovy z popílku MSWI. Následně se extrahovaný 

popílek vložil do pece a tavil při teplotním rozmezí 1000-1350°C. Provedené výluhové 

testy (extrahovaný popílek, surový popílek) prokázali, že díky extrakci se odstranil y až 

z 72,8% prvky především Ca, Na, K, Cl. Extrahovaný popílek představuje lepší 

stabilizační bariéru a jsou tak lépe imobilizovány těžké kovy jako Zn, Cu, Pb. [47] 

 Fixaci nebezpečného odpadu již při samotné výrobě cementu se pokoušeli uplatnit 

v Pekingu. Přídavkem odpadu do výrobního procesu se dle jejich studie získal 

stabilizovaný produkt, který splňuje všechny regulační limity, které jsou nižší než 

požadované limitní hodnoty. Studie prokázala, že stabilizace je daleko efektivnější něž při 

procesu cementace. [48] 

 Předmětem stabilizace v Taiwanu se stal kal s obsahem těžkých kovů. Z hodnot 

koncentrací v provedeném výluhu se usoudilo, že přímá likvidace na skládky by způsobila 

kontaminaci půdy a podzemní vody. Bylo nutné provést solidifikaci odpadního kalu. 

Z provedené studie navíc vyplynulo, že je nutné hledat proces, který by snížil objem 

solidifikátu a tím nebyla zkrácena životnost skládky, odstranila se toxicita odpadu a 

mineralizace průmyslových kalů. [49]  

 V Turecku se metodou solidifikace stabilizoval flotační odpad a sledoval se vlastní 

vliv vlastností cementu s přídavkem tohoto odpadu, který má zvýšené koncentrace mědi. 

Byl zjištěn jasný vliv na mechanické vlastnosti, tedy o 12,5% se snížily hodnoty pevnosti 

vzniklého produktu. Velmi příznivým podnětem byly výluhové testy vzniklého 

solidifikátu, které splnily limitní hodnoty pro uložení stabilizovaného odpadu na skládku. 

[50] 

 V Kolumbii se zaměřili na solidifikaci galvanických zbytků tím, že vytvořili 

křemennou buňku, která dokázala odolat vysokým teplotám. Dle EPA (americké agentury 

životního prostředí) byly provedeny výluhové testy, které potvrdily, že ve vzniklém 

materiálu jsou imobilizovány velmi efektivně těžké kovy. [51] 
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 V Řecku se stabilizoval popel ze spalování rafinérního olejnatého kalu pomocí 

cementu. Imobilizace byla zhodnocena TCLP testy, u kterých byl zjištěn jasný vliv pH na 

imobilizaci polutantů. Chemická rovnováha procesu solidifikace byla podpořena modelací 

v programu Visual Minteq. [52] 

 V americkém městě Texas se spojily metody sorpce a solidifikace pro imobilizaci 

arsenu z kontaminované vody. Nejprve se odpad nasorboval na oxy-hydroxy sorbent 

s přídavkem soli kovů. Pro následnou solidifikaci byly použity dva druhy pojiv (vápno, 

portlandský cement). Z obou solidifikátů byly provedeny výluhy, podle kterých bylo 

prokázáno, že solidifikace byla provedena velmi úspěšně. [53] 
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4 Experimentální analýza 

 Cílem experimentální části diplomové práce je provést sérii experimentů 

založených na fixaci popílku a end-produktu v různých druzích cementů a následné 

provedení vodných výluhů a vyhodnocení nejvhodnější cementové matrice z hlediska 

fixace těžkých kovů. 

4.1 Odpadní materiály použité pro cementaci 

 Použité nebezpečné odpady pro účel experimentální analýzy byly ze společnosti 

SAKO Brno, a.s. Letecký snímek spalovny je uveden na obrázku 17. Spalovna směsného 

komunálního odpadu (SKO) byla vybudována za účelem energetického využití SKO a 

vybraného odpadu z průmyslu se základní myšlenkou – použití odpadu jako paliva a takto 

získanou tepelnou energii zprostředkovat na výrobu páry. Jelikož proces spalování má 

odpadní produkty kategorie N (nebezpečné), které je nutno řízeným způsobem likvidovat. 

[38] 

 

Obr. 17: SAKO Brno a.s. [38] 

 Popílek i odpadní produkt z druhého stupně čištění spalin, tzv. end-produkt, byly 

odebrány z příslušných sil, kde se odpadní produkty ukládají. 

4.1.1 Odběr a úprava vybraných druhů odpadů pro další laboratorní práce 

 Odběr vzorků odpadů pro hodnocení jejich vychovatelnosti se musí zásadně 

provádět tak, aby odebrané vzorky byly reprezentativní pro celé množství posuzovaného 

materiálu. Je nutné přihlédnout k homogenitě a konzistenci vzorkovaného odpadu 

Hmotnost laboratorního vzorku by měla činit alespoň 2kg. Odběry vzorků může provádět 



 

42 

 

pouze osoba, která byla k této činnosti proškolena a přezkoušena. Před odběrem vzorků 

musí být vypracován plán odběru. V průběhu vzorkování musí být důsledně zajištěna 

jakost a řízení kvality vzorkování. O odběru vzorku musí být sepsán protokol. Podrobnosti 

o odběru jsou sepsány v Metodickém pokynu Ministerstva životního prostředí pro 

vzorkování odpadů. [54]  

 Popílek i end-produkt jsou odpady jemného práškového charakteru. 

Reprezentativní odebraný vzorek odpadů byl uložen do vzorkovacích plastových pytlů. 

Každý vzorek byl označen etiketou, na které bylo uvedeno datum odběru a osoba 

zodpovědná za odběr. U odebraných reprezentativních vzorků popílku a end-produktu ze 

dne 18. 6. 2009 byly provedeny analýzy, které určily obsah těžkých kovů v jednotlivých 

odpadech. Získané koncentrace těžkých kovů jednotlivých vzorků odpadů jsou 

zaznamenány v následující tabulce 6. 

 Tabulka 6: Výsledky analýzy těžkých kovů ve vzorku popílku a end-produktu z 18. 

6. 2009  

Prvek 
Koncentrace popílku 

(mg/kg) 

Koncentrace end-produktu 

(mg/kg) 

V <50 109 

Cr 458 16,2 

Mn 593 20,7 

Co <40 <10 

Ni 21,7 52 

Cu 321 84 

Zn 9527 2720 

As <30 <0,2 

Cd 248 62 

Sb 909 198 

Hg <0,6 53 

Tl <4 2,1 

Pb 1960 637 
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4.2 Pojivo  

 Jednotlivé druhy použitých cementů pro vytvoření solidifikátu byly ze společnosti 

Cement Hranice a.s. Akciová společnost Cement Hranice patří od roku 2004 do italského 

koncernu Buzzi Unicem a jejím hlavním výrobním programem je výroba cementů a 

maltových pojiv. 

 

Obr. 18: Cement Hranice a.s. [55] 

  Na obrázku 18 je letecký snímek společnosti Cement Hranice a.s. Dlouholetá 

tradice, vysoká kvalita, servis a individuální přístup k zákazníkům řadí Cement hranice 

a.s., k nejmodernějším producentům kvalitních stavebních materiálů ve svém regionu. 

Dokladem jsou důležité stavby v tuzemsku, ale i v zahraničí, které byly a jsou stavěny 

z hranického cementu již více jak 50 let. [55] 

 Vybrané vzorky cementů byly odebrány technickými prostředky pomocí hrabla. 

Prostřednictvím pneu-pošty byly vzorky doručeny do laboratoře. Takto odebraná pojiva 

splňují podmínku reprezentativnosti. Sypký vzorek jemné struktury byl nadávkován do 

plastové vzorkovnice, která byla označena štítkem s druhem cementu, datem odběru, 

silem, ze kterého probíhalo mletí a osobou odpovědnou za odběr. U odebraných 6 vzorků 

cementů bylo pomoci XRD metody stanoveno mineralogické (fázové) složení. Výsledek 

analýzy je zaznamenán v tabulce 7. 
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 Tabulka 7: Mineralogické složení cementů [autor] 

Fáze 
Druh cementu 

I 42,5R I 52,5R I 42,5R(SC) II/B-S 32,5R II/B-LL 32,5R II/A-LL 42,5N 

SiO2 18,54 19,39 19,75 27,16 14,63 18,05 

Al 2O3 5,10 5,33 4,81 6,56 4,05 4,47 

Fe2O3 3,46 3,73 3,31 2,71 2,58 3,19 

CaO 64,18 64,80 64,70 53,08 61,29 62,73 

MgO 1,06 1,08 1,12 3,27 0,92 1,01 

Na2O 0,09 0,11 0,19 0,25 0,06 0,16 

K2O 1,03 1,03 0,89 0,87 0,80 0,89 

SO3 3,11 3,16 3,03 2,76 2,84 2,58 

Cl 0,0441 0,0452 0,0203 0,0338 0,0263 0,0288 

Cr 0,0090 0,0083 0,0068 0,0094 0,0067 0,0065 

P2O5 0,23 0,26 0,29 0,13 0,18 0,24 

C3A 7,67 7,82 7,15 12,81 6,36 6,46 

4.3 Solidifikační matrice 

 Vyvinutý a ověřený postup je složen ze smíchání nejprve práškových vzorků 

cementu, popela a end-produktu. Navážky byly určeny poměrem cement:popel:end-

produkt = 1:2:1. Tento poměr byl získán ze solidifikačního procesu prováděném ve 

společnosti SAKO Brno a.s. Na obrázku 19 jsou vyfoceny jednotlivé suroviny v misce. 

 

Obr. 19: Fáze vzorků pro solidifikační matrici [autor] 
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 Po smíchání práškových vzorků byla vytvořena homogenní šedá směs, ke které se 

postupně přimíchávaly malé přídavky (objemy) destilované vody. Objem vody byl 

přibližně stanoven tak, že se na povrchu kašovité směsi vytvořily povlaky vody. Směs byla 

míchaná ručně po dobu 10-15 minut, aby vznikla homogenní směs. 

 Předem připravené kovové tvárnice o 10 zdířkách se nejprve pečlivě vymazaly 

olejem, který vytvořil vrstvu proti přilnavosti vzniklé matrice ke kovovému povrchu. Na 

obrázku 20 je prázdná tvárnice. Do již připravených forem se nadávkovala směs. Aby se 

docílilo rovnoměrného vrstvení, položily se dané formy na vibrační stolek. Při vibraci se 

seškrabávaly přebytečně vrstvy a naopak chybějící místa byla zaplňována směsí. Na 

obrázku 21 je vyfocena tvárnice se solidifikátem. 

 

Obr. 20: Prázdná tvárnice [autor] 

  

Obr. 21: Tvárnice naplněná solidifikátem [autor] 

 Vytvořené solidifikáty byly uloženy do nerezového boxu, ve kterém byly vytvořeny 

podmínky tuhnutí. Proces tvrdnutí byl za „nejhorších“ podmínek. Na dně nádoby se 

udržovala stálá hladina vody. Na připravené podložky se umístily tvárnice naplněné 

solidifikátem, jak je zobrazeno na obrázku 22. Následně se nerezový box uzavřel. 
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Obr. 22: Box s naplněnými tvárnicemi [autor] 

 Směsi v tvárnicích se nechaly 48 hodin hydratovat. Po uplynulém časovém 

intervalu se zatvrdlé čtvercové matrice vylouply z tvárnic. Na obrázku 23 jsou vyfoceny 

zatvrdlé čtvercové matrice solidifikátů. Polovina vytvořených matric, z každého použitého 

druhu cementu, byla ponechána dalším 30 dnům hydratace. Druhá část vzorků byla 

doručena do Centra nanotechnologií na další analýzy. Výsledky analýz jsou zpracovány 

v následujících tabulkách z protokolů o provedených zkouškách (viz příloha 1 a 2). 

 

Obr. 23: Čtvercové matrice solidifikátů [autor] 

4.4 Vodný výluh 

 Vodný výluh je připravován z analytického vzorku odpadu. Nezbytnou součástí pro 

zhodnocení úspěšnosti solidifikace je provedení vyluhovacích zkoušek. Jejich podstatou je 

vystavení solidifikátu působení loužícího média a po zvoleném časovém intervalu následné 

určení obsahu kontaminantů v tomto médiu. Zjišťuje se tak možné riziko úniku 

nebezpečných látek do okolí.  
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 Aby bylo možno nebezpečný odpad upravený solidifikací uložit na skládku skupiny 

S-OO, nesmí vodný výluh překročit nejvýše přípustné hodnoty výluhové třídy II. dle 

vyhlášky č. 294/2005 Sb. Vyrobené solidifikáty se tedy dle platné legislativy hodnotí 

pouze na základě vodných výluhů a musí splňovat limitní hodnoty podle přílohy č. 2 

vyhlášky č. 294/2005 Sb., uvedené v tabulce 8. [56] Než se připraví výluh, je nutné 

stanovit podíl sušiny v samostatném odpadním vzorku a stanovit tak objem destilované 

vody pro vodný výluh. 

Tabulka 8: Třídy vychovatelnosti dle vyhlášky 294/2005 Sb. [56] 

Ukazatel 

Třídy vychovatelnosti 

I IIa IIb III 

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

DOC  
(rozpuštěný organický uhlík) 

50 80 80 100 

Fenolový index 0,1 - - - 

Chloridy 80 1500 1500 2500 

Fluoridy 1 30 15 50 

Sírany 100 3000 2000 5000 

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

Ba 2 30 10 30 

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

Cr celkový 0,05 7 1 7 

Cu 0,2 10 5 10 

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

Ni 0,047 4 1 4 

Pb 0,05 5 1 5 

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

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

Zn 0,4 20 5 20 

Mo 0,05 3 1 3 

Rozpuštěné látky 400 8000 6000 10000 

pH  ≥ 6 ≥ 6  
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4.4.1 Stanovení vlhkosti 

 Stanovení obsahu sušiny vytvořeného solidifikátu bylo provedeno při teplotě 105 ± 

5 °C v sušárně v souladu s postupy podle Metodického pokynu Ministerstva životního 

prostředí. [57] Vzorek solidifikační matrice byl uložen do skleněné baňky s uzavíratelným 

víčkem, jak je uvedeno na obrázku 24. 

 

Obr. 24: Matrice solidifikátů pro sušení [autor] 

 Takto připravené vzorky, od každého druhu cementu použitého pro solidifikaci, 

byly vloženy do sušárny, která byla vyhřátá na 105 ± 5 °C. Skleněná víčka byla v sušárně 

odklopena a položena vedle skleněných lahviček. Na obrázku 25 je vyfoceno uspořádání 

vzorků v sušárně. 

 

Obr. 25: Sušárna se vzorky matric [autor] 

 V tabulce 9 jsou zpracovány výsledky sušení po 48 hodinách hydratace a po 

30dnech. Získané hodnoty vlhkosti byly následně zpracovány graficky a znázorněny 

grafem 1. 

 



 

49 

 

 Tabulka 9: Vlhkost vzorku po 48 hod. a po 30 dnech hydratace  

 Parametr (hm%) 

Druh cementu 
Vlhkost 

(po 48 hod.) 

Vlhkost 

(po 30 dnech) 

I 42,5R 26,2 38,9 

I 52,5R 25,5 32,4 

I 42,5R(SC) 28,7 36,9 

II/B-S 32,5R 30,4 35,6 

II/B-LL 32,5R 27,7 32,1 

II/A-LL 42,5N 28,9 35,2 

 

 

Graf 1: Zpracování závislosti vhkosti na druhu použitého cementu pro vytvoření 

solidifikátu 

 Na obrázku 26 jsou vyfoceny vysušené kostičky solidifikátu. Na povrchu jsou 

viditelné  bílé vrstvy solí, které byly ve vytvořené matrici solidifikátu přítomny. 
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Obr. 26: Vysušené matrice solidifikátů [autor] 

4.4.2 Stanovení sušiny ve vzorku a objem destilované vody  

 Stanovení podílu sušiny ve vzorku se provádělo při teplotě 105 ± 5 °C. Podíl sušiny 

se vypočítá z rovnice (1). [57] V tabulce 10 jsou uvedeny výsledky sušení vzorku pro 

výpočet sušiny v jednotlivých vzorcích. 

                                

 Tabulka 10: Hodnoty pro stanovení podílu sušiny  

Vzorek 
48 hodin hydratace 30 dní hydratace 

Vzorek [g] Vysušený vzorek [g] Vzorek [g] Vysušený vzorek [g] 

I 42,5R 12,2446 9,0429 13,8106 8,4388 

I 52,5R 11,6716 8,6919 13,3612 9,0113 

I 42,5R(SC) 8,0536 5,7442 10,5712 6,666 

II/B-S 32,5R 9,3337 6,4898 10,3968 6,6924 

II/B-LL 32,5R 10,7808 7,7903 11,7157 7,9514 

II/A-LL 42,5N 9,6856 6,8913 9,7264 6,3047 

 

 �� �  !!�
"#

"$
     [%]                   (1) 

 kde DR je podíl sušiny v analytickém vzorku   [%], 

       MD -  hmotnost vysušeného analytického vzorku  [kg], 

       MW  -  navážka analytického vzorku odpadu pro stanovení podílu sušiny  [kg]. 
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 Po výpočtu sušiny, bylo nutné stanovit potřebný objem pro vodný výluh. Výpočet 

podílu sušiny bylo nutné přepočítat na hmotnost připraveného vzorku pro vodný výluh. 

Následně se stanovil objem destilované vody, aby byl splněn poměr vody a pevné fáze L:S 

– 10:1. V tabulce 11 jsou uvedeny vypočítané podíly sušiny jednotlivých vzorků, v tabulce 

12 jsou zapsány navážky vzorků pro vodný výluh a objem destilované vody. Abychom 

mohli výsledky z vodních výluhů brát za pravdivé, bylo nutné nasadit na vodný výluh dva 

vzorky z každého druhu cementu. Tedy místo 6 plastových vzorkovnic bylo nutné 

přepočítat obsah sušiny pro 12 vzorků. Výpočet podílu sušiny naváženého vzorku je podle 

rovnice (2). [57] 

 

 Tabulka 11: Podíl sušiny v jednotlivých vzorcích  

Vzorek 
Podíl sušina 

[%] 
 (48 hod. hydratace) 

Podíl sušiny 
[%] 

(30 dní hydratace) 

I 42,5R 73,85 61,1 

I 52,5R 74,47 67,59 

I 42,5R(SC) 71,32 63,06 

II/B-S 32,5R 69,53 64,37 

II/B-LL 32,5R 72,23 67,87 

II/A-LL 42,5N 71,15 64,82 
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 Tabulka 12: Stanovení objemu vody pro vodní výluh  

Vzorek 

Vzorky po 48 hod. hydratace Vzorky po 30 dnech hydratace 

Navážka pro 
vodný výluh 

(g) 

Objem 
destilované 
vody (ml) 

Navážka pro 
vodný výluh 

(g) 

Objem 
destilované 
vody (ml) 

I 42,5R 
26,7523 198 28,0819 172 

26,7952 198 29,4634 180 

I 52,5R 
26,8722 200 28,1716 190 

27,9424 208 28,2749 191 

I 42,5R(SC) 
20,9861 150 23,9285 151 

19,8184 141 23,7762 150 

II/B-S 32,5R 
20,5295 143 21,1050 136 

21,3172 148 23,0393 148 

II/B-LL 32,5R 
25,8771 187 24,8814 169 

25,6635 185 24,9061 169 

II/A-LL 42,5N 
21,2336 151 23,6392 153 

22,7335 162 24,6641 160 

  

 45 �
67�"

+��
     [g]                             (2) 

 kde M je hmotnost vzorku odpadu pro přípravu vodného výluhu  [g] 

     MT - obsah sušiny v naváženém vzorku odpadu pro vodný výluh  [g] 

     DR - podíl sušiny ve vzorku  [%] 

 45��%&'()� � �
8���9��,�89��

+��
�  :�-3; 

 L:S = 1:10 → V = 197,6 ml ~ 198 ml 

 45�.!&)12� �
,+�+������+*

+��
�  -� 3; 

 L:S = 1:10 → V = 171,6 ml ~ 172 ml 

 Na obrázku 27 a 28 jsou vyfoceny vzorky solidifikátu v plastové vzorkovnici bez a 

s přídavkem destilované vody pro vodný výluh. 
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Obr. 27: Vzorek v plastové vzorkovnici [autor] 

 

Obr. 28: Vzorek s přidaným objemem vody [autor] 

 Teplota destilované vody pro přípravu výluhu byla mezi 15-25°C. Uzavřená 

plastová vzorkovnice se upne do třepačky. Rozložení vzorkovnic při procesu loužení je 

uvedeno na obrázku 29.  

 

Obr. 29: Třepačka s plastovými vzorkovnicemi [autor] 

 Vyluhování bylo provedeno při plynulém otáčení nádoby se vzorkem a 

destilovanou vodou způsobem „hlava – pata“ rychlostí 5 – 10 otáček za minutu po dobu 24 
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hodin. Nutností bylo provedení kontroly těsnosti uzávěrů plastových lahví, aby nikde 

neunikala kapalná fáze. 

4.4.3 Filtrace 

 Po ukončení otáčivého pohybu, tedy po uplynutí doby vyluhování (24 hodin), se 

obsah ve vzorkovnici nechal sedimentovat po dobu 15 minut. Pro oddělení kapalné a tuhé 

fáze se použila vakuová filtrace s membránovým filtrem značky Pragopor o velikosti pórů 

0,4 µm. Aparatura filtrace je znázorněna na obrázku 30. Průběh filtrace je uveden na 

obrázku 31. Filtráty byly převedeny do plastových nádob s uzavíratelným víčkem. 

 

Obr. 30: Aparatura vakuové filtrace. [autor] 

 

Obr. 31: Průběh filtrace [autor] 

 U získaných filtrátů byly stanoveny ukazatelé konduktivity a pH neprodleně po 

získání výluhu. 
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4.4.4 Stanovení pH a konduktivity 

 Před analýzou vzorků bylo nutné nakalibrovat přístroje (pH-metr, konduktometr). 

Pro kalibraci pH-metru byly použity referenční roztoky o pH = 7 a 10. Měření pH roztoků 

se provádělo s pomocí argentchloridové skleněné elektrody. Kalibrace byla následně 

ověřená kontrolními WTW roztoky a hodnotách pH = 7 a 10. Na základě prostředí se volí 

kontrolní WTW vzorky. Následně byly provedeny analýzy výluhů. Získané hodnoty pH 

vzorků byly zaznamenány do tabulky 13. Ze získaných hodnot byl zpracován graf 2. 

 Tabulka 13: Hodnoty pH vzorků výluhů  

Vzorky 
pH 

(48 hodin hydratace) 
pH 

(30 dní hydratace) 

I 42,5R 12,3 12,2 

I 52,5R 12,3 12,2 

I 42,5R (SC) 12,2 12,5 

II/B-S 32,5R 12,3 12,5 

II/B-LL 32,5R 12,3 12,4 

II/A-LL 42,5N 12,2 12,5 

 

 

Graf 2: Grafické zpracování závislosti pH na druhu cementu a dobu hydratace  

 Před vlastním měřením vodivosti byl konduktometr nakalibrován. Samotné měření 

probíhalo při teplotě 21,7°C. Základní parametry pro měření vodivosti jsou uvedeny 
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v tabulce 14. Pod tabulkou je uvedena rovnice (3) pro výpočet konduktivity jednotlivých 

vzorků. Naměřené hodnoty vodivosti a měrné elektrolytické vodivosti jsou zaznamenány 

v tabulce 15. Grafické zpracování vodivosti na základě druhu použitého cementu je 

pomocí grafu 3. 

 Tabulka 14: Základní parametry pro výpočet vodivosti 

Vzorky Konstanta elektrody - KE Teplota - t Teplotní korekční faktor - ft 

48 hod. hydratace 130 m-1 21,7°C 1,074 
30 dní hydratace 130 m-1 22,4°C 1,057 

 < � =��> � ?@     [mS/m]                  (3)  

 kde G je naměřená vodivost  [mS] 

       KE - konstanta elektrody  [m-1] 

       ft - teplotní korekční faktor  [1] 

      λ - měrná elektrolytická vodivost [mS/m] 

 Tabulka 15: Hodnoty naměřené vodivosti a měrné elektrolytické vodivosti  

Vzorky 
Vodivost  

[mS] 
(48 hod.) 

Měrná vodivost 
[mS/m] 

(48 hod.) 

Vodivost  
[mS] 

(30 dní) 

Měrná vodivost 
[mS/m] 
(30 dní) 

I 42,5R 14,65 2045 11,21 1540 

I 52,5R 15,26 2130 8,44 1160 

I 42,5R(SC) 17,98 2510 13,03 1790 

II/B-S 32,5R 17,33 2420 12,37 1700 

II/B-LL 32,5R 15,18 2120 12,30 1690 

II/A-LL 42,5N 16,76 2340 12,30 1690 
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Graf 3: Závislost měrné vodivosti na druhu použitého cementu 

 Po provedeném měření všech vzorků byly výluhy stabilizované malým množstvím 

HNO3, aby se zamezilo nežádoucím reakcím ve vzorcích, než se provedou analytické 

metody pro změření koncentrací těžkých kovů. 

4.5 Analýza vodných výluhů 

 Koncentrace kovu ve výluhu jsou významnou charakteristikou pro posouzení, zda 

je možné vzniklé solidifikáty uložit na skládku, či zda musí být dále upravovány, dokud 

nesplní podmínky pro skládkování. 

 Výluhy byly analyzovány doporučenými metodami pro analýzu vody podle 

příslušných norem, které jsou uvedeny v příloze č. 12 vyhlášky č. 294/2005 Sb. [56] 

Analýzou vodného výluhu se získají hmotnostní koncentrace obsažených rozpuštěných 

složek. Měření se provádělo na analytických přístrojích v CNT centru v budově  VŠB-TU 

v Ostravě. 

4.5.1 Přístrojové vybavení 

 Na atomovém absorpčním spektrometru s plamenovou atomizací byly změřeny 

prvky Cd, Ni a Pb. Byl použit dvoupaprskový jednokanálový absorpční spektrometr 

značky UNICAM 969 vybavený mikroprocesorem. Přístroj umožňuje analyzovat kapalné 

vzorky na koncentrační úrovni řádově mg/l. 
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 Stanovení prvků As, Se, Sb bylo pomoci atomového absorpčního spektrometru 

s elektrotermickou atomizací. Dvoupaprskový jednokanálový absorpční spektrometr 

s deuteriovou i Zeemanovou korekcí pozadí analyzuje kapalné vzorky na úrovni mg/l. 

Přístroj značky UNICAM obsahuje kontinuální hydridovou techniku. Vzniklé hydridy se 

atomizují v elektricky vyhřívané křemenné kyvetě. Technika umožňuje stanovení velmi 

nízkých koncentrací. Na obrázku 31 je vyfocen atomový absorpční spektrometr. 

 

 

Obr. 32: Atomový absorpční spektrometr [58] 

 Těžký kov Hg se analyzoval na jednoúčelovém atomovém absorpčním 

spektrometru značky AMA 254, je uveden na obrázku 33. Stanovení obsahu Hg v pevných 

i kapalných vzorcích se provádí bez potřeby úpravy vzorku (mineralizace). Využitím 

techniky generování par kovové Hg s následným zachycováním a nabohacením na zlatém 

amalgánu lze dosáhnout mimořádné citlivosti a nezávislosti výsledku stanovení na matrici 

vzorku. 

 

Obr. 33: jednoúčelový atomový absorpční spektrometr pro měření Hg [58] 
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 Analýza prvků jako Ba, Cr, Cu, Mo a Zn byla provedeny na atomovém emisním 

spektrometru s indukčně vázanou plazmou značky JY 24 od firmy Jobin Yvon z Francie 

(na obrázku 34). Simultální přístroj s axiálně umístěnou Ar/Ar plazmovou hlavicí je 

opatřen zamlžovacími systémy, které umožňují analýzu pitných a silně zasolených 

kapalných vzorků i vzorků s obsahem kyseliny fluorovodíkové. Velmi nízké koncentrace 

jsou měřeny ultrazvukovým zamlžovacím systémem. Optický systém je uzavřen a naplněn 

Ar, který je automaticky čištěn. Přístroj pracuje v oblasti 120-180 nm a tedy umožňuje 

analýzu až 72 prvků. Velkou předností přístroje je relativně malá spotřeba vzorku (cca 5 

ml) na záznam plného spektra v celém rozsahu práce přístroje. Přístroj umožňuje stanovit 

koncentrace na úrovni mikrogramů. Je vhodný pro stanovení matričních i stopových 

obsahů. [58] 

 

 

Obr. 34: Atomový emisní spektrometr s indukčně vázanou plazmou [58] 

 

 

 

 

4.5.2 Zpracování výsledků měření 

 Získané hodnoty z analýzy jsou zaznamenány do tabulky 16 po 48 hodinové 

hydrataci a do tabulky 17 po 30 denní hydrataci. 

 



 

60 

 

 Tabulka 16: Analýza vodného výluhu po 48 hod. hydratace 

Prvek Jednotky 
Druh cementu 

I 
42,5R 

I 
52,5R 

I 
42,5R(SC) 

II/B-S 
32,5R 

II/B-LL 
32,5R 

II/A-LL 
42,5N 

As mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Ba mg/l 12,8 10,2 15,4 17,1 13,6 14,9 

Cd mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,05 < 0,05 < 0,005 < 0,005 

Cr 
(celk.) 

mg/l 0,04 0,06 0,05 0,06 0,04 0,05 

Cu mg/l < 0,03 0,03 < 0,03 < 0,03 0,04 0,04 

Hg mg/l < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Mo mg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Ni mg/l < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 

Pb mg/l 0,74 0,61 0,80 1,23 1,04 0,89 

Sb mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Se mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Zn mg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,14 < 0,1 0,24 

 Tabulka 17: Analýza vodného výluhu po 30 dnech hydratace  

Prvek Jednotky 
Druh cementu 

I 
42,5R 

I 
52,5R 

I 
42,5R(SC) 

II/B-S 
32,5R 

II/B-LL 
32,5R 

II/A-LL 
42,5N 

As mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Ba mg/l 9,45 6,79 11,7 9,83 11,4 11,7 

Cd mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,05 < 0,05 < 0,005 < 0,005 

Cr 
(celk.) 

mg/l < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 

Cu mg/l < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 

Hg mg/l < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Mo mg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Ni mg/l < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 < 0,03 

Pb mg/l 0,26 0,12 0,48 0,38 0,44 0,42 

Sb mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Se mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Zn mg/l 0,21 0,17 0,27 0,24 0,47 0,29 
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 Získané výsledky provedených vyluhovacích testů byly zpracována graficky. U 

těžkých kovů, u kterých byla naměřená zvýšená koncentrace, se hodnoty pro 48 hodin a 30 

dní hydratace zpracovaly do jednoho grafu, aby se daly lépe vyhodnotit získané výsledky 

z vodních výluhů. Ze vzniklých solidifikačních matric se ve vyšší míře vyloužily prvky Ba,  

Cr, Zn, Pb. Pro porovnání s legislativními požadavky dané přílohou č. 2 vyhlášky č. 

294/2005 Sb, jsou do grafů v podobě plné čáry zaznamenány limity pro II. výluhovou třídu 

jednotlivých těžkých kovů. Koncentrace uvedených těžkých kovů ze sledovaných 

solidifikátů jsou zpracovány grafy 4 až 8. 

 

 

Graf 4: Grafické zpracování závislosti koncentrace Ba na druhu použitého cementu  
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Graf 5: Závislost koncentrace Pb na druhu cementu  

 

Graf 6: Grafická závislost koncentrace Zn na druhu cementu  
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Graf 7: Závislost koncentrace Cr na druhu cementu  
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 Parametry vlhkosti jsou uvedeny v tabulce 10. Z grafického zpracování je nejvyšší 

nárůst vlhkosti u matrice z cementu typu I 42,5R o 12,7%. Použitý cement neobsahuje 

další nutné přísady. Velikost a množství pórů v cementovém lůžku umožnily vyšší 

hydrataci než další druhy cementů. 

 Vodné výluhy měly zásaditý charakter. Byla tím splněna limita dle Vyhlášky 

294/2005 Sb. Ze závislosti pH na druhu cementu jsou zřetelné rozdíly. Jelikož jsou do 

cementů přidávány příměsi, které jsou zásaditého charakteru, přispívají ke zvýšení pH 

prostředí. Takovou přísadou je především struska- Cementy typu I 42,5R a I 52,5R jsou 

skoro čisté slínkové cementy, proto jejich pH po 30 dnech mírně pokleslo. 

 Hodnoty konduktivity jsou znázorněny v grafu 3. Ze zmíněného grafického 

zpracování je uspokojivá solidifikace u všech šesti druhů cementových matric. Po 30 

dnech hydratace je zaznamenán pokles vodivosti. Navázáním jednotlivých rozpuštěných 

složek do solidifikačních matric se nejvíce snížila vodivost u matrice s I 52,5 R. Díky 

získané pevnosti se u vytvořeného solidifikátu imobilizovaly rozpuštěné složky nejlépe. 

Z tohoto získaného parametru je zřetelné, že matrice z cementu typu I 52,5R poskytuje 

velmi pevnou nepropustnou bariéru v porovnání s ostatními použitými druhy cementů. 

 Výsledky vyluhovacích testů jsou shrnuty do tabulek 16 a 17. Ze zvýšených 

naměřených údajů jsou následně zpracovány grafy 4, 5, 6, 7. Do grafů byly zaneseny linie 

parametrů I. výluhové třídy. Ze získaných výsledků jsou zpracovány grafy se zvýšenou 

koncentrací barya, olova, chromu a zinku.  

 Vysoké koncentrace toxických prvků ve vstupním odpadním produktu např. rtuť, 

mangan, antimon se díky solidifikačnímu procesu zafixovaly tak, že hodnoty ve vodném 

výluhu byly stanoveny pod limitou detekce použité analytické metody. 

 U grafických záznamech barya, olova a chromu je po 30 dnech zřetelný úbytek 

koncentrace. Cementové pojivo velmi uspokojivě tyto prvky imobilizovaly ve své matrici. 

Velmi pozoruhodný je nárůst koncentrace zinku. Tento nárůst je pod mezí stanovené 

limitní hodnoty I. výluhové třídy po 48 hodinách hydratace. Výjimku tvoří matrice 

z cementu typu II/B-LL 32,5R, kdy po 30 dnech hydratace je zaznamenáno mírné zvýšení 

a překročení stanovené limitní hodnoty. 

 Získané hodnoty koncentrací těžkých kovů splňují podmínku vychovatelnosti, která 

je stanovena pro odpadní materiál stabilizován procesem solidifikace. Dle prováděcího 
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právního předpisu nesmí vodný výluh odpadu upravený solidifikací překročit nejvýše 

přípustné hodnoty výluhové třídy II, aby bylo možno upravený odpad uložit na skládku 

skupina S-OO. 

 Na základě analytického rozboru výluhů solidifikačních matric se prokázalo, že u 

výluhů takto upravených odpadních materiálů se snížila toxicita nebo se výrazně 

zredukovala. Velmi zajímavou otázkou zůstává: „Co s vytvořeným novým materiálem?“. 

„Je opravdu nutné ukládat solidifikovný odpad na skládku?“ 

 Z praktického hlediska se nabízí možnost využití ve stavebnictví.  Pokud by byly 

těžké kovy pevně zafixovány a při dalších výluhových zkouškách by nebyla naměřena 

jejich koncentrace ve vodných výluzích, mohly by se vytvořené solidifikáty použít při 

zednických činnostech (úprava povrchu zdiva).  
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5 Závěr 

 Solidifikační technologie představuje jednu z možností stabilizace nebezpečných 

odpadů. Tento postup zvyšuje stabilitu solidifikovaného odpadu a významným způsobem 

snižuje přestup znečišťujících látek do životního prostředí. Vedle vyluhovacích testů, které 

sledují vliv vyluhování odpadu na uvolňování kontaminačních složek původně 

imobilizovaných v odpadu, se sledují i další vlivy na připravené produkty, zejména 

dlouhodobé působení loužícího média na pevnost z hlediska dalšího využití, nebo uložení 

na skládku. 

 Dochází ke snížení množství odpadů ukládaných na skládky nebezpečného odpadu 

a současně se tak omezuje nutnost výstavby skládek nových. Získaný produkt je ve formě 

snadno manipulovatelné s mechanickými vlastnostmi, které zajišťují bezpečný převoz a 

dobrou mechanickou únosnost a lze je uložit ve více vrstvách na běžnějších a tudíž i 

levnějších skládkách. 

 Nevýhody souvisí se značnými finančními náklady na budování nových skládek, 

pravděpodobnost výskytu závad těsnících prvků skládky, ovlivnění procesů tuhnutí a 

tvrdnutí maltových pojiv solemi a sloučeninami, které se zejména v průmyslových 

odpadech často vyskytují, a uvolňování škodlivin do okolního prostředí při styku odpadu 

s vodou v případě rozpadu tělesa skládky.  

 Solidifikaci odpadů nelze považovat za alternativu skládkování, ale za mezní řešení 

otázky nakládání s odpady, kdy již byly vyčerpány možnosti jejich využití jako suroviny 

v jiných odvětvích 

 Ochrana obyvatelstva a životního prostředí je závislá na schopnosti technických a 

přírodních materiálů použitých pro úpravu odpadů omezit rychlost uvolňování 

kontaminantů do životního prostředí. 

 Z experimentálního ověření solidifikačního procesu plynou velmi uspokojivé 

výsledky. Získané matrice ve tvaru krychle, byly po 48 hodinách hydratace zcela ztvrdnuté 

a pevné. Získané hodnoty koncentrací toxických prvků byly z větší části zastoupení pod 

mezí detekce použité analytické metody. Těžké kovy, které se do vodného výluhu 

z matrice vyloužily, byly ve velmi nízkých a uspokojivých koncentrací, tedy vodné výluhy 

splnily podmínku prováděcího právního předpisu. Z použitých pojiv je nejvýhodnější 

používat cement typu I 52,5R, který imobilizoval toxické prvky velmi pevně. Jeho 
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nevýhodou je, že neobsahuje žádné další zásadité příměsi, které by přispívaly k zásaditému 

prostředí a tím nedocházelo k mírnému snižování pH. Alternativou je nejpoužívanější 

cement typu II/B-S 32,5R. Kdybychom přidali do cementu typu I 52,5R zásaditou příměs, 

došlo by k poklesu pevnosti, protože právě tyto přísady mají značný vliv na pevnost a 

proces tuhnutí cementových pojiv. 

 Cement jako hydraulické pojivo je cenově dostupný a lze tedy předpokládat jeho 

dlouhodobé využití pro stabilizaci odpadů. Jeho výrobou se ovšem čerpají přírodní zdroje 

(vápenec), které jsou neobnovitelné a jejich zásoby vyčerpatelné. V posledních letech se 

tedy více pozornosti věnuje v získávání alternativních pojivových materiálů na bázi 

jílových surovin. Výzkumy a studie laboratoří nebo ústavů se zaměřují na materiály 

podobné zeolitům tzv. geopolymery. Díky těmto novým materiálům lze předpokládat 

zlepšení současného stavu ovzduší a to zejména snížení emisí znečišťujících látek, protože 

v příznivých případech by geopolymery mohly nahradit klasické materiály. Technologie 

jsou neustále ve formě studií a bádání. Je pouze otázkou budoucnosti zda splní podmínky 

legislativní a ekonomické náklady. 

 Velmi pozitivní možnost je využití odpadních produktů pro stabilizaci 

nebezpečných odpadů. Popílek z fluidního spalování uhlí vykazuje několik unikátních 

vlastností, které z tohoto odpadu činí potencionálně využitelný produkt v řadě aplikací. 

Mezi unikátní vlastnosti patří schopnost navázat značné množství vody. Velmi příznivé 

jsou i testy vychovatelnosti. Praktické využití je stále ve fázi výzkumů. 

 Pokud se budou pozitivně vyvíjet studie a prováděné výzkumy lze předpokládat i 

další nové materiály a možnosti, jak odpad stabilizovat a především využít pro další účely 

než jej uložit na skládku. 
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Seznam použitých zkratek 

MŽP –  Ministerstvo životního prostředí 

MZd –  Ministerstvo zdravotnictví 

NMR –  Nukleární magnetická resonance 

FBC-P –  Fluidized bed combustion product – vedlejší produkt fluidního spalování uhlí 

XFA –  Rentgenová fluorescenční analýza 

MSWI –  Municipal solid waste incinerator – spalovna komunálního odpadu 

PAU –  Polycyklické aromatické uhlovodíky 

PCB –  Polychlorované bifenyly 

PCDD –  Polychlorované dibezodioxiny 

PCDF –  Polychlorované dibenzofuran 

EPA –  Environmetal protection agency – agentura pro ochranu životního prostředí 

TCLP –  Toxicity characteristic leaching procedure – hodnocení toxicity pomocí výluhů 

SKO –  Směsný komunální odpad 

XRD –  Rentgenová difrakce 

S-OO –  Skládka ostatního odpadu 

CNT    –  Centrum nanotechnologií 

 

 

 

 

 

 

 

 


