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Anotace 

V předložené práci je zpracována problematika termického zpracování 

nebezpečných odpadů ve spalovně Fecupral s.r.o. v Prešově a navržena úprava odebraných 

vzorků popílků bakteriálním loužením. V první části jsou uvedeny základní legislativní 

kroky, které jsou nutné dodržet při termickém zpracování odpadů. Následně je uvedena 

technologie spalovny Fecupral s.r.o. V dalších částech práce je popsán odběr a 

charakteristika vzorků popílků ze spalovny a jejich úprava bakteriálním loužením. 

V závěru je provedeno vyhodnocení jednotlivých experimentů.  

Klíčová slova: 

nebezpečný odpad, spalování, spalovna nebezpečného odpadu, popílky, bakteriální loužení 

  



 
 

Summary 

The discussed  topic of the submitted thesis is hazardous waste processing in the 

incinerator Fecupral ltd in Presov as well as the proposition of treatment of ash samples 

through bacterial leaching. The first part states the basic legislation steps which have to be 

followed during the waste processing. Further discussed are the technological procedures 

of the incinerator Fecupral ltd. The next part of the thesis deals with the description of the 

characteristics of the samples and their treatment through bacterial leaching. In 

conclusion there is an evaluation of the individual experiments. 
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1 Úvod 
V dnešní době se lidstvo potýká s velkým problémem a tím je odpad. Pod pojmem 

odpad si představíme něco nepotřebného, nepoužitelného, prostě to, co je potřeba vyhodit. 

S odpadem se člověk setkává odjakživa. Postupně, jak se vyvíjela lidská společnost, 

průmysl a hospodářství, narůstala i produkce odpadů. Odpad vzniká při výrobě i spotřebě 

každého produktu. Látka, z níž byl produkt vyroben, po jeho spotřebě nezaniká, ale mění 

se v něco nepotřebného, a to je odpad. Protože odpady nejsou nic jiného, než původní 

surovina, která prošla výrobním a spotřebním procesem. Je zřejmé, že v odpadech je skryto 

velké množství využitelných surovin a energie. Pro člověka je odpad vždy něco 

nežádoucího, co nikdo nepotřebuje a má potřebu se toho zbavit. Z toho vyplývá i definice 

odpadu: odpad chápeme jako věc, které se chce její majitel, původce zbavit, nebo věc, jejíž 

odstranění je nutné z hlediska ochrany životního prostředí a ochrany zdraví člověka. 

Příčinou růstu množství odpadů je hlavně vzestup průmyslové výroby, rozšiřování míst, 

masové používání materiálů, které nejsme schopni zužitkovat, ale ani beze zbytku 

odstranit. Skládkování je nejjednodušší způsob odstraňování odpadů. Tato forma 

odstranění odpadu začíná být pro naši společnost ve vyspělých krajinách stále méně 

přijatelná. Populační růst, zvyšující se spotřeba, možnost energetické samostatnosti 

a klimatické změny přidávají efektivním řešením odpadového hospodářství na významu. 

Co s vyprodukovaným odpadem? Zvyšovaní podvědomí a tlaku na příznivé životní 

prostředí dokázalo už v mnohých vyspělých krajinách přispět ke zdokonalení 

technologických procesů v odpadovém hospodářství. Sběr, svoz, zpracování, 

zhodnocování a likvidace si vyžaduje komplexní a často nákladný systém i vybavení.  

Cílem diplomové práce je experimentální uplatnění metody bakteriálního loužení 

popílku ze spalovny nebezpečného odpadu. Vzorky budou analyzovány před a po 

bakteriálním loužení. Výsledky budou srovnávány s legislativou určenou pro ukládání 

odpadů na skládky nebezpečného odpadu. Těmito analýzami bude zjištěno, zda je daný 

způsob úpravy vhodný pro odebrané vzorky popílku.  



Bc. Lucia Rozumová: Termické zpracování odpadů ve spalovně Fecupral s.r.o. 
 

 
11 

2010 

2 Odpad  

2.1 Charakteristika odpadu a odpadového hospodářství Slovenské 

republiky 

Každý člověk si pod pojmem odpad představí něco jiného. Lidskou činností 

vznikají odpady různých vlastností a charakteru. Odpady obsahují látky, které mohou 

ohrožovat prakticky všechny složky životního prostředí – kvalitu půdy, vod i ovzduší. Při 

každé závažnější lidské činnosti je třeba zvažovat možné důsledky na životní prostředí 

kolem nás, s přihlédnutím na širší prostorové souvislosti.  

Vznik odpadů a jejich hromadění představuje hrozbu pro lidskou společnost a 

životní prostředí kolem nás. Jejímu vzniku by měla předcházet prevence a následně i 

využití by mělo jít s technickou vyspělostí země a s jejími ekonomickými možnostmi. 

Efektivní nakládání s odpady s důrazem na minimalizaci možných rizik s tím spojených, se 

stává důležitým prvkem moderní lidské společnosti.  

Zlepšení situace v oblasti odpadového hospodářství spočívá v předcházení, 

minimalizaci vzniku odpadu a v maximálním opětovném použití, recyklaci a využívání 

environmentálně vhodných alternativních materiálů. To vše s účastí státních orgánů s cílem 

minimalizovat nepříznivý vliv na životní prostředí a tím zlepšit efektivní využívání zdrojů.  

Právní rámec pro odpadové hospodářství Slovenské republiky ustanovuje zákon 

č.  223/2001 Z. z. o odpadech, ve kterém se definuje „odpad“ jako movitá věc, které se její 

držitel zbavuje, chce se jí zbavit nebo je v souladu s tímto zákonem nebo zvláštními 

předpisy povinen se jí zbavit. 

  Dále odpadové hospodářství vymezuje klíčové pojmy jako zhodnocování a 

zneškodňovaní odpadu a stanovuje základní požadavky pro odpadové hospodářství. Zákon 

zároveň ustanovuje hlavní zásady, jako například povinnost nakládat s odpadem tak, aby to 

nemělo negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí, podporu uplatňování hierarchie 

odpadového hospodářství, kde musí náklady na zneškodnění odpadu nést jeho původce, 

předcházející majitelé nebo výrobci výrobku, z kterého odpad vznikl. 
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  Ministerství životního prostředí SR definuje hierarchii odpadového hospodářství: 

1) předcházet vzniku odpadů a omezovat jeho tvorbu, 

2) zhodnocovat odpady recyklaci, opětovným použitím nebo jinými procesy 

umožňujícími získávání druhotních surovin,  

3) využívat odpady jako zdroj energie, 

4) zneškodňovat odpady způsobem neohrožujícím zdraví lidí a nepoškozující životní 

prostředí. [38] 

2.2 Produkce a rozdělení odpadů 

Neustálým rozrůstáním lidské společnosti se vytváří více a více odpadů. Každý rok 

se v Evropské unii vyhodí 1,3 miliard tun odpadu, z toho asi 40 milionů tun nebezpečného. 

Jedná se o částku asi 3,5 tuny pevného odpadu na každého obyvatele. To vše dle statistiky 

Evropské agentury pro životní prostředí. Do tohoto celkového počtu musíme započítat také 

dalších 700 milionů tun zemědělských odpadů.  

Odpady můžeme rozdělit dle původu do čtyř skupin: odpady z těžby, průmyslové 

odpady, zemědělské odpady a komunální odpady. Zbytkový komunální odpad je 

složka komunálního odpadu, která zůstavá po vytřídění využitelných složek, nebezpečných 

složek a objemného odpadu. Specifickým druhem odpadu jsou odpady z výroby, 

především strojírenské. Ve Slovenské republice připadá nejvíce odpadů na průmyslové 

odpady. Patří tam rezort hutnictví a strojírenství, zemědělství a chemický průmysl. [35] 

Jednotlivé druhy odpadů se liší různými možnostmi recyklace, které mohou být 

mnohdy náročné. Největším problémem z hlediska opětovného využití odpadů, jsou 

odpady z průmyslu. Mnohé průmyslové odpady jsou velmi nebezpečné, protože se po 

jejich uložení na skládkách mohou uvolňovat toxické škodliviny, proto je potřeba je 

upravit. 

Komunální odpady jsou velmi citlivým indikátorem růstu životní úrovně 

obyvatelstva a to jak složením, tak i množstvím. Vzrůstá množství zbytků potravin a 

plastů. Zvětšuje se množství obalových materiálů.  

Průmyslový odpad je homogenější a je možné s ním lépe manipulovat. Komunální 

odpad je naopak směsí různorodých materiálů a jeho zpracování je mnohem náročnější.  

  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Komun%C3%A1ln%C3%AD_odpad&action=edit&redlink=1�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odd%C4%9Blen%C3%BD_sb%C4%9Br_odpadu�
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Objemn%C3%BD_odpad&action=edit&redlink=1�
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2.3 Vlastnosti odpadů 

Krátká životnost některých materiálů nebo jejich rychlá degradace v oběhu 

způsobují, že se rychle stávají odpadem.  

Vlastnosti odpadu mohou odpad předurčovat na jeho termické využití. Většina 

odpadů patří mezi méněhodnotná paliva, a proto při energetickém využívání vznikají 

problémy. Obtížně spalitelné odpady je nutné mísit s dobře spalitelnými odpady. 

Mnohé státy využívají odpad jako palivo pro centrální zásobování teplem nebo pro 

výrobu teplé užitkové vody. Energetické využití odpadu znamená v konečném důsledku 

omezení skládkování, redukci uložení odpadu na skládky.  

2.3.1 Nebezpečné vlastnosti odpadů 

Nebezpečný odpad je takový odpad, který pro své fyzikální, chemické a biologické 

vlastnosti vyžaduje šetrné zacházení. Je to odpad, který má jednu nebo více nebezpečných 

vlastností uvedených v příloze č. 4 zákona o odpadech č. 223/2001 Z. z. ve znění 

pozdějších předpisů. 

Nebezpečné vlastnosti odpadů definované dle zákona o odpadech č. 223/2001 Z. z. 

v příloze č. 4: 

• výbušnost 

• oxidovatelnost 

• vysoká hořlavost 

• hořlavost 

• dráždivost 

• škodlivost 

• toxicita 

• karcinogenita 

• žíravost 

• infekčnost 

• vývojová teratogenita 

• mutagenita 

• látky a přípravky, které při styku s vodou, vzduchem nebo kyselinou uvolňují 
toxické nebo velmi toxické plyny 
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• látky a přípravky, které jakýmkoliv způsobem po odstranění způsobují uvolnění 
jiné látky, např. výluhu, která má nebo může mít některou z výše uvedených 
charakteristik 

• ekotoxicita [2] 
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3 Legislativní část vztahující se k problematice energetického 

využívání odpadů ve Slovenské republice 

3.1 Povinnosti při nakládaní s nebezpečným odpadem 

Ve smyslu platných předpisů (zákon o odpadech č. 223/2001 Z. z. ve znění jeho 

pozdějších novel a závazných předpisů) se nakládá s nebezpečným odpadem dle §40 

„Nakládaní s nebezpečnými odpady“ dle vybraných bodů: 

(1) Zakazuje se ředit a smíchávat jednotlivé druhy nebezpečných odpadů a také 

nebezpečné odpady s odpady, které nejsou nebezpečné na účely snížení koncentrace 

přítomných škodlivin.  

(2) Míchat jednotlivé druhy nebezpečných odpadů anebo míchat nebezpečné odpady s 

odpady, které nejsou nebezpečné, jen jak je to potřebné pro zvýšení bezpečnosti v průběhu 

zhodnocování nebo zneškodňování odpadů. 

(4) Při sběru, přepravě, skladování, musí být nebezpečný odpad zabalen ve vhodném obalu 

a také řádně označený dle zvláštního předpisu.  

(5) Původce nebezpečného odpadu je povinen při vzniku každého nového druhu 

nebezpečného odpadu nebo odpadu, který vznikl při úpravě nebezpečných odpadů, jakožto 

i před zhodnocením nebo zneškodněním jím vyprodukovaného nebezpečného odpadu, 

zabezpečit pro účely určení jeho nebezpečných vlastností analýzu jeho vlastností a složení. 

(6) Nebezpečné odpady se zneškodňují přednostně.  

(7) Nebezpečné odpady se v ustanovených případech zakazuje skladovat bez jejich 

předcházející úpravy, která zabezpečí podstatné snížení jejich nebezpečnosti, hmotnosti 

nebo objemu.  

(8) Ustanovení tohoto zákona o nakládání s nebezpečnými odpady se vztahují i na 

nakládání s odpady, které obsahují jednu nebo více škodlivin a splňují alespoň jedno 

kritérium pro posuzování nebezpečných vlastností podle Katalogu odpadu 

č. 284/2001 Z. z. 
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(9) Odbornou způsobilostí pro podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady je 

vysokoškolské vzdělání prvního nebo druhého stupně příslušného technického, 

přírodovědného, farmaceutického, zemědělského, veterinárního nebo lékařského směru. 

Nejméně tři roky praxe v příslušném oboru anebo ukončené středoškolské vzdělaní 

příslušného technického, zemědělského nebo zdravotnického směru a nejméně pět let 

praxe v příslušném oboru. [2] 

3.2 Povinnosti původce odpadu  

Původce odpadu je podle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadech povinen: 

• zařazovat jednotlivé odpady dle katalogu odpadů, 

• shromažďovat odpady utříděné podle druhu odpadů a zabezpečit je před 

znehodnocením, odcizením nebo jiným nežádoucím únikem,  

• shromažďovat odděleně nebezpečné odpady podle jejich druhů, označovat je 

určeným způsobem a nakládat s nimi v souladu se zákonem a osobitnými právními 

předpisy,  

• zabezpečovat zneškodnění odpadů, 

• předat odpady dle zákona jen osobě oprávněné nakládat s odpady, 

• vést a uchovávat evidenci o druzích a množství odpadů, se kterými nakládá, 

a o jejich zhodnocení a zneškodnění, 

• ohlašovat předepsané údaje z evidence příslušnému orgánu státní správy 

odpadového hospodářství, 

• umožnit orgánům státního dozoru v odpadovém hospodářství přístup do staveb, 

prostorů a zařízení, odebírání vzorků odpadů a na jejich vyžádaní předložit 

dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s odpadovým 

hospodářstvím, 

• zabezpečit analytickou kontrolu odpadů v ustanoveném rozsahu. [2] 
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3.3 Přeprava odpadu 

O přepravě nebezpečných odpadů se musí vést evidence, která se vede na 

průvodním listu nebezpečných odpadů (viz příloha č. 1). Průvodní list je neoddělitelnou 

součástí přepravních dokladů a je veden dle zvláštních předpisů. Odesílatel i příjemce 

odpadu uchovávají průvodní list pět let. Hlášení o přepravovaných nebezpečných 

odpadech podává odesílatel odpadu a příjemce odpadu na kopii průvodního listu. To 

odesílatel odpadu zasílá příslušným úřadům do deseti dnů po započetí přepravy 

nebezpečného odpadu. 

 Původce nebezpečného odpadu, který dodává odpad do zařízení na nakládání 

s nebezpečnými odpady, zabezpečí vykonání analytické kontroly odpadu. Analytická 

kontrola odpadu je stanovena v provozním řádu. O provedení analýzy majitel odpadu 

předloží provozovateli zařízení protokol z analytické kontroly odpadů. Původce odpadu 

může do zařízení pro nakládání s odpady dodat jen ten odpad, který odpovídá předložené 

analytické kontrole. Analytickou kontrolu odpadu a stanovení nebezpečných vlastností 

odpadu provádí osoby, které jsou stanoveny dle osobitého předpisu dle zákona 

č. 264/1999 Z. z. o technických požadavcích na výrobky a o posuzování shody. [2] 

3.4 Přejímka odpadů do zařízení pro nakládání s odpady 

Do zařízení pro nakládání s odpady je možno převzít odpad za těchto podmínek, 

když se zároveň s každou dodávkou odpadu předloží provozovateli zařízení: 

• s dokladem o množství a druhu dodaného odpadu, 

• když jde o nebezpečné odpady, tak průvodní i identifikační list nebezpečného 

odpadu, 

• s údaji o vlastnostech a složení odpadu. 

Při dodávce odpadu do zařízení pro nakládání s odpady se: 

• zkontroluje kompletnost a správnost požadovaných dokladů,  

• provede se kontrola množství dodaného odpadu, 

• provede se vizuální kontrola dodávky odpadu s cílem ověřit deklarované údaje 

o  složení, původu a vlastnostech odpadu,  
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• dle potřeby se zabezpečí kontrolní náhodné odběry vzorku odpadu (zkoušky 

a analýzy odpadu s cílem ověřit deklarované údaje držitele odpadu), 

• zaeviduje se převzatý odpad. 

Provozovatel zařízení pro nakládání s odpady potvrdí držiteli odpadu převzetí 

odpadu. Provozovateli spalovny odpadu poskytne údaje o fyzikálních vlastnostech odpadu, 

a když je to možné i o chemickém složení. Když se jedná o nebezpečný odpad, poskytne 

také údaje o nebezpečných vlastnostech a obsahu významných škodlivin z hlediska emisí 

znečisťujících látek do ovzduší. Taktéž poskytne údaje o látkách a odpadech, se kterými se 

nesmí odpad míchat a informace o bezpečnostních opatřeních, které je nutné dodržet při 

nakládání s nimi. [2] 

Provozovatel zařízení pro využívání odpadů a pro zneškodňování odpadů vede 

provozní dokumentaci zařízení. K takové dokumentaci o technicky – organizačním 

zabezpečení bezproblémového chodu zařízení a minimalizaci vlivu zařízení na životní 

prostředí patří: 

• technologický reglement, 

• provozní řád, 

• provozní deník, 

• obchodní a dodavatelské smlouvy týkající se nakládání s odpady, 

• vydané souhlasy, vyjádření a stanoviska orgánů státní správy a samosprávy. 

Provozovatel zařízení na zneškodnění odpadů spalováním zřídí oddělené prostory 

na skladování odpadů, aby nedošlo k smíchání a jinému znehodnocení na: 

• tuhý, 

• kapalný,  

• pastovitý, 

• s obsahem halogenových sloučenin. 
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Zbytek po spalování je každý kapalný nebo tuhý materiál včetně popela, škváry, 

popílku a kotlového prachu, kalu z čistění odpadních vod, použitých katalyzátorů 

a použitého aktivního uhlí, který je odpadem podle zákona a vzniká při procesu spalování 

nebo spoluspalování odpadů. Zbytek po spalování se odváží a ukládá na skládku 

nebezpečného odpadu, nebo se využívá jako stavební materiál. [9] 

Proces spalování je veden tak, aby se co nejvíce snížilo množství vzniklých zbytků 

po spalování a aby se omezily nebezpečné vlastnosti. Přeprava a meziskladování 

práškových odpadů, jako je prach z kotlů a suché zbytky z úpravy dýmových plynů se 

musí uskutečnit tak, aby se do prostředí nerozptýlily, a to například v uzavřených 

kontejnerech. Před samotným zneškodněním se vykoná analýza zbytků ze spalování pro 

účely zjištění jejich chemických a fyzikálních vlastností a možnosti znečistění životního 

prostředí. Analýzou se zjišťuje celkový rozpustný podíl a obsah těžkých kovů 

v rozpustném podílu. [7] 

3.5 Nakládání s nebezpečnými odpady – zneškodňování spalováním 

Podle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadech nebezpečné odpady jsou takové odpady, 

které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností. 

Vzhledem k riziku, které nebezpečné odpady představují, nakládání s nimi si žádá 

zvláštní pozornost a opatrnost. 

Základní zásady nakládání s nebezpečným odpadem: 

• nakládání jen se souhlasem orgánů státní správy, 

• vedení evidence a podávání hlášení o jejich vzniku a způsobu nakládání s nimi, 

• oddělené shromažďování a smíchávání jednotlivých odpadů, 

• označovaní určeným způsobem, 

• přeprava jen se souhlasem orgánů státní správy. 

Způsob nakládání s nebezpečnými odpady je předmětem kontroly orgánů státní 

správy. Přijetím nových právních předpisů a důsledné kontrole se způsob nakládání 

s nebezpečnými odpady výrazně zlepšil. [9] 
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Za provoz zařízení – spalovny je zodpovědný technický ředitel. Řízení údržby 

a  provozu spalovny zajišťuje mistr směny. Obsluha zařízení ve spalovně je zabezpečena 

turnusovou nepřetržitou službou. 

Odpady vstupují do areálu spalovny hlavním vjezdem. Při vstupu do objektu je 

váha. Odpady jsou volně uložené na korbě v igelitových nebo v PE pytlích. Při dodávce 

odpadu do zařízení se: 

• zkontroluje kompletnost a správnost požadovaných dokladů a údajů – doklad 

o množství a druhu dodaného odpadu. Jestliže jde o nebezpečné odpady i průvodní 

a identifikační list nebezpečného odpadu,  

• provede kontrola množství dodaného odpadu, 

• provede vizuální kontrola dodávky odpadu a podle potřeby se zabezpečí náhodné 

odběry vzorků odpadů s cílem ověřit deklarované údaje o původu, vlastnostech 

a složení odpadu, 

• zaeviduje převzatý odpad. 

Odpady se překládají ručně na místo určené pro skladování. Skladovací prostory 

postačují na uskladnění odpadů i v průběhu technologické odstávky. Odpady se z místa 

skladování průběžně převážejí ke spálení vozíkem k spalovacímu zařízení. Odpady ze 

zdravotnictví se spalují samostatně.  

Odpady, které vstupují do pece přes dávkovač kusového odpadu, se na místě 

skladování předpřipraví (nadávkují) velikostně i objemově. Takto připravené se naloží do 

dávkovače spalovacího zařízení.  
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3.6 Podmínky a požadavky na termické zpracování odpadů 

Technologie, které jsou využívány pro zneškodňování nebezpečných odpadů, musí 

vykazovat vysokou úroveň efektivity. Aby byla zabezpečena ochrana lidí, životního 

prostředí a zvířat, technologie používané pro zneškodňování musí plnit následující kritéria:  

• úplná efektivita destrukce 

Určovaní úplné efektivity se musí opírat o výsledky analýz, kde se musí potvrdit 

nepřítomnost všech forem zbytků z odpadu. Analýzy se musí vykonávat nejmodernějšími 

metodami, aby byly analýzy pravdivé. Rozbory nezmodifikovaných zbytků se musí 

vykonávat na začátku a skončení provozu zařízení, ale i v průběhu běžného provozu.  

• zabránění vzniku nových organických polutantů ze spalovacího procesu 

Důsledným monitorováním zabezpečit, aby spálením nevznikly nové organické polutanty 

nebo jiné nebezpečné látky ohrožující životní prostředí. 

• Nesmí docházet k únikům (emisích) do ovzduší 

Zabezpečení kontinuálního monitoringu spalovacích zařízení. Zabezpečit při spalování 

odpadu s obsahem PCB dioxinový filtr.  

Nesprávné využívání spaloven může způsobit vznik nebezpečných pevných a 

plynných vedlejších produktů, které představují nebezpečí pro životní prostředí. Pozornost 

je nutno věnovat vzniku polychlorovaným dibenzodioxinům a polychlorovaným 

dibenzofuranům (dioxiny a furany). Tyto sloučeniny jsou neobyčejně toxické, v prostředí 

se kumulují a způsobují trvalé zdroje znečištění.  
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3.7 Třídy vyluhovatelnosti 

Skládka je zařízení ke konečnému uložení odpadů. Je to technické zařízení určené 

k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země. 

Ve vyhlášce č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu je vymezený seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na 

skládku, případně které lze ukládat na skládku jen za určitých podmínek. Také jsou tam 

technické požadavky na skládky a podmínky jejich provozu, způsob hodnocení podle 

vyluhovatelnosti a mísitelnosti. Odpady lze na skládky přijímat jen podle druhu a 

kategorie, podle jejich skutečných vlastností, podle třídy vyluhovatelnosti odpadů vodou, 

na základě jejich vzájemné mísitelnosti, podle obsahu škodlivin v sušině. 

Pro hodnocení popílku byla použita česká vyhláška č. 294/2005 Sb., protože 

v laboratořích ústavu nanotechnologií, kde byly prováděny analýzy, jsou zavedeni na 

metodiku dle české legislativy.  

Podle této vyhlášky dělíme skládky podle technického zabezpečení na 3 skupiny: 

S – IO   Skupina S – inertní odpad 

S – OO Skupina S – ostatní odpad 

S – NO Skupina S – nebezpečný odpad 

Skupina S – inertní odpad, je určena pro inertní odpady a lze tam ukládat jen 

odpady, které nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro třídu vyluhovatelnosti I.  

Skupina S – ostatní odpad, je určena pro odpady kategorie ostatní a dělí se na 

podskupiny: 

S – OO1 skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů s nízkým 

obsahem organických biologicky rozložitelných látek a odpadů z azbestu. Na tento typ 

skládky lze ukládat jen odpady, které nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro 

třídu vyluhovatelnosti IIb.  

 S – OO2 skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů s nízkým 

obsahem organických rozložitelných látek, nereaktivních nebezpečných odpadů a odpadů 

z azbestu. Na tento typ skládky lze ukládat jen odpady, které nepřekročí nejvýše přípustné 

hodnoty ukazatelů pro třídu vyluhovatelnosti IIa.  
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S – OO3  skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů 

s podstatným obsahem organických, biologicky rozložitelných látek, odpadů, které nelze 

hodnotit na základě jejich vodného výluhu a odpadů z azbestu a nesmějí se zde ukládat 

odpady na bázi sádry. Na tento typ skládky lze ukládat jen odpady, které nepřekročí 

nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro třídu vyluhovatelnosti IIa.  

Skupina S – nebezpečný odpad, je určena pro nebezpečné odpady a lze tady ukládat 

jen odpady, které nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro třídu 

vyluhovatelnosti III.  

Popílky po spalování nebezpečných odpadů jsou zařazované dle katalogu odpadu 

č. 381/2001 Sb. jako odpady nebezpečné. Na skládky nebezpečného odpadu je možné 

ukládat pouze upravené odpady. Takové tyto popílky smějí být ukládány na skládku pouze 

po úpravě stabilizací, protože jiné mohou být využity jinak. Ukládají se v odděleném 

sektoru skládky odpadů. 

Stabilizací odpadu je technologie úpravy odpadu spočívající ve využití fyzikálních, 

chemických nebo biologických postupů, vedoucích k trvale omezenému uvolňování 

škodlivin z odpadu do jednotlivých složek životního prostředí. [4] 
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4 Termické zpracování 

Termické zpracování neboli spalování je složitý fyzikálně – chemický proces, tedy 

proces rychlé oxidace, kterým se uvolňuje chemická energie vázaná ve spalovaném palivu 

na energii tepelnou. V závislosti na způsobu vedení spalovacího procesu a složení 

spalovaného odpadu dochází účinkem tepla a kyslíku k velmi složitým termooxidačním 

reakcím. Při dokonalém spalování vzniká voda, oxid uhličitý a jednoduché sloučeniny 

anorganických prvků v nejvyšším oxidačním stupni. Kromě těchto sloučenin jsou 

v emisích obsaženy i jiné látky jako: oxidy dusíku, oxidy síry, chlorovodík, oxid uhelnatý a 

dioxiny. Na spalování proto musí navazovat čistící jednotka pro zachytávání škodlivých 

polutantů včetně popílku. Jedná se o nejjednodušší metodu pro termickou přeměnu 

organických paliv za dostatečného přístupu kyslíku na tepelnou energii. V případě 

energeticky vydatných odpadů, které jsou už jinak nevyužitelné, je vhodnou metodou 

zneškodnění. Spalování můžeme považovat za zvláštní druh fyzikálně – chemického 

zneškodňování odpadů. 

Fyzikálně – chemické metody se využívají pro zmírnění nebo na úplnou eliminaci 

nebezpečných vlastností odpadů, využitím vhodných fyzikálních a chemických dějů.  

Pojem zneškodnění, by měl být chápan jako proces úpravy odpadů, při kterém se 

dosáhne taková skladba odpadů, při které přítomné škodliviny obsažené v odpadu mají 

také chemické a fyzikální vlastnosti a jsou přítomny v takovém množství, koncentraci a 

struktuře, že v žádném případě nejsou nebezpečné pro zdraví lidí a zvířat a neohrožují 

životní prostředí. [10] 

Cílem spalování nebezpečných odpadů je snížit množství organických 

kontaminantů v odpadech, omezit celkové množství odpadů a zkoncentrovat (solidifikovat, 

stabilizovat) těžké kovy v zachycovaném popílku. Spalovat by se mělo jen minimální 

množství odpadů, které nelze využít jako druhotné suroviny a před tímto způsobem 

zneškodňování odpadů má přednost materiálové zpracování.  
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4.1 Výhody a nevýhody spalování 

Výhody spalování:  

• rychlý a efektivní proces, 

• zmenšení objemu o 80-90% a částečně i hmotnosti zpracovávaného odpadu, 

• úspora prvotních energetických surovin, 

• vznik stabilního produktu, který nepodléhá dalšímu rozkladu a lze ho po úpravě 

využít jako součást stavebního materiálu, 

• energetické využití odpadu (ohřev vody pro topení nebo výroba elektrického 

proudu z páry či horkých plynů), 

• zabezpečení vyhovující ochrany ovzduší instalací zařízení pro vícestupňové čištění 

spalin. 

Nevýhody spalování: 

• výstavba spalovny je finančně náročná, 

• potřeba kvalifikované obsluhy u spalovacího zařízení a pro zabezpečení 

bezpečného provozu, 

• vysoké náklady na provoz a údržbu zařízení, 

• při spalování mohou vznikat škodlivé zplodiny, které unikají do ovzduší, 

• nutnost nakládaní s tuhými produkty spalování a v případě odpadu s velkým 

nespalitelným podílem je velká produkce popela, 

• při spalovaní vznikají popílky, které obsahují těžké kovy. [14] 
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4.2 Princip spalování 

Spalování tuhých odpadů probíhá dosti složitým způsobem. Odpady jsou zahřívány 

po styku s horkými spalinami nebo pomocí předehřátého vzduchu a sáláním ze stěn pece. 

K vysušení odpadu dochází za teplot 50°C až 150°C a za vyšších teplot pak v důsledku 

složitých rozkladných procesů dochází ke vzniku těkavých látek. Tyto jsou hořlavé a po 

jejich vznícení dochází ke vzniku plamene. Zbývající tuhý materiál je dále postupně 

odplyňován. Po dosažení dostatečně zápalné teploty je postupně spalován. Zápalná teplota 

představuje minimální teplotu, při jejímž dosažení dochází ke spontánnímu hoření odpadu 

v důsledku uvolnění dostatečného množství tepla ke krytí ztrát do okolí. K zajištění 

správného a bezpečného spalování a k tomu aby probíhalo požadovaným způsobem za 

vzniku v podstatě neškodných plynných látek, je nutno zajistit určité základní podmínky: 

• dostatečné množství spalovacího vzduchu, který se do spalovací komory přivádí 

s  1,5 až 2 – násobným přebytkem. Spalovaný odpad je velmi různorodý materiál 

a  je nutné, aby byl zajištěn kyslík v přebytku. 

• dostatečné množství tepla, které je potřebné k rychlému zahřátí odpadu na zápalnou 

teplotu. Pokud je odpad zahříván pomalu nemusí dojít ke spálení všech škodlivin. 

Zahřívání na zápalnou teplotu se pohybuje v rozmezí teplot 250°C – 400°C. 

• dostatečný vývin tepla, nezbytný ke krytí ztrát tepla do okolí a k udržení teploty v 

reakční komoře, 

• zajištění dostatečně vysoké teploty hoření odpadu. Musí se zajistit teplota ve 

spalovací komoře 800°C – 1000°C a v dohořívací komoře se musí udržet teplota 

900°C – 1300°C, 

• zajištění zdržení spalin v komoře dodatečného spalování (v dohořívací komoře) po 

dobu minimálně 2 sekund. 

Nejdůležitější charakteristiky spaloven jsou doba spalování, teplota spalování a 

účinnost promíchávání, které musí být zabezpečeno, aby došlo k úplnému a bezpečnému 

zneškodnění odpadu. [14] 
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4.3 Pochody probíhající při spalování 

Každý odpad, který je spalován ve spalovnách prochází určitým spalovacím 

cyklem. Tento cyklus má několik fází:  

• předsoušení odpadu  

• odplyňování odpadu,  

• zapálení odpadu,  

• spalování odpadu,  

• hoření,  

• vyhořívání, 

• odvádění tepla. 

Ve fázi předsoušení se odpady předsušují sáláním plamene z dalších pásem 

spalování a vzduchem přiváděným pod rošt. Teplota dosahuje 100°C. Vlhkost odpadu se 

mění v páru.  

Sáláním plamene nebo klenby spalovacího prostoru se odpady ohřívají na teplotu 

200°C – 600°C. Dochází k reakcím mezi kyslíkem a uhlíkatými látkami v odpadech. 

Hořlavé látky se přeměňují na těkavé látky a nastává fáze odplyňování. 

Na povrchu odpadového lože vznikají ložiska hoření a nastává zapálení odpadu. 

Těkavé látky procházejí ohništěm ve formě proudu plynu. Lože se prohořívá a dosahuje 

teploty 500°C – 800°C. 

Dále nastává fáze hoření, kde je důležitý dostatečný přívod vzduchu s přebytkem 

40 %. Hoří také plyny a vzniklý polokoks, přičemž teplota dosahuje 1000°C – 1100°C. 

Následné teplo se odvádí spalinami a v loži vzniká popel a škvára. 

Při vyhořívání vzniká ještě velké množství tepla, které je nutno odvádět. Teplota 

v této fázi dosahuje až 1200°C a musí se udržovat pod bodem tavení popela vysokým 

přebytkem vzduchu. Z roštu se odvádí popel, škvára a nespalitelný zbytek odpadů. [14] 
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4.4 Tuhé odpady ze spalování 

Procesy probíhající při spalování odpadů produkují pevné zbytky. Vzniká několik 

typů tuhých odpadů, které je potřeba bezpečně deponovat nebo přepracovat (stabilizovat 

nebo solidifikovat). Vznikají několik typů tuhých zbytků:  

• škvára, struska, polokoks, 

• tuhé částečky ze suchého odprášeni spalin (odprach), 

• tuhý zbytek z procesu čištění spalin a čištění technologických vod. 

Některé tuhé zbytky po spalování mohou představovat ohrožení životního prostředí. 

Jiné se ale mohou využít při rekultivacích. 

Hlavní tuhý zbytek je škvára (popel), struska nebo polokoks, které mohou 

představovat nebezpečí při svém volném deponování. Hlavní nebezpečí spočívá především 

kvůli výluhu kovových iontů. Vyluhovatelnost tuhých zbytků musí být analyzována 

a uložená na vhodný typ skládky dle nebezpečnosti.  

Mezi nebezpečnější tuhé podíly se řadí nejjemnější prachové částečky. Obsahují 

vysoké koncentrace polychlorovaných dibenzodioxinů (PCDD) a dibenzofuranů (PCDF) 

a kovové oxidy s vysokým podílem těžkých kovů. Proto je nutno s těmito produkty 

zacházet jako s nebezpečným odpadem. [7] 

Některé tuhé zbytky se řadí mezi nebezpečný odpad a ukládají se na skládku 

nebezpečných odpadů. 
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5 Spalovna nebezpečného odpadu Fecupral s.r.o. 

Společnost Fecupral s.r.o (viz obrázek č. 1) se nachází na východním Slovensku 

v městě Prešov. Vznikla v roce 1994, kdy začala nakládat s odpady. Zabývá se sběrem, 

tříděním a likvidací nebezpečných odpadů. V roce 2000 přibylo do společnosti zařízení pro 

zneškodňování odpadů – spalovna nebezpečných odpadů. 

Spalovací zařízení je vyprojektováno pro ekologicky – termické zneškodňování 

tuhých, pastovitých a kapalných odpadů ve dvou spalovacích stupních. Jde tedy o přímé 

oxidační dvoustupňové kontinuální spalování.  

 

Obrázek č. 1 Spalovna Fecupral s.r.o. 
Zdroj:[46] 

Spalovna spaluje zhruba 190 druhů nebezpečných odpadů (viz příloha č. 2), mezi 

jinými i odpady ze zdravotní a veterinární péče. Předností tohoto způsobu zneškodnění 

nebezpečných odpadů spalováním je redukce jeho objemu na 80 až 90 %, přičemž vzniká 

nereaktivní inertní popel, který se ukládá na skládku nebezpečných odpadů ve městě 

Strážske.  

Hodinový výkon spalovny závisí na výhřevnosti jednotlivých druhů odpadů. 

Průměrný výkon spalovny je 150 kg/hod.  

  Vliv spalovny na ovzduší je minimalizován účinným čištěním spalin Ecosorbhan, 

jehož účinnost se prověřuje měřením emisí znečišťujících látek. Technologie čištění spalin 

systémem Ecosorbhan je řešena na principu selektivní adsorpce, mechanickým čištěním 

spalin na tkaninovém filtru. Monitorování spalin je vykonáváno analyzátorem 

Xendos 2700.  
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 Spalovna svým vybavením spalovací části i čištěním spalin představuje stav 

techniky, který je stanoven pro tento druh zařízení a splňuje všechna kritéria pro provoz 

takového zařízení.  

 Spalovna se řídí platnými zákony a vyhláškami Slovenské republiky o odpadech a 

ovzduší, dodržuje všechny současné právní předpisy týkající se životného prostředí. 

5.1 Popis spalovacího zařízení 

Spalovací zařízení tvoří kotelna se zabudovanou rotační pecí a dohořívací komorou. 

Spalování probíhá ve dvou spalovacích stupních. První stupeň probíhá v rotační peci a 

druhý v dohořívací komoře – termoreaktoru. V prvním stupni v rotační peci dosahuje 

teplota nad 500°C až do 900°C. Ve druhém stupni v dohořívací komoře dosahuje teplota 

nad 900°C až do 1300°C. Technologie spalovny má moderní dioxinový filtr, což umožňuje 

spalovat odpady s obsahem PCB. Při likvidaci odpadů s obsahem PCB probíhá spalování 

při teplotě nad 1200°C. V dohořívací komoře se musí proto zdržet spaliny 2 až 3 sekundy s 

obsahem kyslíku minimálně 6 %, aby nedocházelo ke vzniku nebezpečných dioxinů a 

furanů a aby byl dokončen termický rozklad odpadů. Spodní část dohořívací komory slouží 

k odpopelnění rotační pece a k vyloučení popílku ze spalin. Stabilizačním palivem je 

zemní plyn v obou stupních. 

Vstupní část rotační pece nazývaná hlava je vybavená: 

• hořákem na zemní plyn APH – M 04 PZ, 

• pásovým vynášecím dopravníkem, 

• šnekovým dávkovačem pro kontinuální dávkování odpadů rypné konzistence, 

• dávkovačem kusového odpadu a odpadů v pytlích, který je podáván do pece pístem 

tlačeným vzduchem. 
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Dalšími součástmi zařízení jsou: 

• homogenizační míchačka odpadů, 

• technologický zásobník s váhou odpadů, 

• plošinový výtah kontejnerů s popelem, který se nachází pod pecí, 

• utilizační kotel, 

• tkaninový filtr, 

• dioxinový filtr,  

• havarijní komín 

Odpady se mohu spalovat třemi způsoby: 

• přes míchačku odpadů namícháním spolu s dřevěnými pilinami (tekuté odpady 

např. oleje, emulze, odpadové barvy, rozpouštědla, atd.), 

• přes kusový dávkovač odpadů (tuhé odpady např. odpady ze zdravotnictví, plastové 

obaly, adsorbenty, atd.), 

• vstřikováním (tekuté odpady např. chemikálie, pesticidy, atd.). 

Do pece odpady vstupují přes míchačku odpadů nebo pomocí dávkovače kusového 

odpadu. Odpad vhodný pro spalování se rozmíchá v míchačce odpadů na ideální 

konzistenci spolu s dřevenými pilinami. Při otáčení šneku míchačky se otevíráním 

výpadového otvoru vysypává namíchaná směs na pásový dopravník a z něj se 

homogenizovaná směs bez nečistot dávkuje do násypky šnekového dávkovače. Do komory 

dávkovače je možno vkládat jen předměty o maximálním průměru 280 mm a délce 

680 mm. Tekuté chemické látky stejného druhu se opatrně smíchávají do speciální tlakové 

nádoby, přes kterou se vstřikují do rotační pece vysokotlakovou hadicí se speciálními 

koncovými rychlospojkami a „stop“ ventilem, který zabezpečuje nevytékání kapaliny 

z hadice při odpojení. Tlak v nádobě se vytváří stlačeným plynem – dusíkem. 

Hlava rotační pece je uložena na podvozku, který umožňuje přístup do rotační pece 

při údržbě, technologické odstávce a opravách. V peci dochází k optimálnímu spalování 

odpadů vzhledem k rotaci pece a vzhledem ke čtyřstupňovému sklonu pece od hlavy 

k výstupu, kde se hořící odpad a následně i popel a škvára postupně posouvají do 

dohořívací komory. V peci je žáruvzdorná vyzdívka. Dosahuje teploty 800°C – 1000°C.  
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Dohořívací komora s termoreaktorem slouží jednak k odpopelnění rotační pece, k ohřátí 

spalin na teplotu přibližně 2000°C a s výdrží 2 – 3 sekundy a pak i k odloučení rozhodující 

části popílku ze spalin.  

Do první vertikální části komory je zaústěna rotační pec a tato část komory je 

vybavena výpadovou komorou pro popel a škváru ze spalování, která zasahuje do podpecí 

odkud je popel odebírán. Z výpadového otvoru dohořívací komory periodicky přes uzávěr 

vypadává popel, škvára a popílek o teplotě 60°C do popelového kontejneru.  

Spaliny stoupají nahoru a dostávají se do horizontální části, tedy termoreaktoru. 

Zde jsou spaliny dospalovány pomocí hořáku. V dalších dvou vertikálních zónách se ze 

spalin odlučuje popílek, který je odváděn do výpadové komory. Pro případ havárie je 

dohořívací komora vybavená havarijním komínem, kterým jsou spaliny odváděny do 

vnějšího prostoru.  

Z dohořívací komory jsou spaliny odváděny žárovým potrubím do utilizačního 

kotle, kde před vstupem do kotle je teplota spalin maximálně 1100°C.  

Po přechodu utilizačním kotlem – spalinovým výměníkem jsou spaliny vedené 

přímo do linky čištění spalin. Technologie čištění spalin je řešena na principu selektivní 

adsorpce s mechanickým čištěním spalin na tkaninovém filtru. Jako aktivní část sorbentu 

se využívá suché aditivum. Pro zvýšení účinnosti zachytávání těžkých kovů, dioxinu a 

furanu se přímo namíchává aktivní sorbent s aktivním uhlím. Rozhodujícím aparátem linky 

čištění spalin je reaktor pro rozprašování absorbentu, ve kterém se realizuje čištění spalin 

od plynných škodlivin a těžkých kovů.  

V prvním adsorpčním stupni se realizuje zachytávání halogenu, dále zachytávání 

zbytkových aerosolů zkondenzovaných těžkými kovy rozprašováním adsorbentu 

v reaktoru a po zreagování jsou prachové částečky adsorbentu s obsahem škodlivin 

zachytávané na tkaninovém filtru, kde probíhají zbylé reakce a jsou zachytávány na 

tkanině vrstvičky adsorpční náplně se škodlivinami typu PCDD a PCDF. Všechny 

adsorpční stupně tvoří jeden kompaktní celek.  

Aby mohla spalovna spalovat odpady s obsahem PCB, je technologie dovybavena o 

dioxinový filtr. Rozhodujícím aparátem zařízení na separaci dioxinu je adsorber. V tělese 

aparátu je umístněna adsorpční náplň – hnědouhelný aktivní koks připravovaný specielně 

pro separaci dioxinu. Sorpční technologie je navrhnuta v samostatném adsorberu 

situovaném na konci linky čištění spalin přímo za tkaninovým filtrem. Při tomto systému 
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se sorpční kapacita sorbentu ve vysoké míře využije a množství vznikajícího nebezpečného 

odpadu s obsahem dioxinu je malé. Vzniklý odpad je možné při definovaných teplotních 

podmínkách termicky rozložit a jeho likvidace je ekonomicky a technicky nenáročná. 

5.2 Spalovací linka 

Spalovna zvláštního a nebezpečného odpadu je akreditovanou spalovnou a je 

určena pro přímé oxidační dvojstupňové kontinuální spalování zvlášť nebezpečných 

odpadů. 

Před samotným zpracováním se odpad homogenizuje a upravuje na vhodnou 

konzistenci v homogenizační míchačce. S ní je přepravovaný do rotační pece přes 

technologický zásobník s váhou odpadů pásovým dopravníkem a šnekovým dávkovačem 

(viz obrázek č. 2 a 3). Tekuté chemické látky se smíchávají v speciální tlakové nádobě (viz 

obrázek č. 4).  

 

Obrázek č. 2 Pásový dopravník tuhého nebezpečného odpadu  
Zdroj:[46] 

 

Obrázek č. 3 Šnekový dávkovač 
Zdroj:[46]  
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Obrázek č. 4 Tlaková nádoba na tekuté chemické látky 
Zdroj:[46] 

První stupeň spalování probíhá v rotační peci (viz obrázek č. 5) se zabudovaným 

hořákem a druhý stupeň v dohořívací komoře s termoreaktorem (viz obrázek č. 6). 

 

Obrázek č. 5 Rotační pec typ RPS 1000 
Zdroj: [46] 
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Obrázek č. 6 Dohořívací komora s termoreaktorem 
Zdroj: [46] 

V dohořívací komoře s termoreaktorem se odděluje v první vertikální části popel 

a škvára, v druhé – horizontální části – popílek a vzdušina. Za dohořívací komorou 

vzdušina přechází utilizačním kotlem a výměníkem (viz obrázek č. 7), kde se vyhřívá 

voda, která se dále využívá za účelem vytápění nebo ohřevu teplé užitkové vody. 

 

Obrázek č. 7 Výměník na výrobu teplé užitkové vody 
Zdroj: [46] 
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Za utilizačním kotlem a výměníkem následuje linka suchého čištění spalin. Linku 

tvoří: 

• zařízení na míchání suché směsi sorbentu s aktivním uhlím, která se rozprašuje do 

proudu vzdušiny, 

• tkaninový filtr (viz obrázek č. 8), 

• dioxinový filtr (viz obrázek č. 9). 

 

Obrázek č. 8 Tkaninový filtr 
Zdroj: [46] 

 

Obrázek č. 9 Dioxinový filtr 
Zdroj: [46] 
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Na obrázku č. 10 je schéma spalovny. 

 
1 homogenizační míchačka 
2  vynášecí dopravník 
3 technologický zásobník s váhou  
4 šnekový dávkovač 
5 speciální tlaková nádoba 
6 dávkovač kusového odpadu 
7 rotační pec 
8 dopalovací komora 
9 výstup popela 
10 havarijní komín 
11  výměník tepla 
12 zařízení čištění odpadového plynu 
13  tkaninový filtr 
14 dioxinový filtr 
15  spalinový ventilátor 
16  komín 

Obrázek č. 10 Schéma spalovny nebezpečných odpadů – Fecupral spol. s r. o. 
Zdroj: [45] 
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Technické parametry spalovny udává tabulka č. 1. 

Tabulka č. 1 Přehled hlavních technických parametrů spalovacího zařízení 

Název zařízení Typ zařízení 

Typ zařízení RSP 1000 

Výrobce SMS, s. r. o., Rokycany 

Rok uvedení do provozu 1999 

Výkon spalovny 150kg odpadu/ hodinu 

Průměr rotační pece- vnější 1600 mm 

Průměr rotační pece- vnitřní 1000 mm 

Délka rotační pece 6000 mm 

Počet a typ horáků v rotační peci 2 ks- RP- APH- M 04 PZ 

Hořák v dohořívací komoře APH- M 10 PZ 

Palivo stabilizačních horáků/ spotřeba Zemní plyn / max. 75 m³/h 

Teplota v dohořívací komoře 
(termoreaktoru) 

 Min. 1200°C 

Odlučovač tuhých znečišťujících látek Tkaninový filtr FDW 64 

Zdroj: [44] 

5.3 Měření škodlivin v procesu spalování 

Pravidelný monitoring má ve Slovenské republice legislativní základ v zákoně 

o ovzduší č. 478/2002 Z. z. Ustanovuje požadavky na instalaci a provozování zdrojů 

znečištění ovzduší a vyhlášce SR č. 408/2003 Z. z. „o monitorování“. Pojem monitoring 

zahrnuje kontinuální a diskontinuální měření emisí s použitím emisních měřících systémů 

a také kalibraci a funkční zkoušení kontinuálních emisních měřicích systémů. [29] 
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Národní legislativa v oblasti monitoringu emisí navazuje na legislativu na evropské 

úrovni – Směrnice o integrované prevenci a ochraně ovzduší (IPPC directive) Tato 

směrnice ustanovuje požadavky vykonávání emisních měření, specifikuje požadavky na 

monitoring, metodologii, frekvenci a postup vyhodnocování. [29] 

Ve spalovně nebezpečného odpadu Fecupral spol. s r.o., Prešov se měří tyto 

parametry: 

• TZL (tuhé znečišťující látky),  

• oxid uhelnatý (CO), 

• celkový organický uhlík (TOC), 

• oxidy dusíku (NOx) 

a z technických parametrů: 

• obsah kyslíku ve spalinách, 

• teplota v dohořívací komoře, 

• teplota odpadového plynu. 

Na kontinuální měření spalovna využívá kompaktní kontinuálny emisní 

monitorovací systém Horiba (viz obrázek č. 11). Je určen na stanovení emisí CO, SO2, 

NOx (NO, NO2), a referenční složky O2, případně CO2 v náročných podmínkách spalovny 

odpadů. 
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Obrázek č. 11 Emisní monitorovací systém Horiba 
Zdroj:[46] 

Výsledky měření jsou monitorovány počítačovým systémem a zaznamenávány 

v pravidelných půlhodinových intervalech. 

  Spalovna nebezpečného odpadu je spalovna, která splňuje kritéria měření emisí 

a znečišťujících látek, které se vypouštějí do ovzduší. 
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6 Analytická část 

Analytická část diplomové práce byla zaměřená na rozbor popílku po spalování 

nebezpečného odpadu. Odebrané vzorky byly zkoumané, protože jsou zařáděné jako 

nebezpečný odpad. Bylo zjišťováno, zda je technologie bakteriálního loužení vhodná 

metoda pro úpravu vzorků. Výsledky byly porovnávány před a po loužení s legislativou 

určenou pro ukládání odpadů na skládky nebezpečného odpadu.  

 Na analýzy byly použity dva vzorky popílku. Vzorek č. 1 byl popílek po spalování 

chemických odpadů a vzorek č. 2 byl popílek po spalování zdravotnického odpadu. 

6.1 Odběr a popis vzorků popílku 

Popílek je odpadním materiálem vznikající při spalování (viz obrázek č. 12). Je to 

heterogenní materiál tvořený částicemi o různých vlastnostech, jak fyzikálních, 

chemických, mineralogických, morfologických a technologických. Je vhodným materiálem 

pro stavební účely, pro svoje výrazné pucolánové vlastnosti.  

Vlastnosti popílku závisí především na druhu spalovaného odpadu a podmínkách 

spalování a stejně tak i na tom, z čeho je odpad složen.  

Fyzikálně je popílek velmi jemný prach se sklovitou strukturou a ve většině případů 

má zrna oblých tvarů. Je světle hnědé až tmavě šedé barvy a má zrnitost kolem 0 – 1 mm.  

Z hlediska chemického složení je popílek, kromě zbytků hořlavých materiálů, 

především složen z oxidu křemíku, hliníku, železa, vápníku, hořčíku a síry a alkalických 

oxidů. [33] 

 

Obrázek č. 12 Popílek po spalování nebezpečného odpadu 
Zdroj:[46]  



Bc. Lucia Rozumová: Termické zpracování odpadů ve spalovně Fecupral s.r.o. 
 

 
42 

2010 

Odběr vzorků 

Při odběru vzorků je nejdůležitější správné provedení. Cílem je odebrat 

reprezentativní vzorek. Při bezchybném provedení získáme spolehlivé informace o 

vlastnostech a složení vzorků. Při odběrech vzorků popílku je nutno řádně označit 

jednotlivé vzorky.   

 Odběr vzorku popílku se provádí vzorkovacím zařízením. Používá se lopatka 

nejlépe plastiková nebo kovová. Lopatkou se odebere potřebné množství popílku, které se 

pak bezpečně uzavře. Vzorky se odebírají do plastové nádoby s víčkem, aby nedošlo 

k úniku popílku. Na odběrovém místě se odebere vzorkovacím zařízením vzorek. Když 

popílek obsahuje cizorodý materiál, tak se z něj odstraní a pak se lopatkou nadávkuje do 

plastové nádoby a uzavře. Následně je vzorek uchováván v tmavé a suché místnosti. 

Vzorek popílku je pak možno použít k potřebným analýzám. Při vzorkování je nutné 

dodržovat základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Popis analyzovaných vzorků  

Popílky odebírané ve spalovně Fecupral byly šedé barvy. Vzorky byly homogenní a 

zrníčka byly jemné prachové částice šedé barvy. K analýze byly odebrány vzorky po 

spalování chemických odpadů a po spalování zdravotnického odpadu. Vzorek č. 1 byl po 

spalování chemických odpadů a byl odebrán 24. 9. 2009. Vzorek č. 2 byl po spalování 

zdravotnického odpadu odebrán 17. 9. 2009. Oba tyto vzorky byly řádně uzavřené, aby 

nedošlo k případnému úniku.  

U vzorků bylo na začátku výzkumu zjišťováno pomocí RTG – difrakční analýze 

složení vzorků (viz graf č. 1 a 2). Analýza byla provedena v laboratořích Institutu 

Geologického Inženýrství, VŠB – TUO. 
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Graf. č. 1 Mineralogické složení vzorku č. 1 
  Zdroj: [43] 
 

Graf. č. 2 Mineralogické složení vzorku č. 2 
Zdroj:[43] 

Část z každého vzorku byla analyzována hned dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., 

přílohy č. 2, a část byla bakteriálně loužena a následně po loužení také analyzována dle 

stejné vyhlášky.  
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6.2 Bakteriální loužení  

Bakteriální loužení je proces rozpouštění kovů za katalytického působení bakterií. 

Přímým důsledkem biologicky – chemických reakcí je porušení struktury původního 

materiálu extrakcí některých prvků až po úplnou degradaci struktury. Následnou 

transformací vzniká sekundární materiál.  

Tento proces probíhá v přírodě již od dávné minulosti a už v minulých stoletích 

byla extrahována měď z důlních vod přirozeným loužicím pochodem. Prvními známými 

vědci byli Colmer a Hinkel, kteří z uhelných drenážních vod izolovali mikroorganismus 

oxidující železo s názvem Acidithiobacillus ferrooxidans. Spolu s bakteriemi druhu 

Acidithiobacillus thiooxidans se staly základními mikroorganismy v procesu loužení. [21] 

6.2.1 Acidithiobacillus ferrooxidans 

Bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans jsou bakterie, které jsou řazeny mezi 

thionové bakterie rodu Thiobacillus. Tyto bakterie byly izolovány Colmerem a Hinklem 

z kyselých důlních vod v různých lokalitách tehdy, když byla v minerálech přítomna síra 

nebo železo. Odlišují se od ostatních autotrofních mikroorganismů schopností získávat 

energii oxidací železa a také síry.  

Bakterie druhu Acidithiobacillus ferrooxidans jsou mikroorganismy, které jsou 

striktně aerobní a chemolitotrofní. Energii získávají oxidací anorganických sloučenin. 

Hlavním energetickým substrátem je dvojmocné železo. Tyto baktérie jsou schopné 

využívat nejen železo obsažené v roztoku ve formě síranu, ale i železo vázané v sirnících a 

také elementární železo. Bakterie jsou také schopny využívat energii těchto zdrojů –

 trithionáty, tetrathionáty, trisulfáty, kde je konečným produktem oxidovaná kyselina 

sírová. Kyslík z atmosféry slouží bakteriím jako finální akceptor elektronů. Zdrojem uhlíku 

je oxid uhličitý z atmosféry. Hlavním faktorem jejího růstu je zásobování kultury 

vzduchem. [18] 

Buňky Acidithiobacillus ferrooxidans jsou krátké tyčinky se zaoblenými konci, 

které se vyskytují v kultuře většinou jednotlivě, ale mohou tvořit i páry. Acidithiobacillus 

ferrooxidans jsou pohyblivé, nespirálující, gramnegativní bakterie. V nové kultuře jsou 

pohyblivé a s postupujícím stárnutím buňky ztrácejí pohyblivost. Buňky se pohybují 

pomocí jednoho bičíku a rozmnožují se příčným dělením.  
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Na povrchu buňky se nachází buněčná stěna, která slouží jako mechanická ochrana 

před nepříznivými vnějšími vlivy a zodpovídá za tvar buňky. Udržuje také v buňce 

potřebnou vlhkost a vyrovnává osmotický tlak mezi buňkou a okolím. Buněčná stěna je 

pokryta slizovou vrstvou, která chrání bakterie před nepříznivým vlivem vnějšího 

prostředí. Bičík je pohybový orgán a je tvořen dlouhými tenkými vlákny, obsahujícími 

protein – flagelin. Některé buňky mají na svém povrchu fimbrie a pilusy, které slouží také 

jako pohybová ústrojí nebo k adhezi na jinou buňku. Vnitřní část buňky tvoří 

cytoplazmatický roztok obsahující jednotlivé orgány a vyplňuje vnitřní prostor buňky. 

Obsahuje ribozomy, které jsou centra syntézy bílkovin. Důležitým orgánem buňky je jádro, 

které nemá vlastní membránu a je odděleno od cytoplazmy, má nepravidelný tvar a je 

nositelem genetických informací. Dalšími důležitými orgány jsou ribozomy, složené z 

RNA a bílkovin, jejichž úloha spočívá v syntéze bílkovin. Cytoplazma je ohraničena 

cytoplazmatickou membránou a je uložena pod buněčnou stěnou. Cytoplazma reguluje 

propustnost buňky a účastní se energetické přeměny v její dýchací soustavě a k přenosu 

elektronů. V cytoplazmě se také vyskytují mezozómy a někdy také plazmidy. Plazmidy 

jsou pravděpodobně zodpovědné za adaptační schopnosti buňky, ale nejsou nevyhnutné 

k životním procesům. [15] 

6.2.2 Faktory ovlivňující činnost bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans 

Pro tyto bakterie jsou důležité tyto faktory rozdělené do tří skupin: 

Fyzikálně – chemické faktory:  

• vliv pH prostředí 

Optimální pH prostředí je od 1,7 do 2,4. Při pH 7,0 – 7,6 jsou neaktivní a stoupne – li pH 

na 9,0 dochází k jejich usmrcení. 

• vliv CO2 a O

Optimální koncentrace kyslíku je 2 mg.l

2 

-1. Zvyšování koncentrace neovlivňuje proces 

loužení, ale při snížení koncentrace pod 2 mg.l-1

• vliv teploty 

 dochází k zhoršování výsledků. Aerací se 

loužení intenzifikuje. 

Optimální teplota prostředí pro činnost bakterií je 28°C – 30°C. Při teplotě 40°C dochází k 

pozastavení rozmnožování a při teplotě 50°C a více bakterie hynou.   
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• vliv redoxního potenciálu 

• stupeň aerace 

Biologické faktory: 

• složení aktivačního média a adaptace kultury 

Jako aktivační médium se používá Silvermann 9K, které je nejvhodnější z hlediska 

maximálního nárůstu bakterií.  

• koncentrace bakterií a nárůst kultury  

• mineralogické složení živné půdy 

Technologické faktory: 

• poměr tuhé a kapalné fáze v suspenzi 

• vliv zrnitosti 

Zrnitost vstupního materiálu je velmi důležitá, protože by měla zajišťovat úplné otevření 

užitkového materiálu. Tím se zabezpečí cesta adsorpce bakterií na povrch minerálu.  

• čas loužení. 

6.2.3 Bakteriální loužení odebraných vzorků popílku 

Na bakteriální loužení se používá médium Silvermann 9K. Na dva vzorky popílku 

o hmotnosti 100g je potřebné si připravit 2 litry media 9K. Pro přípravu média jsou 

potřebné dvě erlenmayerovy baňky. Do první baňky (viz tabulka č. 2) se přidá (NH4)2SO4, 

KCl, K2HPO4, Ca(NO3)2, MgSO4 . 7 H2O a všechno se doplní destilovanou vodou. Do 

druhé baňky (viz tabulka č. 3) se přidá 0,5M H2SO4, FeSO4 . 7 H2O a doplní se 

destilovanou vodou. Po dokončení těchto dvou suspenzí se připraví větší baňka, kde se obě 

suspenze smíchají za vzniku média Silvermann 9K.  

Tabulka č. 2 Medium Silvermann 9K (první baňka) 

Chemická látka Jednotka Množství 
(NH4)2SO g 4 4,00 
KCl g 0,20 
K2HPO g 4 1,00 
Ca(NO3) g 2 0,02 
MgSO4 . 7 H2 g O 1,00 
Destilovaná voda ml 1400 

  



Bc. Lucia Rozumová: Termické zpracování odpadů ve spalovně Fecupral s.r.o. 
 

 
47 

2010 

Tabulka č. 3 Medium Silvermann 9K (druhá baňka) 

Chemická látka Jednotka Množství 
FeSO4 . 7 H2 g O 20,00 
0,5M H2SO ml 4 4 
Destilovaná voda ml 600 

  

Pak se odebere 100g vzorku každého popílku odebraného k analýze. Do litrové 

baňky se přidá 100g popílku, 1l média a 0,2l bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans a 

upraví se pH prostředí 10 M H2SO4 na 1,8 – 2,2. Promíchávání a současně i provzdušnění 

suspenze se zajistí aeračním čerpadlem (viz obrázek č. 13). Vzorek se udržuje při pokojové 

teplotě. Každý den se kontroluje pH prostředí, protože se musí udržovat stabilní pH 

v průběhu celého bakteriálního loužení pomocí 10 M H2SO4

 

Obrázek č. 13 Bakteriální loužení popílku 
Zdroj:[46] 

  

. Bakteriální loužení trvá 

měsíc. V průběhu měsíce se musí kontrolovat objem, tak aby byl stále na 1 l. Když 

poklesne hladina, doplní se destilovanou vodou. Na oživení bakteriálního loužicího 

roztoku se doplňuje jednou za týden médium a také bakterie Acidithiobacillus 

ferrooxidans.  
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Po měsíci bakteriálního loužení se zastaví provzdušnění a oba vzorky se nechají 

usadit. Po usazení se vzorky přemyjí HCl a přefiltrují destilovanou vodou (viz obrázek 

č. 14). Vzorky se filtrují do neutrálního pH. Po dosažení neutrálního pH se vzorky nechají 

vysušit v sušárně. Po vysušení oba vzorky dále analyzujeme. 

 

Obrázek č. 14 Filtrování popílku po bakteriálním loužení 
Zdroj:[46] 

6.3 Analýzy vzorků popílku 

Vzorek popílku byl tak homogenní, že nebyla potřebná předúprava vzorků 

k analýze. Popílek byl nejdříve převeden do vodného výluhu podle normy 

ČSN EN 12457/1-4 a následně byly provedeny tyto analýzy dle vyhlášky 294/2005 Sb.: 

• stanovení pH, 

• stanovení rozpuštěných látek, 

• stanovení Cd, Ni, Pb metodou plamenové AAS, 

• stanovení As, Mo, Se a Sb metodou elektrotermické AAS, 

• stanovení Hg analyzátorem AMA 254, 

• stanovení Ba, Cr, Cu a Zn metodou ICP – AES, provádět 

• spektrometrické stanovení fenolů ve vodách, 

• stanovení aniontů metodou iontové chromatografie.  
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Výše uvedené analýzy byly uskutečněny v laboratořích Centra Nanotechnologii, 

VŠB – TUO. Stanovení pH, vodivosti, Hg a fenolů jsem prováděla samostatně 

s dohlížejícím dozorem. 

6.3.1 Stanovení pH 

 Při měření pH z vodního výluhu se využívá přenosný pH – metr GRYF 158 

(viz obrázek č. 15). Stanovení pH se provádí dle normy ČSN EN 12506. Před měřením se 

vzorek důkladně promíchá. Elektroda se důkladně opláchne destilovanou vodou a pak se 

ponoří do vzorku. Po ustálení hodnot se z displeje odečte naměřená hodnota. 

 

Obrázek č. 15 pH – metr 
Zdroj:[46] 

6.3.2 Stanovení rozpuštěných látek  

Obsah rozpuštěných látek se určuje z vodního výluhu popílku. Stanovení se provádí 

dle normy ČSN 75 7346. Do předem vyžíhané a zvážené misky se odměří určitý objem 

výluhu, který se odpaří na vodní lázni. Odpařený vzorek – odparek se suší do konstantní 

hmotnosti při teplotě 105oC a zváží.  
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6.3.3 Vodivost 

Vodivost je určována jako měrná vodivost roztoku. Stanovení se určuje dle normy 

ČSN ISO 10 523. Ukazuje na celkovou koncentraci iontů v roztoku a tím na koncentraci 

rozpuštěných disociovaných látek. Obsah iontů se měří vodivostní elektrodou, která je 

ponořena v měřeném roztoku. Vodivostní elektroda se ponoří do měřeného roztoku tak 

hluboko, aby byly ponořeny elektrody. Po ustálení hodnot se z displeje odečte naměřená 

hodnota (viz obrázek č. 16).  

 

Obrázek č. 16 Konduktometr 
Zdroj:[46] 

6.3.4 Stanovení prvků metodou AAS 

Atomová absorpční spektroskopie (viz obrázek č. 17) je metoda, která využívá 

absorpce monochromatického záření po jeho průchodu absorpčním prostředím, které 

obsahuje atomy stanovované látky. Podstatou této metody je absorpce 

elektromagnetického záření volnými atomy v plynném stavu.  

 

Obrázek č. 17 Atomový absorpční spektrometr SOLAR UNICAM 
Zdroj:[46]  
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Podle způsobu atomizace analytu se rozlišují následující techniky AAS: 

• plamenová atomizace, 

• elektrotermická (bezplamenová) atomizace, 

• hydridová atomizace, 

• technika studených par, 

• termooxidační atomizace. [22] 

Plamenová atomizace 

Metoda plamenové AAS se provádí dle normy ČSN ISO 8288, kterou se stanovují 

Cd, Ni, Pb. K tomuto druhu atomizace se využívá plamen. Nejčastěji se používá plamen 

acetylén – vzduch, kde se pohybuje teplota plamene kolem 2500 ºC a také acetylén – oxid 

dusný s teplotou plamene kolem 3000 ºC. Volba typu plamene závisí na typu analytu, který 

má být stanoven. 

Elektrotermická atomizace 

Využívá k atomizaci elektrický ohřev vzorku, který se realizuje v různých 

atomizátorech (grafitový, kovový). Rozdíl v těchto typech atomizací je, že v plameni 

jednotlivé kroky probíhají simultánně, kdežto v elektrotermické jsou časově odděleny díky 

teplotnímu režimu, který se skládá se čtyř kroků: 

1. Sušení vzorku při teplotách 105ºC nebo 120 ºC, kde je cílem odstranit vodu a 

rozpouštědlo obsažené ve vzorku. 

2. Termická úprava vzorku, která zahrnuje i pyrolýzu vzorku. Tady se volí teploty od 

200ºC do 1000ºC. Probíhá destrukce chemických vazeb analytu se složkami 

vzorku. 

3. Vlastní atomizace, při které je analyt převeden do atomárního stavu. Atomizace 

probíhá při teplotách 1000ºC – 3000ºC v závislosti od stanovovaného analytu a 

vždy jen v jednom kroku. V této fázi na vzniklé atomy analytu působí 

monochromatické záření a měří se absorbance analytu. 

4. Čištění atomizátoru při vyšší teplotě než byla teplota dosažena při atomizaci 

analytu. [22]  
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Metoda elektrotermické AAS se provádí pro Mo dle normy ISO 15586, pro Sb dle 

ISO 15586, pro As dle ČSN EN ISO 11 969, pro Se dle ČSN ISO 9965. 

6.3.5 Stanovení analyzátorem AMA 

Analyzátor AMA (viz obrázek č. 18) je jednoúčelový atomový absorpční 

spektrometr, který byl vyvinut a vyráběn v ČR. Využívá se pro stanovení celkového 

obsahu rtuti dle normy D – 6722. Mohu se používat jak pevné tak i kapalné vzorky bez 

potřeby předchozí úpravy vzorku (rozkladu, separace). Spektrometr využívá principu 

generování pár kovové rtuti tepelným rozkladem vzorku ve spalovací trubici s následným 

zachycením a zakoncentrováním na zlatém ama

 

Obrázek č. 18 AMA 254 
Zdroj:[46] 

lgamátoru. Opětovným tepelným 

vypuzením a detekcí je dosaženo vysoké citlivosti bez závislosti na matrici. Nosným 

plynem analyzátoru je kyslík. [34] 

6.3.6 Stanovení metodou AES 

Atomová emisní spektrometrie (AES) je založena na sledování emise 

elektromagnetického záření volnými atomy látek v plynném stavu. AES registruje fotony 

vzniklé přechody valenčních elektronů z excitovaného stavu do základního stavu. Buzení 

emisního spektra lze rozdělit na několik fází, kde nejprve musí dojít k destrukci molekul 

uvolnění atomů a následně k excitaci. Každý z prvků má charakteristický elektronový obal, 

který se mění na excitovaný stav dle výběrových pravidel a každý prvek poskytuje 

specifické spektrum. Intenzita spektrální čáry, je závislá na koncentraci atomů umožňuje 

kvalitativní analýzu.   
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AES obsahuje budící zdroj, který produkuje excitované atomy analytu, detektor, 

optickou část s monochromátorem a vyhodnocovací a řídící jednotku. AES dělíme dle 

použitého zdroje:  

• buzení v plameni, 

• plazmatem,  

• netermické buzení doutnavým výbojem, 

• elektrickým výbojem, 

• laserem. 

AES s indukčně vázanou plazmou (AES – ICP)  

Plazmové zdroje buzení pro spektrální analýzu se rozdělují na vysokofrekvenční a 

stejnosměrné. Využívá vysokofrekvenční plazmat, kterým se dodává energie indukční 

vazbou – indukčně vázané plazma (ICP). Zdrojem vysoké frekvence je generátor. 

Generátor je tvořený zdrojem a oscilátorem s elektronkovým zesilovačem. Provoz je velice 

finančně náročný, protože se jako pracovní plyny používají argon, kyslík nebo dusík. 

Vzorek před vstupem do plazmatu je zmlžován pomocí zmlžovačů, které jsou 

založeny na sacím účinku, nebo bez sacího účinku, pomocí ultrazvuku. Vzniklá emulze 

prochází zamlžovací komorou, kde se ze vzniklého aerosolu oddělí kapičky nevyhovující 

velikosti.  

AES – ICP se využívá na měření Ba, Cr, Cu, Zn dle normy ČSN EN ISO 11 885. 

 

Obrázek č. 19 Atomový emisní spektrometr s indukčně vázanou plazmou JY-24 s argonovou plasmou 
Zdroj:[46] 
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6.3.7 Spektrometrické stanovení fenolů ve vodách 

Na stanovování fenolů se využívá fotometrická metoda s 4 – aminoantipyrinem dle 

normy ČSN ISO 6439. Před samotným stanovením je nutno vzorky zakonzervovat. 

Konzervuje se vzorek jen tehdy, pokud není ihned po odběru stanovován. Konzervuje se 

hydroxidem sodným na hodnotu nejméně pH 11.  

Fenoly se oddělují destilací vodní parou po reakci s 4 – aminoantipyrinem 

v alkalickém prostředí (viz obrázek č. 20). Ke vhodnému zbarvení k fotometrii se využívá 

přítomnost hexakyanoželezitanu. Podle očekávané koncentrace se měří absorbance buď 

přímo z vybarveného destilátu, nebo u nižších koncentrací se měří absorbance 

chloroformového extraktu. Absorbance se měří při vlnové délce 510 nm (viz 

obrázekč. 21). 

 

Obrázek č. 20 Destilační přístroj 
Zdroj:[46] 

 

Obrázek č. 21 UV/VIS spektrometr Lambda 11 
Zdroj:[46] 
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6.3.8 Stanovení iontovou chromatografii 

Chromatografie je souhrnné označení pro skupinu fyzikálně – 

chemických separačních metod. Molekuly analytu se u všech typů chromatografických 

separací rozdělují mezi stacionární fázi a mobilní fázi. Dělení je založeno na 

rozdílné afinitě složek směsi k mobilní a stacionární fázi.  

Iontová chromatografie 

Iontová chromatografie je metoda, kde stacionární fáze je ionex a chromatografie 

probíhá na iontoměničích. Při tomto způsobu chromatografie zachycuje sorbent určitý 

typ iontů výměnou za jiný iont. Při iontové výměně difundují sorbované ionty z 

okolního roztoku do ionexu. Pak vytěsňují a vyměňují ekvivalentní množství jiných iontů 

vázaných na jiných výměnných skupinách. Tento pochod je obousměrný. Proto v určitém 

okamžiku dochází k ustavení rovnováhy. V ionexové chromatografii se však nikdy 

nevyužívá plná výměnná kapacita ionexu, o celkové rychlosti výměny rozhoduje 

především difuze kapalinovým filmem.  U velmi zředěných roztoků také difuze ionexem. 

Při technice iontové výměny jde o separaci iontů. Vždy je proto používána vodná 

mobilní fáze. Stacionární fáze, to je iontoměnič, ionex, je zpravidla makromolekulární 

matrice obsahující kyselou nebo bazickou funkční skupinu. Katexy jsou iontoměniče s 

kyselou funkční skupinou nesoucí záporný náboj. Anex obsahuje bazickou funkční 

skupinu a je nositelem kladného náboje. Ion obsažený v ionexu bývá vyměněn za ion 

obsažený v mobilní fázi nebo ve vzorku. Na principu soutěžení ionexu o tyto ionty dochází 

k separaci. 

Iontovou chromatografii se určují fluoridy, chloridy, sírany dle normy ČSN EN 

ISO 10304-1. 

6.4 Hodnoty a výsledky analýz vzorků 

Rozbory výluhů vzorků byly porovnávání s vyhláškou České republiky 

č. 294/2005 Sb. (viz tabulka č. 4), protože prováděné analýzy byly stanovovány dle této 

vyhlášky. V ní jsou stanoveny podmínky a kritéria pro přijetí odpadu na skládku skupiny 

S – nebezpečný odpad (S – NO). Zde je stanoveno, že vodný výluh připravený z odpadu 

postupem dle ČSN EN 12 457 – 4 nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné 

hodnoty.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzik%C3%A1ln%C3%AD_chemie�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzik%C3%A1ln%C3%AD_chemie�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Separa%C4%8Dn%C3%AD_metody�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Analyt�
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Stacion%C3%A1rn%C3%AD_f%C3%A1ze&action=edit&redlink=1�
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mobiln%C3%AD_f%C3%A1ze&action=edit&redlink=1�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Afinita�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ionex�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Iont�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Difuze�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Roztok�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Difuze�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina�
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1sada_%28chemie%29�
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Příloha č. 2 k vyhlášce ČR č. 294/2005 Sb. 

Tabulka č.4 Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti 

Ukazatel 

Třídy vyluhovatelnosti 
 
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 0,04 4 1 4 
Pb 0,05 5 1 5 
Sb 0,006 0,5 0,07 0,5 
Se 0,01 0,7 0,05 0,7 
Zn 0,4 20 5 20 
Mo 0,05 3 1 3 
RL(rozpuštěné látky) 400 8000 6000 10000 
pH  >=6 >=6  

Zdroj: [4] 

Vzorek č. 1 

Druh odpadu: popílek po spalování chemických odpadů 

Výsledky z tabulky č. 5 porovnané s vyhláškami ukazují, že před loužením byly 

překročeny limitní hodnoty třídy vyluhovatelnosti. Jedná se o ukazatele fluoridu a 

celkového chrómu. Po loužení podstatně poklesly stanovované hodnoty. Nejvýraznější 

pokles byl zaznamenán u fluoridu, chloridu a celkového chrómu. Celkově hodnoty 

nepřekračují limitní ukazatele. To znamená, že tenhle způsob úpravy je pro tento druh 

popílku vhodný a tím je možno popílek uložit na skládku nebezpečného odpadu. 
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Tabulka č. 5 Hodnoty výluhu pro vzorek č. 1 

Číslo vzorku   Vzorek č. 1 

Parametr Jednotka Limitní 
hodnota Před loužením Po loužení 

pH -   10,7 4,61 

Rozpuštěné látky mg/l 10000 5800 2770 

Fenolový index mg/l  < 0,05 < 0,05 

Fluoridy mg/l 50 < 100 18,8 

Chloridy mg/l 2500 2220 27 

Sírany mg/l 5000 546 1650 

As mg/l 2,5 < 0,01 < 0,01 

Ba mg/l 30 0,32 < 0,05 

Cd mg/l 0,5 < 0,005 < 0,005 

Cr celkový mg/l 7 11,3 < 0,03 

Cu mg/l 10 < 0,06 0,10 

Hg mg/l 0,2 0,003 < 0,001 

Ni mg/l 4 < 0,03 0,63 

Pb mg/l 5 0,08 0,08 

Sb mg/l 0,5 0,019 < 0,01 

Se mg/l 0,7 0,13 < 0,01 

Zn mg/l 20 0,66 2,93 

Mo mg/l 3 1,60 < 0,01 

Zdroj:[42] 
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Vzorek č. 2 

Druh odpadu: popílek po spalování zdravotnických odpadů 

Výsledky z tabulky č. 6 porovnané s vyhláškou ukazují, že před loužením byly 

překročeny limitní hodnoty třídy vyluhovatelnosti III. Jedná se o ukazatel fluoridu. Po 

loužení podstatně poklesly stanovované hodnoty, až na hodnotu kadmia. Předpokládám, že 

kadmium před loužením bylo ve formě nějakého komplexu a bakteriálním loužením se 

tento komplex mohl rozložit. Samozřejmě to se nedá určit z jedné analýzy, ale musím 

doporučit vícenásobní opakování pokusu, nebo zkusit jinou úpravu vzorku před uložením 

na skládku.  Pro tento druh popílku zvolená metoda úpravy není vhodná. Tedy ho není 

možné uložit na skládku nebezpečného odpadu.   
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Tabulka č. 6 Hodnoty výluhu pro vzorek č. 2 

Číslo vzorku   Vzorek č. 2 

Parametr Jednotka Limitní 
hodnota Před loužením Po loužení 

pH -   11,4 4,98 

Rozpuštěné látky mg/l 10000 3400 2520 

Fenolový index mg/l  < 0,05 < 0,05 

Fluoridy mg/l 50 < 100 < 1 

Chloridy mg/l 2500 825 23 

Sírany mg/l 5000 756 1530 

As mg/l 2,5 < 0,01 < 0,01 

Ba mg/l 30 0,17 < 0,05 

Cd mg/l 0,5 < 0,005 4,88 

Cr celkový mg/l 7 2,38 < 0,03 

Cu mg/l 10 < 0,03 0,65 

Hg mg/l 0,2 < 0,001 < 0,001 

Ni mg/l 4 < 0,03 0,33 

Pb mg/l 5 < 0,05 0,26 

Sb mg/l 0,5 < 0,01 0,017 

Se mg/l 0,7 < 0,01 < 0,01 

Zn mg/l 20 0,15 2,78 

Mo mg/l 3 2,13 < 0,01 

Zdroj:[42] 
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6.5 Zhodnocení výsledku analýz 

Cílem mé diplomové práce bylo posoudit, zda je bakteriální loužení vhodná metoda 

pro úpravu popílku a jestli se sníží jejich nebezpečnost. Sledované byly dva druhy popílku. 

Vzorek č. 1 byl po spalování chemických odpadů a vzorek č. 2 byl po spalování 

zdravotnických odpadů. Sledované byly ukazatele podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., kde 

jsou stanovené limitní hodnoty pro přijetí odpadů na skládku nebezpečného odpadu. 

 Hodnoty u popílku č. 1 po spalování chemických odpadů byly bakteriálním 

loužením sníženy a odpad je možno uložit na skládku nebezpečného odpadu. 

 Hodnoty u popílku č. 2 po spalování zdravotnických odpadů byly bakteriálním 

loužením sníženy, ale nastal nečekaný nárůst kadmia, který překročil limitní hodnoty, což 

znamená, že popílek je nutno upravit jinou metodou, nebo navrhuji opakování pokusu, 

jelikož to není možno určit z jedné analýzy. U tohoto popílku bakteriální loužení není 

vhodná metoda a tím nevyhovuje ukládání na skládku nebezpečného odpadu. 

 Celkový souhrn výsledku je v tabulce č. 7. 
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Tabulka č. 7 Souhrn výsledku obou vzorků 
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7 Závěr 

V diplomové práci jsem popsala fungování spalovny Fecupral s.r.o., která se 

nachází na východním Slovensku. Tím, že se spalovna musí řídit zákony a vyhláškami 

Slovenské republiky sem udělala náhled do slovenské legislativy týkající se nakládání 

s nebezpečným odpadem.  

V experimentální části práce jsem vzorky popílku po spalování nebezpečných 

odpadů podrobila bakteriálnímu loužení. Zkoumala jsem vliv bakterií na popílky a 

porovnávala jsem je před a po loužení s legislativou určenou pro ukládání odpadů na 

skládky nebezpečného odpadu. U vzorku popílku po spalování chemických odpadů tato 

metoda byla velmi úspěšná a podstatně se snížily hodnoty těžkých kovů. U druhého vzorku 

po spalování zdravotnických odpadů zvolená metoda nebyla moc úspěšná. Nastal nárůst 

kadmia nad hranici limitních hodnot. Do budoucna doporučuji tento vzorek podrobit 

novému loužení a podrobnější analýze. Na základě jedné analýzy není možné posoudit 

úspěšnost metody bakteriálního loužení pro tento typ vzorku. Proto doporučuji v případě 

provozního využití opakování experimentů. 

Celkově hodnotím metodu bakteriálního loužení za perspektivu do budoucna, ale 

pro provoz spalovny Fecupral s.r.o.by metoda bakteriálního loužení byla z provozního 

hlediska časově i ekonomicky náročná.  
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Příloha č. 1 Průvodní list nebezpečných odpadů 

Zdroj:[40] 
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Příloha č. 2 Seznam nebezpečných odpadů spalovaných ve spalovně Fecupral s.r.o.  

Seznam odpadů kategorie N: 

02 01 08     agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky 

03 01 04  piliny, hobliny, odřezky, odpadové řezivo nebo dřevotřískové/dřevovláknité 

desky, dýhy obsahující nebezpečné látky  

03 02 05    jiné prostředky na ochranu dřeva obsahující nebezpečné látky 

03 03 05     kaly z odstraňování tiskárenských barev při recyklaci papíru (deinking) 

04 01 04     čistící břečka obsahující chróm 

04 02 14     odpad z apretace obsahující organické rozpouštědla  

04 02 16     barvivá a pigmenty obsahující nebezpečné látky 

04 02 19    kaly ze zpracování nebezpečného odpadu v místě jeho vzniku obsahující 

nebezpečné látky 

05 01 03     kaly z dna nádrží 

05 01 04     kaly z kyselé alkylace 

05 01 05     rozlité ropné látky 

05 01 06     kaly z provozovny, zařízení a z činností údržby 

05 01 07     kyselé dehty 

05 01 08     jiné dehty 

05 01 09  kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku obsahující 

nebezpečné látky 

05 01 11     odpady z čištění paliv obsahující zásady 

05 01 12     ropné látky obsahující kyseliny 

05 01 15     použité filtrační hlinky 

06 02 01     hydroxid vápenatý 

06 02 03     hydroxid amonný 

06 02 04     hydroxid sodný a hydroxid draselný 

06 02 05     jiné zásady 

06 06 02     odpady obsahující nebezpečné sulfidy 

06 13 01    anorganické prostředky na ochranu rostlin, prostředky na ochranu dřeva a 

jiné biocidy 

07 01 03     organické halogenované rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy 

07 01 04     jiné organické rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy 
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07 01 07     halogenované destilační zbytky a reakční zplodiny 

07 01 08     jiné destilační zbytky a reakční zplodiny 

07 01 09     halofenované filtrační koláče a použité absorbenty 

07 01 10     jiné filtrační koláče a použité absorbenty 

07 01 11  kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku obsahující 

nebezpečné látky 

07 02 03     organické halogenované rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy 

07 02 04     jiné organické rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy 

07 02 07     halogenované destilační zbytky a reakční zplodiny 

07 02 08     jiné destilační zbytky a reakční zplodiny 

07 02 11  kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku obsahující 

nebezpečné látky 

07 03 03     organické halogenované rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy 

07 03 04     jiné organické rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy 

07 03 08     jiné destilační zbytky a reakční zplodiny 

07 03 11  kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku obsahující 

nebezpečné látky 

07 04 03     organické halogenované rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy 

07 04 04     jiné organické rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy 

07 04 08     jiné destilační zbytky a reakční zplodiny 

07 04 11  kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku obsahující 

nebezpečné látky 

07 04 13     tuhé odpady obsahující nebezpečné látky 

07 05 03     organické halogenované rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy 

07 05 04     jiné organické rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy 

07 05 07     halogenované destilační zbytky a reakční zplodiny 

07 05 08     jiné destilační zbytky a reakční zplodiny 

07 05 09     halogenované filtrační koláče a použité absorbenty 

07 05 11  kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku obsahující 

nebezpečné látky 

07 05 13     tuhé odpady obsahující nebezpečné látky 

07 06 03     organické halogenované rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy 
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07 06 04     jiné organické rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy 

07 06 07     halogenované destilační zbytky a reakční zplodiny  

07 06 08     jiné destilační zbytky a reakční zplodiny 

07 06 11  kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku obsahující 

nebezpečné látky 

07 07 03     organické halogenované rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy 

07 07 04     jiné organické rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy 

07 07 07     halogenované destilační zbytky a reakční zplodiny 

07 07 08     jiné destilační zbytky a reakční zplodiny 

07 07 11  kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku obsahující 

nebezpečné látky 

08 01 11     odpadové barvy a laky obsahující organické rozpouštědla nebo nebezpečné 

látky 

08 01 13     kaly z barvy nebo laku obsahující organické rozpouštědla 

08 01 15   vodné kaly obsahující barvy nebo laky, které obsahují organické 

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

08 01 16     vodné kaly obsahující barvy anebo laky, jiné jako uvedené v 08 01 15 

08 01 17     odpady z odstraňování barvy nebo laku obsahující organické rozpouštědla 

nebo jiné nebezpečné látky 

08 01 19   vodné suspenze obsahující barvy nebo laky, které obsahují organické 

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

08 01 21     odpadový odstraňovač barvy nebo laku 

08 03 12     odpadová tiskárenská barva obsahující nebezpečné látky 

08 03 14     kaly z tiskárenské barvy obsahující nebezpečné látky 

08 03 17     odpadový toner do tiskárny obsahující nebezpečné látky 

08 04 09     odpadové lepidla a těsnící materiály obsahující organické rozpouštědla nebo 

jiné nebezpečné látky 

08 04 11    kaly z lepidel a těsnících materiálů obsahujících organické rozpouštědla 

nebo jiné nebezpečné látky 

08 04 13     vodné kaly obsahující lepidla nebo těsnící materiály, které obsahují 

organické rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
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08 04 15     vodný kapalný odpad obsahující lepidla nebo těsnící materiály, které 

obsahují organické rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

08 04 17     živičný olej 

09 01 01     roztoky vodorozpustných vývojek a aktivátorů 

09 01 02     roztoky vodorozpustných vývojek ofsetových desek 

09 01 03     roztoky vývojek rozpustných v rozpouštědlech  

09 01 04     roztoky ustalovačů 

09 01 05     bělící roztoky a roztoky bělících ustalovačů 

09 01 06   odpady ze zpracování fotografických odpadů v místě jejich vzniku 

obsahující stříbro 

11 01 09     kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky 

11 01 13     odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky 

11 01 98     jiné odpady obsahující nebezpečné látky  

12 01 06     minerální řezné oleje obsahující halogeny okrem emulzí a roztoků  

12 01 07     minerální řezné oleje neobsahující halogeny okrem emulzí a roztoků  

12 01 08     řezné emulze a roztoky obsahující halogeny 

12 01 09     řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny 

12 01 10     syntetické řezné oleje  

12 01 12     použité vosky a tuky 

12 01 14     kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky 

12 01 18     kovový kal z broušení, honovaní a lapovaní obsahující olej 

12 01 19     biologický lehko rozložitelný strojový olej 

13 01 01     hydraulické oleje obsahující PCB 

13 01 04     chlórované emulze 

13 01 05     nechlórované emulze 

13 01 09     chlórované minerální hydraulické oleje 

13 01 10     nechlórované minerální hydraulické oleje 

13 01 11     syntetické hydraulické oleje 

13 01 12     biologicky lehko rozložitelné hydraulické oleje 

13 01 13     jiné hydraulické oleje 

13 02 04     chlórované minerální motorové, převodové a mazací oleje 

13 02 05     nechlórované minerální motorové, převodové a mazací oleje 
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13 02 06     syntetické motorové, převodové a mazací oleje 

13 02 07     biologicky lehko rozložitelné syntetické motorové, převodové a mazací 

oleje 

13 02 08     jiné motorové, převodové a mazací oleje 

13 03 01     izolační oleje nebo oleje obsahující PCB 

13 03 06     chlórované minerální izolační a teplonosné oleje jiné jako uvedené v 

13 03 01 

13 03 07     nechlórované minerální izolační a teplonosné oleje 

13 03 08     syntetické izolační a teplonosné oleje 

13 03 09     biologický lehko rozložitelné izolační a teplonosné oleje 

13 03 10     jiné izolační a teplonosné oleje 

13 05 01     tuhé látky z lapačů písku a odlučovačů oleje z vody 

13 05 02     kaly z odlučovačů oleje z vody 

13 05 03     kaly z lapačů nečistot 

13 05 06     olej z odlučovačů oleje z vody 

13 05 07     voda obsahující olej z odlučovačů oleje z vody 

13 05 08     směsi odpadů z lapačů písku a odlučovačů oleje z vody 

13 07 01     vykuřovací olej a motorová nafta 

13 07 02     benzín 

13 07 03     jiné paliva /včetně směsí/ 

13 08 01     kaly nebo emulze z odsolovacích zařízení 

13 08 02     jiné emulze 

14 06 01    chlorfluorované uhlovodíky, HCFC, HFC 

14 06 02     jiné halogenované rozpouštědla a směsi rozpouštědel 

14 06 03     jiné rozpouštědla a směsi rozpouštědel 

14 06 04     kaly nebo tuhé odpady obsahující halogenované rozpouštědla 

14 06 05     kaly nebo tuhé odpady obsahující jiné rozpouštědla 

15 01 10     obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo kontaminované 

nebezpečnými látkami 

15 01 11     kovové obaly obsahující nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál včetně 

prázdných tlakových nádob 
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15 02 02   absorbenty, filtrační materiály včetně olejových filtrů jinak 

nespecifikovaných, hadry na čištění, ochranné oděvy kontaminované 

nebezpečnými látkami 

16 01 07     olejové filtry 

16 01 09     dílce obsahující PCB 

16 01 11     brzdové plotničky a obložení obsahující azbest 

16 01 13     brzdové kapaliny 

16 01 14     nemrzící kapaliny obsahující nebezpečné látky 

16 02 09     transformátory a kondenzátory obsahující PCB 

16 02 10     vyřaděné zařízení obsahující PCB nebo znečištěné PCB 

16 03 03     anorganické odpady obsahující nebezpečné látky 

16 03 05     organické odpady obsahující nebezpečné látky 

16 0506  laboratorní chemikálie pozůstávající z nebezpečných látek nebo obsahující 

nebezpečné látky 

16 05 07    vyřaděné anorganické chemikálie pozůstávající z nebezpečných látek nebo 

obsahující nebezpečné látky 

16 05 08     vyřaděné organické chemikálie pozůstávající z nebezpečných látek nebo 

obsahující nebezpečné látky 

16 07 08     odpady obsahující oleje 

16 07 09     odpady obsahující jiné nebezpečné látky 

16 08 02   použité katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo 

nebezpečné sloučeniny přechodných kovů 

16 10 01     vodné kapalné odpady obsahující nebezpečné látky 

16 10 03     vodné koncentráty obsahující nebezpečné látky 

17 01 06  směsi nebo oddělené složky betonu, cihel, obkladaček, dlaždic a keramiky 

obsahující nebezpečné látky  

17 02 04  sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo kontaminované 

nebezpečnými látkami 

17 05 03     zemina a kamenivo obsahující nebezpečné látky 

17 05 05     výkopová zemina obsahující nebezpečné látky 

17 05 07     štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky 

17 09 02     odpady ze staveb a demolici obsahující PCB 
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18 01 02     časti a orgány těl včetně krevných vrecek a krevných konzerv kromě 

18 01 03 

18 01 03   odpady, kterých sběr a zneškodňování podléhají zvláštním požadavkům 

z hlediska prevence nákazy 

18 01 06    chemikálie pozůstávající z nebezpečných látek nebo obsahující nebezpečné 

látky 

18 01 08     cytotoxické a cytostatické léčivá 

18 01 10     amalgámový odpad z dentální starostlivosti  

18 02 02    odpady, kterých sběr a zneškodnění podléhají zvláštním požadavků 

z hlediska prevence nákazy 

18 02 05    chemikálie pozůstávající z nebezpečných látek nebo obsahující nebezpečné 

látky 

19 02 05     kaly z fyzikálně – chemického zpracování obsahující nebezpečné látky 

19 02 07     ropné látky a koncentráty ze separace /separačních procesů/ 

19 02 08     kapalné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky 

19 02 11     jiné odpady obsahující nebezpečné látky 

19 08 09     směsi tuků a olejů z odlučovačů oleje z vody obsahující jedlé oleje a tuky 

19 08 10     směsi tuků a olejů z odlučovačů olejů z vody jiné jako uvedené v 19 08 09 

19 08 11    kaly obsahující nebezpečné látky z biologické úpravy průmyslových 

odpadových vod 

19 08 13     kaly obsahující nebezpečné látky z jiné úpravy průmyslových odpadních 

vod 

19 11 02     kyselé dehty 

19 11 03     vodné kapalné odpady 

19 11 04     odpady z čištění paliva zásadami 

19 13 01     tuhé odpady ze sanace půdy obsahující nebezpečné látky 

19 13 03     kaly ze sanace půdy obsahující nebezpečné látky 

19 13 05     kaly ze sanace podzemní vody 

19 13 07   vodné kapalné odpady a vodné koncentráty ze sanace podzemní vody 

obsahující nebezpečné látky  

20 01 13     rozpouštědla 

20 01 14     kyseliny 
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20 01 15     zásady 

20 01 17     fotochemické látky 

20 01 19     pesticidy 

20 01 26     oleje a tuky jiné jako uvedené v 20 01 25 

20 01 27     barvy, tiskárenské barvy, lepidla a živice obsahující nebezpečné látky 

20 01 29     detergenty obsahující nebezpečné látky 

Seznam odpadů kategorie O: 

02 07 02 odpad z destilace lihu 

15 01 01  obaly z papíru a lepenky 

15 01 02  obaly z plastů 

15 01 06  smíšené obaly 

16 01 12  brzdové plotničky 

16 01 15    nemrzící kapaliny 

16 01 19  plasty 

18 01 04  odpady, kterých sběr a zneškodňování nepodléhá zvláštním požadavkům 

18 01 09  léčivá 

18 02 03   odpady, kterých sběr a zneškodňování nepodléhají zvláštním požadavkům 

18 02 08  léčivá 

19 12 01  papír a lepenka 

19 12 04  plasty a gumy 

19 12 07  dřevo 

19 12 08  textilie 

19 12 09  minerální látky 

19 12 10  hořlavý odpad 

20 01 01  papír a lepenka 

20 01 28  barvy 

20 01 30  detergenty 

20 01 32  léčivá 

20 01 39  plasty 

20 03 01  směsový komunální odpad 
Zdroj: [41] 
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Příloha č. 3 Souhrnná tabulka výsledku výluhu pro vzorek č. 1 a č. 2 

Číslo vzorku  Vzorek č. 1 Vzorek č. 2 

Parametr Jednotka Výsledek Nejistota Výsledek Nejistota 

pH -  4,61 0,10 4,98 0,10 

Rozpuštěné látky mg/l 2770 84 2520 76 

Fenolový index mg/l < 0,05  < 0,05  

Fluoridy mg/l 18,8 6,8 < 1  

Chloridy mg/l 27 6 23 6 

Sírany mg/l 1650 298 1530 275 

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

Ba mg/l < 0,05  < 0,05  

Cd mg/l < 0,005  4,88 0,44 

Cr celkový mg/l < 0,03  < 0,03  

Cu mg/l 0,10 0,01 0,65 0,03 

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

Ni mg/l 0,63 0,04 0,33 0,02 

Pb mg/l 0,08 0,01 0,26 0,02 

Sb mg/l < 0,01  0,017 0,004 

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

Zn mg/l 2,93 0,15 2,78 0,14 

Mo mg/l < 0,01  < 0,01  

Zdroj: [42] 
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