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Abstrakt: 

Nezanedbatelný podíl nebezpečných odpadů je v ČR upravován chemicko—

fyzikálními metodami, zejména metodou solidifikace/stabilizace. Výsledný produkt – 

stabilizát - je často ukládán do skládek odpadů nebo vyuţíván jako výrobek. Pozitivním 

důsledkem stabilizace odpadů je zejména omezení jejich nebezpečnosti pro ţivotní 

prostředí, zanedbatelná není ani finanční úspora při ukládání stabilizátu. Tato práce se 

zabývá technologií úpravy odpadů, kterou provozuje společnost GESTA a.s. Rynoltice a 

moţnostmi náhrady ušlechtilých stabilizačních činidel levnějšími aniţ by došlo ke sníţení 

účinnosti stabilizace. Součástí práce je experimentální část, jejímţ cílem je nalezení 

vhodných receptur, jejich aplikace v provozních podmínkách a ověření jejich účinnosti.  

Klíčová slova: 

Solidifikace/stabilizace, S/S, solidifikace odpadů, stabilizace odpadů, 

vápenocementová stabilizace, úprava nebezpečných odpadů, nebezpečné odpady,  

 

 

 

Abstract: 

Cement based solidification/stabilization is often used for hazardous waste 

processing. My work is related with GESTA hazardous waste processing technology and is 

focused on replacing currently used cement as an agent with ashes. This study extends my 

diploma thesis and establishes the foundations for improvement of Gesta technologies and 

even for putting its results into practice, which would improve the company’s economy as 

well as reduce the demands on natural resources.  

As a part of work an experiment was carried out in which different formulas were 

applied. The chemical features of the processed waste were tested and different formulas 

effects were evaluated. Results were applied to designing possible modification of the 

present technology. A bench-scale performance test was carried out during experiment and 
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results were compared with presently used recipes in the end. Economy of the process and 

cost-effectiveness were also analyzed.  

Keywords: 

Solidification/stabilization, S/S, hazardous waste treatment, diluted organic carbon, 

heavy metals 
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- Ing. Milena Veverková – Univerza s.r.o. 
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1. Úvod 

Jedním z mnoha moţných způsobů odstraňování odpadů v České republice je jejich 

úprava metodou stabilizace/solidifikace. V rámci těchto procesů K tomu mohou být jako 

stabilizační činidla vyuţívána různá pojiva, jako například pryskyřice, bitumeny, polymery na 

bázi uhlíku nebo – patrně nejrozšířenější – hydraulická pojiva. Vyuţití hydraulických pojiv 

jako hlavního činidla v procesu stabilizace/solidifikace je výhodné zejména při úpravě 

anorganických odpadů. 

Intenzivně vyuţívaná hydraulická pojiva jsou energeticky náročná na výrobu a relativně 

drahá. Při procesu úpravy odpadů je moţné výhodně vyuţít vlastností některých odpadů 

pocházejících z výroby elektrické energie nebo z teplárenství a těmito odpady zcela nebo 

částečně nahradit ušlechtilá hydraulická pojiva.  

Práce je zaměřena na prozkoumání nových moţností náhrady některých stabilizačních 

činidel jinými, stejně účinnými, která by však představovala finanční nebo materiálovou 

úsporu.  

Důvody vedoucí k potřebě řešení úkolu jsou především ekonomické, ale váhu hrají i 

očekávané příznivé dopady na náhradu energeticky náročných a ţivotní prostředí zatěţujících 

surovin. Úspěšné vyřešení úkolu by mohlo mít přínos v oblasti sníţení nákladů na úpravu 

odpadů i v oblasti sníţení dopadu činnosti na ţivotní prostředí.  

Úspěšné zavedení nově navrţených postupů při stabilizaci nebezpečných odpadů je 

výhodné i z hlediska správného nakládání s odpady a vedlejšími produkty pocházejícími 

z výroby energií. V současné době totiţ nejsou uspokojivě a jasně právně vymezena pravidla 

pro vyuţití těchto produktů a některé způsoby nakládání s nimi jsou z dlouhodobého hlediska 

nevhodné. Zpracování části těchto produktů při procesu odstraňování a úpravy odpadů sniţuje 

rizika plynoucí z depozic energoproduktů anebo výrobků z nich do krajiny. 

Při řešení úkolu vycházím ze znalosti provozních a ekonomických podmínek jiţ 

existujícího zařízení – Úpravny nebezpečných odpadů Hamr na Jezeře – Stará Luţice, 

provozované společností GESTA a.s. Rynoltice. Cíle a kritéria posouzení úspěšnosti 

nalezeného řešení jsou pak zasazena do kontextu současné české legislativní úpravy, která řeší 

problematiku posuzování odpadu a další nakládání s ním v souladu s legislativou evropskou. 
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Z výsledků této doktorské disertační práce mohou čerpat provozovatelé zařízení ke 

stabilizaci/solidifikaci odpadů ale například i osoby, provádějící na základě zvláštního 

pověření, hodnocení vlastností odpadů. 
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2. Teoretická východiska 

2.1. Hlavní způsoby nakládání s nebezpečnými odpady v ČR 

Současná legislativní úprava, zakotvená Vyhláškou MŢP č. 383/2001 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady stanoví pro různé druhy nakládání s odpady zvláštní kódy, 

podle kterých je nakládání s odpady sledováno a statisticky vyhodnocováno. 

Základní způsoby nakládání s odpady jsou tyto: 

- vyuţívání odpadů, 

- odstraňování odpadů a 

- ostatní způsoby nakládání s odpady 

Za rok 2009 jsou z veřejných zdrojů k dispozici tyto statistické údaje:  

Vyuţívané nebezpečné odpady jsou z více neţ poloviny regenerovány, zbytek tvoří 

ostatní způsoby vyuţití. Na celkovém mnoţství regenerovaných (recyklovaných) odpadů se 

nejvýznamněji podílí odpadní oleje. 

Na ostatních způsobech nakládání s nebezpečnými odpady se nejvýznamněji podílí 

biologická dekontaminace, vyuţití odpadu pro terénní úpravy a vyuţití odpadu jako materiálu 

pro technologické zabezpečení skládek. Podstatnou část tvoří i odpady ponechané ve skladech 

do příštího období, kdy budou podrobeny některému z dalších způsobů nakládání. 

Přibliţně 37% z celkového mnoţství vzniklých nebezpečných odpadů bylo odstraněno. 

Mezi jinými způsoby odstranění odpadů představují fyzikálně-chemické způsoby úpravy 

odpadů nadpoloviční podíl. Na celkové bilanci nakládání s nebezpečnými odpady pak 

představují fyzikálně-chemické postupy podíl 19%. 
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Obrázek 1 – Hlavní způsoby nakládání s odpady v ČR (v roce 2009) 
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2.2. Stabilizace a solidifikace odpadů 

2.2.1. Základní pojmy 

Smyslem stabilizace/solidifikace odpadů bývá nejčastěji změna jejich vlastností, která 

umoţní s odpadem nakládat způsobem, který by bez provedené úpravy nebyl přípustný. 

Odpady, ukládané do skládek, se posuzují především na základě vyluhovatelnosti, přičemţ 

limitní hodnoty ukazatelů
1
 jsou základním kritériem pro určení skupiny skládky odpadů, do 

které můţe být odpad umístěn.  

Vyluhovatelnost (resp. koncentrace stanovených ukazatelů ve standardně připraveném 

vodném výluhu) škodlivých látek je moţné u některých nebezpečných odpadů sníţit fyzikálně 

chemickou úpravou, přičemţ takové úpravě se říká ―stabilizace‖. Jde především o specifické 

chemické reakce (popsané dále), které mají vliv na rozpustnost škodlivých látek a jejich 

schopnost přecházet do vodného výluhu. 

Součástí fyzikálně chemické úpravy bývá i převod látek z kapalného na pevné 

skupenství. Takovému procesu se říká solidifikace a působí příznivě zpravidla díky zmenšení 

měrného povrchu, který je vystaven účinkům okolního prostředí. V neposlední řadě je 

s takovým odpadem i podstatně snazší manipulace a přeprava. 

Obě popisované úpravy se často provádějí společně, v rámci jedné technologie a 

v odborné literatuře jsou označovány pojmem „stabilization/solidification― příp. 

zkráceně S/S. 

Při stabilizaci odpadů dochází k fixaci nebo enkapsulaci (zapouzdření) částic odpadů 

nebo kontaminantů. 

Fixace odpadů je proces, při kterém jednotlivé částice odpadů reagují chemicky se 

solidifikační přísadou či médiem nebo s ním vytvářejí směsi. 

Enkapsulace je proces, při kterém jsou částice odpadu obaleny vhodným 

solidifikujícím médiem a tím od okolního prostředí izolovány a v důsledku imobilizovány. 

 

                                                

1 Vyhl. č. 294/2005 Sb., příloha č. 2, tab. 2.1. 
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2.2.2. Princip stabilizace/solidifikace odpadů 

V procesu stabilizace/solidifikace jde o kombinovaný účinek několika fyzikálních a 

chemických procesů, v jejichţ důsledku se mění charakteristiky zpracovávaného materiálu 

(často jde o nebezpečné odpady) a to tak, ţe se sniţuje jejich nebezpečnost pro ţivotní 

prostředí. Mezi nejvýznamnější účinky aplikace metody často bývá přeměna kapalné matrice 

na tuhou, sníţení povrchu vystaveného účinkům prostředí, přeměna rozpustných látek na 

látky méně rozpustné anebo fixace některých sloţek zpracovávané látky do krystalické 

struktury produktu.  

Solidifikací jsou míněny především způsoby úpravy odpadu, které vedou k jeho 

zapouzdření „enkapsulaci―, přičemţ vzniká pevný materiál, aniţ by nutně muselo docházet 

k chemické interakci mezi kontaminanty v odpadu a přidávanými činidly. Výsledný produkt 

stabilizace můţe mít podobu pevných bloků, jemnozrnného materiálu nebo granulí nebo i 

jinou fyzikální podobu povaţovanou za pevnou. Důleţitým důsledkem stabilizace je zpravidla 

zmenšení povrchu upraveného odpadu, který je vystaven vnějším vlivům, zvýšení pevnosti a 

jiných důleţitých mechanických vlastností a zlepšení podmínek manipulace s odpadem 

(materiálem).  

Stabilizací se rozumí taková úprava odpadu, která chemickými cestami sniţuje 

potenciální rizika odpadu přeměnou kontaminantů na méně rozpustné, méně mobilní nebo 

méně toxické formy. Při stabilizaci nemusí nutně docházet ke změně fyzikální podstaty nebo 

fyzikálních charakteristik upraveného odpadu.  

Oba tyto procesy jsou často uplatňovány společně v procesu běţně nazývaném 

solidifikace/stabilizace (solidification/stabilization, S/S). Při úpravě odpadů můţe být 

stabilizace/solidifikace dosaţeno chemickou reakcí mezi odpadem a stabilizačními přísadami 

nebo i vzájemnou reakcí mezi různými druhy odpadů. Sníţení migrační schopnosti 

kontaminantů bývá dosaţeno jak sníţením velikosti měrného povrchu odpadu, coţ vede 

k menší vyluhovatelnosti nebo izolováním zrn odpadu nepropustným materiálem, tak i jejich 

přeměnou na méně rozpustné formy.  

Pouţívané technologie solidifikace/stabilizace je moţné rozdělit podle různých kritérií, 

přičemţ jedním z nejdůleţitějších je druh pouţitého pojiva. Pouţívanými pojivy mohou být 

například křemičité látky v procesu tvořícím sklovinu, ţivice, polymery nebo hydraulická 

pojiva.  
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2.2.3. Způsoby solidifikace/stabilizace odpadů 

Podle pouţitých pojiv a činidel je moţné identifikovat celou řadu 

solidifikačních/stabilizačních technologií. Mezi nejvýznamnější patří především metody, 

vyuţívající jako pojiva: 

- silikátová pojiva 

- ţivice 

- sklářský kmen  

- polymery 

Při cementaci se vyuţívají silikátová pojiva (cement, vápno, popílky) a vyuţívá se 

efektu vázání kontaminantů do silikátové matrice. Tento způsob solidifikace je vhodný 

především pro anorganické, méně pak organické látky v kapalném i pevném stavu. Tato 

technologie je zřejmě nejvýznamnější z hlediska mnoţství zpracovávaných materiálů a to 

díky nízkým nákladům na suroviny a malé náročnosti na technologické vybavení. V ČR se 

tato metoda vyuţívá pro zpracování široké škály především anorganických odpadů. 

V procesu bitumenace se do vhodné matrice (ţivice, dehty, síra) zahřáté nad bod tání 

vpravují odpadní látky, které jsou pak po vychladnutí imobilní. Omezujícími podmínkami 

můţe být chování zpracovávaného odpadu za vysokých teplot a dále poţadavek na 

nepřítomnost volné vody ve zpracovávaném odpadu. V ČR tato metoda nachází uplatnění 

například při úpravě radioaktivních odpadů. 

Vitrifikace je proces, při kterém se společně taví látky tvořící sklo (sklářská hmota či 

sklářský kmen) s příslušnými odpady. Mobilita škodlivých látek bývá tímto způsobem velmi 

výrazně sníţena a vzniklý produkt je moţné vyuţívat například ve stavebnictví. Vzhledem 

k tomu, ţe se jedná o mimořádně energeticky náročný proces, nenachází v podmínkách ČR 

širší uplatnění.  

V některých případech jsou jako stabilizační činidla vyuţívány polymery ať jiţ 

organického nebo anorganického základu. Často jsou polymery vyuţívány při výrobě 

speciálních havarijních prostředků například pro odstraňování úniků rtuti. Z vyuţívaných 

polymerů stojí za zmínku například: močovinoformaldehyd, polybutadien, polyester či 

polyetylen. 
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2.2.4. Význam metody solidifikace/stabilizace 

V současném stupni technologického a hospodářského rozvoje a při dnešním stavu 

poznání není moţné ve všech případech a beze zbytku vzniku odpadů předejít. Legislativa 

ukládá původcům odpadů jednak, aby předcházeli vzniku odpadů a jednak aby sniţovali 

dopad vznikajících odpadů na ţivotní prostředí, zdraví lidí, případně jiné chráněné zájmy. 

Tyto faktory vedou ke sniţování mnoţství odpadů, které dnes povaţujeme za nebezpečné. Na 

druhou stranu spolu s technologickým pokrokem a novými technologiemi budou vznikat nové 

odpady a vývojem legislativních kritérií budou jako nebezpečné hodnoceny některé druhy 

odpadů, které dnes neshledáváme nebezpečnými. 

Jiţ dnes existuje řada technologií, kterými jsou nebezpečné odpady upravovány a nové 

slibné technologie jsou vyvíjeny. Široká paleta dostupných technologií nabízí moţnosti pro 

zpracování prakticky všech druhů vznikajících odpadů a solidifikace/stabilizace ostatní 

metody doplňuje. Význam metody spočívá především v jejím potenciálu změnit 

charakteristiku odpadu a sníţit tím jeho nebezpečnost nebo dokonce umoţnit jeho pouţití 

například ve stavebnictví.  

Technologie zpracování odpadů, které vyuţívají S/S postupy jsou zařazeny do kategorie 

fyzikálně-chemických úprav odpadů. Statisticky jsou sledovány společně například 

s neutralizací, drcením a tříděním a dalšími podobnými postupy. Fyzikálně-chemickými 

postupy bylo v roce 2009 zpracováno celkem 389 635 t nebezpečných odpadů, coţ 

představuje 51,2% celkového mnoţství odstraňovaných nebezpečných odpadů a 19,2 % 

z celkového mnoţství vzniklých nebezpečných odpadů.  
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Tabulka 1 – Způsoby nakládání s odpadem v roce 2009 

Ukazatel 
Celkem 

v tom odpady 

nebezpečné ostatní 

t 

Nakládání s odpady celkem 28 183 522 2 047 734 26 135 788 

využívání celkem (R kódy) 7 915 288 370 075 7 545 213 

v tom:         

R1 
vyuţití jako paliva nebo jiným 

způsobem k výrobě energie 
555 769 61 643 494 125 

R2–R6 recyklace, regenerace 5 246 820 211 039 5 035 781 

R7–R11 ostatní způsoby vyuţívání odpadů 788 779 6 310 782 469 

R12 předúprava odpadů před jejich vyuţitím 1 289 821 90 485 1 199 336 

R13 skladování materiálů před jejich vyuţitím 34 099 597 33 502 

odstraňování celkem (D kódy) 5 868 651 760 829 5 107 822 

v tom:       

D1–D5 
skládkování a ostatní způsoby ukládání 

odpadů v úrovni nebo pod úrovní terénu 
4 789 870 76 933 4 712 937 

D6–D7 vypouštění do vodních těles - - - 

D8 biologická úprava 258 325 167 668 90 657 

D9 fyzikálně-chemická úprava 630 230 389 635 240 595 

D10 spalování 68 769 61 128 7 640 

D13–D14 úprava odpadů před jejich odstraněním 106 967 59 281 47 686 

D15 
skladování materiálů před jejich 

odstraněním 
6 707 3 621 3 086 

ostatní způsoby celkem 14 399 582 916 830 13 482 752 

z toho:         

N1 vyuţití odpadů na terénní úpravy 5 666 021 221 100 5 444 922 

N2 
předání kalů ČOV k pouţití 

na zemědělské půdě 
41 025   

N5 zůstatek ve skladu k 31. 12. 3 974 835 221 390 3 753 445 

N7 vývoz odpadu do členských zemí EU 1 858 192 7 305 1 850 888 

N17 vývoz odpadu do zemí mimo EU 12 145 - 12 145 

N8 předání odpadů, dílů pro opětovné pouţití 15 262 203 15 059 

N9 zpracování autovraku 50 197 33 588 16 609 

N10 prodej odpadu jako suroviny 857 329 17 976 839 353 

N11 vyuţití odpadu na rekultivace skládek 511 082   

N12 
ukládání odpadů jako technologický 

materiál na zajištění skládky 
848 370 140 083 708 287 

N13 kompostování 266 162   

N14 biologická dekontaminace 275 508 254 776 20 732 

N18 zpracování elektroodpadů 23 446 18 979 4 467 
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Srovnání nejdůleţitějších způsobů odstraňování nevyuţitelných spalitelných odpadů 

(Vondruška, 2005) - upraveno: 

Tabulka 2 – Srovnání způsobů odstraňování odpadu 

způsob 

odstranění 

odpadu 

pozitiva negativa 

solidifikace

/stabilizace 

S/S 

- relativně dokonalé potlačení (odstranění) 

nebezpečných vlastností odpadu 

- nízké náklady na provoz a vybudování 

technologie 

- plošná dostupnost, realizace moţní i v místě 

vzniku nebo ve skládce odpadů 

- zvýšení hmotnosti a často i objemu odpadu 

- nevyuţití energie odpadu v případě jeho 

kladné energetické bilance 

- nutnost výzkumu postupu (receptury) S/S 

pro konkrétní typ odpadu 

- nejistota v otázce dlouhodobé stability 

odpadu 

spalování 

- relativně dokonalé odstranění 

nebezpečných vlastností odpad 

- redukce objemu odpad 

- vyuţití energie odpadu v případě kladné 

energetické bilance 

- energetické nároky v případě záporné 

energetické bilance odpadu 

- nutnost S/S úpravy produktů spalování: 

popela, popílku a solí 

- produkce CO2 

- emise PCDD/DF 

- emise PAU 

- vysoké náklady na provoz a počáteční 

investici 

přímé 

skládkování 

- velmi nízké náklady 

- plošná dostupnost 

- emise CH4 

- emise CO2, popřípadě dalších plynů: H2S, 

NH3, CO... 

- nebezpečí otevřeného a skrytého zahoření 

skládky 

- nebezpečí výbuchu skládkového plynu 

- potenciální loţisko patogenních 

mikroorganizmů 

- nebezpečí kontaminace podzemních vod 

- hygienické problémy: přítomnost hmyzu, 

hlodavců, zápach, prach apod. 
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Spektrum odpadů, které je moţné upravovat S/S postupy je široké. V závislosti na 

pouţité technologii je moţné upravovat kapalné, polotuhé a tuhé odpady. Někteří autoři 

uvádějí i moţnost zpracování odpadů s obsahem polychlorovaných bifenylů (PCB): „Mezi 

odpady, které lze odstraňovat S/S procesy patří např. půdy kontaminované organickými 

látkami, jako jsou polychlorované bifenyly nebo polyaromatické uhlovodíky, dále kaly 

obsahující organické látky a zbytky různých olejů a tuku anebo některé odpady 

z petrochemického průmyslu. Největší zkušenosti s využitím technologií S/S jsou však v oblasti 

odstraňování anorganických odpadů obsahujících těžké kovy, např. popílek s vyšším obsahem 

chromu nebo filtrační koláč z čištění odpadních plynů obsahující zinek.“ (Kafka, 2007) 
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2.2.5. Využití S/S při sanacích a odstraňování ekologické zátěže 

V ČR není příliš vyuţívaná moţnost odstraňování starých zátěţí v půdách metodou 

cementové stabilizace, prakticky se nepouţívají technologie cementové stabilizace in-situ. 

Mnohem více jsou tyto metody vyuţívány v zahraničí a zejména v USA. Podle údajů EPA
2
 

jsou stabilizační metody in-situ, zaloţené především na cementových pojivech, vyuţívány při 

sanacích průmyslovou činností zasaţených půd například v přístavech, plynárnách, v okolí 

spaloven apod. Stabilizují se zeminy znečištěné především těţkými kovy v rozpětí hodnot 

typicky 50 000 aţ 70 000 mg/kg, výjimečně např. aţ 424 000 mg/kg olova nebo 170 000 

mg/kg kadmia (Solidification/stabilization use at superfund sites, 2000).  

Ve Spojených státech amerických se cementové stabilizace při sanacích vyuţívá 

v podstatně větší míře neţ v ČR, jak uvádí např. Conner: „The United States Environmental 

Protection Agency (EPA) considers S/S an establishment treatment technology (USEPA, 

1995). For remediation (cleanup) sites, 29 percent of source control Records of Decision 

(RODs) signed from 1982 through 1994 in EPA’s Superfund program include S/S as part of 

the selected remedy (USEPA, 1995). This makes S/S the most frequently selected technology 

for treating the source of contamination. In the treatment of industrial hazardous waste, the 

EPA has identified S/S as Best Demonstrated Available Technology (BDAT) for 57 Resource 

Conservation & Recovery Act (RCRA) listed Wales (USEPA, 1993).“. Podobně uvádí Means, 

1995: “Solidification/stabilization (S/S) processes are effective in treating a variety of 

difficult-to-manage waste materials for reuse or disposal. They are flexible enough to 

accommodate mixtures of contaminants and economical enough to be used for large volume 

of waste…. S/S has been identified as the Best Demonstrated Available Technology (BDAT) 

for treating of wide range of Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) 

nonwastewater listed and characteristic wastes. S/S has also been the treatment technology of 

choice for 26% of the remedial actions completed at Superfund sites trough fiscal year 1992 

(U.S. EPA, 1992).” (Conner, 1997). 

V tomto směru lze spatřovat značný potenciál při vyuţívání metod stabilizace 

(především na bázi cementových pojiv) při sanačních pracích v ČR, zejména při revitalizaci 

                                                

2 EPA – Environmental Protection Agency 
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četných „brownfields―, kde půda bývá často kontaminována těţkými kovy, někdy 

v kontaminaci s organickými látkami. 
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2.3. Hodnocení vlastností produktů S/S technologií 

Výsledným produktem technologie vyuţívající proces stabilizace a solidifikace je 

stabilizát či solidifikát. Je-li takový materiál konečným produktem technologie, je na místě 

řešit otázku jeho uţití a dalšího způsobu nakládání s ním. Je třeba rozhodnout, zda produkt 

bude povaţován za odpad nebo výrobek. 

V současné době je moţné mezi odbornou veřejností zaznamenat rostoucí počet 

připomínek k nedokonalé právní úpravě v oblasti převodu odpadů do kategorie výrobků a to 

především v zařízeních k biologické dekontaminaci a ke stabilizaci nebezpečných odpadů. 

Výsledky kontrol prováděných společně ČIŢP a SFŢP v letech 2007 aţ 2008 i dalších 

ukázaly, ţe: „Při kontrolách bylo zjištěno, že úroveň dodržování schválených technologických 

postupů je různá. Nebylo výjimečné, že se úpravy prováděly nedostatečně, případně vůbec a 

tím docházelo k následnému nelegálnímu nakládání s odpady. Zejména tehdy, kdy byly „takto 

upravené nebezpečné odpady“ převedeny z kategorie „N“ do kategorie „O“. V mnoha 

případech nebyla tato změna kategorie doprovázena analýzou na vyloučení nebezpečných 

vlastností a následným vydáním osvědčení o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

pověřenou osobou v souladu se zákonem o odpadech.“ (Havlová, 2011). Takovýto neţádoucí 

stav, kdy osoby nakládající s odpadem v rozporu se zákonem překategorizují odpad 

z kategorie „N― do kategorie „O― či dokonce z něj vyrobí výrobek, který nesplňuje poţadavky 

zákona má i významný dopad na státní rozpočet. Celkový pravděpodobný únik finančních do 

SFŢP za roky 2007 a 2008 byl na základě kontrol vyčíslen na částku 1.697.322.000 Kč 

(Havlová, 2011). Jde především o únik na rizikové sloţce poplatku za ukládání nebezpečných 

odpadů do skládek. 

Nesprávné a nelegální postupy při hodnocení odpadů zpracovaných fyzikálně 

chemickými postupy, především S/S, umoţňují únik i na základní sloţce poplatku za ukládání 

do skládky. Údaje ze Statistické ročenky ţivotního prostředí uvádí, ţe: „ … bylo zpoplatněno 

celkem 69 hmotnostních procent odpadu kategorie ostatní odpad (včetně odpadu 

komunálního) při zhruba pěti miliónech tun uloženého odpadu. Z téměř 240 tisíc tun 

nebezpečných odpadů uložených do skládek však bylo zpoplatněno pouhých 13 hmotnostních 

procent uložených odpadů! Je obtížně uvěřitelné, že zbylých 87% tonáže nezpoplatněných 

odpadů současně představuje 25% objemu využitého skládkového prostoru.“. (Hůda, 2009). 
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2.3.1. Stabilizáty jako výrobky 

Právní poţadavky na výrobky jsou stanoveny především zákonem č. 22/1997 Sb. o 

technických poţadavcích na výrobky v platném znění. Specifické poţadavky na některé 

výrobky mohou dále stanovit i jiné právní normy. Základní dělení, které zavádí zmíněný 

zákon, definuje výrobky jako stanovené a nestanovené, přičemţ výrobcům nestanovených 

výrobků dává značnou volnost při definování podmínek uţití, jakostních charakteristik a 

kontrolních postupů při výrobě. I kdyţ dokumentace k výrobku musí řešit otázky vyuţití 

výrobku a bezpečnosti jeho pouţití, není dostatečně jasně stanoveno legislativou, v jakých 

mezích se výrobci mají pohybovat. V praxi při nakládání s nebezpečnými odpady pak můţe 

docházet k tomu, ţe se na trh dostávají výrobky vznikající z odpadů, u nichţ není důsledně 

řízena úroveň jejich zdravotně ekologických vlastností, výrobek není zkoumán ze všech 

důleţitých hledisek nebo nejsou správně určeny podmínky jeho bezpečného uţití.  

Významnou skupinu výrobků vznikajících z odpadů přestavují tzv. energoprodukty, 

nejčastěji popílky, energosádrovce, strusky či skupina „stabilizátů― (vedlejších produktů 

spalování a odsíření s přídavkem vody a vápenným pojivem). Tyto výrobky jsou v široké 

míře vyuţívány ve stavebnictví například jako konstrukční prvky vozovek, náspů nebo 

terénních úprav a dále při výrobě stavebních hmot. Skutečný dopad na ţivotní prostředí 

v současné době není důsledně prozkoumán a dobře znám. Tento fakt je zvláště významný, 

uváţíme-li, ţe se jedná o skupinu odpadů – výrobků, která vzniká v značném mnoţství, 

přičemţ dohled nad nakládáním s těmito produkty nespadá pod pravomoc ČIŢP. Při 

zkoumání skutečných vlastností a dopadů na ţivotní prostředí se dochází k alarmujícím 

závěrům. Jak je uvedeno v článku Odpady versus výrobky (Odpadové fórum, 2/2011): „V 

rámci shromažďování informací pro řešení uvedeného projektu (Projekt vědy a výzkumu zn. 

SPf3/118/08 „Výzkum skutečných vlastností odpadů považovaných za vhodný zdroj 

nestandardních surovin (zejména vedlejších energetických produktů) ve smyslu současných 

právních požadavků na ochranu zdraví lidí, životní prostředí a vyhodnocení získaných 

informací pro stanovení bezpečných postupů a požadavků pro jejich používání"; pozn. autor), 

který se zabýval možným ovlivněním zdraví lidí a životního prostředí při využívání zbytků po 

spalování uhlí (dále jen ZPSU), bylo zjištěno, že jsou do životního prostředí uvolňovány 

výrobky z obsahem ZPSU, u nichž obsah prvků a látek sledovaných při využívání odpadů 

několikanásobně překračuje limitní hodnoty stanovené pro bezpečné využívání odpadů na 

povrchu terénu.“ a dále „Výrobky jsou ve vztahu k životnímu prostředí a zdraví lidí podstatně 
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méně bezpečné, než odpady vyhovující kritériím pro využití na povrchu terénu. Je zřejmé, že 

osoby, které umožňují uvolňování takových výrobků do životního prostředí nebo tyto výrobky 

nebo tyto výrobky do životního prostředí uvolňující, nerespektují základní požadavky 

zvláštních předpisů na takové výrobky, jak jsou stanoveny v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 

163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Základním požadavkem stanoveným pro ochranu 

životního prostředí a zdraví lidí je, že stavba (v popisovaných souvislostech výrobky; pozn. 

autor) nesmí znečišťovat a kontaminovat okolí.“ (Odpadové fórum, 2011). 

 

Menší skupinu výrobků, při jejichţ výrobě jsou vyuţívány nebezpečné odpady, 

představují sanační a zakládkové směsi (často nazývané aglomeráty, granuláty). I kdyţ se 

často jedná o výrobu v menších mnoţstvích, jsou tyto procesy zvláště citlivé na řízení 

podmínek výroby a následného uţití a z pohledu ochrany ţivotního prostředí můţe jít o 

rizikovou oblast výrobků. Riziko můţe spočívat především v nedostatečně nebo nespolehlivě 

definovaných vlastnostech zpracovávaných odpadů a v obtíţné moţnosti kontroly vlastností 

výrobků po jeho uţití. 

 

2.3.2. Stabilizáty jako odpady 

Problematika hodnocení vlastností odpadů je upravena Vyhl. č. 376/2001 Sb., o 

hodnocení vlastností odpadů. Poţadavky na vlastnosti odpadů, které mají být ukládány do 

skládek či vyuţívány na povrchu terénu stanoví Vyhl. č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání 

odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu. K hodnocení vlastností odpadů je 

oprávněna pouze osoba splňující kritéria stanovená zákonem o odpadech, přičemţ 

k hodnocení musí být pověřena Ministerstvem ţivotního prostředí nebo Ministerstvem 

zdravotnictví. Vlastnosti odpadu hodnotí pověřená osoba podle pevně stanoveného postupu, 

při kterém je hodnotitel povinen zabývat se jednotlivě všemi nebezpečnými vlastnostmi, které 

stanoví legislativa.  

Pozoruhodnou vlastností současné legislativní úpravy je fakt, ţe způsob a rozsah 

hodnocení vlastností odpadů jsou upraveny s mnohem větší přísností, neţ je tomu u sledování 

a hodnocení vlastností nestanovených výrobků. Velmi podrobně je například stanoven způsob 

vzorkování odpadů (Vyhl. č. 376/2001 Sb., ČSN EN 14899) a dokumentace postupu 
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vzorkování a následné analýzy. Dále je podrobně stanoven rozsah a limitní hodnoty ukazatelů 

charakterizujících odpad v závislosti na způsobu jeho uţití (Vyhl. č. 383/2001 Sb., Vyhl. č. 

294/2005 Sb.). Vedle toho stanoví legislativa i způsob vedení evidence odpadů a ohlašovací 

povinnosti pro jednotlivé subjekty odpadového hospodářství (Vyhl. č. 383/2001 Sb.). Pro 

posuzování nebo stanovování kvalitativních znaků nestanovených výrobků takovéto přísné 

postupy neexistují! 

Při posuzování vlastností odpadů, které byly upraveny metodou solidifikace/stabilizace 

postupuje provozovatel zařízení společně s osobou pověřenou k hodnocení nebezpečných 

vlastností odpadů tak, aby byly zkoumány postupně všechny nebezpečné vlastnosti stanovené 

Vyhl. č. 376/2001 Sb., dále aby bylo zřejmé, zda odpad splňuje podmínky pro jeho zamýšlené 

uţití – například kritéria zakotvená ve Vyhl. č. 294/2005 Sb. a v neposlední řadě i to, zda 

odpad splňuje další poţadavky na bezpečné nakládání s ním, např. geomechanické či jiné 

fyzikální vlastnosti. 
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2.4. S/S technologie GESTA 

Jedním z cílů disertační práce je návrh nových receptur, které by mohly být pouţity 

při provozu technologie S/S v zařízení „Úpravna odpadů Hamr na Jezeře – Stará Luţice―, 

provozovaném společností GESTA a.s. Rynoltice. Tato technologie je mezi ostatními 

zajímavá některými svými charakteristikami: 

- je zde moţné společně zpracovávat značně široké spektrum odpadů, přičemţ 

je zaručeno dosaţení poţadované kvality výstupu 

- technologie je vhodná ke společnému zpracování kapalných i pevných odpadů 

- je snadno dokumentovatelná kvalita celého procesu v jednotlivých fázích 

(vstup, průběh, výstup) 

Zařízení i výsledný produkt jsou zapsány jako uţitný vzor u Úřadu průmyslového 

vlastnictví, číslo zápisu 16309. Pro účely jasné identifikace je technologie vápenocementové 

stabilizace provozovaná společností GESTA a.s. Rynoltice označována jako technologie 

GESTAB, výsledný produkt (stabilizát) je označován jako GESTABILIZÁT. 

2.4.1. Stručná charakteristika zařízení 

2.4.1.1. Umístění zařízení 

Zařízení se nachází v lokalitě Stará Luţice, v katastrálním území o obci Hamr na Jezeře, 

okres Liberec ve vzdálenosti 4 km východně od města Stráţ pod Ralskem a 16 km 

jihozápadně od Liberce. 

 

2.4.1.2. Účel zařízení 

Technologie a její příslušenství je zařízením určeným k nakládání s odpady, konkrétně 

k fyzikálně chemické úpravě odpadů (způsob nakládání D9) a k vyuţívání odpadů na povrchu 

terénu (způsob nakládání R10, viz Vyhl. č. 294/2005 Sb.). Provoz zařízení podléhá souhlasu 

podle § 14 zák. č. 185/2001 Sb. a je schválen vydaným integrovaným povolením. 

Fyzikálně chemickou úpravou se zde rozumí vápenocementová stabilizace odpadů, 

dále pak neutralizace odpadů, oxidační či redukční úpravy apod.  
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2.4.2. Druhy zpracovávaných odpadů 

Z hlediska chemických vlastností je moţné v zařízení zpracovávat: 

- odpady obsahující nadlimitní mnoţství těţkých kovů například kaly z broušení skla, 

kovů, prach z odsávání, popel ze spalování apod., 

- odpady obsahující soli a rozpuštěné látky jako například kaly z neutralizace, kaly 

z fosfátování a z fyzikálně chemických úprav, odpady z metalurgických procesů 

apod., 

- odpady se zvýšeným obsahem ropných látek jako například kontaminované zeminy, 

kaly ze dna nádrţí na ropné látky, sypké sorbenty ropných látek, 

- odpady znečištěné nebo obsahující organické látky jako například zbytky barev a 

rozpouštědel, kaly z procesů aplikace barev, zeminy kontaminované organickými 

rozpouštědly, 

- vodné anorganické a organické odpady kyselého nebo zásaditého charakteru, zejména 

mořící lázně, galvanizační lázně, oplachové kyseliny a louhy a vody jinak agresivního 

charakteru, 

- odpady se zvýšeným obsahem některých toxických látek jako například kyanidů, 

šestimocného chrómu nebo fluoru.  

 

Z hlediska fyzikálních vlastností je moţné zpracovávat: 

- odpady tekuté obsahují pouze rozpuštěné látky s prakticky nulovým obsahem sušiny 

- odpady polotekuté nebo kašovité 

- odpady tuhé a pevné o frakci do 100mm, s případnou mechanickou předúpravou 

větších frakci 

- odpady nehomogenní obsahující více skupenství (směsi kapalin a tuhých látek) 

Některé ze skupin odpadů není moţné ukládat ani do skládek nebezpečných odpadů a 

není moţné je zpracovat ani ţádnou jinou dostupnou technologií (spalování, biodegradace, 

termická desorpce apod.). Takové odpady je moţné zpracovat pouze některým ze způsobů 
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stabilizace. Vedle toho stabilizace odpadů vyhovuje obecným poţadavkům odpadové 

legislativy na sniţování nebezpečnosti odpadů a sniţování mnoţství nebezpečných odpadů. 

V zařízení není moţné vůbec zpracovávat odpady výbušné a infekční nebo odpady 

obsahující některé biocidní látky. Podmíněně je moţné zpracovávat odpady obsahující PCB 

(nad 50 mg/kg sušiny), odpady s obsahem některých perzistentních látek. 

Odpady, které je moţné v zařízení zpracovávat jsou uvedeny ve schváleném provozním 

řádu zařízení. Jde o široké spektrum nebezpečných i ostatních odpadů. Stručně je lze 

charakterizovat takto: 

01  Odpady z geologického průzkumu, těţby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a 

kamene 

  - veškeré odpady ve skupině, pokud je moţné převést do podoby čerpatelné suspenze 

02  Odpady z prvovýroby ze zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a 

zpracování potravin 

  - veškeré odpady ve skupině, pokud je moţné převést do podoby čerpatelné suspenze 

03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky 

  - veškeré odpady ve skupině, pokud je moţné převést do podoby čerpatelné suspenze 

04 Odpady z koţedělného, koţešnického a textilního průmyslu 

- veškeré odpady ve skupině, pokud je moţné převést do podoby čerpatelné suspenze 

  - jedná se často o činidla pouţívaná při výrobě 

05 Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí 

- veškeré odpady ve skupině, pokud je moţné převést do podoby čerpatelné suspenze 

- odpady se zvýšeným obsahem organických látek, uhlovodíků C10-C40, s hodnotami 

DOC přes 100 mg.l
-1

 jsou přijímány v omezeném mnoţství 

06 Odpady z anorganických chemických procesů 

- veškeré odpady ve skupině, pokud je moţné převést do podoby čerpatelné suspenze 

- silně reagující látky jsou předupraveny oxidací nebo redukcí 

07 Odpady z organických chemických procesů 
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- veškeré odpady ve skupině, pokud je moţné převést do podoby čerpatelné suspenze 

- odpady se zvýšeným obsahem organických látek, uhlovodíků C10-C40 s hodnotami 

DOC přes 100 mg.l
-1

 jsou přijímány v omezeném mnoţství 

08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a pouţívání nátěrových hmot (barev, laků a 

smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev 

  - jsou přijímány v omezené míře, zpravidla obsahují vysoké koncentrace organických 

látek jako PAU či BTEX, hodnoty DOC dosahují běţně úrovní v řádech 10
6
 ml.kg

-1
 

09 Odpady z fotografického průmyslu 

  - provozní chemikálie, vývojky a ustalovače pro klasické i rtg procesy jsou přijímány 

bez omezení 

10 Odpady z tepelných procesů 

- působí pozitivně v procesu úpravy s výjimkou odpadů ze spalování ropných 

produktů 

- některé popílky ze spalování uhlí jsou i vyuţívány jako stabilizační přísada 

11 Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných 

materiálů a z hydrometalurgie neţelezných kovů 

- odpady (především filtrační koláče, mořící nebo oplachové lázně) s vysokým 

obsahem těţkých kovů tvoří podstatnou část zpracovávaných odpadů 

přítomné CN
-
 a Cr

6+
 jsou před zpracováním odstraněny oxidačně redukčními procesy 

12 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů 

- veškeré odpady ve skupině, pokud je moţné převést do podoby čerpatelné suspenze 

- zvýšené obsahy těţkých kovů nejsou překáţkou 

13 Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve 

skupinách 05 a 12) 

 odpady se zvýšeným obsahem organických látek, uhlovodíků C10-C40, s hodnotami 

DOC přes 100 mg.l
-1

 jsou přijímány v omezeném mnoţství 

14 Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií (kromě odpadů uvedených 

ve skupinách 07 a 08) 



Vladimír Hůda: Vyuţití popílků při stabilizaci/solidifikaci nebezpečných odpadů. 

2011  

 

strana 22 

jsou přijímány v omezené míře, zpravidla obsahují vysoké koncentrace organických 

látek jako PAU či BTEX, hodnoty DOC dosahují běţně úrovní v řádech 10
6
 ml.kg

-1 

v této skupině se příleţitostně vyskytují roztoky čpavku, které jsou neutralizovány 

15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy 

jinak neurčené 

v této skupině se zpracovávají absorpční činidla (150202) v sypkém stavu, především 

sorbenty jako Vapex či aktivní uhlí 

v omezené míře se zpracovávají téţ směsné a papírové obaly a papírové sorbenty, 

které jsou předupraveny mletím 

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené 

v této skupině se mohou vyskytovat odpady různých charakteristik, které jsou uvedeny 

na jiných místech tabulky 

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěţené zeminy z kontaminovaných míst) 

některé odpady ze skupiny jsou vyuţívány při technologických operacích, zejména 

zpevňování cest 

  odpady ze sanací 

18 Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a/nebo z výzkumu s nimi souvisejícího (s 

výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, které bezprostředně 

nesouvisejí se zdravotní péčí) 

  - jsou zpracovávány pouze chemikálie vznikající při těchto činnostech 

19 Odpady ze zařízení na zpracování (vyuţívání a odstraňování) odpadu, z čistíren 

odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro 

spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely 

- dle předchozích charakteristik, není zpracováván kal z čištění komunálních 

odpadních vod 

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné ţivnostenské, průmyslové 

odpady a odpady z úřadů) včetně sloţek z odděleného sběru 

  - dle předchozích charakteristik  
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2.5. Způsob zpracování odpadů v technologii GESTAB 

Technologický proces je rozdělen na dvě základní části: 

- úpravna odpadů – ve které probíhají postupně primární i sekundární fáze 

stabilizace: 

 

Obrázek 2 – Budova úpravny odpadů s  bazény primární stabilizace 

Ve středu fotografie jsou vidět čtyři bazény primární stabilizace, v levé části budova, ve které 

probíhá sekundární stabilizace. Plocha, na kterých se manipuluje s odpady jsou spádovány 

k odtokovým kanálům a vody jsou shromaţďovány v bezodtoké jímce. 

 

- mezideponie nevyzrálého stabilizátu – ve které probíhá zrání stabilizátu, jeho 

odtěţování a přeprava 

 

Obrázek 3 – Mezideponie nevyzrálého stabilizátu 

Na fotografii jsou patrné hráze bazénů pro vyzrávání stabilizátu.
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Technologie úpravy odpadů se skládá z jednotlivých operací, jejichţ sled je zachycen na 

schématu: 

 

2

3

3

1

 

 

 přejímka odpadů, vykládka 

 primární stabilizace, homogenizační bazény 

 sekundární stabilizace, turbolyzéry 

 zrání stabilizátu, kazety 

Obrázek 4 – Schéma technologických celků a operací 
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2.5.1.1. Postup a princip stabilizace odpadů 

Obrázek 5 – Blokové schéma technologie GESTAB 

 

Technologie úpravy nebezpečných odpadů GESTAB je charakterizovaná tím, ţe se 

jedná o dvoustupňovou stabilizaci mokrou cestou, která je kombinací dílčích postupů, z nich 

nejdůleţitější jsou: 

- změna pH – hodnota pH se upravuje tak, aby se pohybovala v neutrální nebo mírně 

zásadité oblasti, 

- úprava chemického sloţení – jde především o rozklad CN
-
 nebo redukci Cr

6+
, 

- sráţení – v procesu neutralizace kyselin (v takovém případě jsou stabilizovány pouze 

vysráţené kaly) 

- zpevňování (solidifikace) a zapouzdření (enkapsulace) – přidáním hydraulických 

pojiv. 

Základním činidlem úpravy odpadů je cement, vzdušné vápno, neutralizační činidla 

(odpadní kyseliny a louhy) a přísady pro úpravu chemického sloţení (oxidační a redukční 

činidla). 

VSTUP

VÝSTUP

primární
stabilizace

sekundární
stabilizace vstup

přísad

kazety pro vyzrávání

míchací bazény
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Při úpravě odpadů se zvýšeným obsahem těţkých kovů stabilizací/solidifkací je 

standardně pouţíváno jako základní hydraulické pojivo cement. V případě přítomnosti 

ropných látek v odpadu je dalším přídavným pojivem vzdušné vápno. Při této reakci se 

uplatňují dva děje: Alkalické pojivo zvýší pH, coţ způsobí vysráţení rozpuštěných kovů ve 

formě těţce rozpustných hydroxidů a bazických oxidů a současně jsou kontaminanty vázány v 

krystalických mříţkách Gestabilizátu.   

Při fixaci uhlovodíků je pojivem především vzdušné vápno. Vápno je technický název 

pro CaO o různém stupni čistoty, Vyrábí se dekarbonizací přírodních vápenců při takové 

teplotě, aby produkt byl schopen dostatečně rychlé hydratace na Ca(OH)2, který je pak hlavní 

sloţkou tohoto pojiva. Vzdušné vápno má vysoký obsah CaO a popřípadě menší obsah MgO. 

Princip procesu spočívá v tom, ţe po homogenizaci odpadu s organickým znečištěním a 

aktivního oxidu vápenatého dochází k enkapsulaci (uzavření) uhlovodíkové sloţky v systému 

jemné práškovité disperze s velkým specifickým povrchem. Oba popsané fyzikálně-chemické 

děje jsou ireverzibilní (nevratné). 

Mimo základní pojiva se v technologii stabilizace odpadů uplatňují další pomocné 

přísady, které urychlují reakci, sniţují povrchové napětí mezi sloţkami směsi a zlepšují jakost 

výsledného produktu. Jedná se například o bentonit, chlorid vápenatý, karboxymetylcelulóza 

(obchodní název LOVOSA T20 případně LOVOSA TS20, sulfid sodný, síran hlinitý, 

hydroxid hlinitý, křemičitany alkalických kovů, stearany, apod. 

Technologický postup GESTAB se vyznačuje některými specifickými fázemi, které jej 

odlišují od běţně pouţívaných postupů.  

Především jde o diskontinuální dvojstupňový postup, kdy v první fázi proběhne 

primární stabilizace odpadů (neutralizace, homogenizace, rozklad CN
-
, redukce Cr

6+
 atd.) při 

pomalém a dlouhodobém míšení v šarţi o objemu 100 m
3
. V druhé fázi potom při 

krátkodobém vysokoobrátkovém míšení dojde k homogenizaci odpadu a stabilizačních přísad 

v mnoţství podle zvolené receptury. Meziprodukt, kterým je nevyzrálý stabilizát, je 

hydraulicky přečerpáván do vyzrávacích kazet, kde je v tenké vrstvě dočasně ukládán. Takto 

zpracovaná směs poté v zemních vyzrávacích kazetách po dobu alespoň 90 dnů. 

Předností tohoto postupu je jednak dokonalá homogenizace výsledné směsi a dále 

moţnost zpracování tuhých, polotuhých i kapalných odpadů. 
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Základem úpravny odpadů jsou nádrže pro primární stabilizaci (bazén primární 

stabilizace) o objemu 40 aţ 120 m
3
, které jsou osazeny pomaloběţnými mísidly, dále 

nádržemi pro sekundární stabilizaci (turbolyzéry) o objemu 1,0 aţ 1,2m
3
, které jsou 

osazeny rychloběţnými vířidly. Oba celky jsou spojeny potrubím pro mezioperační přepravu 

a čerpadly. V průběhu primární i sekundární stabilizace jsou přidávána stabilizační činidla. 

Po skončení obou stupňů stabilizace je zpracovávaný odpad přečerpán do mezideponie 

k vyzrání. 

Základní činidla pro primární stabilizaci odpadů: 

stearan vápenatý - v případě špatné zpracovatelnosti směsi v mnoţství 0,1-1,0% 

sulfid sodný - v případě přítomnosti iontů Hg a Cd v mnoţství větším neţ 0,1%  

chlornan vápenatý - v případě příměsí kyanidů v mnoţství více neţ 0,1%  

dithioničitan sodný - v případě příměsí chromanů a dichromanů v mnoţství více neţ 0,1% 

síran sodný - v případě příměsí rozpustných solí barya v mnoţství více neţ 0,1% 

odpadní kyseliny - úprava pH (neutralizace) 

odpadní louhy - úprava pH (neutralizace) 

 

Základní receptury pro sekundární stabilizaci 

Ke 100% hm. odpadu po primární stabilizaci se v rámci sekundární stabilizace přidává: 

15,0 % - cement 

do 5,0 % - vzdušné vápno v mnoţství 1,0 % vápna na kaţdých 5,0 % C10-C40 

do 1,0 % 
 - bentonit (pouze v případě zvýšeného mnoţství  - nad 2,0 % - 

některých těţkých kovů 

podle potřeby  - voda 

 

2.5.1.2. Mezideponie nevyzrálého stabilizátu 

Mezideponie nevyzrálého stabilizátu je situována do místa bývalého odkaliště 

bentonitového výplachu geologických vrtů. Mezideponie sestává z jednotlivých kazet 
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určených pro zrání stabilizátu. Kazety mají obdélníkový půdorys s výškou hrází od 2,0 do 3,7 

m a s kapacitou kaţdé kazety od 2 500 do  3 500 m
3
. 

Vodohospodářskou hranici mezideponie ve směru odtoku povrchových vod vymezuje 

tzv. základní hráz, která je rozvodím mezi vnitřním povodím bývalého odkaliště se 

samostatným bezodtokým vodním reţimem a okolním přírodním prostředím přináleţejícím 

do povodí toku Ploučnice.   

Dna kazet jsou oproti okolí zahloubena do vrstvy jiţ ztvrdlého Gestabilizátu, který byl 

pouţit při technické rekultivaci bývalého odkaliště a částečně do vrstvy bentonitu uloţeného 

do odkaliště tak, aby byla zachována vrstva bentonitu min. 3 m pod základovou spárou 

jednotlivých kazet. Tato vrstva tvoří hydraulickou barieru pod základovou spárou kazet v 

aktivní části mezideponie s koeficientem propustnosti k = 10
-12

 m.s
-1

. 

Jednotlivé kazety jsou od sebe odděleny pomocnými hrázkami z materiálu vhodného 

pro sypané hráze ve smyslu ČSN 73 68 50 (jíl písčitý, štěrkovitý), který vykazuje optimální 

parametry z hlediska smykové pevnosti, odolnosti proti deformacím, průsakům a chemickým 

vlivům ve vztahu ke Gestabilizátu. Pomocné hrázky včetně jejich vnější paty jsou součástí 

vnitřního povodí původního odkaliště.  

Vzhledem k hydraulickým parametrům podloţí jednotlivých kazet vyhovuje 

mezideponie  poţadavkům na vodohospodářské zabezpečení (těsnění skládek) nebezpečných 

odpadů (ČSN 83 80 32). 

Z mezideponie je upravený a vyzrálý odpad (Gestabilizát) po prokázání splnění kritérií, 

která jsou kladena na odpad určený k uloţení do skládky, odtěţen pásovým rýpadlem 

převezen k uloţení do skládky, zpravidla skupiny S-OO. 
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Pohled na kazetu I., kde je dokončováno odtěţování, v pozadí jsou vidět zaplněné 

kazety II.-IV: 

 

Obrázek 6 – Odtěžování vyzrálého Gestabilizátu 
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3.  Experimentální část 

3.1. Cíl práce a pracovní hypotéza 

Jak jiţ bylo uvedeno v předchozím textu, klade si má práce za cíl navrţení receptur, 

které umoţní, zčásti nebo zcela, nahradit kvalitní a drahé vstupní suroviny jinými, které jsou 

levnější a méně ušlechtilé, popřípadě je nahradit odpady. Navrţené řešení má pozitivní přinos 

pro ţivotní prostředí. V rámci práce byl zpracován odpad přímo v provozních podmínkách. 

Vzorky připravené podle navrţených receptur byly podrobeny zkouškám a porovnány 

s kritérii kladenými na stabilizát připravovaný podle dosavadních receptur. 

Při práci vycházím z pracovní hypotézy, kterou jsem formuloval v předchozím 

výzkumu a to: 

„Popílek z fluidního spalování (jako stabilizační činidlo) má zřetelné účinky na kvalitu 

vodného výluhu a tyto účinky se posilují i malým přídavkem bentonitu. Přítomnost cementu 

tento efekt významně posiluje.“ (Hůda, 2007). 

Vyuţití odpadů z výroby energie má ekonomické přednosti a nezanedbatelné přínosy 

pro ţivotní prostředí, pokud se tak děje důsledně v souladu se zákonem. Náklady na pořízení 

energetických produktů jako nově navrhované suroviny jsou pouhým zlomkem (do 10%) 

nákladů na doposud pouţívaný cement, případně vzdušné vápno. Náklady na přepravu, 

skladování a manipulaci jsou srovnatelné. Přínos širšího vyuţití energetických produktů pro 

ţivotní prostředí spočívá ve sníţení spotřeby energeticky náročných výrobků jakými jsou 

hydraulická pojiva a sníţení mnoţství jinak nevyuţitého odpadu. „Odkaliště elektráren a 

tepláren zaujímají celkovou plochu kolem 2 000 ha zemědělské a lesnické plochy“ (Lapčík, 

2008).  
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3.2. Výchozí informace pro řešení 

V současné době je nejvýznamnějším stabilizačním činidlem, vyuţívaným v technologii 

GESTAB, portlandský cement, v menší míře pak vzdušné vápno a další přísady jako bentonit, 

chlornan vápenatý a jiné. Vzhledem ke značnému mnoţství tohoto činidla uţívaného při 

zpracování odpadu je i nejvýznamnější poloţkou z hlediska nákladů provozu. Cílem práce je 

nalezení přísad, které by nahradily stávající přísady (především portlandský cement) a přitom 

působily se stejnou nebo lepší účinností. V rámci řešení dizertační práce jsou prozkoumány 

závislosti mnoţství a vzájemných poměrů jednotlivých přísad na účinnost stabilizace, která je 

hodnocena podle kritérií zavedených platnou legislativou.  

Výsledkem dizertační práce je návrh technologických úprav konkrétního provozu, 

pouţívaných receptur a souvisejících opatření.  

Výzkum přímo navazuje na zkušenosti a některé experimenty provedené v letech 2007 

aţ 2009 řešitelem dizertační práce v laboratorních podmínkách. Z těchto experimentů 

vyplynula reálná moţnost úspěšného vyřešení výzkumné práce. 

Experimenty, které jsem prováděl v roce 2007, naznačily slibný směr pro výběr 

stabilizačních činidel. V tomto období byla v laboratorních podmínkách provedena série testů, 

které měly za cíl posoudit účinnost imobilizace vybraných charakteristických škodlivin při 

pouţití různých receptur s vyuţitím portlandského cementu, popílku z látkových filtrů 

z fluidního spalování hnědého uhlí a mletého bentonitu. Celkem jsem v letech 2007 provedl 

sérii pěti pokusů, při kterých byly pouţity různě veliké díly přísad, přičemţ podíl odpadu 

představuje vţdy dopočet do 100%. Navrţené a prověřované receptury shrnuje tabulka: 

Tabulka 3 – Receptury použité při testech prováděných v roce 2007 

 ZK1 ZK2 ZK3 ZK4 ZK6 

cement 15,0 % 10,0 % 0,0 % 15,0 % 7,5 % 

popílek 0,0 % 5,0 % 20,0 % 0,0 % 10,0 % 

bentonit 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3,0 % 3,0 % 

Nebezpečné odpady, které byly stabilizovány s vyuţitím výše popsaných receptur, 

tvořily obsah šarţe (určitého objemu společně zpracovávaných odpadů). V této šarţi byly 

zastoupeny kaly z leštění a broušení skla, pevné odpady z čištění plynů, licí formy a jádra, 
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kyselé a alkalické mořící roztoky, pevný odpad z lapáků písku a olejů, kaly z čištění 

průmyslových vod a v menší míře (vţdy pod 5% hmotnostních) i další nebezpečné odpady.  

Po vyzrání vzorků, které byly podrobeny úpravě s vyuţitím těchto receptur, byly 

odebrány vzorky a stanoveno mnoţství charakteristických kontaminantů přecházejících do 

vodného výluhu připraveného za standardních podmínek
3
. Jako charakteristické ukazatele 

byly v rámci tehdejších experimentů vybrány zinek a rozpuštěný organický uhlík. 

Vyhodnocením stabilizátů získaných aplikací navrţených receptur jsem dospěl k závěru, ţe 

kombinace portlandského cementu, popílku z látkových filtrů a bentonitu je slibná pro další 

experimenty. 

Výsledky provedených experimentů byly shrnuty v článku Ashes as an agent for 

cement–lime based solidification/stabilization of the hazardous waste: „The data we have 

collected show that fluidized bed ashes are prospective agent in cement or cement-lime based 

hazardous waste stabilization/solidification. Large amounts of cement can be effectively 

replaced with ashes. The replacement can save energy and costs. The recipe using cement-

ashes-bentonite in 7,5-10-3 ratio turned out to be most effective for pollutant immobilization 

while being also the most cost effective.“ (Lyčková, Hůda, 2008). 

 

  

                                                

3 Věstník MŢP, částka 12, ročník XII, prosinec 2002, Metodický pokyn odboru odpadů Ministerstva ţivotního 

prostředí k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů 
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3.3. Struktura a vlastnosti zpracovávaných odpadů 

3.3.1. Skladba zpracovávaných odpadů 

Jednou z výhod technologie GESTAB oproti jiným S/S technologiím je její 

všestrannost, umoţňující zpracovávat společně širokou škálu různých odpadů organické i 

anorganické povahy. Provozovatel při skladbě odpadů, které jsou společně zpracovávány 

v jedné šarţi, klade zřetel na podíl škodlivých látek, které jsou vnášeny jednotlivými dávkami 

odpadů a na fyzikální vlastnosti zpracovávané směsi. 

V roce 2009 byly do zařízení přijaty provozovatelem ke zpracování převáţně 

nebezpečné odpady v tomto členění
4
: 

  

                                                

4 Z důvodů ochrany obchodních informací jsou uvedena relativní, nikoliv absolutní mnoţství. Roční kapacita 

zařízení podle vydaného integrovaného povolení a 30.000 t odpadů. 
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Tabulka 4 – Struktura odpadů zpracovávaných v zařízení v roce 2009 

Název skupiny odpadů (podle Vyhl. č. 381/2001 Sb.) 

podíl na 

celkovém 

mnoţství 

01 - Odpady z geologického průzkumu, těţby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a 

kamene 
3,41% 

02 - Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a 

zpracování potravin 
3,04% 

03 - Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky 0,08% 

04 - Odpady z koţedělného, koţešnického a textilního průmyslu  0,31% 

05 - Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí  0,25% 

06 - Odpady z anorganických chemických procesů  2,91% 

07 - Odpady z organických chemických procesů  9,18% 

08 - Odpady z výroby, zpracování, distribuce a pouţívání nátěrových hmot (barev, laků a 

smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev  
3,79% 

09 - Odpady z fotografického průmyslu  0,21% 

10 - Odpady z tepelných procesů  25,74% 

11 - Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných 

materiálů a z hydrometalurgie neţelezných kovů  
24,32% 

12 - Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů  3,41% 

13 - Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve 

skupinách 05 a 12)  
4,40% 

14 - Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií (kromě odpadů 

uvedených ve skupinách 07 a 08)  
0,06% 

15 - Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné 

oděvy jinak neurčené 
0,14% 

16 - Odpady v tomto katalogu jinak neurčené  1,19% 

17 - Stavební a demoliční odpady (včetně vytěţené zeminy z kontaminovaných míst)  0,31% 

19 - Odpady ze zařízení na zpracování (vyuţívání a odstraňování) odpadu, z čistíren 

odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro 

spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely  

16,64% 

20 - Komunální odpady (odpady z domácností a podobné ţivnostenské, průmyslové 

odpady a odpady z úřadů) včetně sloţek z odděleného sběru 
0,62% 
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Na celkovém mnoţství zpracovávaných odpadů se dvěma třetinami podílí odpady 

z těchto průmyslových oborů činnosti: aplikace tepelných procesů (metalurgie ţeleza, výroba, 

tváření a povrchová úprava skla), chemické povrchové úpravy a metalurgie neţelezných 

kovů, odpady za zařízení ke zpracování odpadů a odpadních vod (především čistírny 

průmyslových odpadních vod). Většinou se jedná o odpady s obsahem anorganických látek, 

solí těţkých kovů, kyanidů, sloučenin fosforu s menším obsahem organických látek, které se 

do směsi odpadů dostávají v podobě emulzí, odformovacích prostředků, lubrikantů apod. 

3.3.2. Vzorkování a testování stabilizátu 

Vzorkování odpadů je popsáno v Metodickém pokynu odboru odpadů MŢP ke 

vzorkování odpadů.   

Odběry vzorků odpadů se vţdy provádějí se zřetelem na konkrétní účel zkoušení, 

kterým u odpadů můţe být:  

- zpracování základní dokumentace k odpadu, porovnání kvality zkoušeného odpadu 

s legislativními limity, 

- kontrola kvality odpadu při změně vlastností odpadu nebo podmínek jeho vzniku,  

- určení moţností jeho vyuţití, 

- zjištění celkového sloţení odpadu nebo zjištění charakteristik jeho vodného výluhu,  

- zhodnocení zdravotního rizika nebo rizika pro ţivotní prostředí, která jsou spojena 

s nakládáním s odpadem nebo  

- získání údajů pro hodnocení vlastností odpadů.  

Na osobu, která zpracovává plán odběru vzorků, odebírá vzorek podle předem 

připraveného plánu a osobu, která dále nakládá se vzorkem, jsou kladeny nároky jednak 

odborné povahy i nároky související s nezávislostí na vlastníkovi odpadu. Tyto poţadavky 

mají zajistit objektivitu získaných výsledků. Na celý proces přípravy odběru vzorku, vlastního 

odběru i dalšího nakládání se vzorkem jsou pak kladeny nároky na řízení kvality a bezpečnost 

práce.  

V zařízení, provozovaném společností GESTA a.s. Rynoltice, je zpracovávaný stabilizát 

vzorkován dvoustupňově, přičemţ některé ze zjišťovaných ukazatelů jsou kříţově 

porovnávány pro ověření shodnosti a objektivity obou stupňů vzorkování.  
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Systém vzorkování odpadů byl vypracován ve spolupráci s nezávislou osobou, která je 

pověřena k hodnocení výsledného produktu stabilizace – stabilizátu. Během procesu úpravy 

vzniká několik různých vzorků, které umoţňují zjistit charakteristiky stabilizátu vznikajícího 

postupně během několika měsíců i charakteristiky kaţdé šarţe zvlášť.  

První sada vzorků stabilizátu je připravována jako slévaný vzorek odebíraný z kaţdé 

šarţe z proudu vypouštěného stabilizátu po homogenizaci a sekundární stabilizaci. Tyto dílčí 

vzorky o hmotnosti 500 g jsou umísťovány do shromaţďovací nádoby společně vţdy pro 

kaţdou samostatnou kazetu, ve které vyzrávají. Tento slévaný vzorek, který obsahuje stejný 

díl z kaţdé šarţe umístěné do některé z kazet pro vyzrávání, charakterizuje směsný stabilizát 

nacházející se v příslušné kazetě. Vedle toho jsou pořizovány ještě další dva dílčí vzorky, 

kaţdý o hmotnosti 500 g a  uchovávány odděleně pro případ pozdější potřeby zkoumání 

některé ze šarţí samostatně. Nádoba s dílčími slévanými vzorky z jednotlivých šarţí je tak 

vlastně modelem struktury stabilizátu v příslušné kazetě pro vyzrávání stabilizátu. Z tohoto 

slévaného vzorku je po proběhnutí hydratačních procesů a homogenizaci vzorku provedena 

první sada laboratorních zkoušek. Při této první sadě zkoušek se sleduje především 

charakteristika vodného výluhu podle Vyhl. č. 376/2001 Sb. pro potvrzení vyloučení 

některých nebezpečných vlastností a dále podle Vyhl. č. 294/2005 Sb. pro ověření moţnosti 

uloţit stabilizát do skládky odpadů. Dále se stanovuje ekotoxicita vodného výluhu a to 

zkoumáním účinků různých koncentrací standardně připraveného výluhu na zástupcích ryb, 

zooplanktonu, fytoplanktonu a vyšších rostlin, uvedených v definici nebezpečné vlastnosti 

H14 Ekotoxicita v příloze č. 1 vyhlášky č. 376/2001 Sb. Testované organismy reprezentují 

důleţité články ekosystémů s moţnou rozdílnou citlivostí k různým látkám obsaţeným v 

odpadu a uvolněným do vodného výluhu odpadu. Pro stanovení ekotoxicity jsou rozhodující 

výsledky testu nejcitlivěji reagujícího organismu. 
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Obrázek 7 – Registr směsných a dílčích vzorků stabilizátu 

 

Prokáţe-li se, ţe vlastnosti stabilizovaného odpadu vyhovují kritériím pro uloţení do 

skládky skupiny S-OO, je zahájeno jeho odtěţování a přeprava. Po zahájení odtěţování je 

proveden další odběr vzorků, tentokrát přímo z kazety pro vyzrávání. Odběr vzorku z kazety 

pro vyzrávání stabilizátu se provádí po odkrytí čelní vrstvy stabilizátu a zpřístupnění všech 

jeho postupně ukládaných vrstev. Při odběru vzorku se vyuţívá rýpadla, přičemţ je odebrán 

vzorek o objemu přibliţně 1 m
3
, ze kterého je dále prostým náhodným vzorkováním odebrán 

podvzorek o hmotnosti okolo 50 kg a z něj dále postupnou kvartací vzniká vzorek o 

hmotnosti 2 kg, který je předáván k provedení laboratorní zkoušky. Analýzou tohoto vzorku 

se prokazuje shoda vlastností s příslušným modelovým vzorkem a některé další veličiny jako 

například obsah DOC ve výluhu.  

3.3.3. Jakostní charakteristiky zpracovávaných odpadů 

Škodlivé látky obsaţené ve zpracovávaných nebezpečných odpadech představují různě 

veliké riziko pro ţivotní prostředí. Podle podobného stupně nebezpečí pro ţivotní prostředí je 

moţné různé škodlivé látky seskupovat do skupin a pro tyto skupiny stanovovat koncentrační 

limity ve výsledném produktu – odpadu, který jiţ nemá nebezpečné vlastnosti. Výše 
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koncentračních limitů je administrativně (a víceméně empiricky) stanovena legislativou, 

konkrétně Vyhl. MŢP č. 376/2001 Sb. 

 Podle známých vlastností jednotlivých dávek odpadů a podílu škodlivin v nich 

obsaţených a dále podle limitních hodnot podílu škodlivin ve stabilizátu je moţné určit 

nejvyšší přípustné zastoupení jednotlivých odpadů ve směsi. Pečlivou volbou skladby odpadů 

dosahuje provozovatel toho, ţe koncentrace všech společně hodnocených látek v odpadu 

nepřesáhne koncentrační limit pro danou společně hodnocenou skupinu škodlivých látek. 

Zastoupení jednotlivých škodlivin v rámci skupiny se přitom můţe v rámci různých šarţí 

odlišovat. K určení skladby odpadů vstupujících do technologie a zpracovávaných společně 

v rámci jedné šarţe slouţí provozovateli databázový program, který sčítá koncentrace 

škodlivin v odpadech přes jednotlivé skupiny a porovnává je s nejvýše přípustnými 

koncentracemi stanovenými provozním předpisem. Provozovateli slouţí takto zpracované 

výsledky jako vodítko při rozhodování o skladbě šarţe. 

 Informace o sloţení a vlastnostech odpadů předává provozovateli původce nebo 

dodavatel odpadů nejčastěji prostřednictvím formuláře „Základní popis odpadu určeného ke 

stabilizaci―. Tyto kvalitativní údaje jsou dokládány analytickým rozborem sloţení odpadu, 

bezpečnostním listem – jedná-li se o výrobek nebo jiným vhodným způsobem. 

V pochybnostech či pro potvrzení deklarovaných vlastností provádí provozovatel vlastní 

odběry vzorků dodávaných odpadů a prostřednictvím akreditovaného pracoviště stanovuje 

ukazatele, které jsou předmětem jeho zájmu. Dodávané vzorky odpadů jsou archivovány po 

dobu nejméně jednoho roku v archivu vzorků v místě zpracování odpadu. 
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3.4. Zvolené experimentální metody a plán experimentu 

Na základě výsledků předchozích experimentů (Lyčková, Hůda, 2008) jsem sestavil 

plán experimentu provedeného v provozních podmínkách přímo v zařízení k úpravě odpadů. 

Smyslem experimentu bylo ověření navrţeného technologického postupu a ověření vlastností 

vyzrálého stabilizátu připraveného podle předem navrţených receptur. S ohledem na 

technologické moţnosti zařízení byly navrţeny receptury, které počítají s postupným 

přidáním dvou dávek popílku do homogenizační nádrţe primární stabilizace a následným 

přídavkem cementu do reaktorů sekundární stabilizace. 

 

 

Tabulka 5 – Testované receptury úpravy odpadů. 

podíl přísad [% hm.] 

označení receptury 

REC2 REC3 REC4 REC5 REC6 

portlandský cement 2 4 0 2 4 

popílek 10 10 20 20 20 

 

Obrázek 8 – Přehled použitých receptur 
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Laboratorní zkoušky odpadů a výluhů byly prováděny v akreditovaných pracovištích. 

Protokoly o odběru vzorků, předávací protokoly a protokoly o zkouškách jsou uloţeny 

v archivu společnosti GESTA a.s. Rynoltice. 
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3.5. Experiment v provozních podmínkách 

Experiment proběhl 14.4.2010 při zpracování jedné šarţe, ve které byla společně 

zpracována směs odpadů o hmotnosti 80 t. Skladba odpadů byla pro zařízení, na kterém 

probíhal experiment charakteristická.  

Zastoupení odpadů v šarţi uvádí   
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Tabulka 6 –  Skladba stabilizovaných odpadů.  

K takto připravenému odpadu v bazénu primární stabilizace byl přidán testovaný 

popílek, nejprve v mnoţství 10% hmotnostních. Po homogenizaci celé šarţe jsem odebral 

první vzorek stabilizátu. S tímto vzorkem jsem jiţ dále nepracoval pro jeho zjevně 

nevyhovující mechanické vlastností. Následně jsem ve vysokoobrátkových mísičích (viz  

Obrázek 5 – Blokové schéma technologie GESTAB) přidal postupně 2% a 4% hmotnostní 

portlandského cementu a odebral vzorky označené jako REC2 a REC3. Poté byla celá šarţe 

doplněna tak, aby podíl popílku dosáhl 20% hmotnostních a stejným způsobem jsem odebral 

3 vzorky odpadu, obsahující 0%, 2% a 4% hmotnostní portlandského cementu. Tyto vzorky 

byly označeny jako REC4, REC5 a REC6. Tímto postupem vzniklo celkem šest vzorků 

zpracovaných recepturami podle Tabulky 6. Receptury byly zvoleny s ohledem výsledky 

dosavadních prací, které jsem provedl, s ohledem na technologické moţnosti a potřeby 

zařízení, ve kterém probíhala úprava a dále s ohledem na kompatibilitu navrţených pojiv 

s přítomnými kontaminanty. K tomu uvádí např. Means: „Proper S/S treatment using 

pozzolanic binders may be inhibited in the presence of certain chemical constituents, such as 

high concentration of oil, grease, and other organics, as well as chlorides and other soluble 

salts. Certain S/S processes will not fiction properly if the chemical environment is not 

adequately controlled. For example, sodium sulfide is incompatible with acids, which not only 

impair S/S but also may result in the release of toxic hydrogen sulfide gas.”. (Means at al., 

1995) 

Příprava směsi odpadů ke stabilizaci a vlastní aplikace stabilizačních činidel proběhla 

v provozních podmínkách podobným způsobem, jakým provozovatel postupuje podle 

schváleného provozního řádu zařízení. 

K odběru vzorků jsem připravil plán odběru vzorků, který vycházel ze zásad 

publikovaných v ČSN EN 14 899 – Charakterizace odpadů – Vzorkování odpadů – Zásady 

přípravy vzorkování a jeho pouţití.  

Odebrané vzorky byly uloţeny při teplotě 21°C po dobu 45 dnů a poté dne 31.5.2010 

předány akreditované laboratoři k provedení analýz chemického sloţení vzorků a standardně 

připravených vodných výluhů. 
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3.5.1. Nejistoty ve znalosti vstupních veličin 

Experimenty prováděné v provozních podmínkách naráţejí na některá omezení, která je 

nutné mít na zřeteli. Na rozdíl od laboratorních podmínek, kdy je moţné opakovaně 

dosahovat stejných výsledků díky dobře definovaným postupům a znalosti přesného mnoţství 

a jakosti důleţitých činitelů, je pokus prováděný v provozních podmínkách zatíţen určitými 

nejistotami. Tyto nejistoty pramení především z nepřesností v měření mnoţství sloţek 

vstupujících do experimentů v provozním měřítku, měření jejich kvality (sloţení) nebo 

výkyvech v homogenitě odpadů. Hlavními zdroji nejistot při experimentu prováděném 

v provozních podmínkách jsou: 

- nejistota ve znalosti přesného množství odpadu zpracovávaného společně s ostatními 

v jedné šarži; V praxi se uţívají různé postupy a prostředky pro stanovení hmotnosti 

odpadu v konkrétní dodávce a to od velmi přesného měření pravidelně ověřovanými 

váhami aţ po odhad na základě znalosti objemu přepravních nádob a měrné hmotnosti 

odesílaného objemu 

- nejistota ve znalosti chemického složení odpadu; Ta můţe pramenit ze způsobu, 

rozsahu, četnosti nebo moţností vzorkování odpadu, z nestálosti chemických či 

fyzikálních charakteristik vlivem kolísání např. výrobních parametrů procesů, při 

kterých odpad vzniká. Dalším zdrojem těchto nejistot můţe být technologická nekázeň 

při nakládání s odpady, vedoucí k záměně druhů odpadů nebo přimísení jiných druhů 

odpadů s odlišnými vlastnostmi. 

- nedokonalá znalost všech důležitých chemických charakteristik odpadu; Při stanovení 

rozsahu sledovaných ukazatelů odpadu se postupuje podle podmínek provozního řádu 

či technologického předpisu zařízení k nakládání s odpady, které má odpad převzít ke 

zpracování a – je-li výstupem ze zařízení odpad – podle podmínek stanovených 

v rámci procesu vyloučení nebezpečných vlastností odpadu. Není-li osoba 

zpracovávající dokumentaci k odpadu dostatečně kvalifikovaná a zkušená, můţe dojít 

k tomu, ţe důleţitý kvalitativní znak odpadu (např. obsah některých chemických 

prvků či sloučenin) je v popisu odpadu zcela opomenut. 

Ţádná z těchto nejistot nemá tendenční charakter a neovlivňuje proces stabilizace trvale 

jedním směrem. Nejistoty jsou vzájemně eliminovány tím více, čím je větší mnoţství odpadů 

zpracováváno společně. V zařízení ke stabilizaci/solidifikaci nebezpečných odpadů GESTAB 
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jsou tyto nejistoty eliminovány jednak tím, ţe je společně zpracováváno velké mnoţství 

odpadů v jedné šarţi (aţ 100 m
3
) a jednak tím, ţe je k vyzrávání do kazet společně ukládán 

větší počet šarţí o celkové hmotnosti 3.500 aţ 4.500 t. Hodnocení procesu stabilizace po 

ukončení vyzrávání se provádí společně pro celou kazetu. Odběry vzorků při experimentu 

byly provedeny v souladu s postupy stanovenými Metodickým pokynem odboru odpadů MŢP 

ke vzorkování odpadů. Tím je zaručeno, ţe nejistoty nesystémové povahy jsou z velké míry 

eliminovány. Přesný postup vzorkování odpadů je uveden dále.  Odchylky se statisticky 

„zhlazují― a pro objektivní posouzení výsledku přestávají být významné. Pro odstranění 

případných tendenčních odchylek, které by se mohly projevit na konci procesu, provádí 

provozovatel zařízení namátkové kontroly chemických vlastností přijímaných odpadů. 

Vzhledem k předchozím zkušenostem s provozem technologie GESTAB tyto nejistoty 

při interpretaci výsledků nezohledňuji. Zvolil jsem takový postup odběru vzorků, abych je 

v rozumné míře eliminoval. 

 

3.5.2. Vzorkování během experimentu 

Experiment byl proveden na jedné šarţi zpracovávané směsi odpadů. Směs byla 

charakteristická pro zařízení, na kterém byl experiment proveden. Ve směsi byly přítomny 

tyto odpady:  
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Tabulka 6 –  Skladba stabilizovaných odpadů 

kód a název odpadu mnoţství v šarţi 

07 01 10 Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla  1,73 2,17% 

07 01 11 
Kaly z čištění odp. vod v místě jejich vzniku obsahující 

nebezpečné látky 
17,37 21,72% 

08 01 17 
Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující 

organická rozpouštědla 
2,28 2,85% 

08 04 09 
Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická 

rozpouštědla 
1,6 2,00% 

10 02 07 Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky 22,72 28,40% 

11 01 05 Kyselé mořicí roztoky 17,78 22,23% 

11 01 09 Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky 0,24 0,30% 

11 01 98 Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů 0,72 0,90% 

12 03 01 Prací vody 12 15,00% 

19 01 10 Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin 2,17 2,71% 

19 02 05 Kaly z fyzikálněchemického zpracování odpadních vod 1,1 1,38% 

20 01 55 Odpady z čištění komínů 0,28 0,35% 
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Plán odběru vzorků jsem sestavil podle Metodického pokynu odboru odpadů MŢP ke 

vzorkování odpadů. Odběr vzorků navrţen jako systematický náhodný, prováděný 

v pravidelných časových intervalech. 

Z kaţdé receptury jsem odebral patnáct dílčích vzorků o hmotnosti 100 g, ze kterých 

smísením vznikly tři směsné vzorky o hmotnosti 500 g. Dílčí vzorky byly odebrány z proudu 

vypouštěného homogenizovaného odpadu po přidání přísad podle konkrétní receptury. 

Všechny vzorky ze všech receptury byly umístěny do prostředí se stálou teplotou 21°C, kde 

vyzrávaly po dobu 45 dnů. 

Vyzrálé vzorky byly v původních vzorkovnicích předány zkušební laboratoři 

k provedení zkoušek. 

3.5.3. Postup experimentu 

Cílem experimentu byla výroba více druhů stabilizátu při procesu, jehoţ vstupem je 

směs odpadů společná pro všechny receptury a stabilizační činidla, kterými byl portlandský 

cement a popílek z fluidního spalování přidávaná v různých poměrech. Dále měl experiment 

prověřit moţnosti přepravy a dávkování dosud nevyuţívané suroviny.  

Před zahájením experimentu byla směs odpadů připravených ke stabilizaci umístěna 

v bazénu primární stabilizace a homogenizována pomaloběţnými mísidly. Portlandský 

cement byl připraven v běţném komerčním balení  - papírových pytlích o hmotnosti 25 kg, 

které umoţňují přesné dávkování. Popílek byl do zařízení přepraven v cisternovém 

přepravníku sypkých látek vybavených kompresorem k vytlačování přepravovaného nákladu.  

V experimentu vystupují tyto sloţky: 

- portlandský cement pevnostní třídy 32,5 bez speciálních přísad; jehoţ účinnými 

sloţkami jsou CaO (cca 65%), SiO2 (cca 21%), Al2O3 (cca 6%) a Fe2O3 (cca 3%), dále 

jsou v něm obsaţeny MgO, K2O, Na2O. Z mineralogického hlediska se jedná o 

heterogenní materiál obsahující zejména křemičitany, v menší míře hlinitany vápníku 

a dále skelnou fázi; 

- popílek z fluidního spalování hnědého uhlí (loţový). Spalování probíhá při teplotě 

okolo 850°C, nízko pod teplotou tavení popílku. „Nedochází k protavování 

popílkových částic, zrna zůstávají porézní, mají vrstevnatou strukturu, velký měrný 

povrch.“ (Fečko et al., 2003). Základní charakteristiky jsou: 
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obsah SO3 – 4,12%, obsah SiO2 – 43,76%, obsah CaO – 13,54% z toho volný do 

1,0%, obsah Na2O – 0,28%,  

- skladba odpadů, které byly během experimentu stabilizovány, je uvedena v kapitole 

3.5.2.  

Oproti běţnému postupu v zařízení, při kterém se hydraulická pojiva přidávají teprve 

v homogenizérech během sekundární stabilizace odpadu byl během experimentu přidán 

popílek jiţ do bazénu primární stabilizace a to zapouštěním pod hladinu směsi odpadů pro 

zbránění úniku jemných polétavých částic mimo pracoviště. Vzhledem k určitému mnoţství 

volného CaO v popílku bylo nutné splnit podmínku urychleného zpracování celé šarţe ještě 

před začátkem hydratace, tedy během 120 aţ 180 minut. V prvním kroku bylo ke směsi 

odpadů přidáno 9 t popílku a po promísení s homogenizovaným odpadem byla směs odpadů a 

popílku čerpána do homogenizačních nádrţí druhého stupně stabilizace. Zde byla přidána 

nejdříve 2% portlandského cementu a po odběru potřebného počtu vzorků směsi byl podíl 

cementu zvýšen na 4%. Tímto způsobem byla zpracována část šarţe o hmotnosti asi 4 t. 

Následně bylo mnoţství popílku v bazénu primární stabilizace doplněno tak, aby popílek 

tvořil 20% hmotnostních na celkové hmotnosti směsi. Směs odpadů a popílku byla poté 

čerpána opět do homogenizérů sekundární stabilizace, kde byly odebrány vzorky obsahující 

kromě popílku ještě 0%, 2% a 4% portlandského cementu. Celá šarţe byla běţným způsobem 

přečerpána kdo kazet pro vyzrávání. Během experimentu bylo pořízeno celkem pět trojic 

vzorků, kaţdý o hmotnosti 500 g. 

Během experimentu se nevyskytly potíţe s uskutečněním navrţeného postupu. Byly 

získány poznatky, které mohou být důleţité při případném uvádění změny v receptuře a 

vstupních surovinách do praxe. Především se ukázalo jako nezbytné vybudování zásobníku a 

dávkovače elektrárenského popílku aby byla odstraněna potřeba úzké koordinace 

s přepravcem popílku při zpracování odpadů. Snadnější by mohlo být i dávkování při 

vybavení výpusti sila průtokoměrem sypkých látek. Při výpadku dodávky elektrické energie 

po dobu delší neţ 60 minut by mohlo dojít k začátku hydratace jiţ v bazénu primární 

stabilizace. Taková situace by vedla ke zvýšení vazkosti směsi odpadů a popílku, tím ke 

sníţení účinnosti čerpání. Vedle toho by došlo ke sníţení účinnosti stabilizace. K podobné 

situaci by mohlo dojít i výpadkem nebo poruchou některého z čerpadel, coţ však jiţ během 

experimentu bylo eliminováno zajištěním záloţního čerpadla. 
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3.5.4.  Kritéria úspěšnosti 

3.5.4.1. Požadavky na chemické složení stabilizátu 

Smyslem procesu stabilizace je odstranění nebezpečných vlastností, které mají 

zpracovávané odpady. Mezi nebezpečnými vlastnostmi, které jsou při procesu stabilizace 

potlačovány jsou i takové, které jsou přímo spojeny s koncentrací potenciálně škodlivých 

látek v hodnoceném odpadu. Podrobně tyto limitní koncentrace uvádí Vyhl. č. 376/2001 b., 

přičemţ odkazuje na Vyhl. č. 232/2004 Sb. Hodnocením koncentrací látek obsaţených 

v odpadu se zjišťuje existence nebezpečných vlastností H4 aţ H8, H10 a H11. Jde o vlastnosti 

H4 – Dráţdivost, H5 – Škodlivost zdraví, H6 – Toxicita, H7 – Karcinogenita, H8 – Ţíravost, 

H10 – Teratogenita (toxicita pro reprodukci) a H11 – Mutagenita. Princip hodnocení těchto 

nebezpečných vlastností spočívá v sumárním hodnocení koncentrace látek klasifikovaných 

jako vysoce toxické, toxické, zdraví škodlivé, ţíravé, dráţdivé, karcinogenní, toxické pro 

reprodukci nebo mutagenní. Sumární koncentrace látek majících výše uvedené vlastnosti 

nesmí překročit limit stanovený Vyhl. č. 376/201 Sb. Tyto limity se liší pro látky různých 

vlastností a jsou stanoveny v úrovni od 0,1% hmotnostního pro vysoce toxické látky a některé 

karcinogeny aţ do 25% hmotnostních pro látky klasifikované jako zdraví škodlivé. Jsou-li 

sumární koncentrace příslušných látek v odpadu rovny těmto kritériím nebo jsou niţší, pak 

hodnocený odpad nemá relevantní nebezpečnou vlastnost.  

Jedním z cílů analýz odpadů je zjištění koncentrací potenciálně nebezpečných látek 

v odpadu a následné porovnání těchto koncentrací s příslušnými limity. 

 

3.5.4.2. Požadavky na chemické složení vodného výluhu 

Vedle koncentrací potenciálně škodlivých látek ve stabilizátu je důleţitým hodnotícím 

kritériem vlastností odpadu i schopnost hodnoceného odpadu uvolňovat škodlivé látky při 

styku s vodou. Podle tohoto kritéria se hodnotí nebezpečná vlastnost H13 – Schopnost 

uvolňovat nebezpečné látky do ţivotního prostředí při nebo po jejich odstranění. 

Vlastnosti standardně připraveného vodného výluhu z odpadu jsou obecně důleţitým 

kritériem i pro posuzování moţnosti uloţit hodnocený odpad do skládky. 

Poţadavky, které musí splnit hodnocený odpad před uloţením do skládky kategorie S-

OO, pramení jednak z Vyhl. č. 376/2001 Sb. a jednak z Vyhl. č. 294/2005 Sb. Jde o tato 

kritéria: 
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Tabulka 7 – Kritéria na vodný výluh 

ukazatel jednotka 

limitní hodnoty pro vodný výluh 

dle tab. 

6.1. Vyhl. 

č. 

376/2001 

Sb. 

dle tab č. 2.1. Vyhl.č. 

294/2005 Sb.
5
 

třída 

IIa 

třída 

IIb 

pH mS/m  5,5 – 13 ≥ 6 ≥ 6 

konduktivita mg/l 2 000 
  

DOC mg/l 
 

80 80 

fenolový index mg/l 100 
  

kyanidy celkové mg/l 20 
  

kyanidy snadno uvolnitelné mg/l 10 
  

As mg/l 5 2,5 0,2 

Ba mg/l 
 

30 10 

Cd mg/l 0,5 0,5 0,1 

Cr celkový mg/l 50 7 1 

Cu mg/l 
 

10 5 

Hg mg/l 0,05 0,2 0,02 

Ni mg/l 50 4 1 

Pb mg/l 10 5 1 

Sb mg/l 
 

0,5 0,07 

Se mg/l 5 0,7 0,05 

Zn mg/l 
 

20 5 

Mo mg/l 
 

3 1 

rozpuštěné látky (RL)
6
 mg/l  8000 6000 

chloridy mg/l 
 

1500 1500 

fluoridy mg/l 
 

30 15 

sírany mg/l 
 

3000 2000 

 

                                                

5 Kriteria vyluhovatelnosti podle Vyhl. č. 294/2005 Sb. mohou být překročena aţ trojnásobně při splnění 

vyhláškou stanovených podmínek 

6 Pokud je stanovena hodnota ukazatele RL (rozpuštěné látky), není nutné stanovit hodnoty koncentrací síranů a 

chloridů. 
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Pro konkrétní technologii, na které proběhly experimenty je důleţité splnit kritéria 

vyloučení nebezpečné vlastnosti H13 (dle tab. č. 6.1., Vyhl. č. 376/2001 Sb.) a kritéria 

umoţňující uloţení do konkrétní skládky (třída IIa, tab. č. 2.1., Vyhl. č. 294/2005 Sb.).  

Vodný výluh se připravuje ze vzorku, který obsahuje zrna pod 4 mm. Toho se dosáhne 

u hrubozrnného vzorku výlučně drcením, mletí je nepřípustné. Takto upravený vzorek se ve 

vzorkovnici doplní vodou tak, aby poměr kapalné a pevné fáze (L/S) byl 10/1 a to se 

započtením vody, kterou jiţ vzorek obsahuje. Před přípravou vodného výluhu ze vzorku je 

tedy nutno vţdy stanovit podíl sušiny. Takto připravený vzorek se v uzavřené vzorkovnici 

umístí do třepačky, kde je protřepáván po dobu 24 hodin rychlostí 5-10 otáček za minutu. 

Ze vzorku se po 15 minutách odstátí slije, popřípadě odstředí a přefiltruje, vodný výluh, 

který se dále analyzuje. 

Celý postup přípravy vodného výluhu je popsán v Metodickém pokynu MŢP 

k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů.  

Dalším kritériem, které slouţí k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů je i test 

ekotoxicky a to podle kritérií stanovených Vyhl. č. 376/2001 Sb. V tomto testu jde o zjištění 

nejniţší koncentrace vodného výluhu z hodnoceného odpadu, která má definovaný letální 

nebo inhibující účinek na testovaný organizmus. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o doplňkový 

test, bylo od jeho provedení v rámci experimentu upuštěno. 
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3.6. Výsledky experimentu 

3.6.1. Fyzikální a chemické vlastnosti stabilizátu 

V rámci experimentu byla provedena celá řada zkoušek a to zejména na stabilizátech 

vzniklých během experimentu ale i na stabilizátech podobných vlastností vzniklých na 

stejném zařízení. 

 

3.6.1.1. Mineralogické složení  

Vzorky stabilizátu byly analyzovány metodou RTG difrakce. Podoba a intenzita 

difrakčních vzorců stabilizovaných odpadů byla porovnávána s tabelovanými hodnotami 

platnými pro čisté minerály a pro známé anorganické látky. Omezení této metody v případě 

analýzy stabilizovaných odpadů jsou značná, spočívají především: 

- v heterogenitě stabilizovaných odpadů v měřítkách menších neţ 0,1 mm, kterou je 

moţné eliminovat pouze analýzou přes významný počet vzorků stejného odpadu 

s následným statistickým vyhodnocením; 

- v necitlivosti metody na organické látky a některé anorganické sloučeniny, které 

mohou být u odpadu významným nositelem negativních vlastností (kyanidy, 

aromatické či alifatické uhlovodíky, perzistentní látky apod.). 

Ke zkoušce mineralogického sloţení stabilizátu bylo ještě před provedením 

experimentu odebráno deset vzorků stabilizátu připraveného v provozních podmínkách 

v zařízení GESTA a.s. Rynoltice a to z odděleně uchovávaných dílčích vzorků stabilizátu. 

Smyslem tohoto zkoušení bylo stanovit nejčastěji se vyskytující minerály a pokusit se 

odhadnout příčiny a prostředí jejich geneze. Mineralogické sloţení stabilizátů můţe 

poskytnout vodítka například pro posouzení jejich časové stability ve specifickém prostředí, 

kde jsou uloţeny či pouţity (skládky odpadů, konstrukční vrstvy staveb apod.). 

Druhy minerálů, které se ve zkoumaných vzorcích podařilo prokázat a jejich relativní 

zastoupení ukazuje graf: 
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Obrázek 9 – Mineralogické složení stabilizátu 

Poslední sloupec tabulky „Ave― zobrazuje průměrné relativní zastoupení minerálů ve 

všech deseti zkoumaných vzorcích. 

Z minerálů, které byly nejčastěji detekovány nebo byly přítomny v největším mnoţství, 

uvádím především: 

- Kalcit – CaCO3 – není ve významné míře přítomen ve vstupujících odpadech, 

ale patrně vzniká reakcí CaO obsaţeného v hydraulických pojivech s některými 

sloţkami odpadu, nejpravděpodobněji kyselými produkty z povrchových úprav 

kovů; 

- Ettringit – je typický minerál poměrně komplikovaného chemického sloţení, 

vznikající v portlandském cementu při jeho hydrataci; 

- Hematit, Magnetit – Fe2O3, Fe3O4 – patrně vznikají reakcí ţeleza vneseného do 

stabilizovaného odpadu v podobě filtračních koláčů a odpadů z odprášení a 

z čištění plynů; 

- Grafit – příčinou přítomnosti Grafitu, popřípadě amorfního uhlíku, mohou být 

produkty čištění plynů, odpady z čištění spalinových cest nebo i reakční zbytky 

původních organických sloučenin; 
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- Halit – NaCl – produkt neutralizace některých kyselých odpadů, které pocházejí 

z povrchových úprav kovů, typicky galvanoven, můţe být přítomen i 

v odpadech z metalurgických procesů a to se strusek, stěrů nebo z čištění plynů; 

- Galenit – PbS – můţe být výsledkem reakcí odpadů ze sklářských provozů, 

popřípadě z metalurgických provozů 

- Fluorit – CaF2 – fluor bývá přítomný zejména v matovacích roztocích ve 

sklářských provozech, CaF2 patrně vzniká při reakci sloţek odpadu s těmito 

kyselými roztoky; 

 

3.6.1.2. Makroskopická fyzikální podoba stabilizátu 

Z fyzikálního hlediska jde o jemnozrnnou šedohnědou hmotu poměrně malé soudrţnosti 

a pevnosti v tlaku. Typická velikost zrn je pod 0,1 mm. Vlivem probíhajících reakcí během 

primární a sekundární stabilizace, kdy dochází k omezenému vývinu plynů, zejména CO2 

bývají ve stabilizátu přítomny drobné bublinky. V závislosti na mnoţství vzniklých pórů ve 

vyzrálém stabilizátu toho se jeho objemová hmotnost pohybuje v rozpětí od 1.050 aţ do 

1.400 kg.m
-3

. 

Převáţná většina hmotnostního podílu vody, kterou zpracovávané odpady obsahují nebo 

je z technologických důvodů do směsi přidávána je vázána ve vzniklých minerálních 

strukturách. Přebytečná voda se odpaří během zrání nebo krátce po uloţení. Ve skládce je 

stabilizát hutněn pojezdem techniky – kompaktoru nebo pásového dozeru. 
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Obrázek 10 – Makrostruktura stabilizátu 

Na fotografii je vidět struktura vyzrálého stabilizátu, který byl vyroben při experimentu. 

Jsou patrná bílá zrna popílku o velikost přibliţně do 0,2 mm a póry vytvořené unikajícími 

plyny během prvních minut po přidání přísad. 

 

3.6.1.3. Mikrostruktura 

Ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci byly pořízeny snímky stabilizátu 

pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu (SEM) a provedeny analýzy zastoupení 

jednotlivých prvků.   

Pro zachycení povrchové struktury a rozloţení jednotlivých prvků ve vzorku byly 

pořízeny snímky stejných polí detektorem zpětně odražených elektronů (BSE detektor) a 

detektorem sekundárních elektronů (SE detektor). Snímky pořízené pouţitím BSE 

detektoru zobrazují rozloţení prvků s různým protonovým číslem ve vzorku a to tak, ţe 

světlejší oblasti obsahují prvky s větším protonovým číslem. Snímky pořízené SE detektorem 

vyuţívají elektrony sekundárně emitované z oblastí těsně nad povrchem vzorku a zobrazují 

topologické vlastnosti vzorku. 
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Obrázek 11 – SEM snímek – pole 0,5 mm 

Obrázek 11 ukazuje zrno stabilizátu v poli o rozměrech přibliţně 0,5 x 0,5 mm. 

Chemická struktura je heterogenní, jemnozrnné sloţky odpady jsou uzavřeny a propojeny 

hydratovanými pojivy.   

 

Obrázek 12 – SEM snímek – pole 0,20 mm 
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Na obrázku 12 je zachycena podobná struktura stabilizátu jako na předchozím snímku. 

Velikost zorného pole je v tomto případě 0,2 mm. Útvar vlevo od středu je silikátové zrno 

popílku.  

 

Obrázek 13 – SEM snímek – pole 0,05 mm 

Obrázek 13 zachycuje nejpodrobněji strukturu stabilizátu. Na snímku pořízeném SE 

detektorem jsou dobře patrná jednotlivá zrna a vzájemně propojené struktury. Kulovitý útvar 

v pravém horním kvadrantu je minerál s vysokým obsahem ţeleza, s největší 

pravděpodobností hematit, který podobné sférické struktury ve vodním prostředí vytváří. 

Přítomnost hematitu dobře dokládá i provedená rentgenová analýza. 

 

3.6.1.4. Chemické složení stabilizátu  

V rámci experimentu bylo zkoumáno chemické sloţení stabilizátu a to jak běţnými 

analytickými postupy, které jsou pouţívány pro analýzy sloţení odpadů, tak i s vyuţitím 

SEM. 

Kvalitativní analýza zastoupení jednotlivých prvků ve stabilizátu provedená s vyuţitím 

SEM ukazuje i topologické rozloţení prvků ve vzorku a umoţňuje odhadnout (v kombinaci 

s ostatními pouţitými analytickými metodami s dobrou přesností) sloučeniny, které jsou ve 

stabilizátu přítomny. 
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Kvalitativní zastoupení prvků, které byly ve stabilizátu zastiţeny ukazuje graf: 

 

Obrázek 14 – Zastoupení prvků ve vzorku stabilizátu 

 

Mapu rozloţení nejvýznamnějších prvků ukazuje obrázek. 
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Obrázek 15 – Mapa rozložení prvků ve vzorku 
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Mapa rozloţení prvků ukazuje homogenní distribuci těch prvků, které jsou zastoupeny 

v malém mnoţství a neúčastní se procesu stabilizace vytvářením krystalických struktur. Jde o 

titan, fosfor a zirkon. Podobně pravidelné rozloţení vykazuje i síra, kde jsou však patrná 

ojedinělá zrna která není moţné asociovat s ţádným z dalších  analyzovaných prvků. Ze 

skladby odpadů usuzuji, ţe se s největší pravděpodobností jedná o částice obsahující 

organický uhlík, který není pouţitou technikou moţné zobrazit. Tyto sloučeniny jsou 

přítomny nejpravděpodobněji v odpadech z čištění spalin. Rovnoměrně je rozloţen rovněţ 

kyslík, který s přítomnými kovy vytváří širokou škálu oxidů. Výrazné je zastoupení silikátů a 

ze série snímků jsou zřetelně patrny sférické ţelezité útvary zapouzdřené v hlinitosilikátové 

matrici. Ţelezo je ve vzorku soustředěno do kulovitých útvarů tvořených patrně hematitem - 

viz výše. 

Kromě analýzy provedené rastrovacím elektronovým mikroskopem byly vzorky 

stabilizátů analyzovány běţnými analytickými postupy a to metodami určenými pro 

analyzování odpadů. Rozsah sledovaných parametrů ve stabilizátu byl zvolen v souladu 

s ohledem na vyhodnocení potenciálně nebezpečných vlastností, konkrétně těch vlastností, 

které vznikají, jestliţe koncentrace některých látek v odpadu přesáhne určitou mez.  
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Tabulka 8 – Koncentrace anorganických ukazatelů ve stabilizátu 

anorganické 
ukazatele 

jednotka 

vzorek – receptura 
cement/popílek [% hm] 

REC2 

10/2 

REC3 

10/4 

REC4 

20/0 

REC5 

20/2 

REC6 

20/4 

P celk. mg/kg 780 710 800 780 810 

hliník mg/kg 49 000 46 000 66 000 65 000 60 000 

arsen mg/kg 26 33 16 15 15 

baryum mg/kg 510 530 540 570 570 

berylium mg/kg 3,4 3,4 4,3 4,2 4,3 

kadmium mg/kg 8,8 8,3 7,7 7,6 6,4 

chrom mg/kg 590 540 540 520 440 

měď mg/kg 1 500 1 300 930 1 000 970 

ţelezo mg/kg 50 000 42 000 50 000 46 000 39 000 

rtuť mg/kg 0,50 0,53 0,46 0,53 0,49 

draslík mg/kg 19 000 23 000 19 000 17 000 20 000 

hořčík mg/kg 9 500 10 000 6 000 7 500 8 300 

mangan mg/kg 1 300 1 200 970 880 870 

sodík mg/kg 17 000 18 000 16 000 14 000 31 000 

nikl mg/kg 290 240 280 250 210 

olovo mg/kg 670 620 590 540 470 

vanad mg/kg 190 170 250 240 220 

zinek mg/kg 2 700 2 500 2 400 2 200 1 900 
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Tabulka 9 – Koncentrace organických ukazatelů ve stabilizovaném odpadu 

organické 

ukazatele 
jednotka 

vzorek – receptura 
cement/popílek [% hm] 

REC2 

10/2 

REC3 

10/4 

REC4 

20/0 

REC5 

20/2 

REC6 

20/4 

uhlovodíky 

C10-C40 
mg/kg 1 200 

  
2 000 

 

benzen mg/kg <0,05 
  

<0,05 
 

toluen mg/kg 14 
  

4,8 
 

ethylbenzen mg/kg 90 
  

45 
 

p+m-xylen mg/kg 370 
  

200 
 

o-xylen mg/kg 27 
  

15 
 

BTEX 

celkem 
mg/kg 501 

  
265 

 

naftalen mg/kg 0,18 
  

0,13 
 

fenantren mg/kg 0,31 
  

0,15 
 

antracen mg/kg 0,028 
  

<0,01 
 

fluoranten mg/kg 0,61 
  

0,35 
 

pyren mg/kg 1,1 
  

0,53 
 

benz(a)antrac

en 
mg/kg 0,63 

  
0,41 

 

chrysen mg/kg 0,62 
  

0,45 
 

benzo(b)fluor

anten 
mg/kg 1,6 

  
0,94 

 

benzo(k)fluor

anten 
mg/kg 1,0 

  
0,48 

 

benzo(a)pyre

n 
mg/kg 0,35 

  
0,45 

 

indeno(123cd

)pyren 
mg/kg 0,59 

  
0,37 

 

benzo(ghi)pe

rylen 
mg/kg 0,55 

  
0,41 

 

PAU  

celkem 
mg/kg 7,57 

  
4,67 
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Mnoţství přidaných přísad se zřetelně projevuje v koncentraci některých anorganických 

ukazatelů, zvláště hliníku a ţeleza. Koncentrace anorganických látek, které nejsou do vzorků 

vnášeny spolu s přísadami, by měla klesat s rostoucím podílem přísad. Tento jev je potvrzen 

s výjimkou uhlovodíků C10-C40. Odchylka je nejpravděpodobněji způsobena tolerancí 

pouţitých analytických metod. 
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3.6.1.5. Chemické složení vodného výluhu ze stabilizátu 

Pro analýzu vodného výluhu ze vzorků vyzrálého stabilizovaného odpadu byla vybrána 

charakteristická kritéria. Výsledky analytických rozborů ukazuje tabulka: 

Tabulka 10– Koncentrace ukazatelů ve vodném výluhu 

ukazatel 

je
d
n
o
tk

a 

vzorek – receptura 

cement/popílek [% hm] 

li
m

it
 d

le
 t

ab
. 
6
.1

. 

V
y
h
l.

 č
. 
3
7
6
/2

0
0
1
 

S
b
. 

li
m

it
 d

le
 t

ab
. 

č.
 2

.1
. 

V
y
h
l.

č.
 2

9
4
/2

0
0
5
 

S
b
. 

REC2 

10/2 

REC3 

10/4 

REC4 

20/0 

REC5 

20/2 

REC6 

20/4 

pH při 

25°C  
10,7 10,4 8,6 9,7 9,3  5,5-13 ≥ 6 

sírany mg/l 711 615 2110 2210 730 
 

3000 

chloridy mg/l 2780 2900 2570 2830 2390 
 

1500 

fluoridy mg/l 7,8 10 10 9,5 12 
 

30 

rozpuštěné 

látky (RL) 
mg/l 6800 7000 7100 7700 5 700 

 
8000 

DOC ** mg/l 170 210 190 200 170 
 

80 

arsen mg/l <0,002 0,0027 0,0035 <0,002 0,006 5 2,5 

baryum mg/l 0,47 0,40 0,22 0,26 0,28 
 

30 

kadmium mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,5 0,5 

chrom mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 50 7 

měď mg/l 1,4 0,97 1,9 1,7 0,53 
 

10 

rtuť mg/l 0,0036 0,0030 0,0064 0,0026 0,0022 0,05 0,2 

molybden mg/l <0,005 0,008 0,087 0,032 <0,005 
 

3 

nikl mg/l 0,10 0,080 0,16 0,15 0,10 50 4 

olovo mg/l <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 10 5 

antimon mg/l <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 
 

0,5 

selen mg/l <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 5 0,7 

zinek mg/l 0,031 <0,02 0,033 <0,02 <0,02 
 

20 
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3.6.2. Srovnání s výsledky dosavadní technologie 

Skladba odpadů, které jsou v zařízení zpracovávány, nepodléhá velkým výkyvům a 

s jistou opatrností je moţné provést srovnání výsledků analýz dříve zpracovaných odpadů, 

tedy vyzrálého stabilizátu, zpracovaného s vyuţitím stávajících receptur. Pro srovnání 

s výsledky běţně dosahovanými stávající technologií jsem pouţil výsledky rozborů stabilizátu 

za roky 2008 aţ 2010. Koncentrace některých látek ve vodném výluhu z experimentálně 

připraveného vzorku REC6
7
 jsem porovnal s průměrnými hodnotami koncentrací stejných 

látek ve výluzích ze stabilizátů. 

 

  

                                                

7 Pouţitá receptura je uvedena v Tabulce 5 – Testované receptury úpravy odpadů 
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Tabulka 11 – Srovnání koncentrace vybraných látek ve standardním stabilizátu  v experimentálním 

vzorku 

Rozbor vodného 

výluhu: 

je
d
n
o
tk

a výsledky stabilizátů za 2008 aţ 2010 

výsledky 

výluhu REC6 
nejniţší 

hodnota 

nejvyšší 

hodnoty 

průměrná 

hodnota 

pH při 25°C 
 

10,2 13,0 11,9 9,3 

sírany mg/l 96 480 280 730 

chloridy mg/l 2 080 9 450 4 728 2390 

fluoridy mg/l 3 11 7 12 

rozpuštěné látky 

(RL) 
mg/l 3 000 14 000 7 480 5 700 

DOC  mg/l 80 830 281 170 

Kovy: 
   

 
 

arsen mg/l 0,002 0,026 0,006 0,006 

baryum mg/l 0,21 8,2 3,18 0,28 

kadmium mg/l 1,2 1,2 1,2 0,01 

chrom mg/l 0,092 0,092 0,092 0,05 

měď mg/l 0,49 8,6 4,097 0,53 

rtuť mg/l 0,0003 0,0003 0,0003 0,0022 

molybden mg/l 0,027 0,3 0,118 0,005 

nikl mg/l 0,056 0,49 0,299 0,1 

olovo mg/l 11 11 11 0,1 

antimon mg/l 0,0052 0,0052 0,0052 0,003 

selen mg/l 0,018 0,07 0,044 0,003 

zinek mg/l 0,035 1,9 0,472 0,02 
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Ve srovnání s průměrnými hodnotami dosahovanými v uplynulém období (roky 2008 aţ 

2010) dosahuje stabilizát připravený s vyuţitím receptury REC6 (viz Tabulku 5 – Testované 

receptury úpravy odpadů) ve většině parametrů vodného výluhu příznivějších hodnot. 

V některých ukazatelích má rozdíl dokonce velikost okolo jednoho řádu. 

Porovnání relativních hodnot koncentrace vybraných ukazatelů ve vodném výluhu je 

patrné z grafu: 

 

Obrázek 16 – Srovnání koncentrace látek ve výluhu standardně připravených stabilizátů a 

experimentálního vzorku 
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Ze srovnání jednoznačně vyplývá, ţe aplikace nově navrţené receptury nepovede ke 

zhoršení kvality výsledného produktu. Naopak, ve většině parametrů dojde 

k nezanedbatelnému zlepšení.  
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3.6.3. Diskuze výsledků 

Série testů, kterým byly jednotlivé vzorky stabilizátů podrobeny umoţňuje přijetí 

závěrů. 

Testy mineralogického sloţení ukazují, ţe přítomnost hydraulických pojiv vytváří 

prostředí pro vznik nerozpustných minerálů, které fixují škodlivé látky v matrici a ztěţují či 

znemoţňují jejich migraci mimo stabilizát. Z detekovaných minerálů hrají v tomto směru 

důleţitou roli kalcit a etringit. 

Na škálách okolo 1 mm je stabilizát homogenní s dobře identifikovatelnými 

jednotlivými zrny vnesenými spolu s odpadem či činidly. Z mechanického hlediska je 

stabilizát upravený v rámci tohoto experimentu navrţenými recepturami podobný jako 

stabilizát, upravený zavedenými postupy.  

Jemná struktura stabilizátu zachycená rastrovým elektronovým mikroskopem ukazuje 

heterogenity v podobě struktur vzniklých při hydrataci pojiv a fixovaných 

(imobilizovaných) vnesených zrn odpadu. Dobře je to patrné na příkladu ţeleza, resp. útvarů 

tvořených jeho oxidy. 

Ţádný ze vzorků stabilizátu neobsahuje škodlivé látky v koncentracích, které by byly 

příčinou vzniku nebezpečných vlastností. Koncentrace toxických organických látek je na 

úrovní 0,05 % hm., koncentrace polyaromátů je stopová. 

Koncentrace závadných látek ve vodném výluhu ze stabilizátu zůstává v případě 

všech zhotovených vzorků pod úrovní legislativních limitů.  Vzorek upravený recepturou, 

která je vyhodnocena jako nejúčinnější (REC6) tyto limity splňuje s nejvýraznější rezervou. 

 

3.6.3.1. Zhodnocení účinnosti stabilizace 

Vodný výluh ze všech vzorků splňuje kritéria pro hodnocení nebezpečné vlastnosti 

H13 - Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do ţivotního prostředí při nebo po jejich 

odstranění. V některých parametrech jsou výsledky analytických rozborů výluhu velmi 

podobné – účinnost receptur je srovnatelná – v jiných případech lze nalézt i značné rozdíly. 

Nejvýznamnější rozdíly mezi účinností jednotlivých pouţitých receptur lze nalézt v případě 

chloridových, síranových a fluoridových iontů i v případě sumárního ukazatele rozpuštěné 

látky (RL): 
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Tabulka 12 – Koncentrace rozpuštěných látek ve výluhu 

ukazatel 

je
d
n
o
tk

a 

vzorek – receptura 

cement/popílek [% hm] 

li
m

it
 d

le
 t

ab
. 
6
.1

. 

V
y
h
l.

 č
. 

3
7
6
/2

0
0
1
 S

b
. 

li
m

it
 d

le
 t

ab
. 

č.
 2

.1
. 

V
y
h
l.

č.
 2

9
4
/2

0
0
5
 S

b
. 

REC2 

10/2 

REC3 

10/4 

REC4 

20/0 

REC5 

20/2 

REC6 

20/4 

sírany mg/l 711 615 2110 2210 730   3000 

jako % z max. 32,2% 27,8% 95,5% 100,0% 33,0%     

chloridy mg/l 2780 2900 2570 2830 2390   1500 

jako % z max. 95,9% 100,0% 88,6% 97,6% 82,4%     

fluoridy mg/l 7,8 10 10 9,5 12   30 

jako % z max. 65,0% 83,3% 83,3% 79,2% 100,0%     

 RL mg/l 6800 7000 7100 7700 5700   8000 

jako % z max. 88,3% 90,9% 92,2% 100,0% 74,0% 

  

 

Koncentrace síranových a chloridových iontů ukazuje na REC6
8
 jako na nejúčinnější 

recepturu. Zřetelně je patrné, ţe přítomnost cementu jako stabilizačního činidla působí 

významně příznivě na vyluhovatelnost síranů, zatímco vyluhovatelnost chloridů se nijak 

významně s aplikovanou recepturou nemění. Koncentrace všech rozpuštěných látek (RL) byla 

nejniţší ve vodném výluhu připraveném opět ze vzorku REC6. 

Koncentrace kovů ve výluhu z připravených vzorků v ţádném z ukazatelů ani zdaleka 

nedosahuje limitů pro hodnocení vlastností odpadů nebo pro sloţitelnost odpadu do skládky. 

V řadě případů jsou koncentrace kovů ve výluhu pod mezí stanovitelnosti. 

  

                                                

8 Viz Tabulku 5 – Testované receptury úpravy odpadů. 
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Tabulka 13 – Koncentrace kovů ve výluhu 

ukazatel 

je
d
n
o
tk

a 

vzorek – receptura 

cement/popílek [% hm] 

li
m

it
 d

le
 t

ab
. 
6
.1

. 

V
y
h
l.

 č
. 
3
7
6
/2

0
0
1
 S

b
. 

li
m

it
 d

le
 t

ab
. 

č.
 2

.1
. 

V
y
h
l.

č.
 2

9
4
/2

0
0
5
 S

b
. 

REC2 

10/2 

REC3 

10/4 

REC4 

20/0 

REC5 

20/2 

REC6 

20/4 

baryum mg/l 0,47 0,40 0,22 0,26 0,28   30 

jako % z max.  100,0% 85,1% 46,8% 55,3% 59,6%     

měď mg/l 1,4 0,97 1,9 1,7 0,53   10 

jako % z max.  73,7% 51,1% 100,0% 89,5% 27,9%     

rtuť mg/l 0,0036 0,003 0,0064 0,0026 0,0022 0,05 0,2 

jako % z max.  56,3% 46,9% 100,0% 40,6% 34,4%     

molybden mg/l <0,005 0,008 0,087 0,032 <0,005   3 

jako % z max.  

 

9,2% 100,0% 36,8% 

 

    

nikl mg/l 0,1 0,08 0,16 0,15 0,1 50 4 

jako % z max.  62,5% 50,0% 100,0% 93,8% 62,5%     

 

Přechod většiny sledovaných kovů z matrice do vodného výluhu je srovnatelný pro 

všechny vzorky. Receptura pouţitá pro přípravu vzorku REC6 dává nejlepší výsledky pro 

imobilizaci mědi, rtuti, molybdenu a niklu. Vyšší zastoupení popílku působí příznivě i na 

fixaci barya, kde – alespoň podle výsledků provedeného experimentu – nemá výrazný účinek 

portlandský cement. 

Koncentrace rozpuštěného organického uhlíku (DOC) ve výluhu se u všech vzorků 

pohybuje v rozpětí od 170 do 210 mg.l
-1

, coţ s velkou rezervou splňuje limit stanovený 

Vyhl. č. 294/2001 Sb. s vyuţitím moţnosti nejvýše trojnásobného překročení limitu. Dalšího 

sníţení koncentrace DOC ve výluhu by bylo moţné dosáhnout přídavkem 1-3% hmotnostních 

vzdušného vápna.  
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3.6.3.2. Vyhodnocení použitých receptur 

Výsledky experimentu prokazují, ţe všechny navrţené receptury jsou potenciálně 

vyuţitelné v praxi při stabilizaci nebezpečných odpadů dané skladby. Jako nejúčinnější se 

jeví receptura REC6
9
, která jako stabilizační činidlo využívá popílek v množství 20% 

hmotnostních a cement v množství 4% hmotnostní. Tato kombinace přísad poskytuje 

velice dobré výsledky a současně sniţuje náklady na proces stabilizace. Podobně jako 

stávající receptury, které se jiţ dnes pouţívají v provozních podmínkách zařízení, je moţné i 

tuto recepturu modifikovat přídavkem vzdušného vápna v mnoţství 1-3% hmotnostních pro 

navázání a fixaci nepolárních organických látek a pro sníţení obsahu organických látek ve 

vodném výluhu.  

Zavedení nové receptury můţe provozovateli zařízení přinést významné ekonomické 

přínosy, spočívající především v úspoře hlavní suroviny – portlandského cementu. Na druhou 

stranu by si její zavedení vyţádalo i náklady v podobě investice do skladového zázemí pro 

novou surovinu a kontinuálního dávkovacího zařízení. Ekonomickými aspekty se detailněji 

zabývá následující kapitola. 

V rámci provedeného experimentu byla možnost záměny cementu jako hlavního 

stabilizačního činidla za popílek prokázána. Vedle technologických změn samotného 

zařízení pro stabilizaci odpadů by před zavedením nové receptury do praxe bylo nezbytné 

provést změnu provozního řádu, podle kterého je zařízení provozováno. Vedle toho by 

provozovat musel odpad stabilizovaný s vyuţitím nové receptury podrobit novému 

přezkoumání a ve spolupráci s osobou pověřenou Ministerstvem ţivotního prostředí a 

Ministerstvem zdravotnictví provést vyloučení nebezpečných vlastností takto připraveného 

stabilizátu. 

 

  

                                                

9 Viz Tabluku 5 – Testované receptury úpravy odpadů. 
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3.6.4. Ekonomický potenciál nově navržené receptury 

Základní úvaha nad moţnostmi zavést popílek jako hlavní stabilizační činidlo do reálné 

praxe po provozním ověření účinnosti se týká ekonomických aspektů takového kroku. Jako 

autor práce respektuji nezbytnost ochrany důleţitých ekonomických dat provozovatele 

zařízení. Pro účely této práce vycházím z odhadu velikosti nákladů, které jsou spojené se 

stabilizací odpadů současně pouţívanou recepturou, a srovnám je s velikostí nákladů 

spojených s nově navrhovanou recepturou. 

  Je moţné identifikovat fixní a variabilní náklady na zpracování odpadů. Mezi fixní 

náklady patří například mzdy trvale přítomných pracovníků nebo odpisy technologického 

zařízení. Jednoznačně variabilními náklady pak jsou náklady na suroviny, na zpracování 

odpadu, jeho přepravu a uloţení do skládky. 

Celkové náklady jsou pak součtem fixních a proměnlivých nákladů a jednotkové ceny 

tedy více nebo méně závisí na mnoţství zpracovaných odpadů, resp. na míře vyuţití kapacity 

zařízení. 

Výše a struktura nákladů pouţitá ve výpočtu je následující: 

- variabilní: 

o náklady na cement  2 150,-- Kč.t
-1

 

o náklady na popílek  120,-- Kč.t
-1

 

o náklady na zpracování a manipulaci s odpady  170,-- Kč.t
-1

 

o náklady na přepravu odpadu  180,-- Kč.t
-1

 

o náklady na uloţení odpadu  540,-- Kč.t
-1

 

- fixní 

o náklady na odpisy  333 tis. Kč.rok
-1

 

uvaţují se pouze odpisy z nové technologie  

vybudované nákladem 4.000 tis. Kč  

s dobou odepisování 12 let  

o náklady na mzdy  777 tis. Kč.rok
-1

 

V závislosti na ročním mnoţství zpracovaných odpadů je moţné spočíst jednotkové 

náklady na zpracování odpadu. Z grafu je patrné, ţe jiţ při zpracování méně neţ 3 tisíc tun 

odpadu za rok je výhodné pouţití nově navrhované receptury. 
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Obrázek 17 – Srovnání jednotkových nákladových cen 

Roční kapacita zařízení podle schváleného provozního řádu je 30.000 tun. Při vyuţití 

zařízení na 50% kapacity, coţ odpovídá současnému stavu, představuje roční úspora částku 

1.653 tis. Kč. Vstupní investice v odhadované výši 4.000 tis. Kč by se tak vrátila za méně neţ 

3 roky.  

Zavedením nové receptury by při ročním zpracování 15.000 tun odpadu došlo k úspoře 

1.650 tun cementu a tím i ke sníţení emisí přibliţně o 1.500
10

 tun CO2. Tento skleníkový plyn 

                                                

10 Udávané mnoţství emisí CO2 je velmi proměnlivé, závisí především na druhu vyráběného cementu a pouţitém 

palivu. Nejčastěji leţí udívané hodnoty v intervalu 0,68 aţ 0,92 t CO2 na tunu vyrobeného cementu. Tento údaj 

nezahrnuje emise spojené s přepravou a distribucí cementu. 
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vzniká při výrobě cementu jednak přeměnou CaCO3 na CaO a jednak jako produkt hoření při 

spalování paliva v cementářské peci. 
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4. Závěr a návrh dalšího postupu 

4.1. Zhodnocení splnění stanovených cílů 

Cíle zformulované v kapitole 3.1. byly v rámci této práce naplněny. Experimentálně 

byla prokázána moţnost stabilizace odpadů s vyuţitím popílku jako převaţující sloţky, která 

nahradí podstatné mnoţství dosud pouţívaného portlandského cementu. Jako nejúčinnější 

byla prokázána receptura REC6 vyuţívající popílek a cement v poměru 20% hm. a 4% hm. 

Takto vzniklý stabilizát byl podroben zkouškám, při kterých bylo prokázáno, ţe výsledný 

produkt vyhoví předem stanoveným kritériím stejně nebo lépe jako produkt získaný 

pouţitím dosavadní receptury.  

Vedle praktické moţnosti postupovat v provozních podmínkách podle nově navrţené 

receptury je v práci diskutována i otázka úspory nákladů, které můţe být zavedením nové 

receptury dosaţeno. Jiţ předběţný výpočet ukazuje, ţe nově navrţené receptury nenaráţejí na 

ekonomická omezení a zavedení do praxe je tudíţ proveditelné. 
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4.2. Potenciál dalšího vývoje 

Předmětem této práce bylo pouze zkoumání moţností vyuţití popílku vzniklého při 

fluidním spalování hnědého uhlí s přídavkem mletého vápence pro sníţení obsahu oxidů síry 

ve spalinách. Vedle tohoto specifického popílku vzniká v energetickém průmyslu ještě celá 

řada dalších popílků různých vlastností. Domnívám se, ţe řada z nich má značný potenciál při 

vyuţití v úpravě odpadů. Řada z nich má značnou neutralizační kapacitu a umoţňuje 

zpracování většího podílu odpadních kyselin. Některé popílky mají díky granulometrické 

skladbě značný měrný povrch a na svém povrchu dobře sorbují těţké kovy. 

Další skupinou potenciálně vyuţitelných stabilizačních přísad jsou některé minerály a 

jejich směsi jako například kaolíny či lupky.  Společně s alkalicky rozpustnými křemičitany 

vytvářejí velmi homogenní geopolymery. Vzhledem k ceně vstupních surovin však jejich 

pouţití můţe být omezeno pouze na některé speciální druhy odpadů. 

Odvětvím, které můţe být rovněţ zdrojem surovin, vyuţitelných jako stabilizační 

činidlo, můţe být rovněţ i průmysl výroby maltových a betonových směsí, kde jako vedlejší – 

odpadní – produkt vzniká nestandardní produkce. Tyto materiály nemohou být uvedeny na 

trh, a v řadě případů dnes končí na skládkách odpadů. 

Domnívám se, ţe tyto naznačené směry dalšího výzkumu mohou přinést výsledky 

vyuţitelné v praxi. 
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