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Abstrakt 

 

Diplomová práce se zabývá imobilizací polutantů nebezpečných odpadů ze spaloven 

odpadů ze zdravotnictví. Byla provedena chemická analýza pevné fáze a vodného výluhu 

odpadu. Na základě literární rešerše byla navržena metoda cementace jako vhodná metoda 

stabilizace nebezpečného odpadu. Připravené solidifikáty byly hodnoceny na základě analýzy 

vodného výluhu solidifikovaných odpadů. Byl sledován vliv poměru cementu a odpadu 

a doby zrání solidifikátu. Z provedených experimentálních výsledků vyplývá, že zvoleným 

postupem cementace lze výrazně snížit mobilitu především rozpuštěného organického uhlíku, 

Pb, Cd a Zn. Nejvyšší účinnosti cementace bylo dosaženo s 30 % podílem cementu. 

Prodlužování doby zrání produktu cementace neovlivnilo výrazně účinnost procesu.   

 

Klíčová slova: odpad, stabilizace/solidifikace, cementace, cement.  

Abstract 

 

This diploma work with the immobilization of pollutants from hazardous waste 

incinerators of health care. Chemical analysis was carried out solid phase and an aqueous 

infusion of the waste. Based on the literature review was designed as a method of cementing 

as a suitable method of stabilization of hazardous waste. Prepared solidified mixture were 

evaluated based on the analysis of aqueous infusion of solidified waste. The effect of the ratio 

of cement and waste time and maturation solidified waste was watched. The performed 

experimental results show that the method chosen cementation can significantly reduce the 

mobility of dissolved organic carbon in particular, Pb, Cd and Zn. The highest efficiency was 

achieved by cementing with 30% cement. Extending the maturation of product cementation 

did not influence significantly the effectiveness of the process. 

 

Keywords: waste, stabilization/solidification, cementation, cement.  
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1. Úvod 

Dnešní společnost produkuje rok od roku stále více odpadu. Současná legislativa 

rozlišuje odpady nebezpečné a odpady ostatní. Množství nebezpečných odpadů v České 

republice zaznamenává dlouhodobý rostoucí trend, jakož i odpad ze zdravotnických zařízení, 

kterého se ročně vyprodukuje přes 33 tis. tun, z čehož až 10 % je tvořeno odpadem 

nebezpečným [30].  

Protože jsou nebezpečné odpady charakteristické svými nebezpečnými vlastnostmi, 

jako je např. výbušnost, hořlavost či toxicita, musí nakládání s těmito odpady splňovat 

základní cíl, a to bezpečnost procesu od místa vzniku až po jejich konečné odstranění. Mezi 

nejčastěji využívané způsoby nakládání s nebezpečnými odpady patří spalování těchto odpadů 

ve spalovnách nebezpečných odpadů a následně pak jejich uložení na skládce nebezpečných 

odpadů. Mezi další způsoby nakládání před uložením na skládku odpadů patří fyzikálně-

chemické úpravy těchto odpadů, kde jednou nejvýznamnějších metod je stabilizace 

a solidifikace odpadů, a to především z důvodu výborné imobilizace polutantů, které by mohli 

při uložení na skládce nepříznivě ovlivnit životní prostředí. V současnosti se jedná o poslední 

možný způsob nakládání s odpady, kdy již byly vyčerpány možnosti jejich využití jako 

suroviny v jiných průmyslových odvětvích.    

Tato diplomová práce se věnuje problematice zpracování nebezpečného odpadu, 

konkrétně odpadů pocházejících ze spaloven zdravotnického odpadu. Cílem diplomové práce 

je navrhnout postup stabilizace uvedených odpadů a ověřit jeho účinnost.  
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2. Teoretická část 

Rostoucí množství lidské populace vede ke stále se zvyšujícímu množství odpadů. 

Tato skutečnost vede k zamyšlení nad jeho opětovným využitím, zneškodňováním či změnou 

jejich chemických a fyzikálních vlastností tak, aby se snížila jejich nebezpečnost a dopad na 

životní prostředí.  

Konkrétní charakterizace, legislativa, hodnocení a způsoby likvidace odpadů jsou 

popsány v níže uvedených podkapitolách, kterými se tato část práce zabývá.  

 

2.1 Charakterizace odpadů 

Problematikou omezování a předcházení vzniku odpadů se zabývá technologické 

odvětví zvané odpadové hospodářství. V případě, že se nedá vzniku odpadů předejít, 

odpadové hospodářství dále řeší jeho sběr, shromažďování, úpravu, výkup, transport, jeho 

další využití a zneškodňování [2].  

Samotné odpadové hospodářství se řídí dle platných legislativních pramenů. V České 

republice upravuje problematiku odpadů zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění 

spolu s doplňujícími právními předpisy, jako jsou vyhláška Ministerstva životního prostředí 

(dále jen „MŽP“) č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání nebezpečných odpadů na 

skládky a jejich využívání na povrchu terénu v platném znění, vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech s nakládáním odpady, vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 

Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 

(Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, a další právní dokumenty.  

Česká republika jako člen Evropské unie je povinna se řídit Rámcovou 

směrnicí o odpadech č. 98/2008, která ukládá členským zemím povinnost zajistit, aby 

zneškodňování a regenerace odpadů probíhaly způsobem šetrným k životnímu prostředí. 

Další významnou směrnicí je Směrnice o nebezpečném odpadu č. 94/31/ES, která upravuje 

rámec pro EU standardy pro hospodaření s nebezpečnými odpady. Tato směrnice doplňuje 

Rámcovou směrnici o odpadech [20].  

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech vysvětluje pojem odpad jako každou movitou věc, 

které se osoba zbavuje nebo má úmysl či povinnost se jí zbavit [1]. Katalog odpadů rozděluje 
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odpad na odpad nebezpečný a ostatní. Nebezpečný odpad se označuje „N“ a ostatní odpad 

„O“. Těmto kategoriím jsou pak přisuzovány skupiny odpadů, jež jsou určeny podle oboru, 

odvětví nebo technologického procesu, v němž odpad vznikl. Skupiny jsou označeny čísly 

01 až 20. Skupiny se dále dělí na podskupiny, které vyjadřují již určitý technologický proces, 

při kterém odpad vzniká. V podskupinách lze dále najít jednotlivé druhy odpadů, které slouží 

k jeho přesnějšímu zařazení.  

Pojmem ostatní odpad se rozumí takový odpad, který nemá nebezpečné vlastnosti. 

Mezi takovéto druhy odpadů můžeme zařadit i komunální odpad, pokud nevykazuje některou 

z nebezpečných vlastností, které jsou popsány níže. Komunální odpady se vyznačují 

různorodým složením. Jedná se především o materiály různorodých fyzikálněchemických 

vlastností. Těmito materiály mohou například být papír, plasty, popel, sklo, textilní materiály, 

pouliční smetky, rostlinný materiál, ale také barvy, rozpouštědla, vyřazená 

elektronika a elektrické spotřebiče a další jiné materiály. Ovšem složení komunálních odpadů 

závisí hlavně na druhu zástavby obcí, ročním období a podle typu sídla, v němž je tento odpad 

produkován. Z tohoto hlediska se komunální odpady nejčastěji shromažďují 

v normalizovaných nádobách, které jsou poté pravidelně odváženy firmami určenými k jejich 

dalšímu zpracování [1,2]. 

Další významnou skupinu odpadů, které zatěžují životní prostředí lidské populace, 

jsou tzv. nebezpečné odpady.  

Česká legislativa odpadového hospodářství definuje nebezpečný odpad jako odpad, 

který vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2, 

zákona o odpadech a je uveden v Seznamu nebezpečných odpadů a dále jako odpad, který je 

smísen nebo znečištěn odpadem ze Seznamu odpadů nebo znečištěn některou ze složek, které 

činí odpad nebezpečným podle přílohy č. 5 zákona [1].  

Mezi tzv. nebezpečné vlastnosti patří například výbušnost, hořlavost, karcinogenita, 

teratogenita, mutagenita, dráždivost, infekčnost a další. Nebezpečných vlastností, které 

se u těchto druhů odpadů sledují je podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech celkem 

14 a jsou označeny symboly H1 – H14 [1].  

Tyto odpady vznikají v různých oblastech lidské činnosti, především pak ve výrobní 

sféře, jako je průmyslová výroba, zemědělství a doprava, dále ve sféře komunální, a to hlavně 

ve zdravotnictví. Nebezpečné odpady lze také najít ve starých ekologických zátěžích, jako 

jsou staré skládky, kontaminovaná půda apod.  
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Zvláštním typem nebezpečných odpadů jsou odpady ze zdravotnictví, které se 

vyznačují svou různorodou skladbou materiálu, a to chemické, fyzikální a biologické povahy. 

Odpady ze zdravotnictví mohou např. obsahovat genotoxické a infekční látky, nepoužitelná 

léčiva, ostré předměty a radioaktivní látky. Obsah těchto látek představuje velké riziko jak pro 

lidské zdraví, tak i pro životní prostředí.  

Díky vlastnostem nebezpečných odpadů nelze s tímto odpadem nakládat stejně jako 

s odpadem ostatním. Nebezpečné odpady se tedy nesmějí ukládat na skládky ostatního 

odpadu ani spalovat v běžných spalovnách odpadů, ale musejí se zneškodňovat ve speciálních 

spalovnách nebezpečných odpadů. Tímto způsobem se nejčastěji zneškodňují všechny 

nemocniční odpady. Dalším možným způsobem likvidace nebezpečných odpadů je stabilizace 

a následná recyklace ve specializovaných firmách [1, 3]. 

2.2  Hodnocení odpadů 

Mezi hlavní úkoly plánu odpadového hospodářství České republiky patří tzv. 

hodnocení a analýza odpadů, jež jsou založeny na sledování vlastností a charakteristik 

odpadů, na jejich posuzování a na přiřazování vlastností jednotlivým kategoriím odpadů jako 

primárních kritérií pro jejich nakládání. Odpady jsou pak hodnoceny a analyzovány dle dvou 

obecně používaných skupin postupů, a to:  

- definováním odpadovou legislativou, 

- komplexním přístupem hodnocení odpadu.  

Základním rozdílem mezi těmito skupinami postupů je jejich rozdílné stanovisko při 

výběru způsobu hodnocení.  

Zatímco postup hodnocení odpadu pomocí odpadové legislativy se orientuje převážně 

na stanovení stopových a matričních prvků, pomocí níž se pak odpad zařazuje do Katalogu 

odpadů, komplexní přístup sleduje nejen chemickou postatu odpadu, ale řeší také 

fázové a strukturní identifikace, vč. způsobu vazby jednotlivých toxických látek. Komplexní 

přístup hodnocení odpadu navíc také zahrnuje morfologickou a granulometrickou analýzu 

hodnoceného odpadu [1,2,4 ].  

2.2.1 Hodnocení nebezpečnosti odpadů 

Posuzováním nebezpečnosti odpadů se dnes věnuje převážně analytická chemie. 

Analytická chemie je vědním oborem, který se zabývá analýzou chemického složení 
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látek a směsí, tedy v případě odpadů zkoumá jejich složení z důvodu posouzení jejich 

nebezpečných vlastností a vlivu na životní prostředí a lidstvo. Rychlý rozvoj analytické 

chemie nám umožňuje sledování funkcí a významů stavebních prvků, hlavně pak stopových 

prvků, které jsou nezbytné pro všechny životní pochody, a to nejen z hlediska jejich 

nepostradatelnosti, ale také z hlediska jejich nebezpečnosti. Jedním z prvních ukazatelů 

podávajícím informaci, že je odpad nebezpečný, je právě obsah stopových prvků v odpadu 

[2,4].  

Zda bude odpad nebezpečný nebo ne, lze předvídat již z množství škodlivých látek 

vstupujících do výrobních procesů. U škodlivých látek nás zajímá hlavně koncentrace a forma 

látky v materiálu, ve vstupujících surovinách a v odpadních produktech, tepelná stálost látek 

při výrobním zpracování a biotoxicita konkrétní formy látky [4].    

Látky a prvky, které i přesto že se vyznačují vysokou toxicitou a jsou ve vstupních 

surovinách obsaženy v koncentracích, nemusí být považovány za nebezpečné, když po 

ukončení výrobního procesu nezmění svou chemickou podstatu, tzn., že se nezmění 

v biotoxické koncentrace. Kromě těchto látek však do výrobního procesu vstupují i látky 

obsahující prvky, které se vyskytují v nízkých koncentracích, ale po průchodu výrobním 

procesem se jejich koncentrace zvýší natolik, že se stávají nebezpečnými [2,4].  

2.2.2 Hodnocení odpadů dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. 

Legislativní pohled hodnocení odpadů je zastoupen mimo jiné vyhláškou 

č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání nebezpečných odpadů na skládky a jejich využívání 

na povrchu terénu v platném znění. Tento dokument pak shrnuje další možné postupy 

hodnocení odpadů před jejich samotným uložením na skládku. Jedná se 

především o hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti a jejich zařazení do výluhových tříd, 

skládkování, slučitelnosti a hodnocení odpadu podle mísitelnosti.  

Hodnocení odpadu podle vyluhovatelnosti 

Hodnocení vyluhovatelnosti odpadu je podrobně popsáno v metodickém pokynu 

Ministerstva životního prostředí z roku 2002. Dokument uvádí způsob přípravy vodného 

výluhu a jeho další nakládání s ním [4].  

Postup hodnocení odpadu podle vyluhovatelnosti pak můžeme rozdělit do tří hlavních 

skupin, a to [4]: 

- úprava vzorku a příprava vodného výluhu,  
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- použité analytické metody pro stanovení vodného výluhu 

- a zařazení do tříd vyluhovatelnosti.  

Před úpravou vzorku a přípravou vodného výluhu je nejprve třeba ověřit, zda odpad 

nevykazuje nebezpečné vlastnosti, tzn. ověřit, zda odpad není hořlavý, výbušný, žíravý, 

toxický popř. zda nemá další nebezpečné vlastnosti, které by mohly způsobit problémy při 

dalších stanoveních. Následujícím krokem je samotná příprava vodného výluhu. Vodný výluh 

je definován jako výluh, který je připraven ze vzorku odpadu podle stanoveného postupu 

vyluhování vzorku ve vodě. Doba vyluhování je zpravidla 24 hodin. Po uplynutí doby 

potřebné pro vyluhování se vzorek podrobí filtraci, která slouží pro separaci pevné a kapalné 

fáze [4].  

Kapalná část vzorku neboli filtrát je pak dále podroben dalšímu analytickému 

zkoumání. Chemické složení vodného výluhu je pak hodnoceno pomocí spektrálních 

analytických metod. Nejčastěji se používají Atomová emisní spektroskopie a Atomová 

absorpční spektroskopie. Použití těchto dvou metod je upraveno přílohou č. 12 vyhlášky 

č. 294/2005 Sb. [4].  

Na základě výsledků chemického složení vodného výluhu se pak odpad zařazuje do 

tzv. tříd vyluhovatelnosti. Třída vyluhovatelnosti je množina limitních hodnot ukazatelů 

vybraných škodlivých chemických látek, které jsou uvolněny do prvního výluhu. Limitními 

hodnotami se rozumí nejvýše přípustné hodnoty koncentrací škodlivých látek pro jednotlivé 

třídy vyluhovatelnosti, které jsou uvedeny v příloze č. 2 výše uvedené vyhlášky. Opak pak 

tvoří ekotoxicita, která je pak určena nejnižší přípustnou hodnotou. Výše uvedená vyhláška 

rozlišuje celkem čtyři třídy vyluhovatelnosti, a to třídy I, IIa, IIb a III. Všechny třídy sledují 

podíl vybraných ukazatelů v mg.l
-1

. Takovými ukazateli jsou např. rozpuštěný organický 

uhlík, chloridové, fluoridové a síranové anionty, arzén, nikl a další. Vodný výluh z odpadu 

zařazený do těchto tříd se pak ukládá na různé druhy skládek. Např. pokud vodný výluh 

odpadu nepřekročí hodnoty ukazatelů v třídě I., pak může být odpad uložen na skládce 

inertního odpadu. Pokud vodný výluh odpadu nepřekročí hodnoty ukazatelů ve třídě III 

a zároveň nesplňuje parametry tříd I, IIa a IIb., pak může být tento odpad ukládán na skládky 

nebezpečného odpadu. V případě, že vodný výluh odpadu nelze zařadit ani do jedné 

z uvedených tříd vyluhovatelnosti, musí se odpad podrobit dalšímu zpracování [4].   
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Skládkování 

Skládkování je dle legislativy odpadového hospodářství České republiky definováno 

jako trvalé uložení odpadu do tzv. skládek odpadů. Skládka odpadů je technické zařízení, 

které je určeno pro odstranění odpadu jejich trvalým a řízeným uložením do země nebo na 

zemi. Aby mohl být odpad sládkován, musí splňovat několik podmínek, které jsou popsány 

v příloze č. 4 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání nebezpečných odpadů na 

skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Mezi podmínky patří mimo jiné zákaz ukládání 

odpadů upravených fyzikálně-chemickými procesy na skládky inertního odpadu a skládky 

kategorie ostatní s vysokým obsahem organických biologicky rozložitelných látek, které nelze 

hodnotit na základě jejich vodného výluhu (S-OO3). Popílky ze spaloven nebezpečných 

odpadů mohou být ukládány pouze po stabilizaci, a to v odděleném prostoru skládky. 

Samozřejmě pro jednotlivé druhy skládek existují kritéria, která musí odpad splňovat, aby 

mohl být na konkrétním typu skládky uložen.  

V českých podmínkách kategorizujeme typy skládek na skládky inertního, 

nebezpečného a ostatního odpadu.  

Na skládky inertního odpadu se smí ukládat pouze odpady, které nepodléhají za 

normálních klimatických podmínek fyzikálním, chemickým ani biologickým změnám a které 

nemají nebezpečné vlastnosti. Skládky inertního odpadu se značí S-IO.  

Na skládky nebezpečného odpadu lze uložit pouze odpady, které nelze uložit na 

skládky ostatního ani inertního odpadu. Nebezpečným odpadem se rozumí takový odpad, 

který vykazuje alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v zákoně č. 185/2001 Sb., 

o odpadech. Nebezpečnými vlastnostmi jsou např. výbušnost, hořlavost, teratogenita, 

mutagenita, ekotoxicita a jiné. Skládky nebezpečného odpadu se značí S-NO.  

Na skládky ostatního odpadu se pak ukládají všechny odpady, které nevykazují 

nebezpečné vlastnosti. Skládky ostatního odpadu se dále člení na skládky S-OO1 a S-OO3.  

Skládky skupiny S-OO1 jsou skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání 

odpadu s nízkým obsahem organických biologicky rozložitelných látek. Skládky skupiny S-

OO3 jsou pak určeny pro ukládání odpadu s podstatným obsahem organických biologicky 

rozložených látek a odpadu, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu.  

Do dubna 2012 existovala ještě skupina S-OO2, tj. skládka určena pro společné 

ukládání odpadů kategorie ostatní s nízkým podílem biologicky rozložitelné 
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složky a nereaktivních nebezpečných odpadů. Tento typ skupiny skládek však není 

vyžadován odpadovou legislativou Evropské unie a také její provozování nebylo tak 

rozšířené. Odpad ukládaný na skládky typu S-OO2 je od dubna 2012 ukládán na skládky 

s označením S-OO1 [3,5].  

Jak již bylo zmíněno výše, zařízení pro skládkování odpadu je tzv. skládka odpadu. 

Toto technické zařízení pak musí respektovat uložení odpadů z několika důležitých hledisek, 

a to [2]:  

- hygienického, 

- geologického,  

- hydrogeologického, 

- geomechanického a 

- ekologického.  

Technickým zabezpečením by pak skládka neměla narušovat reliéf okolní 

krajiny a měla by být trvale odolná proti mechanickým, fyzikálním, 

chemickým a biologickým vlivům [2]. Skládky odpadu by tedy měly mít co největší hloubku 

a co nejmenší povrch. Tvar a hloubka tělesa pak hrají významnou úlohu při vzniku 

skládkového plynu, způsobu jeho pohybu, sycení odpadní vodou a mají také vliv na případné 

ohrožení životního prostředí v okolí skládky. Podle tvaru tělesa skládky se pak rozlišují tři 

typy skládek: nadúrovňové, svahové a podúrovňové. Tvar tělesa skládky pak předurčuje dobu 

a účinnost dosažení anaerobního procesu zakrytých vrstev odpadu, dále pak výšku hladiny 

rovnovážného vnitřního přetlaku plynu a hlavní směry šíření plynu, celkové množství 

srážkové vody přijaté povrchem odpadu a množství vody, které odtéká mimo odpad při 

přívalových deštích, ale také celkové množství odpařené vody z povrchu odpadu [2,6].  

V podmínkách České republiky se pak nejčastěji vyskytují skládky s podúrovňovým 

uspořádáním. Na Obr. 1 je zobrazen průřez podúrovňové skládky.  
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Obr. 1 Skládka odpadů podúrovňového typu [7] 

Skládka odpadů se skládá z nepropustného podloží, těsnící fólie, geotextilie, 

drenážního systému, odplyňovacího zařízení a samotného uloženého odpadu.  

Nepropustné podloží, těsnící folie a geotextilie můžeme souhrnně označit jako těsnící 

prvky skládky. Tento těsnící systém je uložen u dna a na bocích skládky.  

Odvodnění skládky se uskutečňuje pomocí drenážního systému, což je soustava 

liniových a plošných drenážních prvků, které zajišťují jímání a odvádění průsakových vod. 

Tento odvodňovací systém musí mít trvalou funkci, jelikož pozdější opravy již nejsou možné. 

Systém je tvořen: 

- plošnými drény,  

- trubními drény a  

- jímkami průsakových vod.  

Plošné drény jsou tvořený vrstvou praného štěrkopísku nebo drceného 

kameniva o tloušťce větší nebo rovné 30 cm, kterou je pokryto dno a svahy skládky. Trubní 

drény představují sběrný drén sloužící pro zachycení a vedení průsakové vody z tělesa 

skládky a svodný drén odvádějící průsakové vody ze skládky do jímky. Jímky průsakových 

vod jsou uzavřené nebo otevřené nádrže, které konstrukčně vyhovují charakteru průsakových 

vod z hlediska nepropustnosti a chemické odolnosti. Nejčastěji používaným materiálem je 

vodotěsný beton opatřený vhodným nátěrem popř. plastovou folií nebo ocelové nádrže 
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opatřené antikorozním nátěrem. Jímky se pak musí nacházet mimo sypný prostor skládky, 

avšak uvnitř areálu skládky [6,7].  

Z důvodu probíhajících biochemických rozkladů v prostoru skládky a to především 

organických látek obsažených v komunálním odpadu vzniká na skládkách tohoto typu plyn, 

který se označuje jako skládkový plyn nebo také bioplyn. Takový plyn musí být ze skládky 

uměle odčerpáván, aby nedošlo k jeho svévolnému pohybu vrstvami uložených 

odpadů a podložím skládky, čímž by hrozilo nebezpečí tvorby výbušné směsi se 

vzduchem, a to i ve vzdálenosti několika set metrů od samotné skládky.  

Plyn je odčerpáván třemi způsoby, a to buď vertikálně, horizontálně anebo kombinací 

obou způsobů. Vertikální odplynění se provádí pomocí šachet a studní, v nichž se skládkový 

plyn shromažďuje a odtud je pak odsáván přes svodné potrubí a regulační šachty do plynové 

jímky anebo je ze šachty přímo veden k pochodni, kde je spalován. Horizontální odplynění se 

uskutečňuje za pomocí drenážního potrubí. Kombinované odplynění je kombinací 

vertikálního a horizontální odplynění a slouží k dokonalejšímu zachycení plynu ve skládce.  

Odčerpaný plyn lze pak využít jako palivo přímým spalováním nebo v plynových 

motorech pro výrobu elektřiny (tzv. kogenerační jednotky) nebo po úpravě jako náhrada za 

zemní plyn [6].  

Další významnou činností je monitoring skládek, jehož úkolem je sledování vlivu 

skládky na okolní prostředí a chování jednotlivých částí skládky. Monitoringem se rozumí 

sledování úrovně a jakosti podzemních vod v okolí skládky (a to především z hlediska možné 

kontaminace vyluhovanými látkami z uloženého odpadu), sledování jakosti 

povrchových a průsakových vod vytékajících z areálu skládky, vývin a složení skládkového 

plynu, prašnost v okolí skládky a další [6].  

Mimo výše uvedené způsoby skládkování se nejen v České republice, ale i v zahraničí 

využívá ukládání odpadů do podzemních prostor popř. do mořského dna. V České republice 

slouží k tomuto účelu často opuštěné a již nevyužívané doly popř. staré nepoužívaných koryta 

nádrží. V současné době se používají tři základní typy ukládání odpadů do podzemních 

prostor, a to injektáž odpadu do horninového prostředí, ukládání odpadu hlubinného 

typu a skládky odpadu mělko pod povrchem. Stejně jako u každé jiné skládky se i v případě 

skládkování odpadů do podzemních prostor musí dbát na veškerá rizika spojena s ukládáním 

[7,8].  
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Slučitelnost 

Některé odpady nesmí být ukládány do jednoho společného sektoru skládky. Touto 

problematikou se zabývá hodnocení odpadů z hlediska slučitelnosti. Dle vyhlášky 

č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání nebezpečných odpadů na skládky a jejich využívání 

na povrchu terénu v platném znění se pak do jednoho sektoru skládky nesmějí ukládat tyto 

druhy odpadů [4]: 

- odpady upravené (odpady stabilizované anorganickými pojivy a odpady 

s vysokým obsahem síry) s odpadem, který podléhá biologickému rozkladu 

(např. komunální),   

- odpady se zvýšeným obsahem kovů (např. vzniklé povrchovou úpravou kovů, 

hydrometalurgií neželezných kovů) s odpady podléhajícím biologickému 

rozkladu,   

- odpady s obsahem dusičnanů (např. obaly se zbytky umělých hnojiv) s odpady 

obsahující ropné látky 

- a odpady s obsahem kyanidů s odpady podléhajícímu biologickému rozkladu 

nebo s odpady s kyselou reakcí.  

 

Hodnocení odpadu podle mísitelnosti 

Mísitelností v případě odpadového hospodářství se rozumí kritérium pro společného 

ukládání dvou a více druhů odpadů na skládku. Mísitelné odpady jsou takové odpady, při 

jejichž společném uložení na skládku nedochází k vzájemným interakcím s nežádoucími 

projevy. Nežádoucími projevy mohou být např. vývin tepla s možností zahoření skládky, 

vývin hořlavých nebo toxických plynů a zvýšení vhodných podmínek pro vyluhování 

škodlivých látek z odpadu do vnitřních skládkových a podzemních vod.  

Zaměstnanci skládky již při přejímce odpadu od původce musí zhodnotit veškeré 

rizika s odpadem související, tzn., zda chemické látky a přípravky obsažené v přejímaném 

odpadu nebudou reagovat s odpady uloženými v aktivní vrstvě skládky. Zaměstnanci dále 

vyhodnocují tzv. neutralizační kapacitu odpadu, což znamená schopnost jednoho litru 

vodného výluhu odpadu vázat určité látkové množství jednosytné kyseliny nebo zásady. 

V případě vazby jednosytné kyseliny se jedná o kyselinovou neutralizační kapacitu 

(KNK) a v případě zásady se jedná o zásaditou neutralizační kapacitu (ZNK) [4].  
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2.3 Způsoby likvidace odpadů 

V současné době lidstvo produkuje stále větší množství odpadů, a to nejen 

z komunální sféry, ale především ze sféry průmyslové. Proto se nabízí otázka: „Jak tento 

odpad likvidovat nebo alespoň zredukovat jeho objem?“.  

Mezi nejčastěji používané způsoby patří skládkování a skladování, 

termické a fyzikálně-chemické úpravy (viz Obr. 2).  

 

Obr. 2 Metody likvidace odpadů 

Skládkování je v dnešní době pro svou ekonomickou stránku převládajícím způsobem, 

jak nakládat s odpady. Rozlišují se tři typy skládek, a to skládka inertního, 

ostatního a nebezpečného odpadu. Skladování je činností předcházející samotnému uložení 

odpadu na skládku, jedná se tedy o dočasné uložení odpadu před jeho likvidací. Problematika 

skládkování je blíže rozvedena v podkapitole 2.2.2 (Hodnocení odpadů dle vyhlášky 

č. 294/2005 Sb.).  

Hlavní výhodou použití skládkování jako způsobu likvidace odpadu je jeho 

ekonomická nenáročnost a produkce bioplynu, který je dál využíván v energetickém průmyslu 

jako ekologický zdroj energie.  

Mezi nevýhody patří jeho omezená kapacita a obecná nevůle občanů k vytváření 

nových skládek v blízkosti jejich obydlí. Se skládkou je také spojené určité riziko snížení 

kvality podzemních vod a také riziko odvátí lehkých odpadů mimo areál skládky.  

Metody 
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Další skupinou metod používaných k likvidaci odpadu jsou termické metody, jež jsou 

charakteristické především snížením objemu zneškodňovaného odpadu a možným využitím 

energie, kterou v sobě odpad skrývá. Řadí se zde pyrolýza, zplyňování a spalování.  

Poslední významnou skupinou jsou fyzikálně-chemické metody, jako jsou např. 

destilace, neutralizace, stabilizace/solidifikace aj.  

 

2.3.1 Termické metody 

Termickými metodami likvidace odpadu jsou označovány takové technologie, při 

kterých dochází k působení na odpadní látku teplotou v takové míře, při které dochází 

k narušení její chemické stability. Metody jsou charakteristické přeměnou nebezpečných látek 

v odpadu na relativně neškodné produkty.  

Termické metody se člení z hlediska charakteru prostředí v reakční komoře, která je 

udávána obsahu kyslíku vůči zpracovávanému odpadu, na [5]:  

- procesy oxidační,  

- procesy redukční.  

Oxidační procesy jsou charakteristické obsahem kyslíku v reakční komoře, který je 

stejný popř. vyšší než obsah hořlavých látek v odpadu. Mezi tyto procesy se řadí spalování 

odpadů. Oxidační procesy lze dále rozdělit na procesy nízkoteplotní a vysokoteplotní, kde 

teplota u nízkoteplotních procesů v reakční komoře dosahuje do 1000 °C a u vysokoteplotních 

procesů je tato teplota vyšší než 1000 °C.  

Procesy redukční se vyznačují nulovým nebo téměř žádným obsahem kyslíku 

v reakční komoře než je obsah hořlavých látek ve zpracovávaném odpadu. Mezi tyto procesy 

se pak řadí pyrolýza a zplyňování [5].  

Nejpoužívanějšími termickými metodami jsou již zmiňovaná pyrolýza, 

zplyňování a spalování, kterým se budu věnovat níže. Větší pozornost pak bude věnována 

oxidačním procesům tepelného zpracování odpadu, a to spalování.  

Pyrolýza 

Pyrolýza je metoda tepelného zpracování odpadu, při které dochází k rozkladu 

organických materiálů za nepřístupu oxidačních médií (jako jsou vzduch, kyslík, oxid 

uhličitý, vodní pára), což má za následek vzniku plynných, kapalných a pevných frakcí. Tento 
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proces lze pak považovat za alternativu spalování a je jej možné uskutečňovat v extrémně 

ohřívané retortě, rotační peci nebo koksové komoře. Organické sloučeniny jsou při vyšších 

teplotách méně stabilní a výšemolekulární látky se rozkládají na látky nízkomolekulární, což 

vede k jejich rozpadu na těkavé produkty a koks. Tento rozklad probíhá v rozmezí teplot 

150°C až 1000 °C. Podle toho, jakou teplotu používáme, rozlišujeme pyrolýzu na [5]: 

- nízkoteplotní,  

- středně teplotní a 

- vysokoteplotní.  

Nízkoteplotní pyrolýza je charakteristická reakčními teplotami do 500 °C. Při 

teplotách do 200 °C dochází k sušení materiálu a odštěpení vody. Při teplotách v rozmezí 

200°C až 500 °C dochází k tzv. suché destilaci, při které nastává štěpení bočních řetězců 

z vysokomolekulárních organických látek. 

Pro středně teplotní pyrolýzu je typická pro teploty v rozmezí 500 °C až 800 °C. 

Vysokoteplotní pyrolýza se vyznačuje reakční teplotou nad 800 °C. Při teplotách 500 °C až 

550 °C za nepřístupu oxidačních médií dochází k uvolňování hořlavých plynů, které jsou poté 

vedeny do termoreaktoru, ve kterém se pomocí přídavného hořáku nebo přívodem 

spalovacího vzduchu spalují v přebytku kyslíku, a to při teplotách 900 °C až 1300 °C. Při 

zvyšování teploty nad 500 °C až 1000 °C dále dochází ke štěpení produktů suché destilace na 

stabilní plynné látky, jako jsou vodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý a metan.  

V praxi je pyrolýzy využíváno nejčastěji při zpracování polymerních odpadů, jako 

jsou termoplasty a termosety. Mezi termoplasty se řadí PP, PE, PET, PS a PVC a mezi 

termostaty PU, pryže a pneumatiky.  

Pyrolýza je použitelná pro odpady s konstantním složením, ale není vhodná pro 

směsné odpady průmyslové a domovní. Výhodou je relativně nízká cena pořízení pyrolýzního 

zařízení, avšak jeho provoz je ekonomicky náročnější než např. spalování. Mezi klady této 

metody lze zařadit snazší prodej pyrolýzou vyprodukovaná paliva oproti teplu a páře, jež 

vznikají u jiných metod. Naopak nevýhodou je náročné odstraňování pevných materiálů 

(pyrolýzní koks) a kapalných uhlovodíků, které při pyrolýze vznikají [3,5].  

Zplyňování  

Vznik metody zplyňování je historicky spojen s výrobou svítiplynu, a to již od 

19. století. Principem zplyňování je přeměna uhlíkatých materiálů za teplot vyšších než 
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800 °C na hořlavé plynné látky za přívodu podstechiometrického množství oxidačních médií, 

jako jsou vzduch nebo kyslík. Takto pak dochází k další přeměně vzniklého koksového 

zbytku na plynné produkty. Proces se vyznačuje silně endotermickými reakcemi.   

V současné době se zplyňování využívá při zpracování biomasy, a to v generátorech 

s pevným ložem a ve fluidních generátorech. Produktem tohoto procesu je pak tzv. bioplyn, 

který se dále využívá k energetickým účelům.  

Výhodou procesu je odstranění problému s tvorbou vysoce toxických látek (dioxiny, 

furany a polycyklické aromatické uhlovodíky tzv. PAU) pomocí vysokých teplot. Z důvodu 

reakcí v redukční atmosféře také odpadá riziko vzniku oxidů dusíku [3,5].  

Spalování  

V současné době nejpoužívanější termickou metodou je spalování. Principem 

spalování odpadu je řízené exotermické slučování hořlavých složek odpadu s kyslíkem za 

stechiometrických nebo nadstechiometrických podmínek.  

Spalování není univerzální metodou pro likvidaci všech druhů odpadů. Nejčastěji se 

spalují odpady komunální, průmyslové, zemědělské nebo zvláštní, a to ve všech fyzikálních 

konzistencích. Jedním z častých problémů většiny spalitelných odpadů před jejich spalováním 

je jejich vlhkost. Dalším z problémů některých odpadů je vyšší obsah nespalitelných částí, jež 

je řešen přidáním podpůrného či stabilizačního paliva.   

Základními vlastnostmi každého odpadu určeného pro spalování jsou dány obsahem 

hořlaviny (obsah spalitelných látek), obsahem popela (celkové množství minerálních 

látek) a vlhkostí. Odpady, které se likvidují pomocí spalování, musí mít minimální výhřevnost 

5000 kJ.kg
-1

. Výhřevností se rozumí množství tepla, které se uvolní při dokonalém spálení 

měrné jednotky paliva, za předpokladu, že veškerá vzniklá pára zůstane ve spalinách. 

Požadovanou výhřevnost splňují tyto parametry:  

- obsah popela (A) musí být menší nebo roven 60 %, 

- obsah vlhkosti (W) musí být menší nebo roven 50 % a 

- obsah hořlaviny (C) musí být větší nebo roven 25 %.  

Zároveň musí platit, že součet těchto parametrů musí být roven 100 %, viz níže:  

  (1) 
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Samotný proces spalování tuhých odpadů se vyznačuje velmi složitým průběhem. 

Průběh spalování je podmíněn předchozím vysušením a ohřevem odpadu na zápalnou teplotu. 

Zápalná teplota pak představuje minimální teplotu, při níž dochází k samovolnému zahoření 

odpadu v důsledku uvolnění dostatečného množství tepla ke krytí ztrát do okolí [2,3,5]. 

K vysušení odpadu dochází při teplotách 50 °C až 150 °C. Za vyšších teplot pak 

dochází ke vzniku těkavých látek, které jsou obecně hořlavé a po jejich vznícení dochází ke 

vzniku plamene. Tuhý zbytek je postupně odplyňován a po dosažení zápalné teploty postupně 

spalován. Proto, aby spalování probíhalo správným způsobem a neprodukovalo velké 

množství škodlivých plynných látek, je třeba zajistit tyto základní podmínky: 

- dostatek spalovacího vzduchu,  

- dostatečná spalná teplota,  

- dostatečné zdržení spalin v pásmu předepsaných teplot (min. 2 sekundy).  

Dostatkem spalovacího vzduchu se obvykle rozumí přebytek vzduchu nad 

stechiometrickým množstvím vzduchu 1,5 až 2. Dostatečnou spalnou teplotou, která zaručí 

bezpečné zneškodnění odpadu, je minimální teplota 850 °C za místem posledního přívodu 

vzduchu a při spalování nebezpečného odpadu, který obsahuje halogenové organické látky 

v množství vyšším než 1 %, musí tato teplota činit minimálně 1100 °C [5].  

Spalování se provádí v zařízeních, které se nazývají spalovací pece. Každá spalovací 

pec je pak charakteristická svým spalovacím režimem. Spalovacím režimem se poté rozumí 

průběh tepelných toků, teplot, spalovaného odpadu, spalin a pece a těmto teplotám 

odpovídajícím procesům v závislosti na době, po kterou je odpad ve spalovací peci.  

Dle toho, zda pec pracuje periodicky nebo kontinuálně rozeznáváme dva základní typy 

spalovacích režimů, a to [3,5]:  

- ustálený (stacionární) tepelný režim, 

- neustálený (nestacionární) tepelný režim.  

V případě stacionárního tepelného režimu hovoříme o tzv. kontinuálním neboli časově 

nezávislém procesu spalování. Nestacionární tepelný režim pak diskontinuální neboli časově 

závislý proces spalování.  

U stacionárního tepelného režimu je odpad do zařízení dodáván průběžně a zároveň 

také průběžně opouštějí pracovní prostor pece i spaliny a tuhé zbytky. V tomto případě je 
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nutný určitý stupeň automatizace zařízení. Kontinuita procesu je pak zajištěna na různě 

dlouhou dobu, od hodin až po několik dnů. Použitím technologie, která pracuje v tomto 

tepelném režimu, je dosahováno lepších energetických úspor a metoda představuje vysoce 

výkonnostní zařízení.  

U nestacionárního tepelného režimu je odpad vkládán do pece celý najednou, kde je 

po určitou dobu spalován. Systém pak vždy opouštějí spalin. Po ukončení fáze hoření se 

proces ukončí, tuhý zbytek odpadu se vytáhne, pracovní prostor pece se vyčistí, 

ochladí a znovu se do ní vloží nová dávka odpadu ke spálení. Tento proces je však méně 

produktivní, ale je vhodný především pro maloobjemové odpady, tedy odpady, jejichž 

odstranění vyžaduje zvýšenou pozornost.  

Jak již bylo výše uvedeno, spalování probíhá ve spalovacích pecích. Pro metodu 

spalování se obecně používají tyto typy zařízení [2,5]:  

- roštové pece, 

- muflové pece,  

- rotační pece,  

- etážové pece,  

- fluidní topeniště a pece. 

Roštové pece jsou nejpropracovanější metodou termického odstraňování odpadu. 

Základní princip těchto pecí je spalování na roštech. Používané rošty jsou dvojího typu, a to 

pevné rošty, které dále dělí na rovné a šikmé, a pohyblivé rošty, které se dále člení na 

natřásací, pásové, posuvné, otočné a válcové. Pece s pevnými rošty jsou vhodné především 

pro malé výkony. Pece s pohyblivými rošty pak pro výkony střední a velké, neboť jsou 

účinnější díky pohybu odpadu na roštech (u natřásacích roštů se natřásají, u otočných se 

točí, …). Pro roštové pece jsou pak důležité tvar a mezery mezi rošty, které dávají možnost 

přístupu vzduchu ke spalovanému odpadu a zároveň umožňují postupné odstraňování škváry, 

která vznikla po spálení odpadu. Roštové pece jsou velmi rozšířené a používané především 

pro spalování komunálních a pro část průmyslových odpadů. Na Obr. 3 jsou znázorněny 

příklady roštových pecí s pohyblivými rošty [5,9].   
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Obr. 3 Roštové pece s pohyblivými rošty [9] 

Muflové pece také zvané jako spalovny s muflovým ohništěm slouží zejména pro 

likvidaci zdravotnických odpadů, ropných produktů obsahujících kalů z čistíren odpadních 

vod, zbytků barev, laků a odpadů z plastů. Muflové pece se vyznačují periodickým průběhem 

spalování a použitím stabilizačního paliva. Odpad se v muflových pecích spaluje v rozmezí 

teplot 800 °C až 1200 °C [5]. 

Rotační pece jsou konstruovány jako mírně nakloněné otáčivé válce, v níž se 

likvidovaný odpad misí, čímž dochází k efektivnějšímu přestupu tepla (sáláním 

plamene a spalin na povrch odpadového lože a odkrytou část vyzdívky pece, dále pak 

k přestupu tepla prouděním spalin a přestupem tepla vedením mezi vyzdívkou a odpadem). 

Pec pracuje souproudým nebo protiproudým systémem pohybu spalin vůči postupujícímu 

odpadu. Rotační pece jsou vhodné pro směsi průmyslových i komunálních odpadů, 

prstovité i kapalné odpady a kaly. Odpad se v rotačních pecích spaluje při teplotách v rozsahu 

1100 °C až 1200°C. Na Obr. 4 je znázorněn příklad rotační pece [5,10].  
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Obr. 4 Rotační pec [10] 

Etážové pece jsou obdobou etážových pražících pecí používaných v metalurgii na 

pražení rud. Etážové pece mají tvar stojatého válce, který je po výšce rozdělen na etáže neboli 

patra. Středem válce pak probíhá masivní hřídel, která je v každém patře opatřena rameny 

s lopatkami ze žáruvzdorné slitiny. Každé patro pece je pak opatřeno otvory po obvodu a ve 

středu. Spalování odpadu v etážových pecích probíhá tak, že odpad je pomocí lopatek 

rozváděn od obvodu ke středu pece, kde propadá na níže ležící patro a je opět hrnut od středu 

k obvodu pece. Odpady tak postupují spirálovitým pohybem a jejich doba průchodu pecí je 

poměrné dlouhá. Proti směru odpadu je vháněn spalovací vzduch. Etážové pece jsou určeny 

pro spalování zejména kalů a odpadů s vysokou vlhkostí. Teploty zde dosahují hodnot nad 

800 °C [5].  

Fluidní topeniště a pece jsou relativně novinkou na trhu se spalovacími zařízeními. 

Jejich počátek je však datován již do počátku 20. století, kdy byl princip fluidního spalování 

poprvé vyzkoušen v elektrárně ve městě Millwaukee ve Spojených státech. Nejčastěji se tento 

typ spalovacího zařízení používá pro kaly a tekuté odpady. Podstata procesu spočívá ve 

vhánění plynu velkou rychlostí a za tlaku do vrstvy zrnitého odpadu, kde dochází ke zvíření 

zrn. Při této činnosti probíhá velice intenzivní spalování v celé vrstvě ohniště. Spalování 

odpadu probíhá na tzv. fluidním loži, které může být uhelné nebo keramické. Fluidní lože je 

reaktor válcového tvaru, který je ve spodní části opatřen roštem, na který se vhání tlakový 
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vzduch. Nad rošt se pak přivádí rozemleté uhlí, které zde hraje roli stabilizačního 

paliva, a rozemletý nebo kapalný odpad. Výhodou fluidních topenišť oproti jiným způsobům 

spalování je možnost lepšího spalování odpadu s vysokým obsahem síry, která je 

zachycována současně a současně neutralizována přidáním mletého vápna či vápence. Teploty 

pro fluidní spalování se pohybují mezi 800 °C až 1000 °C [5,11].  

Hlavní výhodou všech druhů spalování je výrazné snížení původní 

hmotnosti a objemu zneškodňovaného odpadu s možností využití energie, kterou v sobě 

odpad skrývá. Pro odpady z chemické výroby a zdravotní odpady je dnes spalování jediným 

způsobem zneškodněním těchto odpadů. Nevýhodou spalování je především vznik velkého 

množství škodlivin, a to v podobě tuhých a plynných produktů. Nevýhodou je i vysoká 

investice do nákladných zařízení na čištění spalin [5].  

2.3.2 Fyzikálně-chemické metody zpracování odpadu 

Třetí skupinou metod likvidace odpadu jsou fyzikálně-chemické metody, mezi něž se 

řadí metody fyzikální, chemické a stabilizace/solidifikace.  

Fyzikální metody 

Mezi fyzikální metody spadají adsorpce, destilace, membránová separace, 

vymražování, stripování vzduchem a vodní párou a rozrážení emulzí. Níže jsou podrobněji 

rozebrány metody: membránová separace, adsorpce a vymražování.  

Membránová separace je v současné době jednou z nových technologií využívanou 

při úpravě a recyklaci nebezpečných odpadů. Procesy separace pak zahrnují tzv. reverzní 

osmózu, ultrafiltraci, hyperfiltraci a elektrodialýzu. Takto lze oddělit nebezpečné 

kontaminanty z kapalné fáze odpadu. Reverzní osmóza je proces, který je vhodný především 

pro oddělení vody od materiálů, které obsahují anorganické soli. Proces probíhá přes 

semipermeabilní membránu, na které se ionty anorganických látek zachycují, a vyčištěná 

voda protéká dále. Čistota této vody je vysoká a lze ji dále recyklovat. Ultrafiltrace je proces, 

který se používá také pouze při úpravě vodných roztoků nebezpečných odpadů. Pomocí 

ultrafiltrace dochází k oddělení organických složek z vody na základě velikosti organických 

molekul. Hyperfiltrace odděluje nejen organické, ale i iontové sloučeniny z vody za použití 

filtračních membrán se sníženými rozměry pórů, kterými může kontaminant procházet. 

Elektrodialýza se pak používá k odstranění iontových sloučenin z vody [2,12]. 
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Adsorpce je nejběžnější fyzikální proces odstraňování odpadů. Nejčastěji se využívá 

adsorpce na aktivním uhlí, které je vhodné pro velké množství kontaminantů, a to jak 

z kapalných, tak i plynných proudů. Nejčastěji se pak tato metoda používá pro odstranění 

organických látek [2]. 

Vymražování je metoda, která umožňuje oddělování vody (vč. nebezpečných odpadů) 

z roztoků pomocí ochlazení roztoku na takovou teplotu, při které se začínají tvořit krystaly 

ledu. Výhodou tohoto procesu je nezávislost na složení zpracovávaného materiálu, a proto lze 

tento proces použít pro celou řadu odpadních proudů bez jejich předběžné úpravy, např. se 

může jednat o koncentrování kyselin a zásad, krystalizaci soli z nasycených roztoků, které 

jsou odstraňovaný z procesů jako kaly. Využití vymražování lze také uplatit pro některé další 

nebezpečné odpady, např. se může využít při dekontaminaci lagun s nebezpečnými odpady, 

ke koncentrování mořících roztoků pro recyklování nebo k získávání vedlejších produktů 

z odpadů z výroby organických chemikálií [2].  

Chemické metody 

Mezi chemické metody pak patří neutralizace, srážení, oxidačně redukční reakce, 

hydrolýzní procesy, cementace, flokulace, procesy v taveninách soli, fotolýza, elektrolytické 

procesy a použití ionexu. Níže jsou rozebrány metody: neutralizace, srážení a flokulace. 

Neutralizace je nejpoužívanější chemickou metodou odstraňování 

kyselého i zásaditého odpadu. Proces spočívá v úpravě odpadu pomocí neutralizačních 

činidel. V případě, že se jedná o odpad kyselé povahy, je používáno nejčastěji hašené vápno 

(Ca(OH)2). V případě zásaditého odpadu se nejčastěji používá kyselina sírová. Metoda se 

používá především pro regeneraci použitých olejů a při neutralizaci kyselých složek při 

spalování odpadu [12].  

Srážení je jedním z nejvíce užívaných procesů, kterým se rozpuštěné složky 

nebezpečných odpadů převádí do nerozpustné formy, nejčastěji pak ve formě kalů, chemickou 

reakcí nebo změnou složení rozpouštědla. Vzniká tak sraženina, kterou pak lze odstranit 

pomocí filtrace či sedimentace. Srážení se velice hojně používá při odstranění toxických 

(těžkých) kovů z roztoků. Jako srážecí činidla zde nejčastěji vystupují hydroxidy [12].  

Flokulace se provádí pomocí chemických flokulačních činidel. Používá se 

k odstranění nově vzniklých sraženin ze suspenzí společně s koloidně suspendovanými 

tuhými částicemi, které původně byly přítomny v odpadech [12].  
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Stabilizace/solidifikace  

Jednou z nejvýznamnějších fyzikálně-chemických metod odstraňování odpadů je 

stabilizace/solidifikace. V současnosti se jedná o poslední možnost nakládání s nebezpečnými 

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

Stabilizace je přeměna nebezpečných polutantů obsažených v odpadu na chemicky 

stabilnější formu neboli přeměna kontaminantů do méně rozpustné, méně 

pohyblivé a tím i méně toxické formy.  

Solidifikace je proces, při němž dochází k vytvoření pevné formy ze směsi odpadu 

pojiva a případně dalších přísad. Solidifikací pak vzniká pevné těleso o podstatně zmenšeném 

specifickém povrchu upraveného odpadu. Takto upravené produkty solidifikačních procesů se 

vyznačují různými chemickými a fyzikálně-chemickými vlastnostmi, a to podle toho z jakého 

nebezpečného odpadu a použitého pojiva jsou tvořeny. Účinnost stabilizačního procesu se pak 

určuje pomocí chemických, fyzikálních a mikrostrukturálních metod. Cílem této metody je 

zpomalení migrace nebezpečných látek do prostředí, získání produktu, se kterým se lépe 

manipuluje, snadné ukládání do prostorové depozice úložiště [13].  

Proces solidifikace je ovlivněn několika faktory, jež mohou ovlivnit výsledný produkt. 

Základem je posouzení a důkladná analýza všech parametrů vstupů do solidifikačního 

procesu. Např. při použití odpadu s obsahem těžkých kovů (více jak 3 hm. %), jako jsou 

zinek, nikl nebo olovo, může dojít ke snížení pevnosti výsledného produktu až o 99 % [13].   

Dalším důležitým vodítkem je nutná znalost budoucího využiti produktu, a to proto, 

aby byl výsledný produkt tvořen ve správném poměru odpadu a pojiva. I přesto nelze předejít 

znehodnocení výsledného produktu povětrnostními podmínkami (např. erozí nebo mrazem).   

Významným krokem pro hodnocení parametrů solidifikace jsou pevnost, potřebný čas 

(nastavení rychlosti je nepřímo úměrné podílu odpadu) a rozsah hydratace [14].  

Nepříznivý vliv na tvrdost produktu mají síranové a boritanové sloučeniny. Sírany 

totiž mohou tvořit tzv. ettrignit (Aft–aluminát ferrit trisulfát), který způsobuje zpomalení 

hydratačního procesu, a to tak že na povrchu zrn vytváří ochrannou vrstvu a tím zpomaluje 

tuhnutí cementu [14].  

Karbonizací neboli sycením oxidem uhličitým a přísadami lze zvýšit 

mechanické a chemické vlastnosti výsledného produktu, který je tvořen určitým poměrem 

odpadu a pojiva v matrici. Jako přísady se mohou použít např. křemenný prach, CaCl2, 
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Ca(OH)2, Na2SO4 a K2SO4. Také úpravou odpadu, jako např. proprání popílků v síranech, 

může dojít ke zlepšení výsledku [14].  

Důležitým faktorem je i struktura pórů, která závisí na relativním množství složek 

v produktech po hydrataci cementem a jejich reakcemi s přísadami v pojivu [14].  

Rozeznáváme dva základní případy solidifikace, a to fixace a enkapsulace. V případě 

fixace malé částečky odpadu reagují se složkou solifikačního materiálu chemicky nebo s ním 

vytvářejí směsi. Vzniklý produkt je pevná tuhá slitina, ve které jsou nebezpečné složky 

odpadu pevně fixovány. Enkapsulace spočívá v obalování nebezpečného odpadu 

solidifikačním materiálem a tím dochází k zamezení úniku těchto nebezpečných látek do 

životního prostředí [2,16].  

Před samotným procesem solidifikace je třeba rozhodnout, jak dlouho (na základě 

povahy odpadu) plánujeme odpad skladovat. Z tohoto hlediska se pak rozlišují dvě možnosti, 

jak se k odpadu zachovat.  

První z možností je tzv. deponování odpadu, což znamená, že odpad je v dnešní době 

pro společnost nepoužitelný, ale dá se předpokládat, že v průběhu několika budoucích let 

může být odpad opětovně použit např. jako náhrada za některou z rud. Pro tento případ je 

vhodná např. tabletace, briketace a vitrifikace. Tabletací a briketací lze dosáhnout 

maximálního snížení objemu a aktivního povrchu deponovaného odpadu a v případě 

vitrifikace lze získat produkt podobný sklu či glazurám, a to jen s minimálním přidáním 

sklotvorných nebo tavících přísad po jeho roztavení.  

Druhou z možností je tzv. trvale uložení. Předpokládá se, že odpad nebude mít ani 

dnes ani v budoucnu žádné využití. Zde se využívají dvě druhy pojiv, a to: 

- hydraulická pojiva  

- a tuhnoucí taveniny.  

Pro zpevňování odpadu pomocí hydraulických pojiv se nejčastěji používají 

portlandské cementy vyšších pevnostních tříd, struskoportlandské cementy a struskové 

cementy se značnými sorpčními vlastnostmi a dále pak speciální rychlovazné cementy, 

bezsádrovcové cementy a jiné. Velmi významnou nevýhodou zpevňování odpadu pomocí 

hydraulických pojiv je jejich nabytí objemu až na dvojnásobek původního objemu [2,13,15]. 

Principem zpevňování odpadu pomocí tuhnutí v taveninách je vnášení vysušeného 

odpadu do roztavených hmot, kde se homogenizuje. Poté se vypustí do vhodné nádoby, kde 
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po zchladnutí ztuhne. Další možností je mísení roztaveného materiálu s vlhkým nebo 

kapalným odpadem v tzv. homogenizátoru, kde se odstraní voda, a poté se směs zpracovává 

stejným způsobem. Jako tuhnoucí taveniny se nejčastěji používají bitumenové živice, síra, 

kamenouhelné dehty a jiné. Výhoda využití těchto tuhnoucích tavenin spočívá v dokonalém 

obalení částic odpadu a tím také zamezení vylučování kontaminantů do okolí. Oproti 

předchozí metodě mají produkty vzniklé zpevňováním v tuhnoucích taveninách výrazně větší 

hydrolytickou odolnost a lze pak dosáhnout většího naplnění matrice odpadem. Nevýhodou 

ale zůstává vyšší cena a postupný nedostatek ropných produktů [2,12].  

Pro samotnou solidifikaci se pak využívají následující metody:  

- cementace,  

- bitumenace,  

- vitrifikace  

- a fixace do jiných vhodných materiálů.  

Cementací se rozumí mísení odpadu nebo vodné suspenze kalů s přídavkem cementu 

ve vhodném poměru. Poměr závisí na charakteru odpadu. Vhodným odpadem pro cementaci 

mohou být anorganické materiály, jako jsou např. popílky ze spalovacích 

procesů a odvodněné kaly z čistíren odpadních vod. Proces se provádí za normálních 

teplot a v běžných typech zařízení. Nejčastěji používaným pojivem jsou již zmíněné druhy 

cementů (portlandský, bezsádrovcový a struskový). Ve světě je nejvíce používán právě 

portlandský cement pro svou vysokou pevnost, jeho výroba se datuje na počátek 19. stolení ve 

Velké Británii a jeho název je odvozen od podobnosti se stavebním tzv. portlandským 

kamenem, který se těží na ostrově Isle of Portland. Portlandský cement je směsí oxidů kovů 

alkalických zemin vápníku, oxidů křemíku a hliníku [2,13,15].  

Bitumenace je dalším z postupů solidifikace odpadů. Jako pojivo je zde využíván tzv. 

bitumen (neboli živice), což je roztavený asfalt. Tato metoda se nejčastěji používá odvodněné 

zpracované odpady, je tedy vhodný především pro fixací kalů a kapalných koncentrátů. 

Bitumenace se provádí za zvýšených teplot a vzniklý produkt se vyznačuje vysokou odolnosti 

vůči vyluhování vodou. Bitumenace se používá i pro povrchovou úpravu betonových obalu 

jelikož zvyšuje jejich odolnost vůči působení vodou. Produkty bitumenace jsou dnes velice 

často používány při stavebních pracích na silnicích [2,15].  
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Vitrifikace je takovým postupem solidifikace odpadů, kde za použití sklotvorných 

látek (SiO2, Na2O), se zpracovávaný odpad vytaví a vzniká tzv. frita. Vzniklé produkty se 

dále mohou využít ve stavebnictví na výrobu stavebních dílů, obkládaček, potrubí aj. 

Vitrifikace může být dále použito pro solidifikaci popílků ze spaloven nebezpečných odpadů, 

které jsou bohaté na těžké kovy (Cd, Pb, Cu aj.). Takto získaným produktem se vzniklý 

koncentrát může dále využít pro další hutnické zpracování. Produkty vitrifikačního procesu 

nevedou vždy k přeměně z nebezpečného odpadu na bezpečný, ale produkty mohou být dále 

použity jako stavební materiály nebo nové keramické, skelné a sklokeramické materiály 

[2,17].  

Existují další způsoby fixace nebezpečných složek odpadů, a to například za použití 

sádry jako fixačního materiálu nebo použitím odpadních termoplastů. V současné době jsou 

zkoumány další možné solidifikační materiály např. na bázi emulzifikovaných 

asfaltů a rozpustných fosfátů. Tyto materiály se pak používají především pro fixaci 

anorganických látek, jako jsou těžké kovy. Vývoj solidifikačních technologií však jde stále 

kupředu a zkoumají se další možnosti fixačních materiálů, jako jsou např. materiály na bázi 

polyesterových pryskyřic. Tyto pryskyřice byly zkoumány v Itálii pro stabilizaci a solidifikaci 

popílků po spalování odpadu. Bylo zjištěno, že oproti standardnímu nejpoužívanějšímu 

pojivovému materiálu, kterým je portlandský cement, je použití polyesterových pryskyřic 

velmi užitečné právě pro stabilizaci/solidifikaci popílků, protože umožňují velmi dobrou 

fixaci těžkých kovů a také vynikající uchovávání organických znečišťujících látek. Vzniklé 

produkty se také vyznačují vysokou mechanickou odolností proti tlaku. Ovšem i tyto nové 

technologie jsou stále optimalizovány za účelem dalšího snížení rizika znečištění 

prostředí a zlepšení její ekonomické dostupnosti [2,16,18].  

Trendem posledních let je také použití jílových materiálů na bázi hliníku nebo 

křemíku, které se sestávají z bentonitu nebo montmorillonitu. Tyto materiály mají schopnost 

sorbovat především polyaromatické uhlovodíky a těkavé organické sloučeniny [19].  

Experimentální část této diplomové práce je následně věnována chemické analýze 

vzorků popílků ze spalovny odpadů a dále pak návrhu optimálního postupu solidifikace. 
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3. Experimentální část 

Pro experimentální část této diplomové práce byly použity vzorky odpadů pocházející 

ze spaloven nebezpečných odpadů, které likvidovaly odpady ze zdravotnictví.  

Experimentální měření a stanovení chemického složení vzorků bylo provedeno 

v akreditovaných laboratořích Centra Nanotechnologií Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava, kde pro lepší orientaci byly vzorkům přiřazena tato evidenční čísla: 

- vzorek A – CNT 3047/11, 

- vzorek B – CNT 001/12,  

- vzorek C – CNT 002/12.  

 

3.1 Popis vzorků 

Vzorky B a C byly poskytnuty Spalovnou odpadů HOVAL GG14, která se nachází 

v areálu Nemocnice Znojmo, příspěvkové organizace. Vzorek C byl poskytnut spalovnou 

nebezpečných odpadů Fecupral, s.r.o. na Slovensku. Každá spalovna však používá jinou 

technologii spalování, a proto jejích bližšímu popisu jsou věnovány podkapitoly 3.1.1 a 3.1.2 

[21, 22].   

Vzorky A a B jsou charakteristické především svou značnou nehomogenitou. Jedná se 

o popel a strusku s obsahem pevných kousků, jako jsou např. kusy skla, jehly injekčních 

stříkaček, dráty a různé jiné předměty, které zůstaly v nespáleném zbytku. Podle Katalogu 

odpadů se tento odpad označuje jako nebezpečný „N“ s katalogovým číslem 190111, 

Popel a struska obsahující nebezpečné látky. 

U vzorku C se jedná o upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin, které se dle Katalogu 

odpadů také zařazuje do kategorie nebezpečný odpad „N“ s katalogovým číslem 190110, 

Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin. Jedná se o homogenní materiál šedobílé barvy vonící 

po vápnu [21, 22].    

3.1.1 Spalovna – Nemocnice Znojmo 

Spalovna odpadů při Nemocnici Znojmo má označení HOVAL GG14 a umožňuje 

spalování odpadu nebezpečného vč. odpadu komunálního, a to do výkonu 1 tuny za hodinu. 
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Spalovna je tvořena těmito částmi: samotným spalovacím zařízením, linkou na čištění spalin, 

kontinuálním monitoringem emisí a pomocnými zařízeními.  

Schéma spalovny je uvedeno na Obr. 5.   

 

1. přikládací zařízení → 2. pyrolýzní komora → 3. termoreaktor → 4. výměník spalin → 

→ 5. výměník tepla → 6. první stupeň suchého filtru → 7. druhý stupeň suchého filtru → 

→ 8. radiový spalinový ventilátor → 9. komín. 

Obr. 5 Schéma spalovny Nemocnice Znojmo [21] 

Spalovna HOVAL GG14 využívá pyrolýzní technologii. Jedná se o dvoustupňovou 

pyrolýzní metodu nazývanou HOVAL MultiZon s automaticky řízeným a regulovaným 

zpětným získáváním tepla a filtračním zařízením kouřových plynů, které je tvořeno suchými 

filtry.  

Samotný proces spalování probíhá v následujících krocích. Odpady dodané k likvidaci 

jsou do pyrolýzní komory vnášeny pomocí dávkovacího zařízení, které je tvořena 

z hydraulického pístu a uzávěru plnící komory. Po naplnění dávkovacího zařízení 

likvidovaným odpadem se plnící komora uzavře a celý tento obsah se automaticky zavede do 

pyrolýzní komory, kde je odpad zapálen pomocí podpůrného paliva, kterým je v tomto 

případě zemní plyn. V pyrolýzní komoře poté dochází ke karbonizaci odpadu za omezeného 

přístupu kyslíku a za vzniku plynu, jež se vyznačuje vysokou výhřevností. Teplota 

v pyrolýzní komoře se pohybuje v rozmezí 400 °C až 750 °C. Vzniklý pyrolýzní plyn pak 

odchází do termoreaktoru, kde se mísí se spalovacím vzduchem a je následně spálen při 

teplotě 900 °C až 1200 °C. Z termoreaktoru pak spaliny odcházejí do výměníku tepla a z něj 
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poté do chladící věže, která je umístěna před suchými filtry na čištění spalin. Maximální 

teplota spalin odcházejících z výměníku tepla se pohybuje v rozmezí 200 °C až 250 °C [21]. 

Čistění spalin pak probíhá ve dvou stupních, a to na suchých filtrech. První stupeň 

suchého filtru je umístěn za výměníkem tepla a jeho úkolem je předčištění spalin před 

vstupem do druhého stupně suchého filtru. Dříve, než vstoupí spaliny do prvního stupně 

čištění, jsou k nim dávkována aditiva, která reagují s nebezpečnými látkami obsaženými ve 

spalinách. Těmito aditivy jsou vápenný hydrát (Ca(OH)2) a aktivní uhlí. Vápenný hydrát 

reaguje s kyselými složkami spalin, jako jsou HCl, HF, NOX a SO2 a aktivní uhlí umožňuje 

absorbovat těžké kovy a organické látky (dioxiny a furany). Oba suché filtry jsou tvořeny 

filtračními hadicemi s teflonovou membránou, na nichž probíhá samotné čištění spalin. Druhý 

stupeň suchého filtru pak slouží ke konečnému vyčištění přečištěných spalin na legislativou 

požadované hodnoty emisních limitů před samotným vypouštěním do ovzduší. Kontinuálně 

se na této spalovně měří tyto veličiny znečišťujících látek: O2, celkový organický uhlík (total 

organic carbon, dále jen „TOC“), CO, SO2, NO, tuhé znečišťující látky (dále jen „TZL“), HCl 

a H2O ve formě vodní páry. Za suchými filtry je ještě umístěn radiový ventilátor, který 

zajišťuje odtah spalin z celého procesu do komína. Pevné zbytku po pyrolýze a směsi prachu 

a aditiv po čištění spalin jsou pak shrabovány a ukládány na příslušné skládky [21].  

3.1.2 Spalovna - Fecupral, s.r.o. v Prešově 

Spalovna nebezpečného odpadu společnosti Fecupral, s.r.o. se nachází ve městě 

Prešov na východním Slovensku. Vznik společnosti se datuje do roku 1994, kdy začala 

nakládat s odpady, avšak až v roce 2000 společnost zakoupila zařízení pro samotnou likvidaci 

nebezpečných odpadů.  

Spalovna je tvořeny následujícími částmi: spalovacím zařízením, technologií čištění 

spalin a jejich monitoringem a dalšími pomocnými zařízeními. Technologické schéma 

spalovny je uvedena na Obr. 6 [22]. 
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1. homogenizační míchačka, 2. vynášecí dopravník, 3. technologický zásobník s váhou, 

4. šnekový dávkovač, 5. speciální tlaková nádoba, 6. dávkovač kusového odpadu, 7. rotační 

pec, 8. dospalovací komora, 9. výstup popela, 10. havarijní komín, 11. výměník tepla, 

12. zařízení čištění odpadového plynu, 13. tkaninový filtr, 14. dioxinový filtr, 15. spalinový 

ventilátor, 16. komín 

Obr. 6 Spalovna Fecupral, s.r.o. [22] 

Spalování nebezpečných odpadů ve spalovně Fecupral, s.r.o. probíhá v rotační peci 

s dohořívací komorou. Stejně jako v případě spalovny HOVAL GG14 se 

jedná o dvoustupňový kontinuální proces spalování, při čemž první stupeň probíhá v rotační 

peci a druhý v dohořívací komoře, v tzv. termoreaktoru. Samotný proces spalování pak 

probíhá následujícím způsobem. Odpady určené k likvidaci jsou pomocí dávkovacího 

zařízení, které je tvořeno míchačkou odpadu a pásovým dopravníkem, dodávány do prostoru 

rotační pece, kde se pomocí podpůrného paliva zapálí. Podpůrným palivem je stejně 

jako u spalovny HOVAL GG14 zemní plyn. Teplota v rotační peci dosahuje nejčastěji 

hodnoty 500 °C až 900 °C. V peci pak následně dochází k optimálnímu postupnému 

spalování odpadu, a to díky čtyřstupňovému sklonu a rotaci pece. Po průchodu odpadu pecí 

následuje druhý stupeň procesu spalování v termoreaktoru (dohořívací komoře), kde se již 

teplota spalování pohybuje v rozmezí 900 °C až 1300 °C. V dohořívací komoře dochází 

k ohřátí spalin na teplotu cca 2000 °C s výdrží 2 až 3 sekundy, aby se zaručil dokonalý 

termický rozklad odpadu, a následně dochází k odloučení části popílků ze spalin. 
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Z dohořívací komory jsou pak spaliny vedeny do výměníku spalin (utilizační kotel) a poté 

přímo na linku čištění spalin, která je tvořena tkaninovým filtrem. Technologicky je zde 

čištění spalin řešeno pomocí selektivní adsorpce s aktivním uhlím. Dále je spalovna 

dovybavena dioxinovým filtrem pro separaci dioxinů vznikajících při spalování odpadu 

s obsahem PCB. Zbylý pevný zbytek po spalování a po čištění spalin na tkaninovém filtru je 

pak ukládán na skládku nebezpečného odpadu, která je umístěna nedaleko spalovny [22].  

Z hlediska znečištění ovzduší spalovna Fecupral, s.r.o. sleduje tyto hodnoty 

znečišťujících látek: TZL, NOX, CO a TOC [22].  

3.2 Použité metody a zařízení pro chemickou analýzu 

Metody použité pro chemickou analýzu a charakterizaci vzorků je možno rozdělit do 

tří skupin. První skupinou jsou metody spektroskopické, kterými lze stanovit kovové prvky ve 

vodném výluhu a pevné fázi. Druhou skupinu tvoří metody chromatografické a třetí skupinou 

jsou metody ostatní.  

3.2.1 Spektroskopické metody chemické analýzy 

Společnou charakteristikou všech spektrálních metod je interakce 

elektromagnetického záření s částicemi hmoty, které toto záření mohou buď absorbovat, nebo 

emitovat. Pokud je elektromagnetické záření částicemi hmoty absorbováno, jedná se 

o metody absorpční (např. atomová absorpční spektroskopie). V opačném případě, tedy že 

částice záření emitují, se jedná o metody emisní (atomová emisní spektroskopie, rentgenová 

fluorescenční spektroskopie) [25].  

Atomová absorpční spektroskopie 

Atomová absorpční spektroskopie je spektrální analytickou metodou obecně 

označovanou zkratkou AAS. Metoda je využívána ke stanovení 

obsahu stopových i matričních koncentrací prvků v roztoku analyzovaného vzorku. Metodou 

AAS lze stanovit až čtyřicet prvků periodické tabulky, a to s přesností od několika setin až po 

stovky ppm (per parts milion).   

Principem metody je měření absorbance, tedy množství světla pohlceného při 

průchodu analyzovaným vzorkem převedeného do atomárního stavu. K tomuto účelu pak 

slouží pneumatický kapilární zmlžovač, pomocí něhož se roztok analyzovaného vzorku 

zavádí do plamenového atomizátoru. Atomizace roztoku pak probíhá v několika krocích. 
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Prvním krokem je odpaření rozpouštědla, poté dochází k následnému rozrušování chemických 

vazeb a posledním krokem je vznik volných atomů. Plamenovým atomizátorem následně 

prochází světelný paprsek výbojky s dutou katodou, který interaguje s volnými atomy, a tak 

dochází k poklesu intenzity světla dopadajícího na detektor. Výsledná naměřená absorbance 

je pak přímo úměrná koncentraci analyzovaných atomů prvků.  

Dalším typem atomizátoru v AAS je tzv. bezplamenový atomizátor, který se využívá 

pro stanovení nízkých koncentrací. Jedná se o metodu atomové absorpční spektroskopie 

s elektrotermickou atomizací. Hlavní výhoda elektrotermické atomizace spočívá v tom, že se 

celé nadávkované množství vzorků podílí na absorpci primárního záření, čímž je dosaženo 

vyšší koncentrace volných atomů v plynné fázi ve velmi malém objemu atomizátoru. Průběh 

atomizace pak probíhá v pěti krocích, a to podle tzv. teplotního programu. Prvním krokem je 

ohřev vzorku nad teplotu varu rozpouštědla, kde dochází k vysušení vzorku. Druhým krokem 

je ohřev na teplotu pyrolýzy, při níž dochází k odstranění anorganických solí a nerozložených 

organických zbytků matrice. Ve třetím kroku pak dochází k samotné atomizaci 

vzorku a vytvoření tzv. oblaku plynných atomů sledovaného analytu v základním 

energetickém stavu a k absorpci primárního záření těmito atomy. V posledních dvou krocích 

pak dochází k čištění atomizátoru a ochlazení na počáteční teplotu pro uskutečnění další 

analýzy [24, 25, 28].  

Metodou atomové absorpční spektroskopie s využitím elektrotermické atomizace se ve 

sledovaných vzorcích odpadu stanovovaly koncentrace arsenu, antimonu a selenu. Analýza 

vzorků byla provedena na přístroji UNICAM 989 QZ, což je dvoupaprskový jednokanálový 

absorpční spektrometr s elektrotermickou atomizací. Rtuť se pak stanovovala pomocí 

analyzátoru AMA 254 (jednoúčelový atomový spektrometr pro stanovení Hg), jehož výhodou 

je využití techniky generování par kovové rtuti s následným zachycením na zlatém 

amalgamu, čímž lze dosáhnout mimořádné citlivosti a nezávislosti výsledku stanovení na 

matrici vzorku. 

Atomová emisní spektroskopie 

Jedná se o spektroskopickou metodu, jejíž princip je založen na excitaci elektronů 

atomů v budícím zdroji a měření intenzity emitovaného záření při jejich deexcitaci. 

Emitovaným zářením se rozumí fotony, které vznikají při přechodu valenčních elektronů 

z vyšší energické hladiny do nižší. Obecně se tato metody značí zkratkou AES. Jelikož atomy 

prvků mají charakteristické elektronové obaly, které se podle daných výběrových pravidel 
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mění na excitovaný stav, má každý prvek své příznačné spektrum, a proto lze metodu AES 

využít v kvalitativní analýze. Kvantitativní analýza pak spočívá ve sledování intenzity 

spektrálních čar, které jsou závislé na koncentraci přítomných atomů. Primárním krokem 

analýzy metodou AES je převedení atomu analyzovaného vzorku do excitovaného stavu. 

K tomuto účelu slouží hned několik typů zdrojů budící energie, jako např. řízený oblouk, 

jiskrový výboj, chemický plamen a jiné. V současné době se k převedení analytů do 

excitovaného stavu nejčastěji používá plazmatu, které je definováno jako ionizující plyn 

obsahující dostatečnou koncentraci elektricky nabitých částic. Atomová emisní spektroskopie 

využívající tento typ budícího zdroje je pak označována světově uznávanou zkratkou AES-

ICP (Atomic Emission Spectroscopy – Inductively Coupled Plasma), tedy atomová emisní 

spektroskopie s indukčně vázanou plazmou [24, 25, 28].  

Pro analýzu vzorků A, B a C byl použit přístroj SPECTRO VISION EOP, což je 

atomový emisní spektrometr s indukčně vázanou plazmou, kterým se stanovovaly prvky Ba, 

Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb a Zn ve vodných výluzích těchto zkoumaných odpadů.  

Rentgenová fluorescenční spektroskopie  

Rentgenová fluorescenční spektroskopie (XRFS – X-Ray Fluorescence Scectroscopy) 

je metoda, která je založena na vzájemném působení rentgenového záření, tj. 

elektromagnetického záření odpovídající vlnovým délkám 10 nm až 10
-2

 nm, s atomy 

analyzovaného vzorku. Tato interakce se vyznačuje vyzářením energie při přeskoku elektronu 

z vyšší energetické hladiny do volné energetické hladiny (vakance), vzniklé 

vysokoenergetickou ionizací. Výsledkem je poté charakteristické čárové spektrum 

interagujícího atomu. Pro každý atom je charakteristické jiné čárové spektrum [25].  

Využitím této metody lze stanovit téměř všechny prvky s výjimkou několika 

nejlehčích. Hlavní výhodou XRFS je její použitelnost jak při stanovení kapalných, tak 

i pevných vzorků. Analýza a stanovení prvků ve vzorcích A, B a C se prováděla pomocí 

energiově disperzního rentgenového spektrometru SPECTRO XEPOS v laboratořích Centra 

Nanotechnologií VŠB-TU Ostrava.  

3.2.2 Chromatografické metody 

Chromatografické metody chemické analýzy patří v současnosti mezi nejpoužívanější 

separační techniky analytické chemie, kde své uplatnění našly v kvalitativním 

a kvantitativním stanovení obsahu látek v analyzovaných vzorcích. Společný princip 
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chromatografických metod spočívá v distribuci analytu mezi pohyblivou (mobilní) 

a nepohyblivou (stacionární) fázi, při čemž se při tomto procesu neustále vytvářejí 

rovnovážné stavy. Mobilní fází nejčastěji bývá plyn (plynová chromatografie) nebo kapalina 

(kapalinová chromatografie) a fází stacionární pak fáze pevná nebo kapalná. Využitím 

chromatografických metod se nejčastěji stanovují obsahy organických látek, ale lze jimi 

stanovit i anorganické plyny a ionty. Pro účely této diplomové práce pak byla využita metoda 

iontové chromatografie, která bývá také často označována zkratkou IEC (Ion-Exchange 

Chromatography). [25, 28].  

Iontová chromatografie 

Jedná se o metodu chromatografické analýzy, pomocí níž se stanovují ionty ve 

vodných roztocích a vodných výluzích. Metoda je charakteristická tím, že využívá rozdílnou 

afinitu dělených částic k opačně nabitým funkčním skupinám pevného měniče. Nepohyblivou 

fází zde bývají pevné, popř. gelové materiály na bázi měniče iontů. Těmito materiály 

nejčastěji jsou syntetické nerozpustné polyelektrolyty, které podle svého charakteru mohou 

vyměňovat buď kladné, nebo záporné ionty z mobilní fáze. V případě, že polyelektrolyty 

umožňují výměnu kladných iontů, označují se jako katexy a v případě výměny záporně 

nabitých iontů se označují jako anexy. [25, 28].  

Pomocí IEC se ve vodných výluzích výše uvedených vzorků odpadů stanovovaly 

koncentrace SO4
2-

, F
-
 a Cl

-
 iontů, a to na iontovém chromatografu WATERS.  

3.2.3 Ostatní metody chemické analýzy  

Vedle spektroskopických a chromatografických metod se pro účely této diplomové 

práce použily další metody chemické analýzy, a to spektrofotometrické stanovení fenolů, 

gravimetrické stanovení rozpuštěných látek, stanovení pH, vodivosti, vlhkosti a stanovení 

rozpuštěného organického uhlíku. Vybrané metody jsou blíže popsány v následujících 

odstavcích.  

Spektrofotometrické stanovení fenolů 

Stanovení fenolu spočívá v destilační separaci fenolů z vodného prostředí a poté 

následnou reakcí odseparovaných fenolových sloučenin se 4-aminoantipyrinem v zásaditém 

prostředí (pH 10) a za přítomnosti hexakyanoželezitanu draselného. Výsledkem této reakce je 

vznik charakteristicky zbarvených antipyrinových barviv, jejichž koncentrace se poté 

stanovují pomocí UV VIS spektrofotometrie [28].  
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Spektrofotometrické stanovení fenolu ve vodách a vodných výluzích se provádí dle 

interního dokumentu oddělení anorganické analýza Centra Nanotechnologií s označením SOP 

č. OAA-08-12. Tento standardní operační postup vychází z české státní normy ČSN ISO 

6439, kterou se stanoví jakost vod, především pak stanovení jednosytných fenolů [27, 28].  

Gravimetrické stanovení rozpuštěných látek 

Stanovení obsahu rozpuštěných látek ve vodných výluzích sledovaných vzorků 

odpadu se provádělo pomocí vážkové analýzy (gravimetrie). Metoda spočívá v odpaření 

vodného vzorku v keramických miskách, které jsou předem zváženy, a následnému vyloučení 

rozpuštěných látek ve formě pevných krystalků (tzv. odparek), které se po usušení při 105 °C 

váží. Obsah rozpuštěných látek je poté dán váhovým rozdílem mezi keramickou miskou 

s odparkem a prázdnou keramickou miskou. Pomocí gravimetrické metody se také 

stanovovala vlhkost v původních vzorcích odpadu [29].  

Stanovení pH a vodivosti 

Měření pH (tzv. vodíkový exponent) se provádělo potenciometricky, a to pomocí 

přístroje zvaného pH-metr. Přístroj je vybaven skleněnou elektrodou, která se před samotným 

měřením kalibruje na hodnotu pH 7. Po provedení kalibrace se elektroda propláchne 

destilovanou vodou a poté se ponoří do předem promíchaného měřeného vodného výluhu 

vzorku. Po ustálení hodnot pH se z displeje přístroje odečte naměřená hodnota. Stanovení pH 

se provádí dle normy ČSN EN 12506 [22].  

Vodivost je charakterizována jako tzv. měrná vodivost roztoku, která určuje celkovou 

koncentraci iontů v roztoku, tedy určuje celkovou koncentraci rozpuštěných disociovaných 

látek. Tato metoda je též nazývána konduktometrie. Obsah iontů se měří pomocí vodivostní 

elektrody ponořené do měřeného roztoku (nejčastěji používaným typem elektrod pro měření 

vodivosti je tzv. Pt-elektroda, která je tvořena dvěma platinovými plíšky potaženými 

platinovou černí). Po ustálení hodnot se z displeje přístroje odečte naměřená hodnota 

vodivosti. Stanovení se provádí dle normy ČSN ISO 10523 [22].  

3.3 Chemická charakterizace vzorků odpadů 

Vzorky odpadu byly analyzovány dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách 

ukládání nebezpečných odpadů na skládky. Vzorky se podrobily rozboru prvků v pevné fázi 

a následně ve vodném výluhu.  
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Chemická analýza pevné fáze  

Analýza pevné fáze se prováděla pomocí rentgenofluorescenční spektrometrie 

(XRFS). Touto metodou se v pevných vzorcích stanovovaly prvky, které mohou významně 

ovlivnit životní prostředí a které jsou uvedeny ve vyhlášce MŽP č. 294/2005Sb. 

Stanovovanými prvky jsou mimo jiné kadmium, rtuť, olovo, nikl.  

Příprava a analýza vodného výluhu  

Samotné přípravě a analýze vodných výluhů vzorků předcházelo stanovení vlhkosti, 

které se provádí dle ČSN EN 12457-4 [26], a to tak, že se do předem zvážených hliníkových 

kelímků navážilo cca 2 g odpadu. Misky se poté umístily do sušárny a sušily při teplotě 

105 °C po dobu 3 hod. Po uplynutí doby sušení se kelímky se vzorky odpadů umístily 

do exsikátoru a po zchladnutí zvážily na analytických vahách. Množství vlhkosti se pak určilo 

z rozdílu hmotností kelímku se vzorkem před a po sušení.   

Vodný výluh vzorků A, B a C se připravoval dle ČSN EN 12457-4 [26], a to tak, že se 

do plastových vzorkovnic postupně převedlo navážené množství 100 g odpadu. Vzorkovnice 

jednotlivých vzorků se poté zalily 1 litrem vody a umístily do třepacího zařízení, kde se 

podrobily 24 hodinovému vyluhování. Po procesu vyluhování se tyto vzorky postupně 

filtrovaly přes filtrační papír se střední velikostí pórů 5 µm a získaný filtrát byl dále podroben 

další analýze metodami AAS, AES-ICP a metodou iontové chromatografie (IEC), byly 

stanoveny parametry uvedené ve Vyhl. č. 294/2005 Sb. Z uvedeného důvodu byl filtrát 

rozdělen na několik částí. Roztok určený pro analýzu kovů metodami atomové absorpční 

spektrometrie (AAS) a atomové emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (AES-

ICP) byl stabilizován přídavkem kyseliny dusičné tak, aby výsledné pH bylo 2. Okamžitě po 

získání filtrátu bylo změřeno pH, vodivost a RL. Nestabilizovaný roztok se také podrobil 

analýze pro stanovení obsahu aniontů metodou iontové chromatografie (IEC). 

3.4 Experimentální ověření vybraného stabilizačního procesu 

Na základě získaných teoretických znalostí byla pro účely stabilizačního procesu 

vybrána metoda cementace. Hlavními důvody pro výběr cementace je ekonomická 

nenáročnost a vysoká účinnost stabilizace nebezpečných látek z odpadu. Princip cementační 

metody stabilizace odpadu, jak již bylo výše uvedeno, spočívá v mísení nebezpečného odpadu 

se stabilizačním pojivem ve vhodném poměru.  
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Cement je práškový pojivový materiál, který po smíchání s vodou tuhne a váže další 

materiály dohromady. Základní surovinou pro výrobu cementu je vápenec, ke kterému se 

přidávají další aditiva jako např. slíny a slinité vápence, křemičitý písek, železná ruda nebo 

kazivec. Nejčastěji využívanými skupinami cementů jsou portlandské, vysokopecní, 

pucolánový a směsný cement.  

Pojivem byl pro stabilizaci vzorků A, B a C použit cement typu GEOROC DOROSOL 

C50, což je speciální typ cementu, který se v současné době využívá ke stabilizaci 

zemin, a proto bude vyzkoušen pro možnou stabilizaci nebezpečného odpadu. Cement byl 

poskytnut firmou HOLCIM, a.s. se sídlem v Prachovicích. Cement DOROSOL C50 se vyrábí 

z hydraulických komponent, portlandského cementu a vzdušného vápna (50 %).  

Cementace – postup cementace 

Před samotným procesem cementace bylo nutné stanovit optimální poměr vody 

a cementu. Množství vody se stanovilo na základě testu, kdy při prvním pokusu byla směs 

tvořena 25 gramy cementu a 25 ml vody (poměr 1:1) a při druhém pokusu bylo k 25 gramům 

cementu přidáno 12,5 ml vody (poměr 1:2). Jako vhodný se ukázal poměr 1:2, neboť při 

smíchání daného poměru vody a cementu došlo k vytvoření kašovité směsi o takové 

konzistenci, při které testovací směs dobře a rychle zatuhla. 

Vzorky A, B a C byly smíseny spolu s cementem GEOROC DOROSOL C50 tak, že 

množství cementu v 50 g směsi bylo 10 %, 20 % a 30 %. Ke směsi byla přidána voda 

v takovém množství, aby se vytvořila kašovitá směs (25 ml až 30 ml). Směsi se poté 

intenzivně míchaly po dobu 10 až 15 minut a byly umístěny do plastových forem k zatuhnutí. 

Doba tuhnutí byla stanovena na 24hodin, 96hodin (4 dny) a 168hodin (7 dní). Tuhnutí 

probíhalo při pokojové teplotě (cca 24 °C).  

Po uplynutí jednotlivých časových intervalů tuhnutí bylo pro každý vzorek ověřeno 

stanovení vlhkosti (při 105 °C), dle kterého se určilo množství vody pro přípravu vodných 

výluhů. Výsledná hodnota vlhkosti všech stabilizovaných vzorků se již po 24hodinovém 

tuhnutí pohybovala okolo 1 %, a proto se již pro další časové intervaly nestanovovala. Takto 

nízká hodnota nemá vliv na samotnou přípravu vodného výluhu. Vodný výluh 

stabilizovaných produktů byl připraven stejným způsobem jako u původních vzorků A, B a C, 

u kterých se analyzovaly i stejné parametry.  
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4. Výsledky a diskuse  

Vzorky A, B a C byly podrobeny chemické analýze dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., a to 

v pevné fázi i ve vodném výluhu. Vzorky byly poté zacementovány s 10%, 20% a 30% 

podílem cementu a 25 ml vody na dobu 24hodin, 96hodin a 168hodin. Po procesu cementace 

byly stabilizované směsi podrobeny chemické analýze ve vodném výluhu stejně jako původní 

vzorky. Výsledné hodnoty pak byly srovnány a byla stanovena účinnost snížení nebezpečných 

látek ve stabilizovaných produktech.  

4.1 Chemické složení odpadů 

Při analýze pevné matrice vzorků A, B a C se použila metoda rentgenofluorescenční 

spektrometrie (XRFS), která poskytla informace o množství vybraných prvků ve vzorcích 

(As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb a V). Výsledné hodnoty analýzy pevné fáze jsou shrnuty v Tab. 1. 

Stanovení koncentrací prvků v pevné fázi. Výsledky analýzy pevné matrice vzorků byly 

následně porovnány s přílohou č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb. (viz příloha č. 2 této diplomové 

práce). Odpad je považován za nebezpečný, neboť u vzorků A, B i C došlo pokaždé 

k překročení alespoň jedné limitní hodnoty u sledovaných ukazatelů.  

Tab. 1. Stanovení koncentrací prvků v pevné fázi 

Analyt Jednotka 
Vzorek 

A B C 

As [mg.kg
-1

] 40 6 < 10 

Cd [mg.kg
-1

] 1300 2 13 

Cr [mg.kg
-1

] 2020 380 < 4 

Hg [mg.kg
-1

] 330 2,35/* 64 

Ni [mg.kg
-1

] 990 88 < 3 

Pb [mg.kg
-1

] 4000 130 690 

V [mg.kg
-1

] < 50 < 10 < 10 

Ztráta vody žíháním [%] 20,2 15,4 28,4 

Vlhkost (105 °C) [%] 1,76 0,48 0,11 

Vysvětlivka: /* Hg stanoveno metodou atomové absorpční spektroskopie pomocí analyzátoru 

AMA 254. 

4.2. Analýza vodných výluhů odpadů 

Stanovené parametry sledované ve vodném výluhu dle vyhl. č. 294/2005 Sb. jsou 

shrnuty v Tab. 2. Stanovení koncentrací látek ve vodném výluhu.  
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Tab. 2. Stanovení koncentrací látek ve vodném výluhu 

Sledované ukazatele Jednotka 
Vzorek 

A B C 

DOC [mg.l
-1

] 494 32,1 32,5 

Vodivost [mS.m
-1

] 2780 2595 5755 

pH  - 6,93 12,19 11,56 

Chloridy [mg.l
-1

] 3340 3894,5 22525,5 

Fluoridy [mg.l
-1

] < 10 < 10 < 10 

Sírany [mg.l
-1

] 4530 137,6 755 

RL [mg.l
-1

] 22117 14553 54920 

Fenolový index [mg.l
-1

] < 0,05 < 0,05 < 0,05 

As [mg.l
-1

] < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Ba [mg.l
-1

] 0,79 12,25 3,29 

Cd [mg.l
-1

] 27,5 < 0,004 < 0,004 

Cr celkový [mg.l
-1

] < 0,06 0,55 < 0,06 

Cu [mg.l
-1

] 7,73 < 0,06 < 0,06 

Hg [mg.l
-1

] 0,002 < 0,001 0,032 

Ni [mg.l
-1

] 0,95 < 0,06 < 0,06 

Pb [mg.l
-1

] 0,13 < 0,06 9,49 

Se [mg.l
-1

] 0,016 < 0,01 0,024 

Sb [mg.l
-1

] 0,083 < 0,01 < 0,01 

Zn [mg.l
-1

] 95 0,35 9,04 

Mo [mg.l
-1

] 2,86 0,49 < 0,06 

 

Po srovnání výsledků chemické charakterizace vzorků ve vodném výluhu s přílohou 

č. 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb. (viz příloha č. 1 této diplomové práce), která udává nejvýše 

přípustné hodnoty ukazatelů znečišťujících látek pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti, 

bylo u vzorku A zjištěno překročení hned několika klíčových ukazatelů, např. pro hodnotu 

rozpuštěného organického uhlíku (DOC) hodnota u vzorku A byla naměřena ve výši 

494 mg.l
-1

, přičemž limitní hodnota pro nejvyšší třídu vyluhovatelnosti III činí 100 mg.l
-1

, 

vzorek A tedy převyšuje limitní hodnotu téměř pětinásobně. Vzorek A překročil také hodnotu 

rozpuštěných látek (hodnota činila 22 117 mg.l
-1

), přičemž limitní hodnota je 10 000 mg.l
-1

. 

Dalšími klíčovými parametry, u kterých vzorek A významně překročil limitní hodnoty, bylo 

množství chloridů, kadmia a zinku. Z těchto důvodu se vzorek A nedá zařadit ani do jedné ze 

tříd vyluhovatelnosti, a proto se s ním musí nakládat jako s odpadem nebezpečným a může 

být uložen pouze na skládce nebezpečného odpadu.  

U vzorku B došlo k překročení limitních hodnot u ukazatele chloridů, kdy naměřená 

hodnota byla 3 894,5 mg.l
-1

, kdy limitní hodnota činí 2 500 mg.l
-1

. Vzorek B překročil také 

hodnotu rozpuštěných látek (hodnota činila 14 553 mg.l
-1

), přičemž limitní hodnota je 
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10 000 mg.l
-1

. Ostatní sledované parametry se pohybovaly pod limitními hodnotami pro třetí 

třídu vyluhovatelnosti. Zajímavé u vzorku B je množství barya, které, i když nepřevyšovalo 

limitní hodnoty třetí třídy vyluhovatelnosti, bylo mnohem vyšší než u vzorku A a C. 

Především z důvodu překročení limitních hodnot ukazatele rozpuštěných látek a chloridů je 

vzorek B také považován za nebezpečný odpad.  

Vzorek C překračoval limitní hodnoty u ukazatelů chloridů až devítinásobně oproti 

limitní hodnotě třetí třídy vyluhovatelnosti, která činí 2 500 mg.l
-1

. U vzorku C bylo naměřené 

množství rozpuštěných látek 54 920 mg.l
-1

, k překročení tedy došlo více jak pětinásobně. 

Také obsah olova překračoval limitní hodnotu. Vzorek C, stejně jako vzorky A a B, nelze 

ukládat na skládky ostatního odpadu, neboť je také odpadem nebezpečným.  

Na základě získaných výsledků chemické analýzy a porovnání s hodnotami nejvyšších 

přípustných koncentrací škodlivých látek uvedenými v přílohách č. 2 a 10 vyhlášky 

č. 294/2005 Sb., lze konstatovat, že poskytnuté vzorky odpadů jsou odpadem nebezpečným, 

které jsou dle Katalogu odpadu vedeny pod číslem 19 01 10 (upotřebené aktivní uhlí z čištění 

spalin – vzorek C) a 19 01 11 (popel a struska obsahující nebezpečné látky – vzorky A a B). 

Vzorky jsou zařazeny do těchto kategorií hlavně z důvodu vysokého obsahu těžkých kovů. 

Aby byla snížena jeho nebezpečnost vůči životnímu prostředí při jeho trvalém uložení na 

skládku odpadů, musí být tento odpad ještě stabilizován.  

4.3 Vyhodnocení účinnosti stabilizačního procesu  

Hodnoty obsahů nebezpečných látek po stabilizačním procesu cementace pro 

vzorek A, B a C jsou uvedeny v příloze č. 3 této práce. 

Účinnost stabilizačního procesu u jednotlivých ukazatelů se počítala jako podíl obsahu 

sledovaného ukazatele po stabilizaci s obsahem sledovaného ukazatele před stabilizací 

v jednotkách mg.l
-1 

vynásobený 100 %. Účinnost se počítala dle níže uvedeného vzorce (2):  

 

.

.100

p

st

c

c
    [%],  (2) 

  

kde    je účinnost snížení obsahu sledovaného ukazatele [%],  

  cst je obsah sledovaného ukazatele po stabilizaci [mg.l
-1

],  

   cp. je obsah sledovaného ukazatele před stabilizací [mg.l
-1

].  
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Vzorek A 

Po porovnání obsahů nebezpečných látek před a po stabilizaci lze konstatovat, že 

došlo k výraznému poklesu obsahu nebezpečných látek, hlavně pak u rozpuštěného 

organického uhlíku, kadmia a zinku. K mírnému poklesu došlo také u obsahu rozpuštěných 

látek.  

Jedním ze sledovaných ukazatelů byl obsah rozpuštěných látek (RL), který 

v původním vzorku (před stabilizací) měl hodnotu 22 117 mg.l
-1

. Po provedení stabilizačního 

procesu byly naměřeny tyto hodnoty při 10% podílu cementu: 18 335 mg.l
-1 

(doba tuhnutí 

24hodin), 16 363 mg.l
-1

 (96hodin) a 17 056 mg.l
-1

 (168hodin), při 20% podílu cementu: 

16 663 mg.l
-1

 (24hodin), 18 849 mg.l
-1

 (96hodin) a 16 398 mg.l
-1

 (168hodin) a při 30% podílu 

cementu: 17 694 mg.l
-1

 (24hodin), 14 668 mg.l
-1

 (96hodin) a 19 334 mg.l
-1

 (168hodin). I přes 

mírné snížení obsahu oproti koncentracím v původním vzorku (A) nebylo dosaženo 

požadované limitní hodnoty pro III. třídu vyluhovatelnosti 10 000 mg.l
-1

. Největší pokles byl 

zaznamenán u 96hodinového tuhnutí při přídavku 10 % a 30 %. Procentuelní účinnost snížení 

obsahu rozpuštěných látek je vyjádřena níže v grafu 1. Stanovení RL samotné je zatíženo 

nejistotou 2 %, k čemuž se přidává další nejistota způsobená samotnou přípravou 

stabilizačního produktu, což vede k relativně velké nejistotě – 5 %. Z uvedeného důvodu 

může docházet k nejednoznačným změnám účinnosti, jak je patrné z grafického vyjádření.  
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Graf 1: Účinnost snížení obsahu rozpuštěných látek (vzorek A) 

Dalším ze sledovaných ukazatelů byl obsah rozpuštěného organického uhlíku (DOC), 

který u vzorku A byl před stabilizací 494 mg.l
-1

. Po stabilizaci se hodnoty snížily takto: při 
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10% podílu cementu: 70,4 mg.l
-1

 (doba tuhnutí 24hodin), 180 mg.l
-1

 (96hodin) a 113 mg.l
-1

 

(168hodin), při 20% podílu cementu. 52,5 mg.l
-1

 (24hodin), 40,9 mg.l
-1

 (96hodin) a 108 mg.l
-1

 

(168hodin) a při 30% podílu cementu 41,2 mg.l
-1

 (24hodin), 90,3 mg.l
-1

 (96hodin) 

a 61,7 mg.l
-1

 (168hodin). Po zhodnocení stabilizačního procesu lze říci, že nejlépe dopadla 

směs s 30% podílem cementu, která ani jednou nepřekročila limitní množství stanovené pro 

III třídu vyluhovatelnosti. Lze tedy doporučit 30% podíl cementu při snižování obsahu DOC. 

Účinnost u jednotlivých podílů je znázorněna na grafu 2. Graf naznačuje účinnost snížení 

obsahu rozpuštěného organického uhlíku u vzorku A mezi 60 % až 90 %.  
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Graf 2: Účinnost snížení obsahu rozpuštěného organického uhlíku (vzorek A) 

 

Třetí vybranou sledovanou veličinou byla koncentrace kadmia, která u vzorku A před 

stabilizací činila 27,5 mg.l
-1

, což je vysoko nad limitní hodnotou pro III. třídu 

vyluhovatelnosti. Po ukončení stabilizačního procesu se koncentrace pohybovaly takto: při 

10% podílu cementu: 0,26 mg.l
-1

 (doba tuhnutí 24hodin), 0,17 mg.l
-1

 (96hodin) a 0,17 mg.l
-1

 

(168 hodin), při 20% podílu cementu: 0,0041 mg.l
-1

 (24hodin), 0,014 mg.l
-1

 (96hodin) 

a 0,004 mg.l
-1

 (168hodin) a při 30% podílu cementu: 0,0066 mg.l
-1

 (24hodin), 0,004 mg.l
-1

 

(96hodin) a 0,004 mg.l
-1

 (168hodin). Po stabilizaci všechny naměřené hodnoty splňovaly 

limitní hodnotu 0,5 mg.l
-1

 pro III třídu vyluhovatelnosti. Některé hodnoty dokonce splňovaly 

i limity pro I třídu vyluhovatelnosti, a to směsi s 20% podílem cementu po 168hodinách 

tuhnutí a směsi s 30% podílem cementu již po 96hodinách. Účinnost stabilizační techniky 

snížení kadmia je znázorněna v grafu 3, který na první pohled naznačuje výbornou účinnost 
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snížení obsahu kadmia u vzorku A po stabilizaci oproti původní koncentraci kadmia. 

Účinnost snížení obsahu kadmia se pohybovala mezi 90 % až 100 %.  

 

 

Graf 3: Účinnost snížení obsahu kadmia (vzorek A) 

Čtvrtým sledovaným ukazatelem byl obsah zinku ve vzorku A, který před samotnou 

stabilizací činil 95 mg.l
-1

. Po provedení stabilizačního procesu byly naměřeny tyto hodnoty 

při 10% podílu cementu: 0,07 mg.l
-1

 (doba tuhnutí 24hodin), 0,04 mg.l
-1

 (96hodin) 

a 0,04 mg.l
-1

 (168hodin), při 20% podílu cementu 0,06 mg.l
-1

 (24hodin), 0,04 mg.l
-1

 (96hodin) 

a 0,14 mg.l
-1

 (168hodin) a při 30% podílu cementu 1,44 mg.l
-1

 (24hodin), 1,12 mg.l
-1

 

(96hodin) a 1,03 mg.l
-1

 (168hodin). Při přidání 10% anebo 20% podílu cementu se 

koncentrace zinku oproti původnímu obsahu snížila až na takovou hodnotu, že splňuje limity 

pro I třídu vyluhovatelnosti. V případě 30% podílu cementu obsah zinku splňuje limitní 

hodnoty pro IIb třídu vyluhovatelnosti. Účinnost stabilizační techniky snížení zinku je 

znázorněna v grafu 4. Z grafu lze vyčíst, že při 10% a 20% podílu cementu ve směsi došlo 

k téměř 100 % účinnosti snížení obsahu zinku u vzorku A. V případě 30% podílu cementu ve 

směsi se účinnost pohybovala mezi 98 % až 99 %. S ohledem na nejistotu stanovení Zn je 

účinnost stejná u vzorku stabilizovaného 10 %, 20 % i 30 %. 
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Graf 4: Účinnosti snížení obsahu zinku (vzorek A) 

Dalšími zajímavými parametry, jsou výsledky chromu, mědi a hodnoty pH po 

provedení stabilizace.  

Původní hodnota pH vodného výluhu vzorku A byla naměřena 6,93, což odpovídá 

neutrální hodnotě. Po stabilizaci došlo k postupnému nárůstu pH až na hodnotu 12, která je 

vysoce zásaditá. Přidáním cementu došlo ke zvýšení hodnoty pH, což je v tomto případě 

žádoucí, neboť došlo k zaizolování některých prvků.  

Zajímavou skutečností je fakt, že i když obsah chromu před stabilizaci byl výrazně 

pod III třídou vyluhovatelnosti, po procesu stabilizace se tento obsah mírně zvýšil, avšak stále 

splňuje limitní hodnoty. Podobný průběh byl zaznamenán i u obsahu mědi, který před i po 

procesu stabilizace vykazoval podlimitní hodnotu pro III třídu vyluhovatelnosti.  

Vzorek B 

Výsledné hodnoty vodných výluhu po provedení stabilizace u vzorku B jsou rovněž 

součástí příloha č. 3 této diplomové práce. Po srovnání koncentrací nebezpečných látek před 

stabilizací a po ní došlo také k výraznému poklesu koncentrací u většiny sledovaných látek, 

hlavně pak u rozpuštěného organického uhlíku (DOC), rozpuštěných látek (RL) a barya.  

Prvním sledovaným parametrem je obsah rozpuštěných látek ve vzorku B, který před 

stabilizací činil 14 553 mg.l
-1

. Limitní hodnota pro III třídu vyluhovatelnosti je 10 000 mg.l
-1

, 

tedy původní vzorek převyšoval limitní hodnotu rozpuštěných látek téměř o 5 000 mg.l
-1

. Po 

provedení stabilizace došlo k výraznému snížení koncentrací, a to až na hodnotu pod 



46 

 

10 000 mg.l
-1

. Naměřené výsledky po stabilizačním procesu byly tyto: při 10% podílu 

cementu: 8 562 mg.l
-1

 (doba tuhnutí 24hodin), 8 235 mg.l
-1

 (96hodin) a 8 546 mg.l
-1

 

(168hodin), při 20% podílu cementu: 8 410 mg.l
-1

 (24hodin), 11 779 mg.l
-1

 (96hodin) 

a 10 312 mg.l
-1

 (168hodin) a při 30% podílu cementu: 9 779 mg.l
-1

 (24hodin), 10 030 mg.l
-1

 

(96hodin) a 10 020 (168hodin). Z těchto výsledků vyplývá, že vhodným procentuelním 

podílem cementu je 10 %, neboť směs s tímto přídavkem splňuje limitní hodnotu pro III třídu 

vyluhovatelnosti. Konkrétní účinnosti lze vyčíst z grafu č. 6, který naznačuje efektivitu mezi 

20 % až 40 %. 
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Graf 5: Účinnost snížení obsahu rozpuštěných látek (vzorek B) 

 

Druhým sledovaným parametrem je obsah rozpuštěného organického uhlíku, který 

před procesem stabilizace činil 32,1 mg.l
-1

. Naměřená hodnota splňuje limit I třídy 

vyluhovatelnosti (limit je 50 mg.l
-1

). Po provedení stabilizace se tato hodnota ještě více 

snížila. Nejnižších hodnot dosáhla směs s 30% podílem cementu po 24hodinách, kdy 

koncentrace DOC byla 11,9 mg.l
-1

. Účinnost snížení obsahu rozpuštěného organického uhlíku 

u vzorku B je znázorněna v grafu 5, kde lze pozorovat účinnost snížení koncentrace 

sledovaného parametru až 60 %.  
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Účinnost snížení obsahu rozpuštěného organického 

uhlíku (vzorek B)
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Graf 6: Účinnost snížení obsahu rozpuštěného organického uhlíku (vzorek B) 

Třetím hodnoceným parametrem u vzorku B byl obsah barya, který před procesem 

stabilizace činil 12,25 mg.l
-1

, přičemž limitní hodnota pro tento prvek pro III třídu 

vyluhovatelnosti je 30 mg.l
-1

. I přesto, že naměřená hodnota před procesem stabilizace již 

splňuje limitní podmínky, tak i po procesu stabilizace došlo k dalšímu výraznému poklesu 

tohoto ukazatele. Nejlepších výsledků dosahuje směs s 30% podílem cementu, což naznačuje 

i graf 7. Naměřené hodnoty u této směsi byly 1,18 mg.l
-1

 (doba tuhnutí 24 hodin), 2,09 mg.l
-1

 

(96 hodin) a 2,05 mg.l
-1

 (168 hodin).  

 

Graf 7: Účinnost snížení obsahu barya (vzorek B) 
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Zajímavé výsledky byly naměřené i u parametrů chromu, olova a síranových iontů 

u vzorku B. Chrom vykázal mírné zvýšení koncentrace po stabilizačním procesu, a to 

především u přídavku 20 % a 30 %. Avšak i u těchto mírně zvýšených hodnot nedošlo 

k překročení limitní hodnoty pro III třídu vyluhovatelnosti (7 mg.l
-1

). Parametr olova vykázal 

mnohem výraznější růst koncentrace, a to z původních 0,06 mg.l
-1

 až na 2,56 mg.l
-1

 

(30 % podíl u doby tuhnutí 24 hodin). I přes takto zvýšené hodnoty koncentrace olova splňuje 

vzorek B po stabilizaci limitní hodnoty pro III třídu vyluhovatelnosti (5 mg.l
-1

). V případě 

síranových iontů došlo k velmi výraznému snížení koncentrací, přičemž největší pokles byl 

zaznamenán po 96hodinovém tuhnutí. Tento pokles je pravděpodobně zapříčiněn reakcí 

síranových iontů s ionty Ba za vzniku síranu barnatého.   

 

Vzorek C 

I hodnoty obsahu nebezpečných látek po procesu stabilizace u vzorku C jsou shrnuty 

v příloze č. 3 této práce. Koncentrace nebezpečných látek po stabilizaci výrazně klesly 

u všech parametrů. Zajímavých výsledků dosáhly především parametry RL, DOC, zinku 

a olova.  

Prvním hodnoceným parametrem u vzorku C byl obsah rozpuštěných látek, který 

v původním vzorku činil 54 920 mg.l
-1

, což přesahuje limit pětinásobně. Přestože u tohoto 

ukazatele nedošlo ke snížení obsahu na legislativou požadovanou limitní hodnotu, je zajímavé 

sledovat snížení obsahu až na polovinu původní hodnoty, a to díky přidání cementu. 

Koncentrace po stabilizaci se pohybovaly mezi 20 000 mg.l
-1

 až 27 000 mg.l
-1

 v závislosti na 

podílu cementu a doby tuhnutí. Účinnost snížení obsahu RL u vzorku C po stabilizaci je 

znázorněna v grafu 8, z něhož je patrná účinnost okolo 50 %. 
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Účinnost snížení obsahu rozpuštěných látek 
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Graf 8: Účinnost snížení obsahu rozpuštěných látek (vzorek C) 

Dalším sledovaným parametrem je obsah rozpuštěného organického uhlíku u vzorku 

C, který před stabilizací činil 32,5 mg.l
-1

 a který zároveň splňuje nejen III třídu (100 mg.l
-1

), 

ale i I třídu vyluhovatelnosti (50 mg.l
-1

). Díky stabilizačnímu procesu došlo k dalšímu snížení 

sledovaného parametru, a to na hodnoty mezi 11 mg.l
-1

  až 28 mg.l
-1

 v závislosti na podílu 

cementu a době tuhnutí, přičemž nejnižší hodnoty byly vykázány při 30% podílu cementu ve 

směsi. Účinnosti snížení obsahu rozpuštěného organického uhlíku u vzorku C jsou 

znázorněny v grafu 9, kde lze sledovat podobný průběh jako u vzorku B (účinnost mezi 40 % 

až 60 %).  
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Graf 9: Účinnost snížení obsahu rozpuštěného organického uhlíku (vzorek C) 
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Třetím sledovaným ukazatelem je obsah zinku ve vzorku C, u kterého koncentrace 

před stabilizací byla 9,04 mg.l
-1

. Koncentrace zinku v původním vzorku splňovala limitní 

hodnotu pro III třídu vyluhovatelnosti (20 mg.l
-1

). V rámci stabilizačního procesu došlo 

k dalšímu výraznému poklesu koncentrací, které se u jednotlivých přídavků cementu 

pohybovaly v rozmezí od 0,6 mg.l
-1

 do 1,7 mg.l
-1

. Nejlepších výsledků dosáhly směsi s 30% 

podílem cementu. Účinnost snížení obsahu zinku ve směsích vzorku C po stabilizačním 

procesu se pohybovala od 80 % do 93 % (viz graf 10). 
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Graf 10: Účinnost snížení obsahu zinku (vzorek C) 

Posledním sledovaným parametrem byl obsah olova ve vzorku C, který před 

stabilizací nabýval hodnoty 9,49 mg.l
-1

, tedy překračoval limitní hodnotu III. třídy 

vyluhovatelnosti (5 mg.l
-1

). Po provedení stabilizačního procesu došlo k výraznému snížení 

koncentrací oproti původnímu vzorku. Nejlepších výsledků (s ohledem na nejistotu stanovení) 

dosáhla směs s 10% podílem cementu, kde se už po 96hodinách dosáhlo koncentrace 

4,29 mg.l
-1

 a po 168hodinách tuhnutí 4,27 mg.l
-1

. Účinnost snížení obsahu olova ve vzorku C 

je znázorněna v grafu 11, kde na první pohled lze vidět nejvyšší účinnost právě u 10% podílu 

cementu ve směsi.  
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Graf 11: Účinnost snížení obsahu olova (vzorek C) 

 

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že pro různé sledované parametry jsou vhodné 

různé procentuelní podíly cementu ve směsi. Avšak k nejvýraznějšímu snížení koncentrací 

nebezpečných látek převážně docházelo při použití 30% podílu cementu v analyzovaných 

stabilizovaných vzorcích.  

Metoda cementace se tedy zdá být vhodnou metodou pro stabilizaci nebezpečných 

odpadu pocházejících ze zdravotnictví.  

Nevýhodou použití cementu DOROSOL C50 je skutečnost, že některé látky, které se 

ve vodných výluzích původních vzorků nevyloužily nebo vyloužily jen minimálně, se po 

stabilizaci uvolnily ve vyšších hodnotách oproti původním koncentracím, avšak ne v takové 

míře, aby došlo k překročení limitních hodnot III. třídy vyluhovatelnosti, která vymezuje 

nejvyšší přípustné hodnoty parametrů pro uložení na skládku nebezpečných odpadů.  

Řešením by mohlo být použití podobného pojiva popř. přídavku jiného pojivového 

materiálu, který by neměl za následek uvolňování nežádoucích prvků.  
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5. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout vhodný postup stabilizace vzorků odpadu, 

které pochází ze spaloven nebezpečných odpadů a ověřit účinnost vybraného stabilizačního 

postupu.  

Pro diplomovou práci byly použity vzorky pocházející ze spaloven nebezpečných 

odpadů. Vzorky B a C byly poskytnuty Spalovnou odpadů HOVAL GG14, která se nachází 

v areálu Nemocnice Znojmo, příspěvkové organizace. Vzorek A byl poskytnut spalovnou 

nebezpečných odpadů Fecupral, s.r.o. na Slovensku.  

Vzorky byly podrobeny chemické analýze dle vyhlášky Ministerstva životního 

prostředí č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadu na skládky a jejich využití na 

povrchu terénu. Pro chemickou analýzu byly vybrány následující metody AAS, AES-ICP 

a XRFS, kterými se určilo chemické složení vodného výluhu a pevné fáze odpadu. Metodou 

iontové chromatografie pak bylo stanoveno množství iontů ve vodném výluhu odpadu.  

Z výsledků analýzy pevné fáze vyplývá, že studované vzorky vždy alespoň v jednom 

parametru překračují limitní obsahy definované přílohou č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb. 

Výsledkem chemické analýzy vodných výluhů vzorků bylo jejich zařazení do tříd 

vyluhovatelnosti. Vzorky odpadů nespadají ani do jedné ze tříd vyluhovatelnosti, a tedy se 

jedná o vzorky nebezpečného odpadu. Na základě literární rešerše byla zvolena jako vhodná 

metoda cementace, tj. stabilizace pomocí cementu. Hlavní výhodou cementace je vedle 

ekonomické nenáročnosti její vysoká účinnost stabilizace nebezpečných látek z odpadu, a to 

především těžkých kovů. Experimentální ověření vybrané stabilizační techniky včetně 

chemické analýzy bylo provedeno v akreditovaných laboratořích Centra Nanotechnologií 

Vysoké škole báňské-Technické univerzitě v Ostravě.  

Použitým pojivem pro samotný proces stabilizace byl použit cement GEOROC 

DOROSOL C50, což je speciální typ cementu, který se v současné době využívá ke 

stabilizaci zemin, a proto byl vyzkoušen jako možné pojivo pro stabilizaci studovaných 

vzorků. Cement byl poskytnut firmou HOLCIM, a.s. se sídlem v Prachovicích. 

Experiment se prováděl při třech předem stanovených poměrech cementu a vzorku 

odpadu, 10%, 20% a 30% podíl cementu a s definovaným přídavkem vody. Směsi byly 

podrobeny tuhnoucímu procesu v délce 24hodin, 96hodin a 168hodin. Po ukončení 
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jednotlivých časových intervalů byly na solidifikátech vzorků A, B i C provedeny zkoušky 

vyluhovatelnosti a provedena stejná chemická analýza jako na původních vzorcích.  

Ze získaných výsledků vyplývá, že vybraný stabilizační proces byl úspěšný, neboť 

u většiny sledovaných parametrů došlo k poklesu hodnot ve srovnání s hodnotami ve vodných 

výluzích připravených z původních vzorků a dostala se tak pod limitní hodnotu III. třídy 

vyluhovatelnosti dle vyhl. č 294/2005 Sb. V některých případech se tyto hodnoty snížily až 

pod limitní hodnoty IIb třídy.  

Zvoleným způsobem cementace byla prokázána u všech sledovaných vzorků vysoká 

účinnost procesu, především pak u DOC, Zn, Cd, Pb a Ba. K nejvýraznějším změnám 

(snížení) koncentrací nebezpečných látek došlo u směsí s 30% podílem cementu. V některých 

případech však stačí pouze 10% přídavek cementu, jako např. u zinku a olova. Se srovnáním 

účinnosti stabilizace po 24hodinách, 96hodinách a 168hodinách vyplývá, že dochází 

k postupnému snižování koncentrací jednotlivých sledovaných ukazatelů, přičemž 

k dostatečnému zaizolování došlo již po 24hodinách tuhnutí. Navržený a ověřený materiál 

tedy prokázal dobrou účinnost k imobilizaci kovových iontů z odpadů ze spaloven 

nebezpečných odpadů.  
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