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Anotace 

Diplomová práce se zabývá možnostmi využití tuhých alternativních paliv, která jsou 

vyrobena z odpadů z hlediska jejich energetického využití v energetice a průmyslu. 

Pozornost je rovněž věnována stručnému popisu legislativy zabývající se touto 

problematikou a současné situaci v odpadovém hospodářství České republiky. Dále jsou 

zde uvedeny a popsány vybrané druhy alternativních paliv a jejich jednotlivé složky 

a charakteristika nebezpečných vlastností vybraných stanovených stopových prvků. 

V závěru práce je vyhodnocení výsledků praktické části práce a porovnání kvality TAP 

v analytickém vzorku a v popelu po spálení vzorků a návrh možného řešení. 

Klíčová slova: 

Tuhá alternativní paliva, TAP, těžké kovy, stopové prvky, atomová absorpční 

spektrometrie. 

Annotation  

This thesis deals with the possibilities of the use of solid recovered fuels that are produced 

from waste in terms of energy use in energy and industry. Attention is also devoted to        

a brief description of legislation dealing with this issue and the current waste management 

situation in the Czech Republic. There are also lists and describes selected types of 

alternative fuels and their individual components and characteristics of the hazardous 

properties of the selected set of trace elements. In conclusion, the evaluation of the results 

of the practical part was made and the quality of TAP in the analytical sample and ash after 

combustion of the sample was provided and possible solutions were mentioned. 
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1 ÚVOD A CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Na úvod je třeba říci, že dle platné legislativy TAP, tedy tuhá alternativní paliva, 

nejsou odpad, ale výrobek. Diplomová práce se zabývá problematikou používání 

neobnovitelných přírodních zdrojů a snahou o jejich nahrazení tuhými alternativními 

palivy, které se vyrábějí z běžných komunálních odpadů a jejichž využíváním v průmyslu 

a energetice je snaha o šetření neobnovitelných přírodních zdrojů. Je zde uvedeno několik 

konkrétních druhů TAP, jejich popis a popis vybraných stanovených stopových  

prvků – olova, chromu a arsenu, vybraných na základě jejich výrazně nepříznivému vlivu 

na životní prostředí a zdraví člověka. Zároveň se ve své práci zabývám legislativou 

z hlediska České republiky. 

Cílem mé diplomové práce je popsat a zhodnotit bezpečnost používání tuhých 

alternativních paliv k energetickému využití z hlediska možného znečišťování životního 

prostředí s cílem porovnat kvalitu tuhých alternativních paliv s produkty po jejich spálení 

s ohledem na výskyt vybraných stopových prvků. 
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2 TUHÁ ALTERNATIVNÍ PALIVA 

Tuhá alternativní paliva se vyrábějí z odpadů, ale nikoliv nebezpečných. Mohou se 

vyrábět například z odpadů z výroby, ze staveb a demolic, z komunálního tuhého odpadu, 

živnostenského a průmyslového odpadu, čistírenského kalu atd. TAP tudíž patří mezi 

různorodé skupiny paliv určených k energetickému využití a zužitkování ve spalovnách 

(spalovacích zařízení) nebo zařízeních pro spoluspalování a splňující požadavky na třídění 

a specifikaci, stanovené v CEN/TS 15359. Samotný pojem „vyrobené“ znamená podle této 

definice zpracované, homogenizované a zlepšené na kvalitu, umožňující obchodování mezi 

výrobci a uživateli.
 1

  

K výhodám použití TAP patří skutečnost, že přibližně dvě tuny hnědého uhlí, pro 

vyrobení stejného množství energie, lze nahradit jen jednou tunou TAP a to díky jeho 

vysoké výhřevnosti. Podle posudku akreditované Analytické laboratoře v Plzni, nedochází 

při spalování TAP ke zhoršení plynných emisí ze spalovacího zařízení ani ke zhoršení 

charakteru výsledného popela. V členských zemích EU, je stále více preferováno 

používání TAP jako alternativy ke stále se snižujícímu množství fosilních paliv, ale je také 

zohledňován finanční přínos spojený s využíváním těchto paliv, jelikož náklady na 

klasická fosilní paliva stále rostou. 
2
 

Používání TAP však má i své nevýhody. Výrobci tuhých alternativních paliv 

garantují zhruba 30% úsporu financí oproti fosilním palivům. Ale díky přísné legislativě, 

kterou se při používání těchto paliv musí spalovny řídit, a také fyzikálně – chemickým 

vlastnostem materiálů používaných při výrobě TAP, jsou přidané náklady pro spalování 

alternativních paliv nebo odpadů významné. 

TAP a odpady se mohou spalovat pouze při dodržení platných právních předpisů, 

které vyžadují větší rozsah měření emisí, což může představovat až patnácti milionovou 

investici. Kvůli povinnosti snižovat množství vypouštění emisí při používání TAP, může 

být další možnou investicí náhrada elektrostatických filtrů. Pro splnění podmínek při 

spoluspalování se musí změnit řídicí systém rotační pece ve spalovně, aby při překročení 

emisních limitů došlo k automatickému zastavení přívodu TAP a odpadů. Tuhá alternativní 

paliva obsahují velké množství různých chemických prvků, které mohou při vlastním 

procesu spalovaní způsobovat různé potíže, které se musí řešit úpravou provozních 
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podmínek, mnohdy úpravou zařízení používanému ke spalování, které bývají finančně 

nákladné. Například obsažená síra nebo chlor v palivech, způsobuje nalepování materiálu 

ve vstupu do rotační pece a ve výměníkovém systému.  

To představuje provozní problémy, které se dají řešit výstavbou by–pasu pro 

odstranění chloru a likvidaci odprašku ve větším objemu než pro běžně používané filtry, 

což pro provozy, kde se tato paliva spalují, představuje nezanedbatelné finanční náklady. 

Další finanční investici náklady představují CO2 povolenky, protože ne všechna tuhá 

alternativní paliva totiž mají nižší emisní faktor CO2 než např. černé uhlí. TAP jsou 

podstatně vlhčí, což může vést ke snížení výkonu rotačních pecí a to zhruba až o 200 t 

slínku za den. Neposledním problémem jsou rovněž odlišné vlastnosti materiálů, ze 

kterých se TAP skládá. Proto se musí modifikovat jednotlivá dávkovací místa. Výčet 

celkových nákladů se tím tudíž navyšuje a to je jednou z největších nevýhod používání 

těchto paliv. 
3 

2.1 Komunální odpady 

Po vytřídění různých částí komunálního odpadu, tyto lze přeměnit na formu 

alternativních paliv (Obrázek 1). Výhoda jejich zhodnocení spočívá hlavně v bezodpadové 

destrukci organických látek a v intenzivním a velice účinném zachycení kyselých škodlivin 

a také těžkých kovů. Tím dochází k šetření přírodních neobnovitelných zdrojů paliva a surovin 

a zároveň snížení objemu odpadů, které se ukládají na skládku a také k minimalizaci rizika pro 

životní prostředí 
4
. Složení směsného komunálního odpadu je velmi různorodé a mění se 

v širokém intervalu a tudíž i obsah těžkých kovů v něm výrazně kolísá 
5
.  

Některá z alternativních paliv (např. směsi plastů a odpadního papíru mají vysokou 

výhřevnost jako kvalitní černé uhlí) představují pouze zdroj energie, i když velmi vydatný 
4
.  
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Obrázek č. 1: Tuhé alternativní palivo
2 

V Tabulce 1 je přehled přibližných zastoupení různých druhů materiálů, které 

komunální odpad obsahuje, a které se při výrobě TAP využívají.  

Tabulka č. 1: Složení vstupních materiálů při výrobě TAP z komunálních odpadů 
2 

 

 

 

 

 

Z tabulky je patrné, že největší zastoupení v TAP mají textilní materiály, poté plasty 

a pryž. Nezanedbatelné množství tvoří též kompozitní materiály a papír s dřevem. Každý 

z těchto materiálů obsahuje některé z těžkých kovů a jiné toxické látky, které se při jejich 

spalování mohou uvolňovat.  

Druh materiálu 
Obsah v TAP  

hmotnostní % 

Plast 0-20 

Syntetický textil 35-50 

Pryž 10-15 

Kompozitní materiál 0-10  

Papír, dřevo 5-10  
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2.2 Plast 

Základní surovinou pro výrobu plastů je ropa. Na výrobu asi jedné tuny termoplastu 

se spotřebuje průměrně zhruba 2,5 t ropy. Je všeobecně známo, že plasty jsou velmi odolné 

proti přirozenému rozkladu. Plasty lze rozdělit do tří základních skupin: 

 Termoplasty:  

- polyethylen (PE): balicí fólie a užitkové předměty,  

- polypropylen (PP): balicí fólie, výroba trubek, součástek apod., 

- polyvinylchlorid (PVC): výroba trubek, izolace vodičů apod., 

- polystyren (PS): výroba tepelně-izolačních desek, nádob apod., 

- polyamid (PA): použití v elektrotechnickém a textilním průmyslu. 

 Duroplasty:  

- polyester (UP): stavebnictví a výroba laků,  

- epoxidové pryskyřice (EP): stavebnictví; výroba lepidel, laků,  

- fenolové pryskyřice (PF): stavebnictví; výroba kabelových izolací,  

- polyuretan (PUR): stavebnictví; výroba laků. 

 Elastomery:  

- přírodní kaučuk (NR): výroba hadic, těsnění, gumy, 

-  polybutadien (BR): výroba izolací a automobilových pneumatik, 

-  polychloropren (CR): výroba ochranných oděvů a gumy. 
6, 7

 

Ukládání plastů na skládku je z ekologického i ekonomického hlediska nežádoucí. 

Plasty mají totiž různorodé složení a obsahují také plno nebezpečných složek pro životní 

prostředí a zdraví lidí, což znemožňuje u některých plastů jejich recyklaci nebo 

znovuvyužití. Například u plastů vytříděných z vyřazených elektronických zařízení byl 

zjištěn výskyt olova, arsenu, chromu, niklu, antimonu, fosforu nebo rtuti. Nové 

elektrospotřebiče uváděné na trh již tyto nebezpečné látky podle evropské legislativy 

nesmějí obsahovat v koncentracích přesahujících maximálně 0,1 % hm. (u kadmia je to 

dokonce 0,01 % hm.). Je také zakázáno používat při výrobě plastů polybromované 

bifenyly a estery polybromovaných bifenylů, které se používají jako retardéry hoření.  

Podle výzkumů obsahů těžkých kovů v těchto odpadech se zjistilo, že plasty z některých 

velkých i malých domácích spotřebičů (například vysavače) překračují limity škodlivých 



Brzáková Vladimíra: Porovnání kvality TAP a produktů po spálení 

s ohledem na výskyt vybraných stopových prvků 

 

2013  6 

látek. Největším problémem je obsah kadmia a olova v televizních a počítačových 

monitorech a tudíž se pro ně nedoporučuje recyklace, ale skládkování. 
8
  

Prvky jako například olovo, chrom, kadmium, rtuť, antimon a cín se do plastů 

přidávají jako pigmenty, plniva a UV stabilizátory (ve žlutém a oranžovém plastu bývá 

zvýšený obsah Cd) 
9
. Sloučeniny těchto prvků často nejsou chemicky vázané s molekulami 

plastů, ale tvoří spíše suspenzi v pevném plastovém polymeru. Z tohoto důvodu se 

případně mohou z plastů toxické prvky do životního prostředí uvolňovat mnohem 

jednodušeji. Čím jsou částice přidávaných látek jemnější, tím je snazší je odstranit. 
10, 11 

Jednou z variant omezování množství plastových odpadů ukládaných na skládky je 

právě jejich energetické využití, a to díky poměrně vysokým hodnotám výhřevnosti 

polymerů (PE 43,3 MJ/kg; PP 44 MJ/kg; PVC 18-26 MJ/kg; PS 44 MJ/kg; PET 23MJ/kg; 

PA 30 MJ/kg) 
7
. Bohužel ne každý typ tohoto odpadu je pro technologie spalování vhodný, 

protože při spalování plastů, vznikají toxické látky. 
6 

2.3 Syntetický textil 

Textilní odpad (vyhozené oděvy, povlečení, prostěradla) může obsahovat 

karcinogenní aminy, toxické těžké kovy, volný formaldehyd a jiné škodlivé látky, které 

jsou obsaženy v barvivech a finišerech, které se používají při barvení a potiskování textilu. 

Zejména černé barvení nylonu a vlny se provádí za použití šestimocného chromu, který je 

karcinogenní. 

Jedním z nejrozšířenějších textilních barviv ve světě je chromované barvivo 

C.I. Mordant Black 11. V budoucnosti bude pravděpodobně nahrazeno nově vyvinutým 

barvivem, které bude obsahovat méně toxické kovy jako je například železo. 

Nicméně používání kovů a komplexních barviv, není v textilním průmyslu zakázáno, 

protože upuštění od jejich používání by mělo za následek ztrátu některých důležitých 

odstínů, například tyrkysové, fialové, modré, zelené a dalších. 
12 

2.4 Pryžové odpady 

Opotřebované pneumatiky a jejich odřezky, tvoří největší podíl z produkce 

pryžového odpadu v ČR (61 %) a odpad z pryže tvoří 39 % 
13

. Další pryžové odpady, které 
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se dají využít jako tuhé alternativní palivo, vznikají při výrobě, zpracování nebo používání 

pryžových surovin, polotovarů a výrobků jako jsou např. těsnění, hadice aj 
14

.  

Použité pneumatiky (Obrázek 2) a odpady vznikající při jejich výrobě jsou pro 

životní prostředí stále větším problémem, jelikož nejsou biologicky rozložitelné a jejich 

komponenty nelze snadno navrátit do výroby. Při tom právě již při výrobě, představuje 

pneumatika zátěž pro životní prostředí a to především velkými nároky na energie, spotřebu 

přírodních zdrojů a také značných nároků na dopravu ze vzdálených zdrojů. 
15  

Ekologické nebezpečí odpadů z pneumatik a pryže spočívá hlavně v jejich vysokém 

obsahu toxických látek (sloučeniny Ba, Pb, Sb, Zn, Se aj.), v pomalé biodegradaci 

a v neposlední řadě v jejich hořlavosti, při které se do ovzduší uvolňují vznikající toxické 

plyny. 
13 

 

Obrázek č. 2: Použité pneumatiky
6 

V současnosti se řeší narůstající počet použitých pneumatik, jehož příčinou je 

především velký rozmach automobilismu v posledních letech
 15

. K recyklaci, na výrobu 

nových pneumatik z těch použitých („protektorování“) není vždy možné přistoupit, protože 

vulkanizovaný kaučuk pro tuto recyklaci není úplně nejvhodnější a takto vyrobené 

pneumatiky již nejsou tak kvalitní jako pneumatiky úplně nové. Navíc je výroba pneumatik 

z nových surovin bohužel stále lacinější 
4
.  

Proto se pro svou vysokou výhřevnost (34·10
6
 J/kg) začaly používat jako možné 

alternativní palivo např. v cementárnách, protože obsahují řadu oxidů a prvků, které 

v cementářské výrobě naopak pomáhají a zbylou popelovinu zabudují do tzv. slínkových 



Brzáková Vladimíra: Porovnání kvality TAP a produktů po spálení 

s ohledem na výskyt vybraných stopových prvků 

 

2013  8 

minerálů, kde navěky odolá působení rozkladných reakcí. A právě tím se cementárny liší 

od spaloven, protože popel a škvára zde praktické využití nachází zcela výjimečně 

a produkty z čištění těchto spalin se musí ukládat na skládkách nejpřísnější kategorie. 

Naše cementárny v současnosti pouze cca 7 % spotřebovaného tepla nahrazují 

energií ze spalování pneumatik. Využívání použitých pneumatik v cementárnách, přispívá 

k úspoře fosilních paliv. Jde vlastně o bezodpadové materiálové a energetické využití 

odpadu. 
4 

Pneumatika se skládá z několika částí, které mají velmi odlišné vlastnosti 
16

. 

V Tabulce 2 je uvedeno materiálové složení pneumatik. Z této tabulky je patrné,                

že přibližně 80 % z celkové hmotnosti pneumatik tvoří směs pryže z vulkanizovaných 

přírodních a syntetických kaučuků, sazí a dalších přísad. Další velké zastoupení zaujímají 

zpevňovací materiály pneumatik (výztuže), kterými je ocel spolu s textilem. Dříve se 

používaly textilní materiály z přírodních surovin (bavlna), ale dnes se postupně nahradily 

směsí viskózních, polyamidových a polyesterových vláken 
17

. 
 

 

Tabulka č. 2: Materiálové složení pneumatik 
17 

Druh materiálu: 
Objem pneumatik  

[%] 

Kaučuk/elastomer 45 – 48 

Saze 22  

Ocel 15 - 25  

Textil 0 - 5  

ZnO 1 – 1,2  

Síra 1  

Selen a tellur 0 – 0,2  

Další přísady* 6 – 8  

Vysvětlivky: *- urychlovače, aktivátory, plniva, pigmenty, změkčovadla, antioxidanty aj. 

 

Při spalování pryžového odpadu dochází k uvolňování oxidu uhelnatého 

a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU). Ekotoxicita nebyla prokázána. Pouze    

u průsaků se potvrdily zvýšené hodnoty těžkých kovů (Pb, Cr, Cd, Ba, Zn, Se) a to 

především v kyselém prostředí. 
17 
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2.5 Papír  

Pokud není zájem o recyklaci papíru, je možné jej buď spálit nebo sládkovat. 

Skládkování starého papíru je však nejméně výhodnou technologii z hlediska životního 

prostředí, vzhledem k tomu, že neposkytuje žádný přínos, naopak hnilobné plyny na bázi 

metanu zvyšují obsah skleníkových plynů v ovzduší. Při spalování papíru lze získat z 1 kg 

sběrového papíru 12 - 15 MJ energie.  

Při spalování papíru je velmi důležité vybrat správný papír s minimálním obsahem 

plnidel a barviv. Nevhodné jsou zejména reklamní letáky a časopisy, které jsou natisknuty 

na zčásti umělém papíře a barviva použitá k tisku obsahují těžké kovy. Křídové papíry zase 

obsahují hodně plnidel a ta vytvářejí velké množství popela. Nejvhodnější pro briketování 

jsou tedy především kartony a novinový papír. Balicí papír se někdy potahuje vrstvou PE, 

který výrazně zvyšuje výhřevnost papíru a tento malý obsah PE pro vlastní spalování 

nepředstavuje žádný závažný problém. Největší z výrobců nápojových kartonů Tetrapak 

má dokonce schválenou jako alternativní technologii recyklace možnost spalování 

nápojových kartonů v průmyslových teplárnách. 

Výhodou papíru je, že vlhkost u něj není při výrobě briket tak důležitá jako při 

výrobě briket ze dřeva. Vysoká vlhkost je ale nežádoucí z hlediska výhřevnosti, která se se 

stoupajícím obsahem vody v papíru výrazně snižuje. 
18

    

2.6 Dřevo 

Dřevěný materiál, vyskytující se v odpadech je povrchově neošetřené i ošetřené 

dřevo, různé druhy stavebních desek jako jsou překližky a dřevotřískové desky. Většinou 

pocházející ze stavebních demolicí. 

Z těchto materiálů je pouze povrchově upravené dřevo a konzervačně ošetřené dřevo 

možným zdrojem těžkých kovů. Povrchovou úpravou je myšleno pokrytí dřeva 

konzervačními nátěry, tmely, barvami. Takto povrchově ošetřené dřevo může obsahovat 

Zn, Cd, Pb, Hg aj. 
19 

Samostatnou kapitolu představují železniční dřevěné pražce. Ty jsou podle katalogu 

odpadů (Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 

a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
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udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. 2001) zařazeny mezi nebezpečný 

odpad a je nutné s ním podle toho také nakládat. 
20 

Dřevo se skládá z hemicelulosy, celulosy, ligninu aj. Při spalování se dřevo nejprve 

ohřívá na teplotu 100 °C. Na této teplotě se hoření udržuje do té doby, než se z něj 

neodpaří obsažená voda. Dále se teplota zvyšuje na 150 °C a začíná odplyňování 

a postupný termický rozklad jednotlivých složek dřeva. Při teplotě kolem 300 °C dojde 

k zapálení dřeva z vnějšího zdroje a při teplotě 400 °C již nastává u dřeva samovznícení. 

Spalování dřeva patří mezi nejvýznamnější zdroje aldehydů v ovzduší. V dýmových 

plynech jsou obsaženy stopové koncentrace toxických prvků. Nicméně emise ze spalování 

dřeva vždy závisí na jeho druhu, chemickém složení, množství kůry, velikosti spalovaných 

kusů, způsobů jeho spalování apod. Například v porovnání se spalováním uhlí, jsou emise 

ze spalování dřevěných materiálů podstatně nižší. 
21 
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3 VLASTNOSTI STANOVENÝCH STOPOVÝCH PRVKŮ 

V tuhých alternativních palivech se mohou vyskytovat prvky, které mohou mít 

nebezpečné vlastnosti. V této kapitole jsou popsány vybrané prvky a jejich nebezpečné 

vlastnosti. 

3.1 Olovo  

Olovo (Pb) je nízkotavitelný, měkký, velmi těžký, toxický kov, používaný člověkem 

již od starověku. V čistém stavu jde o lesklý, stříbrošedý, kov, který je za normálních 

podmínek odolný a neomezeně stálý vůči atmosférickým vlivům a velice dobře odolává 

korozi, je velmi tvárný a tažný a špatně vede elektřinu. V kompaktním stavu se na vlhkém 

vzduchu příliš nemění, pouze zvolna ztrácí lesk a tvoří se na něm šedobílá 

vrstva oxidů, hydroxidů a uhličitanů. Dobře se rozpouští především v kyselině dusičné 

HNO3, koncentrovaná kyselina sírová H2SO4 jej naopak pasivuje a olovo s ní nereaguje. 

Jeho hustota je poměrně vysoká 11,34 g/cm
3
 a taje již při teplotě 327,4 °C. Ve 

sloučeninách se vyskytuje ve formě kationtů Pb
2+

 a Pb
4+

 zatímco sloučeniny s oxidačním 

číslem 
2+

 jsou stálejší. 
22 

Olovo se v TAP může vyskytovat např. z pigmentů používaných do barev při barvení 

plastů. Do komunálních odpadů se může dostat také kontaminací z obalů potravin 

(konzervy, smalt, olovnaté sklo). 
23 

Používá pro výrobu baterií, munice, rozvodných trubek ve stavebnictví a pro výrobu 

elektrických kabelů. V současnosti se nahrazuje plastickými hmotami. Z oblasti balení 

a ochranných úprav výrobků, olovo postupně vytlačují cín, hliník, železo a plastické 

hmoty. Tetraetylolovo, které bylo používáno jako antidetonační přísada benzinu, ke 

zpomalení rychlosti jeho hoření a zvýšení oktanového čísla, je již v dnešní době 

nahrazováno přísadami aromatických uhlovodíků. Také při výrobě barev je olovo účinně 

nahrazováno jinými látkami a potřeba jeho náhrady roste a dotkne se v budoucnu i výroby 

baterií. Například zcela účinně, při výrobě pájek, již olovo nahrazuje cín. 
24 

Olovo je v přírodě součástí řady minerálů. Hlavní formou jeho výskytu v zemské 

kůře je zejména galenit PbS. Zvětráváním galenitu jako sekundární nerosty vznikají 

anglesit PbSO4 a cerrusit PbCO3. Dále je součástí lanarkitu PbO nebo různých 
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polymetalických rud společně s dalšími kovy (např. mědí, arsenem, zinkem, stříbrem, 

antimonem). V komerčně využívaných minerálech a rudách je průměrný obsah olova 

30 – 80 g/kg. Vzhledem ke špatné rozpustnosti minerálů a rud, vstupují pohyblivé kationty 

olova do životního prostředí většinou z antropogenních zdrojů. Ty jsou z hlediska obsahu 

olova přibližně stokrát vydatnější, než zdroje přírodní. Využitelné světové zásoby olova se 

odhadují na sto milionů tun. Průměrný obsah olova v půdě je 10 – 20 mg/kg sušiny 

a 12,5 mg/kg v zemské kůře. 
25-27

 

Olovo je po železu, hliníku, mědi a zinku, pátým nejvíce používaným kovem a má 

výrazné toxické účinky. Z toho vyplývá velké nebezpečí pro životní prostředí, člověka       

i ostatní biotické složky ekosystémů 
25

. Olovo a jeho sloučeniny jsou jedovaté pro živé 

organismy zejména svými chronickými účinky. Olovo je totiž kumulativní a hromadí se 

v kostech. Je podezříváno z karcinogenního účinku na ledviny a plíce. Působí teratogenně - 

vyvolává vznik vrozených vad a embryotoxicky – má nepříznivé účinky na zárodek 

v období od početí do stadia plodu. Poškozuje ledviny, cévy, svalstvo, játra i centrální 

nervový systém. Po intoxikaci olovem dochází k psychickým poruchám. Často se 

vyskytují také pohybové potíže. Chronická otrava se projevuje šedým lemem na dásních      

a bledou barvou obličeje. Těžkou otravu vyvolává požití 2 – 3 g. Smrtelnou dávkou pro 

člověka je 20 – 25 g 
28

. 

3.2 Chrom  

Chrom (Cr) je bílý, lesklý, křehký, ale také neobyčejně tvrdý prvek. Dokonce jeden 

z nejtvrdších. Podle Mohsovy stupnice dosahuje tvrdosti 8,5. Má vysokou teplotu tání 

(1 907 ºC). Za normální teploty je chemicky odolný a stálý. Až za vyšších teplot se přímo 

slučuje se sírou, křemíkem, borem, uhlíkem, dusíkem, s halogeny a některými kovy. Přes 

tuto svou chemickou stálost se pomalu rozpouští v neoxidujících kyselinách (např. v HCl). 

To je způsobeno „ochrannou“ vrstvou oxidu Cr2O3 na jeho povrchu. Právě kyseliny 

s oxidačním působením povrch chromu pasivují (vytváří na povrchu kovu ochrannou 

vrstvu, která zabraňuje korozi a narušení jeho povrchu) 
29

. Ve sloučeninách se vyskytuje 

především ve formě kationtů Cr
3+

 a Cr
6+

. Cr
3+

 vznikají za normálních podmínek oxidací 

Cr
2+

 vzdušným kyslíkem. Sloučeniny Cr
2+

 jsou silnými redukčními činidly. Tvoří ale také 

sloučeniny s oxidačním číslem IV
+
 a vytváří velké množství barevných komplexních 

sloučenin 
30

.  
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Chrom se používá hlavně při výrobě nejrůznějších slitin, kovové keramiky a na 

chromování. Oxid chromitý Cr2O3 se používá jako součást katalyzátorů v chemických 

výrobách a také jako zelený pigment. Člověk je svou činností také důležitým zdrojem 

chromu. Jde především o odpadní vody z barevné metalurgie, z textilního, hutního 

a kožedělného průmyslu, ve kterém je součástí některých barvících lázní a z povrchové 

úpravy kovů 
29

.  Chrom může do prostředí unikat také ze špatně zabezpečených skládek. 

Může se uvolňovat z odpadů, které chrom obsahují. Jde o odpad komunální, odpadní kaly, 

odpady ze zpracování chromu. Můžou ho obsahovat také některé výrobky denní potřeby 

člověka, např. papír, některé inkousty a tonery pro xeroxy, některé podlahové krytiny, 

barviva, výrobky z kůže, baterie, magnetické pásky, nekorodující oceli a několik málo 

jiných slitin 
26, 29, 31

.  Dále se může uvolňovat z roztoků, které se používají ke konzervaci 

na impregnaci dřeva nebo jako činidlo při zpracování kůže 
23

. Chrom se také používá jako 

pigment a barvivo do plastů, barev a textilu 
10

. 

Chrom se v přírodě vyskytuje ve formě minerálů hlavně chromitu FeCr2O4, krokoitu 

PbCrO4 a dalších různých minerálů obsahujících hliník, který výskyt chromu doprovází. 

Průměrný obsah v zemské kůře je kolem 0,1 – 0,2 g/kg
 27, 29

. V nízkých koncentracích je 

přítomen ve všech typech půd, vyskytuje se v sopečném prachu a také plynu 
26, 29, 31

.   

V přírodě se chrom vyskytuje pouze v oxidačním stupni Cr
3+

, který se silně váže na 

záporně nabité půdní částice, a jen proto proniká do podzemních vod jen jeho malá část. 

V té se pak většina Cr
3+

 váže na částice nečistot a s těmi pak klesá ke dnu. Pro vodní 

organismy je velmi toxický Cr
6+

, nesorbuje se na půdní částice tak jako Cr
3+

 a proto je 

mnohem mobilnější. Cr
6+

 je ale velmi silné oxidační činidlo a v přítomnosti organické 

hmoty se redukuje na Cr
3+

. Z toho důvodu hrozí nebezpečí jeho vysokých koncentrací jen 

v blízkosti jeho zdroje.   

V ovzduší se chrom váže na prachové částice. Průměrně v atmosféře setrvá deset dní, 

poté je suchou nebo mokrou depozicí sveden do půdy nebo vody. Tady se může 

akumulovat, což je velmi nežádoucí, protože může být z takovýchto rezervoárů uvolněn 

i za mnoho let a způsobit v životním prostředí závažné škody a zdravotní rizika. 

V potravních řetězcích se chrom nehromadí. 
26, 29, 31
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3.3 Arsen  

Arsen (As) je polokov, který se vyskytuje v různých strukturních modifikacích: 

polokovový šedý α-As, hnědý β-As, krystalický (orthotombický) žlutý měkký γ-As 

a amorfní černý. Ty mají odlišné fyzikální vlastnosti, liší se typem krystalové soustavy, 

fyzikálními i mechanickými vlastnostmi. Nejrozšířenějším z nich, je arsen šedý, lesklá, 

křehká, krystalická látka, který krystaluje v trigonální soustavě. Arsen reaguje s řadou 

prvků, přímo reaguje např. s chlorem. Ve sloučeninách je stálý v oxidačních stavech -III, 

+III a +V. V plynném stavu tvoří čtyřatomové molekuly As4 a při teplotách nad 1 700 °C 

se vyskytuje jako dvouatomový As2 
26–27, 29, 32-36

. Šedý arsen hoří v O2, nereaguje s vodou, 

kyselinami ani louhy. Pokud se prášková směs minerálu arseničnanu (AsO4) s uhlím          

a prachem Na2CO3 zahřívá redukčním plamenem na dřevěném uhlí, můžeme detekovat 

česnekový zápach.
 37

 

Arsen se nejčastěji používá na výrobu speciálních slitin, např. s Pb (tyto slitiny se 

používají např. v akumulátorech), polovodičů (významné jsou GaAs a InAs – LED, IL 

zářiče, okénka laserů, tunelové diody), v zemědělství k výrobě pesticidů (herbicidy nebo 

insekticidy, používané k ochraně bavlny, tabáku, ovoce a zeleniny), činidel k impregnaci 

dřeva a skla 
26, 29, 32, 37

. Sloučeniny arsenu se používají při výrobě organických barviv         

a v lékařství. Ve veterinární praxi se arsenitany a arseničnany používaly ke zmírnění 

příznaků otravy dobytka selenem. V koželužství se používá k odchlupování kůží 

nerozpustný sulfid arsenitý As2S3, známý jako barvivo královská žluť.  

Arsen se v přírodě vyskytuje hlavně ve formě sirných sloučenin a jako ryzí,             

ve velkém množství minerálů, například: arsenopyrit FeAsS, lautit CuAsS, stibarsen SbAs, 

lolingit FeAs2, realgar As4S4, auripigment As2S3, alarsit AlAsO4, oregonit Ni2FeAs2, 

nikelin NiAs a další. Nejvyšší obsah arsenu (90,33 %) je ovšem v duranusitu As4S.           

Je popsáno celkem přes 550 nerostů, které obsahují arsen. V zemské kůře se obsah arsenu 

pohybuje pod 0,001 hmot. %. Arsen se vyskytuje také v uhlí o průměrné koncentraci 0,5 – 

100 mg/kg. V některých druzích severočeského hnědého uhlí, až 1 290 mg/kg. 
26–27, 29, 32-36 

Do ovzduší se arsen uvolňuje především lidskou činností, odtud se pak spadem nebo 

vymytím deštěm dostává do vody nebo půdy, kde může díky své značné kumulační 

schopnosti, přetrvávat v sedimentech velmi dlouhou dobu. V těchto sedimentech se As 

sráží jako málo rozpustné sulfidy.  
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Arsen se může zapojovat do potravního řetězce, některé ryby a mušle obsahují 

zvýšené množství Arsenu, ale v méně toxické formě 
26, 29, 32

. Při výskytu v povrchových 

vodách, je arsen akumulován řasou Cladophora glomerata (Siphonocladiales) v měřítku 

16,8 mg As/kg/sušiny. Může se akumulovat také na jiné vláknité řase Oedogonium sp. 

(Ulotrichales) a v porostových vláknitých sinicích rodu Phormidium sp. a Microcystis 

aeruginosa  
38

. 
 

Elementární arsen příliš toxický není, ale v organismu se metabolizuje na látky 

toxické, a to zejména na oxid arsenitý As2O3, známý pod názvem arsenik, jako účinný jed. 

Smrtelná dávka As2O3 pro člověka je 0,2 g 
27, 33-36

. Kovový arsen je nejedovatý,                

ale v organismu je metabolizován na toxické látky. Sloučeniny trojmocného arsenu jsou asi 

5 – 20 x toxičtější než sloučeniny pětimocného arsenu. Člověk přijímá As ze 70 % 

v potravě, z 29 % v pitné vodě a 1 % ze vzduchu. V potravě je však arsen většinou 

přítomen ve formě organických komlexů, které nejsou tolik toxické. Arsen je pro člověka 

karcinogenní – způsobuje rakovinu plic a kůže, zvyšuje pravděpodobnost nádorů ledvin, 

močového měchýře a jater. Vysoké akutní expozice poškozují buňky nervového systému, 

žaludku, ledvin, jater, střev a pokožky. Při poškození jater může dojít až k cirhóze.          

Po inhalaci arsenu dochází k bolesti v krku a podráždění plic. Nižší expozice mohou 

způsobit podráždění trávicího ústrojí, nepravidelnou srdeční činnost, sníženou tvorbu 

bílých i červených krvinek, poškození krvinek aj. Dojde – li během těhotenství k vysoké 

orální expozici, dochází pravděpodobně k poškození plodu, chronické orální expozice se 

projevuje především změnami na pokožce, můžou začít vypadávat vlasy a nehty. Často 

také dochází k úbytku váhu a anemii 
26, 29, 32

.  

Všechny sloučeniny arsenu, které jsou rozpustné, jsou prudce jedovaté a některé 

z nich se používají k hubení škůdců. Chlorid arsenitý AsCl3 patří mezi ty nejjedovatější      

a díky své významné toxicitě je zařazen na seznamu bojových chemických látek. K dalším 

velmi jedovatým sloučeninám patří také arsan AsH3 (arsin). Mezi silné jedy patří také 

organické sloučeniny arsenu, některé z nich se používají jako chemoterapeutika nebo jako 

bojové chemické látky.  Jako bioindikátor arsenu v životním prostředí se mohou používat 

včely, které jsou na přítomnost arsenu a jeho sloučenin velice citlivé. Při otravách arsenem 

se jako protijed používají rozpustné soli cesia. 
27, 33-36
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4 PRODUKTY PO SPÁLENÍ 

Směsný komunální odpad a velkoobjemový odpad, tj. odpady, které jsou                 

ve spalovnách komunálního odpadu (KO) především spalovány, mají velmi různorodé 

složení – od dřeva, dřevotřísky, plastu, textilu, pryže, kovu až po papír. Spalováním těchto 

materiálů vzniká směs nejrůznějších odpadních produktů. Organické látky v odpadu hoří, 

pokud dosáhnou nezbytné teploty vznícení a dostanou se do kontaktu s kyslíkem. Skutečný 

proces hoření proběhne v plynné fázi ve zlomku vteřiny za současného uvolňování energie. 

V podmínkách spalovny to znamená teplotu spalování 850 - 1 100 °C, zdržení spalin 

v kotli v řádech několika vteřin a spalování v přebytku kyslíku. 

Z odpadu vznikne hořením popel, spaliny a popílek, který je spalinami unášen.        

Ve spalovnách komunálního odpadu je obsah popela přibližně 20 - 30 % hmotnostních    

ze vstupujícího tuhého odpadu. Horké spaliny předávají svou energii přitékající vodě, 

kterou mění na páru. Pára je přiváděna k turbogenerátou a zde se vyrábí elektřina. Část 

páry je odváděna k ohřevu vody. Při plně oxidačním spalování jsou hlavními složkami 

spalin: vodní pára, oxid uhličitý (CO2) a kyslík (O2). Podle složení spalovaného materiálu              

a v závislosti na provozních podmínkách vzniká také malé množství oxidu uhelnatého 

(CO), chlorovodíku (HCl), fluorovodíku (HF), bromovodíku (HBr), jodovodíku (HI), 

oxidů dusíku (NOx), oxidu siřičitého (SO2), těkavých organických látek (VOC), 

polychlorovaných dibenzodioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF), 

polychlorovaných bifenylů (PCB) a sloučenin těžkých kovů. 

V domácích topeništích vznikají při spalování odpadu látky stejné. Navíc v důsledku 

nedostatečné teploty hoření a často i nedostatku kyslíku probíhá velmi nedokonalé 

spalování a těchto znečišťujících látek vzniká mnohem více. Vedle spalin vzniká 

spalováním odpadů také pevný podíl v podobě popílku a škváry. Škvára je nejdříve 

ochlazena a jsou z ní vybrány kovy, které putují na další zpracování do hutí. Popílek, 

zachycený během čištění spalin, je promýván, aby se z něj uvolnily rozpustné soli               

a extrahovatelné těžké kovy. Tím je zbaven veškerých nebezpečných vlastností. Spolu se 

škvárou pak může být popílek použit ke stavebním účelům (stavby silnic, cest). Pouze 

popílek zadržený na katalytických filtrech pro odstranění PCDD/F musí být uložen na 

skládku nebezpečného odpadu. 
39
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Při plně oxidačním spalování jsou hlavními složkami spalin: vodní pára, oxid 

uhličitý, kyslík. Podle složení spalovaného materiálu a v závislosti na provozních 

podmínkách vzniká malé množství CO, HCl, HF, HBr, HI, NOx, SO2, TOL, PCDD, PCDF, 

PCB a sloučeniny těžkých kovů. V závislosti na spalovací teplotě se během hlavních 

stupňů spalování úplně nebo částečně odpaří těkavé těžké kovy a anorganické sloučeniny. 

Vzniká minerální zbytkový popílek a těžší tuhý popel (škvára nebo struska). Obsah škváry 

je mnohem větší oproti množství popílku. Rozdělení produktů spalování při spalování 

domovního odpadu je znázorněno na Obrázku 3. 
5 

 

 

Obrázek č. 3: Rozdělení produktů při spalování komunálního odpadu [% hm.] 
5 

 

Rychlost hoření (Tabulka 3) tuhých látek je nestálá veličina. Závisí totiž na poměru 

povrchu k objemu tuhé látky, na její hustotě, vlhkosti a množství hořlaviny na jednotku 

plochy, na přístupu vzduchu apod. Čím větší je poměr povrchu k objemu, tím rychleji se 

tuhá látka vznítí a také rychleji hoří. Vlhkost tuhých materiálů rychlost hoření samozřejmě 

snižuje. U hustoty platí, že čím větší je hustota, tím menší je rychlost hoření. 
21
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Tabulka č. 3: Rychlost hoření tuhých materiálů 
21 

MATERIÁL  rychlost hoření [kg/m∙h] 

Dřevo (14% vlhkosti) 50,0 

Přírodní kaučuk 30,0 

Syntetický kaučuk 24,0 

Fenoplasty 10,0 

Bavlna (6 - 8% vlhkosti) 8,5 

Vlna (6% vlhkosti) 21,6 

Papír 24,0 

Polystyrén 30,0 

Plexisklo 41,5 

V následujícím přehledu jsou popsány jednotlivé produkty vzniklé spalováním 

komunálního odpadu: 

Vyčištěné spaliny. Spaliny, které prošly všemi stupni čištění a poté vstupují do 

ovzduší. 

Škvára, struska. Pevný zbytek po spálení bez separovaného železného odpadu, který 

má sypkou konzistenci, tmavošedou barvu a je bez zápachu a také bez nebezpečných 

vlastností. 
5 

Při spalování popel dosáhne teploty tavení a dojde ke spojení zrn ve větší celky, tzv. 

škváru. Při spalování minerálních zbytků obsažených v palivech po spálení nad teplotou 

tečení popela vzniká sklovitá hmota – struska 
40

. Základní složkou škváry a strusky je 

přibližně 50 % SiO2 a dále obsahuje Al2O3, CaO a zbytek tvoří alkalické oxidy, oxidy 

železa, chloridy, fluoridy, sírany a oxidy některých dalších těžkých kovů. V sušině 

neobsahuje látky typu PCB. Používá se na technické zabezpečení skládek nebo se 

skládkuje na příslušné skupině skládek. 

Kovový šrot. Odděluje se od chlazené škváry v magnetickém separátoru a dodává se 

do oceláren. 
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Popílek z elektrostatického odlučovače (EO). Lehký popel, šířící se spalinami 

a zachycovaný na usazovacích elektrodách EO, na tento materiál se váže největší podíl 

škodlivin – těžké kovy (As, Cd, Ni, Zn, V aj.) a organické persistentní polutanty typu 

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

Shromažďuje se v sile popílku a dávkuje se do míchačky solidifikační linky, nebo se 

odváží přímo k následné úpravě stabilizací a využití při rekultivacích. 

Odpadní voda. Vzniká při mokrém praní spalin a musí být čištěna, aby se odstranily 

těžké kovy. 

Filtrační koláč. Vzniká při čištění odpadních vod a skládkuje se. 
5 

V průběhu spalování tuhých paliv dochází k oxidačním reakcím a též reakcím mezi 

jednotlivými složkami paliv. Tyto reakce vedou k formování různých sloučenin kovů, 

které mohou přecházet do pevného zbytku po spalování (popela), mohou být unášeny se 

spalinami ve formě popílku a též mohou odcházet v plynné formě. V případě emisních 

úletů ve formě popílku či v plynné formě pak reagují se složkami atmosféry a ovlivňují 

životní prostředí jako imise. 
41 

V případě chromu dochází ve větší míře k vzniku CrO3 a CrO2(OH)2, v případě 

přítomnosti chloru, který bývá v tuhých alternativních palivech přítomen v řádech jednotek 

procent, pak vznikají i chloridy CrCl6 a CrOCl4.  

Olovo reaguje již za nižších teplot i s nízkou koncentrací chloru v palivu za vzniku 

chloridů PbCl2 a PbCl4, které jsou za nižších teplot kolem 200 K (-73,15 °C) v plynné 

formě. Ve vlhkém vzduchu tyto chloridy dále za přítomnosti oxidu uhličitého reagují na 

příslušné oxidy PbO, PbO2 a Pb2O3, které odcházejí se spalinami ve formě kondenzátu 

s popílkem nebo v plynné formě. 

Arsen lze za podmínek spalování převést do plynné formy poměrně snadno. Při 

spalování vznikají různé formy arsenu, např. As, As2, As3, As4, chloridy AsCl3, hydridy 

AsH, oxidy AsO, As2O3 a další. 
42 
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5 LEGISLATIVA 

Největším současným, ale i budoucí úkolem je nalézt pro odpady takové využití, 

které bude splňovat stále se zpřísňující environmentální požadavky, zejména s ohledem na 

ochranu ovzduší. Základními právními předpisy v oblasti ochrany ovzduší jsou zákony 

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou 

vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. Oba tyto zákony předpokládají doplnění 

provádějícími předpisy ve formě nařízení vlády nebo vyhlášek Ministerstva životního 

prostředí. 
43 

Legislativa k využívání tuhých alternativních paliv je složitá. V dnešní době je těžké 

definovat termín tuhá alternativní paliva (TAP), jelikož byla zrušena vyhláška 

MŽP č. 357/2001 Sb., kde bylo TAP definováno. Takže především nekvalitní legislativa je 

jedním z důvodů, proč TAP nejsou moc využívané. 

U tuhých alternativních paliv je nutné se řídit hlavně třemi následujícími zákony. 

1. ZÁKON č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ze dne 2. května 2012, v platném znění.  

Tento zákon stanovuje zejména práva a povinnost provozovatelů zdrojů, které 

znečišťují ovzduší, podmínky pro snižování množství vypouštěných znečišťujících látek, 

které působí nepříznivě na lidi, zvířata a na životní prostředí nebo na hmotný majetek.   

Lze v něm nalézt kategorie a zařazení zdrojů znečišťování ovzduší. Zdroje znečištění 

podle tohoto zákona se dělí na mobilní a stacionární. A právě do stacionárních zdrojů patří 

zařízení spalovacího nebo jiného technologického procesu, které ovzduší znečišťuje nebo 

může znečišťovat (např. spalovny odpadů a zařízení pro spoluspalování odpadu).  

Spalovny odpadů patří konkrétně do skupiny zvláště velkých nebo velkých 

stacionárních zdrojů a podle druhů odpadu, který se v nich spaluje, se rozdělují na: 

 spalovny nebezpečného odpadu, 

 spalovny komunálního odpadu, 

 spalovny jiného než nebezpečného a komunálního odpadu. 

Provozovatel spalovny je v souladu s tímto zákonem a předpisy vydanými k jeho 

provedení povinen zařadit stacionární zdroj do příslušné kategorie. 
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Odpady a odpadní oleje můžou být spalovány jen ve spalovnách k tomu určených     

a schválených inspekcí. 

Prováděcí právní předpis stanoví podmínky pro provozování stacionárních zdrojů, 

které odpad spalují nebo spolužalují, včetně emisních limitů a dalších podmínek pro 

spalování nebo spoluspalování odpadních olejů. 
44

   

2. ZÁKON č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných 

skleníkových plynech, ze dne 7. února 2012, v platném znění.  

Tento zákon zejména upravuje práva a povinnosti osob a působnost správních orgánů 

při ochraně ozonové vrstvy Země a jejího klimatického systému, před nepříznivými účinky 

regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů. 
45

 

3. ZÁKON č. 185/2001 Sb., o odpadech, ze dne 15. května 2001, v platném znění.  

Tento zákon upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání 

s odpady tak, aby nedocházelo k ohrožení životního prostředí, a lidského zdraví a 

trvale udržitelného rozvoje a práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a 

působnost orgánů veřejné správy v OH při omezování nepříznivých dopadů 

využívání přírodních zdrojů a zlepšování účinnosti tohoto využívání. 

K výrobě tuhých alternativních paliv se používají odpady, které se musejí tímto 

zákonem řídit. 
46

 

Prováděcí předpisy ke konkrétním zákonům jsou následující. 

1. VYHLÁŠKA MŽP č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují 

ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů, ze dne 12. července 2012, 

v platném znění.  

Tato vyhláška je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 73/2012 Sb. a je nutné 

se jí řídit v případě ochrany ovzduší. 
47

 

2. VYHLÁŠKA MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady, ze dne 

17. října 2001, v platném znění.  

Tato vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu o odpadech stanoví podmínky pro 

veškeré nakládání s odpady, jedná se např. o shromažďování, soustřeďování, skladování, 
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sběr a výkup odpadů. Dále stanoví technické požadavky na nakládání s odpady, které 

vznikají spalováním komunálních a nebezpečných odpadů. Najdeme zde také seznam 

odpadů, které je zakázáno ukládat na skládku nebo je případně na ní ukládat lze, ale pouze 

za určitých podmínek. Vyhláška stanoví technické požadavky na nakládání s odpadními 

oleji. Ty lze také využít jako tuhé alternativní palivo. 
48

 

3. VYHLÁŠKA MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky       

a jejich využívání na povrchu terénu, ze dne 11. července 2005, v platném znění        

a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

V této vyhlášce jsou definovány podmínky na nakládání s odpady a limitní hodnoty 

pro jejich využití na skládkách a povrchu terénu. Tato vyhláška je důležitá pro produkty po 

spalování TAP, kdy na základě vyhodnocení složení vodného výluhu je možné zařadit tyto 

produkty na patřičný typ skládky. Pokud by se spalovaly nebezpečné odpady, produkty po 

spálení by byly brány jako NO po patřičné úpravě uvedené v příloze 6 této vyhlášky. 
49

 

4. 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), ze dne 17. října 2001, v platném znění. 

Tato vyhláška stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a Seznamy 

odpadů a států pro účely vývozu a dovozu a tranzitu odpadů. Dále nám tato vyhláška 

stanoví postup při udělování k souhlasu s tímto nakládáním s odpady (dovoz, vývoz, 

tranzit) ve znění vyhlášky MŽP č. 503/2004 Sb. Při použití odpadů jako materiálového 

zdroje v TAP je nutné je zařadit do Katalogu odpadů, podle této vyhlášky. 
20

 

V českých státních normách uvedených v přehledu níže jsou uvedeny postupy 

stanovení jednotlivých prvků a parametrů. Jednotným normovaným postupem lze sledovat 

kvalitativní parametry vyrobených TAP. 

Seznam dalších norem zabývajících se tuhými alternativními palivy: 

1. ČSN EN 13656 (TNI 83 8014) – Charakterizace odpadů – Mikrovlnný rozklad 

směsí kyselin fluorovodíkové (HF), dusičné (HNO3) a chlorovodíkové (HCl) 

k následnému stanovení prvků (červen 2003) 
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2. ČSN EN 15357 (TNI 83 8300) – Tuhá alternativní paliva – Terminologie, 

definice a popis (září 2011). 

3. ČSN EN 15358 (TNI 83 8301) – Tuhá alternativní paliva – Systémy 

managementu kvality – Specifické požadavky pro jejich použití při výrobě 

tuhých alternativních paliv (září 2011). 

4. ČSN EN 15359 (TNI 83 8302) – Tuhá alternativní paliva – Specifikace a třídy 

(červen 2012).  

5. ČSN EN 15440 (TNI 83 8303) – Tuhá alternativní paliva – Metody stanovení 

obsahu biomasy (září 2011) 

6. ČSN EN 15400 (TNI 83 8304) – Tuhá alternativní paliva – Stanovení 

spalného tepla a výhřevnosti (srpen 2011). 

7. ČSN P CEN/TS 15401 (TNI 83 8305) – Tuhá alternativní paliva – Stanovení 

sypné hmotnosti (listopad 2010). 

8. ČSN EN 15402 (TNI 83 8306) – Tuhá alternativní paliva – Stanovení obsahu 

prchavé hořlaviny (srpen 2011). 

9. ČSN EN 15403 (TNI 83 8307) – Tuhá alternativní paliva – Stanovení obsahu 

popela (srpen 2011). 

10. ČSN P CEN/TS 15404 (TNI 83 8308) – Tuhá alternativní paliva – Metody 

pro stanovení teploty tání popela stanovením charakteristických teplot 

(červenec 2007). 

11. ČSN P CEN/TS 15405 (TNI 83 8309) – Tuhá alternativní paliva – Stanovení 

hustoty pelet a briket (únor 2011). 

12. ČSN P CEN/TS 15406 (TNI 83 8310) – Tuhá alternativní paliva – Stanovení 

klenbování hromadného materiálu (únor 2011). 

13. ČSN EN 15407 (TNI 83 8311) – Tuhá alternativní paliva – Metody stanovení 

obsahu uhlíku, vodíku a dusíku (září 2011). 

14. ČSN EN 15408 (TNI 83 8312) – Tuhá alternativní paliva – Metody stanovení 

obsahu síry, chloru, fluoru a bromu (září 2011). 

15. ČSN EN 15410 (TNI 83 8314) – Tuhá alternativní paliva – Metody stanovení 

obsahu hlavních prvků – Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti (duben 2012). 
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16. ČSN EN 15411 (TNI 83 8315) – Tuhá alternativní paliva – Metody stanovení 

obsahu stopových prvků – As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, 

Sb, Se, Tl, V a Zn (duben 2012). 

17. ČSN P CEN/TS 15412 (TNI 83 8316) – Tuhá alternativní paliva – Metody 

pro stanovení kovového hliníku (listopad 2010). 

18. ČSN EN 15413 (TNI 83 8317) – Tuhá alternativní paliva – Metody přípravy 

zkušebního vzorku z laboratorního vzorku (duben 2012). 

19. ČSN P CEN/TS 15414-1 (TNI 83 8318) – Tuhá alternativní paliva – 

Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně – Část 1: Stanovení veškeré 

vody referenční metodou (listopad 2011). 

20. ČSN P CEN/TS 15414-2 (TNI 83 8318) – Tuhá alternativní paliva - Stanovení 

obsahu vody metodou sušení v sušárně – Část 2: Stanovení veškeré vody 

zjednodušenou metodou (listopad 2011). 

21. ČSN EN 15414-3 (TNI 83 8318) – Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu 

vody metodou sušení v sušárně – Část 3: Voda v analytickém vzorku pro 

obecný rozbor (srpen 2011). 

22. ČSN EN 15415-1 (TNI 83 8319) – Tuhá alternativní paliva – Stanovení 

rozdělení podle velikosti částic – Část 1: Metoda třídění sítem pro malé 

rozměry částic (duben 2012). 

23. ČSN EN 15415-2 (TNI 83 8319) – Tuhá alternativní paliva – Stanovení 

rozdělení podle velikosti částic – Část 2: Metoda maximální zobrazené délky 

pro částice velkého rozměru – manuální (říjen 2012). 

24. ČSN EN 15415-3 (TNI 83 8319) – Tuhá alternativní paliva – Stanovení 

rozdělení podle velikosti částic – Část 3: Metoda obrazové analýzy pro částice 

velkého rozměru (říjen 2012). 

25. ČSN EN 15442 (TNI 83 8320) – Tuhá alternativní paliva – Metody 

vzorkování (únor 2012). 

26. ČSN EN 15443 (TNI 83 8321) – Tuhá alternativní paliva – Metody přípravy 

laboratorního vzorku (únor 2012). 

27. ČSN EN 15590 (TNI 83 8322) – Tuhá alternativní paliva – Stanovení aktuální 

rychlosti aerobní mikrobiální aktivity pomocí reálného dynamického 

respiračního indexu (duben 2012). 
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28. ČSN P CEN/TS 15639 (TNI 83 8323) – Tuhá alternativní paliva – Stanovení 

mechanické odolnosti pelet (únor 2012). 

Předmětem a cílem ČSN EN 15359 – Tuhá alternativní paliva – Specifikace a třídy, 

je seznámit odbornou veřejnost s třídícím systémem a hlavně zajistit jednoznačné třídění 

a specifikační principy pro tuhá alternativní paliva, k zajištění umožnění efektivního 

obchodování s TAP a jejich přijatelnosti na trhu s palivy a zvýšení důvěry veřejnosti. Dále 

zajišťuje, aby prodávající a nakupující měli usnadněnu komunikaci mezi sebou a s výrobci 

zařízení, nákup, přeshraniční pohyb, použití a kontrolu.  

Úřadu je hlášeno používání paliv vyrobených z obnovitelných zdrojů energie a právě 

tato norma usnadňuje úřadům povolovací procedury a zjednodušuje hlášení o jejich 

používání a o dalších problémech spojených se životním prostředím.  

Tato norma také obsahuje šablonu (formulář), která zahrnuje třídu, původ 

a fyzikálně – chemické parametry a při jejím vyplnění lze specifikovat vlastnosti 

tuhých alternativních paliv. A tato norma zahrnuje všechny typy TAP. Popisuje 

pravidla, která musí TAP splňovat, aby byla podle tohoto systému tříděna.  
1 

Na Obrázku 3 je znázorněn řetězec TAP, technické podmínky pro specifikaci a třídy 

v místě dodávky. 

 

 
 

Obrázek č. 4: Řetězec TAP – Technické podmínky pro specifikaci a třídy použitelné v místě dodávky 
1 
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Tato problematika je rovněž ošetřena celou řadou směrnic jako např.: 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 

o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. 

 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2004/107/ES ze dne 15. prosince 2004 

o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků 

ve vnějším ovzduší. 

 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2001/81/ES ze dne 23. října 2001 

o národních emisních stropech pro některé znečišťující látky. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 

o spalování odpadů. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 

o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých 

spalovacích zařízení. 

Nakládání s použitými pneumatikami není v rámci Evropské unie upraveno žádným 

samostatným specifickým právním předpisem. Obsahově zaměřené na konkrétní způsoby 

nakládáni s odpady se dotýkají oblasti nakládání s použitými pneumatikami tři směrnice 

Evropské unie, které stanoví způsob jejich odstraňování.  

Jedná se o směrnici o skládkování - Směrnice Rady 99/31/EC z 26. dubna 1999 

o skládkování odpadů, směrnici o vozidlech s ukončenou životností - Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2000/53/EC z 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou 

životností a směrnice o spalování odpadu - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2000/76/EC ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů. Každá z nich má rozlišný má 

odlišný harmonogram implementace, tím pádem i rozdílně ovlivňují zpracování ojetých 

pneumatik. 
50, 51 
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6 PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část diplomové práce je zaměřena na testování vybraných druhů tuhých 

alternativních paliv s cílem zjistit obsah vybraných prvků a porovnat jejich množství 

v analytickém vzorku a ve vzorku po jejich spálení.   

6.1 Charakteristika vybraných TAP 

V následujícím přehledu jsou popsány testované materiály, u kterých byly sledovány 

vybrané prvky. Celkem bylo testováno 7 druhů tuhého alternativního paliva. 

6.1.1 TAP – směsný komunální odpad 

Celkem byly tři vzorky TAP, které byly vyrobeny ze směsného komunálního 

odpadu. Tyto vzorky byly vyrobeny separací a přepracováním odpadů na bázi plastů, 

textilu, papíru, pryže, dřeva a jiných spalitelných látek v různých poměrech obsažených 

složek. Pro laboratorní testy byly označeny čísly 1, 2 a 3.  

 

 

Obrázek č. 5: Vzorek tuhého alternativní paliva č. 1  
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Obrázek č. 6: Vzorek tuhého alternativní paliva č. 2  

 

Obrázek č. 7: Vzorek tuhého alternativní paliva č. 3 

 

Hlavní složku těchto TAP tvořil papír, plasty, textilie a v menší míře bylo také 

zastoupeno dřevo. V Tabulce 4 je uvedeno procentuální zastoupení hlavních složek TAP, 

vyrobeného ze separovaného komunálního odpadu. 
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Tabulka č. 4: Materiálové složení jednotlivých vzorků TAP z komunálního odpadu 

Označení vzorku Vzorek č. 1 Vzorek č. 2 Vzorek č. 3 

Složka  [% hm.] [% hm.] [% hm.] 

Papír 40 50 5  

Plasty 50 30 40  

Syntetický textil 0 10  50  

Dřevo 10 10  5  

 

6.1.2 TAP – pneumatiky 

Celkem 2 vzorky TAP byly vyrobeny z nadrcených použitých automobilových 

pneumatik. V laboratorních testech byly označeny 4 a 5. Hrubě nadrcené pneumatiky byly 

pro účel rozboru nadrceny na co nejmenší velikost zrna použitím síta o rozměrech 1 mm. 

Vzorek 4 je granulát z použitých pneumatik, včetně textilu a vzorek 5 je pryžový granulát z 

pneumatik. Na Obrázku 8 je vzorek č. 4 před úpravou (Obrázek 8a), a také upravený 

vzorek, protože pro účel rozboru musely být nadrceny na co nejjemnější velikost zrna 

(Obrázek 8b). Vzorek č. 4 obsahoval velké množství syntetických textilií, které vyplňují 

jednotlivé vrstvy pneumatiky. Kovový kord byl odstraněn, při zpracování TAP.  

  

Obrázek č. 8: Vzorek tuhého alternativní paliva č. 4 

a) b) 
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Na obrázku 9 je znázorněn vzorek č. 5. Jednalo se o pryžový granulát s malým 

množstvím plastů nadrcený na zrnitost 1 mm.  

 

Obrázek č. 9: Vzorek tuhého alternativní paliva č. 5 

 

6.1.3 TAP – směsné palivo 

Pro laboratorní testování byl vybrán jeden vzorek TAP ze směsného paliva 

(Obrázek 10), které se používá jako palivo pro cementárny a je vyrobené z vytříděného 

komunálního odpadu. Obsahoval složky gumy, plastu, papíru a dřeva. Jednalo se 

o certifikovaný výrobek tuhého alternativního paliva. Pro laboratorní účely byl tento 

vzorek označen, jako vzorek č. 6. 

 

Obrázek č. 10: Vzorek tuhého alternativního paliva č. 6 
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6.1.4 TAP – drcené pražce 

Drcené železniční pražce byly hlavním materiálem, ze kterého byl vyroben vzorek 

TAP č. 7 (Obrázek 11). Jedná se o dřevěný odpad, který v důsledku ošetření 

konzervačními prostředky nebo nátěrovými hmotami, obsahuje těžké kovy a halogenové 

uhlovodíky.  

 

Obrázek č. 11: Vzorek tuhého alternativního paliva č. 7 

 

Přehled vzorků TAP použitých v experimentální části je uveden v následující 

tabulce 4. 

Tabulka č. 5: Přehled testovaných materiálů 

Označení vzorku Materiálové složení 

1 směsný komunální odpad 

2 směsný komunální odpad 

3 směsný komunální odpad 

4 pneumatiky se separovanou tkaninou 

5 pneumatiky 

6 směsné palivo 

7 nadrcené pražce 
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6.2 Metodika přípravy a úpravy vzorků 

6.2.1 Vzorky TAP v původním stavu 

Všechny vzorky TAP byly vysušeny v laboratorní sušárně BMT Venticell 111 při 

teplotě 40 °C do konstantní hmotnosti a následně nadrceny pomocí nožového laboratorního 

mlýnu FRITSCH na různé velikosti částic u komunálního odpadu o rozměrech hrany 

přibližně 20 mm
2
. Hrubě nadrcené pneumatiky byly pro účel rozboru nadrceny na co 

nejmenší velikost zrna použitím síta o rozměrech 1 mm, které je součástí nožového 

laboratorního mlýnu. Tyto vzorky byly dále vysušeny v laboratorní sušárně BMT Venticell 

111 při teplotě 105 °C do konstantní hmotnosti, čímž bylo dosaženo jejich analytického 

stavu.  

Analytické (vysušené) vzorky tuhých alternativních paliv bylo nutné před vlastním 

stanovením vybraných těžkých kovů, nejprve převést mikrovlnným rozkladem podle 

ČSN EN 13656 (TNI 83 8014 Charakterizace odpadů – Mikrovlnný rozklad směsí kyselin 

fluorovodíkové HF, dusičné HNO3 a chlorovodíkové HCl k následnému stanovení prvků) 

za pomocí kyselin do kapalného stavu. K tomu jsem použila mikrovlnný systém 

Multiwave 3000 firmy Anton Paar (Obrázek 12).  

 

Obrázek č. 12: Mikrovlnný systém Multiwave 3000 
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Do teflonových nádob jsem na analytických vahách Sartorius A 200 S navážila 

vzorek paliva s přesností na čtyři desetinná místa (viz Tabulka 3), ke kterému jsem přidala 

kyseliny v poměru daném podle programu vytvořeným firmou Anton Paar.  

Tabulka č. 6: Navážky vzorků v analytickém stavu 

VZOREK Č. 1 2 3 4 5 6 7 

NAVÁŽKA 

[g] 
0,4513 0,3703 0,4067 0,3038 0,3002 0,4019 0,5057 

Vysvětlivky: vzorek č. 1, 2, 3 – TAP s obsahem směsného komunálního odpadu, vzorek č. 4 – TAP 

s obsahem pneumatik se separovanou tkaninou, vzorek č. 5 – TAP s obsahem pneumatik, vzorek č. 6 – TAP 

směsné palivo, vzorek č. 7 – TAP nadrcené pražce. 

 

Po skončení programu, jsem rozložené vzorky převedla do malých teflonových 

nádobek, ve kterých jsem vzorky nechala odkouřit na elektrickém plotýnkovém vařiči 

a poté přidala 3% HNO3 (Obrázek 13) a poté je převedla na objem 50 ml do odměrných 

baněk.  

 

 Obrázek č. 13: „Odkuřování“ převedených vzorků na elektrickém vařiči 

 

6.2.2 Vzorky TAP po spálení 

Vzorky tuhých alternativních paliv v analytickém stavu o známé navážce 

(viz Tabulka 4) jsem na žíhacích porcelánových miskách spálila v muflové peci MLW 

112/20 za podmínek daných normou ČSN EN 15403 (TNI 83 8307 Tuhá alternativní 

paliva – Stanovení obsahu popela) při teplotě 550 ± 10 °C. Misky se vzorky jsem vložila 

do studené pece a postupně zvyšovala teplotu na 250 °C s gradientem nárůstu teploty 

5 °C/min po dobu 30 – 50 min. Po dosažení 250 °C byly vzorky žíhány při této teplotě 
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60 min., aby došlo k uvolnění těkavých látek. Po uplynutí této doby pokračoval nárůst 

teploty na 550 °C s rychlostním gradientem cca 7 °C/min. a při této teplotě již vzorky 

zůstaly po dobu nejméně 120 min. Po vyžíhání byly umístěny do exsikátoru k vychladnutí. 

Vzniklý popel jsem pak zvážila na analytických vahách Sartorius A 200 S a vypočítala 

procentuální úbytek (viz kapitola 6.4). Takto spálený vzorek jsem poté opět rozkládala 

v mikrovlnném systému Multiwave 3000 firmy Anton Paar.  

V tabulce 6 jsou uvedeny navážky vzorků k rozkladu po spálení. 

Tabulka č. 7: Navážky vzorků k rozkladu po spálení 

VZOREK Č. 1 2 3 4 5 6 7 

NAVÁŽKA 

[g] 
0,2532 0,2532 0,2551 0,2591 0,2538 0,2596 0,0623 

Vysvětlivky: vzorek č. 1, 2, 3 – TAP s obsahem směsného komunálního odpadu, vzorek č. 4 – TAP 

s obsahem pneumatik se separovanou tkaninou, vzorek č. 5 – TAP s obsahem pryžového granulátu z 

pneumatik, vzorek č. 6 – TAP směsné palivo, vzorek č. 7 – TAP nadrcené pražce. 

 

6.3 Metodika analýzy 

Veškeré laboratorní testy jsem prováděla samostatně v akreditované Laboratoři paliv, 

odpadů a vod VÚHU a.s. Most.  

 

Obrázek č. 14: Příprava měření vzorků na přístroji Varian SpectrAA 
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V připravených vzorcích výše uvedeným postupem (viz kapitola 6.2)                       

jsem stanovila vybrané stopové prvky metodou atomové absorpční spektrometrie                          

na přístrojích Varian SpectrAA – 220 FS pro plamenovou techniku (Obrázek 15),          

Varian SpectrAA – 220 pro hydridovou techniku (Obrázek 16) a Varian SpetrAA 240            

pro grafitovou techniku podle podmínek stanovených v ČSN EN 15411  

(TNI 83 8315 Tuhá alternativní paliva – Metody stanovení obsahu stopových prvků). 

Stanovení Pb a Cr bylo provedeno plamenovou a elektrotermickou atomizací (ETA) 

technikou podle koncentrací daných prvků ve vzorcích, a to jak v plameni  

acetylen – vzduch, tak v plameni acetylen – oxid dusný. 

 

Obrázek č. 15: AAS Varian SpectrAA FS – plamenová technika  

Měření arsenu bylo provedeno technikou hydridovou. Zvolila jsem vhodné 

podmínky měření podle předpokládané koncentrace a vlastností stanovovaného prvku, 

tedy: mez detekce, teplotní program, vlnovou délku, šíři spektrální štěrbiny, typ hořáku, 

modifikátor matrice, korekci pozadí, způsob vyhodnocení signálu (plocha/výška píku), 

dávkovaný objem, průtok pomocných plynů apod., které jsou uvedeny v instrukční 

příručce k přístroji SpectrAA – 220.  
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Obrázek č. 16: AAS Varian SpectrAA 220 – hydridová technika 

Před každým měřením jsem vždy sestrojovala kalibrační křivku pro jednotlivé prvky 

v předpokládaném koncentračním rozsahu.  

Pro přípravu vzorků a sady pracovních kalibračních standardů, byly použity 

chemikálie, které byly připraveny vhodným naředěním zásobního standardního roztoku 

o koncentraci 1 000 mg/l. Maximální stupeň ředění v jednom kroku je 50×. K ředění 

koncentrovaných vzorků se používá kyselina dusičná (cca 3% HNO3), přičemž z použitých 

přístrojů si dokáže vzorek sám naředit pouze AAS s plamenovou technikou.  

6.3.1 Podmínky stanovení 

Pracovní podmínky stanovení uvedené v Tabulkách 8 až a 10, jsou pouze orientační. 

Základním kritériem ke zvolení vhodných podmínek analýzy, byl průběh korigované 

absorbance a průběh pozadí v době atomizace.  

Tabulka č. 8: Pracovní podmínky při použití plamenové techniky
46

 

 

PRVEK 
Vlnová délka 

[nm] 

Šířka štěrbiny 

[nm] 
Plamen 

Mez 

detekce 

[mg/l] 

Mez 

stanovení 

[mg/l] 

Cr
6+

 357,9 0,2 acetylen – N2O <0,03 <0,1 

Pb 217,0 1,0 acetylen – vzduch <0,4 <0,7 
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Tabulka č. 9: Pracovní podmínky při použití hydridové techniky
46 

 

Tabulka č. 10: Pracovní podmínky při použití grafitové techniky
46 

 

6.4 Metodika výpočtů a vyjadřování výsledků 

Softwarové vybavení ovládací a vyhodnocovací jednotky umožňuje získávání 

výsledků měření přímo v koncentračních jednotkách. Hodnoty získaných koncentrací pro 

jednotlivé měřené vzorky se přepočítají na původní vzorek podle údajů o ředění
46

. 

 

Stanovení obsahu popela (A
a
): 

 

100
nm

1
m

2
m

aA 


                   [%]  (1) 

kde: 

m1 hmotnost prázdné čisté misky [g], 

m2 hmotnost vyžíhané misky s popelem [g], 

mn hmotnost navážky [g]. 

 

 

 

 

PRVEK 
Vlnová délka 

[nm] 

Šířka 

štěrbiny  

[nm] 

Reakční 

teplota 
Plamen 

Mez 

detekce 

[mg/l] 

Mez 

stanov. 

[mg/l] 

As 193,7 0,5 925 °C argon <0,001 <0,003 

PRVEK 

Vlnová 

délka 

 [nm] 

Šířka 

štěrbiny  

[nm] 

Reakční 

teplota 
Plamen Modifikátor 

Mez  

detekce 

[mg/l] 

Mez 

stanov. 

[mg/l] 

Pb 283,3 0,5 2 400 °C Argon 1 % NH4H2PO4 <0,001 <0,005 
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Hmotnostní koncentrace stanovovaného prvku v pevném vzorku se zjistí výpočtem 

podle následujících vztahů: 

 

m

Vfrc
vzc


                   [mg/ kg sušiny]                                (2) 

kde:   

cvz koncentrace prvku ve vzorku [mg/l resp. mg/kg], 

cr koncentrace prvku v analyzovaném roztoku vzorku [mg/l], 

f zřeďovací faktor (objem vzorku po zředění v ml/objem alikvotní části před zředěním v ml), 

m navážka pevného vzorku při rozkladu [g], 

V objem vzorku po rozkladu [ml]. 

 

Pro přepočet koncentrace kovu v popelu na analytický vzorek (c), byl používán 

následující vztah: 

 

p
c

100

p
c                           (3) 

kde:  

p  procentuální obsah popela [%], 

cp koncentrace kovu v popelu [mg/kg sušiny]. 

 

Výpočet procentuálního zůstatku kovu po spálení vzorku v popelu (z): 

 

100*
ac

c
z                          (4) 

kde: 

c koncentrace kovu v popelu přepočtená na anal. vzorek [mg/kg sušiny] 

ca koncentrace kovu v analytickém vzorku [mg/kg sušiny] 
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7 VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

V první fázi bylo nutné zjistit obsah popela v jednotlivých vzorcích TAP. Po 

mikrovlnném rozkladu byly vzorky vyžíhány a analytický vzorek a vzorek po spálení byl 

analyzován atomový absorpčním spektrometrem dle postupu uvedeného výše.  

Po změření všech tří stanovovaných prvků v analytickém vzorku i v popelu po 

spálení, jsem vyhodnotila výstupní koncentrace a to s ohledem na navážky vzorků a jeho 

ředění. Výsledné koncentrace v analytickém vzorku v porovnání s popelem jsou uvedeny 

v Tabulce 11.  

Tabulka č. 11: Výsledné koncentrace sledovaných kovů v analytickém vzorku a v popelu 

Vzorek č. 

Koncentrace 

Pb 

[mg/kg sušiny] 

Cr 

[mg/kg sušiny] 

As 

[mg/kg sušiny] 

analytický po spálení analytický po spálení analytický po spálení 

1 365,6 1 293,0 163,0 874,3 0,42 1,44 

2 493,4 1 394,6 133,7 337,8 0,66 1,68 

3 1 068,6 3 548,6 1 882,2 6 714,1 0,08 0,20 

4 265,0 538,3 89,9 266,6 1,41 3,27 

5 101,4 257,0 28,4 83,6 0,37 1,29 

6 995,2 3 186,2 127,9 534,4 0,10 0,25 

7 2,05 72,6 14,3 325,4 1,06 30,42 

Vysvětlivky: vzorek č. 1, 2, 3 – TAP s obsahem směsného komunálního odpadu, vzorek č. 4 – TAP 

s obsahem pneumatik se separovanou tkaninou, vzorek č. 5 – TAP s obsahem pryžového granulátu 

z pneumatik, vzorek č. 6 – TAP směsné palivo, vzorek č. 7 – TAP nadrcené pražce. 

 

Grafické znázornění testovaných vzorků v následujících kapitolách 7.1 až 7.3 

vyjadřuje: srovnání koncentrací sledovaného prvku v analytickém vzorku a v popelu, 

procentuální podíl sledovaného prvku v popelu a závislost koncentrace sledovaného prvku 

v popelu na koncentraci v analytickém vzorku, což mi umožnilo kromě základního 
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porovnání, získat navíc také celkový přehled o chování těchto prvků během spalování při 

teplotě 550 °C.  

7.1 Vyhodnocení měření Pb 

Na Obrázku 17 jsou graficky znázorněny naměřené hodnoty koncentrací Pb 

v analytickém vzorku a v popelu, který zůstal po spálení analytického vzorku vyjádřený 

v miligramech na kilogram sušiny. Je zde rovněž znázorněno srovnání výsledných 

koncentrací, ze kterých je patrný úbytek Pb v popelu oproti analytickému vzorku.   

 

Obrázek č. 17: Srovnání koncentrací sledovaného Pb v analytickém vzorku a v popelu 

Vysvětlivky: vzorek č. 1, 2, 3 – TAP s obsahem směsného komunálního odpadu, vzorek č. 4 – TAP 

s obsahem pneumatik se separovanou tkaninou, vzorek č. 5 – TAP s obsahem pryžového granulátu z 

pneumatik, vzorek č. 6 – TAP směsné palivo, vzorek č. 7 – TAP nadrcené pražce. 

V analytickém vzorku bylo naměřeno nejméně Pb ve vzorku 7, tj. v drcených 

pražcích, naopak nejvíce ho bylo obsaženo ve vzorku 3, který byl ze směsného 

komunálního odpadu. Z obrázku 17, kde je znázorněna koncentrace olova v původním 

vzorku a po spálení je velmi dobře patrné, že spálením vzorku dochází k úbytku olova 

v popelu.  

Procentuální obsah stanovovaného prvku, tedy Pb, který zůstal v popelu po spálení 

analytického vzorku, je pak znázorněn v grafech na Obrázku 18. Graficky jsou zde 

znázorněny hodnoty procentuální koncentrace Pb naměřené v popelu.  
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Obrázek č. 18: Procentuální podíl Pb v popelu 

Vysvětlivky: vzorek č. 1, 2, 3 – TAP s obsahem směsného komunálního odpadu, vzorek č. 4 – TAP 

s obsahem pneumatik se separovanou tkaninou, vzorek č. 5 – TAP s obsahem pryžového granulátu z 

pneumatik, vzorek č. 6 – TAP směsné palivo, vzorek č. 7 – TAP nadrcené pražce. 

Největší úbytek olova byl zaznamenán u vzorku 5 z drcených pneumatik se separovanou 

tkaninou, kde do popela přešlo cca 50 % olova. Průměrný úbytek olova byl tedy 38 %. 

Graf na Obrázku 19 znázorňuje závislost koncentrace měřených stopových prvků 

v analytickém vzorku na koncentraci měřených stopových prvků v popelu.  

 

Obrázek č. 19: Závislost koncentrace Pb v popelu na koncentraci v analytickém vzorku 
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Z grafu na Obrázku 19 je patrné, že úbytek koncentrace v procesu spalování je 

přibližně stejný a to pro všechny koncentrační úrovně. Lze zde pozorovat významnou 

lineární závislost (R
2
 = 0,9969) mezi obsahem sledovaného prvku v analytickém stavu        

a popelu. Čím více se lineární závislost blíží jedné, tak je významnější a říká nám, že daný 

prvek se chová ve všech koncentračních úrovních podobně. Tedy, že do spalin přechází 

vždy téměř stejný podíl měřeného Pb.  

Nejvyšší obsah měřeného olova byl zjištěn u vzorku TAP vyrobeného z komunálního 

odpadu č. 3 a ve vzorku č. 6 z pryžového granulátu. U vzorku č. 3 je předpoklad, že 

zvýšený obsah olova je způsoben zvýšeným obsahem syntetického textilu, pravděpodobně 

z použitých barviv.  

U vzorku č. 6 je vyšší obsah Pb pravděpodobně způsoben obsahem Pb v pryži.  

7.2 Vyhodnocení měření Cr 

Na Obrázku 20 je graf, se zanesenými naměřenými hodnotami koncentrací Cr 

v analytickém vzorku a v popelu, který zůstal po spálení analytického vzorku. A je zde 

znázorněno srovnání výsledných koncentrací, ze kterých je patrný úbytek Cr v popelu 

oproti analytickému vzorku. 

 

Obrázek č. 20: Srovnání koncentrací sledovaného Cr v analytickém vzorku a v popelu 
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Vysvětlivky: vzorek č. 1, 2, 3 – TAP s obsahem směsného komunálního odpadu, vzorek č. 4 – TAP 

s obsahem pneumatik se separovanou tkaninou, vzorek č. 5 – TAP s obsahem pryžového granulátu z 

pneumatik, vzorek č. 6 – TAP směsné palivo, vzorek č. 7 – TAP nadrcené pražce. 

 

Nejmenší úbytek chromu byl pozorován u vzorku 1, který tvořil směsný komunální 

odpad, kdy došlo jen ke zhruba 14 % úbytku. Naopak nejvyšší úbytek chromu byl 

zaznamenán u vzorku 5, který byl tvořený pryžovým granulátem z pneumatik, kdy došlo 

k 41 % úbytku obsahu Cr. Jedná se o různé vzorky tuhých alternativních paliv a podíl 

jednotlivých komponent je v něm rozdílný, proto i ty změny v obsahu jednotlivých prvků. 

Průměrně došlo k úbytku přibližně 22 % chromu v popelu oproti původnímu vzorku. 

Procentuální obsah stanovovaného prvku, tedy chromu, který zůstal v popelu po 

spálení analytického vzorku, jsou znázorněny v grafu na Obrázku 21.  

 

 

Obrázek č. 21: Procentuální podíl Cr v popelu 

Vysvětlivky: vzorek č. 1, 2, 3 – TAP s obsahem směsného komunálního odpadu, vzorek č. 4 – TAP 

s obsahem pneumatik se separovanou tkaninou, vzorek č. 5 – TAP s obsahem pryžového granulátu z 

pneumatik, vzorek č. 6 – TAP směsné palivo, vzorek č. 7 – TAP nadrcené pražce. 

 

Z grafu je patrné, že největší úbytek olova byl u vzorku 5, který obsahoval pryžový 

granulát z nadrcených pneumatik, kde do popela přešlo cca 50 % olova. Průměrný úbytek 

olova u všech vzorků vybraných tuhých alternativních paliv bylo 38 %. 
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Na třetím grafu (Obrázek 22) je znázorněna závislost koncentrace Cr v analytickém 

vzorku na koncentraci měřených stopových prvků v popelu. Na tomto grafu lze vidět, že 

úbytek koncentrace v procesu spalování je přibližně stejný pro všechny naměřené 

koncentrační úrovně. Vychází obdobně jako u olova lineární závislost (R
2 
= 0,9999). 

 

 

Obrázek č. 22: Závislost koncentrace Cr v popelu na koncentraci v analytickém vzorku 

 

Chrom byl stanoven v nejvyšší koncentraci u vzorku TAP č. 3 vyrobeného z 

komunálního opadu. Zvýšená koncentrace byla pravděpodobně způsobena přítomností 

anorganických pigmentů v textiliích a plastu.  

 

7.3 Vyhodnocení měření As 

Ze sedmi testovaných vzorků byl arsen nejvíce obsažen ve vzorku 7, který byl tvořen 

drcenými pražci. Nejnižší koncentrace naopak byla stanovena u vzorku 3 ze směsného 

komunálního odpadu. Spálením vzorku docházelo k úbytku koncentrace arsenu v popelu, 

jak je vidět na obrázku 23.  
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Obrázek č. 23: Srovnání koncentrací sledovaného As v analytickém vzorku a v popelu 

Vysvětlivky: vzorek č. 1, 2, 3 – TAP s obsahem směsného komunálního odpadu, vzorek č. 4 – TAP 

s obsahem pneumatik se separovanou tkaninou, vzorek č. 5 – TAP s obsahem pryžového granulátu z 

pneumatik, vzorek č. 6 – TAP směsné palivo, vzorek č. 7 – TAP nadrcené pražce. 

 

Na následujícím Obrázku 24 je procentuálně vyjádřen úbytek As. Nejmenší úbytek 

arsenu byl zaznamenán u vzorku 5, tvořeného z pryžového granulátu z pneumatik, kdy 

úbytek byl cca 30 %. Naopak největší úbytek byl zaznamenán u vzorku 6, tvořený 

směsným odpadem, kdy do popela přešlo cca 50 % arsenu. Průměrně přešlo do popela      

42 % arsenu. 

Zvýšená koncentrace As u vzorku č. 4 z nadrcených pneumatik byla pravděpodobně 

způsobena jeho přítomností v obsažené textilii. Naproti tomu u vzorku č. 7 vyrobeného 

z nadrcených pražců je zvýšená koncentrace As způsobena pravděpodobně chemickým 

ošetřením pražců.  



Brzáková Vladimíra: Porovnání kvality TAP a produktů po spálení 

s ohledem na výskyt vybraných stopových prvků 

 

2013  46 

 

Obrázek č. 24: Procentuální podíl As v popelu 

Vysvětlivky: vzorek č. 1, 2, 3 – TAP s obsahem směsného komunálního odpadu, vzorek č. 4 – TAP 

s obsahem pneumatik se separovanou tkaninou, vzorek č. 5 – TAP s obsahem pryžového granulátu z 

pneumatik, vzorek č. 6 – TAP směsné palivo, vzorek č. 7 – TAP nadrcené pražce. 

 

Na Obrázku 25 je graficky znázorněna závislost koncentrace arsenu v původním 

vzorku na vzorku po spálení. Na základě korelačního koeficientu (R
2
 = 0,9913) lze 

konstatovat, že zde dochází k významné závislosti mezi oběma koncentracemi, tedy 

lineární závislost mezi obsahem sledovaného kovu v analytickém vzorku a v popelu. Tato 

závislost, pokud se blíží r jedné, znamená, že daný kov se ve všech koncentračních 

úrovních chová téměř shodně, do spalin přechází stejný podíl kovu. Z naměřených 

výsledků je patrná zanedbatelná výchylka, pouze u vzorku TAP 6 směsného paliva. 
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Obrázek č. 25: Závislost koncentrace As v popelu na koncentraci v analytickém vzorku 

Vysvětlivky: vzorek č. 1, 2, 3 – TAP s obsahem směsného komunálního odpadu, vzorek č. 4 – TAP 

s obsahem pneumatik se separovanou tkaninou, vzorek č. 5 – TAP s obsahem pryžového granulátu z 

pneumatik, vzorek č. 6 – TAP směsné palivo, vzorek č. 7 – TAP nadrcené pražce. 

 

 

Zvýšená koncentrace As u vzorku č. 4 ze směsného paliva byl pravděpodobně 

způsoben zvýšeným obsahem textilu z použitých pneumatik. U vzorku č. 7 z nadrcených 

pražců byla zvýšená hodnota koncentrace As pravděpodobně způsobena chemickým 

ošetřením dřeva.  
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8 ZÁVĚR A NÁVRH ŘEŠENÍ 

Ve vybraných sedmi vzorcích tuhých alternativních paliv byly stanoveny tři různé 

stopové prvky (Pb, Cr a As). Výběr těchto prvků byl zvolen s ohledem na jejich výrazně 

nepříznivý vliv na životní prostředí i zdraví člověka.  

Z výsledků je patrné, že spálením vzorku dochází k poklesu koncentrace 

sledovaných prvků. Největší pokles byl zaznamenán u arsenu, v průměru o 42 %. Tento 

pokles byl způsoben vysokou těkavostí sloučenin arsenu. Nejstabilnějším ze tří 

stanovovaných prvků byl chrom, kdy pokles koncentrace v popelu byl 22 %. Sloučeniny 

chrómu jsou málo těkavé, a proto přecházejí do popelovin. U olova byl zaznamenán 

průměrný úbytek 38 %.  

Při spalování TAP dochází k migraci prvků a je proto nutné sledovat, kam se tyto 

prvky dostanou. Množství prvků v popelovinách ovlivňuje nejen koncentrace těchto prvků 

ve vstupním materiálu, ale i technologie spalování a celkově nastavení spalovacího režimu. 

Je nutné proto sledovat koncentraci prvků v popelovinách, a pokud by byly překročeny 

limity, které jsou v souladu s platnou legislativou, muselo by se s popelovinami zacházet 

jako s nebezpečným odpadem. Z hlediska ekonomiky by pak vyrobené TAP byly 

znevýhodněné, jelikož by zde rostly náklady na likvidaci produktů po spalování. 

Naopak u prvků netěkavých lze často, vzhledem k opačnému jevu - tedy k hodnotám 

vzrůstajícím, usuzovat na obohacení daného prvku v popelu. K takovému obohacení může 

dojít buď zpětnou sorpcí prvku popela nebo odtěkáním většího množství jiných sloučenin   

a prvků, čímž dochází k navýšení sledovaného stopového prvku, což může být využito pro 

výrobu vzácných kovů, které se vyskytují v palivech.   

Lze očekávat, že náhrada dnes užívaných fosilních zdrojů tuhými alternativními 

palivy je i do budoucna jednou z vhodných metod nejen díky šetrnějším přístupům k ŽP, 

ale také pro ekonomickou stránku dané problematiky. Naše vědecká sféra jistě v této 

oblasti i v následných letech přinese mnohé návrhy, které tento způsob zneškodňování 

odpadu ještě vylepší. Součástí této práce je i úkol zamyslet se nad vhodnými a zároveň 

realizovatelnými návrhy, některé následně uvádím. 

V současné době je sice užíváno mnoho alternativní paliv, ovšem jejich výhodnějším 

tříděním, by bylo možné přispět k snížení obsahu síry a chloru, což způsobí menší 



Brzáková Vladimíra: Porovnání kvality TAP a produktů po spálení 

s ohledem na výskyt vybraných stopových prvků 

 

2013  49 

nalepování materiálů u vstupu do rotační pece a tím i úsporu v nákupu dalších 

komponentů, které jsou k omezení tohoto nalepování nutné. Stejného úspěchu jde docílit     

i přidáním biomasy k TAP, což je dalším vhodným návrhem, který je zatím málo 

využíván. 

Vlhkost spalovaného materiálu by mohla být snížena delší dobou předsoušení, čímž 

by došlo k omezení vzniku páry a tím i oxidace některých částí zařízení, což s sebou 

přinese delší dobu užívání jednotlivých komponentů a tudíž i finanční úsporu. 

Změnou poměru jednotlivých komodit v celkové sumě spalovaného materiálu, které 

jsou vypsány v Tabulce 1 lze získat různé varianty směsi, což může být využito při 

nutnosti zvýšení výhřevnosti, či potřeby snížení objemu popela, či jeho složení. Jednotlivé 

prvky, které byly sledovány v prováděných rozborech lze složením spalovaného materiálu 

také výrazně ovlivnit.  
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