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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá řešením problematiky stabilizace v produktech termické 

likvidace nebezpečného odpadu ze zdravotnických zařízení – popelu se struskou a aktivního 

uhlí z procesu čištění spalin. Tyto produkty likvidace spadají podle odpadové legislativy do 

kategorie nebezpečný odpad, což potvrdila provedená analýza. K imobilizaci polutantů byl 

vybrán postup cementace. Oba vzorky byly stabilizovány přídavkem 10 %, 20 % a 30 % 

Portlandského cementu. Účinnost cementace byla sledována po 1, 4, 7 a 28 dnech hydratace 

analýzou vodného výluhu připraveného z produktů hydratace. Ze získaných výsledků 

vyplývá, že zvoleným postupem byla do produktu hydratace vázána řada kovů. Výsledné 

produkty však překračovaly ve vodném výluhu limitní koncentrace u rozpuštěných látek 

a chloridů a proto jsou i produkty hydratace nadále nebezpečným odpadem. Z uvedeného 

důvodu rovněž nesplnily požadavky na testy ekotoxicity. 
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Abstract 

This thesis deals with the issues of stabilization in the products of thermal disposal of 

hazardous waste from health care facilities - ash with slag and activated carbon from flue-gas 

cleaning. These products fall by the waste disposal legislation into the category of hazardous 

waste, which was confirmed by the analysis. For the immobilization of pollutants was chosen 

cementation process. Both samples were stabilized by the addition of 10%, 20% and 30% 

Portland cement. Efficacy was monitored by cementing after 1, 4, 7 and 28 days of hydration 

analysis of an aqueous extract prepared from the products of hydration. The results show that 

the method chosen was to hydration products bound with a number of metals. The final 

products, however, exceeded in aqueous leachate concentration limit for dissolved solids and 

chlorides and therefore they are classified as a hazardous waste again. For that reason, has 

failed to meet the requirement for ecotoxicity test. 
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1. Úvod 

Odpad, který vzniká v  průmyslu a  v  komunální sféře je obvykle zpracován buď 

recyklováním nebo ve spalovnách nebo skládkováním. V  této diplomové práci se zaměřím 

konkrétně na zpracování nebezpečného odpadu, který je produkován nemocnicemi. 

Nemocnice produkují velké množství odpadů, které spadá do různých kategorií. 

Odpady rovněž pocházejí z  různých oddělení, jako jsou transfúzní stanice, krevní banky, 

laboratoře zaměřené na výzkum v  oboru zdravotnictví, patologie atd. 

Specifickou vlastností pro odpady vznikající z  provozu nemocničních, lázeňských 

zařízení a  laboratoří je infekčnost. Tato nebezpečná vlastnost zaujímá mezi zbylými 

nebezpečnými vlastnostmi jako je např. (výbušnost, hořlavost, oxidační schopnost, 

dráždivost, toxicita, karcinogenita, mutagenita, teratogenita, žíravost) významné místo a  na 

odpady s  touto vlastností je třeba pohlížet jinak než na ostatní nebezpečné odpady.  

Mezi infekční odpady se řadí např. odpady mikrobiálních kultur, upotřebené injekční 

stříkačky, hygienické doplňky apod. Infekční materiál odkládáme do uzavřených nádob, 

jejichž obsah se většinou odstraňuje v  nemocničních spalovnách. 

Odpady vznikající z  administrativy nemocničních zařízení nejsou klasifikovány jako 

nebezpečné a  pohlíží se na ně jako na tuhý komunální odpad. Jedná se např. o  papír, umělé 

hmoty, zbytky potravin a  rostliny. Rovněž odpady, které vznikají při údržbě a  úklidu 

nemocnic jsou považovány za tuhé komunální odpady. Tyto odpady by se za žádnou cenu 

neměly mísit s  nebezpečnými odpady. 

Z  celkového množství všech odpadů produkovaných nemocnicí se uvádí, že 75 % až 

90 % zaujímá odpad srovnatelný s  komunálním odpadem, zbylých 10 % až 25 % je 

považováno za nebezpečný, jež může způsobit zdravotní problémy a  z  toho méně než 10 % 

je infekčního charakteru [1]. 

Cílem diplomové práce je ověřit navržený postup cementace a  nalézt nejúčinnější 

poměr smísení cementu k  popelu, (upotřebenému aktivnímu uhlí) tak, aby hodnoty 

koncentrace vyluhovatelnosti těžkých kovů a  dalších sledovaných ukazatelů byly co nejnižší. 
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2. Teoretická část 

Veškerá výrobní i  nevýrobní činnost společnosti je doprovázena vznikem odpadů. 

Otázka jejich využívání nebo odstraňování je prvořadý úkol, jak z  hlediska ochrany životního 

prostředí, tak i  z  hlediska ekonomického. Vznikající odpad je obvykle recyklován, spalován, 

nebo uložen na skládku. Zatímco skládkování je nejvíce běžnou metodou, spalování odpadů 

v  ČR a  jiných evropských zemích narůstá. To je dáno omezenou kapacitou skládek a  taky 

tím, že se snažíme odpad energeticky využít. Navíc pro některé nebezpečné odpady jako 

odpad ze zdravotnictví je to jediný způsob odstranění. Vzhledem k  tomu, že spalování vede 

k  produkci určitého množství popela a  strusky, jakožto nespalitelného zbytku, musíme najít 

způsoby, které zajistí, že životní prostředí není negativně narušováno a  to např. těžkými 

kovy, které se v  těchto reziduích nacházejí.  

 2.1  Odpadové hospodářství 

Odpadové hospodářství je relativně mladou, avšak dynamicky se rozvíjející oblastí 

národního hospodářství. Průmyslově a  ekonomicky vyspělé země se začaly odpadovým 

hospodářstvím intenzivně zabývat teprve v  posledních 20 – 30 letech, v  České republice 

vznikl první zákon o  odpadech až v  roce 1991. Před rokem 1991 nebylo nakládání s  odpady 

v  ČR na legislativní úrovni nijak kontrolováno ani řízeno a  s  výjimkou tzv. druhotných 

surovin nebylo ošetřeno žádným složkovým předpisem [2]. Odpadové hospodářství řeší 

nakládání s  odpady ve výrobním i  spotřebitelském sektoru. Hlavní cíle plánu odpadového 

hospodářství můžeme charakterizovat těmito body: 

 podpora materiálového využití odpadů a  omezení jejich negativního vlivu na lidské 

zdraví a  životní prostředí 

 předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností  

 snížení měrné produkce nebezpečných odpadů  

 vytváření jednotné a  přiměřené sítě zařízení k  nakládání s  odpady  

 zásady pro rozhodování ve věcech dovozu a  vývozu odpadů  

 zvýšit podíl recyklovaných odpadů 

 snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky  



 

2014  12 

 snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen 

"BRKO") ukládaných na skládky [3]. 

Závazná část Plánu odpadového hospodářství byla vyhlášena v  nařízení vlády 

č.197/2003 Sb. a  jeho platnost byla určena na deset let, tedy na roky 2003 – 2013. V  Plánu 

odpadového hospodářství ČR jsou zahrnuty cíle pro nakládání s  odpady stanovené 

závaznými předpisy ČR a  EU [4]. 

 2.2  Zákon o  odpadech 

Stěžejním zákonem v  oblasti odpadového hospodářství je Zákon o odpadech 

č. 185/2001 Sb. a  o  změně některých dalších zákonů. Zákon o  odpadech určuje pravidla pro 

předcházení vzniku odpadů a  pro nakládání s  nimi při současném dodržování ochrany 

životního prostředí, ochrany zdraví člověka a  trvale udržitelného rozvoje. Dále zákon 

stanovuje práva a  povinnosti osob v  odpadovém hospodářství a  působnost orgánu veřejné 

správy. Zákon zavedl tzv. „hierarchii odpadů“, kde na prvním místě stojí předcházení vzniku 

odpadů a  za ním následuje znovupoužití již nepotřebných výrobků. Dále pak platí, že 

materiálové využívání odpadů (recyklace) má mít přednost před energetickým využíváním, 

a to zase před odstraňováním odpadů (skládkováním). 

Základní pojmy definované v zákonu o odpadech 

Klíčovým slovem odpadového hospodářství je pojem „odpad“. Dle § 3  odst. 1  výše 

zmiňovaného zákona č. 185/2001 Sb., o  odpadech a  o  změně některých dalších zákonů je 

pojem odpad definován takto: 

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

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

[5]. 

Dále zákon definuje pojmy Využívání odpadů a  Odstraňovaní odpadů.  Na tyto pojmy 

odkazují přílohy č. 3 a č. 4  k  tomuto zákonu. Jednotlivé popisy nebezpečných vlastností, 

složek a  způsobu využívání či odstraňování odpadů jsou opatřeny kódy.  
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Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 

terénu 

Výše uvedená vyhláška je ve sbírce zákonů označena číslem 294/2005 Sb. 

a zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a  v  souladu s  nimi upravuje: 

a) technické požadavky na skládky odpadů (dále jen "skládky") a  podmínky jejich 

provozování, 

b) seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládku, případně které lze ukládat na 

skládku pouze za určitých podmínek, 

c) způsob hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti a  mísitelnosti a  způsob prokazování 

přijatelnosti odpadu do zařízení k  využívání a  odstraňování odpadů, 

d) technické požadavky pro nakládání s  odpady vzniklými při spalování nebezpečných 

odpadů [6]. 

Nebezpečné odpady, upravené stabilizací podle § 4  odst. 7  písm. b), mohou být 

ukládány na skládkách skupiny S -ostatní odpad až po ukončení technologického procesu 

stabilizace a  dosažení nejvýše přípustných hodnot výluhu odpadu stanovené výluhové třídy 

[6]. 

Mísitelnost odpadů ukládaných na skládky 

Při ukládání odpadů na skládky musí být minimalizována možnost chemických reakcí 

mezi různými druhy ukládaných odpadů. 

Mísitelnost je kritérium pro posuzování možnosti společného ukládání dvou nebo více 

druhů odpadů na skládku. Odpady jsou navzájem mísitelné, pokud při jejich společném 

uložení na skládku nedochází k  reakcím s  nežádoucími projevy. Za nežádoucí projevy 

chemických reakcí mezi odpady ukládanými na vícedruhové skládky je považován zejména 

vývin tepla s  možností zahoření, vývin hořlavých nebo toxických plynů, vytvoření podmínek 

umožňujících významné zvýšení vyluhovatelnosti škodlivých látek z  odpadu do vnitřních 

skládkových vod [6]. 

Způsoby a postupy, které se považují za úpravu odpadů před jejich uložením na 

skládku 

V příloze č. 4. zákona 185/2001 Sb. jsou pod kódy D 8, D 9, D 13, D 14 uvedeny 

způsoby úpravy odpadů: 
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D 8 – Biologická úprava - je řízené působení biologicky aktivní složky na odpad za 

účelem změny vlastností odpadu spočívající např. ve snížení obsahu či uvolňování škodlivých 

látek obsažených v  odpadu do roztoku, snížení objemu či hmotnosti odpadu nebo významné 

snížení patogenních biologických činitelů za účelem odstranění nebezpečné vlastnosti H 9 - 

infekčnost. 

Technologie patřící do této skupiny úpravy odpadů využívají k  úpravě odpadů 

přirozené i vybrané mikrobiální kultury. Účinnost úpravy, zejména pokud se jedná 

o selektivní biodegradaci škodlivých látek v  odpadu (např. ropných látek), musí být 

sledována ve vztahu k  celkové hmotnosti upravovaného odpadu tak, aby byl vyloučen vliv 

ředění tohoto odpadu dalšími látkami (výrobky, materiály, odpady), přidávanými k  němu 

v  rámci technologie úpravy. Účinnost technologie s  cílem snížení nebo odstranění 

patogenních biologických činitelů musí být sledována pomocí fyzikálních, chemických 

a biologických ukazatelů. 

D  9  – Fyzikálně-chemická úprava - např. odpařování, sušení, kalcinace, změna reakce 

(změna pH - neutralizace), změna chemického složení, odvodnění, srážení, filtrace, 

zpevňování (solidifikace), zapouzdření (enkapsulace), zeskelnění (vitrifikace), zatavení do 

skla (vitrifikace), zatavení do asfaltu (bitumenace), zatavení do síry, kombinace uvedených 

postupů atd. 

Pojem solidifikace zahrnuje nejen zpevňování kapalných odpadů, ale je používán i  pro 

popis úpravy pevných odpadů, spočívající v  jejich smíchání s  pojivy a  následnou změnou 

jejich fyzikálních a  často, v  návaznosti na druh použitého pojiva, i  chemických vlastností. 

Jako pojiva jsou užívány nejrůznější materiály (i  odpady), které někdy chemicky reagují 

s  odpadem, jindy pouze obalují jeho částice bez probíhajících chemických reakcí. Jako 

aktivní pojiva jsou nejčastěji užívána maltotvorná, hydraulická pojiva - cement, vápno a jejich 

směsi - doplněná dalšími přísadami, např. křemičitany, popílkem, bentonitem. Jako pasivní 

pojiva jsou nejčastěji používány síra, asfalt, plasty apod. Při solidifikaci s  využitím 

maltotvorných pojiv jsou pevné odpady mnohdy rozplavovány nebo rozpouštěny ve vodě 

a následně jsou do roztoku nebo suspenze přidávána pojiva a  spolu s  nimi pomocné látky 

(aditiva), které odpad upraví do podoby pevných věcí. Technologie solidifikace jsou 

uplatňovány v  desítkách variant lišících se poměrem použitých přísad a  pojiv, které jsou 

zpravidla charakteristické pro odpady, k  jejichž úpravě jsou používány. Tuhnutí, respektive 

zrání produktu, v  něhož se solidifikovaný odpad v  průběhu úpravy přetváří, je považováno 

za součást technologie úpravy odpadu. 
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Uvedenými způsoby se upravují odpady, jejichž využití není možné nebo je 

ekonomicky i  technologicky velmi náročné a  jejichž odstranění by bez úpravy nepřiměřeně 

zvyšovalo riziko pro zdraví lidí, pro jednotlivé složky životního prostředí nebo by nebylo 

možné vzhledem k  omezením vyplývajícím z  obecně závazných předpisů. 

D  13 – Úprava složení odpadů. Úprava složení odpadu zahrnuje i  třídění odpadu – 

tj. oddělení jednotlivých složek odpadu, prováděné především za účelem jejich využití, 

s  nimiž je zpravidla dále nakládáno rozdílným způsobem, přičemž nejméně jedna vytříděná 

složka je odstraňována uložením na skládku. Při smíšení odpadů musí být dodržen zákaz 

„ředění a míšení“ nebezpečných odpadů podle § 12 odst. 5  zákona a  další omezení 

vyplývající z  této vyhlášky a  citovaného zákona. 

D  14 – Jiné způsoby úpravy odpadů zahrnuje způsoby úpravy odpadů, jejichž přiřazení 

k  výše uvedeným kódům není možné (např. balení odpadů, včetně jejich umístění do 

speciálních kontejnerů), nebo kombinace postupů zahrnutých pod výše uvedenými postupy 

[6]. 

Hodnocení odpadů upravených stabilizací před jejich uložením na skládku 

Odpady upravené stabilizací některým ze způsobů (solidifikace, vitrifikace, bitumenace, 

zatavení do síry apod.) se před uložením na skládku hodnotí pouze na základě výluhu. 

Rozbory sušiny se neprovádějí. Úprava vzorku odpadu pro účely přípravy jeho vodného 

výluhu se provádí: 

 pro upravené odpady, mající konzistenci pevnou, charakteru stavebních materiálů 

(např. beton, asfalt) nebo skla, se vzorek upraveného odpadu pro přípravu výluhu 

zhotoví ve tvaru válce o  průměru 4  cm a  o  hmotnosti 100 g  ± 10 g  [6]. 

 pro upravené odpady sypké s  konzistencí pevného charakteru drobivých zemin se 

postupuje podle ČSN EN 12457-4  (83 8005). Pro filtraci výluhu určeného 

k ekotoxikologickým testům se použijí papírové filtry se střední velikostí póru 5 µm 

[6]. 

Hodnocení odpadů na základě tříd vyluhovatelnosti 

Třída vyluhovatelnosti je nejvýše přípustná hodnota ukazatelů – koncentrace škodlivin 

ve vodném výluhu odpadu (v  mg.l
-1

) pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti, jak uvádí tabulka 

č. 11. uvedená v příloze č. 2. 
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 2.3  Využívání a odstraňování odpadů 

Průmyslová činnost vytváří asi 50 % odpadů, energetika asi 40 %, zbytek tvoří 

komunální odpady a zemědělství. Odpady v  zemědělství (popř. z  potravinářského průmyslu) 

jsou převážně organického původu, a  proto se většinou využívají jako krmiva a hnojiva. Jsou 

tedy převážně recyklovány svým výrobním odvětvím. 

Průmyslové odpady se vyskytují v  nesmírné rozmanitosti druhů. Mohou to být balastní 

inertní látky, které odpadají při těžbě a  zpracování surovin (hlušiny, skrývky zemin), až po 

látky velmi toxické nebo jinak nebezpečné (kyanidové odpady z  moříren kovů, chemické 

odpady z  výrob pesticidů) 

V  energetickém průmyslu při spalování fosilních paliv vzniká velké množství 

popelovin (škvára, struska, popílek). V  současné době při odsiřovacích procesech spalin 

i velká množství sirnatých sloučenin (sádra) [7]. 

Komunální odpad je nejpestřejším (nehomogenním) odpadem. Do skupiny komunálních 

odpadů zařazujeme všechny odpady vznikající na území obce při činnosti domácností, ale 

také obcí a  malých živnostníků. Nejběžnějším příkladem komunálních odpadů je směsný 

komunální odpad (zbytkový, nevytříděný odpad z  domácností), vytříditelné složky 

komunálního odpadu (sklo, papír, plasty), ale také objemný odpad (např. nábytek, apod.), 

nebezpečné odpady (např. odevzdané ve sběrných dvorech) a  odpad z  udržování zeleně. 

Kromě těchto základních komunálních odpadů tvoří významnou a  dosud ne zcela řešenou 

skupinu biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO). V  roce 2011 se komunální 

odpady podílely z  18 % na celkové produkci všech odpadů v  ČR [8]. 

Odpady ze zemědělské činnosti lze rozdělit do dvou skupin. Jednou z  nich jsou 

biologicky rozložitelné odpady z  rostlinné a  živočišné výroby, např. odpady z  rostlinných 

zbytků, zvířecí trus, moč či hnůj, které slouží k  podpoře zemědělské výroby, a další, jako 

např. agrochemické odpady (zemědělská hnojiva aj.). Většina zemědělských odpadů je 

materiálově využívána buď přímo anebo po úpravě biologickými procesy (kompostováním, 

anaerobní digescí) [8]. 

Nebezpečný odpad lze charakterizovat nebezpečnými vlastnostmi jako je např. 

výbušnost, hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicita, karcinogenita, radioaktivita, 

žíravost, infekčnost, schopnost uvolňovat toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo 

kyselinami, schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po jeho 
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odstraňování. Mezi nebezpečné odpady patří např. zbytky umělých hnojiv, herbicidů, 

pesticidů, mořidel, barev, laků, odmašťovadel, ředidel, olejů mazacích i motorových, lepidel, 

nemrznoucích směsí, čisticích prostředků, akumulátory, léky, zářivky, rtuťové teploměry, 

fotochemikálie, zdravotnický odpad [8]. 

 2.4  Termické způsoby odstraňování nebezpečného odpadu 

Jako termické metody odstraňování odpadů lze souhrnně označit technologie, při nichž 

dochází k  působení na odpadní látku teplotou přesahující meze její chemické stability, 

popřípadě ke spolupůsobení teploty a  kyslíku v  prostředí s  regulovaným obsahem kyslíku; 

pod tento pojem lze zahrnout spalování, zplyňování, pyrolýzu, plasmové metody, popř. i jiné 

[9]. 

Uvedené termické metody nejsou konečným způsobem odstranění odpadů, neboť 

vznikají vedlejší produkty, jimiž je popel (struska) a  plynné látky, jež obsahují škodlivé 

plynné i  pevné částice. 

Teploty používané u  jednotlivých technologií bývají udávány ve velmi širokém 

rozmezí, nejčastěji mezi 300 °C  a  1500 °C, výjimečně i teploty vyšší; u plasmových metod 

jsou aplikovány teploty několika tisíc stupňů (nejčastěji v  rozmezí 6000 °C  až 12 000 °C). 

Vzhledem k  technologickému určení termických zařízení na odstraňování odpadů je 

významným kritériem pro hodnocení jednotlivých procesů především dosažitelný stupeň 

rozkladu odpadní látky, který je ve většině případů (především při destrukci organických 

odpadních látek typu PCDD a  PCDF) ovlivněn nejen teplotou, ale zejména chemickými 

vlastnostmi (charakterem) prostředí, v  němž daný proces probíhá. Často lze takto dosáhnout 

za redukčních podmínek stejně hluboké destrukce odpadních látek při podstatně nižších 

teplotách, než v  prostředí oxidačním [9]. Podle vztahu ke kyslíku rozdělujeme procesy na: 

 Oxidační – obsah kyslíku v  reakčním prostoru je stechiometrický (roven) nebo vyšší 

vzhledem ke zpracovávanému odpadu. Tyto procesy zahrnují spalování nízkoteplotní 

nebo vysokoteplotní, 

 Redukční procesy – obsah kyslíku v  reakčním prostoru je nulový nebo hluboko pod 

jeho stechiometrickou potřebou ke zpracovávanému odpadu. Tyto procesy zahrnují 

pyrolýzu a  zplyňování [7]. 
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Využití energetického potenciálu odpadů (samozřejmě po materiálovém využití) patří 

mezi nejefektivnější způsoby jejich odstraňování. Nutné je také dodat, že spalovny musí být 

samozřejmě vybaveny velmi účinným zařízením na čištění vzniklých spalin. Jinak by se 

problematika zneškodňování přenesla do oblasti znečišťování ovzduší [7]. 

Technologie spalování odpadů 

Základní předností spalování odpadů ve srovnání s  ostatními metodami jejich 

odstraňování je značná redukce původního objemu odpadů a  podstatné snížení množství 

kontaminantů, což zjednodušuje podmínky pro konečné uložení zbytků po spalování 

na skládkách. Pro některé odpadní materiály, zejména zvláštní odpady ze zdravotnických 

zařízení, nebo odpady z  chemického průmyslu je to v  podstatě jediný způsob jejich možného 

odstranění. Příznivým aspektem této metody je rovněž možnost využití tepla, uvolněného při 

spalování odpadu, nebo jeho konverze na jinou formu energie pro průmyslové nebo veřejné 

využití [9]. 

Vlastnosti spalovaných odpadů 

Spalovací technologie může být aplikována na širokou řadu odpadů, ať již se jedná 

o odpady komunální (včetně kalů z  čistíren odpadních vod), průmyslové, zemědělské či 

zvláštní, vyskytující se ve všech fyzikálních konzistencích, tj. ve skupenství tuhém, tekutém, 

plynném či pastovitém. 

Každý odpad je charakterizovaný jednak obsahem hořlaviny (především obsahem 

spalitelných látek, tj. uhlíku, vodíku, síry); jednak obsahem popela (je určen celkovým 

množstvím minerálních látek a  označován písmenem A) a  vlhkosti (označováno W). Hranicí 

pro spalování tuhého odpadu bez přívodu podpůrného paliva je minimální výhřevnost odpadu 

5 000 kJ.kg
-1 

; této podmínce odpovídá následující složení odpadu: 

 obsah popela A  ≤ 60 %; 

 obsah vlhkosti W  ≤ 50 %; 

 obsah hořlaviny C  ≥ 25 %. 

Platí:     C +W +A =100 %.  
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 2.5  Principy spalování 

Spalování tuhých odpadů probíhá poměrně složitým způsobem; je podmíněno jejich 

předchozím vysušením a  ohřevem na zápalnou teplotu, k  němuž dochází jednak sáláním 

žhavých spalin a  zdiva pece, jednak konvekcí spalin nebo předehřátého vzduchu. K  vysušení 

odpadu dochází za teplot 50 °C  až 150 °C. Za vyšších teplot pak v  důsledku složitých 

rozkladných procesů dochází ke vzniku těkavých látek; tyto jsou obecně hořlavé a  po jejich 

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

a po dosažení zápalné teploty je postupně spalován. 

Tato zápalná teplota představuje minimální teplotu, při jejímž dosažení dochází 

ke spontánnímu hoření odpadu v  důsledku uvolnění dostatečného tepla ke krytí ztrát do 

okolí. K  tomu, aby další spalování probíhalo požadovaným způsobem za vzniku v podstatě 

neškodných plynných látek, je nutno zajistit určité základní podmínky, k  nimž patří: 

 dostatečné množství spalovacího vzduchu, který by měl být přiváděn s  přebytkem 

1,5  až 2,5  vůči stechiometrii spalovacích reakcí; 

 dostatečný vývin tepla nezbytný ke krytí ztrát tepla do okolí a  k  udržení minimální 

technologické teploty v  reakční komoře (závisí na druhu spalovaného odpadu); 

 zajištění zdržení spalin v  komoře dodatečného spalování (při dostatečné teplotě 

v rozmezí 1000 °C  až 1300 °C ) po dobu minimálně 2  sekund. 

Pokud odpadní materiály obsahují prvky jako Cl, F, S a N  ve svých hořlavých 

složkách, dochází při jejich spalování ke tvorbě HCl, HF, SO2  +  SO3  a  NO +  NO2. Odpadní 

spaliny obsahují především dusík N2, oxid uhličitý CO2, vodní páru H2O  a  přebytečný kyslík 

O2. Další plynné látky považujeme za stopové kontaminanty a  na jejich obsahu závisí 

požadavky na technické zabezpečení spalovny zařízením k  čištění spalin [9]. 

Spalovací režimy 

Rozlišujeme dva režimy spalování a  to kontinuální a  periodicky pracující. V případě 

periodicky pracujících spalovacích pecí se celá dávka odpadu vkládá do reakčního prostoru 

(obvykle do studené) pece najednou a  po průběhu technologického procesu spálení daného 

odpadu dochází po zchladnutí pece k  vyjmutí tuhých zbytků a  vyčištění pece, po němž je pec 

připravena k  nasazení další vsázky. V  tomto případě hovoříme o  časově neustáleném 

(nestacionárním) tepelném režimu. Naopak u  kontinuálně pracujících pecí odpad prochází 
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plynule nebo po dávkách po dobu potřebnou k  uskutečnění procesu spálení termického 

odstranění odpadu. Tento tepelný režim je ustálený a  teploty i  tepelné toky se vyznačují 

víceméně konstantními hodnotami v  určitém místě reakčního prostoru. 

Spalovny mohou mít různé konstrukce uspořádání spalovacího prostoru. Proto spalovny 

dělíme na spalovny s  roštovým, rotačním nebo fluidním ohništěm. 

Spalování na roštu 

Nejstarší způsob spalování pevných odpadů, jejichž základem je rošt, na němž probíhá 

vlastní spalovací proces. Celý spalovací cyklus je rozdělen do 4  fází, probíhajících obvykle 

postupně, v  závislosti na teplotách v  reakčním prostoru. 

 sušení přiváděného odpadu 

 zplyňování (probíhá zplyňování hořlavých látek v odpadech) 

 zapálení (těkavé složky prochází ohništěm ve formě proudu plynu a na povrchu 

proudu dochází k hoření) 

 odhořívání a vyhořování (teplota spalovaného odpadu stále stoupá, palivo prohořívá 

až vyhoří čili hořlavá část spalovaného odpadu je zredukována) 

V  průběhu procesu spalování dochází k  postupnému zmenšení objemu odpadu 

a snížení výšky lože odpadu z  původních 0,7  až 1,0  m  na konečnou výšku vrstvy škváry či 

popela 0,2  až 0,3 m [9]. 

Spalování v  rotační peci 

Rotační pece představují universální spalovací zařízení a jsou užívány ke spalování 

tuhých, kusových, granulovaných odpadů. Pece jsou rovněž používány ke spalování suspenzí, 

kalů a past [10]. Tato zařízení operují v  teplotním rozmezí od 800 °C  do 1  600 °C  tak, že 

rezidua vznikají v  rozmezí od suchých, volně tekoucích materiálů po spečenou strusku. 

Rotační pece bývají obvykle užívány ve dvojstupňovém provedení. Jako první stupeň, ve 

kterém probíhá spalování, substechiometrické spalování za teplot kolem 800 – 900 °C, se 

používá rotační pec, přičemž následuje druhý stupeň reprezentovaný dohořívací komorou, 

v níž je typicky teplota nad 1 200°C . Uvedené parametry teplot nelze brát jako směrné 

hodnoty, např. firma Westinghouse vyrábí speciální rotační pec chlazenou pomocí trubkových 

vestaveb, u  níž teplota na konci činí 1 400 °C  a  odpad ještě dohořívá na dohořívacích 
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roštech [11]. Dvoustupňově je konstruována i  spalovna postavená firmou Austrian Energy 

pro Aliachem v  Ostravě, jediná česká spalovna s  oprávněním zneškodňovat odpady 

s obsahem PCBs.  

Spalování v  šachtové peci 

Princip spalování odpadů v  šachtě spočívá v  postupném sázení odpadů shora na 

vyhřáté odpadové lože, přičemž vsázka klesá postupně šachtou dolů proti stoupajícím 

spalinám a  spalovacímu vzduchu. Přitom dochází k  postupnému vysoušení a  tepelnému 

rozkladu odpadů, spojenému s  vývinem karbonizačního plynu, zapálení a  posléze i  hoření 

vrstvy odpadů v  šachtě. V  poslední fázi vzniklý popel chladne důsledkem přívodu 

spalovacího vzduchu v  protiproudu ve spodní části šachty, který se od horkého popela ohřívá, 

což vede k  intenzifikaci procesu. U modernějších šachtových pecí je přívod vzduchu 

rozdělen po celé výšce šachty, což umožňuje vymezit jednotlivá pásma a  regulovat průběh 

spalovacího procesu [9]. 

Výhody a  nevýhody spalování 

Hlavní předností je snížení objemu odpadů na cca 10 % až 15 % objemu původního 

(odpovídá snížení hmotnosti na 20 až 40 % hmotnosti původní), což ve srovnání s dalšími 

metodami zneškodňování, tj. kompostováním nebo skládkováním, je snížení mnohem 

výraznější. 

Další výhodou metody spalování je rovněž skutečnost, že pro mnohé typy odpadů (např. 

chemické odpady, zvláštní zdravotní odpady), je to prakticky jediný vhodný způsob 

zneškodnění, přičemž zbytek po spalování je tuhý, sterilní a  většinou nepodléhá dalšímu 

rozkladu.  

Spalování odpadů však má rovněž své negativní stránky, k  nimž patří zejména: 

 vysoké investiční náklady na výstavbu spaloven; 

 vysoké náklady na provoz a  údržbu zařízení; 

 potřeba kvalifikovaného personálu pro provoz a  údržbu; 

 problémy s  možnostmi využití vyrobeného tepla; 

 možná destrukce odpadních látek potenciálně recyklovatelných; 

 nezbytnost nákladných opatření k  zábraně emisí do ovzduší a  vody [9]. 
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 2.6  Pyrolýza odpadů 

Pyrolýza je termický rozklad organických materiálů za nepřístupu medií obsahujících 

kyslík (vzduch, oxid uhličitý, vodní pára). Podstatou je ohřev materiálu nad mez termické 

stability organických sloučenin, což vede k  jejich štěpení až na stálé nízkomolekulární 

produkty (plynné, kapalné frakce) a  tuhý zbytek. Pyrolýzu odpadů můžeme provozovat 

v zařízeních jako je externě ohřívaná retorta, koksová komora, nebo v  rotační peci. 

 V  oblasti teplot 150 °C  až 1000 °C  se vysokomolekulární látky rozkládají na 

nízkomolekulární stabilní těkavé produkty a  koks. Z  technologického hlediska lze pyrolýzní 

procesy dále rozdělit dle dosahované teploty: 

 nízkoteplotní pyrolýza (< 500 °C) 

 středně teplotní pyrolýza (500 °C  – 800 °C) 

 vysokoteplotní pyrolýza (> 800 °C)  

V  závislosti na dosažené teplotě lze při pyrolytickém procesu pozorovat řadu dějů, 

které je možné rozdělit do 3  teplotních intervalů. 

 V  oblasti teplot do 200 °C  dochází k  sušení a  tvorbě vodní páry, tyto procesy jsou 

silně endotermické. 

 Při teplotách 200 až 500 °C  probíhá tzv. suché destilace. Zde nastává přeměna 

makromolekulárních struktur na plynné a  kapalné organické produkty a  pevný uhlík. 

 V  oblasti teplot 500 až 1200 °C  jsou produkty vzniklé suchou destilací dále štěpeny 

a  transformovány. Přitom jak z  pevného uhlíku, tak i  z  kapalných organických látek 

vznikají stabilní plyny, jako je H2, CO, CO2, CH4 [9]. 

V  současnosti je většina provozovaných pyrolýz založena na termickém rozkladu 

odpadu v  rotační peci vytápěné pomocí následného spalování pyrolýzních plynů v  tzv. 

termoreaktoru. Pyrolýzní jednotky jsou vhodné pro spalování odpadů, které nemají příliš 

vysoký obsah škodlivin a  nemají tendenci ke spékání. Zbytek energie ze spálení plynu, který 

se nespotřebuje na ohřev vložených odpadů, se dále využívá. Modernější přístup předpokládá 

využití pyrolýzního plynu jako chemické suroviny nebo jako topného plynu pro kogenerační 

jednotky [9]. 
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Rychlá pyrolýza 

Tzv. rychlá pyrolýza je jeden z  nejnovějších procesů ve skupině technologií, které mění 

biomasu na produkty vyšší energetické úrovně, jako jsou plyny, kapaliny a  pevné látky. Jejím 

primárním energetickým produktem je kapalina – bioolej, kterou lze snadno skladovat 

a přepravovat. Je to tmavě hnědá kapalina s hustotou asi 1,2 kg.dm
-3

, výhřevností 

16 – 19 kJ.kg
-1

. Nezbytným krokem pro omezení obsahu vody v  biooleji je předsoušení 

biomasy na vlhkost nižší než 10 %. Správný průběh pyrolýzního procesu je dán extrémně 

rychlým přívodem tepla do suroviny, udržováním potřebné teploty, krátkou dobou pobytu par 

v  reakční zóně a  co nejrychlejším ochlazením vzniklého produktu [12]. 

Odpady vhodné k  pyrolýznímu zpracování 

Pyrolyzovat lze obecně jakýkoli materiál obsahující organickou složku, avšak 

efektivnost procesu závisí na vlastnostech materiálu. Pyrolyzujeme např. pneumatiky, oleje 

a kaly. K  optimalizaci procesu je třeba mít přehled o  chování materiálů během pyrolýzy 

a vlivu provozních podmínek. Pro určení teploty rozkladu a  teplotního gradientu pro rozklad 

materiálu je vhodné použít diferenční termickou analýzu a  termogravimetrii (DTA/TG) [12]. 

 2.7  Skládkování nebezpečného odpadu 

Podmínky a kritéria pro přijetí odpadu na skládku skupiny S - nebezpečný odpad jsou 

dány vyhláškou č. 294/2005 Sb. Popílky ze spaloven nebezpečných odpadů smějí být 

ukládány pouze po úpravě stabilizací v odděleném sektoru skládky odpadů [6]. 

 2.8  Fyzikální a chemické metody zpracování odpadů 

Cílem fyzikálního a  chemického zpracování odpadů je umožnění regenerace surovin, 

získání druhotných surovin či energie, odstraňování nebo snížení toxicity nebo snížení 

nebezpečnosti odpadů a  zmenšení objemu odpadů. Některé odpady lze zpracovat přímo 

u výrobce, nebezpečné chemické odpady, zejména složité směsi, je třeba většinou přepracovat 

ve zpracovatelských střediscích [13]. 

Typy nebezpečných chemických odpadů:

 regenerovatelné odpady - kontaminovaná organická rozpouštědla, odpadní vody 

obsahující těžké kovy, odpadní oleje obsahující vodu a  kaly;
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 spalitelné odpady - všechny nebezpečné odpady, s  výjimkou některých anorganických 

odpadů a  výbušnin, lze spalovat. Materiály určené ke spalování nesmí obsahovat 

toxické prvky, které se v  průběhu spalování uvolňují a  odcházejí v kouři.

 nebezpečné odpady, které lze detoxikovat - např. kyanidy nebo chromany pocházející 

z  galvanického zpracování kovů. Kyanidové odpady se detoxikují oxidací 

chlornanem: 

CN-  + ClO-    CNO-  + Cl- 

K  detoxikaci méně toxických kyanátových iontů lze použít aeraci nebo reakci 

s chlornanem: 

2 CNO- + 3 ClO- + H2O       2 CO2    + N2 + 3 Cl- + 2 OH-  

Chromany lze redukovat železnatými ionty, které jsou obsaženy v  kyselých mořících 

lázních (jedná se o  redukci rozpustných sloučenin toxických sloučenin Cr
6+

 na nerozpustné 

netoxické sloučeniny Cr
3+

) : 

CrO4
2- + 3 Fe2+ + 8 H+     Cr3+  +   3 Fe3+ + 3 H2O 

Pesticidy obsahující chlor lze rozložit dechloračními procesy [13]. 

Fyzikální způsoby zpracování odpadů 

Nejběžněji používané procesy jsou adsorpce, destilace, rozpouštědlová extrakce, 

membránová separace, vymražování, stripování vzduchem a  vodní parou a  rozrážení emulzí. 

Chemické způsoby zpracování odpadů 

Tuhé i  kapalné chemické odpady lze za určitých podmínek detoxikovat chemickými 

reakcemi. Zpravidla je nutné rozpustit je ve vhodných rozpouštědlech, přičemž nejvhodnějším 

rozpouštědlem je voda. V  organických rozpouštědlech se detoxikační reakce provádějí jen 

výjimečně (jejich odstranění je problematické).  

Mezi běžné procesy chemického zpracování odpadů patří:

 neutralizace kyselých nebo alkalických odpadů činidlem opačného charakteru: 

2 H+   + Ca(OH)2     Ca2+   + 2 H2O 
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2  OH- + H2SO4    2  H2O + SO4
2- 

 oxidačně-redukční reakce, např. toxický kyanidový ion lze oxidovat na méně toxický 

kyanátový: 

CN-    +     O   CNO-  

Jiným příkladem je redukce rozpustných toxických sloučenin Cr6+ na nerozpustné 

a netoxické sloučeniny Cr3+: 

2  CrO4
2- + 3  SO2 + 4  H2O  2  Cr(OH)3    + 3  SO4

2- + 2  H + 

 hydrolyzní procesy, např. detoxikace kyanidů za vzniku amoniaku a  mravenčanu 

sodného: 

NaCN + 2  H2O  NH3 + HCOONa

 srážení – odstranění rozpustných látek ve formě nerozpustných kalů. Nejčastěji se 

používá hydroxid vápenatý, kterým se odstraňují těžké kovy nebo anionty: 

M2+ + Ca(OH)2   M (OH)2  + Ca2+ 

2 F - + Ca(OH)2   CaF2 + 2 OH-. 

Přepracování průmyslových odpadů u producenta 

První fáze zpracování odpadů probíhá vždy u  producenta. Ten je k  této činnosti 

stimulován ekonomickými nástroji – cenou surovin včetně vody, cenou energie a  úplatami za 

vznik odpadů a  za nakládání s  odpady v  dalších stupních zpracování. Ke zpracování odpadů 

se používá celá řada fyzikálních, chemických a  biologických procesů [13]. 

Přepracování průmyslových odpadů ve zpracovatelských střediscích 

Tato střediska provádějí komplexní zpracování průmyslových odpadů za úplatu. 

Komplexností zpracování se liší od přepracovatelských závodů. Zajišťují svoz odpadů, jejich 

přepracování a  trvalé uložení nevyužitelných zbytků a  přejímají po převzetí odpadů veškerou 

zodpovědnost za jejich odstranění. Cílem přepracování odpadů svezených do střediska je:

 znovu získat alespoň část cenných druhotných surovin;
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 kombinací fyzikálních a  chemických procesů odstranit další přítomné nebezpečné 

složky (separací, dekantací nebo chemickou přeměnou);

 dvoustupňovým rozkladem (chemickým a  tepelným) zajistit vysoký stupeň rozložení 

zvláště nebezpečných odpadních látek, jako jsou PCB, zbytky pesticidů, chlorovaných 

uhlovodíků;

 tepelnými postupy (vysokoteplotním spalováním nebo pyrolýzou) odstranit spalitelné 

organické podíly za současného využití uvolněného tepla k  výrobě páry;

 dále již nezpracovatelné zbytky, pokud ještě obsahují škodlivé látky jako těžké kovy 

a rozpustné soli, před jejich konečným uložením na skládce nebo využitím ve 

stavebnictví imobilizovat do vodou nevyloužitelné formy (zpevňování cementací, 

bitumenací, vitrifikací) [13]. 

 2.9  Stabilizace/solidifikace odpadů 

K  náročným fyzikálně-chemickým způsobům úpravy odpadů, zejména průmyslových, 

které představují složité směsi různých materiálů často neznámého složení, patří 

stabilizace/solidifikace, někdy označovaná jako S/S  technologie. 

Pojmy stabilizace a  solidifikace patří k  nejvíce rozporuplným a  ne vždy správně 

chápaným termínům slovníku odpadového hospodářství. 

Stabilizace – soubor fyzikálně - chemických a chemických procesů vedoucích 

k zamezení nebo k podstatnému zpomalení vyluhovatelnosti škodlivých látek do prostředí. Je 

to přeměna odpadu na nerozpustný produkt pomocí chemických procesů nebo jeho zachycení 

na vhodný sorbent.  

Solidifikace – převedení stabilizovaných, případně i  původních odpadů do pevné formy 

s dobrými fyzikálními vlastnostmi (pevnost v  tlaku, malá propustnost atd.) a mechanickými 

vlastnostmi umožňujícími bezpečný transport do místa úložiště s  únosností vhodnou pro 

ukládání ve více vrstvách. Je založena na zpevnění odpadu, který má původně skupenství 

plynné, kapalné nebo pevné pomocí matrice vytvořené anorganickou nebo organickou inertní 

látkou. Solidifikaci je nutné pokládat za mezní řešení otázky nakládání s odpady [13]. 

Studie uvádí, že aplikace relativně malého tlaku (16 nebo 32 MPa) během raných stádií 

hydratace odpadu solidifikovaného cementem, vytvoří materiál se zvýšenou hustotou, 

redukovanou porozitou a sníženým obsahem Ca(OH)2. Stlačování redukuje objem vzorku, 
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což zvyšuje množství polutantu na jednotku objemu. Stlačené vzorky dosáhnou ustáleného 

stavu pomaleji a tak mají větší expoziční kapacitu v kyselých podmínkách [14]. 

Tvorba solidifikátů, redukuje plochu dostupnou pro vyluhování a vysoce alkalické 

prostředí zapříčiněné cementem zajišťuje, že většina těžkých kovů je efektivně imobilizována. 

Mnoho přechodných prvků a těžkých kovů se většinou vysráží za těchto podmínek jako 

nerozpustné hydroxidy, ačkoliv jiné chemické formy kovů jsou rovněž předpokládány [15]. 

Fixace je takový případ solidifikace, kdy malé částečky odpadu reagují se složkami 

solidifkačního média chemicky nebo s nimi vytvářejí směsi.  

Enkapsulace je solidifikace, kdy složky odpadu nejsou schopny vytvářet sloučeniny 

nebo se mísit se solidifikujícím médiem, ale solidifikující médium obaluje malé částečky 

odpadu a tím je izoluje od životního prostředí [13]. 

Solidifikační technologie 

Pro trvalé uložení se nejčastěji používají:

 Hydraulická pojiva, která po smíchání s  vodou samovolně tuhnou a  to na vzduchu 

i pod vodou. Pro tyto účely jsou nejčastěji používány portlandské cementy, 

struskoportlandské a  struskové cementy a  speciální rychlovazné cementy. 

Nevýhodou je zvýšení původního objemu odpadu až na dvojnásobek.

 Nehydraulická pojiva, která tuhnou pouze na vzduchu. Nejčastěji se používá jemné 

bílé vápno a  vápenný hydrát. 

 Puzzolanová pojiva – využívají se materiály, které mají puzzolanické vlastnosti, např. 

jemně zrnitý popílek ze spalování práškového uhlí nebo popel ze spalování 

nebezpečných odpadů. 

 Zpevňování odpadů v  tuhnoucích taveninách - jako taveninu lze použít bitumenové 

(asfaltové) živice, kamenouhelné dehty, síru apod. 
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Prakticky se používají tři základní druhy technologií:

 Cementace je postup, při kterém se odpad nebo vodná suspenze kalů nebo 

zahuštěného koncentrátu z  odparek za případného přídavku písku a  retardačních 

činidel mísí ve vhodném poměru s  cementem. Je vhodná především pro anorganické 

materiály, například popílek ze spalovacích procesů a  odvodněné kaly z  čistíren. 

Provádí se za normální teploty s  použitím běžných typů zařízení. 

 Bitumenace spočívá ve smísení odpadu s  roztavenou hmotou, jako je např. 

bitumenová (asfaltová) živice, kamenouhelný dehet, síra apod. Bitumenace je vhodná 

pro fixaci kalů nebo kapalných koncentrátů. Provádí se za zvýšených teplot a  ve 

srovnání s  cementací má vzniklý produkt menší objem a  nižší vyluhovatelnost.

 Vitrifikace je založena na převedení anorganických odpadů, např. produktů spalování, 

na sklo. Dá se použít i  pro organické odpady, ale v  tom případě je nutno přidat 

sklotvorné látky, např. odpadové sklo. Vzniklý produkt se vyznačuje vysokou 

odolností proti působení vody a  výrazně se zmenšuje objem odpadů. Je natolik 

inertní, že se z  něj dá vyrábět stavební sklo, jako jsou dlaždice, obklady, potrubí, 

střešní krytiny atd. [13]. 

Nové solidifikační technologie 

Většina současných S/S  technologií je založena na použití portlandského cementu 

a jiných hydraulických pojiv. Tyto materiály se budou používat i  v  budoucnu. Současně se 

však ve stále větší míře začínají rozšiřovat nové perspektivní technologie:

 Sorpční technologie založené na zachycování kontaminantů na sorbentu, který je 

pevně zasazen v  solidifikované matrici. Přidávají se povrchově aktivní aditivy, které 

mají v  molekule polární a  nepolární složky, takže jeden konec molekuly se sorbuje 

na organickou látku a  druhý na cementovou matrici. 
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 Modifikované jíly (organofilní jíly) sestávající z  bentonitu nebo montmorilonitu 

s kvarterními amoniovými ionty umístěnými mezi vrstvami hliníku a  křemíku 

v jílech, přičemž nahrazují ionty kovů, které jsou v  nich běžně přítomny (Li, Na, K, 

Mg, Ca). Kvarterní amoniové sloučeniny zvětšují vzdálenost mezi jednotlivými 

vrstvami jílů a  tak umožňují organickým látkám proniknout do molekuly a  vytvořit 

organickou stacionární fázi uvnitř částic jílu. Tím se vytvoří jíl, který má jak 

organické, tak anorganické vlastnosti, schopný sorbovat organické látky. Organofilní 

jíly sorbují snadno polyaromatické sloučeniny a  ropné zbytky. 

 Technologie s  použitím emulzifikovaných asfaltů a  rozpustných fosfátů nebo 

s použitím modifikovaného sirného cementu, silikátů a  polymerů [13]. 

 2.10  Hydrometalurgické procesy 

Cílem hydrometalurgického zpracování odpadů je zpětné získání cenných složek jako 

jsou např. kovy (Zn, Cu, Au, Ag atd.). Podstatou hydrometalurgických pochodů je převedení 

kovů do výluhů ve formě rozpustných solí a  oddělení jednotlivých složek různými postupy 

např. srážením, cementací, extrakcí, pomocí iontoměničů, loužením atd. Hydrometalurgické 

pochody jsou vhodné pro zpracování chudých, polymetalických a  těžce upravitelných rud. 

Jsou efektivní i  pro zpracování menších množství surovin a  uplatňují se při zpracování 

různých odpadů. Dají se dobře intenzifikovat např. teplotou a  tlakem při loužení [18]. 

Hlavní pochody při hydrometalurgickém procesu 

 drcení a  mletí 

 tepelná úprava – pražení, spékání 

 vyluhování a  promývání zbytků po vyluhování 

 oddělování kapalné a  tuhé fáze 

 chemické čištění výluhu 

 získávání kovů z  roztoků [19]. 
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Loužení 

Loužení je proces separace rozpustné látky z  látky, která je nerozpustná, jejím 

vymýváním působením rozpouštědla, např. vody. Testy v  laboratoři se provádějí pomocí 

rotační třepačky. 

Na loužení má vliv teplota, tlak, zrnitost materiálu a  styčná plocha materiálu 

s roztokem. Výběr loužícího činidla závisí na chemické a  fyzikální podstatě louženého 

materiálu, ceně rozpouštědla, korozivních účincích rozpouštědla na aparaturu, selektivitě 

rozpouštědla a  možnosti regenerace loužícího činidla. Loužidlem může být voda, vodný 

roztok solí, kyselina nebo zásada [19]. 

Proces vyluhování zahrnuje: 

 přísun reakčních látek, obsažených v  roztoku, k  povrchu tuhé fáze; 

 průběh vlastní chemické reakce; 

 odvod produktů reakce do okolního roztoku. 

Loužit můžeme různými způsoby a  to promícháváním nebo-li agitací, prosakováním 

roztoků tzv. perkolací, tlakově nebo biologicky. 

Loužení promícháváním 

Je prováděno buď nepřetržitě, nebo přerušovaně. Hlavní vliv na loužení má poměr 

kapalné a  tuhé fáze. Dalšími faktory ovlivňujícími loužení jsou jemnost pomletí, teplota, tlak, 

styčná plocha materiálu s  roztokem. 

Loužení tlakové 

Zvýšením teploty a  tlaku dochází k  urychlení reakcí. Tyto podmínky lze vytvořit 

v tlakových nádobách – tzv. autoklávech. V  autoklávech můžeme loužit pod tlakem nebo 

vylučovat kovy pod tlakem. Autoklávy dělíme na stojaté a  ležaté, jednokomorové, 

vícekomorové a  trubkové, s  přetržitým a  nepřetržitým provozem.  

Biologické loužení 

Je takový proces, při němž se převodu kovu do roztoku zúčastňují kromě chemických 

činidel i  mikroorganismy. V  hydrometalurgii sulfidů mají hlavní význam thiobacillus 

ferrooxidans a  thiobacillus thiooxidans [19]. 
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Oddělování kapalné a tuhé fáze 

Obvykle se v  hydrometalurgii provádí usazováním, filtrací, čeřením, nebo 

odstřeďováním. 

Usazování čili sedimentaci definujeme jako proces, při němž dochází vlivem působení 

hmotnostní síly k  oddělení dispergovaných částic od tekutiny. Nutnou podmínkou, aby došlo 

k  usazování, je rozdíl hustot dispergovaných částic a  disperzního prostředí. 

Filtrace je metoda dělení pevné látky od kapaliny na porézní přepážce - filtru. Jako filtr 

slouží v  laboratorní chemii nejčastěji filtrační papír. Tekutina suspenze filtrem protéká, 

zatímco pevné částice filtr zachycuje. Filtraci rozdělujeme na tlakovou a  vakuovou. 

Čeření roztoků se provádí před srážením kovů chemickými činidly nebo před redukční 

elektrolýzou. Používáme kalolisy, svíčkové a  pískové filtry. 

Odstřeďování je výhodné při velkém množství tuhé fáze v  porovnání s  kapalinou. 

Provádí se pomocí odstředivé síly [19]. 

 2.11  Získávání kovů z vodných roztoků  

Srážením kovů nebo jejich sloučenin z  vhodně upravených roztoků je jednou 

z hlavních operací, určujících úspěšnost celého procesu. Nejčastěji se využívá těchto způsobů 

srážení a  dalších metod: 

 získávání chemických sloučenin kovů krystalizací 

 srážení ohřevem v  destilátorech 

 srážení adsorpcí 

 srážení kovů cementací 

 iontová výměna 

 kapalinová extrakce 

Srážení ohřevem v destilátorech 

Využívá se k  rozkladu aminouhličitanů mědi a niklu. Tepelným rozkladem lze získat 

měď i  nikl v  podobě uhličitanu, který se za vyšší teploty rozdělí až na oxid [19]. 
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Srážení adsorpcí 

Sorpce je vlastnost látky zachycovat na svém povrchu kapaliny a  plyny. Proces 

adsorpce se skládá ze dvou stádií a to vlastní adsorpce a vyloučení kovů z  adsorbentu 

(desorpce). 

Mechanismus adsorpce na uhlí: 

 Fyzikální adsorpce – adsorpce se děje v  důsledku působení van der Waalsových sil.  

 Teorie chemických komplexů – adsorpce probíhá v  důsledku neutralizace kyselých 

skupin na povrchu uhlí. 

 Elektrochemická teorie – kyslík ve styku se suspenzí uhlí vytváří H2O2 [19]. 

Vylučování kovů pomocí jiného kovu – cementace 

Vytěsňování ušlechtilejšího kovu z  roztoku jeho solí kovem méně ušlechtilým. 

Me1
+ +Me20 = Me2

+ + Me10 

Rozpouštění méně ušlechtilého kovu a  srážení ušlechtilejšího probíhá vlivem rozdílu 

tlaku osmotického a tlaku rozpouštěcího. Pro vyrovnání rozdílných koncentrací roztoků se 

difuze urychluje zvýšenou teplotou, probubláváním vzduchem nebo vodní párou. Vedlejšími 

procesy jsou vylučování H2 a redukce O2 v  závislosti na pH. Selektivní cementací se nejprve 

vysráží kovy nejušlechtilejší a po jejich oddělení se dosrážejí kovy méně ušlechtilé [19]. 

Iontová výměna 

Využívá schopnosti některých látek v  kontaktu s  vodným roztokem vyměňovat ionty 

stejného znaménka. Ionexy jsou vysokomolekulární látky organického (polymery, báze 

celulózy) nebo anorganického (hlinitokřemičitany, zeolity) původu. Pohlcení určitého 

množství vody je jedna z  důležitých vlastností iontové výměny a  je dána v zásadě těmito 

faktory: 

 typem a  kvalitou skeletu;  

 výměnnou kapacitou měniče;  

 nábojem a  velikostí iontů, v  jaké formě se nachází;  

 způsobem vazby tohoto iontu funkční skupinou měniče;  
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 koncentrací elektrolytu v roztoku;  

 polaritou rozpouštědla [19]. 

Kapalinová extrakce 

Je proces pro separaci a  koncentraci kovových iontů. Obecně je kovový iont převeden 

do fáze organické tak, že tvoří komplex s  činidlem rozpustným v  organických 

rozpouštědlech. Komerčně je dostupných několik typů činidel pro separaci prvků jako jsou 

Cu, Co, Ni, Zn, Ta, Nb, Zr, U, Cr, platinové kovy, vzácné zeminy. Účelem extrakce je dělení 

složek kapalné směsi přidáním jiné kapaliny, která se s  původní směsí nemísí nebo je s ní jen 

omezeně mísitelná. Ve vzniklé druhé kapalné fázi se rozpouští část suroviny. Zařízení, ve 

kterém se extrakce provádí, se nazývá extraktor. Obsahuje dvě kapaliny. Vstupuje kapalná 

surovina a  kapalina přidávaná k  surovině, která má název extrakční činidlo. Obecně jsou to 

kapaliny navzájem omezeně mísitelné. V  extrakčním činidle se rozpustí část suroviny a tento 

roztok se nazývá extrakt. Zbylá část suroviny, ochuzená o  podíl přešlý do extraktu, je rafinát. 

Vyluhování se liší od extrakce tím, že surovinou je pevná látka [18]. 

V zahraniční literatuře se píše, že koncentrace těžkých kovů v extraktantu popílku se 

zvyšuje, jestliže pH extraktantu klesá k hodnotám neutrálním až kyselým. Původní pH 

popílku je okolo 12,5 z důvodu přídavku aditiva Ca(OH)2 při čištění spalin. Při pH 

extraktantu v kyselém rozmezí se koncentrace těžkých kovů podstatně zvýší a to vlivem 

uvolněných kovů, které byly vázány na uhličitanovou frakci. Pro neutralizaci popílku 

z původní hodnoty pH = 12,5 bylo zapotřebí 8 až 10 mmol H
+
 na 1 gram popílku. Při 

přídavku 10 mmol H
+
.g

-1
 popílku, pH suspenze rapidně pokleslo z hodnoty pH 12,5 na 

hodnotu pH = 5. Při dalším přídavku kyseliny 20 mmol H
+
.g

-1
 jen malé změny pH byly 

zaznamenány [16]. 

Bylo změřeno, že množství extrahovatelné frakce těžkých kovů v popílku ze spalovny 

komunálního odpadu je mnohem vyšší než u popílku ze spalování uhlí. Fernandez – Turid 

et al. zaznamenal průměrně 11,5 % těžkých kovů v popílku ze spalování uhlí, které jsou 

přítomny v extrahovatelné formě. Naproti tomu extrahovatelná frakce těžkých kovů v popílku 

ze spalování komunálního odpadu se různí v rozsahu 25,5 % do 88 % z celkového obsahu. To 

ukazuje, že popílek ze spalovny komunálního odpadu má vyšší loužící potenciál, než popílek 

ze spalování uhlí za podmínek neutrálního pH [16]. 
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3. Experimentální část 

 3.1  Stručná charakterizace získaných vzorků 

Vzorky použité k  experimentu pocházejí ze spalovny nebezpečného odpadu. Tato 

spalovna nám poskytla dva druhy vzorků a to popel se struskou jakožto pevný zbytek po 

spálení a upotřebené aktivní uhlí ze suchého čištění spalin. Podle Katalogu odpadů oba 

vzorky spadají do kategorie „N “ nebezpečný a  jsou jim přiřazeny kódy 190111 – Popel 

a struska obsahující nebezpečné látky a  kód 190110 - Upotřebené aktivní uhlí z  čištění 

spalin. Předúprava pevných vzorků byla provedena sítováním, drcením a  následně za pomoci 

vibračního mlýnu.  Takto upravené, zhomogenizované vzorky byly připraveny pro vlastní 

testování. 

Z provedené rešerše lze předpokládat, že vzorky popela a strusky budou obsahovat 

sloučeniny CaO, SiO2 a Al2O3. Taky vysoká koncentrace kovových prvků Al, Cu, Fe, Mg, 

Mn, Pb, Ti, Zn a Cr je očekávána. Popel a struska, která neprošla teplotou 850 - 1000 °C 

může obsahovat větší množství PAHs a proto by neměla být použita jako stavební materiál 

[17]. 

Dále se uvádí, že těžké kovy jsou akumulovány ve frakci pod 1 mm, okolo 

30 hmotnostních procent popela a strusky je tvořeno částicemi většími než 6 mm 

a 70 hmotnostních procent je tvořeno částicemi menšími než 3 mm [24]. Na základě výsledků 

z rentgenové difrakce se v  popílku nacházejí fáze CaClOH, halit (NaCl), anhydrit (CASO4), 

quartz (SiO2) a kaolinit (Al2Si2O5(OH)4), tvrdí autoři studie [31]. 

 3.2  Původ vzorků, popis spalovny a  technologie 

Vzorky pocházejí ze spalovny nemocničních odpadů. Komorová pyrolýzní spalovna - 

Model GG firmy Hoval je zařízení na termické zneškodnění odpadů s  využitím tepla 

a s čištěním kouřových plynů bez odpadní vody. 

Celý technologický proces spalování je zobrazen na Obr. 1. Odpad je ze sběrného 

kontejneru (300 až 1000 l) vysypán do násypné komory spalovacího zařízení pomocí 

hydraulického zařízení, odkud je hydraulickým pístem tlačen do primární spalovací komory. 

Pomocí startovacích hořáků (plynových nebo naftových) se odpad zapálí a  hoří při teplotě 

max. 750 °C. Hořlavé plyny pokračují do předehřátého termoreaktoru, kde hoří při teplotě 
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1200 °C  a  zdržení cca 2  sekundy, čím je zabezpečeno dokonalé spálení všech toxických 

látek. Horké spaliny pokračují přes tepelný výměník do čistícího zařízení spalin, kde se 

chemicky odlučují zbývající nečistoty obsažené ve spalinách [20]. 

Technologie čištění spalin Obr. 2  je provozována metodou injektáže sorbentů 

vápenného hydrátu pro záchyt kysele reagujících plynů a  aktivního uhlí pro záchyt těžkých 

kovů, rtuti a  perzistentních látek do proudu spalin. Kyselé plynné složky (SO2, HCl, HF) 

reagují s  Ca(OH)2  za vzniku pevných sloučenin, které jsou následně odloučené v hadicových 

tkaninových filtrech. Na povrchu aktivního uhlí jsou absorbované těžké kovy a část 

perzistentních organických látek. Následně je směs sorbentů a  ostatních tuhých 

znečisťujících látek odloučená na površích tkaninových filtrů. Regenerace filtrů 

se uskutečňuje tlakovým vzduchem přes elektropneumatické ventily. Časový sled regenerace 

je řízený elektronickou řídící jednotkou podle okamžité tlakové ztráty filtrační jednotky 

(diferenčního tlaku). Ovládání chodu filtru je svázané s  chodem spalovacího zařízení. Pro 

odtah vyčištěných spalin, které pokračují do komína, slouží radiální vysokotlaký ventilátor. 

Po ukončení pyrolýzního cyklu (cca 8 až 12 hod.) a  vychladnutí primární komory je popel 

vysypaný do sběrného kontejneru [20]. 

Obr. 1. Schéma spalovny [20]  
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Kontinuální měření emisí provádí spalovna pro oxidy dusíku vyjádřené jako oxid 

dusičitý, oxid uhelnatý, tuhé znečišťující látky, celkový organický uhlík, plynné anorganické 

sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík, plynné anorganické sloučeniny fluoru 

vyjádřené jako fluorovodík a  oxid siřičitý. Dvakrát za kalendářní rok se provádí jednorázové 

měření emisí těžkých kovů, polychlorovaných dibenzodioxinů (dále jen "PCDD") 

a polychlorovaných dibenzofuranů (dále jen "PCDF") [21]. 

Vedle zjišťování úrovně znečišťování se kontinuálně měří stavové a  vztažné veličiny 

procesu a  to teplota spalin v  blízkosti vnitřní stěny spalovací komory a  koncentrace kyslíku, 

tlaku, teploty a  vlhkosti v  odváděném vyčištěném odpadním plynu. Spalovna je povinna 

podle zákona o  ochraně ovzduší dodržovat emisní limity, jejichž výčet je uveden v  Tab. 2. 

a Tab. 3. 

 

Obr. 2. Schéma čištění spalin [20]  
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Tab. 1. Emisní limity pro znečišťující látky zjišťované kontinuálním měřením [21] 

Znečišťující 

látka 

Denní 

průměr 

[mg.m
-3

] 

TZL 10 

NOx 200 

SO2 50 

TOC 10 

HCl 10 

HF 1 

CO 50 

 

Tab. 2. Emisní limity pro znečišťující látky zjišťované primárně jednorázovým měřením 

[21] 

Znečišťující látky Emisní limit 

Hg, Cd+Tl a  jejich sloučeniny 0,05 mg.m
-3 

 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V  a  jejich sloučeniny 0,5  mg.m
-3 

 

PCDD/F  0,1  ng TEQ.m
-3 

 

Vysvětlivky: TEQ -  toxický ekvivalent 

 3.3  Použité analytické metody 

Pro stanovení chemických a  fyzikálně chemických parametrů vzorků byly použity 

metody spektroskopické, chromatografické, gravimetrické a  elektrochemické. 

Atomová absorpční spektroskopie 

Atomová absorpční spektroskopie (AAS) využívá absorpci záření na měření 

koncentrace atomů v  plynném stavu. Vzhledem k  tomu, že vzorky jsou obvykle kapaliny 

nebo pevné látky, analyzované atomy nebo ionty, musí být převedeny do atomárního stavu 

v plamenu nebo v  grafitové kyvetě. Atomy absorbují ultrafialové nebo viditelné světlo 

a přecházejí na vyšší energetické hladiny. Koncentrace analytu se určí z absorpce 

monochromatického záření vzorku v atomárním stavu. Uplatnění Lambert – Beerova zákona 

přímo v  AAS je obtížné kvůli odchylkám v  účinnosti a  efektivnosti atomizace z  matrice 

vzorku a  nehomogenní koncentraci a  délce dráhy atomů analytu (v  grafitové kyvetě AA). 

Naměřené koncentrace vzorku jsou většinou určeny z  pracovní křivky po kalibraci přístroje 
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pomocí standardů o známé koncentraci. Zdrojem světla je obvykle dutá katoda prvku, který se 

stanovuje.  

AA spektroskopie vyžaduje, aby se atomy analytu nacházely v  plynné fázi. Ionty nebo 

atomy ve vzorku musí projít desolvatací a  odpařením za vysokých teplot pomocí plamene, 

nebo v  grafitové kyvetě. Plamenová AAS může pouze analyzovat roztoky, zatímco AAS 

s  grafitovou kyvetou měří roztoky, suspenze i  pevné vzorky [22]. 

Plamenová AAS používá štěrbinový typ hořáku pro co největší účinnost atomizace 

a nízký stupeň ionizace. Roztoky vzorků se obvykle odsají s  proudem plynu do 

rozprašovací/směšovací komory pro vytvoření malých kapiček před vstupem do plamene 

[22]. 

Grafitová kyveta má několik předností ve srovnání s plamenovou atomizací. Je mnohem 

účinnějším atomizérem než plamen, a  může se analyzovat velmi malé množství vzorku. Také 

poskytuje redukční prostředí pro snadno oxidované prvky. Vzorky jsou umístěny přímo 

v grafitové kyvetě, ta je elektricky ohřívána a  v  několika krocích dojde k  vysušení vzorku, 

zpopelnění organické hmoty a  odpaření atomů analytu. AAS používá monochromátory 

a detektory pro UV a  VIS záření. Hlavním cílem monochromátoru je izolovat absorpční čáru 

od pozadí světla v  důsledku interference. Fotonásobiče jsou nejčastějšími detektory pro AAS 

a u nejnovějších spektrometrů jsou to CCD čipy [22].  

Metodou elektrotermické atomizace AAS ve výluhu byly v  této práci stanoveny prvky 

As, Mo, Sb a  Se. Ke stanovení byl použit přístroj UNICAM 989 QZ, což je dvoupaprskový 

jednokanálový absorpční spektrometr s elektrotermickou atomizací. 

Stanovení stopového množství rtuti v  kapalném vzorku se provádí pomocí 

jednoúčelového absorpčního spektrometru AMA 254 (Advanced Mercury Analyser). 

Uvedenou metodou byla stanovena rtuť v kapalných i pevných vzorcích. Spektrometr využívá 

principu generování par kovové rtuti tepelným rozkladem vzorku ve spalovací trubici 

s následným zachycením a zakoncentrováním na zlatém amalgamátoru, opětovným tepelným 

vypuzením a detekcí [22]. Tímto je dosaženo vysoké citlivosti bez závislosti na matrici. 

Nosným plynem je kyslík. Dávkovaný vzorek má objem cca 500 µl nebo hmotnost cca 

300 mg. Orientační mez detekce je 0,01 ng Hg. 
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Atomová emisní spektroskopie s indukčně vázanou plasmou 

ICP-AES je jednou z  nejběžnějších technik elementární analýzy. Její vysoká 

specifičnost, multiprvková schopnost a  dobré detekční limity mají za následek používání této 

techniky v  široké škále aplikací. Všechny druhy rozpuštěných vzorků mohou být 

analyzovány, ať už se jedná o  roztoky obsahující vysoké koncentrace solí nebo zředěné 

kyseliny. Plazmového zdroje se používá pro disociaci vzorku tvořícího atomy nebo ionty 

a excitaci na vyšší energetické hladiny. Ty se pak vrátí do základního stavu vyzářením fotonů 

charakteristické vlnové délky v  závislosti na přítomném prvku. Toto světlo je zaznamenáno 

optickým spektrometrem. Při kalibrování proti standardům technika poskytuje kvantitativní 

analýzu původního vzorku [23]. 

Metodou ICP-AES ve výluhu byly stanoveny prvky Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb a  Zn. 

Pro analýzu vzorků byl použit přístroj SPECTRO CIROS VISION, což je atomový emisní 

spektrometr s indukčně vázanou plasmou. 

Iontově - výměnná chromatografie 

Při tomto způsobu chromatografie dochází k  separaci iontů na iontoměniči. Částice bez 

náboje prochází kolonou bez zadržení. Měniče iontů mají na svém povrchu chemicky vázané 

iontové skupiny, na kterých jsou elektrostatickými silami poutány opačně nabité protiionty. 

Tyto protiionty jsou shodné s  ionty, které tvoří mobilní fázi a  jsou během separace dočasně 

zaměňovány separovanými ionty. Doba setrvání iontů separované složky na povrchu 

iontoměniče závisí na koncentraci stejně nabitých iontů v  mobilní fázi a  na jejich afinitě 

k  iontoměniči. Většina těchto výměn probíhá ve vodných roztocích a  jejich průběh lze 

charakterizovat chemisorpční reakcí, kdy dochází k  záměně dvou iontů [25]. 

Metodou iontově - výměnné chromatografie byly stanoveny anionty SO4
2-

, F
-
, Cl

-
, a to 

na iontovém chromatografu WATERS. 

Rentgenová fluorescenční spektroskopie 

Principem metody je interakce rentgenového záření, které emituje rentgenka, se 

vzorkem. Při této interakci dochází k  vyražení elektronu z  vnitřních slupek zkoumané látky. 

Následně dojde k  přesunu elektronu z  vyšších energetických hladin a  vyzáření sekundárního 

rentgenového záření, které je charakteristické pro všechny prvky. Toto záření je poté 

detekováno na detektoru. Fluorescenční spektrometry dělíme na dva základní typy - vlnově 
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dispersní a  energiově dispersní. Zatímco u  vlnově dispersních spektrometrů dochází 

k separaci rtg. záření na krystalu na základě různých vlnových délek, u  energiově disperzních 

spektrometrů dochází k  detekci na základě různých energií fotonů sekundárního rtg. záření 

[26]. 

Využití rentgenové fluorescenční spektrometrie je velmi široké. Zasahuje do všech 

oblastí průmyslu i  výzkumu. Tato metoda je schopna identifikovat prvky v  rozsahu  

Al - U  na vzduchu a  při použití vakua je možno identifikovat až Be [26]. 

Metodou XRFS byly v této práci stanoveny prvky v sušině. Analýza prvků ve vzorcích 

se prováděla pomocí energiově disperzního rentgenového spektrometru SPECTRO XEPOS 

v laboratořích Centra nanotechnologií VŠB – TU Ostrava. Vstupním údajem je pro tuto 

analýzu ztráta žíháním, která byla stanovena gravimetricky při 1000 ± 10 °C. Příprava vzorků 

pro XRFS se provedla lisováním s mikromletým voskem do tzv. pelet.  

Příprava pelet se provede tak, že se vzorek vloží do planetárního mlýna a  namele se na 

jemnější frakci. Do suchého mlýna se vloží asi 7  kuliček, naplní se vzorkem tak, aby mlýn 

byl téměř plný, nastaví se rychlost a doba mletí. Z takto připraveného vzorku se naváží 4 g  

plus 0,9  g  vosku, vše se dokonale  zhomogenizuje v třecí misce. Následně obsah třecí misky 

vsypeme do peletizátoru, který nám vylisuje peletu. Připravenou peletu před analýzou 

uchováváme v exikátoru.  

Stanovení konduktivity 

Konduktivita je ve zředěných roztocích lineární funkcí koncentrace iontů. Konduktivita 

závisí na koncentraci iontů, jejich náboji, pohyblivosti a  na teplotě roztoku. Protože závislost 

na teplotě je poměrně výrazná (cca 2 % vzrůst při vzrůstu teploty o 1 
o
C) má temperování 

vzorku při měření velký význam. Vodivostní měřící sonda obsahuje elektrodu z  inertního 

materiálu (Pt nebo grafit). Stanovení vodivosti roztoku se provádí dle normy ČSN EN 27888: 

Jakost vod [27]. 

Stanovení pH potenciometricky 

Pod pojmem pH rozumíme zápornou hodnotu dekadického logaritmu číselné hodnoty 

aktivity vodíkových iontů, vyjádřené v  molech na litr. Nejčastěji se hodnota pH stanovuje 

potenciometricky. Používá se buď skleněná a  srovnávací elektroda (kalomelová či 

argentochloridová) nebo kombinovaná elektroda, která tvoří článek sama svým vnitřním 
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uspořádáním. Elektromotorická síla takového článku je v  poměrně širokých mezích lineární 

funkcí pH vzorku. Výsledek stanovení hodnoty pH je výrazně ovlivněn teplotou. Proto se 

u naměřených hodnot pH udává teplota, při které byly změřeny. U  standardních roztoků je 

teplotní závislost hodnoty pH rovněž povinně uváděna. Stanovení pH se provádí dle normy 

ČSN EN 12506 [27]. 

Stanovení rozpuštěných látek 

Stanoví se ve vzorku vodného výluhu po filtraci tak, že do vyžíhané a  zvážené 

odpařovací misky se odměří vhodný objem vzorku a  na vodní lázni se odpaří do sucha. 

Odparek se vysuší při 105 °C do konstantní hmotnosti a  po ochlazení se zváží. Výsledek se 

vyjadřuje v  mg.l
-1

 [28]. 

 3.4  Příprava vodných výluhů 

Příprava vodných výluhů odpadů se provádí dle požadavků vyhlášky 294/2005 Sb. 

o podmínkách ukládání odpadů na skládky a  podle ČSN EN 12457-4. 

Výluh se připravuje z  analytického vzorku (popel a  struska, upotřebené aktivní uhlí). 

Vlastní přípravě výluhu předchází stanovení podílu sušiny, respektive vlhkosti, 

v samostatném analytickém vzorku. Do plastové vzorkovnice se naváží takové množství 

analytického vzorku, aby po doplnění vody byl ve vzorkovnici poměr vody a  pevné fáze 

vzorku (v  přepočtu na vysušený vzorek) L/S  10/1. Vzorkovnice se po naplnění vzorkem 

a vodou uzavře a  umístí do třepačky „hlava-pata“ [29]. 

Stanovení podílu sušiny a hmotnosti analytického vzorku 

Sušina vzorku se stanoví při teplotě (105 ± 5) 
o
C podle ISO 11465 a  podíl sušiny se 

vypočítá takto: 

Podíl sušiny [%] = 100  

Vlhkost [%] = 100  

Pro ekotoxikologické testy a  chemickou analýzu se roztok, který vznikl při styku 

solidifikátu s vodou filtruje přes papírové filtry o  střední velikosti pórů 5  µm. Po filtraci není 
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dovoleno promývání filtru vodou nebo jinými rozpouštědly, které by následně vstupovaly do 

filtrátu [29]. U  získaného výluhu se změří konduktivita, pH a  stanoví se chemické složení 

pomocí spektroskopických, chromatografických a  gravimetrických metod. 

 3.5  Akvatické testy toxicity 

Stanovení akutní toxicity na zelené řase Desmodesmus subspicatus bylo provedeno 

podle ČSN EN ISO 8692: Jakost vod – Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas. 

Tato norma stanovuje úpravu pH vzorku na hodnotu 8,3  ± 0,2. Zkouška inhibice růstové 

rychlosti kultury sladkovodní řasy Desmodesmus subspicatus při různých koncentracích 

testované látky po 72 ± 2  hodinové expozici. Jednodruhový řasový kmen se po několik 

generací kultivuje v  definovaném médiu obsahujícím koncentrační řadu zkoušené látky. 

Médium se připravuje smícháním odpovídajících objemů zásobního roztoku živin, zkoušené 

látky a  inokula – exponenciálně rostoucích řasových buněk. Zkoušené roztoky se inkubují 

72 ± 2  hodin. Inhibice se měří jako snížení růstové rychlosti ve vztahu k  růstu kontrolních 

kultur kultivovaných za stejných podmínek [30]. Jako další testovací organismus byla použita 

zelená řasa Chlorella vulgaris. Stanovení bylo opět provedeno podle ČSN EN ISO 8692. 

 3.6  Postup přípravy solidifikátů 

Solidifikáty byly připraveny při pokojové teplotě a  to smícháním vzorků (popel se 

struskou nebo upotřebené aktivní uhlí) s  cementem a  vodou. Přesné navážky a  objemy 

jednotlivých ingrediencí uvádí Tab. 6. Konkrétní použité solidifikační pojivo cement má 

označení cem II/B  – M  (S -V) 32,5 R  a  jedná se o  portlandský cement směsný. 

Tab. 3. Příprava solidifikátů 

% 

cementu 

cement 

[g] 

popel a struska 

nebo                    

upotř. akt. uhlí 

voda     

[ml] 

10 7 63 35 

20 14 56 35 

30 21 49 35 

 

Dle námi navržené solidifikační receptury byly připraveny zkušební vzorky o  velikosti 

zhruba (3×3×3) cm do plastových forem, kde se ponechaly zatuhnout. Po 24 hodinách, 

4 dnech, 7  dnech a  28 dnech byly provedeny testy vyluhovatelnosti a  testy ekotoxicity. 
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4. Výsledky a diskuze 

 4.1  Chemické složení původních vzorků 

Výsledné hodnoty prvkové analýzy změřené metodou XRFS v  sušině uvádí následující 

Tab. 4. V tabulce jsou červeně podbarveny nadlimitní hodnoty vybraných ukazatelů ve 

srovnání s nejvyššími přípustnými koncentracemi škodlivin v sušině odpadů uvedenými 

v tabulce 10.1  v  souladu s  § 12, § 14 a  příloze č. 10 „Požadavky na obsah škodlivin 

v odpadech využívaných na povrchu terénu“ vyhlášky č. 294/2005 Sb. Nadlimitní hodnoty 

byly překročeny zejména u  Cd, Cr, Hg, Ni, Pb v  případě směsi popela a  strusky a  stejně tak 

dobře u upotřebeného aktivního uhlí s  výjimkou Cr a  Ni. 

Tab. 4. Koncentrace těžkých kovů 

Ukazatel Jednotka  
Popel a 

struska 

Upotřebené 

aktivní uhlí 
Limit 

As [mg.kg
-1

] 6,1 < 8,1 10 

Cd [mg.kg
-1

] 2 12,9 1 

Cr [mg.kg
-1

] 376,2 < 2,0 20 

Hg [mg.kg
-1

] < 5,4 63,9 0,8 

Ni [mg.kg
-1

] 87,8 < 1,4 80 

Pb [mg.kg
-1

] 129,8 692,4 100 

V [mg.kg
-1

] 3,7 < 2,7 180 

 4.2  Hodnocení odpadů na základě vodných výluhů 

Výsledné hodnoty chemické analýzy vodného výluhu původních vzorků získané 

metodami AAS, ICP-AES a  chromatograficky jsou uvedeny v  následující Tab. 5. V tabulce 

jsou červeně podbarveny nadlimitní hodnoty vybraných ukazatelů ve srovnání s  nejvyššími 

přípustnými koncentracemi škodlivin ve vodném výluhu s  III. a  IIb. třídou vyluhovatelnosti 

přílohy č. 2. vyhlášky č. 294/2005 Sb.  
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Tab. 5. Analýza vodného výluhu původních vzorků 

Parametr Jednotka 
Popel a 

struska 

Upotřebené 

aktivní uhlí 

Limit III. tř. 

vyluhovatelnosti 

Limit IIb. tř. 

vyluhovatelnosti 

pH   12,2 11,6   ≥ 6 

vodivost mS.m
-1

 2600 5760     

RL mg.l
-1

 14550 54920 10000 6000 

Fenolový index mg.l
-1

 < 0,05 < 0,05     

fluoridy mg.l
-1

 < 10 < 10 50 15 

chloridy mg.l
-1

 3890 22530 2500 1500 

sírany mg.l
-1

 138 755 5000 2000 

As mg.l
-1

 < 0,01 < 0,01 2,5 0,2 

Ba mg.l
-1

 12,2 3,29 30 10 

Cd mg.l
-1

 < 0,004 < 0,004 0,5 0,1 

Cr mg.l
-1

 0,55 < 0,06 7 1 

Cu mg.l
-1

 < 0,06 < 0,06 10 5 

Hg mg.l
-1

 < 0,001 0,032 0,2 0,02 

Mo mg.l
-1

 0,49 < 0,06 3 1 

Ni mg.l
-1

 < 0,06 < 0,06 4 1 

Pb mg.l
-1

 < 0,06 9,49 5 1 

Sb mg.l
-1

 < 0,01 < 0,01 0,5 0,07 

Se mg.l
-1

 < 0,01 0,024 0,7 0,05 

Zn mg.l
-1

 0,35 9,04 20 5 

DOC mg.l
-1

 32,1 32,5 100 80 

vlhkost (105 °C) hmot. % 0,48 0,11     

 

U  vzorku směs popela a  strusky byly nadlimitně překročeny tři hodnoty ukazatelů a  to 

u  rozpuštěných látek 2,4krát, u  obsahu chloridů 2,6krát a  obsah Ba překročen 1,2krát ve 

srovnání s  IIb. třídou vyluhovatelnosti. 

Obsah kontaminantů u  vzorku upotřebené aktivní uhlí byl překročen velice významně 

u  rozpuštěných látek 9krát, u  obsahu chloridů 15krát, obsah Hg překročen 1,6krát, obsah Pb 

9,5krát a  obsah Zn 1,8krát ve srovnání s  IIb. třídou vyluhovatelnosti. 

S porovnáním získaných výsledků s limitními hodnotami třídy vyluhovatelnosti III. 

vyplývá, že vzorek upotřebeného aktivního uhlí překračuje limitní koncentraci u olova a oba 

sledované vzorky překračují limitní koncentrace u chloridů a rozpuštěných látek. 

 4.3  Způsob vyhodnocení účinnosti cementace 

Vzorky směsi popela a strusky, a upotřebeného aktivního uhlí byly v sušině i ve vodném 

výluhu podrobeny chemické analýze dle vyhlášky č 294/2005 Sb. Vzorky byly poté 
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stabilizovány s 10%, 20%, a 30% podílem cementu a 35 ml vody na dobu 24 hodin, 4 dnů, 

7 dnů a 28 dnů. Po procesu cementace byly stabilizované vzorky podrobeny chemické 

analýze ve vodném výluhu stejně jako původní vzorky. Výsledné hodnoty pak byly srovnány 

a byla zjištěna účinnost snížení nebezpečných látek. 

Tab. 6. Analýza vodného výluhu stabilizovaných vzorků 20 % cementu po 28 dnech hydratace 

Parametr Jednotka 
Popel a 

struska 

Upotřebené 

aktivní uhlí 

Limit III. tř. 

vyluhovatelnosti 

Limit IIb. tř. 

vyluhovatelnosti 

pH   11,79 12,05   ≥ 6 

vodivost mS.m
-1

 1369 3410     

RL mg.l
-1

 5284 22453 10000 6000 

dusičnany mg.l
-1

 29,3 -------     

fluoridy mg.l
-1

 < 5 < 50 50 15 

chloridy mg.l
-1

 2179 11775 2500 1500 

sírany mg.l
-1

 23,2 143 5000 2000 

As mg.l
-1

 < 0,01 < 0,01 2,5 0,2 

Ba mg.l
-1

 2,06 3,64 30 10 

Cd mg.l
-1

 < 0,002 < 0,002 0,5 0,1 

Cr mg.l
-1

 0,72 0,039 7 1 

Cu mg.l
-1

 < 0,03 < 0,03 10 5 

Hg mg.l
-1

 < 0,001 < 0,001 0,2 0,02 

Mo mg.l
-1

 0,44 0,03 3 1 

Ni mg.l
-1

 < 0,01 < 0,03 4 1 

Pb mg.l
-1

 < 0,05 0,34 5 1 

Sb mg.l
-1

 < 0,006 0,0065 0,5 0,07 

Se mg.l
-1

 < 0,01 < 0,01 0,7 0,05 

Zn mg.l
-1

 0,06 0,14 20 5 

DOC mg.l
-1

 17,86 22,6 100 80 

 

Z výsledků testů vyluhovatelnosti solidifikátů zrajících 28 dní, při 20% koncentraci 

cementu, která se testovala 2× pro přesnost a opakovatelnost výsledků stanovení, je zřejmé, že 

koncentrace těžkých kovů signifikantně klesla. Pokles kontaminantů je zřejmý u všech 

ukazatelů jen u aktivního uhlí jsou i nadále překročeny dvě nadlimitní hodnoty III. třídy 

vyluhovatelnosti. Samozřejmě byly provedeny i testy se stabilizáty s obsahem 10%, 30% 

podílu cementu a  pro 1, 4, 7 denní stáří solidifikátů. Výsledky chemických analýz jsou 

uvedeny v příloze této práce a byly zpracovány do grafických závislostí. 
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4.3.1 Hodnocení výsledků stabilizace směsi popela a  strusky 

Vyluhovatelnost byla posuzována na výluzích získaných z  monolitických solidifikátů 

ve stáří solidifikátů 28 dní, 7  dní, 4  dny a  24 hodin a  koncentracích 10 %, 20% a 30 % 

cementu. 

Hodnoty obsahů nebezpečných látek po stabilizačním procesu ve vodném výluhu 

cementace jsou uvedeny v  příloze č. 1  v  Protokolu o  provedení zkoušek. 

Výpočet účinnosti: 

Účinnost stabilizačního procesu u jednotlivých ukazatelů se počítala jako podíl 

hmotnostních koncentrací sledovaného ukazatele po stabilizaci a před stabilizací v jednotkách  

mg.l
-1 

, násobeno 100 %. 

 =   

kde  je účinnost snížení obsahu sledovaného ukazatele v [%], 

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

], 

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

]. 
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Graf č. 1 uvádí závislost hmotnostní koncentrace kontaminantu chloridy, podrobeného 

testu vyluhovatelnosti, na čase v rozmezí 1 dne až 28 dní. V grafu je uvedena původní 

hodnota kontaminantu před cementací a limity pro III. třídu, IIb. třídu vyluhovatelnosti 

a hodnoty obsahů kontaminantu po cementaci s 10%, 20% a 30% podílem cementu. 

 

Z  grafu č. 1  je patrné, že nejlepších hodnot bylo dosaženo u  receptury s  30% podílem 

cementu. Při tomto podílu cementu nebyly v  časovém období 24 h  až 28 dnů ani jednou 

překročeny limitní hodnoty pro III. třídu vyluhovatelnosti. Hodnota ukazatele chloridů po 

cementaci klesla z  původních 3890 mg.l
-1

 na 2294 mg.l
-1

 po 28 dnech, což je snížení o  40 %. 

 

 

Graf 1: ukazatel chloridy 
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Graf č. 2 uvádí závislost hmotnostní koncentrace kontaminantu rozpuštěné látky, 

podrobeného testu vyluhovatelnosti, na čase v rozmezí 1 dne až 28 dní. V grafu je uvedena 

původní hodnota kontaminantu před cementací a limity pro III. třídu, IIb. třídu 

vyluhovatelnosti a hodnoty obsahů kontaminantů po cementaci s 10%, 20% a 30% podílem 

cementu. 

 

 

U  ukazatele rozpuštěné látky graf č. 2 byla hodnota obsahu kontaminantu ve výluhu 

výrazně snížena oproti hodnotě zjištěné v  původním vzorku. Přesto hodnota ukazatele 

rozpuštěné látky ve výluhu solidifikátu odpadu mírně překročila mezní hodnotu výluhové 

třídy IIb. a  to po 24 hodinách, 4  a  7  dnech. Po 28 dnech byl solidifikát natolik 

stabilizovaný, že v  chemických testech nepřekročil mezní hodnotu výluhové třídy IIb. 

 

 

Graf 2: ukazatel rozpuštěné látky 
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Graf č. 3 uvádí závislost hmotnostní koncentrace kontaminantu barya, podrobeného 

testu vyluhovatelnosti, na čase v rozmezí 1 dne až 28 dní. V grafu je uvedena původní 

hodnota kontaminantu před cementací a limity pro III. třídu, IIb. třídu vyluhovatelnosti 

a hodnoty obsahů kontaminantů po cementaci s 10%, 20% a 30% podílem cementu. 

 

 

Obsah kontaminantu barya v  grafu č. 3  ve výluhu solidifikátu byl po 4, 7  a  28 dnech 

zrání vzorku pod limitní hodnotou IIb. třídy vyluhovatelnosti. Avšak u  receptury s  30 % 

podílem cementu po 24 hodinách došlo dokonce k  navýšení obsahu barya oproti původní 

zjištěné hodnotě. Nicméně i  tak nebyly v  žádném případě překročeny limitní hodnoty pro 

III.  třídu vyluhovatelnosti. 

Graf 3: ukazatel baryum 
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4.3.2 Hodnocení výsledků stabilizace upotřebeného aktivního uhlí 

Vyluhovatelnost byla posuzována na výluzích získaných z monolitických solidifikátů ve 

stáří solidifikátů 28 dní, 7  dní a  4  dny a  koncentracích 10 %, 20 %, 30 % cementu. 

Graf č. 4 uvádí závislost hmotnostní koncentrace kontaminantu rozpuštěné látky, 

podrobeného testu vyluhovatelnosti, na čase v rozmezí 4 dnů až 28 dní. V grafu je uvedena 

původní hodnota kontaminantu před cementací a limity pro III. třídu, IIb. třídu 

vyluhovatelnosti a  hodnoty obsahů kontaminantů po cementaci s 10%, 20% a 30% podílem 

cementu. 

 

 

Původní hodnota kontaminantu rozpuštěné látky byla příliš vysoká, jak je vidět z  grafu 

č. 4   54920 mg.l
-1

. Ani u  jedné receptury se nám nepodařilo snížit původní množství 

kontaminantu na hodnotu, která by byla alespoň v  mezích III. třídy vyluhovatelnosti. Lze 

konstatovat, že nejlepší účinnosti stabilizace bylo dosaženo při 30% podílu cementu 

v  solidifikovaném vzorku. Při tomto poměru byly hodnoty III. třídy vyluhovatelnosti 

překročeny zhruba 2krát. 

Graf 4: ukazatel rozpuštěné látky 
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Graf č. 5 uvádí závislost hmotnostní koncentrace kontaminantu chloridy, podrobeného 

testu vyluhovatelnosti, na čase v rozmezí 4 dnů až 28 dní. V grafu je uvedena původní 

hodnota kontaminantu před cementací a limity pro III. třídu, IIb. třídu vyluhovatelnosti 

a hodnoty obsahů kontaminantů po cementaci s 10%, 20% a 30% podílem cementu. 

 

 

Hodnota sledovaného kontaminantu, v  tomto případě chloridů, značně přesahovala 

limitní hodnoty III. třídy vyluhovatelnosti u  všech receptur. Původní hodnota s 22530 mg.l
-1

 

chloridů přesahuje III. třídu vyluhovatelnosti nadlimitně zhruba devítinásobně. Přitom 

solidifikací se nám podařilo tuto hodnotu snížit asi o  polovinu původního množství 

kontaminantu. 

Graf 5: ukazatel chloridy 
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Graf č. 6 uvádí závislost hmotnostní koncentrace kontaminantu rtuť, podrobeného testu 

vyluhovatelnosti, na čase v rozmezí 4 dnů až 28 dní. V grafu je uvedena původní hodnota 

kontaminantu před cementací a limity pro III. třídu, IIb. třídu vyluhovatelnosti a hodnoty 

obsahů kontaminantů po cementaci s 10%, 20% a 30% podílem cementu. 

 

Původní hodnota rtuti ve vzorku byla pod limitem III. třídy vyluhovatelnosti a nad 

limitem pro IIb. třídu vyluhovatelnosti. Procesem stabilizace nám došlo k poklesu 

koncentrace Hg ve výluhu hluboko pod tento limit IIb. třídy vyluhovatelnosti u všech 

receptur, ve všech sledovaných časových obdobích zrání solidifikátu. 

 

 

Graf 6: ukazatel rtuť  
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Graf č. 7 uvádí závislost hmotnostní koncentrace kontaminantu zinek, podrobeného 

testu vyluhovatelnosti, na čase v rozmezí 4 dnů až 28 dní. V grafu je uvedena původní 

hodnota kontaminantu před cementací a limity pro III. třídu, IIb. třídu vyluhovatelnosti 

a hodnoty obsahů kontaminantů po cementaci s 10%, 20% a 30% podílem cementu. 

 

 

Limitní hodnota pro IIb. třídu vyluhovatelnosti u  zinku je 5  mg.l
-1

. Pomocí solidifikace 

jsme se dostali daleko pod tento limit a  splnili tak tuto podmínku. Rovněž lze říci, že čím 

větší byl poměr cementu ke vzorku, tím byla účinnost solidifikace vyšší. Porovnají-li se 

hodnoty v různém časovém období (4  až 28 dnů) za konstantního množství podílu cementu, 

je zřejmé, že jsou téměř shodné. 

Graf 7: ukazatel zinek 
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Graf č. 8 uvádí závislost hmotnostní koncentrace kontaminantu olovo, podrobeného 

testu vyluhovatelnosti, na čase v rozmezí 4 dnů až 28 dní. V grafu je uvedena původní 

hodnota kontaminantu před cementací a limity pro III. třídu, IIb. třídu vyluhovatelnosti 

a hodnoty obsahů kontaminantů po cementaci s 10%, 20% a 30% podílem cementu. 

 

 

K  nejmarkantnějšímu poklesu obsahu olova došlo u  receptury při 30% podílu cementu 

v  sledovaném časovém rozmezí stáří solidifikátu 4  až 28 dní. Přesto však, jak je z grafu č. 8 

patrné, již 10 % podílu cementu stačilo, aby jeho koncentrace ve vodném výluhu poklesla pod 

limit IIb. třídy vyluhovatelnosti. Z grafu je rovněž patrná přímá závislost mezi přidáním 

množství cementu a  poklesem kontaminantu olova ve vodném výluhu solidifikátu. 

Graf 8: ukazatel olovo 
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 4.4  Ekotoxicita 

Účelem testu akutní toxicity na organismech vodního prostředí je klasifikace odpadů 

určených na skládkování nebo k dalšímu využití. 

Výsledky stanovení toxicity vzorků pro zelené řasy 

Tab. 7.  Popel a  struska – akutní toxicita na řase Desmodesmus subspicatus 

Desmodesmus subspicatus  

Vzorek popel 

a struska 

Inhibice (%) po 7 dnech 

tuhnutí 
Inhibice (%) po 28 dnech tuhnutí 

10 % cementu 19 47 

20 % cementu 11 35 

20 % cementu 22 47 

30 % cementu 34 44 

 

Tab. 8.  Popel a  struska – akutní toxicita na řase Chlorella vulgaris 

Chlorella vulgaris  

Vzorek popel 

a struska 

Inhibice (%) po 7 dnech 

tuhnutí 
Inhibice (%) po 28 dnech tuhnutí 

10 % cementu 5 17 

20 % cementu 10 21 

20 % cementu 26 17 

30 % cementu 19 18 

 

Podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. překračují neředěné vzorky výluhů solidifikátů s 10%, 

20% a 30% podílem cementu povolenou hodnotu 30% inhibice na řase Desmodesmus 

subspicatus po 28 dnech zrání solidifikátu vždy a  po 7  dnech u  30 %. 

Na rozdíl při testování na řase Chlorella vulgaris nepřekračují neředěné výluhy 

solidifikátů s 10%, 20% a 30% podílem cementu povolenou hodnotu 30% inhibice dle 

vyhlášky č. 294/2005 Sb. 
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Tab. 9.  Upotřebené aktivní uhlí – akutní toxicita na řase Desmodesmus subspicatus 

Desmodesmus subspicatus  

Vzorek 

upotřebené 

aktivní uhlí 

Inhibice (%) po 7 dnech 

tuhnutí 
Inhibice (%) po 28 dnech tuhnutí 

10 % cementu 82,2 92,1 

20 % cementu 88,5 83,1 

20 % cementu ------ 80,2 

30 % cementu 106 85,3 

 

Tab. 10. Upotřebené aktivní uhlí – akutní toxicita na řase Chlorella vulgaris  

Chlorella vulgaris  

Vzorek popel 

a struska 

Inhibice (%) po 7 dnech 

tuhnutí 
Inhibice (%) po 28 dnech tuhnutí 

10 % cementu 113 81,7 

20 % cementu 106 64,9 

20 % cementu ----- 62,2 

30 % cementu 100 57,6 

 

Podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. překračují neředěné vzorky výluhu solidifikátů s 10%, 

20% a 30% podílem cementu povolenou hodnotu 30% inhibice na obou řasách vždy a  to jak 

po 7  tak 28 dnech. Proto se doporučuje provést další testování s vhodně zvolenou 

koncentrační řadou. 

Hlavní příčiny ekotoxicity jsou podle studie Domene X. et al. a  Ramirez et al. dány 

vodorozpustnými složkami a  rozpuštěnými látkami. Domene X. et al. prokázal závislost mezi 

ekotoxicitou a  pH, amoniakem, chloridy, fosforečnany a  sírany [30]. 

U  vzorků upotřebeného aktivního uhlí hodnoty rozpuštěných látek a chloridů značně 

překračovaly limitní hodnoty III. třídy vyluhovatelnosti, což podle literární rešerše může být 

důvodem ekotoxicity. 
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5. Závěr 

Diplomová práce se zabývá řešením problematiky stabilizace v produktech termické 

likvidace nebezpečného odpadu ze zdravotnických zařízení – popelu se struskou a aktivního 

uhlí z procesu čištění spalin. Oba typy odpadů jsou podle odpadové legislativy nebezpečnými 

odpady a nemohou se proto dále využívat. Cílem práce bylo seznámit se s legislativou 

odpadů, navrhnout a experimentálně ověřit možnost imobilizace polutantů metodou 

cementace. Tento postup by umožnil využití produktů, např. ve stavebnictví.  

Pro ověření postupu cementace přídavkem 10 %, 20 % a 30 % Portlandského cementu 

k nebezpečným odpadům byly vybrány dva vzorky. První vzorek, směs popela a strusky, byl 

odebrán z pyrolýzní komory spalovny a druhým vzorkem bylo aditivum pro čištění spalin 

aktivní uhlí obsahující zreagované Ca(OH)2. Získané monolytické solidifikáty byly 

hodnoceny na základě analýzy vodného výluhu podle vyhlášky 294/2005 Sb.  

Získané  výsledky pro směs popela a strusky lze shrnout: 

 Provedením chemické analýzy vodných výluhů připravených z původních vzorků bylo 

zjištěno, že tyto vzorky překračují stanovenou mez vyluhovatelnosti III. třídy 

u chloridů, rozpuštěných látek a barya.  

 Zvolený poměr vody ke směsi vzorku a cementu (1:2) umožňoval snadnou 

homogenizaci při přípravě solidifikátu, který po té dobře tuhnul. 

 Cementací byla u všech tří jmenovaných polutantů při 30 procentním podílu obsahu 

cementu koncentrace ve vodném výluhu pod stanovenou hranici třídy 

vyluhovatelnosti III. a  snížila se koncentrace i dalších kovů. Nejnižších koncentrací 

kontaminantů ve vodném výluhu solidifikátu bylo dosaženo u receptury s 30 % 

cementu.  

 Testy ekotoxicity prokázaly u zelené řasy Desmodesmus subspicatus toxicitu 

a u druhého typu zelené řasy Chlorella vulgaris toxicita prokázána nebyla, takže bych 

doporučila provést další testování. 

 S ohledem na výsledky ekotoxity nelze jednoznačně doporučit metodu k imobilizaci 

polutantů z uvedeného vzorku bez dalších testů. 
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Získané  výsledky pro upotřebené aktivní uhlí lze shrnout: 

 V porovnání se směsí popela a strusky je v upotřebeném aktivním uhlí mnohem větší 

výskyt polutantů. Hlavním problémem jsou kovy vyskytující se ve formě chloridů 

a pak jsou to chloridy vápenaté z reakcí vápenného hydrátu a kyseliny 

chlorovodíkové, které se smísilo s upotřebovaným aktivním uhlím při procesu čištění 

spalin. A posledním neopomenutelným kontaminantem, u kterého byly překročeny 

limitní hodnoty výluhové třídy III. byly rozpuštěné látky. 

 Při přípravě monolytických solidifikátů se množství přidávané vody ke vzorku 

upotřebovaného aktivního uhlí a cementu jevilo jako hraniční (1:2). Upotřebené 

aktivní uhlí bylo značně hygroskopické a méně vody by způsobilo neschopnost 

homogenizace a smísení všech tří ingrediencí. Při mísení bylo rovněž pozorováno 

mírné uvolnění tepla. 

 Provedenou cementací upotřebeného aktivního uhlí došlo ke snížení koncentrace 

polutantů ve vodných výluzích připravených z produktů cementace, ale ne vždy pod 

stanovenou mez vyhlášky 294/2005 Sb.  

 Například původní koncentrace chloridů i rozpuštěných látek ve vodném výluhu byly 

tak vysoké, že i při zhruba 50 procentní účinnosti cementace se nám nepodařilo dostat 

pod stanovený limit III. třídy. K největšímu poklesu koncentrací nebezpečných látek 

došlo u směsí s 30 procenty podílu cementu. V některých případech však stačí pouze 

10 procentní přídavek cementu u Pb, Zn a Hg. Naproti tomu u chloridů a rozpuštěných 

látek ani 30% podíl cementu nám nesníží koncentraci nebezpečných látek pod 

stanovenou mez. 

 Ve srovnání účinnosti stabilizace po 4, 7 a 28 dnech nebyl pozorován významný trend 

ve snižování nebo zvyšování koncetrace polutantů ve vodném výluhu z produktů 

stabilizace. 

 V testech ekotoxicity upotřebované aktivní uhlí vykázalo vysokou toxičnost pro 

zelené řasy z důvodu vysokého obsahu chloridů a rozpuštěných látek. 

Provedené studie prokázaly, že cementace nebezpečných odpadů ze spaloven 

zdravotnického odpadu umožňují provést imobilizaci kovů, zejména Pb, Hg, Zn a Ba. Při 

sledování všech parametrů dle odpadové legislativy však zejména nerozpuštěné látky 

a chloridy zůstávají nevyhovujícími a výrazně negativně ovlivňují také akvatickou toxicitu. 
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