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ANOTACE 

 

 Diplomová práce je zaměřena na problematiku odpadních produktů vznikajících při 

termickém zpracování odpadů. Mezi pevné odpadní produkty, vznikající při spalování 

nebezpečného a směsného komunálního odpadu, patří popílek a end-produkt. Oba dva sypké 

produkty vykazují zvýšené koncentrace znečišťujících látek, primárně těžkých kovů 

(toxických prvků), a díky tomu se řadí, dle katalogu odpadů, do kategorie nebezpečný odpad. 

Základní metodou zpracování tohoto druhu odpadního produktu je trvalé uložení na 

zabezpečenou skládku odpadů. Tato možnost je z environmentálního hlediska neefektivní a 

dle současné legislativy velmi nákladná. Proto jsou v současnosti zkoumány možnosti, jak 

tento odpadní produkt převést do stavu (formy), který bude trvale vykazovat minimální 

negativní vliv na složky životního prostředí. Nabízí se zde možnost stabilizace popílků za 

použití různých druhů alkalických pojiv. Při správné fixaci toxických prvků v pevné matrici 

se otevírá možnost uložení solidifikátu na skládky ostatního odpadu. Toto řešení je 

několikanásobně levnější a z hlediska hustší sítě skládek dostupnější. 

 Cílem práce je najít nejvhodnější pojivo a procesní podmínky pro solidifikaci popílků 

vznikajících při spalování nebezpečných a komunálních odpadů na spalovnách odpadů. Byly 

použity dva směsné vzorky (popílek a end-produkt) a jako alkalická pojiva sedm druhů 

cementů. Dle vypočítaných vodních součinitelů byly vytvořeny směsi popílků, vody a 

zvolených druhů cementů. Ze vzniklých směsí byly vytvořeny pevné krychlové matrice, které 

byly po zatvrdnutí podrobeny procesu vyluhování. Ve zfiltrovaných vodných výluzích byly 

pomocí atomového absorpčního spektrometru analyzovány koncentrace vybraných těžkých 

kovů (toxických prvků). Výsledné koncentrace byly porovnány s nejvýše 

přípustnými koncentracemi dle výluhových tříd IIa a IIb, kdy je možno takový odpad uložit 

na skládku ostatního odpadu. 

 Získané výsledky mohou posloužit ke zlepšení a optimalizaci odpadového 

hospodářství, zvláště pak v oblasti skládkování odpadních produktů vznikajících při 

termickém zpracování odpadů a rovněž při možnostech využití odpadních popílků pro účely 

výroby stavebních materiálů nebo maltových směsí. 

 

Klíčová slova: Popílek, end-produkt, stabilizace, solidifikace, fixace, těžké kovy, 

vyluhovatelnost, skládkování odpadů, cementová pojiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This thesis is focused on waste products resulting from thermal waste treatment. Solid 

waste products produced during the combustion of hazardous and mixed municipal waste 

includes fly ash and  so called „end-product“. Both of these loose products exhibit elevated 

concentrations of pollutants, primarily heavy metals (toxic elements), and therefore ranks, 

according to the EWC, in the category of hazardous waste. The basic method of handling this 

kind of waste product is to permanently store them on a secure landfill. This is inefficient 

from an environmental point of view and very costly as well if we consider the current 

legislation. Therefore, it is reasonable to examine how to convert this waste product into a 

state form, which would have permanently minimum negative impact on environmental 

components. Possibility of stabilizing ash using various kinds of alkaline binders is 

considered. With proper fixation of toxic elements in a solid matrix it would be possible to 

deposit these solidificates to waste landfills. This solution is much cheaper and mainly 

affordable in terms of a denser network of landfills. 

The aim of this thesis is to find the most suitable binder and procedural conditions for 

solidification of fly ash resulting from the combustion of hazardous waste and municipal 

waste incinerators. Two pooled samples were used (fly ash and the end-product) and seven 

kinds of cements as a binder. According to the calculated coefficients of water were formed 

mixture of fly ash, water and selected types of cements. From the resulting mixtures there 

were created solid cubic matrix, which had been subjected to a hardening of the digestion 

process. By using atomic absorption spectrometer concentration of heavy metals (toxic 

elements) were analysed in-filtered aqueous extracts. The resulting concentrations were 

compared with the maximum allowable concentrations according leaching classes IIa and IIb, 

and determined when it is possible to store such waste to other waste landfill. 

The results can serve to improve and optimize waste management, especially in 

landfill waste products resulting from thermal waste treatment, and for the possibilities of 

using fly ash waste for the purpose of producing construction materials and mortars. 

 

Keywords: Fly ash, end-product, stabilization, solidification, fixation, heavy metals, 

leachability, landfill of a waste, cement binders. 
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1 ÚVOD 

Hlavní motivací k vypracování této práce bylo přispět, alespoň malou měrou, 

k optimalizaci odpadového hospodářství. Konkrétně se zaměřením na oblast nakládání 

s odpadními produkty, které v nemalých objemech vznikají při termickém zneškodňování 

(likvidaci) odpadů. Termickým zneškodněním se v rámci této práce rozumí spalování. 

Spalováním se likvidují jak odpady nebezpečné, průmyslové či zdravotnické, tak i odpady 

směsného komunálního charakteru.  

Při procesu spalování vyjmenovaných druhů odpadů vznikají, ve větší či menší míře, 

odpadní produkty všech skupenství. Největší podíl odpadních produktů tvoří odpady pevné – 

škvára a popel, popílek, směs aktivního uhlí, odvodněné filtrační koláče z mokrého procesu 

čištění kyselých složek spalin a tuhý kovový zbytek. Všechny tyto produkty, mimo škváru a 

kovový zbytek, vykazují nebezpečné vlastnosti. Obsahují zvýšené koncentrace toxických 

látek a prvků, díky nimž jsou zařazeny do kategorie nebezpečný odpad (Katalog odpadů). 

Zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech je přesně stanoveno, kde a za jakých podmínek je jejich 

ukládání povoleno. Tyto odpady se smí ukládat pouze na skládky nebezpečného odpadu (S-

NO). Ukládání na skládky S-NO je velmi náročné jak z hlediska finančního, tak i z hlediska 

kapacitního. Tato dvě fakta v posledních letech udávají směr, jak s takovým odpadem naložit.  

Jednou z možností je solidifikace těchto pevných sypkých odpadních produktů a 

následné uložení na skládky ostatního odpadu (S-OO). Uložení na tento druh skládek je 

přibližně 12 krát levnější (za uložení 1 tuny) oproti skládkám S-NO. Také se nabízí lepší 

dostupnost skládek a jejich větší kapacita. K tomu, aby zde mohl být solidifikovaný odpad 

uložen, musí jeho vodný výluh splnit limity pro vyluhovatelnost toxických prvků (těžkých 

kovů), tzv. limity výluhových tříd. 

Tato práce je tedy zaměřena na analýzu fixace odpadních produktů spalování 

v cementových matricích. Cílem je získat co nejlepší výsledky při výluhových testech 

solidifikátů (co nejnižší vyluhovatelnost toxických prvků) a na jejich základě odvodit, které 

použité hydraulické pojivo (cement) je pro fixaci nejvhodnější. Výsledky mohou v budoucnu 

posloužit pro doplnění metodiky solidifikace a pro optimalizaci solidifikačních technologií 

s ohledem na možnosti využití těchto solidifikovaných odpadních produktů jako stavebních 

materiálů.  
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2 LEGISLATIVA ODPADŮ A PRODUKTŮ SPALOVÁNÍ, 

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

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

zbavit. 

Nebezpečný odpad je takový odpad, který vykazuje jednu nebo více nebezpečných 

vlastností, tyto vlastnosti jsou uvedeny v Katalogu odpadů tj. v příloze č. 2 zákona 

č. 185/2001 Sb.[1] Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů jsou uvedeny ve vyhlášce 

č. 381/2001 Sb.[2] 

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických 

osob, a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů 

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 

Úprava odpadů je každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo 

fyzikálních vlastností odpadů za účelem umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití, 

odstranění nebo za účelem snížení jejich objemu, případně snížení jejich nebezpečných 

vlastností. 

Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit 

podle Katalogu odpadů, který Ministerstvo životního prostředí vydá provádějícím 

předpisem.[1] 

2.1 Zařazování odpadu podle kategorií: 

Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad 

do kategorie nebezpečný, pokud: 

a) vykazuje alespoň jednu z nebezpečných vlastností, které jsou uvedeny v příloze č. 2 

k zákonu o odpadech, 

b) je uveden v Katalogu odpadů jako odpad nebezpečný, nebo je-li smísen popř. 

znečištěn některým z odpadů uvedených v Katalogu odpadů jako nebezpečný.  

Směsný komunální odpad se neřadí do kategorie nebezpečný a původce a oprávněná 

osoba nejsou povinni s ním nakládat jako s nebezpečným, i když splňuje výše uvedené 

podmínky.[1] 
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Hierarchie způsobů nakládání s odpady: 

- předcházení vzniku odpadů, 

- příprava k opětovnému využití - regenerace, 

- recyklace odpadů, 

- jiné využití odpadů, např. energetické, 

- odstranění odpadů.[1] 

2.2 Zvláštní ustanovení pro skládkování odpadů 

Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují 

požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na 

skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve 

vodném výluhu.[1] 

2.3 Skládkování odpadů – typy skládek 

a) Skupina S – inertní odpad (S-IO) 

- lze ukládat odpad, který nemá nebezpečné vlastnosti a u něhož při normálních 

podmínkách nedochází k žádné významné fyzikální, chemické nebo biologické 

přeměně, 

- vodný výluh nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty 

pro výluhovou třídu č. I (tab. 5) 

b) Skupina S – ostatní odpad (S-OO) 

1) S-OO1 

- lze ukládat odpad, který má nízký obsah biologicky rozložitelných látek, bez 

zkoušek lze ukládat inertní odpad, 

- vodný výluh nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty 

pro výluhovou třídu č. IIa (tab. 5) 

- obsah TOC v sušině nesmí překročit 5%, v případě překročení musí být menší 

než 80 mg.l
-1

. 
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2) S-OO2 

- lze ukládat odpad, který má nízký obsah biologicky rozložitelných látek, bez 

zkoušek lze ukládat inertní odpad, 

- vodný výluh nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty 

pro výluhovou třídu č. IIb (tab. 5) 

- obsah TOC v sušině nesmí překročit 5 %, v případě překročení musí být menší 

než 80 mg.l
-1

. 

3) S-OO3 

- lze ukládat odpad s vysokým obsahem organických biologicky rozložitelných 

látek a odpady, které nelze hodnotit podle výluhu, 

- nelze ukládat odpady na bázi sádry, bez zkoušek je možno ukládat inertní 

odpady, 

- vodný výluh nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty 

pro výluhovou třídu č. IIa  

- biologicky rozložitelný podíl komunálního odpadu ukládaného na skládky 

musí být omezován alespoň na 35 % celkového množství z r. 1995. 

c) Skupina S – nebezpečný odpad (S-NO) 

- bez zkoušek lze ukládat inertní odpad,  

- vodný výluh nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty 

pro výluhovou třídu č. III (tab. 5) 

- nelze přijmout odpady, které vykazují ztrátu žíháním, mají vyšší obsah TOC a 

DOC. [3] 

Na skládky skupiny S-OO lze nebezpečné odpady ukládat pouze tehdy, když: 

a) jsou upraveny stabilizací, která zamezí možnost jejich reakce s jinými ukládanými 

odpady a s prostředím skládky a jejich vodný výluh nepřekročí nejvýše přípustné 

hodnoty výluhové třídy II, nebo 

b) jsou umístěny v uzavřených kontejnerech nebo nádobách, jejichž technické provedení 

musí doplňovat inženýrské bariéry skládky na úroveň požadavků skládky S-OO. [3] 
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3 TERMICKÉ METODY ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ 

Termickými procesy pro likvidaci popř. zpracování odpadů jsou označovány všechny 

technologie působící na odpad takovou teplotou, která přesahuje mez jeho chemické stability. 

Termické procesy zahrnují široké rozmezí teplot (od 300 do 2 000 °C) a proto je třeba tyto 

teploty pro jednotlivé provozované technologie blíže specifikovat. Pro plazmové procesy jsou 

udávány teploty v rozmezí 6 000 °C až 12 000 °C. [4] [5] 

Výhody termických metod: 

 téměř dokonalé odstranění nebezpečných vlastností odpadů 

 redukce objemu odpadu 

 možné využití energie (u kladné energetické bilance) 

Nevýhody: 

 nutnost nakládání s tuhými produkty spalování (popílek, škvára, …) 

 produkce emisí skleníkového CO2 do ovzduší 

 emise PCDD, PCDF, PAH 

 vysoké náklady (investičně a provozně náročné, doprava odpadu, dokonalé kontrolní a 

měřící zařízení) 

 u odpadů s velkým nespalitelným podílem je velká produkce popela 

 energetická náročnost (u záporné energetické bilance) [4] 

 

Dělení termických procesů: 

 procesy oxidační – v reakčním prostoru se nachází stechiometrické nebo 

nadstechiometrické množství kyslíku vzhledem ke zpracovávanému materiálu. Patří 

sem nízkoteplotní a vysokoteplotní spalování 

 procesy redukční – v reakčním prostoru je nulový nebo substechiometrický obsah 

kyslíku vzhledem ke zpracovávanému materiálu. Patří sem pyrolýza, zplyňování a 

mokrá oxidace. [5] 
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3.1 Redukční procesy 

3.1.1 Pyrolýza (odplynění)  

Jedná se o tepelný rozklad organických materiálů za nepřístupu zplyňovacích médií 

(oxidačních činidel) jakými jsou: kyslík, vzduch, CO2, vodní pára. Při jejím průběhu, v oblasti 

teplot 150 – 900 °C, dochází k uvolnění těkavých látek, vysokomolekulární organické látky se 

rozloží na nízkomolekulární (dlouhé řetězce molekul se rozštěpí na kratší). V prvním stupni 

pyrolýzy dochází ke zplynění odpadu za nedostatku vzduchu a ve stupni druhém je ke 

vzniklému plynu přiveden kyslík, dojde ke spálení odpadu.[6] Je vhodná pro odpady 

s neměnným složením s nepříliš vysokým obsahem škodlivin. Výkon pyrolýzních jednotek se 

uvádí maximálně 2,5 t odpadu za hodinu. Dělí se na nízkoteplotní, středněteplotní a 

vysokoteplotní. [4] 

Pyrolýzou vznikají tyto produkty: 

- pevný produkt (pyrolýzní koks – velký měrný povrch, dobré adsorpční médium) 

- kapalný produkt (pyrolýzní olej, jde o směs až 2000 látek – rozdestilování na 

využitelné hodnotné frakce) 

- plynný produkt (pyrolýzní plyn obsahující: H2S, CO, CO2, CH4, C2H6, NH3, je 

nejproblematičtější kvůli obsahu PAU, PCDD, PCDF) [4] 

3.1.2 Zplyňování odpadů 

Je řízený tepelný rozklad odpadních látek při teplotách nad 800 °C za přítomnosti 

podstechiometrického obsahu kyslíku. Při zplyňování dochází k přeměně uhlíkatých materiálů 

na plynné hořlavé látky. Technologie pracují v širokém rozmezí teplot (nejčastěji 300 °C – 

1500 °C). [4] Zplyňováním vzniká granulovaná sklovitá struska, plynné emise (dle 

zastoupení: CO2, CO, H2O, H2, N2) a odpadní vody. [5] 

3.1.3 Mokrá oxidace 

Jde o oxidační proces ve vodné fázi, ke kterému dochází po důkladném promíchání 

organických či oxidovatelných anorganických látek s plynným zdrojem kyslíku při teplotách 

150 – 325 °C, v oblasti vyšších tlaků. Využívá se jako předstupeň biologického čištění 

odpadních vod. [7] Do teploty 280 °C se používá například k usnadnění odvodnění kalů a 
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k regeneraci aktivního uhlí. Při teplotách nad 280 °C, kdy dochází k úplné oxidaci, se využívá 

ke zpracování odpadů obsahujících halogenované aromatické sloučeniny.[8] 

3.2 Oxidační procesy 

3.2.1 Spalování 

V současnosti se pro většinu spaloven užívá název ZEVO (zařízení pro energetické 

využití odpadu). V první řadě je nutno říci, že spalování by nemělo mít přednost před 

samotnou minimalizací vzniku odpadů či jejich regenerací. Spalovat by se také mělo jen to 

množství odpadu, které nelze využít jako druhotnou surovinu.[8] Charakterizuje se jako 

řízené exotermické slučování hořlavých látek tuhých, kapalných nebo plynných odpadů 

s kyslíkem za stechiometrických nebo nadstechiometrických podmínek v zařízení určeném ke 

spalování odpadů.[6] [9] Spálením uhlíkatých látek vzniká oxid uhličitý. Představuje jednu 

z nejúčinnějších metod používaných pro zpracování a detoxikaci komunálních a 

nebezpečných odpadů, které by byly jinak uloženy na skládky. Umožňuje také získávat 

tepelnou energii obsaženou v odpadech. Spalovat lze pouze odpady, které obsahují hořlavinu. 

Odpad se spaluje nejčastěji při teplotách 850 °C – 1000 °C, pro nebezpečné odpady 

s obsahem Cl v množství   1 % je daná teplota 1100 °C. [8] 

Výhody spalování: 

- redukce odpadu na 20 – 40 % původní hmotnosti a na 10 – 15 % původního objemu 

- pro chemické a zdravotnické odpady je to jediný způsob zneškodnění 

- využití vznikajícího tepla na výrobu páry a teplé vody 

- sterilnost tuhého zbytku po spalování (zbavení choroboplodných zárodků) 

- zneškodnění patogenů, snížení celkových zatížení ŽP 

- krátká doba zneškodnění 

Nevýhody:  

- vysoké náklady na vybudování zařízení a provoz, nákladné metody čištění 

- vznik tuhých, kapalných a plynných odpadních látek, u kterých je samozřejmě snaha o 

další využití [9] 
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- v některých případech dochází k problémům s využíváním vyrobeného tepla 

3.2.2 Principy spalování 

Průběh se řídí složitými procesy. Odpady se zahřívají stykem s horkými spalinami nebo 

předehřátým vzduchem a také sáláním ze stěn spalovací pece. Při teplotách 50 °C až 150 °C 

dochází k vysušení odpadu a při teplotách vyšších ke vzniku těkavých látek, jejichž 

vznícením dojde ke vzniku plamene. Zbývající tuhý materiál se dále odplyňuje a pomaleji 

prohořívá. Pevný odpad by měl při nadávkování do pece vykazovat co nejlepší homogenitu. 

[8] Spalovat bez přídavného paliva lze ty odpady, které mají výhřevnost minimálně 

5 000 kJ.kg
-1

. Tomu odpovídá následující složení: 

 obsah popelovin A   60 % 

 obsah vlhkosti W   50 % 

 obsah prchavé hořlaviny C   25 % [8] 

Aby nedošlo k ohrožení prostředí, je nutné dodržet následující základní podmínky: 

- dostatek spalovacího vzduchu (přiváděn v přebytku 1,5 – 2,5 vůči stechiometrii) 

- dostatečný vývin tepla (kompenzuje tepelné ztráty a udržuje potřebnou teplotu 

v reakční komoře, bez níž by docházelo k pomalému zahřívání, a část škodlivin by se 

nemusela spálit) 

- dostatečná teplota hoření (spalovny komunálního odpadu – min. teplota 850 °C, pro 

spalovny nebezpečného odpadu jsou to teploty 1 000 – 1 200 °C[8] 

- dostatečné zdržení spalin (odpadní plyn je za posledním přívodem spalovacího 

vzduchu řízeně ohřát v celém profilu toku na teplotu nejméně 850 °C po dobu min. 

2 s; při spalování nebezpečného odpadu s obsahem organických sloučenin chloru 

vyšším než 1 %, musí teplota zdržení dosáhnout nejméně 1100 °C po dobu 

min. 2 s).[10] 

Na základě dlouholetých zkušeností z průmyslových provozů se potvrdil fakt, že nelze 

nikdy dosáhnout úplného vyloučení vzniku oxidů dusíku tzv. NOx. Jejich množství závisí na 

spalovací teplotě a přebytku vzduchu. 
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Spalovací pochody: 

1) předsoušení odpadu (cca 100 °C) 

2) odplyňování odpadu (200 – 600 °C) 

3) zapálení odpadu  

4) spalování odpadu (500 – 800 °C) 

5) hoření (1000 – 1100 °C) 

6) vyhořívání, odvod tepla (až 1200 °C) [8] 

3.2.3 Druhy spalovacích zařízení 

Roštové pece - pohyblivé nebo pevné rošty (v dnešní době již nepoužívané), vhodné 

spíše pro komunální odpady, teplota 800 – 900 °C 

Rotační pece - žáruvzdorně vyzděné válce, reakční komora – průměr 1 – 4 m, délka až 

12 m, sklon 5 – 7 °, přední čelo je opatřeno násypkou a zadní čelo 

zajišťuje odvod spalin a tuhých zbytků, teplota 800 – 1200 °C. Zajišťují 

dobrý přestup tepla (sálání, sdílení, vedení tepla). Tyto pece jsou 

vhodné spíše pro průmyslové odpady v pastovitém i kapalném stavu.  

Muflové pece - využívají se zejména pro spalování zdravotnických odpadů, zbytků 

barev, laků a ropných látek, teplota 800 – 1200 °C. 

Etážové pece - pro spalování kalů a odpadů s vysokou vlhkostí, teplota nad 800 °C. 

Fluidní topeniště a pece - pro kaly, tekuté odpady a stejnorodé drcené pevné 

odpady.[8] 

3.2.4 Produkty (zbytky) po spalování odpadů 

Při procesu spalování vznikají následující odpadní produkty: popeloviny (škvára, 

popílek), separovaný kovový podíl (Fe, Al, Cu), odpadní voda (pouze při mokrém čištění 

spalin), end-produkt (např. směs popílku, produktu z mokrého čištění spalin a aktivního uhlí), 

aktivní uhlí s adsorbovanou rtutí a toxickými organickými látkami, plynné emise (CO2, HCl, 

NOx, …). 
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3.3 Hlavní tuhé odpadní produkty spalování 

Pevné produkty spalování vznikají ve třech různých místech spalovny: jako propad 

jemných částic roštem, zbytek po spalování na konci roštu a z chlazení a čištění spalin. [11] 

3.3.1 Škvára 

Vzniká přímo v procesu spalování a po ochlazení je shromažďována v zásobníku 

škváry za spalovacím prostorem. Škvára má sypkou konzistenci, tmavošedou barvu, je bez 

zápachu a neměla by vykazovat nebezpečné vlastnosti. Základní složkou škváry je SiO2 

(okolo 50 %), CaO, Al2O3, alkalické kovy, oxidy železa, sírany, fluoridy. Škváru lze použít 

jako technické zabezpečení skládek. 

3.3.2 Popílek 

Je zařazen do kategorie nebezpečné odpady. Popílek se shromažďuje v oblasti 

1. stupně čištění spalin na elektrostatickém odlučovači. Dle dlouholetých zkušeností se na něj 

váže největší podíl těžkých kovů a organických perzistentních polutantů (PAU, PCB, PCDD a 

PCDF). Má velmi sypkou konzistenci, šedou barva a je bez zápachu. Shromažďuje se v sile 

popílku. Popílek lze využít jako přísadu do solidifikační matrice, stabilizovaný jej lze použít 

při rekultivacích. 

3.3.3 End – produkt 

Řadí se do kategorie nebezpečné odpady. Jde o produkt 2. stupně čištění spalin na 

textilních filtrech, popř. o směs popílku, produktu polosuchého čištění kyselých složek spalin 

a aktivního uhlí. Chemické složení závisí na skladbě odpadu. K jeho hlavním složkám patří 

CaCl2 (okolo 60 %), Ca(SO3)2 (okolo 20 %), Ca(SO4)2 (okolo 3 %), CaF2, nezreagovaný 

vápenný hydrát Ca(OH)2 a malé množství aktivního uhlí. Je tmavošedé barvy, bez zápachu a 

vykazuje silné hydroskopické vlastnosti. U některých spalovacích zařízení je zásobní silo 

s end-produktem propojeno přímo se solidifikační linkou. Postup stabilizace je obdobný jako 

u popílku.[12]  
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     Obr. 1: Všeobecná hmotnostní bilance pro 1 000 kg spáleného odpadu.[6] 

 

3.4 Spalovny – zařízení na termickou likvidaci odpadů 

Český hydrometeorologický ústav eviduje v České republice 3 zařízení na spalování 

směsného komunálního odpadu v městech: Praha (310 000 t/rok), Brno (248 000 t/rok) a 

Liberec (96 000 t/rok). Zařízení na spalování nebezpečného, průmyslového a nemocničního 

odpadu je evidováno 25.[13] 

3.4.1 Spalovna průmyslových odpadů SITA, a.s. Ostrava 

Spalovna průmyslových odpadů (obr. 2) v provozu od r. 2001. Kapacita je 2,3 t 

odpadů/hod tj. 18 400 t/rok. Spalování nebezpečných a průmyslových odpadů. Nelze spalovat 

výbušniny, láhve na stlačený plyn a radioaktivní látky.  

Stručná charakteristika: 

- Příjem odpadů - (kapalné, kašovité, pastovité a pevné nebezpečné odpady) 

- Spalovací část - rotační pec (1100 – 1200 °C) a sekundární dospalovací komora 

(zdržení spalin 2s) – destrukce freonů, PCB 

- nespalitelný zbytek struska, separace kovového podílu  

- Parní kotel - teplo ze spalin vyrábí páru (část pro samotnou technologii, část 
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pro výrobu elektrické energie pro spalovnu) 

- Čištění spalin - dvoustupňové mokré praní – v prvním stupni skrápění vodou 

(odstranění HCl, HF, částečně SO3, odstranění zbývajících 

těžkých kovů), v druhém stupni praní pomocí vápenného mléka 

(odstranění SO2). Kvůli vysokému obsahu SO2 je druhý stupeň 

rozdělen na dvě jednotky. První – výroba sádrovce, druhá – 

dosažení požadovaných hodnot emisí. Sádrovec se odvodní 

v odstředivce. 

- dioxinový filtr – dioxiny a těžké kovy se adsorbují na aktivní 

koks. Koks je vstřikován do proudu spalin před tkaninovým 

filtrem. 

- DENOx katalyzátor – odstranění NOx zajistí oblast vstřikování 

čpavku a katalyzátor SCR (selektivní katalytický reaktor 

DENOx). 

Pevné sypké odpadní produkty (popílek, aktivní uhlí, sádrovec, vápenné soli) se v této 

společnosti na konci technologie shromažďují v silech, odkud putují na solidifikaci 

cementovým pojivem a ukládají se na skládku nebezpečných odpadů.  

Za rok 2008 uváděla tato společnost následující hmotnostní bilanci: popel a struska 

(1998,13 t), popílek (358,30 t), pevné reakční produkty (292,83 t), filtrační koláč z čištění 

odpadních plynů (214,03 t). [14] 
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  Obr. 2: Spalovna průmyslových odpadů SITA, a.s. Ostrava, [15] 

3.4.2 Zařízení na energetické využívání odpadu SAKO Brno, a.s. 

Zařízení je konstruováno pro spalování směsného komunálního odpadu, popř. 

vybraného průmyslového odpadu (obr. 3). Kromě inertizace biodegradabilních odpadů 

funguje také jako teplárna a elektrárna. 

Stručná charakteristika: 

- Příjem odpadů - (opatřen detekčním systémem ionizujícího záření) 

- Spalovací část - dva kotle pětitahové koncepce typu MARTIN, spalování při 

teplotě nad 1000 °C 

- nespalitelný zbytek – škvára 

- Turbína - pára i elektrická energie pro účely města Brna a pro samotnou 

spalovnu 

- Chemická úprava vody 

- Čištění spalin - první stupeň - přímo ve spalovací komoře, redukce oxidů dusíku 

- druhý stupeň - adsorpce těžkých kovů a perzistentních 

organických polutantů (PCDD/F, PCB, PAU) 

- třetí stupeň - nástřik vodní vápenné suspenze 
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- čtvrtý stupeň - je umístěn mezi absorbery a textilním filtrem, 

jedná se o přídavek suchého hašeného vápna do proudu spalin (v 

případě zvýšení kyselých složek spalin)  

- pátý stupeň - textilní filtry, produktem je směs vápenatých solí, 

popílku, aktivního uhlí a přebytku reagentů = obchodní název je 

end-produkt. Účinnost čištění spalin je 99 %. 

- Škvárové hospodářství - separace železa a hliníku, škvára se využívá pro 

       technické zabezpečení skládek, cílem je využívat 

       škváru jako stavební materiál (zásypy, podsypy). 

 

 

Za rok 2013 společnost uvádí následující hmotnostní bilanci pevných produktů spalování: 

železné kovy (3800 t), neželezné kovy (280 t), vyhořelá škvára (61 700 t). [16] 

 

 

Obr. 3: Zařízení na energetické využívání odpadu SAKO Brno, a.s., [15] 

 

Pevný sypký odpadní produkt se shromažďuje na konci technologie čištění. Tento 

produkt vystupuje pod názvem end-produkt a společnost jej dodává k dalšímu zpracování. 
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Dříve se popílkový solidifikát z této spalovny ukládal na skládku nebezpečného 

odpadu SATESO (Šlapanice u Brna). Solidifikát byl míchán: Popílek + end-produkt + cement 

+ voda. Bylo prokázáno, že lze dosáhnout požadované hodnoty solidifikace a získat certifikát 

na výrobek z komponent, které byly dříve nebezpečným odpadem.[17] 

V Evropě je solidifikát ze spaloven běžně využíván ve stavebnictví k sanaci starých 

inženýrských sítí. Po skončení životnosti se do nich tlakově vpraví upravený solidifikát, který 

je zajistí a zabrání propadnutí nadloží. Tímto směrem se chce ubírat také brněnská spalovna. 

[17] 

Vídeňská spalovna komunálních odpadů Spitellau míchá popílek se škvárou, 

cementem a vodou. Tato směs je poté ukládána do tělesa skládky. Odvodněný filtrační koláč 

se vozí ukládat do nepoužívaných solných dolů do Německa. [18] 

Zařízení na energetické využití odpadu Termizo, a.s. Liberec produkuje odpadní 

produkt pod obchodním názvem SPRUK. Produkt vzniká po spálení směsného komunálního 

odpadu a má vlastnosti portlandského cementu a jeho filtrační koeficient je podobný jako u 

písčitých jílů. Využívá se na: 

- budování podkladních vrstev pozemních komunikací 

- násypy a zásypy na stavbách pozemních komunikací a skládek 

- konstrukci hrází a kazet v rámci areálů skládek. [19] 

 

 

4 ZPŮSOBY ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ 

V současnosti existuje široká škála metod, jak vyprodukovaný odpad zpracovat. 

Rozhodující je ovšem ve většině případů nákladnost procesu, jak samotné vybudování, tak i 

provoz. Jako u většiny průmyslových operací, také při zpracování nebezpečných odpadů 

mohou vznikat znečišťující látky. Jsou to např. plynné emise, kaly, koncentráty nebo roztoky 

odpadních látek. 



19 

 

4.1 Fyzikální způsoby 

- Adsorpce na aktivní uhlí - (nejčastěji při zpracování organických látek) 

- Destilace - (pro organické kapalné látky, rozpouštědla, halogenované sloučeniny) 

- Rozpouštědlová extrakce - extrakce kapalina-kapalina, loužení  

- Membránové separace - reverzní osmóza (oddělení vody z materiálů 

        obsahujících ionty) 

- ultrafiltrace (pro oddělení kontaminantů s molekulovou 

       hmotností 500 – 10
6
 g.mol

-1
) 

- hyperfiltrace (pro oddělení kontaminantů 

       s molekulovou hmotností 100 – 500 g.mol
-1

) 

- elektrodialýza (odstranění iontových sloučenin z vody) 

- Odpařování - (vhodný proces pro selektivní odstranění relativně těkavých 

organických látek z vody nebo pro odstranění vody z vysokovroucích 

organických materiálů) 

- Sušení  - (odstranění rozpouštědla nebo vody z tuhých a polotuhých kalů, 

  odstranění rozpouštědla z kapalin nebo suspenzí) 

- Vymrazování - (oddělení vody z roztoku – koncentrování kyselin a zásad, krystalizace 

   solí) 

- Vymývání půd - (čištění kontaminovaných půd od nebezpečných látek – vodou 

   s různými aditivy dle potřeby) 

- Stripování vzduchem a vodní parou - (podstatou je transport rozpuštěných molekul 

z kapaliny do proudu plynu nebo páry 

v závislosti na teplotním gradientu) 

- Rozrážení emulzí - (pro směsi voda-olej-kal) 
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Fyzikální metody jsou žádoucí předúpravou odpadů, které jsou znečištěny 

nebezpečnými složkami, díky čemuž nemohou být dále zpracovány vhodnou metodou. Tyto 

nebezpečné složky se mohou v odpadu vyskytovat ve všech skupenstvích, odkud se poté 

odvíjí optimalizace metody. [8] [3] 

4.2 Chemické způsoby 

- Neutralizace - (jeden z nejběžnějších procesů, zpracování kyselin a zásad) 

- Oxidačně - redukční reakce - (zejména pro kovonosné odpady, které obsahují sulfidy, 

   kyanidy, chromany, …) 

- Hydrolýza - (pro zneškodnění odpadů, které reagují s vodou za vzniku 

   nebezpečných produktů, proces vyžaduje pouze vodu a teplo) 

- Srážení - (nejběžnější proces pro převod rozpuštěných složek do nerozpustné 

  formy pomocí srážecích činidel) 

- Elektrolytické procesy - (jsou založeny na ox. - red. reakcích na povrchu 

  vodivých elektrod) 

- Ionexy  - (velmi vhodné pro detoxikaci velkých objemů vod s relativně malým 

  množstvím sloučenin těžkých kovů) 

- Flokulace - (pomocí chemických flokulačních činidel) 

- Dehalogenace - (dehalogenace PCB) 

 

Chemické způsoby jsou vhodné pro detoxikace tuhých a kapalných odpadů v menším 

množství. Poskytují možnost odstraňovat odpady jinými odpadními látkami. Jako příklad lze 

uvést zpracování a stabilizaci odpadů pomocí anorganického podílu ze spalování odpadů, 

který obsahuje vysoký obsah oxidů vápníku a hořčíku. [8] [3] 

Pro tuto práci jsou stěžejní fyzikálně chemické způsoby zpracování nebezpečných 

odpadů, a proto budou podrobněji popsány. 
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4.3 Fyzikálně chemické způsoby 

Speciálním případem úpravy odpadu je jeho stabilizace, tzn. přeměna odpadů do 

méně rozpustné, méně pohyblivé a tudíž méně toxické formy. Chemické látky v odpadu jsou 

fixovány s přídavným materiálem (hydraulická nebo organická pojiva, aditiva, aktivátory a 

akcelerátory). U většiny případů dochází k solidifikaci odpadu. 

4.3.1 Solidifikace  

Je to metoda zpevnění odpadu, který měl původně plynné, kapalné nebo pevné 

skupenství. Pevná látka, roztok, suspenze či plyn naadsorbovaný na sorbentu se převádí do 

bloků nebo makroskopických zrn. V současné době se nejvíce používá solidifikace se 

současnou stabilizací popř. solidifikace s chemickou fixací (SCF). [8] 

Ukládání odpadních produktů, vzniklých při spalování, na skládky nebezpečného 

odpadu (NO) je velmi nákladné řešení. Z tohoto důvodu se v posledních letech stále 

intenzivněji řeší možnosti co nejdokonalejší stabilizace/solidifikace a možnost uložení na 

skládky ostatního odpadu S-OO, kde nejsou poplatky za uložení tak vysoké. Ceny za uložení 

odpadů dle přílohy 6 zákona č. 185/2001 Sb. [20] jsou uvedeny v příloze č. 1. 

V ideálním případě se řeší možnosti opětovného využití (regenerace), popř. recyklace 

těchto odpadních materiálů. Aby bylo možno ukládat vzniklé solidifikáty na skládku S-OO, 

musí splňovat II. výluhovou třídu dle vyhlášky č. 294/2005 Sb.[21] Třídy vyluhovatelnosti v 

tab. 5. 

Stabilizace/solidifikace odpadu, tzv. S/S technologie byla zavedena pro uložení 

odpadů na skládky. Metoda je využívána více než 25 let a vzhledem k množství 

produkovaného nebezpečného odpadu se dále rozvíjí a optimalizuje, pro dosažení co 

nejlepších vlastností a trvanlivosti výsledného produktu. Účinnost imobilizace polutantů se 

poté hodnotí testem vyluhovatelnosti (popis viz. vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady).[21] Je nutno podotknout, že technologie S/S neřeší absolutní odstranění 

odpadu, nýbrž pouze jeho ,,zakonzervování“ po určitou dobu. Před samotnou solidifikací lze, 

pokud je to nutné, provést předúpravu odpadu. Předúpravou lze chápat převedení nebezpečné 

složky do méně rozpustné formy, odstranění vlhkosti či těkavých složek odpadu, popřípadě 

provést granulaci pastovitých, kapalných nebo prachových odpadů. Tuhnutí resp. zrání 

produktu, v nějž se solidifikovaný odpad v průběhu úpravy přetváří, je považováno za součást 
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technologie úpravy odpadu. Vzniká tzv. stabilizát/solidifikát (anorganická matrice + 

anorganický polutant + pojivo na bázi silikátů + portlandský cement).[22]  

Výhodami stabilizace tedy rozumíme: 

 zamezení (zpomalení) migrace nebezpečných polutantů do ŽP 

 získání materiálu s lepšími mechanickými vlastnostmi a snadnější manipulovatelností 

 umožňuje snadné uložení na určené úložiště  

 zmenšení objemu odpadu a zmenšení povrchu odpadu (snížení vyluhovatelnosti 

polutantů) [8] 

Činidla používaná pro stabilizaci: 

- cement  

- pucolánová báze - účinnost prokázána pro fixaci Pb, Cd, Cr 

- termoplasty - účinnost prokázána pro fixaci Cu, As, Cr 

- organické polymery - účinnost prokázána pro fixaci As [23] 

 

Uvedenými způsoby se upravují odpady, jejichž využití není možné nebo je ekonomicky i 

technologicky velmi náročné a jejich odstranění by bez úpravy nepřiměřeně zvyšovalo riziko 

pro zdraví lidí, pro jednotlivé složky ŽP nebo by nebylo možné vzhledem k omezením 

vyplývajícím z obecně závazných předpisů. Podrobnější požadavky a kritéria uvádí zákon 

č. 294/2005 Sb.[21] Příloha 7 uvádí, že stabilizované odpady se před uložením na skládku 

hodnotí pouze na základě vodného výluhu podle přílohy 2, rozbory sušiny podle tabulky se 

neprovádějí. Příloha 11 uvádí podmínky pro využití odpadů na povrchu terénu. 

 

4.3.2 Fixace  

Fixace je solidifikace, kdy malé částice odpadu reagují se složkami solidifikačního 

média chemicky nebo s nimi vytvářejí směsi.[24] 



23 

 

4.3.3 Enkapsulace  

Je to metoda, při níž médium používané k solidifikaci obaluje malé částice odpadu a 

tím je zaizoluje. Případem enkapsulace je vitrifikace odpadu obsahujícího chrom. Atomy 

chromu nejsou schopny tvořit skla, tudíž dojde pouze k obalení shluků molekul Cr.  

4.3.4 Bitumenace  

Je stabilizační metoda, která spočívá ve zpevnění odpadu v tuhnoucí tavenině. 

Z odpadu je nutno nejprve odpařit přebytečnou vodu, následně se odpad homogenizuje, 

promíchává se s bitumenem a poté se nechá přirozeně rychle ztuhnut. Za účelem snížení 

energie se pro tento proces používají rotační odparky, kde dojde ke všem třem krokům 

najednou. Odvodněný, popř. suchý odpad se za zvýšené teploty mísí s bitumenovou směsí. 

Bitumen je organická vysoce viskózní živice tmavé barvy podobná asfaltu. Bitumenace se 

využívá pro zafixování kalů a kapalných koncentrátů. Metoda je také velmi rozšířená v sekci 

odpadového hospodářství jaderných elektráren, kde se takto upravují kapalné radioaktivní 

odpady. Směs se dávkuje do nerezových sudů, kde ztuhne a je uložena na depoziční místo. 

Výhodou je dokonalé obalení částic směsí, snížení objemu odpadu, snížení vyluhovatelnosti 

polutantů a dobrá schopnost stínění záření z radioaktivního odpadu. Za nevýhodu lze 

považovat potencionální hořlavost a tudíž nutnost speciálních opatření při přepravě a 

skladování. Stejně jako solidifikace řeší i bitumenace pouze otázku stabilizace a fixace 

nebezpečného odpadu. Produkt bitumenace lze také použít pro tvorbu podkladových 

izolačních vrstev a vozovek. V tomto případě ovšem nesmí materiál vykazovat nebezpečné 

vlastnosti. [8] [25] [26] 

4.3.5 Vitrifikace  

Jde o druh stabilizace, kdy se odpad vytaví se sklotvornými látkami nebo odpadním 

sklem. Probíhá při teplotách 1 000 – 1 600 °C a je vhodná pro stabilizaci odpadních 

sklářských kalů, popelů ze spaloven, prachových úletů z filtrů nebo radioaktivní odpady. 

Vzniklý materiál tzv. frita se dá použít k výrobě stavebních dílců, obkladového materiálu, 

potrubí, jako zavážka nebo součást štěrku do betonu. Tato skelná fáze váže škodlivé látky do 

své struktury a snižuje nebo zcela likviduje jejich toxicitu. Jedná se o jednu z nejlepších 

metod fixace toxických odpadů. Podíl odpadů ve výsledném materiálu je 40 – 85 %. Pokud se 



24 

 

toto sklo nevyužije materiálově, lze ho v důsledku pevné fixace toxických látek, bez problémů 

uložit na skládku. Vlastnosti vzniklého skla lze ještě zlepšit řízením krystalizace. Vynikajících 

mechanických vlastností se dosahuje při použití popelů a popílků z tepelných elektráren nebo 

strusek. [8] [27]  

4.3.6 Geopolymeryzace 

Tento pojem zavedl a vysvětlil francouzský profesor Davidovits v 70. letech 20. stol. 

Zněl takto: geopolymer je látka, která vzniká anorganickou polykondenzací za studena tzv. 

geopolymerací v důsledku alkalické aktivace Al, Si látek. V 
27

Al NMR spektru se musí vždy 

objevit pík při 55 ppm (Al v koordinaci 4), pokud k tomu nedojde, nelze látku nazývat 

geopolymer, ale pouze alkalicky aktivovaná látka. Struktura je sklovitá mikroporézní, závisí 

na druhu polymerace a na poměru Si/Al v konečném produktu. Díky své amorfní povaze jsou 

geopolymery využívány jako ekvivalenty zeolitům. Surovinami pro jejich výrobu dle 

vhodnosti jsou popílky z hnědého a černého uhlí, mletá struska, keramický odpad, cement a 

v poslední řadě metakaolin. Geopolymery tvoří účinnou matrici pro fixaci anorganických 

odpadů, zejména těžkých kovů (nejúčinnější pro Me
+
 a Me

2+
) a radioaktivních odpadů. 

Obtížná je fixace aniontových forem prvků. Následující vlastnosti určují vhodnost pojiva pro 

technologi S/S. Předpokladem je fixace polutantů v matrici geopolymeru enkapsulací a jejich 

účast na polykondenzačních reakcích. [8] [28]  

 

 

Pozitivní vlastnosti: 

- vysoká pevnost v tlaku, vysoká rychlost tvrdnutí (specifická dle obsahu ostřiva) 

- mikroporézní textura, velmi dobré mechanické vlastnosti 

- odolnost v agresivním prostředí 

- odolnost vůči vysokým teplotám, vhodný poměr ostřiv zajistí použití až do teploty 

1 100 °C [29] 

Syntetické polymery tvoří kategorii organických polymerů. Patří sem polyethylen, 

epoxidové pryskyřice, vinyl-styrenové pryskyřice, organokřemičité sloučeniny. Jedná se o 
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jednoduchou technologii, která umožňuje přijmout 70 – 90 % odpadu a snižuje tak objem 

odpadu ukládaného na skládky. [8] 

4.3.7 Cementace  

V současnosti se považuje za nejběžnější solidifikační metodu. Při cementaci se 

práškový odpad, vodná suspenze kalů nebo zahuštěný koncentrát mísí s cementem a vodou 

v určitém poměru. Do této směsi lze přidat také písek a další přísady ovlivňující vlastnosti 

výsledného produktu. Získaná betonová kaše se poté odlévá do forem pro výrobu stavebních 

tvarovek. Pokud nelze takto solidifikovaný materiál využít pro účely stavebnictví, ukládá se 

na skládky. Množství odpadu, které bude výsledná směs obsahovat, se řídí charakterem a 

složením odpadu. Metoda je velmi využívaná pro anorganické materiály – popílek ze 

spalování, odvodněné čistírenské kaly, vybrané průmyslové odpady vhodné k cementaci. 

Betonová směs se míchá a tvrdne za normálních teplot a nevyžaduje žádné speciální zařízení. 

Přednostmi této metody jsou technická a technologická nenáročnost v porovnání s jinými 

druhy solidifikace. Při správném poměru popílku, cementu a vody se v testech 

vyluhovatelnosti dosahuje pozitivních podlimitních hodnot koncentrací uvolněných těžkých 

kovů, odkud se odvíjí pozdější využití.  

V praxi je nutno před samotnou cementací provést dlouhodobý test stability 

solidifikovaného odpadu, posouzení mechanických vlastností a přesné vymezení podmínek, 

za kterých lze solidifikaci cementovými pojivy považovat za dostatečně účinnou. [22] 

 

Využívaná anorganická pojiva lze rozdělit do následujících kategorií: 

 Hydraulická pojiva - po smíchání s vodou a počátečním zatuhnutí na vzduchu 

  tuhnou a tvrdnou jak na vzduchu, tak i pod vodou. Vzniká 

  stálý, ve vodě nerozpustný produkt. Mezi tato pojiva patří 

  všechny druhy cementů a hydraulické vápno. Chemické 

  složení základních vzdušných hydraulických pojiv vyjadřuje 

  ternární diagram soustavy SiO2 – (CaO + MgO) – Al2O3 

  (Rankin Wrightův diagram). 
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 Latentní hydraulická pojiva - při styku s vodou tvrdnou jen díky přidání aktivátoru 

  (např. vysokopecní granulovaná struska, CaO). 

 Pucolánová pojiva - jedná se o křemičité nebo hlinitokřemičité anorganické látky 

  (vysoký podíl skelné fáze), které mají velmi slabé pojivé 

  vlastnosti. Obsahují aktivní oxid křemičitý a oxid hlinitý a 

  v přítomnosti hydroxidu vápenatého vytvářejí tuhnoucí 

  hydrosilikáty a hydroalumosilikáty vápenaté. Tyto hydratační 

  produkty jsou podobné produktům vznikajícím při hydrataci 

  portlandského cementu. Rozeznáváme přírodní pucolány 

  (pemzy, tufy, tras a křemelina) a umělé pucolány (suché 

  elektrárenské popílky, kalcinované břidlice a metakaolín).  

 Nehydraulická pojiva - tzv. pojiva vzdušná, příkladem je pálené vápno CaO a vápenný 

  hydrát Ca(OH)2. [8] [30]  

 

4.4 Cement – hydraulické pojivo  

V současné době se podle EN 197-1 (72 2101) cement považuje za nejpoužívanější 

hydraulické pojivo, tzn. jemně mletou anorganickou látku. Po smíchání s vodou vytváří 

kašovitou směs, která v důsledku hydratačních procesů tuhne a tvrdne. Po zatvrdnutí 

zachovává svoji pevnost a stálost na vzduchu i pod vodou. 

Tvrdnutí cementu způsobuje hydratace vápenatých křemičitanů a hlinitanů. Za hlavní 

účinné složky cementů se považují CaO, SiO2, Al2O3 a Fe2O3, podle nichž se cementy 

rozdělují na křemičitanové (portlandský), hlinitanové a ostatní (železitanové, barnaté). 

Celkový obsah aktivního oxidu vápenatého (CaO) a aktivního oxidu křemičitého (SiO2) 

musí být v cementu CEM nejméně 50 % hmotnosti. [31] 
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4.4.1 Výroba cementu 

Suroviny o vhodném složení (vápenec, slínovec) se namelou a homogenizují, 

následuje výpal směsi nad mez slinutí (cca 1450 °C). Vzniklý slínek se po ochlazení a 

odležení rozemele s přísadami a příměsemi (struska, popílek, …) na jemnou moučku 

s minimálním měrným povrchem 225 m
2
.kg

-1
.[31] 

 

Suroviny používané při výrobě cementu: 

Základní - vápence, slínovce, mramory (obsahující kalcit – CaCO3). Optimální 

obsah CaCO3 je udáván v rozmezí 75 – 80 hm. % 

- jíly, hlíny, slíny, jílovce (obsahující SiO2, Al2O3, Fe2O3) 

Vedlejší (korigující) - upravují obsah hydraulických oxidů (loužence, ocelárenské 

výprašky, bauxit, …) 

Pomocné - při malém obsahu příznivě upravují některé vlastnosti směsi 

(intenzifikátory, ztekucovadla, mineralizátory,…) 

 

Jako přísady ke slínku se do směsných cementů používají latentně hydraulické látky 

(mletá VP granulovaná struska) a pucolány (elektrárenské popílky, metakaolin, …) 

 

4.4.2 Děje probíhající při procesu tvrdnutí cementové směsi 

Reakcí s vodou se bezvodá minerální fáze cementu mění na hydratační produkty (s 

vázanou krystalovou vodou). Probíhá hydrolýza s následnou hydratací. Malé množství vody 

přidané k cementu vede reakce ke vzniku hydrosilikátů, nastává přesycování roztoku 

Ca(OH)2 - portlanditem. Ten se vylučuje v podobě jemných destičkových krystalů na 

povrchu. Hydrosilikáty se obecně značí C-S-H gely (např. tobermorit). Jedná se o tzv. gelově 

krystalickou teorii tvrdnutí.[32] 
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Pro křemičitanové slínkové minerály je tedy během procesu hydratace charakteristické 

odlučování Ca(OH)2 a tvorba gelů hydrosilikátů s nižším poměrem CaO/SiO2 než ve  

výchozím minerálu. 

S postupující reakcí se gelové vrstvy spojují, C-S-H gel tvoří jehlicovité útvary, jež 

vyplňují prostor mezi zrny cementu. Hydroalumináty a sulfoaluminoferity vznikající 

hydratací krystalizují naopak z roztoku. Oba uvedené procesy, tj. tvorba C-S-H gelu a 

krystalků hydroaluminátové fáze probíhají souběžně. Kromě toho ještě z přesyceného roztoku 

krystalizují destičkovité krystalky Ca(OH)2. S pokračujícími reakcemi se další voda chemicky 

váže, takže gelová hmota postupně tuhne a nabývá pevnost. Spolu se vznikajícími krystalky 

Ca(OH)2 v ní, jako ve spojovací hmotě, jsou uloženy dosud nezreagované slínkové 

minerály.[31] 

4.4.3 Dělení cementů podle chemického a mineralogického složení 

 CEM I - portlandský cement – (portlandský slínek, vápenec, síran vápenatý) 

 CEM II - portlandský cement směsný – (portlandský slínek, přísady dle použití) 

 CEM III - vysokopecní cement – (portlandský slínek, VP struska, síran vápenatý) 

 CEM IV - pucolánový cement – (pucolánové příměsi – křemičitý úlet, popílek,…) 

 CEM V - směsný cement – (portlandský slínek, granulovaná VP struska, 

křemičitý popílek, síran vápenatý, přísady) [33] 

 Speciální cementy - silniční (SC), síranovzdorný (SVPC), bílý, barnatý a strontnatý 

(výroba těžkých betonů), vodotěsný hydrofobní, hlinitanový 

(vysoká počáteční pevnost – až 40 MPa), atd.[34] 

Cementy se vyrábí v třídách pevnosti 32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5; 52,5R dle normy 

ČSN EN 197-1 ed. 2. Tyto hodnoty udávají pevnost v MPa po 28 dnech. [35] 

Cementářské moduly definující zastoupení hlavních surovin v cementářské směsi: 

- hydraulický – 1,7 – 2,4 (poměr mezi obsahem CaO a sumou SiO2, Al2O3, Fe2O3) 

- silikátový – 1,7 – 2,7 (poměr mezi obsahem SiO2 a sumou Al2O3, Fe2O3) 

- aluminátový – 1,5 – 2,5 (poměr mezi obsahem Al2O3 a sumou Fe2O3). [36] 
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4.4.4 Fakta o cementu a příměsích 

Rozhodující význam pro vlastnosti cementu mají čtyři hlavní sloučeniny: 

 Alit - C3S (3CaO.SiO2) = nositel počáteční pevnosti slínku 

 Belit -  C2S (2CaO.SiO2) = vliv na konečnou pevnost cementu 

 Celit - C3A (3CaO.Al2O3) = velmi malá celková pevnost, rozhodující vliv na počátky 

tuhnutí 

 tetra-kalcium-aluminoferit - C4AF (4CaO.Al2O3.Fe2O3) = rychle hydratuje, nositel 

barevnosti cementu [36] 

 

Pucolány jsou křemičité nebo hlinitokřemičité materiály (drcené nebo mleté 

keramické střepy, jemně drcené sklo a různé druhy strusek). Samotné nemají téměř žádnou 

vazebnou schopnost, po smíchání s vodou samy netvrdnou. Semelou-li se jemně 

s hydroxidem vápenatým, reagují s vodou (za normální teploty) za vzniku vápenatých silikátů 

a vápenatých aluminátů s dobrými pojivými vlastnostmi. Schopnost reakce pucolánů 

s Ca(OH)2 ve vodném prostředí za studena se nazývá pucolánová aktivita, která se projevuje 

až okolo 28. dne. Obsah amorfního SiO2 ve sklovité fázi, určuje nejvíce reaktivnost a následné 

použití popílku jako aktivní či pasivní příměsi. [29] [37]  

Hydratovaný portlandský cement tvoří až z 25 % hydroxid vápenatý, který sám o sobě 

nepřispívá k pevnosti ani trvanlivosti výsledného betonu. Přidáním pucolánových materiálů 

zajistíme vznik hydrátu křemičitanu vápenatého, který zajišťuje soudržnost betonu. Pucolány 

obvykle slouží spíše jako náhrada cementu, ne jeho doplněk. Přidáním pucolánu do existující 

směsi bez odstranění ekvivalentního množství cementu zvyšuje obsah pasty a snižuje poměr 

voda/cement. Typickými pucolány jsou metakaolín, křemičitý úlet, popílek a struska. Popílek 

je v několika prvních dnech vytvrzování méně reaktivní. Velkou část pucolánů tvoří odpady 

z průmyslových procesů (popílky z uhelných elektráren a fluidního spalování uhlí).[38] 

Cementy s více hlavními složkami a omezeným obsahem slínku významně přispívají 

k ochraně ŽP (hospodárnost výroby, efektivnost využití). Portlandské cementy směsné se 

považují za vhodnou alternativu portlandských cementů, mohou přispět i ke zvýšení 
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materiálové stability. Za nejefektivnější se považuje kombinace vápence a granulované VP 

strusky.  

V Německu nabývají největšího průmyslového uplatnění portlandské cementy směsné 

CEM II-M (S-LL), jejichž složkami jsou portlandský slínek, granulovaná VP struska a 

vápenec. Podobné výsledky se očekávají i u kombinace slínek, vápenec a popílek. [39] 

Optimalizace vzájemného obsahu strusky, vápence a popílku v případě portlandských 

směsných cementů pozitivně ovlivňuje porozitu tak, že snižuje množství a velikost pórů. [40] 

Je třeba uvést, že popílek, který se používá do směsných a pucolánových cementů při 

jejich výrobě pochází ze spalování popř. fluidního spalování uhlí. Popílky ze spaloven 

nebezpečných a komunálních odpadů stále ještě ve větší míře slouží (v ČR) pouze jako odpad, 

který je třeba před uložením solidifikovat. 

Popílek z energetiky se také uplatňuje jako náplň filtrů ČOV. Vysoce účinný je 

především u BSK, CHSK, těžkých kovů a PCB. [41] Popílek a škvára z energetiky se také 

využívá na přípravu betonů (aktivní i neaktivní složka), výrobu cementu, jako umělé 

kamenivo, uplatnění při solidifikaci odpadů. 

Energosádrovec z energetiky, vznikající při mokré vypírce spalin, se využívá 

v cementárnách pro regulaci tuhnutí cementu, pro výrobu sádry a sádrokartonu, jako těsnící 

prvek skládek, zásypový prvek při rekultivacích a ve stavebnictví.[8] 

 

Pozitivní zkušenosti s použitím vhodného popílku do betonové směsi: 

- příměs popílku při betonáži masivních betonových k-cí příznivě ovlivňuje 

proces tuhnutí a tvrdnutí včetně vývoje hydratačního tepla a zvyšuje odolnost 

betonu v chemicky agresivním prostředí 

- popílek nezhoršuje mrazuvzdornost ztvrdlého betonu a omezuje proces 

reversibilního smršťování betonu 

- příznivě ovlivňuje hutnost cementového tmelu a těsnost povrchových vrstev 

ztvrdlého betonu proti působení tlakové vody, zpomaluje proces karbonatace 

povrchu ztvrdlého betonu.[58] 
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Negativní zkušenosti při použití nevhodné kvality nebo vyšší dávky popílku do betonu: 

- vysoký obsah CaO v popílku způsobuje objemové změny čerstvého a 

tuhnoucího betonu, způsobuje vnitřní napětí s rozvojem trhlin, snižuje pevnost 

ztvrdlého betonu. Vysoký obsah SO3 způsobuje korozi a objemové změny. 

- vysoký obsah chloridů v popílku může ovlivnit jeho celkové množství v betonu 

s rizikem koroze.  

- není vhodné používat popílek za betonáže při nízkých teplotách. 

- vysoká dávka popílku ovlivňuje obsah skutečně potřebné záměsové vody, 

způsobuje tzv. bleeding = odlučování vody na povrchu uloženého betonu 

s rizikem následného snížení trvanlivosti ztvrdlého betonu. [42] 

Uvedená fakta týkající se tvorby betonových konstrukcí lze zohledňovat i při tvorbě 

solidifikačních matric, o kterých tato práce pojednává. 

 

4.4.5 Cementy použité pro účely této práce 

Cementy jsou se stejnou posloupností uvedeny v tab. 1. 

1. CEM  I 42,5 R (SC) – portl. s vápencem, rychletuhnoucí (R) 

= Portlandský slínek, síran vápenatý, přísady. Z chemického hlediska jej tvoří tyto 

základní oxidy: CaO (55-70 %), SiO2 (18-25 %), Al2O3 (3-10 %), Fe2O3 (2-10 %), 

MgO (1-6 %). 

Vykazuje rychlý nárůst pevnosti, vysokou počáteční a konečnou pevnost, rychlý vývin 

hydratačního tepla, vysoké celkové hydratační teplo. Použití na cementobetonové 

kryty, betony běžných a vyšších pevnostních tříd, betony s rychlým až středním 

nárůstem pevnosti, předepínané betony. 

2. CEM  II/A-LL 42,5 R – portl. směsný, 6-20 % příměsí (A), rychletuhnoucí (R) 

= Portlandský slínek, vápenec (LL), síran vápenatý, přísady. 

Rychlý nárůst počáteční pevnosti, vysoká konečná pevnost, vyšší vývin hydratačního 

tepla při procesu tuhnutí a tvrdnutí umožňuje betonáž v chladném prostředí, 

přítomnost vápence přináší výrazně lepší zpracovatelnost betonů, jemně mletý 
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vápenec má přímý vliv na snížení nebo odstranění odlučivosti vody a stabilizaci 

barevnosti betonu. Použití na konstrukce z prostého betonu a železobetonu pro 

všechny běžné pevnostní třídy betonů, základové stavby, průmyslové stavby, 

prefabrikace, umožňuje betonáž i v chladném a mrazivém prostředí, pod teplotou 5 °C, 

kde je ho možné zpracovat za použití speciálních přísad, omítky a cementové malty. 

3. CEM  V/A (S-V) 32,5 R = UNICEMENT – směsný, 6-20 % příměsí (A), 

rychletuhnoucí (R) 

= Portlandský slínek, granulovaná vysokopecní struska (S), křemičitý popílek (V), 

síran vápenatý, přísady. Nízké hydratační teplo, které vylučuje vznik smršťovacích 

trhlin, pomalý růst počáteční pevnosti, vysoká odolnost proti korozi, oproti 

portlandským cementům nevyžaduje zvýšené množství záměsové vody, nárůst 

pevnosti pokračuje i po 28 dnech. 

4. CEM  III/A 42,5 N – vysokopení, 6-20 % přímesí (A), normální (N) 

= Portlandský slínek, granulovaná vysokopecní struska (S), síran vápenatý, přísady. 

Normální tuhnutí, nižší vývin hydratačního tepla, pomalejší náběh pevnosti, zvýšená 

odolnost proti agresivnímu prostředí, menší vznik smršťovacích trhlinek, z hlediska 

pevnosti po 28 dnech je srovnatelný s portlandským a portlandským směsným 

cementem. Používá se na betonáž masivních objektů. 

5. CEM  II/B-S 32,5 R - portlandský směsný struskový, 21-55 % příměsí (B), 

rychletuhnoucí (R) 

= portlandský slínek, vysokopecní struska (S). 

Vykazuje vysoké konečné pevnosti, rychletuhnoucí, nižší vývin hydratačního tepla při 

procesu tuhnutí. Je méně vhodný pro práce, kde se požaduje rychlý nárůst pevností a 

vysoká odolnost proti mrazu. Betonové směsi nižších i vyšších tříd, velkoobjemové a 

velkoplošné betonáže, klasické stavební práce - zdící cementové malty, prostý a 

vyztužený beton, základové stavby, vhodný pro prostředí agresivních vod (čističky, 

opěrné zdi), hloubkové a vodní stavby (přehrady, vany, jezy), průmyslové stavby 

(nádrže, chladící věže). [54] 

6. CEM  I 42,5 R – portlandský, rychletuhnoucí (R) 

= Portlandský slínek, vápenec (LL), síran vápenatý, přísady. 
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Rychlý nárůst počáteční pevnosti, vysoké konečné pevnosti, vyšší vývin hydratačního 

tepla při procesu tuhnutí a tvrdnutí, možnost betonáže i v chladném prostředí, možnost 

rychlého odformování a snížení energetické náročnosti, je méně vhodný pro 

velkoobjemovou betonáž. Používá se na výrobu betonů nejvyšších tříd, namáhané a 

předepínané konstrukce, konstrukce železobetonu, mostní prvky, odlehčené stropní 

konstrukce, pórobeton, dlažba, střešní tašky. 

7. CEM  I 52,5 R - portlandský, rychletuhnoucí (R) 

= Portlandský slínek, vápenec (LL), síran vápenatý, přísady. 

Rychlý nárůst počáteční pevnosti, vysoké konečné pevnosti, vyšší vývin hydratačního 

tepla při procesu tuhnutí a tvrdnutí, umožňuje betonáž i pod teplotou 5 ºC, umožňuje 

rychlé odformování konstrukce. Výroba betonů nejvyšších tříd, náročné předepínané 

konstrukce, namáhané konstrukce ze železobetonu, tenkostěnné konstrukce, mostní 

prvky, prefabrikáty, malty vysokých pevnostních tříd, méně vhodný pro 

velkoobjemovou betonáž. [33] [43] 

 

4.5 Zahraniční a české studie zkoumající tvorbu betonových a solidifikačních 

matric 

Studie z roku 2008 výzkumníků The Ohio State University ukázala, že popílkový 

beton vystavený propařovacímu ohřevu udržel 99 % svého obsahu rtuti. Emise byly podobné 

těm v okolní půdě a byly nezávislé na množství rtuti v cementu (studie Ohio State University 

2009).[44] 

V Kalifornii a na západě USA je cement v betonu nahrazován struskou, vyrábí se 

například směs ,,zelený mix“ (30 % strusky + 15 % popílku), který se používá místo 

portlandského cementu.[44] 

Popílek a struska z energetiky se využívá na výrobu cihel a stavebních hmot, přidává 

se do asfaltu. Americká firma Castone vyrábějící cihly za studena používá zajímavou 

technologii výroby, kdy je hlavní složkou popel a to až z 90 %. Tyto cihly mají podstatně 

lepší vlastnosti ve srovnání s běžnými cihlami, odkud plyne i jejich široké využití. 



34 

 

V Nizozemsku je rozšířena výroba umělého kameniva, při níž se využívá přibližně 

20 % místní produkce popílku. Kamenivo lze vyrábět za studena – Aardelite nebo za horka – 

Lytag. Energeticky náročnější Lytag má oproti Aardelitu lepší vlastnosti (větší pevnost, menší 

nasákavost, mrazuvzdornost) a je využívaný pro stavbu mostních konstrukcí, masivních 

těžkých staveb apod. Na trhu je také dostupná směs popílku, cementu, popř. přísad (obchodní 

název Rhenipal) využívaná pro solidifikaci čistírenských kalů, vykazuje velmi nízkou 

vyluhovatelnost ZL. [45] 

V Čínském městě Likeng v Guanghou byla provedena studie solidifikace/stabilizace 

popílku ze spaloven tuhého komunálního odpadu. K popílku byl postupně přidáván 

trimercapto-s-triazin (2 hm. %) a cement (20 hm. %). Po sedmidenním tuhnutí a tvrdnutí 

matric potvrdily výluhové zkoušky splnění limitů uvolněných kontaminantů, pro uložení na 

skládku odpadů. Obsahy těžkých kovů ve výluzích tak byly pod úrovní normy pro ochranu 

ŽP v Číně. Kombinace trimercapto-s-triazinu a cementu se ukázala jako ekonomická a účinná 

metoda pro fixaci těžkých kovů v popílku.[46] 

V Šanghaji byla vyzkoušena metoda hydrotermální solidifikace popílku ze spalovny 

tuhého komunálního odpadu. Solidifikace byla prováděna pod tlakem syté páry při teplotě 

200 °C po dobu 48 hodin s přídavkem křemene. Zvýšení pevnosti bylo zajištěno vodním 

mytím popílku a smícháním s 2M NaOH (reakční rozpouštědlo). Vývoj pevnosti přímo 

ovlivňuje doba vytvrzování a teplota. Pevnost závisí na vývoji tobermoritové formace, 

přidaném křemenu a roztoku NaOH (vyšší pH podporuje tobermoritovou formaci), který 

formaci podporuje. Výsledky testů prokázaly, že obsah těžkých kovů ve výluhu byl velmi 

nízký. Uvedené skutečnosti naznačují, že hydrotermální metoda solidifikace popílku má velký 

potenciál pro recyklaci či opětovné využití popílku jako suroviny. [47] 

Studie chemické charakterizace pevných zbytků ze spalovny nebezpečného a 

nemocničního odpadu IZAYDAS, která se nachází v Turecké provincii Kocaeli. Zkoumanými 

pevnými zbytky byly popílek, škvára a filtrační koláč. Bylo zjištěno, že nejvyšší obsah 

rozpustných kovů má popílek. Redukcí obsahu Hg
2+

 a SO4
2-

 ve škváře ji lze považovat za 

inertní odpad (surovinu) a lze ji uložit na běžné skládce. Pokud se redukce neprovede, musí 

být škvára uložena na skládce nebezpečného odpadu. Popílek je klasifikován jako nebezpečný 

odpad díky vysokému obsahu Pb, Cd, Cu, Ni, Hg a Zn ve výluhu. [48] 
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Pražský institut chemických technologií vydal článek nastiňující využití inovativních 

postupů při solidifikaci odpadů. Vhodnost použití různých aditiv, retardérů či aktivátorů 

k hydraulickým pojivům. Velké plus přisuzuje S/S pomocí geopolymerů (nižší náklady). 

Principem tuhnutí cementových těles je hydratace, geopolymerních těles je to kondenzace 

následující po alkalické aktivaci. [49] 

Studie brněnské stavební fakulty a výzkumného ústavu stavebních hmot provedly 

analýzu popílku ze spalovny komunálního odpadu TERMIZO, a.s. Liberec. Popílek ze 

spalování vykazoval dobré pojivé vlastnosti jak ve stavu suchém, tak i ve stavu vlhkém. Na 

pojivých vlastnostech se nejvíce podílely síranové sloučeniny, anhydrit a hemihydrátová 

sádra. V popílku byl přítomen Ca(OH)2 jako portlandit, který reakcí s CO2 vytváří uhličitan 

vápenatý. [50] 

Studie vlivu solidifikace na vyluhovatelnost těžkých kovů z popílku a ekotoxicitu 

výluhů popsala následující:  

Hlavní složkou popílků jsou oxidy SiO2, Al2O3, CaO, Fe2O3 a MgO. 

Z ekotoxikologického hlediska je v popílcích významný obsah těžkých kovů – Cr, Pb, Ba, Zn, 

Ag, Hg, As. Z těchto výzkumů je zřejmé, že použitá metoda vyluhovatelnosti (pH) má 

zásadní vliv na množství stopových prvků ve výluhu. Byly testovány surové popílky a 

popílky solidifikované cementem. Prováděnými zkouškami se prokázalo, že koncentrace 

stopových prvků ve výluhu odpovídají třídě vyluhovatelnosti I. Výjimku tvořilo olovo s mírně 

zvýšenou koncentrací. Závěrem vyplynulo, že účinnost solidifikace je pro různé druhy 

popílků rozdílná a proto je nutno experimentálně optimalizovat poměry popílku. Při procesu 

vyluhování je žádoucí sledovat pH, které v závislosti na matrici (cement, vápenec) dosahuje 

hodnot 9 i více. Tento fakt ovlivňuje rozpustnost kovů při extrakci. Problematiku pH 

standardní metodiky neřeší a tudíž by jí bylo vhodné věnovat větší pozornost.[59] [60] [61] 

 

Využití procesu S/S při zneškodňování nebezpečných složek v průmyslových 

odpadech: 

Pro zlepšení vlastností solidifikátů se k anorganickým pojivům přidávají různé typy 

aditiv, která přispívají k fyz.-chem. interakcím v pevné fázi. Výsledkem je tvorba stabilního 

celku odolnější vůči degradaci působením ŽP. Vedle hlinků, rozpustných křemičitanů (pro 

stabilizaci portlandského cementu), aktivního uhlí nebo hydroxidu hlinitého lze jako aditivum 
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použít taktéž popílek vznikající v elektrárnách spalujících uhlí. Hodnocení fyzikální stability 

vypovídá o schopnosti materiálu odolávat proměnlivosti klimatických faktorů, např. střídání 

mrazu a tání nebo vlhnutí a vysychání.[62] 

 

Studie chemické stabilizace nebezpečných složek v průmyslových odpadech:[68] 

Portlandský cement ve směsi s popílkem byl použit pro solidifikaci zemin, které byly 

znečištěny sloučeninami barya, kadmia a organickými sloučeninami (chlorované uhlovodíky, 

aromáty. [63] Při solidifikaci půd obsahujících olovo bylo zjištěno, že nahrazením 

fosforečnanu sodného fosforečnanem vápenatým jako aditiva k cementu došlo k významně 

lepší imobilizaci Pb.[64] 

Koncentrace arsenu ve výluhu závisí nejen na pH, ale i na obsahu vápníku (tvorba 

málo rozpustné vápenaté soli). Další přídavky vápna jsou účinnější než přídavek cementu. 

Přídavek bentonitu s obsahem sodíku zajistí adsorpci organických kontaminantů a 

těžkých kovů, přídavek křemičitého prachu zvyšuje pevnost v tlaku a snižuje propustnost 

solidifikátu.[65] Obsah těžkých kovů se sníží až o 70% oproti použití samotného 

portlandského cementu. 

Tento příspěvek také uvádí, že nejpokročilejší technologii stabilizace odpadů mají ve 

Francii. Společnost SARP Industries Group se zabývá chemickou stabilizací popele 

z vysokoteplotního spalování nebezpečných organických odpadů a anorganických 

chemických zbytků (filtrační koláče), které obsahují těžké kovy. V procesu Ecofix, který 

vyvinula sama firma, slouží jako hydraulické pojivo popílky a výsledný produkt se velmi 

podobá římskému cementu.[66] 

Mezi hlavní nevýhody patří značné finanční náklady na budování nových skládek, 

možný výskyt závad těsnících prvků, ovlivnění tuhnutí a tvrdnutí pojiv solemi a jinými 

sloučeninami. Dostatečné zkušenosti nejsou ani se solidifikací odpadů se značným 

organickým podílem.[67] 

Práce z čínské univerzity pojednávající o cementové solidifikaci ze spaloven 

komunálního odpadu uvádí, že obsah cementu v solidifikátu by neměl být nižší než 35 %. 

Hodnotí své solidifikační testy popílku za uspokojivé, obsah těžkých kovů ve výluzích byl 

velmi nízký. Autor dále navrhuje navazující studium stálosti solidifikátů. [69] 
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Studie z italské university, pojednávající o optimalizaci procesu S/S popílku 

v cementových matricích. Předčištěním popílku, který vzniká při spalování tuhých 

komunálních odpadů, se zlepší vlastnosti cementových směsí. U druhů popílku, které 

vykazují silné retardační účinky, se mytím maximalizuje začlenění do matrice. [70] 

Studie z londýnské univerzity pojednává o vlivu vodního součinitele na vlastnosti 

cementové směsi. Pro procentuelní obsah portlandského cementu v matrici – 10, 20 a 50 % 

udává vodní součinitele w = 0,65; 0,65 a 0,55. [71] 

 

5 EXPERIMENTÁLNÍ ANALÝZA 

Tato část diplomové práce je zaměřena na zjištění schopnosti fixace toxických prvků 

(těžkých kovů) v cementových matricích. Náplní je odběr a popis vzorků odpadů, popis 

použitých pojiv, postup tvorby zkušebních matric a vodných výluhů dle metodiky MŽP [51] 

s jejich následnou analytickou analýzou. V závěru této části jsou okomentována získaná data 

a je provedeno srovnání cementů z hlediska schopnosti fixace toxických prvků v závislosti na 

množství záměsové vody. 

5.1 Popis, odběr a úprava vzorků 

Pro tuto práci byly vybrány dva vzorky, které jsou hodnoceny jako nebezpečné 

odpady (dle vyhlášky č. 381/2001 Sb.) vznikající při termickém zpracování odpadů 

spalováním. [2] Toto zařazení získaly kvůli vysokému obsahu toxických prvků (těžkých 

kovů). 

Vzorek č. 1 byl odebrán ze Spalovny průmyslových odpadů společnosti SITA, a.s. 

Ostrava (obr. 4). Spalovna je určena pro spalování nebezpečných a průmyslových odpadů. 

Jedná se o vzorek popílku z primárního suchého odprášení spalin (z elektrostatických 

odlučovačů). Sypná hmotnost popílku byla přibližně 245 kg.m
-3

. [14] 

Vzorek č. 2 byl odebrán ze Zařízení na energetické využívání odpadu SAKO Brno, 

a.s. (obr. 5). Toto zařízení je konstruováno pro spalování směsného komunálního odpadu, 

popř. vybraného průmyslového odpadu. Jde o vzorek směsi popílku, pocházejícího ze 

sekundárního odprášení spalin (z tkaninových filtrů, které jsou umístěny těsně před vstupem 
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spalin do komínového prostoru). Popílek je ve směsi s produktem polosuchého čištění 

kyselých složek spalin a s malým podílem aktivního uhlí. Tato směs je na výstupu ze 

spalovacího zařízení označována jako end-produkt. Sypná hmotnost end-produktu byla 

přibližně 755 kg.m
-3

. [16] 

Oba vzorky byly odebrány (dle normy) v množství reprezentativního homogenního 

vzorku do uzavíratelných plastových vzorkovacích pytlů. Hmotnost každého odebraného 

vzorku byla přibližně stejná, a to 2 kg. Každý vzorek byl také označen štítkem s datem 

odběru, názvem a jménem osoby, která vzorek odebírala. Během odběrů musel být dodržen 

správný vzorkovací postup, dle Metodického pokynu MŽP pro vzorkování odpadů.[52] 

Podrobnější informace jsou uvedeny v protokolu o odběru vzorku v příloze č 9, 10. Vzorky 

nebyly dále nijak upravovány, pouze byly zabezpečeny proti navlhnutí.[2] [52]  

 

 

Obr. 4: Vzorek popílku, [autor] 

 

Obr. 5: Vzorek end-produktu, [autor] 
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5.2 Použité pojivo 

Pro potřeby této práce bylo odebráno 7 druhů cementů (tab. 1), které poskytla 

společnost Cement Hranice a.s. (obr. 6), patřící italskému koncernu Buzzi Unicem. U všech 

vzorků byla odebírající osobou zaručena podmínka reprezentativnosti.[43] Vzorky byly 

doručeny v plastových vzorkovnicích označených štítky s druhem cementu, datem odběru a 

jménem osoby, která odběr prováděla.  

 

 

  Obr. 6: Letecký snímek cementárny Hranice, [53] 

 

 

Tab. 1: Druhy cementů, [43] 

Cement č. Druh cementu 

Cem 1 CEM  I 42,5 R (SC) 

Cem 2 CEM  II/A-LL 42,5 R 

Cem 3 CEM  V/A (SV) 32,5 R 

Cem 4 CEM  III/A 42,5 N 

Cem 5 CEM  II/B-S 32,5 R 

Cem 6 CEM  I 42,5 R 

Cem 7 CEM  I 52,5 R 
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Tab. 2: Mineralogické složení cementů, [43] 

Fáze I 42,5 R I 52,5 R 
I 42,5 R 

(SC) 

II/B-S 32,5 

R 

II/A-LL 

42,5 R 

III/A 42,5 

N 

V/A (SV) 

32,5 R 

CaO 64,18 64,8 64,7 53,08 62,78 55,03 47,78 

SiO2 18,54 19,39 19,75 27,16 18,05 22,75 28,72 

Al2O3 5,1 5,33 4,81 6,56 4,47 6,04 8,54 

Fe2O3 3,46 3,73 3,31 2,71 3,19 2,38 3,58 

MgO 1,06 1,08 1,12 3,27 1,01 3,84 2,83 

C3A - alit 7,67 7,82 7,15 12,81 6,46 11,97 16,58 

P2O5 0,23 0,26 0,29 0,13 0,24 - - 

Na2O 0,09 0,11 0,19 0,25 0,16 0,24 0,69 

K2O 1,03 1,03 0,89 0,87 0,89 0,88 1,31 

SO3 3,11 3,16 3,03 2,76 2,58 3,00 3,00 

 

5.3 Tvorba solidifikačních matric 

Matrice byly tvořeny smísením práškových složek a následným přídavkem záměsové 

vody. V této práci byly voleny poměry podle vodního součinitele (w), který vyjadřuje poměr 

hmotnosti účinné vody ke hmotnosti pojiva (cement, popílek, end-produkt). Tyto vodní 

součinitele byly zvoleny po předchozím prostudování odborné literatury. Pro každý vzorek 

byly zvoleny dva vodní součinitele dle výpočtu (1). Informace o vhodných vodních 

součinitelích jsou uvedeny v předešlé kapitole 4.4 Cement. Stejně jako u tvorby betonových 

směsí, platí i u cementace závislost pevnosti výsledné matrice na vodním součiniteli (w). 

K dokonalému zpracování směsi dojde při hodnotě w = 0,3 - 1. Největších pevností se 

dociluje při co nejmenší hodnotě (w), kdy je ještě možno směs dokonale zpracovat, tj. 

w = 0,3 – 0,5. Platí pravidlo, čím vyšší je hodnota vodního součinitele, tím nižší je konečná 

pevnost matrice.[56] Pokud se ovšem neprovádí předběžná analýza vzorků pojiv (práškových 

odpadů), nelze s jistotou udat pevně hodnotu součinitele. V takových případech se součinitel 

dopočítá zpětně ze spotřeby záměsové vody. Minimální množství vody potřebné pro hydrataci 

je 25 – 35 % z hmotnosti cementu (pojiva). V tabulce 3, 4 jsou uvedeny hmotnosti a poměry 

jednotlivých složek matric pro solidifikaci popílků.  
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w = 
  

  
           (1) 

mv …… hmotnost účinné vody, [g] 

mp …… hmotnost pojiva, [g] 

w …… vodní součinitel 

Příklad výpočtu: w = 
  

  
 = 

  

        
 = 

  

   
 = 0,3 

 

5.3.1 Postup přípravy matric 

Příprava probíhala v laboratoři Ústavu průmyslové keramiky na VŠB-TUO. Na 

laboratorní předvážce (příloha č. 7) bylo naváženo přesné množství popílku a cementu. Tato 

směs se přesypala do míchací nádoby a upevnila se do laboratorní míchačky (příloha č. 6), 

kde byla po dobu 2 min homogenizována zasucha. Po této době byla směs přesypána zpět do 

plastové misky, kde k ní byla za stálého míchání přidávána záměsová voda. Kvůli napodobení 

reálné praxe byla použita voda z vodovodního řadu, bez jiných úprav. Teplota vody se 

pohybovala v rozmezí 16 – 18 °C.  Po důkladném ručním promíchání (cca 1,5 min) bylo 

nutno směs co nejrychleji nadávkovat do normovaných kovových tvárnic (příloha č. 2, 3). 

Tvárnice se musely dopředu sestavit a vymazat olejem, aby nedošlo k přilnutí směsi při 

procesu tuhnutí. Tvárnice tvoří 10 popř. 9 krychlových zdířek o objemu 8 cm
3
. Pro 

rovnoměrnou homogenizaci, vyplnění formy a eliminaci bublin byly tvárnice vždy 1 min 

vibrovány na vibrační desce. Poté se naplněné tvárnice vložily do pozinkované hydratační 

vany, kde byly po dobu 48 hodin za optimálních podmínek hydratovány. Tento postup byl pro 

všechny zkoumané poměry i oba vzorky stejný. Po procesu hydratace byly tvárnice vyjmuty 

z hydratační vany, rozložily se a zatuhlé matrice se uložily do plastových košíků, v nichž byly 

ponechány 28 dní na vzduchu při běžné vzdušné vlhkosti.  

U směsi obsahující end-produkt bylo nutno zvýšit množství záměsové vody. Při ponechání 

vodního součinitele w = 0,3 a w = 0,4 by nebylo možné směs ani zamíchat. Po malých 

přídavcích (10 ml) se výsledné množství vody zastavilo až na dvojnásobné hodnotě objemu 

(oproti směsi s popílkem), kdy bylo možno směs důkladně promíchat. Tato skutečnost je 
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zapříčiněna větším množstvím jemnější frakce zrn v popílku a jiným složením tohoto 

odpadního produktu. 

 

Tab. 3: Poměry složek s popílkem - Ostrava, [autor] 

Vodní součinitel Popílek Cement Voda Poměr složek 

w=0,3 150g 50g 60g 3 : 1 : 1,2 

w=0,4 150g 50g 80g 3 : 1 : 1,6 

 

 

Tab. 4: Poměry složek s popílkem - Brno, [autor] 

Vodní součinitel End-produkt Cement Voda Poměr složek 

w=0,6 150g 50g 120g 3 : 1 : 2,4 

w=0,7 150g 50g 140g 3 : 1 : 2,8 

 

 

5.4 Vodný výluh 

Vodný výluh je roztok, který byl připraven ze vzorku odpadu podle ČSN EN 12 457-4 

(83 8005), dále podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. a Metodického pokynu 9 MŽP. 

Stabilizací odpadu se rozumí technologie úpravy odpadu spočívající ve využití 

fyzikálních, chemických nebo biologických postupů, vedoucích k trvale omezenému 

uvolňování škodlivin z odpadu do jednotlivých složek ŽP v souladu s požadavky tohoto i 

zvláštních právních předpisů. 

Výluhová třída je množina nejvýše přípustných hodnot koncentrací ukazatelů 

vybraných škodlivin v prvním vodném výluhu odpadu připraveném podle ČSN EN 12457-

4.[21] 

Z analytických vzorků matric byly provedeny vodné výluhy, které se stanovují přesně 

podle 9. Metodického pokynu odboru MŽP k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů.[51] 

Hodnoty získané z analýzy vodných výluhů našich vzorků jsou nejdůležitější částí této práce. 

Na základě těchto výsledků lze stanovit schopnost hydraulických pojiv fixovat a 
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stabilizovat/solidifikovat nebezpečné látky, v našem případě toxické prvky - těžké kovy. 

Solidifikované matrice jsou po určitou dobu otáčení vystaveny loužícímu médiu. Filtráty jsou 

poté podrobeny analýze obsahů hledaných znečišťujících látek. Tato zkouška je velmi 

významná pro správnou tvorbu solidifikačních matric, kterou ovlivňuje volba pojiva, 

množství vody a poměr složek. Hodnotí se podle ní také další postup a místo uložení 

solidifikovaného odpadu, aby nedocházelo ke kontaminaci životního prostředí a šíření 

znečišťujících látek do okolí místa uložení. 

 

Tab. 5: Třídy vyluhovatelnosti dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. [21] 

Ukazatel 

Třídy vyluhovatelnosti 

I [mg/l] IIa [mg/l] IIb [mg/l] III [mg/l] 

Cd 0,004 0,5 0,1 0,5 

Cr 0,05 7 1 7 

Cu 0,2 10 5 10 

Ni 0,04 4 1 4 

Pb 0,05 5 1 5 

Zn 0,4 20 5 20 

Ba 2 30 10 30 

Mo 0,05 3 1 3 

 

5.4.1 Postup přípravy vodných výluhů 

Příprava výluhů byla provedena v laboratoři analýzy vod na Institutu 

environmentálních technologií (VŠB-TUO). Z analytických vzorků (příloha č. 4, 5) byly do 

skleněných vzorkovnic odváženy řádově stejné hmotnosti matric (obr. 7) tak, aby bylo možno 

přidat desetinásobek hmotnosti demineralizované vody. Poměry jsou uvedeny v (tab. 6, 7). 

Teplota DEMI vody byla v rozmezí 18 – 22 °C. Poměr 10 : 1 (kapalná : pevná fáze) je dán 

zmíněným metodickým pokynem. Vzorkovnice se zajistily uzávěry a upevnily do třepačky. 

Vyluhování bylo prováděno po dobu 24 hodin, při plynulém otáčení nádob rychlostí 

5 otáček/min.  
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Obr. 7: Připravené vzorkovnice s matricemi, [autor] 

 

   Tab. 6: Poměry matrice : voda pro popílek (Ostrava), [autor] 

Druh cementu 

w = 0,3 w = 0,4 

Navážka 

matrice [g] 

Hmot. vody 

[g] 

Navážka 

matrice [g] 

Hmot. vody 

[g] 

I 42,5 R (SC) 110,84 1108,4 83,68 836,8 

II/A-LL 42,5 R 108,53 1085,3 71,93 719,3 

V/A (SV) 32,5 R 106,06 1060,6 71,99 719,9 

III/A 42,5 N 105,35 1053,5 82,81 828,1 

II/B-S 32,5 R 104,38 1043,8 79,21 792,1 

I 42,5 R 110,84 1108,4 72,74 727,4 

I 52,5 R 105,17 1051,7 75,18 751,8 

 

   Tab. 7: Poměry matrice : voda pro end-produkt (Brno), [autor] 

Druh cementu 

w = 0,6 w = 0,7 

Navážka 

matrice [g] 

Hmot. vody 

[g] 

Navážka 

matrice [g] 

Hmot. vody 

[g] 

I 42,5 R (SC) 118,96 1189,6 124,15 1241,5 

II/A-LL 42,5 R 126,86 1268,6 131,35 1313,5 

V/A (SV) 32,5 R 119,20 1192,0 128,44 1284,4 

III/A 42,5 N 125,79 1257,9 122,21 1222,1 

II/B-S 32,5 R 117,53 1175,3 119,76 1197,6 

I 42,5 R 125,53 1255,3 136,91 1369,1 

I 52,5 R 130,81 1308,1 115,81 1158,1 
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5.5 Filtrace 

Po uplynutí vyluhovací doby se vzorkovnice sejmuly z třepačky a nechaly se cca 

10 min ustát, aby co největší množství pevných částic sedimentovalo a nedocházelo 

k ucpávání filtru. Vodné výluhy se přefiltrovaly přes papírové filtry (velikost pórů 5 μm) a 

100 ml z každého filtrátu bylo odebráno do plastové vzorkovací láhve k další analýze. Ke 

každému vzorku bylo nutno přidat 1 ml koncentrované kyseliny dusičné pro stabilizaci a 

konzervaci, do doby provedení analýzy. Vzorky byly uskladněny v chladničce při 

teplotě   5 °C. 

5.6 Analýza vodných výluhů 

Analýza byla provedena taktéž v laboratoři analýzy vod na Institutu 

environmentálních technologií (VŠB-TUO). Jakmile byly všechny vzorky filtrátů k dispozici, 

přidal se ke každému z nich 1 ml roztoku chloridu cesného (CsCl). Tento roztok obsahuje 

ionizátor matrice, který podporuje atomizaci obsažených kovů. Po promíchání bylo možno 

přistoupit k samotné analýze výluhů. K analýze byl použit atomový absorpční spektrometr 

(AAS ContrAA 700) – viz přístrojové vybavení (obr. 8). 

Spektrometr je konstruovaný na detekci širokého spektra chemických prvků a látek. 

Z tohoto spektra bylo, dle vyhlášky č. 415/2012 Sb. [57], vybráno 8 prvků, které se řadí do 

kategorie toxických prvků, které jsou uvedeny v tab. 5. Stanovení obsahu rtuti nebylo v zájmu 

této práce, protože je její obsah ve zkoumaných popílcích zanedbatelně nízký. Rtuť je 

v procesu čištění spalin zachycována na aktivní uhlí, jehož analýza je náplní jiné práce. Prvky 

Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn byly stanoveny v plameni acetylen/vzduch a prvky Ba, Mo v plameni 

acetylen/N2O. Kalibrace byla provedena v rozmezí 0,02 – 3 mg.l
-1

.  

5.6.1 Přístrojové vybavení 

Jedná se o duální spektrometr s plamenovým i elektrotermickým atomizérem a 

s novým typem kyvet s příčným ohřevem. Kompatibilní s hydridovými systémy i 

s autosamplerem pro přímé dávkování pevných vzorků. Přístroj má pouze jeden zdroj záření a 

řeší korekci pozadí a stabilitu simultánně. Jako zdroj záření je použita patentovaná xenonová 

výbojka (místo lamp HCL) v celém spektrálním rozsahu. To umožňuje použít pro stanovení 

prvků atomovou absorpční čáru nebo molekulový pás. Optický systém je založen na Echelle 
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monochromátoru s vysokým rozlišením a na citlivém CCD detektoru. Tento spektrometr se 

vyznačuje vynikajícími detekčními limity a nízkým šumem díky vyšší intenzitě Xe lampy a 

kontinuálnímu signálu. Rozsah vlnových délek je 185 – 900 nm. Průtočným plynem je argon 

(2 l/min). Pro vývin plamene se používá směs vzduch/acetylén nebo acetylén/N2O. Tímto 

přístrojem lze analyzovat jak kapalné tak i pevné vzorky.[55] 

Průběh analýzy je následující: roztok analytického vzorku je zmlžen, vzniklý aerosol 

je zaveden do plamene nebo grafitového atomizéru. Zde se okamžitě odpaří a rozruší se 

chemické vazby v molekulách. Podmínky atomizace se volí tak, aby nedocházelo k ionizaci 

částic. Plamenem prochází paprsek světla ze zdroje záření, fotony jsou absorbovány atomy 

analyzovaného prvku. Atomy tím přechází do vybuzeného stavu, čímž dochází k úbytku 

intenzity procházejícího světla.  

 

 

Obr. 8: Atomový absorpční spektrometr AAS ContrAA 700, [autor] 

 

5.7 Zpracování výsledků 

Výsledky z analýz uvedené v kapitole 6 (tab. 8 – 11) byly převedeny do grafické 

podoby a následně vyhodnoceny.  V první sadě grafů jsou hodnoceny výsledky pro popílek 

vznikající při spalování nebezpečných odpadů, v druhé sadě jsou to výsledky pro směsný 

vzorek – end-produkt, který vzniká při spalování směsného komunálního odpadu. Pro každý 



47 

 

prvek vyhodnocení byla zaznamenána absorbance a koncentrace. Pro potřeby této práce byly 

hodnoceny pouze naměřené koncentrace toxických prvků - těžkých kovů.  

6 VYHODNOCENÍ NAMĚŘENÝCH HODNOT, GRAFICKÉ 

ZNÁZORNĚNÍ VÝSLEDKŮ 

Naměřené hodnoty koncentrací  jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

Tab. 8: Naměřené koncentrace TP ve výluhu – směs s popílkem při w = 0,3, [autor] 

Prvek 
cem 1 

[mg/l] 

cem 2 

[mg/l] 

cem 3 

[mg/l] 

cem 4 

[mg/l] 

cem 5 

[mg/l] 

cem 6 

[mg/l] 

cem 7 

[mg/l] 

Cd228 < 0,02 < 0,02 1,4240 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

Cr359 0,0737 0,0354 < 0,02 0,0529 0,0877 0,0575 0,0147 

Cu324 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

Ni232 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

Pb283 1,0300 0,8772 0,6053 0,3852 0,4385 0,9463 1,5010 

Zn213 0,9212 0,6824 3,1530 0,5129 0,7921 0,7379 2,0760 

Ba553 0,8733 0,8687 0,5074 0,6839 0,6208 0,4850 0,3484 

Mo313 1,7620 2,2850 < 0,02 2,6390 2,3540 3,1030 2,9540 

 

        Tab. 9: Naměřené koncentrace TP ve výluhu – směs s popílkem při w = 0,4, [autor] 

Prvek 
cem 1 

[mg/l] 

cem 2 

[mg/l] 

cem 3 

[mg/l] 

cem 4 

[mg/l] 

cem 5 

[mg/l] 

cem 6 

[mg/l] 

cem 7 

[mg/l] 

Cd228 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

Cr359 0,2736 0,1045 0,0455 0,0687 0,1134 0,1785 < 0,02 

Cu324 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

Ni232 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

Pb283 0,5247 0,5671 0,2403 0,2067 0,2484 0,5621 1,0200 

Zn213 0,7797 0,1727 0,0119 < 0,02 0,1971 0,2037 0,9487 

Ba553 0,5211 0,4232 0,4129 0,3441 0,3858 0,2875 0,3383 

Mo313 4,1380 3,9410 4,5260 2,7130 5,2150 3,9480 2,9510 
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        Tab. 10: Naměřené koncentrace TP ve výluhu – směs s end-produktem při w = 0,6, [autor] 

Prvek 
cem 1 

[mg/l] 

cem 2 

[mg/l] 

cem 3 

[mg/l] 

cem 4 

[mg/l] 

cem 5 

[mg/l] 

cem 6 

[mg/l] 

cem 7 

[mg/l] 

Cd228 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

Cr359 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

Cu324 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

Ni232 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

Pb283 0,0626 0,1195 0,1649 0,1386 0,1914 0,1820 0,0575 

Zn213 < 0,02 < 0,02 0,0426 0,0442 0,1368 0,0883 0,0146 

Ba553 14,1800 16,0500 16,3600 15,7600 14,1300 14,4400 14,4300 

Mo313 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,0240 

 

        Tab. 11: Naměřené koncentrace TP ve výluhu – směs s end-produktem při w = 0,7, [autor] 

Prvek 
cem 1 

[mg/l] 

cem 2 

[mg/l] 

cem 3 

[mg/l] 

cem 4 

[mg/l] 

cem 5 

[mg/l] 

cem 6 

[mg/l] 

cem 7 

[mg/l] 

Cd228 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

Cr359 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

Cu324 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

Ni232 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

Pb283 0,0532 0,0195 0,0801 0,0428 0,1108 0,1013 0,0226 

Zn213 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,0461 < 0,02 

Ba553 18,9800 20,7700 21,0800 22,600 21,7600 18,9900 21,3500 

Mo313 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

 

6.1 Vyhodnocení naměřených koncentrací toxických prvků ve výluzích 

z matric s popílkem ze spalování nebezpečných odpadů 

Z osmi hodnocených toxických prvků, byly u Cu a Ni všechny koncentrace pro oba 

vodní součinitele pod mezí kalibrace analyzátoru. Z tohoto důvodu nejsou jejich grafy 

uvedeny. U těchto dvou prvků lze říci, že byla jejich fixace velmi uspokojivá. Výluhové třídy 
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IIa i IIb byly s velkou rezervou splněny. Při uložení solidifikátu by jejich vyloužené 

koncentrace TP nepředstavovaly riziko pro ŽP. Limitní koncentrace toxických prvků pro 

jednotlivé třídy jsou uvedeny v tab. 5. 

6.1.1 Koncentrace kadmia 

Hodnoty koncentrací Cd byly pro w = 0,3 i pro w = 0,4 pod mezí kalibrace. Pouze 

v jednom případě (w = 0,3, cem 3) byla hodnota vyšší než limitní koncentrace výluhové třídy 

IIa i IIb. Jelikož bylo měření opakováno se stejným výsledkem, nelze brát v potaz chybu 

měření. Lze říci, že byla tato koncentrace ve výluhu opravdu naměřena a za možnou příčinu je 

možné považovat období míchání směsi a tvorby matrice (graf 1). 

 

 

Graf 1: Koncentrace Cd v závislosti na druhu cementu, [autor] 

 

6.1.2 Koncentrace chromu 

Pro lepší fixaci Cr se u všech druhů cementů jeví vhodnější nižší vodní součinitel 

w = 0,3, u něhož koncentrace nepřesáhly hranici 0,1 mg/l. Pro w = 0,3 cem 3 a w = 0,4 cem 7 

byly hodnoty koncentrací pod mezí kalibrace. Nejhorší fixace byla zaznamenána pro w = 0,4 

cem 1. Nicméně lze říci, že Cr je dostatečně fixován při obou vodních součinitelích u všech 
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druhů cementů. Fixace Cr s rezervou splňovala třídy vyluhovatelnosti IIa i IIb. Tento prvek 

po solidifikaci nepředstavuje riziko pro ŽP. (graf 2) 

 

 

Graf 2: Koncentrace Cr v závislosti na druhu cementu, [autor] 

 

6.1.3 Koncentrace olova 

Obsah Pb byl pro oba vodní součinitele u všech druhů cementů v mezích 

stanovitelnosti. K překročení výluhové třídy IIa nedošlo v žádném z případů, oproti tomu 

k překročení výluhové třídy IIb došlo ve třech případech.(graf 3) Celkově lze říci, že 

vhodnější vodní součinitel pro fixaci Pb byl w = 0,4, kde u všech cementů bylo dosaženo 

nižších koncentrací ve výluhu. Olovo nejlépe fixoval cement III/A 42,5 N (cem 4).  
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Graf 3: Koncentrace Pb v závislosti na druhu cementu, [autor] 

6.1.4 Koncentrace zinku 

Koncentrace Zn v obou případech splnily výluhovou třídu IIa i IIb. Vhodnější fixace 

bylo dosaženo při vyšším vodním součiniteli w = 0,4, stejně jako u Pb. Nejhorší schopnost 

fixovat tento kov vykazoval cement V/A (SV) 32,5 R při w = 0,3. Naopak nejlépe Zn fixoval 

cement III/A 42,5 N. (graf 4) 

 

 

Graf 4: Koncentrace Zn v závislosti na druhu cementu, [autor] 
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6.1.5 Koncentrace barya 

Obsah Ba ve výluhu nepřesáhl v žádném případě ani jednu třídu vyluhovatelnosti viz 

(graf 5). Lepší fixace bylo u všech cementů dosaženo při w = 0,4. Nejhorší schopnost fixace 

vykazovaly cementy s vyšším obsahem vápence I 42,5 R (SC) a II/A-LL 42,5 R. Oproti tomu 

nejlépe fixovaly čisté portlandské cementy. Lze konstatovat, že Ba bylo dostatečně fixováno 

všemi druhy cementů při obou vodních součinitelích. 

 

 

Graf 5: Koncentrace Ba v závislosti na druhu cementu, [autor] 
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k překročení výluhové třídy IIa. Lepší fixaci vykazovaly cementy s nižším vodním 

součinitelem. Molybden představuje největší riziko při solidifikaci popílku. 
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Graf 6: Koncentrace Mo v závislosti na druhu cementu, [autor] 
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cementů vždy při nižší hodnotě vodního součinitele. Z toho plyne možnost uložení 

solidifikovaného popílku na skládku S-OO1.  
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6.2 Vyhodnocení naměřených koncentrací toxických prvků ve výluzích 

z matric s end-produktem ze spalování směsných komunálních odpadů 

Z osmi hodnocených toxických prvků, byly u Cd, Cu, Cr a Ni všechny koncentrace 

pro oba vodní součinitele pod mezí kalibrace analyzátoru. Z tohoto důvodu nejsou jejich grafy 

uvedeny. U těchto prvků lze říci, že byla jejich fixace uspokojivá a dostatečná. Limitní 

koncentrace výluhových tříd IIa i IIb byly s velkou rezervou splněny. Po uložení takto 

stabilizovaného odpadního produktu by jejich případné vyloužené koncentrace 

nepředstavovaly riziko pro ŽP. Limitní koncentrace toxických prvků pro jednotlivé třídy jsou 

uvedeny v tab. 5. 

 

6.2.1 Koncentrace olova 

Pro stabilizaci Pb se u všech sedmi druhů cementů ukázal jako vhodnější vyšší vodní 

součinitel (w = 0,7). Při tomto vodním součiniteli nejlépe fixovaly cementy II/A-LL 42,5 R a 

I 52,5 R. I přes horší fixaci při w = 0,6 splňovaly koncentrace Pb ve všech případech 

výluhové třídy IIa i IIb. (graf 7) 

 

 

Graf 7: Koncentrace Pb v závislosti na druhu cementu, [autor]  
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6.2.2 Koncentrace zinku 

Pro Zn platí obdobný fakt jako u Pb a sice, že je vhodnější použít vyšší vodní 

součinitel. Z grafu lze usoudit, že nejlépe fixovaly cementy I 42,5 R (SC) a II/A-LL 42,5 R, 

tedy ty s vyšším obsahem vápence. Nízké koncentrace Zn ve výluzích splnily ve všech 

případech výluhovou třídu IIa i IIb. (graf 8) 

 

 

Graf 8: Koncentrace Zn v závislosti na druhu cementu, [autor] 
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druh cementu. (graf 9) 
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Graf 9: Koncentrace Ba v závislosti na druhu cementu, [autor] 

 

6.2.4 Koncentrace molybdenu 

Koncentrace Mo splnily, s dostatečnou rezervou ve všech případech obě výluhové 

třídy. Graf je k dispozici v příloze č. 8. 

 

Uvedená fakta lze shrnout následovně:  

Pro všechny hodnocené toxické prvky mimo barya, byla fixace všemi druhy cementů 

při obou vodních součinitelích vyhovující. Koncentrace těchto prvků ve výluzích nepřekročily 

výluhovou třídu IIa ani IIb. Pro fixaci barya se u všech cementů ukázal vhodnější nižší vodní 

součinitel w = 0,6. Vzhledem k překročení přísnější výluhové třídy IIb bych doporučil 

navazující výzkum, který by vedl ke zdokonalení metodiky fixace tohoto kovu. 
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7 DISKUZE VÝSLEDKŮ 

Na základě vyhodnocených výsledků práce lze konstatovat, že směsný vzorek - end-

produkt ze společnosti SAKO Brno vykazoval, oproti popílku ze spalovny SITA Ostrava, po 

provedené cementaci, nižší koncentrace zkoumaných toxických prvků ve vodných výluzích. 

K překročení výluhové třídy IIb došlo pouze v případě barya. Tato skutečnost směřuje 

k závěru, že end-produkt vznikající při spalování směsného komunálního odpadu, popř. 

vybraného průmyslového odpadu, je možno uložit jako solidifikovaný materiál na skládku 

ostatního odpadu S-OO1. Po zdokonalení fixace barya, které by se mohlo docílit např. 

zvolením jiného poměru cement : end-produkt, by bylo možné uložit tento materiál i na 

skládku S-OO2 s přísnějšími požadavky na vodný výluh. K docílení potřebné fixace barya by 

bylo možné dospět také přídavkem jiných příměsí, popř. odpadních produktů, které mají 

prokázaný pozitivní vliv na výsledný solidifikát.  

Popílek, poskytnutý společností SITA, a.s. Ostrava, vykazoval po procesu solidifikace 

vyšší koncentrace toxických prvků než předešlý vzorek. K překročení výluhové třídy IIb 

došlo u kadmia, olova a hlavně u molybdenu. Co se týče Cd a Pb, lze překročení limitních 

koncentrací výluhových tříd eliminovat vhodnou volbou druhu cementového pojiva. 

Koncentrace Mo představují největší riziko pro uložení solidifikovaného popílku. K jeho 

dostačující fixaci by mohlo dojít volbou jiného poměru cement : popílek : voda (např. 

zvýšením přídavku cementu pro solidifikaci), přídavkem vhodné příměsi a propojením 

s ideální volbou vodního součinitele. Po zdokonalení fixace molybdenu by bylo možné uložit 

solidifikovaný popílek vznikající při spalování nebezpečných a průmyslových odpadů na 

skládku S-OO1 i S-OO2. 

I přes nemožnost vzájemného srovnání zkoumaných vzorků lze konstatovat, že 

směsný vzorek – end-produkt vykazoval po cementaci lepší vlastnosti než popílek. Vykazoval 

lepší pojivost směsi a menší obsah toxických prvků. Tato skutečnost se ovšem dala, vzhledem 

k druhu spalovaného odpadu očekávat. Nicméně po zdokonalení fixace dvou zmíněných 

problematických prvků je možné oba druhy odpadních produktů ukládat v solidifikované 

podobě na skládky ostatního odpadu. Tím se sníží náklady za uložení odpadu a ušetřené 

finanční prostředky bude možné využít např. pro zdokonalení čistících technologií, popř. pro 

modernizaci některé části spalovny. Co se týče vhodnosti cementového pojiva, nelze s jistotou 

určit cement, který by byl nejvhodnější pro fixaci všech vybraných toxických prvků. Fixace 
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TP je ovlivněna chemickým složením cementů, které uvádím v tabulce č. 2. Při procesech 

tuhnutí a tvrdnutí do jisté míry závisí na složení jak cementů, tak na chemickém složení 

odpadních produktů. Z tohoto důvodu není optimalizace druhu cementu možná.  

Stále je ovšem zapotřebí myslet na to, že uložený solidifikát není ideální řešení pro 

odstranění odpadních produktů vykazujících nebezpečné vlastnosti. S rychlým rozvojem 

moderních technologií se také otevírají brány možnostem získávání toxických prvků převážně 

těžkých kovů přímo z odpadních produktů. Další možností je využití těchto odpadů ve 

stavebnictví a při rekultivacích inženýrských sítí a krajiny. Ve vyspělejších státech Evropy 

jsou již tyto metody realizovány a například popílky ze spaloven se běžně využívají při tvorbě 

stavebních tvarovek a směsí různého použití. Cementace je nejpoužívanější metodou převážně 

kvůli své nízké finanční a energetické náročnosti na provedení. 

V této oblasti se stále nabízí velké množství experimentální činnosti, která do 

budoucna přispěje k maximálnímu vylepšení odpadového hospodářství. 

 

8 ZÁVĚR 

Náplní práce bylo studium fixace toxických prvků pomocí sedmi druhů hydraulických 

pojiv (cementů).  

 Byly odebrány dva vzorky odpadních produktů, které vznikají v technologii čištění 

spalin ve spalovnách odpadů. Konkrétně vzorek popílku a vzorek end-produktu. 

 Na začátku praktické části byly, s ohledem na předchozí studie evropských států, 

zvoleny dva vodní součinitele pro každý vzorek. Po navážení jednotlivých složek byly 

namíchány směsi, které po procesu hydrolýzy, hydratace a tvrdnutí vytvořily 

solidifikované matrice. Tato část přípravy byla realizována v laboratoři Ústavu 

průmyslové keramiky (VŠB-TUO). 

 Tyto matrice byly podrobeny výluhovým zkouškám podle metodického pokynu 9 

MŽP. Výluhy vyly zfiltrovány a následně byla provedena jejich analýza. 

 Analýza vodných výluhů byla provedena pomocí atomového absorpčního 

spektrometru v laboratoři analýzy vod na Institutu environmentálních technologií. Ve 

výluzích byly naměřeny koncentrace zkoumaných toxický prvků.  
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 Výsledky byly dále vyneseny do grafů pro lepší porovnání. Na základě srovnání 

získaných hodnot s limitními koncentracemi výluhových tříd byly vysloveny závěry 

týkající se schopnosti fixace TP cementy a skládkování těchto solidifikátů.  

 Bylo prověřeno, které z použitých cementů vykazuje nejlepší schopnost fixace 

toxických prvků. 

 

9 NÁVRHY DALŠÍCH VÝZKUMNÝCH PRACÍ 

U většiny zkoumaných toxických prvků bylo zvolenou solidifikací docíleno 

k vyhovující fixaci uvnitř matric. Pouze v případě Mo (pro popílek) a Ba (pro end-produkt) je 

třeba použitou metodiku zdokonalit. Jako návrhy navazujících výzkumných prací bych uvedl: 

 Provést testy vyluhovatelnosti samotných odebraných odpadních produktů a 

samotných hydraulických pojiv (cementů). 

 Prověřit možnost zavedení určitého plánu pro jednotlivá spalovací zařízení. Náplní 

tohoto plánu by bylo sledování vodných výluhů odpadních produktů v průběhu 

každého kalendářního roku, tzn. ve zvolených intervalech (např. 6 krát ročně) 

provádět výluhové zkoušky s následnou archivací získaných výsledků. 

 Vyzkoušet jiné poměry složek směsí (odpadní produkt : cement : voda), popř. sledovat 

chování solidifikovaných matric v průběhu jejich zrání. 

 Vyzkoušet jiné možnosti pro tvorbu směsí, tzn. přídavky příměsí, které vznikají také 

jako odpadní produkty v jiných průmyslových provozech. Příměsi by mohly přispět ke 

zlepšení vlastností vzniklých solidifikátů a tím by se otevřely možnosti dalšího využití 

např. ve stavebnictví. 

 Prozkoumat možnosti využívání solidifikovaných odpadních produktů ve stavebnictví, 

jaké nároky jsou na tyto materiály kladeny, jak z hlediska mechanických vlastností, 

tak i z hlediska toxicity pro ŽP. 

 Zjistit jaké jsou reálné možnosti a metody získávání těžkých kovů přímo z odpadních 

produktů s ohledem na jejich výtěžnost a nákladnost provedení. 
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 Zabývat se jinými metodami, popř. inovativními postupy stabilizace/solidifikace 

odpadních produktů. 

 Prozkoumat a uvést nejvhodnější metody pro využití popř. odstranění odpadních 

produktů vznikajících po spalování nebezpečných, průmyslových či ostatních 

(komunálních) odpadů. Rozšířit spektrum možností využití těchto odpadních 

produktů. 
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13 SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

PCDD   polychlorované dibenzo-p-dioxiny  
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PAH, PAU  polyaromatické uhlovodíky 

ZEVO   zařízení na energetické využití odpadu 

ŽP   životní prostředí 
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NO   nebezpečný odpad 

S-OO   skládka ostatního odpadu 
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BSK   biochemická spotřeba kyslíku 

CHSK   chemická spotřeba kyslíku 
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14 PŘÍLOHY 

 Příloha č. 1: Poplatky za uložení odpadů na skládku (aktuální sazby), [20] 

Kategorie odpadu 
Sazba základního 

poplatku [Kč/t] 

Sazba rizikového 

poplatku [Kč/t] 

Nebezpečný 1700 4500 

Ostatní 500 - 

 

Příloha č. 2: Naplněná zvibrovaná tvárnice, [autor] 

 

 

Příloha č. 3: Naolejovaná tvárnice, [autor] 
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Příloha č. 4: Matrice ze směsi s end-produktem, [autor] 

 

 

Příloha č. 5: Matrice ze směsi s popílkem, [autor] 

 

Příloha č. 6: Laboratorní míchačka, [autor] 
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Příloha č. 7: Laboratorní předvážka, [autor] 

 

 

 

Příloha č. 8: Koncentrace Mo v závislosti na druhu cementu, [autor] 
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Příloha č. 9:   Protokol o odběru vzorku č. 1 

Název akce: Možnosti stabilizace popílku jako produktu po spalování nebezpečných a 

komunálních odpadů. 

Údaje o vzorku: Popílek ze spalování nebezpečných odpadů. Jedná se o odpadní produkt 

vznikající při procesu čištění spalin po spalování nebezpečných odpadů 

na spalovně odpadů společnosti SITA CZ, Ostrava – Mariánské Hory. 

Odpad byl odebrán a umístěn přímo do plastového pytle a převezen do 

laboratoře VŠB – TU Ostrava k dalšímu zpracování.  

Druh odpadu: 19 01 13* Popílek obsahující nebezpečné látky 

Identifikace původce odpadu: Spalovna průmyslových odpadů SITA CZ – Ostrava 

       Slovenská 2084/102, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

Důvod odběru vzorku: Provedení laboratorních analýz vodných výluhů ze 

stabilizovaných matric připravených z těchto vzorků v rámci 

diplomové práce. 

Údaje o odběru vzorku:  

- datum a čas: 16. 10. 2014, 10:00 

- adresa a místo odběru: Spalovna průmyslových odpadů SITA CZ – Ostrava, 

                                            Slovenská 2084/102, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

- odběr provedl: Bc. Petr Lejsal společně s odborným pracovníkem spalovny 

Způsob odběru vzorku: Vzorek byl odebrán ze zásobníku na popílek z mechanického 

čištění spalin z několika míst z důvodu potřeby zajištění 

maximální homogenity vzorku do polyethylenového sáčku 

v množství cca 2 kg. 

Popis odpadu: Jedná se o odpadní produkt vznikající při mechanickém odstranění 

popílku na elektrostatických odlučovačích z proudu spalin vznikajících 

při spalování nebezpečných odpadů. 

Způsob přepravy vzorku do laboratoře: osobním automobilem 

Protokol sestavil: Bc. Petr Lejsal 
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Příloha č. 10:   Protokol o odběru vzorku č. 2 

Název akce: Možnosti stabilizace popílku jako produktu po spalování nebezpečných a 

komunálních odpadů. 

Údaje o vzorku: Popílek ze spalování komunálních odpadů. Jedná se o odpadní produkt 

       vznikající při procesu čištění spalin po spalování komunálních odpadů 

      v zařízení pro energetické využití odpadů společnosti SAKO, a.s. Brno. 

      Odpad byl odebrán a umístěn přímo do plastového pytle a převezen do 

        laboratoře VŠB – TU Ostrava k dalšímu zpracování.  

Druh odpadu: 19 01 13* Popílek obsahující nebezpečné látky 

Identifikace původce odpadu: Zařízení pro energetické využití odpadů SAKO, a.s. 

Brno Jedovnická 2, 628 00 Brno  

Důvod odběru vzorku: Provedení laboratorních analýz vodných výluhů ze 

stabilizovaných matric připravených z těchto vzorků v rámci 

diplomové práce. 

Údaje o odběru vzorku:  

- datum a čas: 17. 10. 2014, 8:00 

- adresa a místa odběru:  SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno  

- odběr provedl: odborný pracovník společnosti 

Způsob odběru vzorku: Vzorek byl odebrán ze zásobníku na popílek z mechanického 

čištění spalin z několika míst z důvodu potřeby zajištění 

maximální homogenity vzorku do polyethylenového sáčku 

v množství cca 2 kg. 

Popis odpadu: Jedná se o odpadní produkt vznikající při mechanickém odstranění 

popílku na tkaninových filtrech z proudu spalin, vznikajících při 

spalování komunálních odpadů. 

Způsob přepravy vzorku do laboratoře: doručeno balíkovou službou České pošty 

Protokol sestavil: Bc. Petr Lejsal 


