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Abstrakt: 

Cíl této bakalářské práce je zaměřen na metodu stabilizace nebezpečného odpadu, 

který pochází ze spalování nebezpečných odpadů. Metoda je založena na solidifikaci 

vápenných solí a aktivního uhlí pomocí cementových matric. Smícháním vápenných solí 

(aktivního uhlí), cementu a vody vznikla směs, která se nechala ztuhnout. Tímto krokem 

vznikly matrice z nichž byly připraveny vodné výluhy. Vodné výluhy byly následně 

analyzovány. Na podkladě výsledku analýz, bylo vyhodnoceno nejvhodnější alkalické 

pojivo dle úrovně fixace toxických prvků. Většina koncentrací vodných výluhů nepřesáhla 

limitní hodnoty třídy vyluhovatelnosti II dle platné legislativy České republiky. Z výsledku 

vyplývá, že cement je vhodný pojivem pro stabilizaci toxických prvků jak z ekonomického 

hlediska tak co se týče dostupnosti. Tyto aspekty umožňují aplikovat cementaci v 

budoucnosti. 

Klíčová slova: 

nebezpečný odpad, solidifikace, cementová pojiva, vodný výluh, toxické prvky 

Abstract: 

Aim of this bachelor thesis is focused on the method of stabilization of hazardous 

waste that comes from hazardous waste incineration. The method is based on the 

solidification of calcium salt and active carbon using cement matrices. Mixing the lime 

salts (active carbon), cement and water produce a mixture which was allowed to solidify. 

This step formed a matrix from which the water extracts were prepared. Water extracts 

were subsequently analyzed. Based on the results of analyzes, it was evaluated most 

alkaline binder according to the level of fixation of toxic elements. Most concentrations of 

water extracts not exceed the limit values classes of leaching class II pursuant to valid 

legislation of the Czech Republic. The results show that the cement is as binder suitable for 

the stabilization of toxic elements from both point of view, an economic point of view and 

as also as per availability. These aspects allow cementation apply in the future. 
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1 Úvod 

V této bakalářské práci se budu věnovat možnostem stabilizace vápenných solí a 

aktivního uhlí ze spalovny nebezpečného odpadu. Tyto koncové produkty čištění spalin se 

řadí do kategorie nebezpečných odpadů a to z důvodu, že obsahují toxické prvky. Z 

důvodu obsahu toxických prvků se deponují na skládky nebezpečných odpadů. Tudíž se 

vyhledávají metody jak tyto produkty dále zpracovat, aby se mohly upotřebit, tímto 

krokem by se prodloužila životnost skládek a zabránilo by se úniku toxických prvků do 

životního prostředí. 

V současné době se užívají metody stabilizace, u kterých se používají hydraulická 

pojiva, jež zamezují migraci škodlivých látek do životního prostředí. V této bakalářské 

práci budu využívat metodu solidifikace (cementace), jako pojiva v tomto případě budu 

používat cementy. Na výběr budu mít z několika různých druhů cementů. Podle 

stanovených postupů vytvořím matrice, z kterých připravím vodné výluhy. Tyto vodné 

výluhy budu následně analyzovat na obsah toxických prvků, které se uvolnily do výluhu. 

Na podkladě výsledku analýz vyhodnotím, který z hodnocených druhů cementů  bude 

prokazovat nejlepší fixační vlastnosti pro toxické prvky obsažené v aktivním uhlí a 

vápenných solích. Takto vybraný cement bude sloužit jako nejlepší pojivo pro stabilizaci 

vápenných solí a aktivního uhlí.  

Pokud se povede objevit pojivo, které bude toxické prvky plně eliminovat a 

nepropouštět do okolí, bude možnost využití těchto produktu jako příměs do stavebních 

hmot. 

Záměrem bakalářské práce je na základě uskutečnění řady experimentálních prací 

určení nejvhodnějšího pojiva z hlediska úrovně fixace toxických prvků v pevných 

matricích. 
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2 Teoretická část 

2.1 Spalování odpadů 

Spalování je řízené hoření odpadů za vysokých teplot a stechiometrickém nebo 

vyšším obsahu kyslíku v zařízení určeném pro účinné a dokonalé spalování. Dokonalé 

spalování zahrnuje konverzi veškerého uhlíku na oxid uhličitý, vodíku na vodu a síry na 

oxid siřičitý. Při spalování odpadů vznikají další produkty, kterými jsou popel, spaliny a 

uvolněná energie.Produkty jsou dále využívány. 

Metoda spalování má řadu výhod: 

 pokles objemu na 10 až 15% z původního objemu, 

 redukce hmotnosti na 20 až 40%  původní hmotnosti, 

 sterilnost zbytků pro spalování, 

 destrukce toxických látek a patogenů, 

 využití uvolněné energie při spalování, 

Spalování odpadů sebou nese také řadu nevýhod.Mezi nevýhody patří produkce 

plynných emisí (oxid sírový, oxid siřičitý, oxid uhelnatý, oxidy dusíku, 

chlorovodík,fluorovodík) a vznik tuhých škodlivin.Tyto nežádoucí produkty zvyšují 

náklady na vybudování účinného systému čištění spalin. Další nevýhoda spalování odpadů 

spočívá ve vysokých investičních nákladech jak na výstavbu tak i na provozovaní 

zařízení.Za nevýhodu můžeme považovat problém s využitím vyrobeného tepla.  

2.1.1 Principy spalování 

Toto zpracování odpadů se řadí mezi nejradikálnější a hygienicky nejúčelnější 

odstranění odpadů. Jedná se o velmi složitý proces, který je souhrnem více reakcí. 

Podmínky pro  účinné spalování odpadů jsou následující dostatečně vysoká spalovací 

teplota, dostatečná doba zdržení odpadu ve spalovací  komoře a kontinuální pohyb 

odpadového lože. Spalování tuhých odpadů je podmíněno jejich předchozím vysušením a 

ohřevem na zápalnou teplotu. K tomuto procesu dochází sáláním žhavých spalin a zdiva 

pece konvekcí spalin nebo předehřátého vzduchu. K vysušení odpadu dochází v teplotním 

intervalu 50 °C až 150 °C. Za vyšších teplot dochází k rozkladným procesům, při kterých 

vznikají těkavé látky. Tyto látky jsou hořlavého charakteru, po jejích vznícení dojde ke 
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vzniku plamene. Zbylý tuhý materiál je postupně odplyňován a při dosažení zápalné 

teploty je spalován, bez přívodu tepla z jiného zdroje. 

Zápalná teplota je minimální teplota, při které dochází ke spontánnímu hoření 

odpadu v důsledku uvolnění dostatečného množství tepla ke krytí ztrát do okolí. Aby další 

spalování probíhalo žádaným způsobem za vzniku neškodných plynných látek je potřeba 

zajistit určité podmínky mezi které patří: 

 přísun spalovacího vzduchu s přebytkem 1,5 až 2,5 v poměru se 

stechiometrii spalovacích reakcích, 

 dostatečný vývin tepla, který je schopný pokrýt ztráty tepla do okolí a 

udržení minimální neboli zápalné teploty, 

 zajistit minimální technologickou teplotu v reakční komoře (odvíjí se od 

druhu spalovaného odpadu), 

 zadržení spalin v komoře dodatečného spalování v teplotním intervale 

850 °C až 1100 °C pod dobu minimálně 2 sekund. 

Spalovací vzduch se přivádí různými místy (záleží na konstrukci spalovacího 

zařízení) do spalovacích komor, tento vzduch je přiváděn v nadstechiometrickém množství 

proti obsahu spalitelných prvků  (C, S, H) v hořlavině.Za této podmínky nastává dokonalé 

spalování, což je oxidace přítomného uhlíku v hořlavině odpadu na neškodný oxid uhličitý 

CO2 (reakce 1).Dané množství spalovacího vzduchu přivedeného do spalovací pece je 

charakterizováno součinitelem přebytku vzduchu n. 

C + O2 → CO2 + teplo       (1) 

V druhém případě, tudíž při nedostatečném okysličení hořlavých prvků odpadu 

dochází k nedokonalému spalování, při kterém vzniká toxický oxid uhelnatý CO (reakce2). 

C + 1/2O2 → CO + teplo       (2) 

Hodnota přebytku vzduchu je závislá hlavně na druhu paliva a konstrukci spalovací 

pece, tudíž na mísení odpadu s přivedeným vzduchem. Proces dokonalého spalování  

vyžaduje přívod vyššího množství spalovacího vzduchu. Větší množství přivedeného 

spalovacího vzduchu zvyšuje spotřebu podpůrného i dodatečného paliva, které se využívá 

k ohřátí spalin.Ovlivňuje i vznik emisí NOx. Doporučované kvantum spalovacího vzduchu 

uvedené pomocí součinitele přebytku vzduchu n je v rozmezí 1,5 až 2,5.[1], [2] 
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2.1.2 Spalování pomocí pohyblivých roštů 

Tato spalovací technologie se vyznačuje vysokou účinností. Rošty jsou sestrojeny 

tak, aby odpad mohl postupovat prostorem spalovací pece. Konstrukčních typů roštu 

existuje rozmanitá škála jako například rošty pásové, válcové, posuvné nebo natřásací. 

Konstrukce roštu v peci je sestrojena tak, aby vyhořelý popel propadal otvory do 

zásobníku.Odtud je popel veden k následnému zpracovaní. S přispěním roštů se udává 

rychlost, kterou se materiál pohybuje spalovacím prostorem pece a zároveň dobré 

promíchávání odpadu nutné pro dokonalé spalování. Základní fáze procesu: 

1. Vysoušení— V této části procesu dochází k prvotnímu ohřevu a sušení 

odpadů sáláním zdiva z pece i plamene a spalin z dalších pásem spalování i 

spalovacím vzduchem.Při dosažení hranice 100°C se přemění vlhkost 

odpadu na páru. 

2. Zplyňování— Sáláním dochází k druhému ohřevu odpadu na teploty 250 °C 

až 600 °C, při nichž při kontaktu s kyslíkem spalovacího vzduchu k 

přeměně hořlavých látek odpadu na těkavé složky a vázaný uhlík. 

3. Zapálení — V této části, která rovnou navazuje na fázi zplyňování dochází 

na povrchu odpadového lože ke vznícení těkavých složek s přiváděným 

spalovacím vzduchem a ke vzniku lokálních ložisek hoření. 

4. Prohořívání — Postupným prohříváním odpadového lože spolu s přívodem 

spalovacího vzduchu v dostatečném přebytku vznikají nová ložiska hoření. 

Těkavé složky vznikají postupně ve větších hloubkách, tudíž teplota ve 

spalovaném loži odpadu dosahuje 500 °C až 800 °C. 

5. Hoření — V této fázi dochází k spojení jednotlivých ložisek hoření za 

vzniku souvislé plochy s vyvinutým plamenem. Zároveň nastává další 

odhořívání těkavé složky i vzniklého polokoksu v této části dochází ke 

zvýšení teploty až na 1150 °C. Teplo, které se uvolní odvádějí spaliny, které 

následně ochlazujeme. Tvořící se strusku a rozpálenou škváru ochlazujeme 

pomocí vody nebo vzduchu. 

6. Vyhořívání — Unikající plyny a vzniklý polokoks postupně vyhořívají v 

této fázi dochází k uvolnění tepla a ke zvýšení teploty až na 1200 °C. 

Teplota musí byt pod bodem tavení popela toho se docílí vysokým 

přebytkem spalovacího vzduchu. [1], [3] 
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2.1.3 Spalování pomocí rotační pece 

Při spalování odpadů jsou jednotlivé fáze obdobné jako u roštových pecí, přesto se 

tyto procesy od sebe značně liší. Spalovaný odpad se pohybuje pomocí pomalého otáčení  

rotační pece, dále je pohyb zajištěn mírným sklonem pece (7˚). Teplo vzniklé při hoření 

odpadu se předává kondukcí žhavé vyzdívky na odpadové lože na ní se nacházející. 

Kondukce probíhá díky pomalému otáčení pece v jehož důsledku nastává nepřetržité 

mísení odpadu a zároveň dochází k nahřívání odkryté části vyzdívky.Vyzdívka vytváří 

klenbu a akumuluje teplo. Při pootočení se vyhřátá část vyzdívky dostane pod odpadové 

lože, tím se teplo předává kondukcí odpadu. Za neustálého pomalého otáčení rotační pece 

dochází k dobrému styku hořlaviny s okysličovadlem. Spaliny jsou odváděny souproudně 

se směrem pohybu odpadu do prostoru dodatečného spalování. V tomto prostoru jsou 

dospáleny nespálené podíly procesu hoření. 

Výhodou tohoto typu je možnost spalování pastovitých materiálu a intenzivnější 

přenos tepla z vyhřáté vyzdívky  pece na odpadové lože. Základní fáze procesů: 

1. Vysoušení — V první fází dochází k odstranění vlhkosti odpadu. Vlhkost 

odstraníme pomoci přenosu tepla zářením z plamene a spalin i vrchní části 

vyzdívky, kondukcí spodní části vyzdívky. Další část odstraníme díky 

konvekci proudícího vzduchu při povrchu odpadového lože. Teplota lože je 

obvykle v intervalu 50 °C až 100 °C. Ve chvíli, kdy teplota dosáhne horní 

hranice intervalu dojde k vypření vlhkosti v odpadu. 

2. Zplyňování — V důsledku způsobu přenosu tepla se odpadní lože prohřívá 

ze shora i zespodu. Při prohřívaní se odpad promíchává díky kontinuálnímu 

otáčení pece. Teplota lože se pohybuje v rozmezí 300 °C až 600 °C, při 

takových teplotách dochází k postupné přeměně hořlavých látek  odpadu na 

těkavé složky a vázaný uhlík. Ve volném prostoru nad vsázkou se 

shromaždují vzniklé hořlavé plyny. 

3. Zapálení — Na povrchu lože odpadů vznikají místy malá ohniska hoření 

vzněcováním karbonizačního plynu. Při neustálém otáčení pece se ohniska 

přemisťují a shlukují s postupným rozšiřováním na větší plochu 

odpadového lože. 

4. Prohořívání — Za příčiny vzrůstu teploty odpadového lože na teplotu kolem 

800 °C. Při vzrůstající teplotě dochází k intenzívnějšímu vývinu 
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karbonizačního plynu i ve vnitřních vrstvách lože. Zde plyn postupně 

prohořívá i do větších hloubek a taky stále dochází ke shlukování dílčích 

ohnisek hoření. 

5. Hoření — Příčinou postupného hoření následujících vrstev zkoksovatělé 

části odpadů dochází k navýšení teploty na cca 1100 °C až 1200°C. 

6. Vyhořívání — V této části procesu dochází ke spalování zbývajících 

hořlavých látek odpadů se zbytek spalovacího vzduchu, který se dosud 

nespálil. Rotační pece pracují v souproudu, tudíž není možný postupný 

přívod spalovacího vzduchu do jednotlivých pásem, ale musí se přivádět na 

vstupu do pece celkové množství spalovacího vzduchu, zajišťující 

dostatečný přebytek spalovacího vzduchu ve všech častí procesu.[1],[3],[4] 

2.1.4 Tuhé produkty spalování odpadů 

Při spalování odpadů dochází v určitých procesech k tvorbě tuhých produktů. 

S těmito produkty musíme dále nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Hlavní 

tuhé produkty jsou : 

Škvára — Neboli popel (vyhořelá škvára) je hlavní tuhý zbytek spalování odpadů. 

Ten obsahuje nespálené železné kovové součásti, které se z popela odstraní pomocí 

magnetického separátoru. Tyto vyseparované kovy se pak dále využívají v metalurgickém 

průmyslu. Popel, ale především obsahuje vysoké množství oxidů toxických kovů z tohoto 

důvodu je nutné dbát na provádění analýz vodných výluhů. Z výsledků vybereme vhodný 

typ skládky pro deponování.[1] 

V Německu se zabývali zkoumáním škváry z nebezpečného odpadu a to tím 

způsobem,že se snažili přidávat do pece CaO v určitých poměrech. Zkoušeli zlepšit kvalitu 

škváry, aby mohla být deponována na skládku s nižším stupněm zabezpečení, tudíž by to 

snížilo náklady na uložení. Přidáním vápence se zlepšila fixace toxických kovů a snížilo se 

jejich eluční chovaní vůči životnímu prostředí.[5] 

Popílek — Je další významný tuhý produkt spalování odpadů. Popílek jsou vlastně 

prachové částice odstraněné ze spalin. Riziko spočívá v tom, že na jeho částečkách je 

absorbováno velké množství polychlorovaných dibenzodioxinů (PCDD), dibenzofuranů 

(PCPF) a toxických kovů (Sb, Zn, Cd). 
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Popílek odstraňujeme pomocí tkaninových filtrů a nebo pomocí elektrostatických 

odlučovačů. Elektrostatické odlučovače jsou založeny na poznatku, že plyn se v silném 

elektrostatickém poli ionizuje. Tuhé částice mají záporný náboj a jsou přitahovány ke 

kladné elektrodě. Elektrody se v určitých časových intervalech pravidelně zbavují vrstvy 

popílku,který se poté shromažduje v zásobníku. [1] 

Vápenné soli  — jsou tuhým produktem spalování odpadů. Vápenné soli pochází z   

mokrého čištění spalin. Toto čištění slouží k odstranění oxidů síry ze spalin a zároveň se 

při tomto procesu odstraní velké množství toxických prvků.  

Aktivní uhlí — je tuhý produkt spalování odpadů. Aktivní uhlí pochází ze suchého 

čištění spalin. Dávkováním aktivního uhlí do spalin se především odstraňuje rtuť.  

2.2 Spalovna Ostrava SITA CZ 

Vzorky, které byly použity na experimentální část práce, byly odebrány v ostravské 

spalovně nebezpečného odpadu SITA CZ. 

Společnost SITA CZ provozuje 5 spaloven nebezpečného odpadů na území České 

republiky.Spalovna v Ostravě se považuje za nejmodernější a nejbezpečnější spalovací 

zařízení v celé střední Evropě. Primárně slouží k odstraňování nebezpečných odpadů 

především s vysokým obsahem chlorů, těžkých kovů a síry. Ostravská spalovna má jako 

jediná v České republice povolení termicky zneškodňovat polychlorované bifenyly (PCB) 

a freony. 

2.2.1 Dopad spalovny na životní prostředí 

Provoz probíhá v souladu se schváleným provozním řádem, pravě platných českých 

zákonných norem a kriterií Evropské unie jako jsou normy ISO 9001, ISO 14001 a 

OHSAS 18001.Velká pozornost je věnována podmínkám s pravidlům pro příjem odpadů a 

to jak z hlediska specifikace vlastností a označení odpadů, tak i z hlediska balení odpadů a 

průvodní dokumentace. Z rozptylové studie a jejího následného rozboru vyplynulo, že 

spalovna je minimálním znečišťovatelem a její příspěvek na imise je nepodstatný vůči 

současné situaci v Ostravě ve všech rozhodujících ukazatelích. 
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2.2.2 Zpracování průmyslových odpadů 

Spalovna je zaměřena především na zpracování průmyslových nebezpečných 

odpadů a odpadů ze zdravotní a veterinární péče. Dokáže zpracovat různé druhy 

skupenství například kapalné, pevné, ale i kašovité a pastovité. Zařízení je schopno 

zneškodňovat všechny nebezpečné odpady, včetně odpadů s chlorem, vysokým obsahem 

síry, těžkých kovů a vysokým obsahem stabilních organických látek, jako jsou 

polychlorované bifenyly PCB a freony. Není zde možnost zpracovávat radioaktivní látky, 

výbušniny, láhve na stlačený plyn a odpady s obsahem alkalických látek. 

2.2.3 Technologie spalovny 

Celá spalovna je řízena z velína odkud je ovládán centrální řídící systém.Stabilizace 

spalování se zajišťuje pomocí zemního plynu. Odpad je dávkován do rotační pece přes její 

stacionární čelní stěnu, jež odděluje oblast spalování od okolí. Úplné spalování je 

souborem několika technologických stupňů, jež dokonale zabezpečí manipulaci a bezpečné 

zneškodnění škodlivin,obsažených v odpadech s navazujícím využití tepla pro výrobu 

páry. Technologické stupně spalovny: 

1. Příjem odpadů — Odpady jsou přijímány v sudech, kontejnerech a nebo v 

autocisternách. Součástí vybavení spalovny je i drtič, jenž slouží k úpravě 

odpadu na patřičnou velikost. V laboratoři se veškerý dodávaný odpad  

podrobuje analytickým rozborům. 

2. Spalovací část — V této časti se nachází rotační pec a sekundární 

dospalovací komoru. Odpady jsou zpracovány v teplotním intervale 

1100 °C až 1200 °C. Nespalitelný pevný zbytek odchází ve formě škváry. 

Plynovými hořáky se zajišťuje potřebná teplota při najíždění během 

provozu i odstavování. V dospalovací komoře jsou spaliny zdrženy po dobu 

2 sekund, jež zajistí úplnou destrukci nebezpečných vysoce stabilních látek, 

jako jsou polychlorované bifenyly a freony. 

3. Parní kotel — Využívá tepla spalin k výrobě páry. Párá se používá pro 

vlastní potřeby spalovny, jako například pro výrobu elektrické energie a 

nebo pro komerční účely. 

4. Čištění spalin — V této části dochází k odstranění škodlivin ze spalin 

pomocí jednotlivých technologií: 
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 Suché čištění spalin —  V první části čištění se popílek odstraňuje 

pomocí elektrostatických odlučovačů. Elektrostatické odlučovače jsou 

založeny na poznatku, že plyn se v silném elektrostatickém poli 

ionizuje. Tuhé částice mají záporný náboj a jsou přitahovány ke kladné 

elektrodě. Elektrody se v určitých časových intervalech pravidelně 

zbavují vrstvy popílku, který se poté shromažduje v zásobníku. Do 

takto upravených spalin se pneumaticky dávkují sypké sorbenty za 

účelem snížení koncentrace HCl ve spalinách. 

 Dvoustupňové mokré praní — V pračce prvního stupně se spaliny 

zkrápějí vodou, tímto procesem dochází k odstranění fluorovodíku HF, 

chlorovodíku HCl, částečně oxidu sírového SO3 a zbylých těžkých 

kovů.Odpadní vody z pračky prvního stupně jsou čištěny v systému 

čištění odpadních vod. K odstranění oxidu siřičitého SO2 slouží druhý 

stupeň praní pomocí vápenného mléka. Tento stupeň mokrého praní je 

rozdělen na dvě prací jednotky z důvodu vysokého obsahu oxidu 

siřičitého SO2.Druhá prací jednotka slouží především k dosažení 

požadovaných emisních hodnot. Zatímco první jednotka slouží 

primárně k výrobě sádrovce. Z mokrého sádrovce se přebytečná voda 

odstraňuje pomocí odstředivky.Odpadní voda se uplatňuje na ostřik 

demistrů (odlučovačů kapek). 

 Dioxinový filtr — Před tkaninovým filtrem se do proudu spalin 

vstřikuje aktivní koks, jenž absorbuje částice dioxinů a těžkých kovů. 

Znečištěné částice aktivního koksu jsou zachycovány na tkaninovém 

filtru. 

 DENOx katalyzátor — Spaliny jsou vedeny do oblasti vstřikování 

čpavku a katalyzátoru SCR (selektivní katalytický reaktor DENOx) 

zařízení za účelem odstranění oxidů dusíku takzvaných NOx. Před 

selektivním katalytickým reaktorem se nachází tepelný výměník typu 

spaliny/spaliny a hořák na zemní plyn pro obstaraní provozní teploty. 

Po odstranění škodlivých látek ze spalin jsou spaliny kontinuálně kontrolovány 

automatickým zařízením před vstupem do komína. Analýza zahrnuje polutanty jako jsou 

chlorovodík HCl, oxid siřičitý SO2, oxid uhelnatý CO, oxidy dusíku NOx, celkový 
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organický uhlík TOC, prach a po této kontrole jsou spaliny následně vypuštěny komínem 

do ovzduší.[6] 

2.3 Stabilizace/Solidifikace nebezpečných odpadů 

Stabilizace/Solidifikace je jednou z metod fyzikálně-chemické úpravy 

nebezpečných odpadů, která je založena na přeměně odpadů na nerozpustný produkt 

pomocí chemických procesů, popřípadě jeho imobilizací (fixací) na vhodný typ 

sorbentu.Pomocí téhle technologie je možné odstraňovat široké rozpětí nebezpečných 

odpadů jak kapalných, tak pevných.[7] 

Uplatnění těchto typů metody za účelem: 

 snížením ekotoxicity  a toxicity odpadů 

 snížení povrchu odpadů, díky snížení povrchu dochází k nižšímu 

vyluhování a kontaminace polutantů do životního prostředí 

 znatelně lepší manipulace s odpadem 

 vylepšení fyzikálních vlastností odpadů tvorbou pevné matrice 

 redukce mobility a nebo rozpustnosti polutantů [2] 

Stabilizace představuje soubor procesů, které ve svém finálním výsledku významně 

omezují riziko pomocí přeměny přítomných kontaminantu do méně rozpustné, popřípadě 

méně pohyblivé a tímto důvodem do méně toxické formy. Přitom fyzikální podstata 

odpadů se nutně nemusí měnit. 

Pokud nastane situace přeměny odpadu na zcela nerozpustný produkt z důvodu 

probíhajících chemických procesů jsou chemické látky v odpadu chemicky fixovány s 

přidaným materiálem příkladem mohou být hydraulická nebo organická pojiva, aditiva, 

akcelerátory či aktivátory. Přitom zároveň dochází k zpevňování neboli solidifikaci 

odpadu.[8] 

Stabilizace — je proces při, kterém dochází k proměně polutantů v odpadu pomocí 

chemických popřípadě fyzikálně-chemických reakcí a to tak, aby nedocházelo a nebo 

docházelo jen v minimální míře k uvolňování polutantů do životního prostředí.[2],[8] 

Solidifikace — využívá konverze kapaliny nebo suspenze do tuhé formy, která se 

vyznačuje dobrými fyzikálními vlastnostmi(především nízkou propustností). Smísením 

směsi odpadů, pojiva a případně i aditiv vznikne pevná matrice. Solidifikací vzniká z 
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odpadu, pojiva popřípadě aditiva pevné, monolitické těleso. Tím dochází k rapidnímu 

snížení specifického povrchu upraveného odpadu. Tato metoda nemusí nutně zaručovat 

stabilizaci kontaminantů.[2],[8] 

Primárním cílem solidifikace je zamezit nebo podstatně zpomalit pronikání složek z 

odpadů do složek životního prostředí. Toho se dociluje pomocí zmenšení povrchu 

vystaveného biosféře, smísením odpadu s vhodným pojivem do výhodné struktury a nebo 

vytvořením látkově stabilní strukturální vazby. Dalším záměrem solidifikace je získat 

produkty, jenž mají snadno manipulovatelnou formu s vysoce dobrými mechanickými 

vlastnostmi. Zejména z důvodu přepravy na místo určení. Vhodným bonusem pro ukládání 

je vysoká pevnost (nosnost), aby byla možnost ukládání ve více vrstvách. Prakticky 

využívané metody jsou cementace, bitumenace, fixace a vitrifikace. [9] 

Úprava odpadu před solidifikací: 

1. Nebezpečné složky odpadu se převedou do nerozpustné formy, popřípadě 

do málo rozpustné formy. Jde obzvlášť o anorganické látky a těžké kovy. 

Těžké kovy lze srážet v alkalickém prostředí na málo rozpustné hydroxidy. 

Za předpokladu znalosti přesného složení odpadu je výhodnější aplikovat 

specifická srážedla. Toto použití vyžaduje znalosti podmínek srážení a 

určení takových podmínek chemické stabilizace, aby došlo k fixaci 

(imobilizaci) všech nebezpečných složek. 

2. Odstranění vlhka a těkavých rozpouštědel z odpadu. Tento proces je zásadní 

před následnou imobilizaci odpadu do roztavené hmoty (síra, asfalt, dehet), 

kde by mohlo dojít až k pěnění. Těkavé látky se odstraňují termicky nebo 

regenerací, tak vlhkost se odstraňuje pomocí vhodného sušícího zařízení. 

3. Odstranění i stopového množství toxických složek odpadu. Děje se tak 

například při oxidací stopových množství  kyanidů, menších množstvích 

organických látek, jenž zamezují hydrataci cementu (cukry, některé 

organické kyseliny). Tato možnost úpravy potřebuje vzhledem k možným 

plynným výparům, jenž mohou obsahovat určité části nebezpečných složek 

zpracovaného odpadu (těkavé těžké kovy jako je rtuť, arsen, kadmium a 

antimon) a toxické organické sloučeniny (aromatické uhlovodíky s 

karcinogenními účinky a polychlorované bifenyly), dokonalou znalost 

složení a chovaní systému a navrhovanou technologii kompletně odzkoušet. 
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4. Poslední úpravou je převedení kapalných, pastových a prachových odpadů 

do granulované formy, jenž zlepšuje mísení s obalovou hmotou při 

navazující solidifikaci. Na všechny tyto typy odpadů se aplikuje granulace, 

pletizace, hrudkování, briketace nebo tabletace.[9] 

2.3.1 Solidifikační technologie pro nebezpečné odpady 

Před zahájením procesu solidifikace je nutné na základě odpadů rozhodnout o jeho 

dlouhodobém uložení. Existují dvě možnosti: 

1. Nebezpečný odpad je z hlediska současných znalostí nevyužitelný a musí se 

deponovat. Lze však uvažovat, že při vývoji nových účinnějších technologií 

bude možné jej dále využít. V tomto případě je vhodná tabletace či 

briketování a vitrifikace. Účelem tabletace je maximální zredukování 

objemu a aktivního povrchu uloženého odpadu. Často umožní charakter 

předúpraveného odpadu dosáhnout jeho roztavením produkt podobný sklu 

nebo glazurám jen s minimálním přídavkem sklotvorných nebo tavicích 

přísad. Jako příklad může sloužit zalití sírou. Síra se mírný zahřátím zase 

rozpustí a pomocí scezení se separují tablety odpadu. 

2. Nebezpečny odpad jenž je trvale nevyužitelný bude po celou dobu jeho 

nebezpečnosti deponován na skladce bez možnosti využití. V tomto případě 

uložení se používají dvě základní metody. 

a) Zpevňování odpadů za pomocí hydraulických pojiv. Pro tyto účely se velmi 

často používají: 

 portlandské cementy vyšších pevnostních tříd 

 struskoportlandské cementy a struskové cementy s dobrými sorpčními 

vlastnostmi 

 speciální rychlovazné cementy (jemně mleté portlandské cementy, 

bezsádrovcové, hlinitanové cementy. Velkými negativy těchto postupů 

je, že původní objem odpadu vzroste až na dvojnásobnou hodnotu. 

b) Zpevňování odpadů v tuhnoucích taveninách: 

V tomto procesů se vysušený odpadový materiál zavadí do roztavených hmot, poté 

dochází k homogenizaci a následně se vypustí do vhodné nádoby, kde přirozeným 

ochlazením ztuhne. Jako taveniny je možno zvolit bitumenové (asfaltové) živice, 

kamenouhelné dehty, síru. 
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Výhoda zmíněných matric spočívá v ideálním obalení částic odpadů a tím zabraní 

kontaktu s okolím. Produkty získané touto technologií mají nesrovnatelně větší  

hydrolytickou odolnost oproti cementaci, tím pádem lze docílit většího naplnění matrice 

odpadem. Bohužel nevýhodou oproti cementaci je vyšší cena a následný nedostatek 

ropných produktů. V praxi se stále častěji využívá síra (sírobeton) a to hlavně z důvodu, že 

se postupně nacházejí nové zdroje z různých technologií  především z odsiřování.  

Bitumen se využívá i pro povrchovou úpravu betonových obalů, poněvadž zvyšuje 

jejich vodovzdornost.[2],[7], [9] 

Metody solidifikace:  

Cementace — je proces při kterém se odpad nebo vodný roztok kalů, popřípadě 

zahuštěný koncentrát za případného přidaní písku, škváry a tuhnutí zpožďujících činidel 

mícha s určitým poměrem cementu. Cementace se používána přednostně pro anorganické 

materiály, jako je popílek ze spalovacích procesů a odvodněné kaly především z čistíren. 

Vykonává se za obvyklých teplot a pojivem jsou obvykle portlandské cementy vyšších 

pevnostních tříd, struskoportlandské a struskové cementy, bezsádrové cementy a jiné. 

Volba cementu závisí na chemických vlastnostech systému.U tohoto procesu se až 

dvojnásobně zvětšuje původní objem. Vyrobená cementová směs se plní do betonových 

obalů s disperzní vyztuží, zhutní se pomocí vibrátorů a zavíčkuje se, popřípadě se povrch  

zalije čistou betonovou směsí s dokonalými mechanickými vlastnostmi a s potlačením 

smrštivosti během tuhnutí. Jako hlavní nevýhody cementových matric patří jejich poměrně 

malá odolnost proti vyluhování v důsledku poréznosti. Tuto metodu nelze použít na 

odpady se zbytky ropných produktů, dále pak na organické a biologické odpady, pokud 

představují významnou složku odpadu. Jako další zpevňovací technologií lze použít 

zpevňování pomocí sádry a energosádrovce nebo užitím rozmanitých odpadních 

termoplastů. V takových případech jde jen o redukci vyluhovatelnosti odpadu v 

podmínkách trvalého deponování. Cementace se provádí za účelem blokace toxických 

látek do životního prostředí.[9] 

Lucia Rozumná et. al zkoušeli stabilizaci popela získaného z spalování 

nebezpečného odpadu pomocí cementace byli hodnoceny tři různé cementové směsi (10%, 

20% a 30%) a čtyři různé doby tuhnutí (1 den, 4 dny, 7 dní a 28 dny) za účelem snížení 

množství škodlivých prvků nebo sloučenin v odpadech. Došlo se k závěru, že přidáním 

cementu (Georoc Dorosol C50). Tento cement byl použit proto, že byl speciálně vyvinut 
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pro stabilizaci a zpevnění kontaminovaných půd a je využíván pro stabilizace pravidelně. 

Bylo dokázáno, že nejvhodnější kombinace je 30% cementu ku 70% odpadu a doba tuhnutí 

činí 28 dní.[10] 

Bitumenace — je proces, při kterém je vysušený odpad vnášen do roztavených 

hmot. Obalené částice se pak vznášejí v tavenině a po vylití do předem připravených forem 

směs přirozeným ochlazováním ztuhne. V tomto procesu je nutné předchozí odvodnění 

zpracovávaných odpadů a je vhodný hlavně pro fixaci kalů a kapalných koncentrátů. 

Bitumenace se vykonává za zvýšených teplot a její finální podoba je velmi stálá proti 

vyluhování vodou. Jako taveniny je možno zvolit různorodé bitumenové (asfaltové) živice, 

kamenouhelné dehty, síru a jiné. Vybraná matrice by měla být k odpadu inertní, dále by 

měla mít nízkou teplotu tání a taky by měla být za běžných teplot dostatečně tuhá a 

hydrofobní. Částice odpadu se ve vybrané matrici perfektně obalí a tím se zamezí kontaktu 

s životním prostředím. Pro porovnání s cementací mají produkty solidifikované pomocí 

bitumenace mnohem vyšší odolnost proti vyluhování a dosahuje se většího naplnění 

matrice odpadem. Bitumenace není výhodná pro zpevňování zrnitých a kusových odpadů, 

ale je nadmíru výhodná pro popeloviny a filtrové prachy. V současné době se v praxi 

nejčastěji aplikuje jako pojivo odpadní síra z důvodu získávání odpadní síry z nových 

zdrojů a z různých technologií hlavně z petrochemie a odsiřování.[9] 

MI Ojovan et. al zkoušeli bitumenační proces, který se používá pro imobilizaci 

radioaktivních odpadů. V bitumenaci jsou radioaktivní odpady vložené do roztaveného 

asfaltu a fyzicky zapouzdřena, když se živice ochlazuje. Kombinují se zde vyhřívané živice 

a koncentrát z odpadního materiálu, vyhřívání se zajišťuje pomocí filmových odparek poté 

se odpad promíchá s živicí. Tento proces je zde vhodný především pro ve vodě rozpustné 

radioaktivní odpady, jako jsou například spodní zbytky ze zpracování odpařování a použité 

organické iontoměniče. Imobilizace radioaktivních odpadů může probíhat kontinuálně 

nebo jen dávkováním po nižších množství. Dospělo se k závěru, že mnohem výhodnější je 

v imobilizaci radioaktivních odpadů je aplikace asfaltu (bitumenace) oproti cementu 

(cementace).[11] 

Vitrifikace — je proces, při kterém dochází ke zeskelnatění tavením při vysokých 

teplotách. Tento proces se používá na zpracování ekotoxických zbytků ze spaloven 

nebezpečného odpadu nebo také z rozmanitých toxických filtrových prachů z dalších 

chemických provozů. Pozůstatky ze spaloven nebezpečného odpadů pořád vykazují 

nebezpečné vlastnosti, tudíž jsou stále nebezpečný odpad. Kromě různorodých prvků 

http://80.www.sciencedirect.com.dialog.cvut.cz/science/article/pii/B9780080444628500181
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obsahují nepřípustně vysoké koncentrace těžkých kovů a jiných škodlivin ze skupiny 

prvků, jenž jsou: křemík, hliník, železo, vápník, sodík, draslík, mangan, nikl, zinek, měď, 

titan, olovo, barium, kobalt, molybden, stříbro a rtuť. Pozůstatky obsahují tudíž i 

sklotvorné prvky a sloučeniny, které po zchladnutí z kapalné fáze vytvoří skelnou mřížku. 

Pomocí této skelné mřížky je možné za určitých podmínek  do sebe stabilně chemicky 

fixovat toxické prvky, jenž jsou obsažené v pozůstatcích po spalování. Pro zvýšení stability 

skelné mřížky je vhodné přidat drcené sklo, tímto krokem se vytvoří spolehlivá základní 

matrice. Po vitrifikaci vzniká struktura černého skla, která se vyznačuje vysokou stabilitou. 

Vitrifikaci je možno provádět centralizovaně v průmyslovém vitrifikačním aprátu s 

následovným čištěním zplodin vznikající při procesu tavení. Další možností je sestavení 

vitrifikačního aparátu jako součást technologického celku spalovny. Pomocí vitrifikace je 

zpracování nebezpečného odpadu na ekologický čistý produkt, ať již jako trvalé či 

přechodné řešení. Pro finální řešení zneškodnění ekotoxických pozůstatků ze spaloven se 

jeví jako nejvhodnější vitrikace. [9] 

Young Jun Park et. al zkoumali zneškodňování popílku ze spaloven tuhého 

komunálního odpadu v Koreii, jelikož odpad obsahoval velké množství chlorů v podobě 

dioxinů. Dioxiny je obtížné zničit nebo stabilizovat pomocí cementace nebo chemického 

zpracování, protože by dioxiny bránily hydrataci cementu. Z tohoto důvodu byla zvolena 

stabilizace pomocí vitrifikace. V případě vitrifikace se popílek taví při teplotě vyšší než 

1300°C s odpovídajícím množstvím sklotvorných přísad vzniká relativně inertní skelná 

matrice.V skelné matrici jsou stabilizovány těžké kovy. Matrice může být použita pro 

terénní úpravy nebo jako stavební materiál. Dospělo se k závěru, že popílek upravený 

pomocí vitrifikace vykazoval mnohonásobně nižší koncentrace ve vodných výluhách než 

popílek, který nebyl upraven vůbec. Další výhoda je ve formě sekundárního využití ve 

stavebnictví. [12] 

Kjell E Haugsten et. al zkoušeli vyrobit strusky, které splňují požadavky na 

vyplavování holandské N1 z popílku ze spaloven nebezpečného, ale i komunálního 

odpadu. Dospělo se k závěru, že z výsledku vyluhování struska vyrobena z popílku pomocí 

vitrifikace splňuje holandské N1 nařízení pro stavební materiály s výjimkou antimonu. S 

přídavkem železné rudy bude vyluhování antimonu také v rámci limitů N1. Struska by tedy 

měla být spolehlivě šetrná k životnímu prostředí  a vhodná jako bezpečné řešení pro 

stabilizaci a převedení nebezpečného odpadu do užitečného produktu. [13] 

http://80.www.sciencedirect.com.dialog.cvut.cz/science/article/pii/S0956053X99003256
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Fixace — vykonává se za pomoci užití  odpadající sádry z adsorpčních věží 

odsiřování spalin, popřípadě s použitím odpadních termoplastů. V takových případech,  jde 

o snížení loužitelnosti odpadu v podmínkách trvalého uložení.[7] 

Solidifikace a stabilizace odpadů v České republice — Výše je uveden přehled 

solidifikačních metod používaných nebo zaváděných v České republice pro zneškodňování 

nebezpečných průmyslových odpadů rozmanitého původu. Zákon o odpadech udává druhy 

nebezpečných odpadů, jenž bude možno ukládat na skládky pouze po jejich stabilizaci. 

Z toho důvodu lze v současné době pozorovat zvýšený zájem o tyto technologie firmami 

produkujícími či zpracovávajícími nebezpečné odpady. [9] 

2.4 Cement 

 Je základní hydraulická stavební maltovina, jenž se vyrábí jemným mletím 

křemičitanových, hlinitanových a ostatních slínků. Slinek se vyrábí pomocí pálení daných 

surovin (vápenec a jíl) při teplotách kolem 1450°C až dojde k slinutí. Hlavní použití 

cementu je na výrobu betonu což je směs písku, cementu, štěrku a vody. Po vytvoření kaše, 

jenž dokáže tuhnout a tvrdnout v důsledku chemické reakce jak na vzduchu tak i pod 

vodou.[14] 

Druhy cementu: V současné době se cementy dělí do 5 základních kategorií, které 

se označují pomocí římských čísel. Cementy se dělí na základě chemické a 

mineralogického složení a podle části přísad. 

I. Portlandský cement — produkuje se semletím portlandského slinku s 

přírodním sádrovcem , jenž řídí jeho tuhnutí. Základ cementu tvoří pět 

oxidu mezi které patří oxid vápenatý (55-70%), oxid křemičitý (18-25%), 

oxid železitý (2-10%), oxid manganatý (1-6%).První čtyři oxidy se řadí do 

skupiny slinkových materiálu, zatímco oxid manganatý způsobuje opožděné 

rozpínání ve slincích, které může vyvolávat poruchy betonu. Cement se 

dodává v určitých třídách 32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5; 52,5R dle normy 

ČSN EN 197. Nevýhody tohoto cementu jsou, že se beton nedá použít pro 

objemové konstrukce a taky se nedá použít pro teploty, jenž jsou nižší než 5 

°C. 

II. Portlandský cement směsný — rozdíl mezi portlandským cementem a 

cementem portlandským směsný je v chemickém složení. Obsahuje další 
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přísady, například  břidlice elektrárenský popílek křemičitý úlet a pucolán 

přírodní i umělé(popely tufy trasy). 

III. Vysokopecní cement — tento cement obsahuje vysoký podíl vysokopecní 

strusky více než 40% .Výhody tohoto cementu jsou, že beton je vhodný pro 

objemné konstrukce, zejména do vlhkého, mírně agresivního prostředí a pro 

výrobu vodostavebních konstrukcí. 

IV. Pucolánový cement — obsahuje navíc přísady přírodní i umělý pucolán, 

křemičitý úlet a křemičitý popílek. Tyto příměsí se přidávají v množství 

(11-55%). V současné době se v České republice nikde nevyrábí. 

V. Směsný cement — primární přísady jsou křemičitý popílek, pucolán a 

vysokopecní struska. 

 Veškerý Evropský cement musí mít označení o jaký druh cementu se jedná dále 

musí být uvedena hodnota normalizované pevnostní třídy. Jestliže má cement vysokou 

počáteční pevnost,  přidává se do názvu písmeno R.[15] 
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3 Experimentální část 

Cílem mé bakalářské práce je provedení experimentu založeném na stabilizaci 

vápenných solí a aktivního uhlí. Stabilizace se provádí s různými druhy cementů, z kterých 

se následně provádí vodné výluhy. Jejich vyhodnocením se následně vyhodnotí, který 

cement vykazuje nejlepší stabilizační vlastnostmi vůči toxickým prvkům. 

3.1 Odběr a úprava vzorků 

Odběr vzorků odpadů pro hodnocení jejich vyluhovatelnosti musí být proveden 

důkladně tak, aby byl vzorek reprezentativní pro celkové odebrané množství odpadu. Je 

důležité přihlédnout k homogenitě a konzistenci vzorkovaného odpadu. Odběry vzorků smí 

provádět pouze osoba, jenž je proškolena a přezkoušena k téhle činnosti. Před samotným 

odběrem je nutné mít vypracovaný plán odběru. V procesu vzorkování musí být pořádně 

zajištěná jakost a řízení kvality vzorkování. Po odběru vzorku je nutné sepsat protokol.[16] 

Odpadní materiály pro cementaci 

Nebezpečné odpady, které byly použity při experimentální analýze pochází z 

ostravské spalovny nebezpečných odpadů, jejíž provozovatelem je SITA CZ a. s.. Oba 

vzorky byly odebrány z koncového čištění spalin.Vzorek aktivního uhlí byl odebrán ze 

suchého čištění spalin a vzorek vápenné soli byl odebrán z mokrého čištění spalin. Aktivní 

uhlí, jenž je rozemleté z důvodu zvětšení sorpční plochy se dávkuje do spalin přičemž 

dochází k filtraci a použitý sorbent je odváděn do zásobníku. Vápenné soli se získávají 

pomocí nástřiku hydroxidu vápenatého, který reaguje s toxickými látkami ve spalinách, 

poté směs putuje do odstředivky kde je odstraněna přebytečná voda. Z odstředivky nám 

odchází pevné vápenné soli do zásobníku odkud jsme odebrali vzorky. 

3.2 Použitá alkalická pojiva (cementy) 

Všechny použité druhy cementu byly dodány společností Cement Hranice a.s. 

Celkem bylo k použití 6 různých druhu cementů jednotlivé druhy jsou uvedeny v tabulce 

č.1. 
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Tabulka č. 1 Druhy cementu 

Druh cementu Číslo vzorku 

CEM I 42,5 R (SC) 1 

CEM II/A-LL 42,5 R 2 

CEM V/A (S-V) 32,5R 3 

CEM III/A 42,5 N 4 

CEM II/B-S 32,5 R 5 

CEM I 42,5 R 6 

Cementy a jejich označení popisuje norma ČSN EN 197-1.Cementy se dělí podle 

různých hledisek:  

 podle množství příměsí (A- 6 až 20% příměsí, B- 21 až 35% příměsí) 

 podle konkrétních druhů příměsí ( K- slínek, S- vysokopecní struska, D- 

křemičitý úlet, P- přírodní pucolány, V- křemičité popílky, W- vápenaté 

popílky, T- kalcinovaná břidlice, LL, L- vápence) 

 podle pevnosti — číslo uvádí pevnost cementu v MPa po 28 dnech 

(32,5;42,5; 52,5) 

 podle rychlosti tuhnutí (N- normální, R- rychlý) [17] 

Složení cementů 

1. CEM I 42,5 R (SC)  — Obsahuje portlandský slínek, síran vápenatý a 

přísady. Nejčastěji se používá na výrobu cementobetonových krytů. 

2. CEM II/A-LL 42,5 R — Obsahuje portlandský slínek, vápenec, síran 

vápenatý, přísady. Nejběžněji se používá na základové stavby, průmyslové 

stavby, prefabrikace, betonové výrobky. 

3. CEM V/A (S-V) 32,5R — Obsahuje portlandský slínek, granulovanou 

vysokopecní strusku, křemičitý popílek, síran vápenatý a přísady. 

4. CEM III/A 42,5 N — Obsahuje portlandský slínek, granulovanou 

vysokopecní strusku, síran vápenatý a přísady. Používá se na základy nebo 

kdekoliv jinde kde je beton ve styku se zeminou. 
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5. CEM II/B-S 32,5 R — Obsahuje portlandský slínek, granulovanou 

vysokopecní strusku. Nejčastěji se používá na výrobu betonových směsí 

vyšších i nižších tříd, velkoobjemové a velkoplošné betonáže, dále je 

vhodný pro prostředí agresivních vod(opěrné zdi, čističky), hloubkové a 

vodní stavby (přehrady, jezy) a průmyslové stavby (chladící věže). 

6. CEM I 42,5 R — Obsahuje portlandský slínek, síran vápenatý, vápenec a 

přísady. Nejčastěji se používá na výrobu betonu nejvyšších tříd, namáhavé a 

předpínavé konstrukce, mostní prvky, odlehčené stropní konstrukce, 

pórobeton.[18], [19] 

3.3 Tvorba solidifikačních matric 

První sada solidifikačních matric byla vytvořena pomocí namíchání určitého 

poměru vápenné soli, cementu a vody. U téhle matrice jsem zvolil poměr: vápenná sůl, 

cement, voda = 3: 1: 1,6. Takový poměr se uvádí v literatuře, že je vhodný pro provozní 

podmínky. Druhá sada solidifikačních matric byla tvořena poměrem aktivního uhlí, 

cementem a vodou. V tomto případě byl poměr aktivního uhlí, cementu a vody následující  

3: 1: 2. Tento poměr byl určen z důvodu nedokonalého smísení směsi. 

Do předem připravené misky bylo naváženo 150 g  vápenné soli neboli možno 

nazvat „sádrovec“ a 50 g cementu. Tato připravená směs se umístila do míchacího přístroje 

(homogenizátoru), kde se po dobu 2 minut intenzivně míchala za sucha. Po uplynutí 2 

minut se do promíchané směsi přidalo 80 g (80 ml) vody, poté byla směs dále 

homogenizována. Po vyjmutí směsi z homogenizátoru byla směs promíchána ručně, aby 

byly odstraněny poslední nedostatky. Takto připravená směs byla vložena do vymazaných 

kovových forem, každá forma obsahovala 10 bloků pro vytvoření matrice. Kovové formy 

byly vymazány olejem z preventivních důvodu, aby bylo zabráněno přilnutí matrice k 

samotné formě. Forma naplněna směsí se položila na vibrační stolek a nechala se třepat po 

dobu 2 minut, aby se odstranily všechny nežádoucí bubliny v matrici. Následně byly formy 

vloženy do zinkového boxu vněm probíhalo tuhnutí při hydrataci po dobu 48 hodin. Po 

tomto časovém intervalu byly ztuhlé matrice krychlového tvaru vyloupnuty z forem. Stejný 

postup se opakoval i pro druhý zkoumaný vzorek s aktivním uhlím jen s tím rozdílem, že 

bylo přidáno 100g vody (100 ml). 
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3.4 Příprava vodných výluhů 

Na podstatě provedení vyluhovacích zkoušek se stanovuje obsah kontaminantů v 

loužicím médium, čímž se určuje možné riziko úniku nebezpečných látek do životního 

prostředí. Výluhy byly připraveny v laboratoři vod  Institutu environmentálních 

technologií. 

Vodné výluhy byly vytvořeny v poměru pevná fáze (matrice): voda 1: 10. Matrice 

byly připraveny do skleněných vzorkovnic o objemu 2 litry. Následně k ni byl přidán 

příslušný poměr demineralizované vody, který je uveden v tabulkách 2 a 3.Vzorkovnice se 

důkladně uzavřely a vložily se do třepačky, kde byly třepány po dobu 24 hodin. Po 

uplynutí těchto hodin se suspenze ve vzorkovnicích nechaly 15 minut odstát. Následně 

proběhla filtrace na  připravených filtračních aparaturách. Příprava vodných výluhů se řídí 

dle metodických pokynů odboru odpadu Ministerstva životního prostředí k hodnocení 

vyluhovatelnosti odpadů.[20] 

Tabulka č. 2 Poměr pevné frakce k vodě u vápenných solích 

Číslo vzorku Druh cementu Hmotnost matrice 

[g] 

Hmotnost vody[g] 

1 CEM I 42,5 R (SC) 120 1200 

2 CEM II/A-LL 42,5 R 119 1190 

3 CEM V/A (S-V) 32,5R 117 1170 

4 CEM III/A 42,5 N 117 1170 

5 CEM II/B-S 32,5 R 130 1300 

6 CEM I 42,5 R 127 1270 
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Tabulka č. 3 Poměr pevné frakce k vodě u aktivního uhlí 

Číslo vzorku Druh cementu Hmotnost matrice 

[g] 

Hmotnost vody[g] 

1 CEM I 42,5 R (SC) 124 1240 

2 CEM II/A-LL 42,5 R 124 1240 

3 CEM V/A (S-V) 32,5R 122 1220 

4 CEM III/A 42,5 N 128 1280 

5 CEM II/B-S 32,5 R 121 1210 

6 CEM I 42,5 R 121 1210 

3.5 Metody analýzy vodných výluhů 

Analýzy vodných výluhů byly provedeny v laboratoři vod Institutu 

environmentálních technologií na tyto prvky (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Ba, Mo) dle 

vyhlášky č. 415/2012 Sb. 

Na atomovém absorpčním spektrometru AAS contrAA®700 Analytik Jena AG 

byly analyzovány vzorky vodných výluhů. Přístrojem je možno stanovit 60 kovových 

prvků periodické soustavy prvků. Tato metoda je vysoce citlivá a v současné době 

nejrozšířenější. Jedná se o atomový absorpční spektrofotometr s kontinuálním zdrojem s 

vysokým rozlišením. Zdrojem je xenonová lampa, jako monochromátor se používá 

křemenný hranol. Detektor je polovodičový CCD. Jako inertní plyn byl použit argon. Jako 

palivo a oxidační činidlo byl použit acetylén-vzduch nebo acetylén-oxid dusný. Výsledky 

byly zpracovány počítačovým programem ASpect CS 1.5.6.0 Tech.. 

Stanovení rtuti proběhlo na analyzátoru AMA 254 v centrum nanontechnologií 

Vysoké školy báňské - Technické univerzitě Ostrava. Stanovení se vykonává jak v 

kapalných tak i v pevných vzorcích bez nucené úpravy vzorku. Aplikuje se technika 

generování par kovové rtuti s dalším zachycením a nabohacením na zlatém 

amalgámu.[21], [22], [23] 

Nebezpečný odpad může být uložen na skladku ostatního odpadu (S-OO) pouze v 

případě, že po úpravě metodou solidifikace vodný výluh nepřekračuje nejvýše přípustné 

hodnoty výluhové třídy II dle vyhlášky č.294/2005 Sb. Dle platné legislativy se solidifikáty 
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hodnotí pouze na základě vodných výluhu. Tyto výluhy musí splňovat limitní hodnoty v 

souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb. , jenž jsou uveden v tabulce č. 4 [24] 

 

Tabulka č. 4 Třídy vyluhovatelnosti dle vyhlášky č.294/2005 Sb. [24] 

Ukazatel 

Třídy vyluhovatelnosti 

I IIa IIb III 

mg/l mg/l mg/l mg/l 

DOC 

(rozpuštěný organický uhlík) 

50 80 80 100 

Fenolový index 0,1 - - - 

Chloridy 80 1500 1500 2500 

Fluoridy 1 30 15 50 

Sírany 100 3000 2000 5000 

As 0,05 2,5 0,2 2,5 

Ba 2 30 10 30 

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

Cr celkový 0,05 7 1 7 

Cu 0,2 10 5 10 

Hg 0,001 0,2 0,02 0,2 

Ni 0,047 4 1 4 

Pb 0,05 5 1 5 

Sb 0,006 0,5 0,07 0,5 

Se 0,01 0,7 0,05 0,7 

Zn 0,4 20 5 20 

Mo 0,05 3 1 3 

Rozpuštěné látky 400 8000 6000 10000 

pH  ≥ 6 ≥ 6  

3.6 Výsledky analýz vodných výluhů 

V tabulce číslo 5 jsou uvedeny výsledky analýz vodných výluhů vápenných solí. V 

tabulce číslo 6 jsou uvedeny výsledky analýzy aktivního uhlí. U aktivního uhlí byla navíc 
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stanovena rtuť z důvodu předpokladu, že by se měla ve vzorku nacházet ve větších 

koncentracích. Díky nízké teplotě varu rtuti. 

Tabulka č. 5 Analýza vodných výluhů vápenných solí 

 

Analyt 

[mg/l] 

Druh cementu 

I 42,5 R 

(SC) 

II/A-LL 

42,5 R 

V/A (S-V) 

32,5R 

III/A 42,5 

N 

II/B-S 

32,5 R 

I 42,5 R 

Cd <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Cr 0,6820 0,0301 0,0068 <0,02 0,0035 0,1172 

Cu <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Ni <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Pb <0,02 0,0070 0,0059 0,0115 <0,02 <0,02 

Zn <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Ba 0,3208 0,3614 0,3203 0,2741 0,2274 0,2395 

Mo 0,0554 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

 

Grafické vyhodnocení analýz vodných výluhů aktivního uhlí. 

 

Graf č.1 Závislost koncentrace Cr na druhu cementu ve vápenných solí 
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Graf č. 2 Závislost koncentrace Pb na druhu cementu ve vápenných solí 

 

Graf č. 3 Závislost na koncentrace Ba na druhu cementu ve vápenných solí 
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Graf č. 4 Závislost koncentrace Mo na druhu cementu ve vápenných solí 

 

Tabulka č. 6 Analýza vodných výluhů aktivního uhlí 
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Hg 0,059 0,073 0,055 0,088 0,064 0,071 
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Grafické vyhodnocení analýz vodných výluhů aktivního uhlí. 

 

Graf č. 5 Závislost koncentrace Cr na druhu cementu v aktivním uhlí 

 

Graf č. 6 Závislost koncentrace Pb na druhu cementu v aktivním uhlí 
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Graf č. 7 Závislost koncentrace Zn na druhu cementu v aktivním uhlí 

 

Graf č. 8 Závislost koncentrace Ba na druhu cementu v aktivním uhlí 
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Graf. č. 9 Závislost koncentrace molybdenu na druhu cementu v aktivním uhlí 

 

Graf č. 10 Závislost koncentrace rtuti na druhu cementu v aktivním uhlí 
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4 Diskuze výsledků 

Záměrem mé bakalářské práce bylo po vykonaní série experimentálních prací najít 

nejlepší pojivo z hlediska fixace toxických prvků v pevných matricích. 

Celkem byly hodnoceny dvě řady vzorků, u každé řady byl použitý jiný 

solifidikovaný materiál (vápenné soli a aktivní uhlí). V tabulce číslo 5 jsou předloženy 

naměřené koncentrace vodných výluhu z vápenných solí. Ani u jednoho měřeného prvku 

nebyly překročeny výluhové třídy IIa a IIb dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. Tudíž může být 

takto solidifikovaný odpad uložen na skládku ostatního odpadu. Jako nejvhodnější pojivo v 

tomto případě se jeví cement s označením CEM II/B-S 32,5 R, u kterého byly naměřeny 

pouze relativně malé koncentrace olova a bária. Jako nejméně vhodný typ cementu pro 

solidifikaci vápenných solí se jeví cement s označením CEM I 42,5 R (SC).Všechny 

výsledky analýz vodných výluhů jsou graficky zpracovány v grafech 1 až 4. 

Jako druhý experiment byla provedena solidifikace aktivního uhlí.V tabulce číslo 6 

jsou uvedeny naměřené hodnoty  vodných výluhu z aktivního uhlí. U této sady vzorků byly 

v některých případech překročeny limity výluhové třídy IIb a v jednom případě byla 

překročena dokonce i výluhová třída IIa. Takto solidifikovaný odpad musí být deponován 

na skládku nebezpečných odpadů. Nejvyšší naměřené koncentrace byly u molybdenu, zde 

koncentrace překročily i hranici výluhové třídy IIa limit v nejlepším případě byl překročen 

o 6 mg·l
-1

 v nejhorším případě se jednalo o 7,666mg·l
-1

vůči hranici IIb. Dále byly 

překročeny limity v případě chromu a to u následujících druhu CEM I 42,5 R (SC) o 

2,641mg·l
-1

a CEM I 42,5 R o 0,377mg·l
-1

. Posledním prvkem, který překročil limity byla 

rtuť. Byla překročena u všech druhů cementu kromě CEM I 42,5 R (SC). Ostatní měřené 

koncentrace nepřesáhly limity výluhové třídy IIb dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. Všechny 

výsledky analýz vodných výluhů jsou graficky zpracovány v grafech 4 až 10. Jako 

nejvhodnější cement pro solidifikaci aktivního uhlí nelze určit jediný druh cementu. Z toho 

důvodu byly určeny vhodná cementová pojiva pro jednotlivé prvky. Pro fixaci prvků Cr, 

Zn, Pb se jeví jako nejvhodnější CEM V/A (S-V) 32,5 R. Pro fixaci prvku Ba se jeví jako 

nejvhodnější CEM III/A 42,5 N. Pro fixaci prvku Mo se jeví jako nejvhodnější CEM II/B-

S 32,5 R a pro fixaci prvku Hg se jeví jako nejvhodnější CEM I 42,5 R (SC). 
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5 Závěry 

Zpracování bakalářské práce se stává z následujících kroků: 

 Bylo provedeno studium odborné literatury, která se zabývala 

problematikou přenosem toxických prvků při spalovaná nebezpečného 

odpadů do složek životního prostředí a následným zaměřením na možnosti 

stabilizace vznikajících vápenných solí a aktivního uhlí. 

 Byl zajištěn odběr a transport šesti druhů alkalických vzorků ze společnosti 

CEMENT Hranice a. s.  

 Dále byl zajištěn odběr vzorků vápenných solí a aktivního uhlí ze spalovny 

nebezpečných odpadů SITA CZ. Odběr byl kontrolován oprávněnou osobou 

z podniku. 

 Byly vyrobeny solidifikační matrice za pomoci laboratorního 

homogenizátoru a forem. Matrice byly tvořeny v prvním případě smísením 

vápenných solí, cement a vodou v poměru 3: 1: 1,6, druhá sada byla tvořena 

aktivním uhlím, cementem a vodou v poměru 3: 1: 2. Obě sady byly 

ponechány v hydratačním boxu po dobu 48 hodin, aby došlo k řádnému 

ztuhnutí. Tato část experimentální práce byla provedena v laboratoři Ústavu 

průmyslové keramiky Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství. 

 Byly připraveny vodné výluhy u každého vzorku solidifikované matrice dle 

metodického pokynu Ministerstva životního prostředí. Vodné výluhy byly 

připraveny v laboratoří Institutu environmentálních technologií.[ 20] 

 Analýza vodných výluhů na vybrané toxické prvky byla provedena v 

laboratoři Institutu environmentálních technologií na atomovém absorpčním 

spektrometru AAS contrAA®700 Analytik Jena AG. Pouze analýza rtuti 

byla provedena v Ústavu nanotechnologií Vysoké školy báňské - Technické 

univerzitě Ostrava na analyzátoru AMA 254. 

 Výsledky analýz byly sepsány do tabulek, z kterých byly následně 

sestrojeny grafy. 

 Z výsledku byla vybrána cementová pojiva s nejvhodnějšími vlastnostmi 

pro metodu solidifikace. 
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6 Náměty na další práce 

Z analýzy vodných výluhů u vápenných soli vyplývá, že ve všech případech nejsou 

překračovány limitní koncentrace pro výluhovou třídu číslo II. Z výsledku analýz vodných 

výluhů u aktivního uhlí plyne, že v několika případech překračují limitní koncentrace 

výluhové třídy číslo II. 

Jako následující experimentální práce v této oblasti doporučuji: 

 Připravit a analyzovat vodné výluhy pro samotné druhy cementu, z důvodu 

zjištění zdali se některé toxické prvky neuvolňují ze samotných druhu 

cementů, popřípadě analyzovat vodné výluhy připravené ze samotných 

odpadů, z důvodu zjištění koncentrací prvků bez předchozí stabilizace. 

 Provést tuhnutí směsí pro jiné časové délky s následnou přípravou vodných 

výluhů a jejich analýzu. 

 Otestovat různé možnosti tvorby solidifikačních matric pro odlišné poměry 

„vápenné soli:cement:voda“ a „aktivní uhlí:cement:voda“. 

 Zjistit možnosti aplikace dalších druhů pojiv pro účely solidifikace 

 Realizovat výzkum možností užití geopolymerů pro stabilizaci vápenných 

solí a aktivního uhlí. 

Tyto náměty experimentální práce by bylo možné zpracovat v rámci následné 

diplomové práce. 
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8 Přílohy 

8.1 Fotodokumentace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Homogenizátor Zdroj: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Forma solidifikační matrice Zdroj: Autor 
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Obr. 3 Naplněná solidifikační matrice Zdroj Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. solidifikační matrice Zdroj: Autor 
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Obr. 4 Čištění solidifikační matrice Zdroj: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Filtrační aparatura Zdroj: Autor 
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Obr. 6 atomový absorpční spektrometr AAS contrAA®700 Analytik Jena AG. 

Zdroj: Autor 
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8.2 Protokoly o odběrech vzorků 

Protokol o odběru vzorku č. 1 

Název akce: Možnosti stabilizace vápenných solí a aktivního uhlí jako produktu spalování 

nebezpečných odpadů 

Údaje o vzorku: Vápenné soli ze spalování nebezpečných odpadů. Jedná se o 

odpadní produkt vznikající při procesu čištění spalin v prvním a druhém stupni v mokrých 

pračkách po spalování nebezpečných odpadů na spalovně odpadů společnosti SITA CZ, 

Ostrava – Mariánské Hory. Odpad byl odebrán ze zásobníku a umístěn přímo do 

plastového pytle a převezen do laboratoře VŠB – TU Ostrava k dalšímu zpracování.  

Druh odpadu: 19 01 05* Filtrační koláče z čištění odpadních plynů 

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 místa odběru: Spalovna průmyslových odpadů SITA CZ – Ostrava, 

Slovenská 2084/102, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

- odběr provedl:  David Šimek společně s odborným pracovníkem spalovny 

Způsob odběru vzorku: Vzorek byl odebrán ze zásobníku na odpadní vápenné 

soli z neutralizace kyselých složek spalin z několika míst z důvodu potřeby zajištění 

maximální homogenity vzorku do polyethylenového sáčku v množství cca 1,5 kg. 

Popis odpadu: Jedná se o odpadní produkt vznikající při odstraňování kyselých 

složek v kyselých pračkách z proudu spalin vznikajících při spalování nebezpečných 

odpadů . 

Způsob přepravy vzorku do laboratoře: osobním automobilem 

 

Protokol sestavil: David Šimek 
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Protokol o odběru vzorku č. 2 

Název akce: Možnosti stabilizace vápenných solí a aktivního uhlí jako produktu spalování 

nebezpečných odpadů 

Údaje o vzorku: Aktivní uhlí ze spalování nebezpečných odpadů. Jedná se o 

odpadní produkt vznikající při procesu čištění spalin v posledním stupni k odstranění 

zbytkových koncentrací rtuti a dioxinů na spalovně odpadů společnosti SITA CZ, Ostrava 

– Mariánské Hory. Odpad byl odebrán ze zásobníku a umístěn přímo do plastového pytle a 

převezen do laboratoře VŠB – TU Ostrava k dalšímu zpracování.  

Druh odpadu: 19 01 10* Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin 

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 místa odběru: Spalovna průmyslových odpadů SITA CZ – Ostrava, 

Slovenská 2084/102, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

- odběr provedl:  David Šimek společně s odborným pracovníkem spalovny 

Způsob odběru vzorku: Vzorek byl odebrán ze zásobníku na odpadní aktivní uhlí 

z několika míst z důvodu potřeby zajištění maximální homogenity vzorku do 

polyethylenového sáčku v množství cca 1,5 kg. 

Popis odpadu: Jedná se o odpadní produkt vznikající při odstraňování zbytkových 

koncentrací rtuti a PCDD/PCDF z proudu spalin vznikajících při spalování nebezpečných 

odpadů . 

Způsob přepravy vzorku do laboratoře: osobním automobilem 

 

Protokol sestavil: David Šimek 
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8.3 Protokol o provedení analýzy rtuti 
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