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Anotace 

V této diplomové práci je zpracována problematika spalování nebezpečných 

odpadů ve společnosti SPOVO, a.s. Ostrava. Nejprve se práce zabývá statistickými daty o 

produkci a způsobu nakládání s nebezpečnými odpady. Dále jsou uvedeny základní 

spalovací zařízení a způsoby možného nakládání s tuhými odpady. V další části je 

představena technologie společnosti SPOVO, a.s. Posledním krokem je stanovení 

základních parametrů tuhých odpadů po spalovacím procesu a vyhodnocení experimentální 

části, která se zabývala metodou biologicko-chemického loužení bakteriemi Thiobacillus 

Ferrooxidans.  

Klíčová slova: 

spalování nebezpečných odpadů, tuhé odpady, bakteriální loužení, popílek, 

spalovna 

  



Summary 

This diploma thesis is about incineration of hazardous waste at the SPOVO, a.s. 

company in city Ostrava. At the beginning these theses deal some statistics data about 

production and method of treatment with hazardous wastes. Listed below are the basic 

combustion equipment and methods of treatment with solid wastes from incinerator. 

Further discussed are the technological procedures of the incinerator SPOVO, a.s. In the 

last step of this thesis is about determination of basic parameters of solid wastes from 

incineration process, and data evaluation of experimental part, which deal method of 

biologic-chemical leaching of bacteria Thiobacillus Ferrooxidans. 

Keywords: 

Incineration of hazardous waste, solid waste, bacterial leaching, fly ash, incinerator 

  



Použité zkratky 

POH - Plán odpadového hospodářství 

NO - Nebezpečný odpad 

ČSÚ - Český statistický úřad 

ISOH - Informační systém odpadového hospodářství 

OKEČ - Odvětvová klasifikace ekonomických činností 

PCDD - Polychlorované dibenzodioxiny 

PCDF - Polychlorované dibenzofurany 

ŽP -  Životní prostředí 

IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění 

BAT - Best Available Techniques (Nejlepší dostupná technika) 

BREF - Referenční dokument o nejlepší dostupné technice 

CHP - Kombinace využití tepla a elektřiny 

FGT - Flue Gas Treatment (Metody čištění spalin) 

TOC - Organické látky, vyjádřeny jako celkový organický uhlík 

TZL - Tuhé znečišťující látky 

AES - Atomová spektrometrie 

ICP - Inductively Coupled Plasma (indukčně vázaná plazma) 

AAS - Atomová adsorpční spektrometrie 

ETA - Elektrotermický atomizátor 

S-IO - Skládka inertních odpadů 

S-OO - Skládka ostatních odpadů 

S-NO - Skládka nebezpečných odpadů 
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1. Úvod 

V otázce produkce průmyslových odpadů je největším problémem jejich častá 

látková a chemická nesourodost a vykazování nebezpečných vlastností, což zapříčiňuje 

složitou situaci v otázce s jejich nakládáním. Jako ekologicky nejšetrnější metodou 

odstraňování těchto odpadů se jeví jejich spalování. V dnešní době jsou nastaveny velmi 

přísné limity povolených množství vypouštěných emisí do ovzduší.  Pokud je spalovna 

uzpůsobena pro energetické využívání těchto odpadů, jsou z ekologického hlediska 

vyřešeny dva problémy zároveň. Za prvé je jejich spálením a následnou úpravou tuhých 

zbytků dosáhnuto snížení míry jejich nebezpečnosti, a za druhé je využito jejich 

energetického potenciálu, což snižuje míru využívání fosilních paliv jako primárního 

zdroje energie. 

Cíl diplomové práce je proto zaměřen na spalovací technologie obecně a také na 

možné způsoby nakládání s tuhými zbytky po spalovacím procesu ve spalovně SPOVO, 

a.s. Ostrava. Experimentální část je zaměřena na využití bakteriálního loužení za pomoci 

bakterií Thiobacillus Ferrooxidans na vyprodukovaném popílku spalovnou SPOVO, a.s. 

Následně je tato možnost využití bakteriálního loužení tuhých zbytků po spalování 

konfrontována s vyhláškou č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadu na skládky. 
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2. Zařízení pro spalování nebezpečných odpadů 

Aby bylo možné popsat metodu spalování nebezpečných odpadů, je nejdříve nutné 

definovat základní cíle plánu odpadového hospodářství. Ten požaduje v oblasti 

nebezpečných odpadů především předcházení jejich vzniku a omezení zdravotních a 

environmentálních rizik. [3] 

2.1. Definice nebezpečného odpadu 

Nebezpečný odpad: 

Odpad uvedený v seznamu nebezpečných odpadů nebo vykazující jednu nebo více 

nebezpečných vlastností. Může se také jednat o odpad, který svým množstvím, koncentrací 

nebo fyzikálními, chemickými nebo infekčními vlastnostmi může způsobit nebo významně 

přispět ke zvýšení úmrtnosti či přírůstku vážných onemocnění. Pokud je s nebezpečným 

odpadem nesprávně zacházeno, nebo je-li nevhodně přepravován či skladován, představuje 

podstatné riziko ohrožení lidského zdraví, nebo životního prostředí. 

Zařazování odpadů do kategorie nebezpečných odpadů se děje na základě §6 

zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Odpad je považován za nebezpečný, pokud je: 

• uveden v Seznamu nebezpečných odpadů (vyhláška č.381/2001 Sb., Katalog 

odpadů) 

• smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných 

odpadů 

• smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedenou v Seznamu složek, které činí 

odpad nebezpečným 

• má-li jednu nebo více nebezpečných vlastností (příloha č. 1) 

Na lidský organismus mohou látky vykazující jednu nebo více nebezpečných 

vlastností působit buď vdechováním takto znečištěného ovzduší, nebo prolínáním do 

potravin a pitné vody a dále potravinovým řetězcem přes rostliny, býložravce a 

masožravce. 
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2.2 Vznik nebezpečných odpadů 

Vznik nebezpečných odpadů je úzce spojen s průmyslovou vyspělostí státu. Při 

vyšším podílu průmyslové výroby dochází také k větší produkci nebezpečných odpadů. 

Z tohoto zjištění vychází realizační program pro nebezpečné odpady (RP NO), jehož 

nejvýznamnější částí je předcházení vzniku nebezpečných odpadů. 

Hlavním cílem RP NO je snížení měrné produkce nebezpečných odpadů do roku 

2010 o 20% ve srovnání s rokem 2000. Pro sledování, jak je plněn hlavní cíl POH ČR v 

rámci snižování množství NO, jsou navrženy tyto indikátory: 

• měrná produkce nebezpečných odpadů ve vztahu k produkci všech odpadů (% z 

celkové produkce odpadů), 

• měrná produkce nebezpečných odpadů na jednoho obyvatele (kg/obyvatel/rok), 

• měrná produkce nebezpečných odpadů k výkonnosti ekonomiky vyjádřené HDP 

(t/1000 EUR HDP/rok). 

Jako specifický poměrový indikátor je navržen indikátor množství nebezpečných 

odpadů vznikajících na podíl HDP vyjádřený v EUR příslušný na jednoho obyvatele 

(t/EUR HDP/obyvatel/rok). 

Vznik nebezpečných odpadů (stejně jako i všech ostatních druhů odpadů) na území 

České republiky je pravidelně sledován Českým statistickým úřadem (ČSÚ). ČSÚ při 

svých statistických výpočtech vychází z dat uložených v rámci projektu ISOH (Informační 

systém odpadového hospodářství) a z metodického pokynu výpočtu matematického 

vyjádření indikátorů při plnění plánu odpadového hospodářství. Tyto indikátory umožňují 

jednotně porovnávat data odpadového hospodářství. Je možno sledovat informace o 

jednotlivých kategoriích odpadů, produkce dle časového horizontu či místa jejich vzniku, 

odstranění apod. Jako poslední aktuální data jsou z roku 2008, pro rok 2009 nebyly data 

v době vzniku této práce ještě zveřejněny. Z těchto dat vycházejí následující tabulky č. 1 až 

4 a grafy č. 1 až 4. 

Tabulka 1: Srovnání produkce odpadů k celkovému množství vyprodukovaných odpadů v r. 2008 [4] 
Vysvětlivky: 
NO – nebezpečný odpad  
OO – ostatní odpad 
KO – komunální odpad 

 

Srovnání produkce odpadů v roce 
2008 v tisících tun 

celkem NO OO KO 
25 869 1 518 20 739 3 612 
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Graf 1: Procentuální podíl jednotlivých odpadů na celkovém množství vyprodukovaného odpadu v 

roce 2008 [2, 4] 

Tabulka 2: Srovnání produkce odpadů s přihlédnutím na nebezpečný odpad [2, 4] 

Produkce odpadů v roce 
 

Z toho NO z celkové 
produkce odpadů 

[%] 
celkem NO OO 

[v tisících tun] 
2008 25 869 1 518 24 351 5,87 
2007 25 109 1 311 23 798 5,22 
2006 24 627 1 307 23 320 5,31 
2005 24 936 1 372 23 564 5,51 
2004 29 425 1 447 27 978 4,92 

Tabulka 3: Srovnání produkce nebezpečných odpadů s přihlédnutím na původce [2, 4] 

Rozdělení dle producenta 
Produkce nebezpečných odpadů v tisících tun v 

letech 

  
2004 2005 2006 2007 2008 

 celkem 1 447 1 372 1 307 1 311 1 518 

Podniková 
dle OKEČ 

zemědělství a lesnictví 7 5 5 6 7 
dolování a těžba 22 22 24 30 29 

zpracovatelský průmysl 796 687 694 667 676 
energetika 38 35 33 34 28 

stavebnictví 160 125 93 96 142 
doprava 58 14 19 16 21 

odstraňování odpadních 
vod, pevného odpadu a 

čištění měst 
286 388 374 377 463 

Obecní komunální odpad 23 17 8 5 6 
 

6%

80%

14%

NO OO KO
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Z výše uvedených dat uvedených v tabulce lze vyvodit následující závěry. V letech 

2004 až 2007 docházelo k postupnému snižování produkce nebezpečného odpadu v řádech 

desetitisíců tun. V roce 2008 oproti roku 2007 byl naopak zaznamenán přírůstek produkce 

NO o sto tisíc tun. Toto samotné však nemusí jednoznačně znamenat zvýšenou produkci 

nebezpečných odpadů, ale může se také jednat o změnu kategorizace jednotlivých druhů 

NO, či změnou jejich evidence. V platném plánu odpadového hospodářství je zakotveno 

snížení produkce NO v roce 2010 oproti roku 2000 o 20 %. Poslední použitelný údaj je 

však z roku 2008, tudíž grafické znázornění v následující tabulce č. 5 neznamená celkový 

rozsah změn produkce NO v desetiletém horizontu, ale pouze v osmiletém. 

Tabulka 4: Produkce NO v letech 2000 až 2008 a poměrové srovnání s rokem 2000 a předešlým rokem 

[2, 4] 

Produkce 
NO v 
roce 

[tisíce 
tun] 

Poměr produkce NO 
oproti situaci v roce 

2000 [%] 

Poměr produkce NO oproti 
předešlému roku [%] 

2008 1 518 -42,28 5,80 
2007 1 311 -50,15 0,31 
2006 1 307 -50,3 -4,84 
2005 1 372 -47,83 -5,22 
2004 1 447 -44,98 18,70 
2003 1 219 -53,65 -7,02 
2002 1 311 -50,14 -51,20 
2001 2 687 +2,17 2,17 
2000 2 630 0 0 

 

Graf 2: Produkce NO v letech 2000 až 2008 [2, 4] 
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Graf 3: Poměr produkce NO oproti roku 2000 [2, 4] 

 

Graf 4: Poměr produkce NO oproti předešlému roku [2, 4] 

Z výše uvedených dat vyplývá následující: 

Mimořádný pokles produkce NO mezi léty 2001 a 2002 je způsoben především 

změnou ve výčtu položek nebezpečných odpadů v Katalogu odpadů, nejedná se tedy o 

snížení faktické, ale administrativní. Tudíž dle platného plánu odpadového hospodářství 

bylo de facto hlavního cíle dosáhnuto již v roce 2002. Nelze však tuto administrativní 

změnu brát jako cíle, kterého chtěl plán odpadového hospodářství dosáhnout, a to snížení 

produkce NO o 20 %. V tabulce 5 je proto velmi jednoznačné, že k faktickému poklesu 

produkce NO nedochází. Zde byly srovnávány meziroční procentuální úbytky, či přírůstky 

-55
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produkce nebezpečných odpadů. Rok 2002 je zde opět zkreslen, jinak z křivky vyplývá, že 

k výraznějšímu poklesu nedochází. V posledních dvou letech dochází naopak k mírnému 

nárůstu. Což také vyplývá i z tab. 2 kde je tento trend viditelný v porovnání produkce NO 

k celkové produkci odpadů. Dá se tedy vyvodit závěr, že produkce NO se pohybuje 

přibližně na stejné úrovni po několik let. 

2.3. Nakládání s nebezpečnými odpady 

Problematika nakládání s nebezpečnými odpady, ať již ukládání či likvidace, je 

velice složitou otázkou, zasahující do nejrůznějších hospodářsky důležitých oborů. Pro 

vyřešení této otázky je zapotřebí spolupráce celé řady vědeckých disciplín a průmyslových 

odvětví. I přesto, pokud by se podařilo vyřešit zcela tento problém (ať již na straně 

producentů, či zpracovatelů), vždy zůstane určité procento nebezpečného odpadu, který 

nebude možné bezpečně zlikvidovat. 

2.3.1. Povinnosti při nakládání s nebezpečnými odpady 

Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí dle platného zákona o přepravě odpadů a 

o změně Katalogu odpadů 374/2008 Sb. a Zákona o odpadech 185/2001 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a to konkrétně: 

• § 4 - Další základní pojmy písm. r) Oprávněná osoba 
• § 7 - Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
• § 9 - Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu 
• § 13 - Balení a označování nebezpečných odpadů 
• § 40 - Evidence při přepravě nebezpečných odpadů 

Pro každý jednotlivý druh nebezpečného odpadu je v zákoně o odpadech zakotvena 

metodika nakládání s tímto druhem odpadu. 

2.3.2 Možné způsoby nakládání s nebezpečnými odpady 

Problematice nakládání s nebezpečnými odpady se průmyslově vyspělé státy věnují 

již bezmála 30 let. V tehdejší době byly zahájeny výzkumné programy, věnující se této 

problematice. V dnešní době, jsou již známy především tyto poznatky a závěry: 

Nejdůležitější součástí této problematiky je snaha co nejvíce minimalizovat již 

vznik nebezpečných odpadů. To znamená zavádění nových, téměř bezodpadových 
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technologií. Je samozřejmé, že žádný výrobní proces nedokáže vytvořit nulové procento 

odpadu, avšak je možné provádět jeho recyklaci, a využít jej v jiných fázích výrobního 

procesu. Díky těmto moderním metodám, se objemy těchto v dnešní době 

neupotřebitelných látek dostávají na minimální úroveň. 

Jako nejčastější metodou snižování objemu nebezpečných odpadů je jejich 

termický rozklad. I přesto však, že se jedná o nejekonomičtější proces odstranění NO, 

v některých případech nemusí být zcela účinný. Při odstraňování některých nebezpečných 

látek je totiž nutné použít teplot vyšších než je 1300̊C, popřípadě využití i radioaktivního 

rozkladu, jelikož by jinak došlo k tvorbě dalších nebezpečných sloučenin, které by mohly 

uniknout do ovzduší. Proto je v dnešní době v určitých případech termický rozklad 

nahrazován novými postupy, využívající mikroorganismů a jejich látkové výměny jako 

přirozených degradátorů uhlovodíků. Jedná se o tzv. biodegradaci, která je schopná u 

různých typů uhlovodíků dosáhnout účinnosti až 65%. 

V roce 2000 bylo v ČR 36 skládek NO, 67 spaloven NO s kapacitou 113 000 t,   

252 zařízení k úpravě, využívání a odstraňování NO. Oprávněných osob bez zařízení ke 

koncovému zpracování nebo odstranění odpadu bylo přes tři tisíce. [3] 

Počet spaloven díky nevyhovujícím technickým požadavkům dle nového Zákona o 

ochraně ovzduší 86/2002 Sb. postupně klesal. Dle nejnovějších dat z 20. února 2010 je 

sestavena přehledová tabulka 6 vývoje počtu spaloven NO v České republice. 

Tabulka 5: Počet spaloven NO v ČR [2, 4] 

Rok Počet spaloven NO 
2000 67 
2001 67 
2002 59 
2003 45 
2010 28 

Pro úplnost je třeba v příloze č. 2 a 3 této práce ve dvou tabulkách uvést možnosti 

využití a zneškodnění nebezpečných odpadů, vycházející z přílohy č. 3 a 4 ze Zákona o 

odpadech 185/2001 Sb. 

Následně je v tabulce 6 a grafu 5 zpracována statistika nakládání s nebezpečným 

odpadem v letech 2004 až 2008. 
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Tabulka 6: Způsoby nakládání s nebezpečnými odpady v tisících tun [2, 4] 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Nakládání celkem 1 659 1 670 1 462 1 786 2 048 

z toho: 
      

D9 odstranění fyzikálně-
chemickými postupy 336 387 321 429 390 

D8 odstranění biologickými postupy 186 271 125 176 168 

R1, D10 spalování 60 76 105 112 123 

D1-D5 skládkování a ostatní ukládání 152 72 65 76 77 

D12-D15 ostatní způsoby odstranění 39 46 70 61 65 

R celkem 
(kromě R1) využití odpadů 383 386 311 375 308 

N5 skladování 283 182 117 264 221 
N7, N17 vývoz 9 9 13 2 7 

 

 

Graf 5: Využití nebezpečných odpadů v roce 2008 [2, 4] 

V roce 2010 je v České republice 28 spaloven nebezpečného odpadu a 7 

spoluspaloven NO. V tabulce 7 je uveden přehled spaloven NO v ČR s přihlédnutím na 

jejich umístění. [7] 
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Tabulka 7: Přehled spaloven nebezpečných odpadů v roce 2010 [7] 

 
Název provozovny Kraj V provozu 

od roku 
Kapacita 

[t/rok] 

Spáleno 
2008 

[t/rok]  
1 Zentiva, k.s. Praha 1995 1000 449 

2 SITA CZ a.s., Spalovna odpadů 
FN Motol Praha 2005 2360 2241 

3 Synthos Innovation s.r.o. - 
Spalovací stanice odpadů Středočeský 1976 10000 5956 

4 Purum s.r.o.-spalovna Středočeský 1993 1100 1095 

5 
Spalovna NO 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie 
Benešov, a.s. 

Středočeský 2001 1000 966 

6 RUMPOLD s.r.o., provozovna 
Spalovna Strakonice Jihočeský 1990 1500 1178 

7 T.O.P. EKO, spol. s r.o., provoz 
spalovna odpadu Plzeňský 1993 2400 1648 

8 SITA CZ a.s., Spalovna 
průmyslových odpadů Trmice Ústecký 1993 16000 15011 

9 Spolek pro chemickou a 
hutní výrobu, a.s. Ústecký 2002 5000 2797 

10 SPL Jablonec nad Nisou  s.r.o., 
Spalovna NO Liberecký 2000 950 1303 

11 NELI servis, s.r.o., Spalovna NO 
Krajské nemocnice Liberec Liberecký 1995 400 349 

12 Spalovna odpadů Fakultní 
nemocnice Hradec Králové Královéhradecký 1996 1100 717 

13 Spalovna nebezpečného odpadu 
Oblastní nemocnice Trutnov Královéhradecký 1996 1000 144 

14 
Hamzova odborná léčebna pro 

děti a dospělé - Energetické 
centrum 

Pardubický 1993 750 638 

15 
Pardubická krajská nemocnice, 

a.s., Spalovna nemocničního 
odpadu 

Pardubický 1994 750 911 

16 
Spalovna NO v areálu Centra 
biologické ochrany armády 
České republiky Těchonín 

Pardubický 2007 356 3 

17 SPORTEN, a.s., Spalovna NO 
DAM-7 Vysočina 1997 864 269 
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18 RUMPOLD s.r.o., provozovna 
Spalovna Jihlava Vysočina 2005 1500 1260 

19 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ 
SPOLEČNOST, a.s., Linka 

termické degradace kalů - PS 80 
Vysočina 2007 2520 0 

20 E K O T E R M E X, a.s. Jihomoravský 2004 3240 3231 

21 Nemocnice Znojmo, příspěvková 
organizace - kotelna a spalovna Jihomoravský 1994 780 720 

22 MEGAWASTE - EKOTERM, 
s.r.o., Spalovna NO Olomoucký 1993 4000 3828 

23 SITA CZ a.s. Spalovna NO v 
areálu FN Olomouc Olomoucký 1994 750 899 

24 DEZA, a.s., Spalovna 
průmyslových odpadů Zlínský 2000 10000 5584 

25 Spalovna SITA - EMSEKO a.s., 
Spalovna NO Zlínský 1993 4700 4052 

26 Uherskohradišťská nemocnice 
a.s. Zlínský 1996 350 203 

27 
ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s., 

Spalovna průmyslových      
 odpadů 

Moravskoslezský 1996 1600 1393 

28 SPOVO, a.s., Spalovna 
průmyslových odpadů Moravskoslezský 2000 18400 14829 

 

Obr. 1: Přehledová mapa umístění spaloven nebezpečných odpadů v ČR [38] 
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2.4. Spalování nebezpečných odpadů 

Spalování nebezpečných odpadů se řídí dle platného Zákona o odpadech 185/2001 

Sb., konkrétně § 22, který říká: 

• Odpady lze spalovat, jen jsou-li splněny podmínky stanovené právními předpisy o 

ochraně ovzduší a o hospodaření energií, 

• Technické požadavky pro nakládání s odpady vzniklými při spalování 

nebezpečného odpadu ve spalovnách stanoví ministerstvo vyhláškou, 

a § 23, který říká: 

• Za energetické využití odpadů se spalování odpadů považuje pouze tehdy, jestliže: 

o použitý odpad nepotřebuje po vlastním zapálení ke spalování podpůrné palivo a 

vznikající teplo se použije pro potřebu vlastní nebo dalších osob, nebo 

o odpad se použije jako palivo nebo jako přídavné palivo v zařízeních na výrobu 

energie nebo materiálů za podmínek stanovených právními předpisy o ochraně 

ovzduší. 

• Spalovny odpadů, u nichž nejsou splněny podmínky spalování uvedené v odstavci 

1, jsou zařízeními k odstraňování odpadů. 

Hlavním cílem spalování nebezpečných odpadů je snížení množství organických 

kontaminantů, omezení celkového množství odpadů a zakonzervování těžkých kovů 

v zachycovaném popílku. Spalování jako metoda zpracování odpadů využívá technologie, 

při které dochází k porušení chemické stability odpadu díky vysokým teplotám. Spalování 

odpadů je řízené exotermické slučování hořlavých složek odpadů s kyslíkem za 

stechiometrických nebo nadstechiometrických podmínek. Při spalování odpadů dochází 

k uvolňování tepla, které může být dále využíván k výrobě elektrické energie či jen jako 

zdroje tepla. Tento pozitivní vedlejší jev však není hlavním důvodem pro volbu tohoto 

způsobu nakládání s odpady. To zejména platí pro spalování nebezpečných odpadů. 

Spalovat by se však mělo jen to množství odpadů, které již nelze využít jako druhotné 

suroviny. Proto se spalování nebezpečných odpadů jeví z hlediska nakládání s odpady jako 

jejich odstranění, a ne využívání. V dnešní době se spalování odpadů považuje již za 

neoddělitelnou součást odpadového hospodářství, které by mělo předcházet jejich ukládání 

na skládky. [6,8,9] 
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Výhody spalování odpadů: 

• relativně dokonalé odstranění nebezpečných vlastností odpadů 
• redukce objemu odpadů 
• využívání energie v případě kladné energetické bilance 

Nevýhody spalování odpadů[6]: 

• energetické nároky v případě záporné energetické bilance 
• nutnost nakládání s tuhými zbytky po spalování (popílek, škvára…) 
• produkce emisí do ovzduší 
• emise PCCD/F, PAH 
• vysoké náklady (investiční náročnost, provoz, doprava odpadu, obsluha zařízení) 
• v případě odpadu s velkým nespalitelným podílem je vysoká produkce popelovin  

2.4.1. Princip spalování nebezpečných odpadů 

Při spalování odpadů dochází k složitým fyzikálně-chemickým procesům, které 

jsou podmíněny jejich předchozím vysušením při teplotách 50 - 150˚C a také zahřáním na 

zápalnou teplotu díky: 

• styku s horkými spalinami, 

• předehřátým vzduchem, 

• sáláním stěn pece. 

Při vyšších teplotách vznikají složitými rozkladnými procesy těkavé látky, které 

jsou obecně hořlavé a po vznícení hoří již bez dalšího přispění plamenem. Zbývající tuhý 

materiál se dále odplyňuje a je postupně spalován. [6,8,9] 

Odpad jako palivo je schopné samostatně hořet pouze v tom případě, že obsahuje 

dostatečný podíl hořlaviny. Pokud je však v odpadu významný podíl nespalitelných částí 

paliva, tedy popela a vlhkosti na úkor hořlaviny, může docházet k situaci, kdy hořící odpad 

již není schopen zahřát nově přiváděné palivo na dostatečnou zápalnou teplotu. V těchto 

případech je tedy nutné přidávat podpůrné palivo, což může mít vliv na celkovou 

ekonomickou rentabilitu procesu spalování. Proto platí základní pravidlo, které zajistí 

schopnost spalovat odpady bez přídavného paliva, kde musí být zajištěna minimální 

výhřevnost paliva 5000 kJ·kg-1 a: 
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• obsah popela  A ≤ 60% 

• obsah vlhkosti  W≤ 50% 

• obsah hořlaviny C ≥ 25% 

a musí tedy platit: 

A + W + C = 100 % [6,8,9] 

Tento vztah vychází z Tannerova diagramu, který je uveden na obr. č. 2. [9] 

 

Obr. 2: Tannerův trojný diagram pro splnění podmínek spalování bez přídavného paliva [9] 

V tomto trojném diagramu jsou vyneseny tři jednotlivé stupnice A, W a C 

v procentech. V pravém spodním rohu trojúhelníku je vyznačena oblast pětiúhelníkem, 

v níž odpad hoří bez přídavného paliva. Chceme-li určit zda daný druh odpadu bude 

samostatně hořet, je nutné znát jednotlivé hodnoty A, W a C, charakterizující složení 

tohoto odpadu. Po vynesení hodnot a určení jejich společného průsečíku kolmicemi, 

dostaneme bod dle Tannerova diagramu. Je-li tento bod uvnitř pětiúhelníku, odpad bude 

hořet bez přídavného paliva, pokud je bod vně pětiúhelníku, bude zapotřebí podpůrného 

paliva pro kontinuální hoření odpadu. 
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V tabulce 8 jsou pro jasnou představu různorodosti složení jednotlivých 

průmyslových odpadů vyjádřeny procentuální hodnoty obsahu popela A, obsahu vlhkosti 

W a obsahu hořlaviny C. 

Tabulka 8: Procentuální podíl složek A, W, C v jednotlivých průmyslových odpadech [9] 

Druh odpadu 
Výhřevnost 
[MJ∙kg-1

Obsah popela 
(A) [%] ] 

Obsah vlhkosti 
(W) [%] 

Obsah hořlaviny 
(C) [%] 

dřevný odpad 14,6 - 16,3 0,5 - 0,8 10 - 20 70 - 75 

papírový odpad 14,6 0,6 8 70 

PVC odpad 18,8 - 0,5 49 

pryžové odpady 13,4 63 0 36 

staré pneumatiky 36,2 6,5 - - 

polyetylenové odpady 41,8 - - - 

znečištěný petrolej a 
nafta 41,5 - 5 - 

transformátorové a 
mazací oleje 39,0 - 5 - 

odpady z rafinerií olejů 23 - 25 3,5 20 - 30 - 

odpady z filtrace olejů 16,2 53 3,5 - 

olejové kaly 9,0 40 30 - 

dehtové odpady 32,8 3,0 - - 

polyefinové odpady 43,0 - - 99,94 

odpady z reaktoplastů 15,9 1,2 6,82 81,93 

sulfitové výluhy 8,05 7,02 47,31 - 

strojírenské odpadní 
oleje 40 2,1 - 3,5 0,65 - 

Za základní podmínky, které jsou nutné pro další spalování probíhající 

požadovaným způsobem za vzniku v podstatě neškodných plynných látek, je nutné zajistit: 

• Dostatečné množství spalovacího vzduchu, který by měl být přiváděn s 1,5 až 2,5 

násobkem vůči stechiometrii spalovacích reakcí. 

• Dostatečný vývin tepla, nezbytný ke krytí ztrát tepla do okolí a k udržení 

minimální technologické teploty v reakční komoře. 
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• Dostatečné zadržení spalin v komoře dodatečného spalování (při teplotě 

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

Spalováni nebezpečných látek z chemického hlediska 

Z chemického hlediska lze spalování zjednodušeně chápat jako řízenou 

exotermickou oxidaci základních složek spalovaného materiálu v plynné fázi. 

Následující rovnice představuje nejjednodušší teoretický případ[10]: 

 

Díky spalování uhlíkatých materiálů vzniká oxid uhličitý. Tvorba oxidu uhelnatého 

je závislá na nedostatku kyslíku, což lze vyloučit řízeným přívodem spalovacího vzduchu. 

Následující rovnice popisuje vznik oxidu uhelnatého: 

 

S přiváděným spalným vzduchem je do spalovacího procesu přinášen také dusík, 

jenž za vysokých teplot oxiduje nespotřebovaným kyslíkem za vzniku NOx.

2.4.2. Základní rozdělení spalovacích režimů 

 Což je 

znázorněno v následující rovnici: 

 

Je-li ve spalovaných odpadech podíl látek s chlorovanými sloučeninami, vznikají 

při jejich spalování toxické látky, zejména kyselina chlorovodíková, chlor a fosgen. 

Spalováním odpadů s podílem polychlorovaných bifenylů (PCB) mohou za určitých 

podmínek vznikat vysoce toxické polychlordibenzodioxiny a polychlordibenzofurany. 

Díky široké rozmanitosti místa vzniku, fyzikálních i termochemických vlastností 

odpadních materiálů, se objevilo po celém světě mnoho různých typů zařízení pro 

spalování odpadů. Proto, aby je bylo možno porovnávat, je zapotřebí definovat obecná 

kritéria rozdělení těchto zařízení.  Toto rozdělení je možné provést dle různých hledisek. 

Základním kritériem pro rozdělení spalovacích zařízení je jejich samotné konstrukční 

provedení reakčního (spalovacího) prostoru, dále pak technologická a provozní hlediska. 
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Z hlediska použité technologie ve společnosti SPOVO, a.s. se zaměřuji hlavně na 

představení těch zařízení, jež využívají. I když pro pochopení celé problematiky je nutné 

uvést i vývojově starší technologie. 

1) Rozdělení dle charakteru práce: 

• Periodicky spalující 

• Přerušovaně (po dávkách) spalující 

• Kontinuálně (plynule) spalující:  

 pece pracující přetržitě

 pece pracující 

: tento typ spaloven pracuje po určitý počet hodin 

během dne (např. jedno či dvou-směnný provoz) 

nepřetržitě

2) Rozdělení dle konstrukčního hlediska reakčního prostoru pece: 

: u tohoto typu se nejčastěji pracuje v tří-směnném 

provozu a toto zařízení je schopno spalovat zpravidla určitý počet dní, po 

kterém dojde ke krátké odstávce, vyčištění pece atd. 

• Spalování na roštu

Je nejstarším a díky tomu také nejpropracovanějším způsobem spalování odpadů, 

od kterého se vyvíjeli novější typy spalovacích technologií. Jeho základem je rošt, na němž 

probíhá vlastní spalovací proces. Základní schéma tohoto typu je uvedeno na obr. 3, kde je 

zobrazeno šest základních fází spalování, které zpravidla probíhají postupně, v závislosti 

na teplotách v reakčním prostoru. 

: 

 

Obr. 3: Schéma spalování na roštu [9] 

kde jsou jednotlivé fáze popsány [9]: 
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1. Fáze – vysoušení odpadů:  

V počátku spalovacího procesu je nejdříve nutno odpad prohřát a zajistit tak 

dostatečné předsušení odpadů. K odstranění vlhkosti dochází působením přenosu tepla 

zářením plamene a spalin i vyzdívky. V této fázi se odpad zahřívá po teplotu 100˚C, při níž 

se začíná přebytečná vlhkost odpařovat. 

2. Fáze – zplyňování: 

K dalšímu ohřevu odpadu dochází díky sálání klenby pece, plamene i spalin. V této 

fázi se odpad postupně zahřeje na teplotu až 600̊ C, při níž dochází při kontaktu s  kyslíkem 

spalovacího vzduchu ke zplyňování hořlavých látek v odpadu na těkavé plyny a vázaný 

uhlík. 

3. Fáze – zapálení: 

V této fázi dochází na povrchu odpadového lože ke vznícení těkavých složek a 

postupnému vzniku místních ložisek hoření. 

4. Fáze – prohořívání: 

Povrchovým odhoříváním odpadového lože se postupně prohřívají i zatím 

nedostatečně prohřátá místa, čímž vznikají nová ložiska hoření. V této fázi dochází díky 

10% až 30% přebytku spalovacího vzduchu ke vzniku těkavých plynů v podstatně větší 

hloubce, což má za následek zvýšení teploty až na 800˚C. 

5. Fáze – hoření: 

Postupně dochází ke spojování lokálních ložisek hoření za vzniku souvislé plochy 

s již dostatečně vyvinutým plamenem. Přičemž dochází k dalšímu odhořívání těkavých 

plynů i vznikajícího polokoksu, což má za následek zvýšení teploty až na 1100˚C. V  této 

fázi dochází také ke vzniku strusky a škváry, kterou je nutno chladit zvýšeným přebytkem 

vzduchu (až 40%) nebo vodou. 

6. Fáze – vyhořívání: 

Postupně vyhořívající těkavé plyny i vzniklý polokoks zvýší teplotu až na 1200̊C, 

kterou je nutno udržovat pod bodem tavení popela vysokým přebytkem spalovacího 

vzduchu (20 - 40%). 
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• Spalování v rotační peci

Při tomto spalování je pec konstruována jako neustále se otáčející buben, což má za 

následek nepřetržité mísení odpadů se spalovacím vzduchem. Díky otáčení pece je také 

přenos tepla mezi zdmi pece a odpadem daleko efektivnější. Hořící odpad postupně 

nahřívá pecí vytvořenou „klenbu“ aby při další otáčce takto zahřátá plocha vyhřívala 

spalovaný odpad „ze spodu“. Základní schéma tohoto typu je uvedeno na obrázku 4, kde je 

podobně jako v předchozím případě popsáno 6 fází, které se nijak významně neliší.  

: 

 

Obr. 4: Schéma spalování v rotační peci [9] 

Díky konstrukčnímu řešení této pece není možné, při souproudném pracovním 

režimu (spalovací vzduch je průběžně posouván s odpadem ve stejném směru) 

diferencovat přísun spalovacího vzduchu do jednotlivých částí, díky čemuž musí být na 

vstupu do pece přiváděno celkové množství spalovacího vzduchu, zajišťující dostatečný 

přebytek ve všech fázích spalovacího procesu. 

2.4.3 Obecné schéma a základní uspořádání spalovny odpadů 

Je samozřejmé že, aby spalovna fungovala jako celek ekonomicky, je vhodné mít 

celý provoz koncipován jako samostatný, který je obvykle vybaven kompletním 

technologickým zařízením. Což zajišťuje všechny fáze nakládání s odpady, od jejich 

příjmu a shromažďování, přes vlastní spalování, až po nezávadné odstraňování vzniklých 

plynných, kapalných i pevných produktů. Každá spalovna má přirozeně různé dílčí 

technologické části navržené pro konkrétní provoz, avšak v principu by však u každé 

spalovny měly být zajištěny následující technologické funkce: 

• příjem a skladování odpadů 
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• sázení a spalování odpadů 
• chlazení nebo využívání tepla spalin 
• čištění a odvod spalin komínem 
• odstranění pevných zbytků po spalování 

Vedle uvedených základních technologických operací přicházejí dále v úvahu 

procesy pomocné, jako je doprava v objektu, energetické a plynové hospodářství, správní a 

sociální zařízení apod. [9] Na následujícím obrázku 5 je zobrazeno obecné schéma 

uspořádání spalovny odpadů. 

 

Obr. 5: Obecné schéma spalovny odpadů [zdroj: vlastní úprava dle 9] 
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Pro větší představu je na obrázku 6 znázorněno základní uspořádání spalovny 

odpadů. 

 

Obr. 6: Základní uspořádání spalovny odpadů [10] 

1 – zásobník odpadů  7 – pohony roštů  13 – ofuk výhřevných ploch 

2 – drapák   8 – škvárová svodka  14 – elektrostatický odlučovač 

3 – násypka odpadů  9 – odpadové svodky  15 – spalinový ventilátor 

4 – svodka odpadů  10 – mokrý vynašeč škváry 16 – komín 

5 – podavač odpadů  11 – dmýchání vzduchu 

6 – rošt   12 – kotelna 

 Příjem a sklad odpadů: 

Při příjezdu auta na svoz odpadů do areálu spalovny je nejdříve nutné zvážit 

hmotnost odpadu, k čemuž se nejčastěji používá mostová váha. Poté se odpad vysype 

obvykle do zásobníku odpadů (bunkru), který bývá obvykle umístěn uvnitř budovy, ale 

může být také umístěn ve venkovních prostorech, kde však musí být opatřen uzavíracími 

vraty. Hlavním cílem těchto zásobníků odpadů je mít dostatečnou kapacitu „paliva“ pro 

spalovnu, i v době kdy neprobíhá pravidelný svoz odpadů (víkendy, svátky, noční hodiny), 

a tím vyvážit kontinuální průběh spalovacího procesu. U zásobníku odpadů je také 

umístěno zařízení pro objemovou redukci odpadů. Celý zásobník je obvykle udržován 

v mírném podtlaku, aby nedocházelo k úniku zápachu. 
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Obr. 7: Mostová váha [12]   Obr. 8: Zásobník odpadů [14] 
 Sázecí zařízení: 

Nad zásobníkem odpadů je umístěn nejčastěji mostový jeřáb, pomocí kterého se 

odpad sází do spalovací pece. U mostového jeřábu je výhodou jeho možnost manipulace 

jak podélně tak příčně nad zásobníkem. Operátor jeřábu má ovládací kabinu pohyblivou (u 

větších zásobníků), aby měl možnost dobrého výhledu. Drapáky jeřábu jsou schopné sázet 

odpady o objemu až 4m3

Po nabrání odpadu drapáky následuje vhoz do tzv. sázecí násypky odpadů, která je 

zhotovena z oceli a ve spodní části je často vybavena hydraulicky uzavíratelnou 

záklopkou. Tato záklopka slouží k tomu, aby do sázecí násypky nemohli unikat plameny 

ze spalovací pece. Pro udržení vhodného množství odpadů v peci je zde nainstalováno 

signalizační zařízení, které hlídá, aby zde byla přibližně stejná hladina odpadů. Takto 

vyslaný signál putuje k operátorovi, který následně provede doplnění sázecí násypky. 

 do spalovací pece. Tyto drapáky také slouží operátorovi 

k nezbytnému promíchání odpadu v zásobníku. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9: Drapáky mostového jeřábu [12]      Obr. 10: Ovládací kabina operátora jeřábu [12] 
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 Obr. 11: Sázecí násypka pece [12] 

 Spalovací pec: 

Jednotlivé druhy a typy spalovacích pecí budou uvedeny v další kapitole. Zde si 

uvedeme pouze nároky z jakých materiálů je nutno pece vyrábět a jaké obecné pravidla 

platí pro všechny typy pecí. Jak již bylo výše zmíněno, pro úplné spálení odpadů je 

potřebné zabezpečit dostatečný čas zdržení odpadu v peci, teplotu, zabezpečení 

dostatečného přísunu spalovacího vzduchu a také dostatečné promíchání této vrstvy 

odpadů. Avšak teploty nad 1000̊ C nejsou příznivé jak pro natavování vytvořeného popela, 

tak i poškozování žáruvzdorné vyzdívky.   Z tohoto důvodu jsou materiálové nároky na 

pec co nejvyšší. 

Žáruvzdorný materiál je nejčastěji poškozován: 

• korozí a erozí plynů 
• oděrem těžkých předmětů 
• chemickým působením roztavené strusky za vysokých teplot 

Z těchto důvodů bývají nejvíce tepelně namáhané části spalovací komory 

vyzdívány karbidokřemíkovými tvárnicemi. Ty jsou vyrobeny ze sloučenin uhlíku a 

křemíku, a jsou schopny odolat teplotám až 2500˚C [15] 

U spaloven využívajících odpadů jako energetického paliva (za výroby el. energie) 

je spodní část spalovací komory opatřena trubkovým systémem, který vytváří výparník 

parního kotle. [9] 

Dodávka spalovacího vzduchu je nejčastěji přiváděna ve dvou stupních. Primárního 

spalovacího vzduchu je využíváno u roštových pecí tak, že prochází přes lože odpadů ze 
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spodní strany. Sekundární spalovací vzduch je přiváděn pomocí vzduchových trysek do 

prostoru nad roštem za účelem dokonalého směšování s produkty spalování a zajištění 

dokonalého spálení. Tento vzduch je obvykle přiváděn pomocí ventilátorů ze skladovacích 

zásobníků odpadů, kde je místo nasávání opatřeno filtry, aby bylo zabráněno vstupu cizích 

těles o lehčí váze. Takto přivedený spalovací vzduch je předehříván na 150˚C až 250˚C 

teplem odpadních spalin. 

U moderních typů spalovacích pecí je následně za spalovací komoru vybudována 

komora dodatečného spalování. Jejím účelem je udržení teploty spalin či její zvýšení díky 

přívodu terciárního vzduchu nebo hořákem přičemž dochází za pomoci přebytku kyslíku 

k vyhoření nespálených hořlavých látek ve spalinách, případně k termickému rozkladu 

organických materiálů. 

 
Obr. 12: Spalovací pece s kontrolními kamerami [12] 

 

Obr. 13: Přívod sekundárního vzduchu z odlučovače popílku [12] 
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 Odstranění popela: 

Spalováním 1 tuny odpadů se vyprodukuje přibližně 350kg pevných zbytků, které 

pocházejí: 

• z propadu jemných částí roštem 
• ze samotného spalování na konci roštu (škvára-struska, popel) 
• z chlazení a čištění spalin 

Na konci posledního roštu jsou zbytky po spalování (škvára, popel atd.) 

kontinuálně odstraňovány a chlazeny ve vodní nádrži. Po ochlazení jsou tyto zbytky 

odstraňovány pomocí řetězového sběrače a ještě dále promývány vodou, aby došlo 

k odstranění rozpustných solí. V určitých případech je možno využít sklovitou škváru a 

popel pro stavební účely. Získá se tak hmota, která získala certifikát pro použití jako 

stavební materiál a používá se pod označením SPRUK. Podle získaného certifikátu splňuje 

SPRUK všechny zákonné limity na obsah nebezpečných látek pro daný účel použití. 

Používání tohoto materiálu je však předmětem kritiky některých nevládních organizací.  U 

zbytků obsahující železné kovy je možné provést magnetickou separaci a vrátit tyto složky 

do výrobního oběhu jako železný šrot. Jak již bylo zmíněno pro škváru a popel není větší 

problém jeho konečného využití či odstranění na skládku odpovídajícího typu. Avšak 

popílek z odlučovačů částic často obsahuje velké množství těžkých kovů, proto ho je 

možné skládkovat pouze na skládkách nebezpečných odpadů, nebo využít nové metody 

mikrobiálního loužení k odstranění těchto nebezpečných látek. 

Obr. 14: Odvod strusky (škváry) [12]  Obr. 15: Přívod ochlazeného popílku [12] 
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 Chlazení spalin: 

Před procesem čištěním spalin bývá umístěno zařízení pro ochlazení spalin z toho 

důvodu, že spaliny mívají příliš vysokou teplotu. Chlazením spalin se snaží snížit teplota z 

800˚C až 1300˚C na zhruba 350̊C, při které jíž mohou být elektrostatické odlučovače 

vyrobené z méně kvalitních materiálů, tudíž dojde i ke snížení finančních nároků na toto 

zařízení. 

Chlazení nejčastěji probíhá buď vodními sprchami, vzduchem nebo ve výměníku. Vhodný 

způsob chlazení závisí především na objemu (výkonu) spalovacího zařízení, cenách 

energie a požadavcích na čištění spalin. 

Chlazení plynných spalin vodními sprchami v odpařovacích věžích bývá 

využíváno tehdy, není-li v úmyslu využívat tepla ve spalinách. V tomto případě 

k ochlazování spalin dochází při směšování spalin s jemnými částečkami vody, které jsou 

následně odpařeny. 

Konstrukčně nejjednodušší se jeví chlazení spalin vzduchem, jelikož spočívá pouze 

ve „vstřiku“ studeného vzduchu do proudu žhavých spalin. Nevýhodou však u tohoto 

řešení je značné zvýšení celkového objemu spalin o 250% až 350%, což má za následek 

zvětšení potřebných rozměrů kouřovodů, zařízení pro čištění spalin i komína. [9] 

Chlazení ve výměníku se jeví jako ekologicky i ekonomicky nejšetrnější řešení 

z toho důvodu, že teplo, které je odebráno spalinám, se využije k předehřátí spalovacího 

vzduchu v rekuperátoru, nebo v kotli pro výrobu páry. Pára může být využita k výrobě el. 

energie či v menší míře pro výrobu teplé vody. 

 

Obr. 16: Chladící zařízení využívající vzduch jako chladící médium [38] 
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 Čištění spalin: 

Zařízení pro čištění spalin (tzv. odlučovač) je jednou z nejdůležitějších částí 

spalovny z toho důvodu, že nejvíce určuje výsledný účinek této metody odstraňování 

odpadů. 

K čištění spalin dochází hlavně kvůli obsahům: 

• prachových částic (a tím i těžkých kovů) 
• kyselých složek (SOx
• oxidů dusíku (NO

, HCl, HF) 
x

• nebezpečných organických polychlorovaných polutantů (PCDD/PCDF) 
) 

Každá z těchto uvedených skupin škodlivých látek vyžaduje individuální přístup 

konstrukce odlučovačů. Proto si uvedeme pouze rozdělení jednotlivých odlučovačů a jejich 

základní charakteristiky. 

Odlučovače prachových částic: 

Mechanické odlučovače 

Typ Princip Výhody Nevýhody 

Usazovací komory (UK) Snížení rychlosti plynu v 
důsledku rozšíření potrubí 

jednoduchá 
konstrukce nízká účinnost 

Prašníky Stejně jako UK + využití 
setrvačné síly 

jednoduchá 
konstrukce, 

malá tlaková 
ztráta 

nízká mezní 
odlučnost, velká 

prostorová 
náročnost 

Cyklóny 

Suché 
Využití odstředivé síly plynu, 
který je uveden do rychlého 

rotačního pohybu   

    

Mokré 

Vírníky 
Mnohočlánkové cykl. 

Odlučovače s rozprašováním 
vody tryskami   

Proudové 
(Venturiho 

pračky) 

Intenzivní směšování vody a 
plynu s prach. Částicemi ve 

Venturiho dýze, kterou 
čištěný plyn prochází s 

velkým zrychlením 

vysoká 
odlučnost, 

bezporuchový 
provoz 

značná tlaková 
ztráta, velká 

spotřeba vody 
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Obr. 17: Prašník [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – vstup plynu 
2 – odstředivá komora 
3 – výmetný otvor 
4 – výsypka 
5 – výstup vyčištěného plynu 

 

 

 
Obr. 18: Schéma suchého cyklónu [9]    Obr. 19: Suchý cyklón vnější vzhled [17] 
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1 – vírové trubice 

2– rozváděcí lopatky 

3 – trysky 

4 – vírník 

5 – odvod kalu 

6 – výstup 

 

 

 

 

Obr. 20: Sestava vírových článků [9]  Obr. 21: Mokrý vírníkový odlučovač [9] 

Elektrické odlučovače 

U elektrických (elektrostatických) odlučovačů je princip založen na využití 

přitažlivých sil mezi elektricky nabitými částicemi prachu a opačně nabitou sběrací 

elektrodou. Uvnitř tohoto odlučovače je řada vedle sebe postavených usazovacích elektrod. 

Tyto elektrody jsou vyrobeny z obdélníkových plechů svisle zavěšených do rámů. Mezi ně 

jsou vložené vysokonapěťové elektrody. Ty mají nejčastěji tvar tyčový (někdy s 

nejrůznějšími hroty, jehlami atd.). 

Na elektrody je přivedeno velmi vysoké stejnosměrné napětí o velikosti 30000 - 

100000 V. Vysokonapěťová elektroda nese záporný a usazovací elektroda kladný náboj. 

Při průchodu spalin v elektrickém poli mezi elektrodami dochází vlivem emise elektronů z 

nabíjecí elektrody k ionizaci plynu. Prachové částice popílku se nabíjejí zápornými ionty, a 

jsou proto přitahovány ke kladné usazovací elektrodě. Odtud je usazený popílek průběžně 

sklepáván do trychtýřovitého dna odlučovače. [12] 
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Obr. 22: Schéma el. odlučovače [18]   Obr. 23: El. odlučovač - vnější pohled [12] 

Filtry 

Filtry bývají nejčastěji vyrobené z tkaniny s dostatečnou mechanickou a tepelnou 

odolností, pomocí které jsou prachové částice z plynu odstraněny.  

Podle tvaru filtračních látek se tyto filtry dělí: 

• hadicové (rukávové) – v nich jsou používány hadice z filtrační látky různého 
průměru a délky 

• kapsové – v nich jsou filtrační látky naskládané do plochy, nejčastěji ve tvaru 
čtverce či obdélníku 

Obr. 24 Rukávový filtr s mechanickým oklepáváním [9] 
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Pro výběr vhodného typu odlučovače prachových částic ze spalin je důležitým 

kritériem dosažitelná účinnost odlučování. Typické hodnoty celkové účinnosti jednotlivých 

odlučovačů jsou následující [9]: 

• cyklóny ≤ 85% 
• filtry   ≥ 95% 
• el. stat. odlučovače ≥ 95% 
• mokré cyklóny 90 – 95 % 

Odlučovače kyselých složek: 

Procesy odstraňování kyselých složek lze rozdělit podle fyzikálního stavu 

sorpčního činidla na 3 základní skupiny: 

• suché procesy 
• polosuché procesy 
• mokré procesy 

Suché procesy: 

Základem těchto procesů je nástřik práškových sorbentů buď přímo do odpadu, 

nebo následným nástřikem těchto sorbentů přímo do spalin v několika místech. 

Výhody nulový vznik odpadních vod 

Nevýhody 
nutnost zpracování či depozice prachových částic, obsahující 

zachycené kyselé složky, těžké kovy a PCDD/PCDF 
 

Polosuché procesy: 

Základem polosuchých procesů je dávkování alkalického sorpčního činidla 

v kapalné formě, přičemž vlastním teplem spalin dochází k odpaření vody, a tím i 

k úplnému vysušení původně vodného pracího média. Vzniklý suchý prach je zachycován 

na filtru. [9] 

Mokré procesy: 

Někdy jsou také nazývány jako praní spalin. Zde jsou spaliny propírány ve 

sprchových pračkách oběhovou vodou alkalizovanou přídavkem vápenného roztoku. 

Dosahuje se tak velmi účinné vyčištění spalin nejen od kyselých složek, ale i od 

prachových částic. [9]  
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Denitrifikace spalin: 

Spalovací procesy jsou vždy doprovázeny tvorbou oxidů dusíku (NOx

• oxidací dusíku ze spalovacího vzduchu za vysokých teplot 

), které 

mohou vznikat třemi způsoby [9]: 

• oxidací dusíku chemicky vázaného v palivu 
• radikálovými reakcemi na rozhraní plamene z chemicky vázaného dusíku v palivu 

Pro denitrifikaci spalin se nejčastěji využívá reakce amoniaku (NH3

6NO

) s oxidy dusíku 

dle chemických vzorců: 

2 + 8NH3    12H2O + 7N

6NO + 4NH

2 

3    6H2O + 5N

4NO + 4NH

2 

3 + O2  6H2O + 4N

• Nekatalytický (horký) proces – méně užívaný 

2 

V dnešní době lze tento průběh reakcí zajistit dvě principielně odlišnými metodami: 

• Katalytický proces 
 

 Odvod spalin komínem: 

Hlavním úkolem komínu je odvod spalin do ovzduší. Výška komínu díky 

celkovému podtlaku ve spalovně není určena potřebností vývinu tlaku, ale jen 

hygienickými či urbanistickými hledisky. 

Komín může být buď kotvený, nebo samonosný z těchto materiálů: 

• zděný 
• železobetonový 
• ocelový (s vyzdívkou nebo bez vyzdívky) 

2.4.3 Hlavní konstrukční provedení spalovacích pecí 

Základní rozdělení spalovacích pecí: 

1) Roštové pece 

2) Bubnové rotační pece – technologie využívaná pro spalování NO 

3) Šachtové pece 

4) Fluidní pece 

5) Komorové pece 
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 Rotační bubnové pece: 

Bubnové rotační pece (obr. 26) jsou zkonstruovány jako ocelový válec s vyzdívkou 

o průměru 1 až 4 metry a délce až 12 metrů. Celá tato pec se otáčí kolem podélné osy, což 

zajišťuje kvalitní promíchávání odpadů a je situována s mírným sklonem, aby docházelo 

k posunu hořícího odpadu gravitačně. Počtem otáček je možné regulovat průběh 

spalovacího procesu, a tak se přizpůsobit jednotlivým druhům spalovaných materiálů. 

V přední části pece je umístěna násypka odpadu a také hořák pro zvýšení teploty odpadu 

na zápalnou hodnotu. Na opačném konci pece jsou odváděny tuhé zbytky po spalování 

většinou do dohořívací komory, která zajistí spálení zbylých hořlavých látek a plynů. 

Pracovní teploty u těchto typů pecí se pohybují v rozmezí 800˚C až 1400˚C. 

Vyvinuté teplo pece je spalinám předáváno všemi třemi možnými způsoby: 

• sáláním plamene na odpady i na odkrytou část vyzdívky 
• sdílením tepla ze spalin na odpady 
• vedením tepla z vyhřáté vyzdívky do lože odpadů 

Bubnové rotační pece (obr. 26) je možno považovat za univerzální typ pece, 

schopné spalovat téměř všechny typy odpadů v různých skupenstvích. 

Možné druhy odpadů, které lze spalovat v tomto druhu pecí: 

• průmyslové odpady 
• komunální odpady 
• kaly, pastovité, kapalní i pevné odpady  

Výhody:  

• všestrannost použití pro různé druhy odpadů 
• výborné přehrnování a mísení odpadů 
• rovnoměrný přístup spalovacího vzduchu 
• intenzivní přenos tepla všemi třemi možnými způsoby 
• regulace a řízení procesu spalování vhodnou změnou otáček pece 
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Obr. 25: Rotační bubnová pec se zařízením na čištění spalin [10] 

1 – šnekový podavač   6 – vyzdívka výpusti  11 – vstřikování vápna 

2 – násypka    7 – spalovací komora  12 – textilní filtr 

3 – nepřímo vyhřívaná rotační pec 8 – pomocný hořák  13 – umělé větrání 

4 – vytápěná rotační pec  9 – chlazení spalin  14 – komín 

5 – výpusť spalin                10 – vstřikování vody 

 

Obr. 26: Rotační bubnová pec – vnější vzhled [19] 



 

35 |  
2010 

2.4.5. Produkty ze spalovacího procesu 

Do oblasti nakládání s odpady přináší proces spalování nesporné přínosy, avšak 

stejně jako všechny jiné průmyslové procesy není tato technologie zcela bezodpadová a 

bezemisní.  Jako hlavní produkty spalovacích procesů se dají označit: 

 Tuhé produkty spalování: 

• škvára (popel), struska, nebo polokoks – hlavní zbytek 
• tuhé částice ze suchého odprášení spalin 
• tuhý zbytek (nebo kal) z procesu čištění spalin 
• tuhý zbytek (nebo kal) z procesu čištění technologických vod 

 

 Plynné produkty spalování [9]: 

• H2

• CO
O (10 – 18% obj.) 
2

• O
 (6 – 12% obj.) 

2 

• CO (<0,1% obj.) 
(7 – 14% obj.) 

• prach (2 – 15 g·m-3

• Cl
) 

- (400 – 2000 mg·m-3

• F
 ve formě HCl) 

- (0,5 – 2 mg·m-3

• SO
 ve formě HF) 

X (400 - 1000 mg·m-3

• NO
) 

X (100 – 400 mg·m-3

 
) 

 Odpadní vody: 

• z chlazení hlavního tuhého zbytku (popel, škvára) 
• z čištění spalin využívající mokré odlučovače 
• z čištění napájecí vody pro kotel využívající odpadní teplo 

2.4.6. Vliv spalování na životní prostředí 

„Spalovny odpadů jsou ve skutečnosti velké chemické reaktory s reakční směsí o 

v podstatě neznámém a měnícím se složení. Zatím neexistuje žádná přesná analytická 

metoda, která by mohla spolehlivě určit celkovou ekotoxikologickou povahu spalin a 

škodlivý vliv emisí spaloven na ekosystémy.“ [8] 

Spalovací proces má však významný přínos ve snižování nezávadnosti 

komunálních i průmyslových odpadů, a to zejména v odstranění choroboplodných zárodků, 
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hnilobných a biologicky rozložitelných látek, které při skládkování ohrožují ŽP kapalnými 

a plynnými emisemi. 

Proto byla na základě integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) 

vypracována souhrnná technologie BAT (Best Available Techniques - nejlepší dostupná 

technika), která má za cíl co nejvíce snížit dopad průmyslových zařízení na ŽP.  

Nejlepší dostupné techniky jsou definovány zákonem č. 435/2006 Sb. a představují 

nejpokročilejší stupeň vývoje použitých technologií a způsobu jejich provozování, které 

mohou být zavedeny v příslušném odvětví za ekonomicky a technicky přijatelných 

podmínek a to při dosažení nejúčinnější ochrany životního prostředí jako celku. [22] 

Souhrn evropských nejlepších dostupných technik je uveden v referenčních 

dokumentech BREF  (Reference Document on Best Available Techniques), které jsou 

zpracovávány pro jednotlivé kategorie průmyslových činností uvedených v příloze č. 1 

zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. [21] 

Jako příklad řešení celého odvětví spalování dle technologie BAT, je potřeba brát 

zřetel především na všechny níže popsané procesy [20]: 

 Využití energetické hodnoty odpadu dle aspektu BAT, které řeší: 

• specifické technologie uvažované pro BAT 
• předpokládanou účinnost přestupu tepla u kotlů 
• použití CHP (kombinace tepla a elektřiny), ústřední vytápění, dodávky průmyslové 

páry a elektřiny 
• účinnost využití, která může být odhadnuta 

 
 Metody čištění spalin (FGT – Flue Gas Treatment): 

• zajišťují proces výběru systémů FGT 
• popisují několik specifických technologií uvažovaných pro BAT 
• popisují výkonnostní hodnoty očekávané při zavedení BAT. 

 

 BAT týkající se odpadních vod zahrnuje: 

• proces vnitřní recirkulace určitých odpadních vod 
• separovaná kanalizace pro některé odpadní vody 
• čištění odpadních vod z mokrého vypírání v místě vzniku 
• výkonnostní hodnoty BAT pro emise z čištění odpadních vod vypíráním 
• použití specifických technologií 
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 BAT týkající se nakládání se zbytkovými odpady zahrnuje: 

• obsah celkového organického uhlíku (TOC) nesmí překročit 3% hm. 
• seznam technologií, které při vhodné kombinaci mohou dosáhnout tuto úroveň 

vyhoření 
• oddělené nakládání s ložovým i úletovým popílkem a požadavek posuzovat každý 

vyrobený proud produktů 
• extrakce železných a neželezných kovů z popele za účelem jejich využití 

(proveditelné tam, kde jsou v popeli přítomny v dostatečné míře) 
• zpracování ložového popele a ostatních zbytkových odpadů pomocí určitých 

technologií – v rozsahu požadovaném k dodržení kritérií v místě příjmu k využití 
nebo odstranění. 
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3. Technologie nakládání s tuhými zbytky po spalování odpadů 

Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, spalování přináší do oblasti nakládání 

s odpady nesporné přínosy, avšak stejně jako všechny jiné průmyslové procesy není tato 

technologie zcela bezodpadová a bezemisní. 

Jako hlavní tuhé produkty spalovacích procesů se dají označit: 

• škvára (popel), struska, nebo polokoks – hlavní zbytek 
• tuhé částice ze suchého odprášení spalin 
• tuhý zbytek (nebo kal) z procesu čištění spalin 
• tuhý zbytek (nebo kal) z procesu čištění technologických vod 

Škvára, struska (popel) nachází široké uplatnění ve stavebnictví, např. jako obsyp 

určený na ochranu stavebních konstrukcí z betonu, kovu aj. Značné využití strusky se 

nachází ve výrobním procesu cementu, kde se přidává k vypálenému cementovému slínku. 

Díky svým fyzikálně-chemickým vlastnostem mlže být struska také využita jako náhrada 

kameniva ve výrobě betonu, malty. Může být také použita jako posypový materiál na 

vozovky, čímž dojde ke značnému snížení spotřeby přírodních surovin. Struska nachází 

uplatnění také jako izolační materiál ve formě struskové vlny. Samozřejmostí všech těchto 

využití je jejich celková nezávadnost ať již vůči životnímu prostředí či člověku. 

Problematika nakládání se vzniklými popílky po spalovacím procesu se jeví jako 

nejdůležitější a také jako jedna z nejobsáhlejších. [23] 

 

Obr. 27: Struska [30] 
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3.1. Charakteristika popílků 

Popílkem, vzniklým spalovacím procesem, je myšlena směs částic, která se liší jak 

tvarem, velikostí tak i chemickým složením. Všechny tyto vlastnosti jsou závislé na druhu 

spalovaného materiálu (směs nebezpečného odpadu), jeho chemickém složení a 

samozřejmě také efektivitou spalovacího procesu. [23] 

Popílky lze charakterizovat vlastnostmi: 

• chemickými 
• fyzikálními 
• morfologickými 
• mineralogickým složením 

 

Obr. 28: Popílek [24] 

3.1.2. Chemické vlastnosti 

Chemické složení popílků je zcela různorodé, jelikož při vlastním spalovacím 

procesu jsou všechny složky paliva (směsi odpadu) vystaveny různě dlouhou dobu 

vysokým teplotám v reakční komoře. Chemické sloučeniny se za vysokých teplot 

přeměňují v jiné díky působení oxidačního nebo redukčního prostředí. Z těchto důvodů 

není možné uvést typizovaný příklad chemické skladby popílku. [23] 

3.1.3. Fyzikální vlastnosti 

Barva: Od světle šedé až po černou, což závisí na jednotlivých složkách vstupujících 

materiálů do spalovacího procesu. 



 

40 |  
2010 

Granulometrie: Jinak též zrnitostní složení, je ovlivňováno především velikostí vstupních 

materiálů, a pohybuje se ve velmi širokém intervalu od 0,1µm až 100µm. 

Hustota: Také závisí na druhu vstupních materiálů do spalovacího procesu, na způsobu 

spalování, typu odlučovacích zařízení, a kolísá v poměrně širokých mezích. Nejčastěji 

v rozmezí od 1,9g·cm-3 po 2,6g·cm-3

• lehce tavitelné – 1040˚C až 1200˚C 

. 

Měrný povrch: Je důležitou veličinou pro posouzení různých druhů vyluhovatelnosti 

popílků. Je značně ovlivňován množstvím tzv. nedopalů, jež mají vysokopórovitý 

charakter a podobají se koksu. 

Bod tání:  Významná charakteristická vlastnost, která je důležitá pro zhodnocení 

doporučeného způsobu zpracování. Rozdělení: 

• středně tavitelné - 1200˚C až 1425˚C 

• těžce tavitelné – větší než 1425˚C      [23] 

3.1.4. Morfologické vlastnosti 

Morfologie (povrchové znaky) popílků je nejvíce závislá na teplotě, při níž je 

vstupní materiál spalován, a významně se liší od morfologie částic vzniklých přirozeným 

způsobem. 

Popílek je obecně morfologicky nehomogenní, což především závisí: 

• na chemickém složení vsázky 

• na mineralogickém složení vsázky 

• na zrnitostním složení vsázky 

• na teplotním režimu a délce zdržení částic ve spalovacím zařízení 

3.1.5 Mineralogické složení 

Mineralogické složení je závislé na obsahu a druhu přirozených minerálů ve 

vstupujícím materiálu do spalovacího procesu, a také stupněm jejich tepelné přeměny. 
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3.2. Možné způsoby nakládání s popílky 

V dnešní době sílí tlak k využívání popílků jednak jako zdroje mnoha různých 

druhů kovů, tak i k materiálovému využívání popílků a tím i snižování jejich skládkování. 

Což má nejen ekologicky příznivý efekt ve snižování jejich množství na skládkách, ale 

také snižování množství přírodních materiálů. 

Logickým krokem je proto definování ideálního pořadí v jakém by mělo 

k nakládání s popílkem docházet: 

1. Využití popílku jako zdroje chemických prvků  

2. Využití popílku jako materiálu k různým účelům 

3. Skládkování 

Je samozřejmé, že toto pořadí je jen ideální a v dnešní době s přihlédnutím na 

ekonomickou stránku je nejpoužívanějším způsobem nakládání s popílky jeho skládkování. 

Jako příklad využití popílku jako zdroje chemických prvků lze označit zcela novou vědní 

disciplínu biologicko-chemického loužení popílků. 

3.2.1. Biologicko-chemické loužení popílku bakteriemi Thiobacillus Ferrooxidans 

Jedná se o biohydrometalurgický proces zpracování popílků, využívající 

přirozených metabolických schopností bakterií Thiobacillus Ferrooxidans. Je již dlouhou 

dobu znám fakt, že existuje nespočetné množství druhů mikroorganismů, jež se v přírodě 

účastní přirozeného koloběhu prvků. Jejich hlavním významem je urychlování, či 

ovlivňování oxidačních a redukčních dějů. V dnešní době jsou však tyto metody využívání 

mikroorganizmů v oblasti zpracování popílků v počátečním stádiu výzkumu. [23] 

Charakteristika bakterií Thiobacillus Ferrooxidans: 

Mikroorganismus Thiobacillus Ferrooxidans (obr. 29) je striktně aerobní 

chemolitotrofní (jako zdroj energie a živin využívají anorganické látky) bakterie, která byla 

objevena a původně i popsána jako samostatný rod Ferrooxidans a také jako příslušník 

rodu Thiobacillus. Ve všech případech byla bakterie izolována z kyselých důlních vod z 

nejrůznějších lokalit, a to vždy v případech, když byla v minerálech přítomna síra nebo 

železo. [26] V pozdějších výzkumech bylo toto objasněno velice jednoduše – bakterie 

Thiobacillus Ferrooxidans je totiž schopna získávat energii oxidací železa a oxidací síry. 
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Obr. 29: Thiobacillus Ferrooxidans [38] 

Získaná energie pochází z oxidace dvojmocného železa, která se dá popsat rovnicí [23]: 

 

Tato oxidace dvojmocného železa, za působení bakterií Thiobacillus Ferrooxidans, 

probíhá až tisíckrát rychleji než bez jejich přítomnosti. 

Oxidace síry bakteriemi Thiobacillus Ferrooxidans probíhá v závislosti na 

kultivačních podmínkách a stáří kultury podle rovnice [23]: 

 

Tyto bakterie jsou také schopny využívat energii oxidací prakticky všech 

sulfidických minerálů, které mohou, ale nemusí obsahovat železo (chalkopyrit, chalkosin, 

sfalerit a jiné). 

Jako finální akceptor elektronů slouží bakteriím kyslík z atmosféry, z čehož je 

zřejmé, že hlavním faktorem udržení této aktivity bude plynulé zásobení kultury bakterií 

vzduchem. To je navíc umocněno důvodem, že i jako zdroje uhlíku je využíváno 

atmosférického vzduchu. Zdrojem dusíku jsou amonné soli, a pro růst jsou důležité 

anorganické fosfáty. [23]  
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Faktory ovlivňující činnost bakterií Thiobacillus Ferrooxidans [23]: 

 Fyzikálně-chemické: 

• pH prostředí 
• teplota 
• oxidačně-redukční potenciál 
• koncentrace CO2 a O
• stupeň provzdušňování 

2 

 

 Biologické: 

• koncentrace bakterií 
• nárůst kultury bakterií 
• mineralogické složení živné půdy 
• adaptace kultury bakterií 

 

 Technologické: 

• poměr tuhé a kapalné fáze v suspenzi 
• zrnitost materiálu 
• čas loužení 

3.2.2. Využití popílků ve stavební výrobě 

Zpracování popílku ve stavební výrobě je již mnoho let hojně využíváno a také je 

pro tento způsob využití zaveden celý soubor norem, které definují základní fyzikální a 

chemické vlastnosti. 

Z fyzikálních vlastností mají popílky vhodné účinky zejména pro [23]: 

• zvýšení vodotěsnosti a trvanlivosti betonů 
• zpracovatelnost a čerpatelnost betonových směsí 
• vylepšení technických vlastností podloží cest 
• snížení energetické náročnosti při výpalu cihel 

Jako nejdůležitější podmínkou pro využití popílků ve stavebnictví je obsah 

škodlivých látek v popílcích. Avšak různorodost odpadů vstupujících do spalovacího 

procesu významně ovlivňuje složení popílků a tím pádem také zastoupení jednotlivých 

škodlivých látek. Tyto škodlivé látky mohou negativně ovlivnit životní prostředí či zdraví 

člověka, jsou-li skládkovány a dochází k výluhům do půdy a spodních vod. Proto byla 
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zavedena tzv. ekologická vhodnost popílku, která je zahrnuta v průkazu ekologické 

vhodnosti daného popílku. 

Pro ekologickou vhodnost se využívají tyto typy zkoušek [23]: 

• stanovení vyluhovatelnosti škodlivých látek – vyplývá ze Zákona o odpadech 
185/2001 Sb. 

• stanovení ekotoxicky – sledování působení výluhů na čtyřech typech živých 
organizmů 

• stanovení škodlivých složek v sušině – pouze pro účely krajinné tvorby 
• stanovení hmotnostní aktivity radionuklidů 

 Využití popílků ve výrobě umělého kameniva: 

Částečná, či úplná náhrada přírodních materiálů umělým kamenivem, je závislá na 

technologii výroby a značně šetří spotřebu těchto přírodních materiálů. Hlavním cílem 

výroby umělého kameniva je nejen tato skutečnost, ale také zafixování toxických látek a 

tím snížení jejich nežádoucích výluhů do životního prostředí. 

Pro výrobu umělého kameniva se dá použít jako pojiva například [23]: 

• cement 
• vápno popř. vápenný hydrát 
• sádra 

 
Rozdělení umělých kameniv dle způsobu vytvrzení [23]: 

• za studena – normální zrání ve vlhkém prostředí 

• za zvýšené teploty – urychlené zrání propařováním (Aardelite) 

• za zvýšené teploty a tlaku – urychlené zrání autoklávováním (hydrotermální zrání) 

• spékáním – teploty na 1000˚C (Agloporit, Lytag) 

Jako příklad nejvíce se projevující zahraniční technologie výroby umělého 

kameniva se dá použít technologie známá pod obchodním názvem Aardelite. Tato 

technologie využívá míchání popílku s vápnem a vodou za nižších teplot, a poté při 

několikahodinovém působení 70˚C až 90˚C páry dochází ke zrání a tvrdnutí tohoto 

materiálu. Poté se již hotový materiál nechá vychladnout a roztřídí se dle požadovaných 

velikostí. 

Umělé kamenivo Aardelite nachází využití především pro[23]: 

• zásypy 
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• náspy 
• podkladní vrstvy 
• výplňové betony 
• podkladní betony 

 

 
Obr. 30: Umělé kamenivo Aardelite [31]  

 Výroba maltovin: 

„Ve výrobě maltových směsí může jit o celý jejich sortiment, tj. malty pro 

venkovní a vnitřní použití, speciální malty na pórobetony, malty tepelně izolační, malty 

pro různé speciální účely apod. Ve všech těchto případech však musí předcházet posouzení 

všech fyzikálních i chemických vlastností výchozího popílku a jejich kolísání, na které 

poté navazují vypracované příslušné receptury, podmíněné požadovanými vlastnostmi 

celého výrobku.“ [23] V případech využití popílků jako suché maltové a omítkové směsi, 

je popílek využit nejen jako výplň dané směsi, ale také se ho využívá pro své pucolánové 

(hydraulicky aktivní) vlastnosti. 

 Výroba cementů: 

Ve výrobě cementových směsí se popílky využívají jednak jako jedna z jejich 

složek, nebo při mletí cementu jako hydraulická přísada pro regulaci tuhnutí cementu, tak i 

jako přídavek do rotačních pecí za účelem snížení produkce SO2. Využitím popílku 

v cementu se může ušetřit až 30% portlandského slínku a dojde ke zlepšení některých 

vlastností cementu. Uhlík, jenž nebyl spalovacím procesem spálen, zhoršuje 

mrazuvzdornost cementů a také ho zabarvuje do šeda. Proto lze používat popílek k výrobě 

cementů přibližně v poměru 1:4. [23] 
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 Výroba betonu: 

Popílek se při zpracování betonových směsí využívá buď jako nejmenší frakce 

kameniva, což přispívá ke zlepšení kvality betonu, anebo jako cement, čímž se snižuje jeho 

přímá spotřeba. Jako příměs do betonu jsou vhodnější popílky z elektrostatických 

odlučovačů, jenž je jemnější a slouží jako částečná náhrada cementu. [23] 

Výhody použití popílku v betonových směsích: 

• zlepšují kvalitu betonu 
• lepší zpracovatelnost 
• lepší čerpatelnost 
• omezení tvorby trhlin 
• zmenšují dotvarování 
• zvyšují vodotěsnost 
• zlepšují odolnost proti mrazu a agresivním vlivům 

 
Příklady využití betonů s přísadou popílku: 

• masivní betonové konstrukce 
• základy budov 
• podkladové vrstvy 
• opěrné stěny 
• přehradové hráze 
• mosty 
• tunely 

 Výroba izolačních materiálů: 

Využití popílků nachází své podstatné umístění ve výrobě různých druhů izolačních 

materiálů. Minerální vlákna na bázi popílků se vyrábějí technologií natavování 

s následným rozvlákněním. Z ekonomického hlediska se jedná o velmi lukrativní výrobu, 

avšak investiční náklady na vybudování celé technologie jsou značné.  

 Výroba cihel: 

Ve výrobě pálených cihel zpracováním popílků jsou ve zpracovatelském průmyslu 

odhadovány velké možnosti. Výhodou těchto výrobků je nízká hmotnost a dobré tepelně-

izolační vlastnosti, což předurčuje jejich použitelnost ve většině typů pozemního 

stavitelství. 
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Popílek je v cihlářské výrobě možno použít jako[23]: 

• základní surovinu 
• korekční složku 
• surovinu pro výrobu umělých, tzv. vápenopískových cihel 

 
Obr. 31 Cihla Benit vyrobená z popílku [32] 

3.2.3. Využití popílků v dopravním stavitelství 

Popílky jako nejrozšířenější průmyslový odpad jsou stále častěji využívány 

v dopravním stavitelství, čímž se šetří spotřeba přírodních materiálů, na jejichž vytěžení se 

spotřebovává čím dál tím více finančních prostředků. Hlavní podmínkou využití popílků 

v dopravním stavitelství je aby vrstvy z něj vytvořené splňovaly požadované pevnostní 

vlastnosti. Jako podkladová vrstva vozovky se používá směs strusky a popílku, jež je 

zpevněná cementem.  

Čistý popílek se v dopravním stavitelství používá [23] : 

• výstavbu podkladových vrstev 

• jako pojivo pro stabilizaci štěrkopísku s příměsí vápna nebo cementu 

• na vytvoření tepelně-izolační vrstvy, která chrání vozovku před nárazovostí 

3.2.4. Využití popílků při čištění odpadních vod 

Pro účely čištění odpadních vod jsou vhodné zejména popílky zachycené 

v elektrostatických odlučovačích. Využívají se jako náplně do filtrů při čištění některých 

odpadních vod, kde jsou dosahovány až překvapivě vysoké účinnosti. Životnost náplně 

filtrů je 10-20 let. Čištění je vysoce účinné zejména na tenzidy, patogenní bakterie, 

nepolární látky, těžké kovy a PCB. U nás při použití českého patentu vyrábí sorbent pod 

obchodním názvem CINIS stejnojmenná společnost. [30] 
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3.2.5. Solidifikace popílků 

Solidifikace je technologickým procesem úpravy tuhých odpadů ze spalovacího 

procesu, ve kterém dochází k jejich stabilizaci vhodnými přísadami. Přičemž procesem 

stabilizace je myšlena změna fyzikálních a/nebo chemických vlastností tuhých odpadů ze 

spalování. Ve zpracovávaných materiálech dochází v závislosti na jejich charakteru a 

druhu použitých stabilizačních přísad ke vzniku různých typů fyzikálně-chemických vazeb 

(sorpce, pucolánové a cementační reakce, mikroenkapsulace). Tato stabilizace zajistí 

snížení možnosti vyluhování nebezpečných prvků a sloučenin, čímž se snižuje rizikovost 

odpadu vůči životnímu prostředí. Proces solidifikace probíhá s přesně dávkovaným 

množstvím odpadu, stabilizačních činidel, vody a ostatních materiálů dle individuálních 

požadavků. 

Produkty solidifikace: 

• Aglomerát: Výroba aglomerátu spočívá ve smíchání popílku s vodou bez použití 

vápna. Vodní výluh obsahuje velmi nízké koncentrace škodlivých látek. Nejčastější 

využití aglomerátů spočívá v rekultivačních pracích po těžbě povrchových 

uhelných dolů. 

• Stabilizát: Stejně jako aglomerát se příprava stabilizátu děje smícháním popílku 

s vodou, avšak u tohoto typu se přidává navíc stabilizační činidlo, což může být 

vápno, či energosádrovec. Takto vytvořený stabilizát dosahuje po vysušení a 

zatvrdnutí pevnosti až 10 MPa. Škodlivé prvky se u tohoto typu zafixují do 

krystalické mřížky materiálu, čímž se snižuje jejich vyluhovatelnost. 

• Deponát:  Výroba deponátu spočívá ve smíchání popílku a energosádrovce 

s vodou, čímž se po zatvrdnutí mírně sníží vyluhovatelnost škodlivých látek ve 

srovnání s původními složkami. 

[23] [33] [34] [35] 
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Obr. 32: Zařízení na solidifikaci tuhého odpadu [32] 

3.2.6. Skládkování popílků 

Skládkování je nejméně vhodná forma nakládání s tuhými zbytky po spalování, 

avšak je jednou z nejrozšířenějších a nejvyužívanějších metod v mnoha zemích. Díky 

skládkování dochází k negativním účinkům na životním prostředí. Je však snaha 

minimalizovat tyto dopady alespoň zdokonalením metody přepravy a skladování popílků, 

což by mělo předejít jejich zbytečnému rozprašování či sesuvům vrstev těchto materiálů. 

Jak již bylo v předchozí kapitole zmíněno, aby se předcházelo zbytečným únikům 

škodlivých látek do životního prostředí, je zapotřebí tyto popílky stabilizovat, čímž dojde k 

zafixování nebezpečných složek do tuhého kompozitu. Skládkováním však dochází ke 

ztrátě užitkových složek, které odpad obsahuje. 
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4. Technologie spalování nebezpečných odpadů ve SPOVO, a.s. 

Ostrava 

Spalovna průmyslových odpadů SPOVO, a.s. je v provozu od roku 2001. 

Majitelem této spalovny je nadnárodní společnost SITA, která je členem skupiny SUEZ a 

INDAVER zabývající se problematikou nakládání s odpady v celé Evropě. 

Obr. 33 Spalovna průmyslových odpadů SPOVO, a.s. [36, 37] 

4.1. Základní charakteristika spalovny 

Spalovna průmyslových odpadů SPOVO, a.s. se nachází v průmyslové části města 

Ostrava - Mariánské hory (obr. 34), a je určena pro bezpečné zneškodňování nebezpečných 

odpadů z průmyslových podniků. Původní záměr výstavby této spalovny byl ve spalování 

nebezpečných kalů, které jsou uloženy v nedalekých lagunách bývalého podniku Ostramo, 

a které jsou v dnešní době vážným ekologickým i ekonomickým problémem města. 

Tato spalovna je koncipována pro spalování kapalných, kašovitých, pastovitých i 

pevných odpadů. Zařízení je z hlediska obsahu škodlivin určeno, při dodržení určitých 

technologických podmínek, pro zneškodňování všech nebezpečných odpadů, včetně 

odpadů s obsahem chlóru, vysokým obsahem síry, těžkých kovů a vysoce stabilních 

organických látek (např. PCB, freonů). Není zde však možno spalovat výbušniny, láhve na 

stlačený plyn, radioaktivní látky a dlouhodobě odpady s obsahem alkalických látek. [36, 

37] 
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Obr. 34: Umístění spalovny NO SPOVO, a.s. v Ostravě [zdroj: mapy.cz] 

V dnešní době spalovna splňuje všechny české zákonné normy (zákon o ovzduší č. 

86/2002 a všechny jeho prováděcí vyhlášky) i všechna kritéria Evropské unie pro spalovny 

nebezpečných odpadů. Dne 11.12.2003 byl udělen firmě SPOVO, a.s. certifikát ISO 9001 

a ISO 14001  a dne 19.11.2004 certifikát bezpečnosti na pracovišti OHSAS 18001. 

V červenci 2001 bylo vydáno pro SPOVO, a.s. integrované povolení podle zákona 

č. 76/2002. V roce 2007 bylo schváleno na KÚ Moravskoslezského kraje povolení v 

souvislosti s navýšením kapacity spalovny z 1,95 t/hod na 2,3 t/hod odpadů. [36, 37] 

4.2. Technologické schéma spalovny SPOVO, a.s. 

Celá technologie spalovny je dálkově řízena a sledována centrálním řídicím 

systémem ovládaným z velínu (obr. č. 36). Důležité provozní údaje jsou svedeny na řídící 

panel, kde se nastavují zvolené parametry. Pro rozjíždění spalovacího procesu se využívá 

zemní plyn. Odpady jsou podávány do rotační pece přes její stacionární přední stěnu, která 

odděluje oblast spalování od okolí. Vlastní spalovna je souborem několika 

technologických stupňů (obr. č. 35), které komplexně zabezpečí manipulaci a bezpečné 

zneškodnění škodlivin, obsažených v odpadech, s využitím tepla pro výrobu páry. [36, 37] 
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Obr. 35: Technologické schéma spalovny SPOVO, a.s. [36, 37] 

 

Obr. 36: Velín spalovny SPOVO, a.s. [36, 37] 

 

Turbína- výroba el. energie 
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4.2.1. Příjem odpadů 

Ve spalovně SPOVO, a.s. lze přijímat odpady kapalné, pevné i plynné. Dovoz 

těchto odpadů je nejčastěji v autocisternách, kontejnerech i sudech. Kapalné odpady jsou 

přečerpány do skladovacích zásobníků (obr. 37), odkud jsou v případě potřeby čerpány 

přímo do hořáku rotační pece i dospalovací komory. Pevné odpady jsou umístěny do 

bunkru (obr. 38, 39) a odtud se pomocí drapáku dávkují přes násypku do rotační pece. 

Pokud se jedná o pevné kusové odpady (sudy) ty jsou umístěny v meziskladu (obr. 40) a 

poté jsou přímo vhazovány do rotační pece. Plynné odpady jsou uskladněny v zásobnících 

stejného typu jako zásobníky určené pro kapalné odpady. Součástí vybavení spalovny je i 

drtič, který umožňuje úpravu odpadů o větších rozměrech. Spalovna má také svoji 

laboratoř, která zajišťuje analytické rozbory všech dodaných odpadů. 

 

Obr. 37: Skladovací zásobníky pro kapalné odpady [38] 

Obr. 38, 39 Skladovací bunkr pro pevné odpady [38] 
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Obr. 40: Mezisklad pro pevné kusové odpady [38] 

4.2.2. Spalovací část 

Tuto část tvoří rotační bubnová pec o délce 10m, a průměru 3m  (obr. 41), kde se 

odpady spalují při teplotách kolem 850˚C. Za ní se nachází sekundární dospalovací komora 

(obr. 42), kde se odpady odstraňují při 1100 - 1200˚C. V roce 2010 čeká, z důvodu 

opotřebení materiálu, rotační pec kompletní výměna vnitřního obložení (provádí se co 3 

roky), což zabere 10 dní práce a jedná se o investici ve výši 6 milionů Kč. 

Obr. 41: Rotační bubnová pec [38] 

 

 

 

      
            Obr. 42: Sekundární dospalovací komora [38] 
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Na obrázku 43 je znázorněno chlazení vnějšího pláště rotační pece parou o teplotě 

180˚C, z toho důvodu, že teplota pláště se pohybuje kolem 400˚C a při použití chladícího 

média o nižší teplotě by došlo k destrukci pece. 

 

Obr. 43: Chlazení rotační pece parou [38] 

  Nespalitelný zbytek odchází ve formě strusky. Zajištění potřebné teploty spalování 

při najíždění, během provozu i odstavování je dosahováno přídavnými plynovými hořáky. 

Sekundární dospalovací komora s dobou zdržení cca 2 s zajišťuje úplnou destrukci 

nebezpečných vysoce stabilních organických látek (např. PCB, freonů). [36, 37] 

4.2.3. Parní kotel 

Parní kotel využívá tepla spalin k výrobě páry o tlaku 3,2MPa a teplotě 390˚C, 

která je využívána jednak pro potřebu vlastní technologie, případně někdy také pro prodej 

nedalekému chemickému závodu BorsodChem s.r.o. V roce 2008 byla zakoupena za 19 

milionů korun protitlaká turbína T320 (obr. 44) pro výrobu elektrické energie pro vlastní 

potřebu, která má výkon 0,6MW. Díky této instalaci se pokryla vlastní spotřeba elektrické 

energie z 60 až 80 %, a došlo tak ke snížení poplatků za nákup elektřiny na 400 000,- 

Kč/měsíc. Díky tomu se také spalovna SPOVO, a.s. v roce 2009 dostala poprvé od svého 

spuštění v roce 2001 do kladných hospodářských čísel. 



 

56 |  
2010 

 

Obr. 44: Protitlaká turbína T320 o výkonu 0,6MW [38] 

4.2.4. Proces čištění spalin 

Nejsložitějším systémem spalovny je proces čištění spalin, který se skládá z 

několika technologií, umožňujících ze spalin odstraňovat škodliviny. 

Elektrostatický filtr: 

Slouží ke snížení obsahu prachových částic ve spalinách. 

 

Obr. 45, 46 Elektrostatický filtr [38] 
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Dvoustupňové mokré praní: 

„V pračce prvního stupně jsou spaliny skrápěny vodou a dochází zde k odstranění 

HCl, HF, částečně i SO3 a také k odstranění zbývajících těžkých kovů při pH okolo 1,2. 

Odpadní vody jsou čištěny v systému čištění odpadních vod. Druhý stupeň praní pomocí 

vápenného mléka slouží k odstranění SO2. Z důvodu vysokého podílu SO2

Obr. 47: Vnější část dvoustupňové pračky spalin [38] Obr. 48: Zásobník vápenného mléka [38] 

Dioxinový filtr: 

Částice dioxinů a těžkých kovů jsou adsorbovány aktivním koksem, který se 

vstřikuje do proudu spalin. Pro zachycení použitého aktivního koksu je nutné za dioxinový 

filtr zařadit tkaninový filtr. 

Tkaninový filtr: 

 Tkaninový filtr je vyroben z tkaninových rukávků, jež jsou pulsně oklepávány 

vzduchem. Slouží k zachycení aktivního koksu, nasyceného částicemi dioxinů a těžkých 

kovů z procesu čištění dioxinů.  

 je tento stupeň 

praní rozdělen na dvě prací jednotky. První prací jednotka slouží hlavně pro výrobu 

sádrovce a druhá pro dosažení požadovaných hodnot emisí. Mokrý sádrovec je zbaven 

přebytečné vody v odstředivce. Odpadní voda se používá na ostřik demistrů (odlučovačů 

kapek).“ [36, 37] 
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Obr. 49: Tkaninový filtr [36] 

DENOx katalyzátor: 

„Z důvodu snížení obsahu NOX pod limitní hodnotu jsou spaliny vedeny do oblasti 

vstřikování čpavku a katalyzátoru SCR (selektivní katalytický reaktor DENOX), kde 

dochází k odstranění NOX za vzniku NH3

4.2.5. Odvod spalin 

. Před SCR zařízením je instalován tepelný 

výměník typu spaliny/spaliny a hořák na zemní plyn pro zajištění provozní teploty v SCR 

zařízení.“ [36, 37] 

Po odstranění všech škodlivých látek (daných normou) ze spalin, spaliny vycházejí 

komínem do ovzduší. Ještě před vstupem spalin do komína, analyzuje kontinuálně 

automaticky monitorovací systém obsah polutantů ve spalinách (obr. 50). 

Kontinuální monitorovací systém zahrnuje tyto emisní analyzátory: 

• systém pro analýzu HCl, CO, SO2, NO

• měření TOC - organické látky, vyjádřené jako celkový organický uhlík 

X 

• měření prachu 

• analyzátor kyslíku 
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Obr. 50: Kontinuální monitorovací systém obsahu polutantů a komín [36] 
 

4.3. Produkty po spalování ve společnosti SPOVO, a.s. 

Mezi hlavní produkty po spalovacím procesu ve společnosti SPOVO, a.s. patří 

především: 

• tuhé odpady 
• plynné emise 
• odpadní vody - čistění společně s odpadními vodami přilehlých chemických závodů 

4.3.1. Produkce tuhých odpadů v roce 2008 

Tabulka č. 9: vyprodukované tuhé odpady v tunách v roce 2008 [36, 37] 

  LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN 
kód název       

19 01 05 filtrační koláče 17,92 21,28 16,52 7,44 18,52 13,92 

19 01 11 popel, struska 221,82 178,46 150,52 140,92 149,12 168,08 
10 01 05 pevné reakční 

 
37,29 62,38 32,96 8,76 11,07 37,19 

19 01 13 popílek 29,04 26,93 23,52 30,30 27,84 43,99 
 CELKEM 306,07 289,05 223,52 187,42 206,55 263,18 

 

  ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC 
kód název       

19 01 05 filtrační koláče 20,63 23,40 17,56 20,41 22,63 13,8 

19 01 11 popel, struska 166,60 157,36 168,32 184,93 146,48 165,52 
10 01 05 pevné reakční 

 
31,18 18,60 19,76 8,68 9,16 15,8 

19 01 13 popílek 29 20,54 34,88 22,991 35,23 34,04 
 CELKEM 247,41 219,90 240,52 237,01 213,50 229,16 
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Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že největší podíl produkce zabírá struska a 

popel. Nakládání s nimi probíhá z velké části jejich uskladněním na skládce nebezpečných 

odpadů. Výjimkou byla na krátkou dobu odběr externí firmy, která se snažila ze strusky 

vyseparovat kovonosné rudy magnetickým separátorem. Tento proces však nebyl příliš 

ekonomicky efektivní a proto se od něj upustilo, a v dnešní době všechna struska je 

uskladňována na skládce nebezpečných odpadů. 

Vyprodukovaný popílek, odpad z filtračních koláčů a i pevné filtrační odpady se 

solidifikují a uskladňují na skládce nebezpečných odpadů. 

Ve společnosti SPOVO, a.s. byl zkoušen prodej sádrovce, avšak pro jeho malou a 

nepravidelnou produkci byla tato snaha zastavena, jelikož neměla tížený ekonomický 

efekt. 

4.3.2. Produkce znečišťujících plynných emisí 

Tabulka 10: Autorizované měření emisí vyprodukovaných v roce 2008 [36, 37] 

Druh emise průměr hm. tok 
Vyprodukované 

emise 

 
 

[mg/m3]  [g/hod] [kg/rok] 

TZL 1,7 34,2 265,6 

NH3 5,43 99,98 776,3 

HCl 1,73 31,95 248,1 

HF < 0,05 < 0,97 7,5 

Hg 0,0046 0,0924 0,7 

Cd+Tl 0,0187 0,3768 2,9 

As,Pb,Sb,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,V,Sn 0,1398 2,779 21,6 

TOC 2 36 279,5 

CO 6 111 861,9 

NOx 67 1236 9597,5 

SO2 10 188 1459,8 

PCDD/F 0,0000257 0,00000048 3,7·10-6 
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Tabulka 11: Autorizované měření emisí vyprodukovaných v roce 2008 [36, 37] 

Druh emise 
průměr emise 

[mg/Rm3]  [kg/rok] 

TZL 1,6 294,6 

TOC 3,5 644,3 

HCl 2,9 533,9 

SO2 2,5 460,2 

NOx 46,6 8578,8 

CO 16,8 3092,8 

Na obrázku číslo 54 je znázorněné autorizované měření emisí škodlivin ze spalovny 

průmyslových odpadů SPOVO, a.s. z 6.5.2009 a 29.6.2009. 

Tabulka 12: autorizované měření emisí škodlivin ze spalovny průmyslových odpadů SPOVO, a.s. [37] 
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5. Stanovení základních parametrů tuhého odpadu po 

spalování, včetně návrhu jeho úpravy 

Stanovením základních parametrů popílku odebraného ve společnosti SPOVO, a.s. 

může být porovnávána laboratorní činnost s vyhláškou č. 294/2005 Sb. o podmínkách 

ukládání odpadů na skládky. Proto byli i jednotlivé základní parametry vybrány dle této 

vyhlášky.  

Hlavním úkolem celé laboratorní činnosti je porovnat tyto parametry odebraného 

vzorku popílku před procesem biologicko-chemického loužení bakteriemi Thiobacillus 

Ferrooxidans, a po dokončení tohoto loužení. Posledním krokem je navržení možné 

úpravy popílku s přihlédnutím na možnosti provozu i ekonomickou stránku. 

5.1. Charakteristika odebraného vzorku popílku ze společnosti SPOVO, 

a.s. 

Pro stanovení základních parametrů byl použit vzorek popílku odebraného ze 

společnosti SPOVO, a.s. na jaře roku 2009. Vzorek byl odebrán lopatkou a uzavřen 

v nepropustném obalu, aby nedošlo k jeho kontaminaci a zároveň aby nedocházelo k jeho 

únikům do okolí. 

Odebraný popílek byl velmi jemné zrnitosti (částečky menší než 1mm) s příměsí 

větších zrn a byl šedé barvy (obr. 51). 

 

Obr. 51: Vzorek odebraného popílku [38] 

Před samotným procesem bakteriálně-chemického loužení bakteriemi Thiobacillus 

Ferrooxidans bylo nejdříve nutné popílek roztřídit na vibračním sítě (obr. 52), abychom 

získali stejnoměrné zrnitostní složení.  
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Obr. 52: Sítování vzorku popílku [38] 

Také bylo provedeno jeho mineralogické složení v laboratořích Institutu 

Geologického Inženýrství, VŠB – TUO. Toto mineralogické složení (graf 4) bylo 

provedeno analytickou metodou RTG difrakce, která využívá rentgenového záření pro 

přesné určení jednotlivých minerálů. 

 

Graf 4: Mineralogické složení vzorku popílku [38] 

5.2. Bakteriálně-chemické loužení bakteriemi Thiobacillus Ferrooxidans 

Pro bakteriální loužení 100 gramů vzorku popílku bylo nejdříve nutné přichystat 

loužící médium, kam mohli být naočkovány bakterie Thiobacillus Ferrooxidans. Jako 

loužícího média byl použit roztok Silverman9, který byl připraven ve dvou 

Erlenmayerových baňkách. 
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V první baňce byly namíchány tyto chemické sloučeniny: 

1) 2g (NH4)2SO

2) 0,1g KCl 
4 

3) 0,5g K2HPO

4) 0,5g MgSO
4 

4·7H2

5) 0,01g Ca(NO

O 

3)

6) 700ml destilované vody 
2 

V druhé baňce byly namíchány tyto chemické sloučeniny: 

1) 2ml H2SO4 (0,5mol·l-1

2) 40g FeSO

) 

4·7H2

3) 300ml destilované vody 

O 

Po přichystání těchto dvou roztoků následovalo jejich smíchání do dvoulitrové 

baňky. Takto bylo přichystáno loužící médium o pH 1,8 až 2,0, a bylo již připraveno 

k naočkování 0,2 l bakterií Thiobacillus Ferrooxidans. 

Do takto naočkovaného roztoku bylo nutné zavést provzdušňovací hadici, která 

zajistila striktně aerobním bakteriím Thiobacillus Ferrooxidans plynulý přísun vzduchu 

(obr. 53). Následně bylo nutné udržovat pH roztoku okolo 2,4 přidáváním kyseliny sírové. 

Při velké aktivitě bakterií docházelo také k úbytkům roztoku, což se řešilo přiléváním 

destilované vody a následně vyladěním hodnoty pH. Při těchto podmínkách probíhalo 

loužení přibližně 5 týdnů. 

 

Obr. 53: Dvoulitrová loužící baňka s aerační hadicí [38] 
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Po dokončení biologicko-chemického loužení byl roztok zanechán přibližně 3 

hodiny bez aerační hadice, aby došlo k usazení námi zkoumaného vzorku. Následně se 

provedlo odčerpání přebytečného roztoku tak, aby ho se vzorkem zůstalo co nejméně. 

Následným krokem bylo promytí vzorku kyselinou chlorovodíkovou a dále promývání 

destilovanou vodou na podtlakovém filtračním zařízení (obr. 54), aby bylo dosáhnuto 

neutrální hodnoty pH. 

 

Obr. 54: Podtlakové filtrační zařízení [38] 

Po vyrovnání pH na neutrální hodnotu byl vzorek vyjmut z filtračního zařízení na 

skelnou podložku a vložen do sušící komory o teplotě 80˚C k dokonalému proschnutí. 

5.3. Definice základních parametrů popílku 

Základní parametry jsou vybrány podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách 

ukládání odpadů na skládky a konkrétně dle přílohy č. 2, která stanoví maximální 

dovolenou vyluhovatelnost odpadů a třídy vyluhovatelnosti. Dle přílohy č. 12 této 

vyhlášky jsou vybrány technické normy pro analytická stanovení typů vyluhovatelnosti. 

Jako hlavní metody pro stanovení těchto základních parametrů byly vybrány: 

• Spektrometrické stanovení fenolů ve vodách 

• Stanovení aniontů metodou iontové chromatografie 

• Stanovení Ba, Cr, Cu a Zn metodou ICP-AES 

• Stanovení  Hg analyzátorem AMA 254 
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• Stanovení As, Mo, Se a Sb metodou elektrotermické AAS 

• Stanovení Cd, Ni a Pb metodou plamenové AAS 

• Stanovení rozpuštěných látek 

• Stanovení pH 

 

 Spektrometrické stanovení fenolů ve vodách - fenolový index: 

„Fenol a jeho deriváty jsou široce využívány v chemickém průmyslu. Fenol je 

hlavním chemickým meziproduktem pro výrobu syntetických vláken a fenolových 

pryskyřic. Díky biocidním účinkům je také přípravku obsahujících fenol využíváno pro 

ošetření materiálu, které je třeba chránit před zarůstáním mikroorganismy.“ [41] 

Toto stanovení bylo provedeno dle ČSN ISO 6439 fotometrickou metodou s 4-

aminoantipyrinem. Nejprve se ze vzorku vydestilují vodní parou (obr. 55) fenoly. 

 

Obr. 55: Destilační zařízení [38] 

Tyto fenoly dávají po reakci s 4-aminoantipyrinem v alkalickém prostředí, za 

přítomnosti hexakyanoželezitanu zbarvení vhodné k fotometrii. K fotometrickému 

stanovení se používá spektrometr Lambda 11 (obr. 56). 
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Obr. 56: Spektrometr Lambda 11 [43] 

 Stanovení aniontů metodou iontové chromatografie: 

Stanovení aniontů iontovou chromatografii se řídí dle normy ČSN EN ISO 10304-1  

a určují se tak množství fluoridů, chloridů a síranů.  

„Chromatografie je souhrnné označení pro skupinu fyzikálně-chemických 

separačních metod. Molekuly analytu (konkrétní látka, prvek, ion, funkční skupina, nebo 

jejich kombinace ve vzorku) se u všech typů chromatografických separací rozdělují mezi 

stacionární a mobilní fázi. Dělení je založeno na rozdílné afinitě složek směsi k mobilní a 

stacionární fázi. Při tomto způsobu chromatografie zachycuje sorbent určitý typ iontů 

výměnou za jiný iont.“ [44, 45] 

 Stanovení Ba, Cr, Cu a Zn metodou ICP-AES: 

Principem stanovení Ba, Cr, Cu a Zn je atomová emisní spektrometrie 

s plazmovým zdrojem a provádí se dle normy ČSN EN ISO 11 885. 

„Principem metody emisní atomová spektrometrie (AES) je sledování emisí 

elektromagnetického záření volnými atomy látek v plynném stavu, přičemž plazmový 

zdroj dovoluje analyzovat vzorky v roztoku. Používá se indukčně vázaný plazmový výboj 

(Inductively Coupled Plasma - ICP). Plazma vzniká působením vysokofrekvenčního 

elektromagnetického pole pomocí indukční cívky v prostředí argonu a její teplota je až 10 

000 K. Do ní je vnášen aerosol roztoku vzorku v argonu. Plazmový hořák je z taveného 

křemene a je chlazen argonem nebo dusíkem. Plazmový zdroj umožňuje analýzu velmi 

malých vzorků i nekovových materiálů s vysokou citlivostí. Je dnes nejrozšířenějším 

zdrojem.“ [42] 
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Obr. 57: Atomový emisní spektrometr s indukčně vázanou plazmou [38] 

 Stanovení  Hg analyzátorem AMA 254: 

„Analyzátor AMA-254 je spalovací analyzátor vyvinutý pro rychlé, bezpečné a 

přesné stanovení nízkých obsahů rtuti v pevných, kapalných a plynných materiálech. 

Zařízení využívající přímého spálení vzorku bez nutnosti zvláštní přípravy, 

zakoncentrování apod. provede kompletní analýzu za dobu 5 minut.“ [46] 

Vlastnosti přístroje: 

• Odpovídá standardu ASTM D-6722 

• Měření nezávislé na matrici 

• Možnost stanovení rtuti v kapalných i pevných materiálech 

• Nevyžaduje složitou přípravu vzorku 

• Standardní čas analýzy 5 minut 

• Odpovídá standardu EPA 7473 

• Řídící software pod operačním systémem Windows® 

• Volitelné příslušenství - autoloader pro 45 vzorků 
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Obr. 58: Analyzátor AMA 254 [47] 

 Stanovení As, Mo, Se a Sb metodou ETA-AAS: 

Podstatou metody atomové adsorpční spektrometrie (AAS) s elektrotermickým 

atomizátorem (ETA) je absorpce vhodného elektromagnetického záření volnými atomy 

v plynném stavu. Přičemž elektrotermickým atomizátorem je myšlena grafitová trubice, 

která je vyhřívaná elektrickým proudem. Touto trubicí prochází elektromagnetické záření. 

Zkoumaný vzorek se vnáší pomocí mikropipety na vnitřní stranu trubice nebo se umístí na 

nosnou podložku, a vlastní práce probíhá v ochranné atmosféře tvořené proudem argonu. 

[42] 

 

Obr. 59: Atomový absorpční spektrometr SOLAR UNICAM [38] 

 Stanovení Cd, Ni a Pb metodou plamenové AAS: 

U této metody atomové adsorpční spektrometrie je použit plamenový atomizátor, 

který pracuje na principu pneumatického zmlžování nebo ultrazvukového rozprašování 
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roztoku vzorku. Aerosol vzorku je smíšen s topným plynem a oxidovadlem a je vnášen do 

plamene, kde se atomizuje. Délka plamene zajišťuje dostatečnou absorpční dráhu. [42] 

 Stanovení rozpuštěných látek: 

Stanovení rozpuštěných látek se provádí dle normy ČSN 75 7346 z vodního výluhu 

vzorku. Již od minulého století je mírou veškerých rozpuštěných anorganických látek ve 

vodách experimentální gravimetrické stanovení tzv. rozpuštěných látek (odparku). 

Odměřený objem vodného výluhu se po filtraci odpařuje na vodní lázni do sucha. Poté se 

odparek suší při 105 °C do konstantní hmotnosti a zváží. [48] 

 Stanovení pH: 

Pro změření pH vodního výluhu je využito potenciometrické metody a řídí se dle 

normy ČSN EN 12506. „Potenciometrické měření pH je založeno na měření rovnovážného 

elektromotorického napětí galvanického článku tvořeného dvěma elektrodami ponořenými 

do měřeného roztoku. Jedna elektroda je srovnávací (referentní) se známým konstantním 

elektrodovým potenciálem. Druhá elektroda je indikační (měrná), jejíž potenciál je funkcí 

aktivity vodíkových iontů, závisí tedy na pH.“ [49] Pro naměření hodnoty pH vodního 

výluhu vzorku popílku se použil potenciometrický pH metr GRYF 158 (obr. 60). 

 

Obr. 60: Potenciometrický pH metr GRYF 158  [38] 

5.4. Návrh úpravy tuhého odpadu po spalování 

Návrh úpravy tuhých odpadů je přímo úměrný skutečnostem dějícím se na poli 

odpadového hospodářství. Pokud nebudeme brát v úvahu ekonomické aspekty úpravy 

těchto odpadů, můžeme vyvodit závěry, které jsou brány pouze z ekologického hlediska. 
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Návrh úpravy z ekologického hlediska: 

• Strusky:  

Hlavní úpravou by mělo být využití jejich kovonosných složek, to znamená možné 

nadrcení větších kusů a poté pomocí magnetických separátorů vyčlenění kovových 

komponent. Pokud by struska nenaplňovala kritéria hodnocení jako nebezpečného 

odpadu, bylo by další využití zřejmé jako stavební hmota, či součást stavebních 

hmot. 

• Popílky: 

V případě popílků by byla metoda biologicko-chemického loužení bakteriemi 

Thiobacillus Ferrooxidans jistě přínosná. Dosáhlo by se totiž získání dalších kovů, 

čímž by bylo zajištěno využití těchto popílků např. pro stavební účely. 

Z ekonomického hlediska jsou však tyto metody nevhodné, jelikož by se vynaložilo 

více úsilí a prostředků než by bylo možné těmito metodami získat. Samotný přínos 

spalování nebezpečných odpadů je dostatečný, a je jen otázkou času, kdy budou i mnou 

popsané návrhy úpravy vhodné nejenom z ekologického hlediska, ale také 

z ekonomického.  
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6. Vyhodnocení laboratorních měření a diskuze výsledků 

Veškeré zpracování laboratorních měření probíhalo v laboratořích Centra 

Nanotechnologií VŠB-TU Ostrava z vodného výluhu vzorku. Porovnání výsledků všech 

metod probíhalo dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., konkrétně přílohy č.2 této vyhlášky, která 

stanovuje maximální možné koncentrace rizikových prvků. Podle nichž se posuzuje, zda je 

možné tento odpad bez problémů skládkovat. Vyhláška stanoví jakým způsobem hodnotit 

odpady dle vyluhovatelnosti a mísitelnosti a způsob prokazování přijatelnosti odpadu do 

zařízení k využívání a odstraňování odpadů. 

Pro přímé srovnání vzorků s vyhláškou je zapotřebí uvést celou přílohu č. 2 (tab. 

10). 

Tabulka 13: Příloha č.2 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. o třídách vyluhovatelnosti odpadů 

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 0,04 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 

RL (rozpuštěné 
látky) 400 8000 6000 10000 

pH   ≥6 ≥6   
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Jednotlivé třídy vyluhovatelnosti nám udávají možnost uložení odpadu na skládku 

typu, která je pro: 

• Třídu vyluhovatelnosti I: S-IO Skládka inertních odpadů 

• Třídu vyluhovatelnosti IIa: S-OO2 a S-OO3 Skládka ostatních odpadů 

• Třídu vyluhovatelnosti IIb: S-OO2 Skládka ostatních odpadů 

• Třídu vyluhovatelnosti III: S-NO skládka nebezpečných odpadů 

6.1. Srovnání naměřených hodnot před bakteriálním loužením 

s vyhláškou č. 294/2005 Sb. 

Pro srovnání naměřených hodnot využívám vyhodnocených tabulek Centrem 

nanotechnologií VŠB-TU Ostrava. Nejdříve byla stanovena vlhkost vzorku v hmotnostních 

procentech s výsledkem 0,48 hm.% a nejistotou měření ±0,03 hm.%. 

Tabulka 14: Vyhodnocení laboratorního měření vzorku před bakteriálním loužením [51, 38] 

parametr Výsledek 
[mg/l] 

Nejistota 
[mg/l] 

pH 6,04 0,13 
RL 70500 2120 

Fenolový 
index < 0,05   

Fluoridy < 300   
Chloridy 20500 4510 
Sírany 18700 3370 

As < 0,01   
Ba 0,76 0,04 
Cd 51 5 

Cr celkový < 0,06   
Cu 9,79 0,2 
Hg 0,004 0,001 
Ni 0,61 0,04 
Pb 3,7 0,15 
Sb 0,21 0,05 
Se 2,82 0,46 
Zn 1009 71 
Mo 3,81 0,77 



 

74 |  
2010 

Pro lepší orientaci jsem použil červeného zvýrazněná pro ty hodnoty, které 

překročily maximální povolené množství vyluhovatelnosti III pro uskladnění odpadů na 

skládce nebezpečných odpadů.  

Dle výsledků je patrné, že jako nejvíce překročené limity vyluhovatelnosti třídy III 

před bakteriálním loužením byli: 

• rozpuštěné látky s až sedminásobným překročením 

• chloridy s desetinásobným překročením 

• sírany s trojnásobným překročením 

• kadmium se stonásobným překročením 

• selen s trojnásobným překročením 

• zinek s dvacetinásobným překročením 

• molybden pouze s jednotkami desetin 

6.2. Srovnání naměřených hodnot po bakteriálním loužení s vyhláškou č. 

294/2005 Sb. 

Tabulka 15: Vyhodnocení laboratorního měření vzorku po bakteriálním loužení [51, 38] 

parametr      Výsledek [mg/l] Nejistota [mg/l] 
pH 2,85 0,06 
RL 646 20 

Fenolový index < 0,05  
Fluoridy < 1  
Chloridy 15,6 3,5 
Sírany 380 69 

As < 0,01  
Ba < 0,05  
Cd 0,11 0,01 

Cr celkový < 0,03  
Cu 0,92 0,04 
Hg < 0,001  
Ni < 0,02  
Pb 2,88 0,12 
Sb 0,034 0,007 
Se 0,014 0,003 
Zn 11 0,6 
Mo 0,044 0,009 
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Z tabulky je patrné, že bakteriální loužení mělo značný vliv na obsah rozpuštěných 

látek v roztoku. Všechny překročené limitní hodnoty pro třídu vyluhovatelnosti III 

naměřené před bakteriálním loužením, byly odstraněny. 

Závěrem lze dodat, že pokud by tato metoda byla použita pro úpravu popílku před 

jejich skládkováním na skládku NO, vyhověla by v plném znění vyhlášce č. 294/2005 Sb. 

Avšak z ekonomického hlediska není tato možnost slibná, jelikož produkce popílků ve 

společnosti SPOVO, a.s. je v řádech desítek tun za měsíc, což by znamenalo vybudovat 

rozsáhlé zařízení pro bakteriální loužení. Jako vhodnější a ekonomičtější metoda úpravy se 

jeví stabilizace solidifikaci, jež má téměř stejný efekt. 

Pro úplnost uvádím v tabulce 16 přehledovou tabulku s porovnáním naměřených 

hodnot před a po bakteriálním loužení s přihlédnutím na III. třídu vyluhovatelnosti. 

Tabulka 16: Vyhodnocení laboratorního měření vzorku před a po bakteriálním loužení [51, 38] 

parametr      
Maximální přípustné 

hodnoty pro třídu 
vyluhovatelnosti III 

Před loužením Po loužení 

výsledek nejistota výsledek nejistota 

pH   6,04 0,13 2,85 0,06 
RL 10000 70500 2120 646 20 

Fenolový 
index   < 0,05   < 0,05   

Fluoridy 2500 < 300   < 1   
Chloridy 50 20500 4510 15,6 3,5 

sírany 5000 18700 3370 380 69 
As 2,5 < 0,01   < 0,01   
Ba 30 0,76 0,04 < 0,05   
Cd 0,5 51 5 0,11 0,01 

Cr celkový 7 < 0,06   < 0,03   
Cu 10 9,79 0,2 0,92 0,04 
Hg 0,2 0,004 0,001 < 0,001   
Ni 4 0,61 0,04 < 0,02   
Pb 5 3,7 0,15 2,88 0,12 
Sb 0,5 0,21 0,05 0,034 0,007 
Se 0,7 2,82 0,46 0,014 0,003 
Zn 20 1009 71 11 0,6 
Mo 3 3,81 0,77 0,044 0,009 
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7. Závěr 

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo posoudit možnosti nakládání s tuhými 

odpady ze spalovacího procesu spalovny nebezpečných odpadů SPOVO, a.s. Ostrava. 

Jelikož je celá problematika spalování nebezpečných odpadů značně obsáhlá, bylo vhodné 

se v teoretické části nejdříve seznámit se statistickými údaji nebezpečných odpadů. 

Dále byla popsána spalovací technologie obecně a představení možností nakládání 

s tuhými zbytky po spalovacím procesu. V další části jsem se věnoval vlastní problematice 

spalovny SPOVO, a.s. Ostrava. 

Experimentální část byla zaměřena na využití bakteriálního loužení za pomoci 

bakterií Thiobacillus Ferrooxidans na vyprodukovaném popílku touto spalovnou. 

Z výsledků laboratorní činnosti je patrné, že metoda bakteriálního loužení měla 

značný vliv na obsah rozpuštěných látek v roztoku. Všechny překročené limitní hodnoty 

pro třídu vyluhovatelnosti III, naměřené před bakteriálním loužením, byly odstraněny. Lze 

dodat, že pokud by tato metoda byla použita pro úpravu popílku ze společnosti SPOVO, 

a.s. před jejich skládkováním na skládku NO, plně by vyhověla vyhlášce č. 294/2005 Sb. 

Avšak z ekonomického hlediska není tato možnost příliš vhodná, jelikož produkce popílků 

ve společnosti SPOVO, a.s. je v řádech desítek tun za měsíc, což by znamenalo vybudovat 

rozsáhlé zařízení pro bakteriální loužení. Jako vhodnější a ekonomičtější metoda úpravy se 

jeví stabilizace solidifikací, jež má téměř stejný efekt, ale výraznější ekonomickou úsporu. 

Závěrem lze dodat, že metody spalovacích procesů jsou dále zdokonalovány, a je 

jen otázkou času kdy i lidé bez odborného vzdělání přijdou na to, že je tato technologie 

velmi prospěšná jak pro ně samé, tak pro životní prostředí. 
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Příloha č. 1 

Seznam nebezpečných vlastností odpadů 

Kód 
Nebezpečná 

vlastnost odpadu 
Popis nebezpečné vlastnosti 

H1 Výbušnost 

Pevné, kapalné, pastovité nebo gelovité látky a přípravky,  které 
mohou exotermně reagovat i bez přístupu vzdušného kyslíku, 
přičemž rychle uvolňují plyny, a které, pokud jsou v částečně 
uzavřeném prostoru, za definovaných zkušebních podmínek 
detonují, rychle shoří nebo po zahřátí vybuchují. 

H2 Oxidační schopnost Látky a přípravky, které vyvolávají vysoce exotermní reakci 
ve styku s jinými látkami, zejména hořlavými. 

H3-A Vysoká hořlavost 

1. Látky a přípravky, které se mohou samovolně zahřívat a 
nakonec se vznítí ve styku se vzduchem při pokojové teplotě 
bez jakéhokoliv dodání energie. 

2. Pevné látky a přípravky, které se mohou snadno zapálit po 
krátkém styku se zdrojem zapálení a které pokračují v hoření 
nebo vyhořely po jeho odstranění. 

3. Kapalné látky a přípravky, které mají velmi nízký bod 
vzplanutí. 

4. Látky a přípravky, které ve styku s vodou nebo vlhkým 
vzduchem uvolňují vysoce hořlavé plyny v nebezpečných 
koncentracích. 

H3-B Hořlavost Kapalné látky nebo přípravky, které mají nízký bod vzplanutí 
v rozmezí 21˚C ÷ ≤ 55˚C. 

H4 Dráždivost 
Dráždivé látky a přípravky, které nejsou žíravé a mohou při 
krátkém, prodlouženém nebo opakovaném styku s pokožkou 
nebo sliznicí vyvolat její zanícení.  

H5 Škodlivost zdraví Látky a přípravky škodlivé zdraví, které mohou po vdechnutí, 
požití nebo proniknutí kůží způsobit lehké poškození zdraví. 

H6 Toxicita 
Toxické látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo 
proniknutí kůží mohou vést k vážnému, akutnímu nebo 
chronickému poškození zdraví, případně i smrti. 

H7 Karcinogenita 
Karcinogenní látky nebo přípravky, které mohou po vdechnutí, 
požití nebo proniknutí kůží vést k onemocnění rakovinou nebo 
zvýšit četnost výskytu rakoviny 



 

 

H8 Žíravost 
Žíravé látky nebo přípravky, které mohou při krátkém, 
prodlouženém nebo opakovaném styku s pokožkou nebo 
sliznicí vyvolat její poškození. 

H9 Infekčnost 

Látky obsahující životaschopné mikroorganismy nebo jejich 
toxiny s dostatečnou virulencí v koncentraci nebo množství, o 
nichž je známo nebo spolehlivě předpokládáno, že způsobují 
onemocnění člověka nebo jiných živých organismů. 

H10 Teratogenita 
Teratogenní látky nebo přípravky, které mohou po vdechnutí, 
požití nebo proniknutí kůží vyvolat nebo zvýšit četnost 
výskytu nedědičných vrozených poškození. 

H11 Mutagenita 
Mutagenní látky nebo přípravky, které mohou po vdechnutí, 
požití nebo proniknutí kůží vyvolat vznik nebo zvýšit 
pravděpodobnost výskytu dědičných genetických vad. 

H12 Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické 
plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami  

H13 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního 
prostředí při nebo po odstraňování  

H14 Ekotoxicita 
Tuto nebezpečnou vlastnost mají odpady, které představují 
nebo mohou představovat akutní nebo pozdní nebezpečí pro 
jednu nebo více složek životního prostředí. 

 
  



 

 

Příloha č. 2 

Způsoby využívání odpadů 

Kód Způsob využívání odpadů 

R1 Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě 
energie 

R2 Získání/regenerace rozpouštědel 

R3 Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla 
(včetně kompostování a dalších biologických procesů) 

R4 Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin 
R5 Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů 
R6 Regenerace kyselin nebo zásad 
R7 Obnova látek používaných ke snižování znečištění 
R8 Získání složek katalyzátorů 
R9 Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů 
R10 Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii 

R11 Využití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů uvedených pod 
označením R1 až R10 

R12 Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 
až R11 

R13 
Skladování materiálů před aplikací některého z postupů uvedených pod 
označením R1 až R12 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před 
sběrem) 

 
  



 

 

Příloha č. 3 

Způsoby odstraňování odpadů 

Kód Způsoby odstraňování odpadů 

D1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování apod.) 

D2 Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů či kalů v 
půdě apod.) 

D3 Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných odpadů do vrtů, solných 
komor nebo prostor přírodního původu apod.) 

D4 Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo kalů 
do prohlubní, vodních nádrží, lagun apod.) 

D5 
Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do 
oddělených, utěsněných, zavřených prostor izolovaných navzájem i od okolního 
prostředí apod.) 

D6 Vypouštění do vodních těles, kromě moří a oceánů 
D7 Vypouštění do moří a oceánů včetně ukládání na mořské dno 

D8 
Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným 
produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů 
uvedených pod označením D1 až D12 

D9 
Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným 
produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů 
uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace) 

D10 Spalování na pevnině 
D11 Spalování na moři 
D12 Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů) 

D13 Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním některým z postupů 
uvedených pod označením D1 až D12 

D14 Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D13) před jejich 
odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D13 

D15 
Skladování odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod 
označením D1 až D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku odpadu 
před shromáždění potřebného množství) 
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