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Předmluva
Odpady, odpadové hospodářství, nakládání s odpady, jejich využívání jako druhotných
surovin nebo jako zdrojů energie, odstraňování odpadů jsou disciplíny, které jsou do
problematiky odpadového hospodářství zařazovány. Odpady a jejich problematika jsou jako
technická disciplína disciplínou mladou, zejména v zemích, kde až donedávna byly odpady
považovány za (v obecném povědomí) za „odpadky „. Problematika odpadů je technickou
disciplínou odvozenou, pokud jde o řešení a je zároveň multidisciplinární, pokud jde
o znalosti z oborů, z kterých je nutné při řešení vycházet.
Předmět odpady a druhotné suroviny na Fakultě životního prostředí Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vychází z předchozí výuky problematiky v nižších
ročnících. Stěžejním předmětem je předmět „Řízení odpadového hospodářství“, ve kterém je
přednášena komplexní problematika odpadového hospodářství. Studenti jsou seznámeni
s odpadovým hospodářstvím v celé šíři a to od legislativy odpadového hospodářství,
nakládání s odpady až po jejich využívání a odstraňování.
Po rozšíření tří-letého bakalářského studia na pěti-leté inženýrské studium na Fakultě
životního prostředí, stala se hlubší problematika odpadového hospodářství jeho důležitou
složkou. Odpadové hospodářství bylo zařazeno do výuky navazujícího studia v 8. a 9.
semestru do předmětu „Odpady a druhotné suroviny I a II“. V současné době je výuka
zařazena do I. a II. ročníku studia navazujícího na bakalářské studium a odpadové
hospodářství je samostatnou specializací. Výuka je zaměřena do hloubky problematiky
odpadového hospodářství se zaměřením na využití odpadů jako druhotných surovin, na
jednotlivá průmyslová odvětví a na technologie, ve kterých příslušné odpady vznikají a na
zpracování druhotných surovin v pojetí jako nového vývojového trendu v odpadovém
hospodářství České republiky. Řešení odpadového hospodářství, zejména pokud jde o využití
odpadů a to jak materiálové, tak energetické, musí jít v souladu se surovinovou politikou státu
a jeho energetickou koncepcí.
Druhý díl učebních textů pro předmět Odpady a druhotné suroviny navazuje na první
díl Odpady a druhotné suroviny I. Druhý díl zahrnuje další průmyslové obory, ve kterých
vzniká velké množství odpadů, ale také velké množství odpadů se v nich v rámci
recyklačních technologií využívá. První dvě kapitoly jsou věnovány odpadům ve sklářském
akeramickém průmyslu, včetně přehledu výrob. Další kapitola je věnována stavebnictví, ve
kterém se uplatňuje značné množství odpadů z jiných průmyslových výrob. Do této kapitoly
je zahrnuto, mimo jiné, i silniční a železniční stavitelství. Samostatnou kapitolou je výskyt
a čištění odpadních vod a na tuto kapitolu navazuje problematika kalů, jejich výskyt,
produkce a využití. Závěr učebních textů určených pro stadium předmětu Odpady a druhotné
suroviny je věnován těžebním odpadům.
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Úvod
Po komplexním pohledu na úroveň odpadového hospodářství v ČR je možné shrnout,
že nakládání s odpady byl z hlediska technické úrovně a rozvoje tržních vztahů dlouhodobě
zanedbávaný obor, který v současné době prochází dynamickým vývojem. Nová právní
úprava vytvořila základní a regulativní a řídící podmínky pro další rozvoj. Po rozpadu
a transformaci původních organizačních struktur státních podniků v důsledku privatizace
došlo k desintegraci subjektů působících v oblasti nakládání s odpady a ke vzniku množství
malých a středních podnikatelských subjektů zaměřených na podnikání při sběru a výkupu
odpadů, zpracování, využití a odstraňování. V současné době proces vzniku drobných živností
v oblasti nakládání s odpady stagnuje a začínají se uplatňovat integrační procesy vyvolané již
tržními silami. Zřetelný je nárůst aktivit velkých průmyslových firem a poměrně častým
jevem je vznik dceřiných společností, které operují především v oblasti třídění, úpravy,
odstraňování a využívání odpadů, jejich sběru a výkupu, přepravě nebezpečných odpadů,
popřípadě dovozu odpadů. V těchto případech jde často o kapitálové jištění mateřskou
společností, zejména při investičních záměrech pro pořízení technologií na úpravu a využití
odpadů, nebo při výstavbě např. skládek. Nárůst aktivit byl zaznamenán také u obcí a měst,
někdy za účasti zahraničního kapitálu. U obcí se jedná většinou o komplexní řešení
problematiky komunálních odpadů, minimálně o vybudování sítě separovaného sběru
vybraných druhů odpadů, jako jsou plasty, sklo, papír a nově biodegradabilní odpady
vyčleněné z komunálních odpadů. Celá řada obcí má vybudovány sběrné dvory pro
shromažďování velkoobjemových odpadů a odpadů nebezpečných, pocházejících od občanů,
popřípadě drobných živnostníků.
Důvodů pro využívání odpadů jako druhotných surovin je celá řada a určitě lze mezi
ně zařadit zhodnocení využitelné složky jednotlivých druhů odpadů, úsporu primárních
surovin a také v neposlední řadě šetrnější přístup k ochraně životního prostředí.
Komplexní řešení odpadového hospodářství v rámci ČR, představa a možnosti řešení
bylo nasměrováno vypracováním plánů odpadového hospodářství republiky, krajů a původců.
Přehled a řešení problematiky odpadového hospodářství, která je předmětem studia na
Fakultě životního prostředí bude jistě zajímat i odborníky z praxe a v neposlední řadě
i podnikatelské subjekty v oblasti nakládání s odpady.
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1 Sklářský průmysl
Sklářství jako takové patří mezi nejstarší odvětví, má dlouholetou světovou tradici.
První sklovité hmoty, tzv. „fajánse“ byly vyrobeny již v 5. tisíciletí před Kristem
v Mezopotánii a Egyptě. Skutečně skleněné předměty vznikaly pak v době 1600 před
Kristem. Znalost sklářství se šířila do Evropy ze Středního a Blízkého východu. Ohromný
rozkvět zaznamenalo toto odvětví v římské době, kdy bylo již vyráběno sklo obalové, okenní,
luxusní dekorované, a nově pak ve 13. století.
Ve sklářském průmyslu se vždy spolu s primárními surovinami zpracovával určitý
podíl odpadového skla, původně většinou z vlastních zdrojů, tj. zmetky nebo rozbité výrobky
(střepy), které se vracely zpět do výroby. Racionální hospodaření se surovinami a energií
a poměrně snadná dostupnost střepů usnadnily využití tohoto odpadu až do bezodpadové
technologie výroby skla.

1.1 Sklo
Sklo patří k velmi významným materiálům s širokým uplatněním v průmyslu,
stavebnictví, architektuře i v umění. Ve stavebnictví se nejčastěji používá k zasklívání oken
a dveří. Významně se uplatňuje také jako architektonický prvek, kdy hraje výraznou úlohu při
vytváření interiérů a exteriérů.
Svým složením je sklo velmi podobné vyvřelým horninám, čili přírodnímu materiálu.
Rozdílem je absence volného křemene, který by mohl způsobovat silikozu.
Sklo je obecně látka ve skelném stavu, vznikající ochlazením taveniny, které není
provázeno krystalizací, ale plynulým růstem viskozity, až se látka jeví na venek pevnou.
Viskozita látek ve skelném stavu je tak vysoká, že při krátkodobé deformaci se chovají jako
pevné pružné látky. Skla nemají určitou teplotu tání, nýbrž pod teplotou liquidu zvolna
měknou. V technické praxi jsou skla systémy na bázi anorganických oxidů ( sklotvorných
oxidů - většinou SiO2 a přísad).

1.1.1 Vlastnosti
Na rozdíl od krystalických látek postrádá struktura skla pravidelné, symetrické
a periodické uspořádání základních stavebních jednotek na delší vzdálenosti (viz obr. 1).

Obrázek 1. - Plošné znázornění rozdílů mezi: a. strukturou křemene, tj. krystalického SiO2 b. skleněného SiO2,
c. sodnokřemičitého skla.
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1.1.2 Základní druhy skla
Běžné technické sklo je sodno–vápenaté. Kromě obyčejných křemičitých skel jsou
známa skla:




boro- křemičitá,
křemičito-fosforečná,
křemičito-arzeničná.
Další druhy skla:







rozpustné (vodní) sklo, sodné nebo draselné,
sodnovápenaté sklo, např. ploché, obalové, užitkové,
draselnovápenaté sklo, český křišťál,
draselnoolovnaté sklo, olovnatý křišťál,
speciální skla, optická, lepená apod.

Do speciálních druhů skla se přidávají i jiné oxidy, např.: ZnO, BaO, MgO, Al2O3
a Li2O. Složení skla se vyjadřuje procentuálním poměrem jednotlivých oxidů.
Sklo lze rozdělit podle různých hledisek, požadavků a kritérií:
Podle druhů a účelu použití se vyrábí sklo:






tepelně-izolační
tvrzené,
bezpečnostní,
protipožární,
nábytkové,
Jiným rozdělením skla podle použití:















technické (ploché, tzv. “float”),
obalové,
varné,
optické,
sklo používané v dopravních prostředcích a speciálních strojích,
umělecko-průmyslové sklo,
stavební,
sklo pro elektrické přístroje a elektrická zařízení.
Podle způsobu výroby:






foukané,
lisované,
lité,
tažené.
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smaltované,
fasádní,
protihlukové,
protisluneční.

Podle použití:
a)






b)



technické:
tabulové,
obalové,
chemické,
optické,
elektroizolační,
jiné speciální.
umělecké:
broušené,
bižuterie.
Způsoby opracování skla:










řezání,
broušení,
lepení,
pískování,
vrtání,
kalení (tvrzení),
potisk,
leptání.

1.2 Původ odpadu a složení skleněných střepů
Jak již bylo řečeno, sklo je průzračná nebo průhledná látka, která vzniká zchladnutím
křemičitanové nebo jiné skelné taveniny. Sklo, resp. skelné materiály, je možno rozdělit podle
celé řady hledisek, a to zejména podle původu, chemismu, způsobu výroby a použití.
Chemickým složením je sklo podvojný křemičitan (sodný) s jedním alkalickým a jedním
dvojmocným kovem.
Na následujícím Obrázek 2 je uveden přehled výroby skla v České republice.

Obrázek 2. - Přehled výroby skla v České republice.
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Skleněné střepy vznikají ze skleněných výrobků, které ukončily svoji životnost, např.
lomem. Dále to mohou být výrobky na jedno použití (lahve). Skleněné střepy mají vždy tvar
úlomků, tloušťky 1 - 5 mm (i více) a rozměrů ponejvíce 5 x 5 cm. Ploché sklo má střepy větší,
u obalového skla se vyskytují někdy i celé lahve. Ve zcela speciálních případech se může
jednat o jemný prášek.
Sklo - skleněné odpady:






skleněné vlákno (izolační materiály, skelná vata)
sklo obalové (nápoje, potraviny, chemikálie)
sklo technické
sklo silikátové
jiný skleněný odpad (lepená skla, autoskla, drátoskla, solární panely)

Skleněné vlákno se připravuje z vhodných sklovin mechanickým tažením,
odstředivými způsoby, pneumaticky nebo kombinací těchto metod. Podle délky se rozlišuje
skleněná střiž, skleněné hedvábí, skleněná vata a skleněné textilie připravené tkaním. Povrch
odpadních skleněných vláken je zpravidla kontaminován organickými mazadly, změkčovadly
a pojivy.
Sklo obalové

Sklo jako materiál (obal) je označováno za přírodní produkt šetrný k životnímu
prostředí, nevykazuje hodnoty vyluhovatelnosti. Jednou z vynikajících vlastností je, že se dá
sklo 100% recyklovat, aniž by se to odrazilo na jeho kvalitě. Sklo je dobře odolné vodě, což
zapříčiňuje i jeho velmi pomalou rozpustnost v životním prostředí. Značnou výhodou je také
jeho biologická inertnost. Obalové sklo snáší teplou i studenou náplň, lze v něm sterilizovat
i pasterizovat a zejména hnědá sklovina udržuje obsah dlouho čerstvý. Skleněný obal, který se
vyrobí z recyklátu má stejné vlastnosti, i včetně zdravotní nezávadnosti, jako obal vyrobený
ze skloviny z primárních surovin (sklářský písek, soda, vápenec, živec apod.). Ve výrobě
nového skla lze použít až 90 % střepů z odpadového skla, čímž se uspoří primární zdroje
surovin a energie, a tím se sníží produkce emisí do ovzduší. Každých 10 % střepů ve směsi
ušetří kolem 2% energie při výrobě skla. Obal ze skla má také výhodu, že je inertní vůči
svému obsahu a vůči většině nečistot. Skleněné láhve jsou pro svoje inertní vlastnosti
vhodným typem obalů pro opakované použití (např. opakovaně použitelné pivní láhve). Na
druhé straně mají skleněné obaly také své nevýhody. Jsou totiž poměrně těžké a poměr mezi
váhou obalu a objemem nápoje či potravin je poměrně nepříznivý. Skleněné obaly jsou také
křehké, a ztěžují tak manipulaci s nimi, zejména dopravu. Od počátku 90. let podíl skleněných
obalů na trhu klesl. Nahradily jej nové materiály, jako jsou nápojové kartony nebo plasty
(především obecně známé PET láhve). Využití skleněných obalů zůstalo především
v pivovarnickém či vinařském průmyslu, kde se obaly z jiných materiálů, např. PET láhve
nebo plechovky, ve větší míře nesetkaly s úspěchem. V potravinářském průmyslu má sklo
svoje nezastupitelné místo pro balení specialit a exkluzivních potravin. U nealkoholických
nápojů se sklo používá především u obalů s malým obsahem (20cl, 25cl, 33cl) a to především
v oblasti gastronomie. Se skleněnými obaly se lze také setkat u luxusního drogistického zboží.
Druhým zdrojem původu jsou restaurace, hotely a samozřejmě i průmysl, především
potravinářský. Skleněné odpady jsou jako využitelná část komunálních odpadů sbírány
v obcích odděleně, v rámci tzv. separovaného sběru. Obyvatelé odkládají sklo do kontejnerů
k tomu určených nebo do jiných sběrových nádob. Sklo se třídí na většině území České
republiky podle barev, tj.na barevné a bílé, což umožňuje výrazně lepší využití střepů.
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Speciálním druhem skla je vodní sklo. Vodní sklo sodné se používá jako přísada do
odmašťovacích, pracích a čistících prostředků, jako pojivo při výrobě svařovacích drátů či
pískových forem ve slévárnách. V čistírnách odpadních jako odstraňovač těžkých kovů. Dále
pak jako lepidlo v papírenském průmyslu či aktivátor při výrobě geopolymerních materiálů.
Pro výrobu nátěrových hmot, tmelů, suchých maltových směsí apod. Ve stavebnictví se
používá draselné vodní sklo. Pro náročné aplikace jako jsou průmyslové podlahy, speciální
protipožární materiály, barvy apod. se používají méně známá vodní skla litná, sodno - litná
a draselno – litná.
Na Obrázek 3 je výroba autoskel ve společnosti AGC Glass Czech.

Obrázek 3. - Výroba autoskel AGC Glass Czech.

Skleněný odpad




z výroby, vzniká jako odpadní sklo neznečištěné škodlivinami přímo ve sklárně. Toto
odpadní sklo se vrací zpět do výroby a nejedná se tudíž o odpad ve smyslu odpadové
legislativy, ale o druhotnou surovinu, využívanou v rámci recyklace,
sběrové sklo získává se sběrem, organizovaným podnikatelským způsobem. Možnosti
získávání a sběru odpadového skla jsou následující:






průmyslový sběr,
separovaný sběr od obyvatelstva,
z komunálního odpadu tříděním na třídících linkách,
výkup střepů ve sběrnách,
skleněné střepy z dovozu.
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Průmyslový sběr, tj. sběr či spíše výkup od velkých producentů odpadového skla.
Střepy jsou obvykle čisté, jednodruhové, soustředěné. Tyto zdroje však většinou nepřesahují
čtvrtinu celkového výskytu odpadového skla a jsou i v České republice využívány.
Separovaný sběr od obyvatelstva je ve světě nejrozšířenějším způsobem získávání
skleněného odpadu pro následné opětovné využití jako druhotné suroviny. Při separovaném
sběru sám občan vyřeší dva závažné problémy: vytřídí sklo od ostatních komunálních odpadů,
nejlépe i barevně a odevzdá skleněný odpad zdarma společnosti. Podmínkou úspěchu je
promyšlené rozmístění sběrných nádob, odpovídající program jejich vyprazdňování, dobrá
propagace a komplexní výchova občanů a v neposlední řadě návaznost na zpracovatelskou
firmu (sklárnu), smluvně zajištěnou.
Odpadové sklo a střepy od obyvatelstva, které tvoří součást komunálního odpadu, jsou
nevyčerpatelným zdrojem.
Třídění komunálního odpadu na třídících linkách na jednotlivé složky ve speciálních
třídících závodech - nejsou schopny produkovat sklo v požadované čistotě, skleněné střepy je
nutné dotřiďovat na speciálních třídících linkách a jejich provoz v podstatě postupně zaniká.
Provozovány jsou naopak třídící linky na skleněné střepy.
Výkup střepů ve sběrnách je používán více ve světě než v České republice. V současné
době se jeví jako neefektivní, systém výkupen a sběren bývalých Sběrných surovin je
nefunkční, nebo zanikl úplně. V současné době se separovaným sběrem obalů, tedy i skla,
zabýva nezisková organizace EKO-KOM.
Podle Katalogu odpadů, vyhl.MŽP č. 381/2001 SB., lze do skleněných odpadů zařadit
podle původu:





















10 11
Odpady z výroby skla a skleněných výrobků
10 11
03 Odpadní materiály na bázi skelných vláken
10 11 05
Úlet a prach
10 11 09
Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním obsahující
nebezpečné látky
10 11 10
Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod
číslem
10 11 11
Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy
(např. z obrazovek)
10 11 12
Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11
10 11 13
Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky
10 11 14
Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13
15 01
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
15 01 07
Skleněné obaly
16 01
Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně
stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby
16 01 20
Sklo
17 02
Dřevo, sklo a plasty
17 02 02
Sklo
17 02 04
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými
látkami znečištěné
17 06
Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
17 06 04
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
19 12
Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení,
lisování, peletizace)
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19 12 05
20 01
20 01 02

Sklo
Složky z odděleného sběru
Sklo

Mimo odpadů uvedených podle katalogových čísel lze za odpady z této oblasti
považovat skleněné části výbojek a zářivek, odpady ze zdravotnictví – laboratorní sklo, sklo
z ambulantních ordinací apod.. Obdobně lze zařadit i odpadní sklo z veterinární péče. Dále
sem patří i odpad z výroby kyseliny křemičité a křemeliny a to buď neznečištěné, nebo
znečištěné organickými, popřípadě anorganickými škodlivinami.
Do skupiny jiných skleněných odpadů patří také autoskla, lepená skla obecně, skla
z obrazovek a monitorů, skla ze solárních panelů.
U skleněných střepů je vždy nutné – pro další zpracování a použití jako druhotné
suroviny – znát jejich původ. Skleněné střepy mohou být často kontaminovány škodlivinami,
které mohou vadit při dalším technologickém zpracování nebo použití při terénních úpravách.

1.2.1 Složení skleněných střepů
Jak již bylo řečeno, zdrojem skleněného odpadu je výroba skla a jeho zpracování,
zušlechťování a broušení skla dále zpracování a použití skleněných vláken, plnění skleněných
nádob (obalové sklo), elektrotechnický průmysl, sběrny skla, komunální odpad z domácností,
společenských a stravovacích zařízení, rekreačních objektů apod.
Typické složení skleněných střepů:

SiO2 68 - 74 %
Al2 O3 0,5 - 3 %
Fe2 O3 do 1 %
CaO 7 - 12 %
MgO 1 - 4 %
Na2 O + K2 O 12 - 15 %
MnO do 0,30%
Cr2 O3 do 0,25% (jen zelená skla)
Toto složení má 90 - 95 % střepů, vyskytujících se v odpadu. Odlišné složení mají skla
borosilikátová pro laboratoře, zdravotnictví a průmyslové aparatury, která obsahují 5 - 13 %
oxidu boritého, B2O3. Další skupinou jsou skla olovnatá, obsahující až 30 % PbO. Střepy z
použitých televizních obrazovek obsahují oxid olovnatý, barnatý a strontnatý. Existuje ještě
celá řada speciálních skel se specifickým složením.
Všechny druhy skleněných střepů mají hustotu 2,5 - 3,0 g/cm3.
Obsažené těžké kovy jsou pevně zafixovány v silikátové matrici, nemohou se tudíž
vyluhovat a to ani v slabě kyselém prostředí.
Všechna průmyslově vyráběná skla mají výbornou odolnost vůči vodě, která je jedním
z požadavků na výrobek. Pokud se dostanou do půdy v podobě původních střepů (větších než
cca 1 - 2 mm), probíhá rozpouštění ve vodě velmi pomalu. Svým složením se průmyslová skla
blíží vyvřelým horninám, tedy přírodnímu materiálu. Neobsahují však volný křemen, takže
prach ze skleněných střepů nevyvolává silikózu. Nepatrná rozpustnost skla a jeho příbuznost
s přírodními horninami je dokonce využívaná ve výrobě mikrohnojiv. Vzhledem k tomu, že je
sklo biologicky zcela inertní, takže biologická rizika mohou pocházet pouze ze zbytků
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škodlivin zachycených na střepech. Z výluhových zkoušek vyplývá, že značná část střepů je
ekologicky nezávadným odpadem a vadí spíše mechanicky a vzhledově a zároveň znamenají
značnou ekonomickou ztrátu.
Nepatrná část skleněného odpadu je nebezpečná životnímu prostředí a zdraví lidí.
Jedná se o brusné kaly z broušení olovnatého skla. Tyto kaly jsou jemnozrnné (0,1 mm)
a v důsledku velkého měrného povrchu se z nich vyluhuje víc olova, než odpovídá přípustné
normě. (1%)
Dalším problematickým skleněným odpadem jsou odpady skleněných izolačních
vláken, pojených fenolformaldehydovou pryskyřicí. Škodlivinou je především pojivo. Rovněž
lepená skla nelze zatím recyklovat žádnou známou technologií a ukládají se převážně na
skládkách.
Obdobně skleněné střepy z použitých zářivek a výbojek mohou být závadné svým
obsahem (luminofory, případně rtuť). Tyto odpady se na výrobu obalového skla nepoužívají.
Dalším zdrojem skleněných střepů a to nezanedbatelným je jejich dovoz, jak již bylo
uvedeno dříve. Dovoz skleněných střepů je regulován Ministerstvem životního prostředí
a také cenou dovážených střepů. Kvalitativně bývají dovážené skleněné střepy přijatelnější
než střepy z domácího separovaného sběru.

1.3 Recyklace skla
Sklo patří tradičně mezi odpady, které jsou zpracovávány zpět ve sklárnách, ve své
původní, tudíž primární technologii.
Recyklace sklářských střepů je v odborné literatuře pokládána za jeden z úspěchů
moderní ekologické ekonomie. Do oběhu se vrací prakticky celé množství surovin a část
energie, přičemž vlastnosti výrobku, obvykle skleněného obalu jsou stejné, jako při výrobě z
nových surovin, včetně zdravotní nezávadnosti. A to vše při úsporách nákladů na výrobu
primárních surovin, nákladů na jejich tavení, ale i nákladů na odstraňování odpadů u původců
odpadového skla. Přesto však je nutné chápat úspory nákladů jako relativní. Z uvedeného
vyplývá, že recyklace skla je důležitá nejen ekologicky a ekonomicky, ale je jedním
z technologicky nejjednodušších a prakticky nejpropracovanějších recyklačních okruhů. Aby
se tento okruh uskutečnil, musí také přinášet zisk všem zúčastněným subjektům, navíc se
jedná o úspěšný obalový materiál.
Recyklace skla má i své nevýhody, které spočívají ve zvýšení odpadu ve sklárnách,
neboť i nejlépe vyčištěné střepy obsahují technologicky nebezpečné nečistoty, vedoucí
k výrobním ztrátám. Dodávané skleněné střepy nemají vždy zcela přesné složení a vyžadují
častou kontrolu. Úprava střepů před jejich zpracováním je náročná a nákladná. Kvalitu
dodávaných střepů a tím i efektivnost recyklace výrazně ovlivňuje zdroj a zvolený způsob
sběru střepů.
Vyspělé evropské státy (Švýcarsko, SRN, Belgie, Holandsko, Rakousko), dosahují
v separovaném sběru výrazných úspěchů. Podstata spočívá v tom, že tyto země začaly se
sběrem brzy (70. léta) a i když zpočátku separovaný sběr byl ztrátový, tak vytrvaly.
V současné době se naopak v těchto zemích projevuje přebytek střepů, které lze zpracovat
v barevném skle.
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Obrázek 4. - Recyklační linka na zpracování skleněných střepů ATM Příbram.

Se separovaným sběrem v ČR bylo započato v 1. polovině 80.let podniky Sběrných
surovin. Byly zaznamenány dobré výsledky, avšak aktivita podniků klesla, protože nebylo
dosahováno očekávaných zisků. Opětné oživení separovaného sběru bylo zahájeno počátkem
90.let, avšak s nevýrazným efektem. Příčin je několik, a sice nedostatečná informovanost
občanů, minimální propagační kampaň a také chybějící podpora státu. Projevovala se většinou
nedostatečná péče obcí o sběr, podpora vznikajícím podnikatelským subjektům, finanční
náročnost, návaznost na zpracovatelský průmysl apod. Separovaný sběr postrádal systémový
přístup, zejména provázanost a spolupráci všech zainteresovaných subjektů. Problémem
i nadále zůstávala čistota střepů. Ve druhém zákoně o odpadech - novelizovaném č.125/1997,
s platností od 1.1.1998, byla povinnost separovaného sběru komunálních odpadů dána obcím
přímo. Separovaný sběr komunálních odpadů v obcích (skla) je realizován i prostřednictvím
sběrných dvorů.
V roce 1993 bylo v České republice separovaným sběrem získáno téměř 11.000 tun
skla, což je necelých 5 - 8% předpokládaného výskytu v tuhém komunálním odpadu (200 000
t/r, 40-50 % bílých, 20-30% hnědých a 20-30% zelených). Od poloviny devadesátých let
množství skla ze separovaného sběru pokleslo, jednak díky využívání plastových nebo
kombinovaných obalů v nápojovém průmyslu (kromě průmyslu pivovarnického), avšak jistý
nárůst byl zaznamenán v souvislosti s povinností uskutečňování separovaného sběru
komunálního odpadu.
Sklo je stabilní, hygienicky nezávadný materiál. Výhody a nevýhody skleněných obalů
byly zmíněny již dříve. Veškeré obalové sklo je možné recyklovat zpět na sklo, jak již bylo
uvedeno. Tato vlastnost dělá ze skla velmi ekologický obal. Jeho nevýhodou je však váha,
která se ekonomicky projevuje zejména při přepravě, rozbitnost, nutnost pořízení mycích
linek, u vratných obalů pak vybírán. Není příliš rozumné upřednostňovat skleněné obaly na
jedno použití. Nevýhodou skleněných obalů je pak i jejich křehkost obalu, která vede k rozbití
a znehodnocení obsahu. U vratných obalů je pak nutné počítat se systémem zpětného odběru,
vybíráním záloh a v neposlední řadě s vybudováním mycích linek.
Sklářský průmysl v České republice, zejména pak výrobci obalového skla mají
kapacitu a zájem o využití skleněného odpadu a střepů, získaných separovaným sběrem od
obyvatelstva. Vzhledem k tomu, že zatím tento faktor nefunguje dle jejich potřeb, uskutečňují
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část svých potřeb skleněných střepů dovozem ze zahraničí, zejména ze SRN. Největším
zdrojem skleněných střepů je sklo a skleněné obaly. Jedná se ze 70% o lahve a z 22%
o konzervové sklo.

1.3.1 Výhody recyklace skla – pro výrobu obalového skla
Recyklací skla se ušetří energie (cca 2% energie na 10% střepů), která by byla nutná
pro roztavení směsi SiO2 , vápenatých a hořečnatých uhličitanů. Dále se pak jedná o úsporu
surovin jako je dolomit, soda, živec, sklářský písek. Důležitým faktorem je i čas tavení, který
se snižuje zároveň se stoupajícím množstvím skleněných střepů ve vsázce. Úsporou surovin
se také šetří přírodní zdroje, nedochází k zabírání půdy.
Skleněné střepy neobsahují již zrnka písku, která vyžadují vyšší teplotu při tavení
a způsobují vady na výrobcích.
Sklářský kmen obsahuje alkálie, které způsobují, že 98% SiO2 sedá na klenbu vany
a rozpouští ji. Při tavení skleněných střepů vydrží tavicí agregát delší dobu, neboť není
atakován již zmíněnými alkáliemi.
Se všemi těmito výhodami úzce souvisí finanční prostředky, které mohou být
uspořeny a využity pak následně například k modernizaci podniku.
Jistou výhodou by mohl být i fakt, že recyklace skla je úzce propojena se sběrem
a dotřiďováním skla, což znamená další pracovní příležitost.
Recyklací 0,7 litrové láhve se ušetří tolik energie, že postačí na svícení 100 W žárovky
po dobu 4 hodin.

1.3.2 Nevýhody recyklace skla
Vše má své výhody a nevýhody, nejinak je tomu i u recyklace skla. Proces recyklace
skla je ovlivněn několika faktory, které mohou samotnou recyklaci omezovat či i přímo
znemožňovat. Jedná se v prvé řadě o nedokonalé vytřídění skla, využití skleněných střepů je
závislé na obsahu kontaminantů.
Množství užití skleněných střepů ve vsázce do sklářských pecí a stupeň recyklace
sběrového skla jsou odvislé od množství, která jsou k dispozici a od čistoty dodávaných
střepů.
Nejvíce střepů se používá při tavbě zeleného skla, kde nejsou problémy s barevnou
čistotou. Ve Švýcarsku a v SRN se při výrobě obalového skla užívá již desetiletí přídavek
střepů nad 80%. U nás se dlouhodobě osvědčily přídavky kolem 70% střepů ve vsázce.
U hnědého skla se ve světě používá přídavek až 65% střepů, s ohledem na nedostatečné
množství čistých hnědých, případně bílých střepů. U bílého skla jsou vysoké požadavky na
čistotu, nejvyšší přídavky až 60% střepů se používají v některých výrobách obalového skla.
Moderní technologie umožňují vyšší podíl střepů ve vsázce a sice: u bílého skla 70 %
vyčištěného skla, u hnědého skla 80 % a u zeleného skla až 98 % střepů. Jiné zdroje uvádějí,
že podíl skleněných střepů ve sklářském kmeni u zelené suroviny může dosahovat až plných
100%, u bílé suroviny podle kvality střepů až 80 %. Platí, že čím vyšší je podíl střepů, tím
nižší je energetická náročnost na tavení. Každých 10 % střepů snižuje energetickou náročnost
o 2%.
V následující Tabulka 1 je uveden přehled recyklovatelných odpadů v rámci system
EKO-KOM za období 2002-2006, včetně skla.
Spotřeba a odpstraňování sleněných odpadů v 15 zemích Evropské unie jsou na
Obrázek 5.
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Tabulka 1. - Množství recyklovatelných odpadů z nevratných obalů v systému EKO – KOM

Recyklace
PAPÍR
SKLO
PLASTY
PET nápojový
Ostatní PLASTY
KOVY
CELKEM

2002
62%
57%
27%
33%
24%
35%
45%

2003
67%
57%
34%
34%
33%
40%
49%

2004
79%
65%
38%
40%
37%
37%
56%

2005
85%
68%
42%
49%
39%
32%
60%

2006
92%
74%
46%
52%
44%
44%
66%

Obrázek 5. - Recyklace a odstraňování skleněných střepů v 15 zemích EU

1.3.3 Kvalitativní požadavky na recyklované sklo
V podvědomí obyvatel panuje názor, že skleněný odpad, který je odkládán do
speciálních sběrových kontejnérů, je již druhotnou surovinou pro sklářský průmysl. Avšak
mezi skleněným odpadem a sklářskými střepy vstupujícími do výrobního procesu je
diametrální kvalitativní rozdíl a tudíž také značný objem vynaložené potřebné práce a s ní
související náklady. Aby sklo bylo znovu použito v průmyslu jako surovina pro výrobu
nových vysoce hodnotných skleněných výrobků, je nutné podrobit střepy procesu jejich
úpravy.

1.3.4 Postup úpravy skleněných střepů
Neupravené sklo je dopraveno dráhou či nákladními vozy na střepovou linku. Poté je
naloženo do příjmových zásobníků a dopravníkovými pásy transportováno do třídící linky
Zde nejprve dochází k ručnímu předčištění od hrubých nečistot (zbytky komunálního odpadu)
a od dalších nežádoucích příměsí, které by mohly poškodit či ucpat technologii. po ručním
přečištění vstupují střepy do vlastní úpravny. Dochází k drcení střepů a jejich následnému
rozdělení na různé frakce. Vibrační třídiče rozdělují tříděný materiál do čtyř zrnitostních
frakcí.
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Frakce 0 - 5 mm

Tato frakce je dopravována přímo do sila pro konečné zpracované míchané sklo.
Alternativně může být tato frakce dopravována, jestliže je požadována barevná čistota, přes
přeřazovací výklopník do odpovídajícího sila pro barevné vytříděné hotové sklo.
Frakce 5 - 12 mm

Tato frakce je přiváděna k separátorům KSP. Ve strojích je tříděný materiál prosvícen
a v závislosti na stupni absorpce světla jsou z něj odloučeny nežádoucí látky (keramika,
kameny, porcelán atd.). Nežádoucí látky jsou vyfouknuty tlakovými tryskami. Střepy mohou
být i dle potřeby dopraveny do třídiček barevného skla (BWG - separátory), které zlepší jeho
barevné složení. K tomu jsou vytříděny z bílého skla zelené a hnědé příměsi. Separátory
pracují na stejném principu jako KSP - separátory, jen je zde užito absorpční spektrum pro
rozlišení druhů skla.
Frakce 12 - 36 mm

Tato frakce je také přiváděna k separátorům KSP. Ve strojích je tříděný materiál
prosvícen a v závislosti na stupni absorpce světla jsou z něj odloučeny nežádoucí látky
(keramika, kameny, porcelán atd.). Nežádoucí látky jsou vyfouknuty tlakovými tryskami.
Střepy mohou být i dle potřeby dopraveny do třídiček barevného skla (BWG - separátory),
které zlepší jeho barevné složení. K tomu jsou vytříděny z bílého skla, zelené a hnědé příměsi.
Separátory pracují na stejném principu jako KSP - separátory, jen je zde užito absorpční
spektrum pro rozlišení druhů skla.
Frakce větší než 26 mm

Tato frakce je vrácena zpět k opětovnému podrcení na menší frakci a kontinuálně je
přimíchávána zpět do technologie.

1.4 Obalové sklo
Upravené sklo odebírají sklářské hutě, které mohou z této suroviny vyrábět rozmanité
výrobky. Mezi ně patří všechny druhy dutého skla, např. lahve na víno a sekt, konzervárenské
obaly, lahve atd. Odběratelé mají vysoké nároky na skleněný granulát, proto podléhá hotové
vytříděné sklo (barevně tříděné - bílé, hnědě, zelené - nebo míchané sklo) neustálým
kvalitativním zkouškám. Celkově maximálně dovolená hodnota pro nečistoty činí 0,012%,
pro KSP samotné jen 0,002%. Akceptovatelný podíl nečistot (anorganické, organické, kovy)
nesmí např. u bílého skla překročit 0,5%. Největší nebezpečí pro tavbu skla znamenají
příměsi a nečistoty ve střepech. Nejobtížnějším znečištěním jsou anorganické látky, zejména
porcelán, slinutá keramika a žáromateriály se ve sklovině nerozpouštějí a vytvářejí kamínky
ve výrobcích, čímž se zvyšuje lámavost skla a snižuje jeho jakost. Sklárny proto mají své
požadavky na kvalitu dodávaných střepů. Kvalitativní podmínky dodávek mohou být tím
měkčí, čím účinnější je úprava střepů. V české republice je pouze AVIRUNION , a.s.
vybaven linkou na třídění a úpravu skleněných střepů. Jedna linka je umístěna v závodě Nové
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Sedlo u Karlových Var. Linka je založena na elektromagnetickém oddělení železa a železných
kovů, ručním třídění, drcení a sítování. Úprava střepů před jejich zpracováním je náročná
a nákladná a vyžaduje stále dokonalejší technické vybavení. Druhá linka je ve firmě ATM
s.r.o., v Příbrami.

Obrázek 6. - Úpravárenská linka společnosti AMT s.r.o. Příbram.

Příklad: V jedné tuně skleněných střepů smí být obsaženo pouze 5 gramů nemagnetických
kovů, 25 gramů cizorodých kamínků (porcelán, keramika) a 300 gramů organických látek (papír,
plasty, korek). V těchto střepech nesmějí být obsažena skla olovnatá, lepená (čelní autoskla),
borosilikátová, TV obrazovky a skla s drátěnou vložkou, viz dále kvalitativní požadavky.

Současné kvalitativní podmínky dodávek skleněných střepů pro Avirunion,a.s.
a Vetropack Moravia Glass, a.s. jsou následující, viz Tabulka 2, Tabulka 3 a 4.
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Tabulka 2. – Kvalitativní podmínky dodávky neupravených skleněných střepů do společností AVIRUNION
a VMG

STŘEPY NEUPRAVENÉ
kovové příměsi
anorganické látky, kameny, písek, škvára
keramika, porcelán, žáromateriál
organické látky, papír, plasty

max.
max.
max.
max.

AVIRUNION
VMG
%
%
0,10
0,40
0,10
1,60

0,20
0,0
0,20
1,50

Tabulka 3. - Kvalitativní podmínky dodávky upravených skleněných střepů do společností AVIRUNION a VMG

STŘEPY UPRAVENÉ

AVIRUNION
g/t

kovy magnetické
kovy nemagnetické
keramika
kameny
žáromateriál
organické látky
vlhkost

VMG
g/t
5
60
100
100
0
500
2

0
5
0
25
0
300
2

Tabulka 4. – Složení střepů podle obsahu barev v procentech

SLOŽENÍ STŘEPU
barevné střepy (nejméně 20%, pokud
možno stálý poměr)
bílé střepy do (2% hnědých)
hnědé střepy (do 3% bílých)
zelené střepy (do 15% bílých)

AVIRUNION
od každé barvy
max. 0,5% jiných barev
max. 2% jiné barvy
25 - 35% jiných barev

VMG
do1% zelených
do 5% zelených
do 10% hnědých

Podíl frakce pod 5 mm by měl být menší než 7,5% celkové hmotnosti.

1.4.1 Úspora surovin a energie
Recykalce skla pro sklářský průmysl znamená, jak již bylo řečeno, úsporu surovin
(soda, písek, vápenec) a především úsporu energie. Úspora nákladů na suroviny je asi ze 3/4
tvořena úsporou nákladů na sodu
Příklad: Sběrem 40.000 t skleněného odpadu se ušetří přibližně 29 000 t sklářského písku,
5 000 t dolomitu a vápence a 5 000 t sody. Písky, dolomity a vápence není nutno těžit a dále
upravovat, sodu není nutno vyrábět se všemi ekologickými důsledky chemické výroby. Omezením
těžby písku, vápence a dolomitu se omezí devastace krajiny, stejně jako úsporou zhruba 20 000 m3
prostoru na skládce pro odpad, který se zatím neumí využít nebo je jinak nevyužitelný.

Úspory jsou závislé na složení střepů, míře ztrát a druhu skloviny a pohybují se od
1250,- až do 1490,-Kč na 1 t recyklovaného skla. Obdobně úspora energií závisí na druhu
a stáří sklářských pecí a pohybuje se od 1,5 do 2,5 GJ na 1 t recyklovaných střepů.
Největšími výrobci obalového skla u nás je Avirunion ,a.s. Teplice a Vetropack
Moravia Glass (VMG), a.s. Kyjov. Tyto dvě společnosti vyrobily v roce 1993 celkem 306 tis.
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t skleněných obalů. Při výrobě použily 106 tis. t skleněných střepů, avšak zhruba polovina
tohoto odpadu byla dovezena ze zahraničí.
VMG ročně spotřebuje 78 543 tun skleněných střepů, což znamená 66,4% recyklaci.
VMG by mohla spotřebovat ještě o 30% více střepů, tedy o 23 5623 tun střepů. Touto
spotřebou 23 5623 t střepů by se ušetřilo 14 tun písku, necelých 5 tun sody, 3 tuny dolomitu,
2 tuny vápence a přes 9 tun živce. Pro názornost je celý výpočet uveden v Tabulka 5.
Tabulka 5. – Spotřeba surovin pro výrobu bílého obalového skla ve společnosti VMG Kyjov.

Bílá
sklovina
písek
soda
dolomit
vápenec
živec

Hmotnost (t)
2,379t
1,427
0,487
0,3009
0,231 t
0,954

Přepočet (kg)
1 000
599 832
204 708
126 482
97 100
401 009

Potřebné množství (t)
23 563
14 134
4 824
2 980
2 285
9 449

Každých 10% použitých střepů znamená pro VMG úsporu paliva ve výši 2,5%.
Ve studii zpracované pro výhled výroby obalového skla byl očekáván nárůst výroby
obalového skla až o 57% k r. 2000. Předpokládal se nárůst výroby zejména hnědého skla
o 86%, zeleného skla o 66% a bílého skla o 42%. V případě, že vývoz obalů bude vzrůstat
úměrně s výrobou (příp. nižším tempem) a nedojde k podstatným změnám v dovozu
skleněných obalů, očekávaný nárůst výroby bude mít vliv na výskyt skla v komunálním
odpadu, lze počítat s meziročními nárůsty o 4% od r. 1997. Vývoj obalové techniky
a používaných materiálů se však během druhé poloviny devadesátých let odklonil od
používání skleněných obalů pro nápojový průmysl. Přednost dostaly plastové a kombinované
obaly, popřípadě tetrapaky.
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Tabulka 6. - Podíl sběru a recyklace odpadu skla v Evropě v letech 2005 a 2006.

Země
Rakousko
Belgie
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Finsko
Francie
Německo
Řecko
Maďarsko
Irsko
Itálie
Nizozemsko
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovensko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Velká Británie
Celkem

Sběr skla 2005
(tis. tun)
207
318
119
50
1,882
2,521
30
98
1,211
423
54
250
156
745
155
308
1,259
9,882

Sběr skla 2006
(tis. tun)
214
317 (2)
54
146
119
50
1,903
2,550
20
25
98
1,256
432
53
270
181
16
40
840
159
308
1,303 (6)
10,459

Poměr recyklace
v roce 2006
84%
91%
33%
76%
75%
72%
60%
69%
10%
18%
81%
59%
77%
90%
28%
46%
9%
35%
51%
92%
96%
50%
61%

Použité obalové sklo a jeho oběh v ČR
Příkladem recyklace skla je oběh obalového skla, uvedený jako schéma dále.. Zdroje
pro získávání použitého obalového skla jsou obdobné jako pro získávání skleněného odpadu
obecně a zhodnocení na druhotnou surovinu je možné rozčlenit na:



průmyslové, odpad z plníren obalů - z konzerváren, pivovarský, vinařský, tukový aj.
průmysl, výroba nealkoholických nápojů, mléčných výrobků. Průmyslové zdroje jsou
v ČR podchyceny a téměř plně recyklovány, činí 10-20% celk.odpadů.
komunální, komunální odpad z obcí, domovní odpad, odpad ze živností, ze
separovaného sběru, sběrných dvorů pohybuje se od 12,1 do 12,5 kg/obyv./rok.

Schéma oběhu obalového skla v České republice je uvedeno na Obrázek 7.
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Obrázek 7. - Schéma oběhu obalového skla.

Podle údajů Ústavu komunálního hospodářství Praha lze z hlediska výskytu
upotřebeného obalového skla charakterizovat komunální odpad následovně ( viz Tabulka 7):
Tabulka 7. – Výskyt odpadového skla v komunálním odpadu podle druhu zástavby.

Druh bytové zástavby
centrální
smíšená
vilová
příměstská

Měrný výskyt odpadu kg/obyv. týden
2,1
4,7
5,9
8,2

28

Hmotnostní podíl skla v %
8,9
5,6
3,1
3,7

1.5 Ostatní sklářské výroby
Skleněné odpady se využívají kromě výroby obalového skla jako surovina ve
sklárnách pro výrobu:







tzv. černého skla (Marbit), do kterého lze zužitkovat jakýkoliv druh skleněného
střepu,
plochého skla s drátěnou vložkou
tabulového lisovaného skla, profilovaného
nenáročných zrcadel,
skleněných vláken (skelné vaty), používaných jako izolace kotelen, teplovodů nebo
jako protipožární výplně dveří.
pěnových skel, odolné proti kyselinám, nehořlavé, s výbornými zvukovými a tepelně
izolačními vlastnostmi (s dobrou mechanickou opracovatelností nástroji na opracování
dřeva)

1.5.1 Odpad ze solárních panelů
Životnost solárních panelů se odhaduje na 25-30 let. Ale může být i mnohem delší.
Nebo kratší, záleží na výrobci. Panel je vhodné vyměnit tehdy, když jeho účinnost poklesne
pod 20 %. Seriózní výrobci uvádějí pokles o 10 % po uplynutí zhruba 10 let a pokles
účinnosti pod 20 % po uplynutí zhruba 25 let. Panel je také samozřejmě nutné vyměnit při
mechanickém poškození, nebo poškození způsobeném vandalismem.
Ne všechny solární panely jsou stejné. Některé mohou obsahovat nebezpečné látky,
například kadmium. V ČR údajně převažují panely s články z krystalického křemíku. Křemík
je zde zastoupen 15%, sklo 67% a hliník 18% (v současnosti se vyrábějí i panely bez
hliníkových rámů). Tyto materiály lze recyklovat v podstatě stoprocentně. Dále je v panelu
malý podíl plastových komponent. V solárních panelech jsou rovněž zastoupeny další těžké
kovy v množství 0,01‰, tyto kovy se nerecyklují, nebylo by to ekonomicky smysluplné. Je
nutné uvažovat o případně možné toxicitě. Solární panely mají zatím výjimku z jisté směrnice
(2002/95/ES) o omezení používání nebezpečných látek.

Obrázek 8. - Solární panely.
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1.5.1.1 Recyklace solárních panelů
Původní systém recyklace v principu spočíval v rozebrání panelů, chemickém očištění
a následném opětovném použití. Tento postup však začal narážet na technologický pokrok.
Jednotlivé články jsou tenčí a tenčí a tato relativně primitivní metoda recyklace s sebou nesla
riziko, že se jednotlivé články zničí. Ke slovu se tedy postupně dostávají recyklovatelné
materiály. Například křemík, stříbro a další kovy, které je možné upravit do maximálně čisté
formy.
Recyklují se jak poškozené tak i nepoškozené panely. Zpravidla se panel nejprve
zahřeje, čímž se uvolní pojidla. Pak se jednotlivé materiály mechanicky nebo chemicky od
sebe oddělí. Při tomto způsobu recyklace všeobecně platí, že hliníkový rám se zrecykluje
kompletně a sklo s křemíkem vykazují asi 10% odpadu.
Evropská směrnice EU 2012/19/EU vyžaduje od roku 2015 zajistit u solárních panelů
při jejich odstraňování 70% recyklaci a 80% využití. To znamená, že minimálně 70% každého
panelu se musí zrecyklovat na druhotné suroviny a dalších 10% se může využít například pro
výrobu energie. Zbylých 20% lze odstraňovat uložením na skládku. Od roku 2015 nařizuje
směrnice EU 2012/19 přesné materiálové využití při odstraňování solárních panelů.
Jak již bylo řečeno, výše zmíněná směrnice EU od roku 2015 nařizuje, že 70 %
každého panelu je třeba zrecyklovat. A pokud se má solární panel recyklovat dle požadavku
EU, pak by měla být dostatečná recyklační kapacita a recyklace by měla být efektivní
především finančně.
Typický krystalický solární panel má největší hmotnostní podíl skla (70%). Toto sklo
však není volně přístupné, protože jsou k němu přitaveny další vrstvy (EVA fólie, křemíkové
články, tedlar). Ty jsou velmi těžko oddělitelné, a proto nestačí panel jednoduše rozmlátit
kladivem a střepy zamést. Toto sklo je třeba rozdrtit na velmi jemná zrnka a ostatní materiály
od něho složitě odseparovat. Separaci skla navíc komplikuje to, že výrobci používají různé
druhy skel. Tím se získává směsné sklo (střepy), které nelze použít ve sklářském průmyslu
tak, jako lze použít sklo jednodruhové. Pro sklo získané drcením solárních panelů je třeba
hledat uplatnění, které v současnosti spočívá v izolačních hmotách a stavebních výplních. Bez
nadsázky tak lze říci, že náklady na drcení a další úpravu skla v dnešní době převyšují zisk při
prodeji této suroviny.
Další problematickou součástí solárních panelů jsou různé druhy plastů. A opět je to
druhová různorodost, která komplikuje recyklaci. Přitom plasty mohou tvořit až 15%
hmotnosti každého solárního panelu. Plasty se získávají mechanickým zpracováním
a možnosti jejich dalšího využití jsou velmi malé. Navíc nemalou část plastů je třeba
selektivně odstranit, protože obsahují aditiva. Kovové části solárních panelů tvoří převážně
hliník – až 10% hmotnosti solárního panelu. Hliník se opět odděluje většinou mechanicky a je
možné ho dodávat ke standardní recyklaci. Dalšími kovy jsou olovo, stříbro apod. Pokud
bychom měli říct, co je na recyklaci solárních panelů ekonomicky ziskové, pak by se
s největší pravděpodobností jednalo o hliník z rámů a stříbro. V solárních panelech jsou
zastoupeny také další sloučeniny, které v odpadech patří do kategorie nebezpečných, např.
zpomalovače hoření. Jen v roce 2008 se v Evropě oficiálně odstranilo na 3 800 tun solárních
panelů. Zodpovědní výrobci s touto skutečností počítají a snaží se nabízet produkty, které je
možné recyklovat (zejména se jedná o křemík), nebo alespoň ekologicky odstranit.
Některé součásti fotovoltaických panelů je dnes možné opětovně využít při výrobě
panelů nových (a tak teoreticky i snížit jejich výrobní cenu). Největším trhem fotovoltaiky je
Německo. Je tedy logické, že velké množství firem má sídlo právě tam. Německá firma
(Oekopol) pak ve své studii uvádí, že z více než 1,7 milionů solárních panelů v Německu se
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už v roce 2012 musí odstranit kolem 4000 tun. Pro rok 2020 stejná firma (Oekopol) odhaduje
odstranění 35 000 panelů.

1.5.2 Odpad z automobilových skel
Automobilová skla (autoskla) lze rozdělit na:




čelní,
boční a
zadní.

Čelní skla lze rozdělit na montovaná do gumy, lepená do karoserií a dále podle
zabarvení. Čelní skla jsou někdy vybavena vyhříváním, senzory, anténami, akustickými
fóliemi a zpětnou projekcí. Obecně se čelní sklo skládá ze dvou skel, čirých nebo
zabarvených a fólie. Část výroby autoskel je na Obrázek 9.
Odpad z automobilových skel vzniká při jejich:




výměně,
údržbě autoparku (dopravních prostředků),
odstranění autovraků a jiných dopravních prostředků.

Identifikace problémů autoskel v dopravních a přepravních prostředcích lze definovat
během provozu těchto prostředků. Odpadní autoskla vznikají především při údržbě a opravách
jednotlivých typů vozidel hromadné dopravy na provozovnách a v opravárenských nebo
údržbářských dílnách. Produkce odpadů (např. ve velkých městech) je přímo závislá na počtu
a rozsahu údržby a oprav jednotlivých druhů vozidel (autobusů, autoparku a tramvají).
Příklad z provozu MHD v Praze:
Typy skel v MHD:





kalená,
tříštivá,
lepená,
s folií uvnitř.
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Obrázek 9. - Výroba autoskla.

1.5.3 Skleněné odpady z televizních obrazovek a monitorů
Obrazovkové CRT sklo jako odpadní materiál z televizorů a monitorů není v České
republice dosud nijak systematicky recyklováno. Skladkování tohoto skelného odpadu je
vzhledem k obsahu některých toxických prvků omezeno pouze na skládky nebezpečného
odpadu, což je však finančně náročné. Někdy se používají tyto střepy jako plošná drenážní
vrstva ve skládkách nebezpečných odpadů. Proto je odpadní CRT sklo v současné době
vyváženo do zahraničí, konkrétně do Číny, avšak čínská strana už nyní dovoz tohoto odpadu
omezuje.
Globální objem výroby televizních obrazovek a počítačových monitorů činil v roce
2002
přibližně 245 mil. kusů. V EU bylo v roce 2003 vyrobeno přibližně 525.000 tun
obrazovkového skla k výrobě monitorů a televizních obrazovek. Průměrná doba používání
televizních přístrojů se pohybuje od 10 do 12 let, avšak trvá přibližně 20 až 25 let, než
se
dostane televizní přístroj do recyklačního koloběhu. Dle odhadu v roce 2007 připadlo
v Evropě každý rok 500.000 až 1,000.000 tun obrazovkového skla na recyklaci či odstranění.
Tato čísla poukazují na to, že vyřazené televizní obrazovky a monitory představují
poměrně velké množství toxického odpadního materiálu, který je potřeba efektivně využít
nebo bezpečně odstranit.
Součaná situace v recyklaci monitorů a obrazovek
V současné době (vztahuje se asi na roky 2008 – 2010) je v provozu celkem dvanáct
linek na dělení obrazovek, z toho sedm v Česku, čtyři na Slovensku a jedna v Polsku. Linek
na čistění skloviny je v provozu celkem pět, z toho dvě na Slovensku a jedna v Česku
(diskontinuální s výkonem 350 kg/hod.), jedna v Polsku (diskontinuální s výkonem 500 kg/
hod.) a jedna velkokapacitní na Moravě (kontinuální s výkonem 1,5 tuny/hod.). Vzhledem
k současným problémům s odbytem skloviny byla vyvinuta i linka na zpracování celých
obrazovek, jejímž produktem je směs vyčištěné stínítkové a kónusové skloviny. Na lince
dochází k destrukci obrazovek, separaci masek a mřížek magnetickým polem. Proces
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kontroluje obsluha, která dbá na manuální odstranění posledních kovových i nekovových
příměsí a na závěr jsou odstraněny grafitové a oxidové povlaky s luminoforem v omítacím
bubnu.
Byla zavedena investičně nenáročná technologie recyklace obrazovek mechanickým
postupem a suchou cestou. Na procesu recyklace CRT se podílejí dvě linky. V první fázi
recyklace je diamantovým kotoučem odděleno stínítko od kónusové části obrazovky.
Z vnitřní strany stínítka je následně mechanickými prostředky a intenzivním odsáváním přes
dvoustupňový filtr odstraněn luminofor. Výsledným produktem je sklovina stínítka, která
svým složením už vyhovuje požadavkům sklářských hutí na kvalitu suroviny pro výrobu
nových obrazovek. Kónusová část obrazovky má na svém povrchu naneseny elektricky
aktivní vodivé vrstvy s obsahem oxidu železa a grafitu. Tyto vrstvy musí být před dalším
využitím pro sklářské účely rovněž dokonale mechanicky odstraněny.
Protože do budoucna je nezbytné počítat s tím, že postupně začnou dosluhovat
i ploché obrazovky CRT, LCD monitory a plazmové zobrazovače, byl na základě zadání
Ministerstva průmyslu a obchodu aktuálně řešen tříletý projekt „Průmyslový výzkum a vývoj
modulových technologií recyklace plochých obrazovek", jehož výstupy by měly být postupně
zaváděny do praxe již po roce 2009.

1.6 Využití skleněných odpadů v jiných průmyslových odvětvích
Na základě našich i zahraničních zkušeností lze skleněných střepů použít prakticky
bez úpravy v jiných průmyslových odvětvích, např.:








Ve stavebnictví na výrobu skleněných cihel, obkladového materiálu, podlahových
krytin, umělé břidlice, ve formě skleněné vaty jako podlahové izolace, po úpravě
(mletí, drcení) jako náhrada slídy do omítkových materiálů (břízolitových maltovin).
V silničním stavitelství - používá se též jako pomocný materiál při výstavbě silnic
(např. Glassasfalt s obsahem 60% mletých skleněných střepů). Přídavek jemně
mletého skla do povrchových živičných vrstev vozovek při umělém osvětlení
vyvolává optický jev a zvyšuje světelnost osvětlené plochy.
vodní hospodářství - ze směsi plastických hmot a rozemletých střepů lze tvarovat
kanalizační trubky.
zemní práce - hrubé drcené střepy o větší zrnitosti dobře poslouží jako zásypový
pěchovatelný materiál, především u liniových staveb, ale též jako tepelně izolační
zásypový a výplňový materiál staveb.
strojírenství - upravené odpadové sklo lze použít i na výrobu mazadel pro lisování
kovů za vysokých teplot a tlaků.
jiné použití - drcené sklo nachází uplatnění i jako odrazový materiál pro světlo, plnidlo
do nátěrových hmot, jako brusný materiál na skelné papíry a brusné kotouče nebo při
výrobě bižuterie
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1.6.1 Přehled využití
technologiích:










recyklovaných

střepů

v

nesklářských

Výroba asfaltových směsí plněných mletým sklem.
Výroba obkladaček, dlaždic a bloků.
Výroba pěnového skla a tepelně izolačních materiálů.
Plniva do nátěrových hmot a plastů.
Výroba telegrafních sloupů (skleněná vlákna).
Brusné kotouče, skelný papír, škrtátka zápalek.
Cementace.
Mikrohnojiva (tzv. agrofrity).
Vitrifikace odpadů.

1.6.2 Přehled využití odpadního skla ve spojení s jinými odpady:








Výroba dlaždic "Krystalitu": sklo + písek.
Výroba sklokeramických tvarovek: sklo + zeolity.
Výroba tvarovek, dlažby: sklo + struska + slévárenské písky.
Vitrifikace nebezpečného odpadu:
popílky z tepelných elektráren,
škvára a popel ze spaloven odpadů
radioaktivní odpad.

1.6.3 Stavebnictví
Ve stavebnictví bylo v posledních letech vyvinuto několik nových stavebních prvků
nebo hmot na bázi skleněných střepů. Příkladem je granulát z pěnového skla jako tepelně
izolační stavební materiál. Jedná se o nový a ne zcela běžný stavební materiál, který vznikl
teprve nedávno. V květnu 2009 byla zahájena výroba pěnového skla v Horním Rakousku
v městečku Gaspoltshofen pod obchodním názvem GeoCell a nyní se dováží i do ČR. Jde
o uměle vyráběné kamenivo vyrobené recyklací odpadního, většinou obalového skla, jež se
v současné době, při dobře organizovaném sběru skla v evropských zemích, nestačí
zpracovávat pro zpětnou výrobu obalového či jiného skla. Možnost jeho dalšího zpracování
byla vyvinuta v Německu a vznikla technologie, jejímž finálním produktem je uměle
vyrobené vysoce porézní a tudíž velmi lehké kamenivo pro stavební účely. V České republice
se tento produkt obecně označuje jako pěnové sklo. Jelikož základní surovina pro jeho výrobu
je z cca 90 % odpadní sklo, jedná se o ekologicky velmi příznivou výrobu a výsledný produkt
je ekologicky čistý a nezávadný materiál. Tím se zhodnotí druhotné suroviny a ve výrobním
procesu odpadá počáteční energie potřebná pro výrobu skla.
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1.6.3.1 Pěnové sklo

Obrázek 10. - Příklad skladby izolace zdiva.

Legenda: 1. vrstva zeminy, 2. geotextilie, 3. zhutněné pěnové sklo, 4. PE - folie, 8. vnější
izolace, 9. zdivo, 10. základová deska, 11- drenáž.

1.6.3.2 Technologie výroby GeoCell
Odpadní obalové sklo se rozemele na skelnou moučku s velikostí zrna do cca 500
mikrometrů. V dalším kroku je ve speciálním mísícím zařízení tato moučka smíchána
s chemickými přísadami pro regulaci procesu tavení a dosažení potřebného nakypření.
Homogenizovaná hmota je poté rozprostírána v dané výšce na pás, který postupuje do
průběžné pece. Během řízeného výpalu dojde postupně z rozemleté homogenizované moučky
při teplotách od 400–900 C nejdříve nakynutí finálního produktu skleněné porézní hmoty.
V dalším kroku dojde k řízenému ochlazení a tím k vytvrzení hmoty podobné přírodní pemze
– pěnového skla. Ochlazená hmota následně postupuje do jednoduchého drtiče, kde je
rozdrcena na kamenivo o velikosti 10–60 mm, které je případně dále roztříděno na užší
frakce. Tak vznikne tvarově stálý tepelně izolační stavební materiál, jehož struktura je tvořena
vysoce porézní hmotou z rovnoměrně rozložených uzavřených pórů se slinutým povrchem
s dostatečnou pevností. Pěnové sklo bylo v Rakousku podrobeno rozsáhlým laboratorním
testům, na jejichž základě byl po stránce bezpečnosi uvolněn do výroby. V současnosti již
bylo v Rakousku či SRN realizováno několik významných staveb s využitím této hmoty.
Pěnové sklo nabízí možnost širokého využití a uplatnění jak při realizaci novostaveb,
tak u rekonstrukcí či adaptací staveb stávajících. V dalším textu jsou ukázány možnosti
použití tohoto materiálu pro různé typy konstrukcí, které byly již v zahraničí úspěšně
realizovány. Zatím nejrozšířenější použití je pro hutněnou podkladní vrstvu betonových
základových desek, kde se úspěšně využívá jak dostatečné únosnosti, tak i tepelně izolační
vlastnosti. Další možnosti jsou tepelně izolační násypy v konstrukcích podlah či stropů,
konstrukce zelených střech nebo tepelná izolace podzemních betonových garáží. Volně
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sypané či zhutněné kamenivo je použitelné jako násypový materiál s dobrou drenáží ve spodní
vrstvě násypu a ve střešních či stropních konstrukcích umožňuje cirkulaci vzduchu.
Závěrem je možné shrnout, že využití směsných skleněných střepů je možné
v různých oborech a vyžaduje pouze - jako cenná surovina - racionální přístup.

1.7 Brusné kaly
Brusné kaly vznikají zejména v brusírnách skla, při broušení skleněných kamenů pro
výrobu bižutérie, lustrů, ozdobných předmětů apod. Nejběžnější výskyt brusných kalů jsou
brusné kaly z olovnatého skla, zejména při výrobě křišťálu.
Obrusy olovnatého skla vznikají při broušení dekoru do polotovaru z foukaného,
popřípadě lisovaného polotvaru z olovnatého křišťálu. Olovnatý křišťál je materiál
s dlouhodobou tradicí výroby v České republice. Jedná se o sklo, ve kterém je obsah PbO,
zaručený ČSN, 24 %. Brusné kaly z obrusu olovnatého skla nelze recyklovat vzhledem
k obsahu nečistot. Brusný kal je znečištěný zbytky brusných nástrojů, tedy hlavně diamantem,
nebo SiC. Diamant a silicium karbid se ve sklovině nerozpouští a tvoří nehomogenity –
vměstky. Kovy matrice barví a znehodnocují vyrobenou sklovinu.
Brusný kal olovnatého křišťálu je chemicky homogenní a obsah olova se nedá nadále
zvyšovat. Oxid olovnatý je vázán do amorfní struktury skla, odkud se nemůže uvolnit na
základě fyzikálních vlastností nebo úpravnických metod.
Produkce brusných kalů olovnatého křišťálu se pohybuje v průměru v České republice
od 80 – 100 t ročně. Převážná část této produkce pochází ze skláren BOHEMIA Poděbrady
a.s., nebo Český křišťál.
Průměrné chemické složení brusného kalu olovnatého křišťálu je uvedeno
v následující tabulce:
Tabulka 8. - Průměrné chemické složení brusného kalu olovnatého křišťálu

Látka
SiO2
PbO
ZnO
K2O
Na2O

Průměrný obsah (%)
55,35
23,40
1,59
8,20
2,70

Brusný kal olovnatého křišťálu má velmi jemné zrnění. Podle granulometrického
měření se průměr zrn pohybuje v rozmezí 0,045 – 0,016 mm, přičemž převážná část má
průměr zrn okolo 0,016 mm.
V současné době se tento odpad odstraňuje skládkováním, nebo se přidává do směsí
pro výrobu stavebních materiálů, tj. cihlářských hlín, resp. cementářských slínků ke vsázce
pro výrobu cementu. Tato metoda odstraňování olovnatých brusných kalů není ideální,
vzhledem k vysokému obsahu PbO – až 24 % (u nás, jinde i 30%), zejména proto, že olovo je
částečně vyluhovatelné. Také vyšší obsah Zn v cementářské vsázce zhoršuje výsledné
vlastnosti betonu. Další možností využití brusných kalů olovnatého křišťálu je jako
přídavného materiálu při výrobě cihel. Zde je třeba uvést, že veškeré operace, při kterých se
tento materiál bude zahřívat na teplotu vyšší než 1 200 °C v oxidační atmosféře, znamenají
riziko odpařování PbO. Naopak ohřev brusných kalů olovnatého křišťálu v redukční
atmosféře znamená možnost redukce oxidu olovnatého na kovové olovo.
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V současné době se hledají možnosti využití tohoto odpadu pro výrobu olova. Olovo
se z brusných olovnatých kalů pokusně získává redukčním tavením s přídavkem struskových
přísad. Redukční tavení brusných kalů na olovo má následující výhody:




proces je jednoduchý a rychlý,
vzniklá struska je inertní a má relativně nízký měrný povrch,
tavící zařízení je v ČR k dispozici (poloprovoz).

Základními otázkami redukčního tavení brusného kalu olovnatého křišťálu je možnost
vyredukování olova a dále oddělení vzniklého olova od strusky. Při redukci je výhodné použít
struskotvorné přísady, které na sebe váží oxid křemičitý, obvyklé je použití oxidu vápenatého
CaO a oxidu železnatého FeO. Výhodou je, že brusné kaly olovnatého křišťálu neobsahují
síru. Oddělování kovu od struskové fáze je umožněno nízkou teplotou tání strusky, nízkou
viskozitou a vysokým mezifázovým napětím na rozhraní struska – kov.
Při výrobě a zpracování skla, kromě skleněných střepů, vznikají ještě další odpady,
kterými jsou např. odpadní vody z brusíren a leštíren.
Odpadní vody z leštícího procesu, během kterého byly znečištěny kyselinou sírovou
a fluorovodíkovou se čistí srážením vápenným mlékem. Výsledkem je neutralizační kal (síran
vápenatý), který lze využít při výrobě cementu.
Odpadní vody z brusíren skla se čistí sedimentací. Brusírenské kaly pro svůj obsah
olova patří mezi nebezpečné odpady. Po sedimentaci se na kalolisu odvodňují tlakovou
filtrací. Brusírenský kal se přidává např. k neutralizačnímu kalu z leštírny skla a odváží se do
cementárny
Odprašky s obsahem olova (oxidu olovnatého) zachycované na filtrech za tavícími
agregáty lze zpracovat v hutích, kde se vytavením získá olovo.

1.8 Užitkové sklo
Charakteristika odpadu

Skleněné láhve, dózy a jiné nádoby používané jako obaly pro nápoje a jiné potraviny.
Možnosti využití:

Vratné skleněné nádoby jsou znovu používány k původnímu účelu, popřípadě při
výrobě skla jako přídavná surovina. Systém sběru se ve světě uplatňuje formou separovaného
sběru od obyvatelstva (donáškovým systémem), dále formou prodeje zálohovaných lahví,
sběrem organizovaným výrobcem, popřípadě prostřednictvím další organizace. V České
republice je zatím tento separovaný sběr skleněných nádob a obalového skla prováděn
v nedostatečné míře.

1.9 Zlomkové sklo
Charakteristika odpadu

skla

Úlomky skleněných obalů a střepy vznikající při zpracování technického a stavebního
(zlomky tabulového skla neosahujícího železo, zlomky skleněných obalů
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z potravinářského a obalového průmyslu bez korunkových a korkových uzávěrů, zlomky skla
z pivovarů a výroby alkoholických a nealkoholických nápojů, různé druhy profilovaného skla,
skla z optického průmyslu, olovnatého skla, skla z izolačních nádob, zrdcadlového skla, skla
z obrazovek apod.).
Recyklační technologie:

Třídění podle druhů a barev, odstranění nečistot, přeprava ke zpracovateli.
Linka na zpracování starého skla je např. využívána ve firmě Splintex - Chudeřice,
kde se vyrábí ploché sklo. Jedná se o recyklační linku firmy Zippe, SRN s roční kapacitou 50
- 60 tis. t. Při výrobě plochého skla ze střepů se na jednu tunu nového skla docílí úspora 35 %
energie.
Příkladem technologické linky na úpravu a zpracování skleněných střepů je schéma na
následující stránce. Na první pohled je patrné, že zařízení pracuje na obdobných principech
třídění, jako je třídění odpadů za účelem získání druhotné suroviny. Skleněné střepy se přes
vibrační síto a magnetický odlučovač dostávají do drtiče a následně se podrobí dalšímu třídění
a odlučování nežádoucích příměsí. Konečným produktem tohoto zařízení na úpravu starého
skla jsou střepy pro tavbu daného typu skla.
Schéma úpravy skleněných střepů pro tavbu skla je uvedeno na Obrázek 11.
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Obrázek 11. - Schéma úpravy skleněných střepů.

Zařazení odpadů ze sklářského a keramického průmyslu je podle nového katalogu
převážně ve skupině 10 "Anorganické odpady z tepelných procesů, v podskupinách 10 11
odpady z výroby skla a skleněných výrobků a 10 12 Odpady z výroby keramiky a staviv.
Odpady zařazené do výše uvedených dvou podskupin jsou odpady katagorie "O", tj. ostatní.
Při výrobě a zpracování skla kromě skleněných střepů vznikají ještě další odpady,
kterými jsou např. odpadní vody z brusíren a leštíren.
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2 Keramický průmysl
Keramický průmysl patří mezi odvětví, která mají při zpracování již tradičně poměrně
málo vznikajících odpadů. Je to proto, že většinu polotovarů je možné často ihned vrátit zpět
do vlastní výroby. Ne vždycky to je tak jednoduché, uplatňují se zde souběžně, ale i proti
sobě, především zájmy o kvalitu výrobku a ekonomicko – obchodní hlediska. Tato skutečnost
je někdy důvodem, proč tyto odpady končí na skládkách.
Slovo keramika je odvozeno od řeckého výrazu „keramos“. Označuje výrobky
z různých typů hlíny, která se tvaruje a vypaluje. Jde o anorganický materiál, který může
obsahovat i menší množství organických látek. Keramické výrobky jsou využívány v různých
odvětvích lidské činnosti, díky svým nezaměnitelným vlastnostem. Keramická výroba patří
rovněž mezi nejstarší technologie.

2.1 Charakteristické vlastnosti keramických materiálů
Charakteristické vlastnosti keramických materiálů jsou:





nízká elektrická a tepelná vodivost,
vysoká pevnost, ale i křehkost,
vynikající odolnost proti vysokým teplotám a korozi,

Tyto vlastnosti si keramické výrobky zachovávají i jako odpady.
Různé druhy keramiky jsou heterogenními systémy slinutých hlinitokřemičitanů,
oxidu křemičitého a oxidů kovů. Složení keramického materiálu závisí na složení výchozích
surovin (přírodních jílů). Plastické jíly jsou nezpevněné sedimentární horniny tvořené směsí
hydratovaných hlinitokřemičitých minerálů, jejichž struktura je schopna adsorbovat velké
množství molekulárně vázané vody. Výběr surovin a výrobního postupu byl až donedávna
zcela empirický. Kvalita a vlastnosti vyrobené keramiky závisely na zkušenostech výrobce
a vlastnostech místních surovin.
Keramika bývá tradičně dělena na:



hrubou keramiku, kterou se označují cihlářské výrobky,
jemnou keramiku, kterou označujeme ostatní keramické výrobky.

Přehled keramické výroby v České republice je na Obrázek 12.
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Obrázek 12. - Přehled výroby porcelánu, keramiky a cihlářských výrobků v ČR

Obrázek 13. - Kaolinový důl, těžba kaolinu
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2.2 Přehled keramických výrob
V keramickém průmyslu je vyráběno devět základních typů produktů. Jsou to:










cihly a střešní krytina,
obkladačky a dlaždice,
užitková keramika (nádobí a různá dekorativní keramika),
zdravotnická (sanitární) keramika,
žáruvzdorné výrobky,
technická keramika,
umělé kamenivo,
kameninové trouby a
anorganicky pojená brusiva.

Specifickou skupinu výrobků v keramickém průmyslu tvoří glazované keramické
výrobky.
Glazované keramické výrobky lze rozdělit podle povrchové úpravy na dvě skupiny:
I.:




chemické kameniny,
kameninové trouby.
II.:









obkladová keramika,
keramické výrobky pro sanitární účely,
výrobky keramické a porcelánové, kuchyňské a stolní ozdobné předměty,
z porcelánu a keramických materiálů,
zahradní a stolní keramika,
užitková a umělecká keramika,
keramické elektrické izolátory (včetně dílů).
Jiné rozdělení keramických výrobků je následující:

a) technický porcelán
b) technická keramika
ad a) laboratorní porcelán,




porcelánové trubice (pro pojistky VN, odporové nosiče, ohřívače aj.)
formy pro rukavice, pivní stojany
elektroizolační porcelán
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ad b) technická keramika, laboratorní keramika
žáruvzdorná keramika: keramické trubice do vysokých teplot, trubky, žíhací a tavící
kelímky, zubařské kelímky a víčky, tyče, keramické dvoukapiláry, čtyřkapiláry,
keramická jádra, konstrukční díly pro čerpací techniku, keramická síta.

Příklad vypalování keramiky je na Obrázek 14.

Obrázek 14. - Vypalování keramických výrobků.
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Obrázek 15. - Vypalování porcelánových výrobků.
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2.2.1 Keramické výrobky žáruvzdorné:









cihly, kvádry k, desky a jiné výrobky z křemičitých fosilních mouček nebo
podobných,
křemičitých hlinek,
žáruvzdorné cihly, kameny, desky a podobné směsi,
žáruvzdorné cementy, malty, betony a podobné směsi,
nevypalované žáruvzdorné výrobky,
keramické formy na výrobu skla,
nosiče spirál do pecí,
speciální žárové tvarovky.

Obrázek 16. - Výroba žáruvzdorných výrobků.
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Keramické obkládačky a dlaždice:





keramické obkládačky a dlaždice,
keramické obkládačky neglazované, dlaždice a podobné výrobky,
glazované keramické obkládačky, dlaždice, kostky a podobné výrobky.
Keramika: užitková, ozdobná a hrnčířská výroba
Keramické výrobky používané pro zemědělské účely, dopravu nebo k balení zboží.

2.2.2 Výroba cihel
Cihlářství je po hrnčířství nejstarší keramický obor. V některých oblastech
rozvinutých civilizací se hlína vytvarovaná do určitých pravidelných tvarů ukázala být
vhodným stavebním materiálem, jednak pro svoji dostupnost (a často nedostupnost ostatních
materiálů, např. kamene a dřeva), jednak pro výhodné vlastnosti, a to již v suchém stavu.
Výroba cihel se vyvíjela nezávisle na sobě v různých oblastech světa.
Historie výroby cihel sahá až do doby 2000 let před naším letopočtem. Nicméně,
základní vzorec pro výrobu cihel, míchání země a vody a poté sušení a výpal cihel, se
prakticky nezměnil od starověku. Za tak dlouho dobu se ovšem výrobní procesy a technologie
neustále zlepšovaly. S tímto vývojem také souvisí využívání odpadních materiálů resp.
surovin v samotné cihlářské výrobě.
Cihlářská výroba se skládá z přípravy:






cihlářského materiálu,
z lisování cihelných bloků,
z jejich sušení,
vypalování a
paletizace a balení.

Obrázek 17 - Schéma obecného technického postupu cihlářské výroby.

V cihlářské výrobě se s úspěchem využívají jak různé „zmetky“ z výroby, a to bud‘
jako surovina nebo jako komodita k jinému využití, tak se také používají odpady z jiných
výrob využitelných v tomto průmyslu. Stejně tak jako je možné využít odpady vzniklé při
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výrobě cihel, je samozřejmě na druhou stranu možné využít i některé jiné odpady,
vznikajících z jiných výrob, jako jednu ze vstupních surovin v cihlářství. Konkrétně pak
využití například v podobě lehčiv nebo barviv či taviv.
Problematika lehčení cihlářských střepů použitím odpadních látek je řešena již několik
desetiletí. Výběr vhodných odpadních lehčiv totiž může ovlivňovat nejen vlastnosti
vypáleného střepu (především objemovou hmotnost, součinitel tepelné vodivosti apod.), ale
také vlastnosti plastického těsta (mj. délkové změny sušením, citlivost k sušení, pevnost
výsušku). Mezí nejúspěšnější odpady takto využívané patří popel a popílek z průmyslových
výrob a obecně ze spalovacích procesů, odpadní skleněné obaly (láhve), kaly z keramických
výrob, papírenský kal.
Trendy rozvoje cihlářské výroby směřují spíše k výrobkům větších rozměrů
s odlehčeným střepem. Objem cihlářské výroby je velký a výroba cihlářských výrobků je
rozšířena po celé republice. Obrázek18 znázorňuje část výroby cihel.

Obrázek 18 - Výroba cihel
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2.2.3 Druhy cihlářských výrobků
Prvky pro svislé konstrukce

Prvky pro svislé konstrukce jsou různé druhy cihel pro stavbu svislých stěn. Vyrábějí
se v širokém sortimentu rozměrů a tvarů. Jsou určeny pro obvodové zdivo, pro nosné vnější
i vnitřní stěny, pro nenosné stěny, pro zvukově a tepelně izolační zdiva atd. V současné době
se většinou vyrábějí cihly s vylehčeným střepem (s přídavkem vyhořívajících přísad) typu
THERM. Omezuje se výroba cihel plných (základní plná cihla má rozměry 290 x 140 x 65
mm), které se používají pro stavbu sloupů, pilířů a při různých rekonstrukcích. Většina
v současné době vyráběných cihel jsou cihly podélné nebo příčně děrované s otvory profilu
pod 2,5 cm2 a dutinové s otvory profilu nad 25 cm2. Dalším typem výrobků jsou lícové cihly,
které mají povrch někdy upravený engobováním, glazováním nebo pískováním. K povrchové
úpravě stěn dále slouží obkladové pásky. Většina cihel pro stavbu stěn využívá tzv. systém
pero – drážka, což umožňuje konstrukci stěny bez použití malty ve svislých spárách. Pro
usnadnění zdících prací se vyrábějí doplňkové výrobky, např. rohové, krajové, nízké nebo
vyrovnávací cihly.
Vodorovné konstrukce

Pro vodorovné konstrukce jsou určeny zejména keramobetonové překlady, věncovky
a výrobky pro konstrukci stropů. Pro stropní konstrukce se vyrábějí keramobetonové stropní
nosníky, stropní vložky (např. MIAKO, ARMO) a stropní desky (HURDIS) a keramické
stropní panely.
Pálená střešní krytina

Pro pokrývání střech se používají různé druhy tašek, lišící se tvarem konstrukcí drážek
i způsobem výroby (tažené, ražené) např. bobrovky, prejzy a háky, francouzské tašky atd.
Tyto výrobky jsou doplněny výrobky funkčními, jako jsou hřebenáče, tašky okrajové, větrací
a různé ozdobné prvky. V poslední době se době se rozšiřuje i výroba engobované
a glazované střešní krytiny.
Cihelná dlažba

Cihelné dlaždice se používají jako dlažba vnitřní i venkovní, ovšem nemají tak široké
využití jako slinuté obkladové prvky.
Cihelné okrasné tvarovky

Pro stavbu plotů se vyrábějí tzv. plotovky různých ozdobných profilů, které se při
stavbě spojují maltou. Jako doplněk se vyrábějí i plotové stříšky.
Trativodky

Trativodky (drenážní trubky) jsou výrobky určené k odvodňování zemědělských
ploch, protože pórovitý střep umožňuje vsáknutí vody z okolní zeminy a její odtok. Vyrábějí
se v několika světlostech od 65 do 200 mm v délce 330 mm.
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Antuka.

Drcený pálený střep (výmět z výroby) se používá jako antuka k povrchové úpravě
sportovních hřišť. Výhodou je, že cihelný střep vsakuje vodu a do určité míry se tak zabrání
znehodnocení povrchu sportoviště.
Ve snaze zpracovat maximální množství odpadních surovin byly vyvinuty cihlářské
směsi, které obsahují až 85 hm. % elektrárenského popílku a pouze 15 hm. % plastického jílu.
Tvarovky se z této směsi buď lisují z vlhké drolenky, nebo se připravuje plastické těsto
zamíšením popílku do ztekucené suspenze plastického jílu a tvarováním se provádí na
vakuovém šnekovém lise.
Na příklad v závodě firmy Wienerbrger v Hostomicích se vozí největší podíl
vznikajících odpadů ke skládkování, a to v průměru 77% z celkové produkce odpadů, i když
je recyklování na druhém místě, jedná se pouze o cca 18 %

2.2.4 Výroba šamotů







Šamoty všeobecného použití:
 šamot obyčejný,
 šamot kyselý.
 šamot pro energetiku.
lehčený šamot,
žáruvzdorná malta,
žáruvzdorné kamenivo,
kaolin pálený.

2.2.5 Odpady v keramickém průmyslu
Odpady v keramickém průmyslu vznikají již při získávání surovin. Jedná se o těžbu
kaolínu a ostatních keramických surovin, především:







kaolín,
kaolinitické a ostatní jíly,
andezit,
keramzit a silimanit, mullit,
šamotové zeminy,
žáruvzdorné jílovce.
Obecně vznikají v keramické výrobě následující specifické základní odpady:






zmetky a nepodařené výrobky z různého stupně zpracování,
rozstřiky,
rozplachy,
odplavy pracovních hmot z různých fází technologie.

S návratem těchto odpadů zpět do technologie vznikají problémy obvykle jen proto, že
nekontrolovaný postup může způsobit ztrátu kvality výrobku a jeho užitných vlastnost a tím
snížení i jeho prodejnosti.
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2.3 Keramické a porcelánové odpady
2.3.1 Charakteristika odpadu
Tyto odpady jsou tvořeny úlomky z poškozených částí výrobků stavební a hrubé
keramiky, obkladového materiálu, zdravotnické keramiky, obkládacího materiálu,
elektrokeramiky, dále střepy nepoužitých zmetkových porcelánových z výroby,
porcelánových výrobků z hotelů a restaurací.
Odpady z keramické výroby jsou podle původu:





odpady z těžby surovin (kaolin, hlíny),
odpady ze zpracování surovin,
odpady z výroby zboží,
odpady z expedice a transportu keramického zboží.

Recyklační technologie:
Vytříděné keramické a porcelánové odpady se ve válcových a čelisťových drtičích
jemně melou a přidávají se do formovací masy jako náhražka suroviny, takže podstatná část
těchto odpadů se znovu vrací do výroby, zejména z výroby keramických dlaždic. Znečištěné
a nevytříděné odpady lze použít v místním stavebnictví.

2.3.2 Kaly z výroby porcelánového zboží
Charakteristika odpadu
Jedná se o kaolinické odpady, obdobného charakteru jako kaolinické hlinky použité
pro výrobu porcelánového zboží. Podle druhu výroby jsou buď téměř čisté, nebo jen málo
znečištěné příměsemi z výroby.
Recyklační technologie:
Po usazení a odvodnění se v rypném stavu vracejí do výroby buď ve stejné výrobě,
nebo se převážejí na místo dalšího zpracování. Dalším využitím je např. příprava
geopolymérní kompozit pro využití v různých oblastech stavebnictví.

2.3.3 Glazurované kaly z keramické výroby
Charakteristika odpadu:
Jedná se o glazury různého původu, podle technologie a druhu glazovaného střepu.
V podstatě se nejedná o objemově velká množství, avšak tento odpad je zajímavý především
ekonomicky a jeho zpětné využití v recyklačním procesu je žádoucí. Původ odpadu je
především z rozplachů, rozstřiků a rozlití.
Odpady z glazovaných procesů jsou shromažďovány a obvykle pomocí mokré
technologie zkoncentrovány a buď odstraněny ve formě odvodněných kalů, nebo se tyto
zachycené odpadní kaly použijí zpět do výroby.
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Recyklační technologie:
Jedna z možných recyklačních technologií spočívá v roztřídění odpadních
glazurovaných vod na frakce s vyšším a nižším obsahem frit. Pro způsob roztřídění odpadních
glazurovaných vod s ohledem na průmyslové využití se poměrně dobře hodí hydrocyklon.
Upraveným odpadem je možné z části nahradit velmi drahou surovinu. Upravením
glazurového podílu kalu frakcionací, lze vrátit zpět až 80 % kalu s vyšším obsahem frit.
Druhá část tříděného odpadu s nižším obsahem frit lze použít do střepové hmoty při výrobě
obkladů a dlaždic.
Závěrem lze říci, že keramická výroba a do značné míry i výroba porcelánového zboží
je typickou bezodpadovou popřípadě maloodpadovou technologií.
Zařazení odpadů ze sklářského a keramického průmyslu je podle nového katalogu
převážně ve skupině 10 " Anorganické odpady z tepelných procesů", v podskupinách 11 ( 10
11 00) pady z výroba skla a skleněných výrobků a 12 ( 10 12 00) Odpady z výroby keramiky
a staviv. Odpady zařazené do výše uvedených dvou podskupin jsou odpady katagorie "O", tj.
ostatní.
Závěr
Sklárny jsou potencionálními zdroji starých zátěží, většinou to jsou velmi staré výroby
a i když byly ve většině případů modernizovány, pokud jde o technologii, tak důsledky
starých výrob nebyly odstraněny. Sklárny měly vlastní výrobu generátorového plynu, takže
zatížení životního prostředí fenolovými a dehtovými odpady je značné. Dále měly (a ještě
i mají) rozsáhlé olejové hospodářství, které zatěžuje životní prostředí dodnes.
Obdobný problém je i u starých keramických výrob, avšak většinou se nejedná
o výrobny generátorového plynu, ale o staré kotelny a pece. Olejové hospodářství je velmi
rozsáhlé i v současné době, olej se používá např. na vymazávání forem. Kromě toho jsou u
technických keramických výrob velmi často situovány skládky výrobních odpadů, které sice
nejsou nebezpečné, avšak svým množstvím a charakterem zatěžují životní prostředí.
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Obrázek 19. - Schéma technologie výroby hutných jednorázových dlaždic
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3 Stavebnictví
Stavebnictví, stavební průmysl je jedním z důležitých odvětví národního hospodářství.

3.1 Odpady ve stavebnictví
3.1.1 Vznik, produkce
Stavební odpad je pojem, který je čím dál více spojován s pojmem recyklace.
V minulosti byl stavební odpad ve většině případů odvážen na skládky za účelem jeho
odstranění. Později se začínal využívat jako technologický materiál pro zabezpečení skládek
Až v 80. letech minulého století začal narůstat tlak na zpracování stavebního odpadu. Rozvoj
recyklace stavebního odpadu nastal až v druhé polovině devadesátých let.
Stavebnictví patří už řadu let mezi odvětví, které využíváním druhotných surovin
významnou měrou přispívá k ochraně životního prostředí. V zemích EU odhadem představuje
okolo 45 % z celkové produkce odpadů, bez výkopových zemin přibližně 25% odpadů.
Stavební odpad je z pohledu evropského práva atraktivní a to proto, že je významným
kvantitativním podílem recyklovatelných a znovupoužitelných odpadů, recyklační postupy
šetří neobnovitelné přírodní zdroje a představuje významný pokrok v cenové politice
stavebních firem.
Evropská unie přijala několik směrnic, jejichž cílem je regulace toku odpadů
a minimalizace negativních vlivů na životní prostředí. Stavební a demoliční odpad je stále
odpadem, ale vyjmutí jeho jednotlivých specifických složek z režimu odpadového
hospodářství je v rámci evropského práva evidentní. Z odpadů je v současné době vyjmutá
nekontaminovaná výkopová zemina.
Ochrana životního prostředí využitím průmyslových odpadů je jednou reálných cest,
jak tuto myšlenku uskutečňovat. Průmysl na jedné straně spotřebovává značné množství
primárních surovin a na druhé straně produkuje trvale odpady, které svým množstvím
a negativnímu působení zatěžují neúměrně životní prostředí. Stavebnictví představuje
potencionálně velké možnosti využití průmyslových odpadů jako druhotných surovin. Na
druhé straně to ovšem neznamená, že stavebnictví slouží k odstraňování odpadů jejich
využitím kdykoliv a kdekoliv. Průmyslové odpady se ve stavebnictví využívají především
přímou aplikací na konkrétní stavbě, nebo do stavebních hmot a směsí. Ze zákona o odpadech
vyplývá povinnost pro původce odpadů jejich využití. Výrobky získané na bázi odpadů však
nesmí zatěžovat životní prostředí.
V roce 2010 bylo na území ČR vyprodukováno 15,6 milionů tun stavebního odpadu.
Z toho bylo zpětně využito kolem 84 %.
Stavební odpady jsou drceny na malé kousky a roztříděny tak, aby byly snadno
využitelné pro další stavební výrobu, kde nahrazují suroviny z přírodních zdrojů. Hlavním
přínosem recyklace stavebních a demoličních odpadů je snižování nutnosti těžby surovin
a snižování nákladů na výrobu nových stavebních materiálů. Díky tomu lze omezit otevírání
nových lomů nebo pískoven. Mimo to stavební recykláty, kterými je nahrazováno například
přírodní kamenivo, lze pořídit za zlomkovou cenu vytěženého přírodního kamene. Díky
systémům recyklace se stavební odpad může vrátit do stavebnictví jako plnohodnotný
materiál. V České republice se začala rozbíhat recyklace stavebních odpadů už začátkem 90.
let. Produkce stavebních a demoličních odpadů u nás představuje největší hmotnostní
materiálový tok ze všech odpadů, viz Obrázek 20, Obrázek 21 a Obrázek 22.
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Obrázek 20. - Produkce průmyslových odpadů v ČR.

Pro členské země Evropské unie bylo stanovené, že koncem roku 2005 bude využití
stavebního odpadu okolo 50 %, do konce roku 2012 až 75 %. Toto opatření by mělo vést
k výraznému snížení objemu vytěžených primárních surovin. Nezanedbatelný je také vliv
stavebního odpadu na náklady stavební výroby. Nekvalifikované nakládání s ním znamená
ztrátu cenné suroviny a neúměrné zatěžování skládek.

Obrázek 21. - Struktura průmyslových odpadů v ČR v r. 2009.

54

Obrázek 22. - Struktura spotřeby průmyslových odpadů v ČR v r. 2009.

Odpady, vznikající při realizaci, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb,
nazývané v souladu s názvem podskupiny odpadů v Katalogu odpadů jako stavební
a demoliční odpady, mohou být při vhodném řízení jejich vzniku a stanoveném nakládání
s nimi významným zdrojem úspor primárních surovin.
Množství odpadů vzniká již při samotném získávání stavebních surovin. Jsou dva
hlavní zdroje odpadu využitelného jako náhrada přírodní suroviny:



skrývka a likvidace z těžby a
odpad z drcení a třídění,

který končí obvykle na skládkách. Skrývkový materiál obvykle končí nevyužitý na
haldách a odvalech. Jeho kvalita a vlastnosti jsou značně proměnlivé, často obsahuje vysoké
procento přimíchaných jílovitých částic, které omezují jeho využití mimo samotné těžby.
V některých případech jde o velmi kvalitní kamenivo. Odpad dále vzniká při samotné úpravě
stavebního kamene (drcení a třídění) nebo při obalování asfaltových směsí. Tvoří ho surovina
obsahující jílovité materiály a výsivky (drobná zrna z drcení), které se zachycují na
odlučovačích. Jejich stav, zrnitost, podíl nevyužitelných surovin může být poměrně variabilní.
Jemné kamenivo tvoří okolo 80 % z tohoto odpadu.
Při výrobě cementobetonu vzniká odpadní materiál, který se zachytává na různých
částech zařízení (stabilní a pojízdné míchačky, čerpadla, zařízení na výrobu prefabrikátů).
Tohoto zbytkového betonu je okolo 3 % denní výroby.
Na staveništi i se vyskytují zbytky stavebního materiálu ze stavby nebo rekonstrukce,
různého druhu.
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3.1.2 Zařazení stavebních odpadů podle Katalogu
01 04

Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných

nerostů
01 04 08
Odpadní štěrk a kamenivo
01 04 09
Odpadní písek a jíl
10 01 24
Písky z fluidních loží
10 13
Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků
z nich vyráběných
16 11
Odpadní vyzdívky a žáruvzdorné materiály
17
Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy
z kontaminovaných míst)
17 01
Beton, cihly, tašky a keramika
17 01 01
Beton
17 01 02
Cihly
17 01 03
Tašky a keramické výrobky
17 01 0
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
výrobků obsahující nebezpečné látky
17 01 07
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02
Dřevo, sklo a plasty
17 02 01
Dřevo
17 02 02
Sklo
17 01 03
Plasty
17 02 04
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo
nebezpečnými látkami znečištěné
17 03
Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
17 05
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst),
kamení a vytěžená hlušina
17 05 03
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
17 05 04
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 05
Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky
17 05 06
Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
17 05 07
Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
17 05 08
Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
17 06
Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
17 08
Stavební materiál na bázi sádry
17 09
Jiné stavební a demoliční odpady
17 09 01
Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť
17 09 02
Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící
materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené
dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)
19 12
Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení,
lisování)
19 13
Odpady ze sanace zeminy a podzemní vody
Do přehledu odpadů ve stavebnictví jsou uvedeny i některé odpady pocházející např.
z těžby a zpracování nerostů, které se ve stavebnictví používají buď na výrobu stavebních
hmot, nebo pro přímé použití při některých stavebních pracích. Do stavebních a demoličních
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odpadů se rovněž zařazují odpady na bázi kovů, jako je např. měď, zinek, hliník apod., rovněž
tak kabely. Do přehledu nejsou záměrně uvedeny odpady z energetiky a spalovacích procesů,
zejména pak „popílky“, jejich přehled je uveden v kapitole 4, Odpady z energetiky.

3.2 Původ stavebního odpadu
Vznik stavebního odpadu lze podle původu rozdělit na:




stavební odpad vznikající v komunální sféře,
stavební odpad vznikající v průmyslové sféře,
produkce stavebních odpadů z pohledu hlášení původců odpadů.

V souladu s požadavky směrnic Evropského parlamentu a jejich implementací do
právního systému ČR a v souladu s potřebami a možnostmi České republiky a její
infrastruktury byly uvažovány nutné následující kroky:
1. Postupně zvyšovat využití stavebních a demoličních odpadů na minimálně 50
hmotnostních % do konce roku 2005, resp. 75 hmotnostních % do konce roku 2012
z jejich celkové roční produkce.
2. Stanovit optimální podíl recyklovaného stavebního a demoličního odpadu z celkového
množství vyprodukovaného stavebního a demoličního odpadu.
3. Identifikovat vhodné technologie a postupy pro nakládání se stavebním a demoličním
odpadem.
4. Navrhnout lokalizaci rozhodujících zařízení pro využití stavebních a demoličních
odpadů.

3.3 Využití odpadů ve stavebnictví
Využití odpadů jako druhotných surovin pro stavební účely lze aplikovat
v následujících oborech:






silniční a dopravní stavitelství,
pozemní stavitelství,
vodní stavby,
zakládání staveb,
zemní práce.
Využití odpadů jako druhotných surovin ve výrobě stavebních hmot:








maltoviny,
betony,
cementové směsi,
umělé lehké kamenivo,
cihlářské výrobky,
speciální stavební hmoty.
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3.4 Vlastnosti a požadavky na odpady a druhotné suroviny pro
stavebnictví
3.4.1 Hodnocení odpadu z hlediska jejich využití ve stavebnictví
Velké objemy produkovaných odpadů na jedné straně a nedostatek surovin na druhé
straně vedou ve stále větší míře k úvahám o využití odpadů jako náhrady primárních surovin.
Ne vždy je dostatek vhodných předpisů pro hodnocení odpadů a výrobků z nich.
Stavebnictví je výrobním odvětvím, které zpracovává značná množství surovin. Tak,
jak rostou nároky na stavební výrobu, rostou i nároky na spotřebu materiálu, vzniká tak
rozpor mezi nároky na materiály a jejich dostupností. V určitých regionech může pak
nedostatek materiálů limitovat rozvoj stavební výroby. Na druhé straně je produkováno
značné množství odpadů, jak již bylo uvedeno, z nichž celá řada je buď po úpravě, nebo
přímo vhodná pro další použití ve stavebnictví. Jejich využití může snížit rozpor mezi nároky
výroby a dostupností stavebních materiálů.
Recyklace stavebních a demoličních odpadů se od poloviny devadesátých let se
postupně stala v České republice běžnou technologií pro materiálové využívání stavebních
demoličních odpadů ( SDO ). Po roce 2000 došlo v oblasti nakládání se stavebními
a demoličními odpady k jednoznačnému přesunu ze skládkování či spekulativních rekultivací
a vyrovnávání terénu k recyklačním provozům. Jednou ze základních podmínek úspěšnosti
recyklace stavebních a demoličních odpadů je však i konkurenceschopnost vyrobených
recyklátů, což spočívá zejména v důsledku dodržování jejich jakosti, zejména v souladu
s příslušnými ČSN EN. Certifikované výrobky z odpadů podle zák. 22/1991 Sb., o shodě
výrobků je další možnou cestou a také využívanou, zejména u pevných odpadů ze spalovacích
procesů. Uvedený zákon však nemá požadavek hodnocení těchto výrobků vůči životnímu
prostředí. Je důležité, aby v budoucnosti se dalo určit, kdy odpad přestává být odpadem
a stává se výrobkem. Částečně tomu napomáhá úprava zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve
znění zák. č. 154/2010 Sb., kde je definice odpadu rozšířena a týká se zejména průmyslových
odpadů.
Návrh na hodnocení postupu výrobků z odpadů, které vypracovalo CEHO (Centrum
pro hospodaření s odpady). Technický podklad pro hodnocení výrobků z odpadů vychází
z hodnocení různých odpadních materiálů, jako jsou stavební sutě, demoliční odpady, odpady
z výroby tepla, apod.

3.4.2 Posuzování zdravotní
v České republice

nezávadnosti

stavebních

výrobků

Hodnocení zdravotní nezávadnosti stavebních materiálů, které mohou uvolňovat
škodlivé a nežádoucí látky do kontaktních médií (vody, půdy) se stalo aktuálním problémem
především u netradičních stavebních výrobků se zapracovaným odpadem. Uvolněné látky
slouží k posouzení zdravotní nezávadnosti stavebních výrobků z hlediska jejich vlivu na
životní prostředí, především na vodu a půdu a následně na zdraví člověka. Uvolňování
škodlivých látek do prostředí může negativně ovlivnit zdraví člověka přes všechny řetězce.
Metody hodnocení uvolňování škodlivých látek dosud nejsou jednotně stanoveny nejen
v České republice, ale i ve státech EU.
Nařízení vlády č. 163/2002Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební výrobky, ukládá v § 2 Technické požadavky na výrobky, které jsou uvedeny
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v příloze č. 1, v bodě 3 „Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí“, stanoví níže uvedené
požadavky z hlediska zdravotní nezávadnosti výrobku.
Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby neohrožovala hygienu
nebo zdraví jejich uživatelů nebo sousedů, především v důsledku:
 vypouštění toxických plynů,
 přítomnosti nebezpečných částic nebo plynů v ovzduší,
 emise nebezpečného záření,
 znečištění nebo zamoření vody nebo půdy,
 nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře a tuhých nebo kapalných
odpadů,
 výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na površích uvnitř stavby.
U stavebních výrobků a netradičních stavebních výrobků se zapracovaným odpadem,
které mohou uvolňovat toxické a škodlivé látky do prostředí, je jedním se základních
ukazatelů posuzování zdravotní nezávadnosti výrobku vyluhovatelnost těchto látek.

3.4.3 Vliv stavebních materiálů na životní prostředí
Odhad vlivu stavebních materiálů a staveb na životní prostředí vyžaduje především
podrobnou znalost jejich vlastností, uplatňujících se v interakci s jednotlivými složkami
životního prostředí. Způsoby, jimiž stavební činnost ovlivňuje životní prostředí, jsou značně
rozmanité, vedoucí ke změnám jak vlastního charakteru krajiny, vlastností povrchových
vodních toků, podzemních vod, ale i pohybů v atmosféře. Z hlediska posuzování chemických
vlivů staveb a materiálů, při jejich konstrukci používaných, má do současné doby dominantní
postavení hodnocení jejich vlivů na vodní a zprostředkovatelně půdní prostředí. Z tohoto
pohledu je voda médiem, kterému je věnována největší pozornost a kterým se mohou
chemické látky ze stavebních materiálů v prostředí dále šířit. Procesy, jimiž je šíření
chemických látek včetně škodlivin ze stavebních materiálů řízeno, jsou procesy
a mechanizmy uplatňující se při loužení stavebních prvků a materiálů vodou. I když těmto
otázkám byla v posledních letech věnována pozornost, nedospělo se dosud v hodnocení
enviromentálně relevantních látek z konstrukčních materiálů do prostředí k jednotnému
přístupu. Ve stavebnictví je používáno velké množství různých materiálů s velmi rozdílnými
vlastnostmi s ohledem na jejich možné ovlivnění složek životního prostředí. Tyto materiály
a jejich rozdílné vlastnosti se mohou odlišně uplatňovat při vstupu složek těchto materiálů do
prostředí při jejich loužení srážkovou nebo podzemní vodou. Procesy loužení chemických
látek ze stavebních hmot je třeba posuzovat z hlediska životnosti staveb a tedy
v dlouhodobém horizontu. Laboratorním zkoušením lze tyto dlouhodobé a často postupně
probíhající procesy s obtížemi a jen přibližně simulovat. Loužení pevné fáze fází kapalnou je
proces, který je závislý na fyzikálních i chemických faktorech. Reálné podmínky loužení
anorganických a organických, případně rizikových složek, ze stavebních materiálů jsou
ovlivňovány výše uvedenými fyzikálními vlastnostmi louženého materiálu, chemickým
složením jeho matrice (obsahem silikátových, karbonátových, příp. organických podílů), tak
interakcí s vlastnostmi loužícího média – vody (jejím pohybem, mineralizací, pH, koncentrací
rozpuštěných plynů, teplotou, atd.)
Při loužení, zejména minerálních stavebních materiálů a odpadů ze staveb, hraje
významnou roli pH, které ovlivňuje jak loužení základních anorganických složek, tak
anorganických kontaminantů. pH vodné fáze je opět ovlivňováno jak složením matrice
louženého materiálu, tak i charakterem loužící vodné fáze.
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3.4.4 Požadavky na stavební materiály
S ohledem na velké množství stavebních materiálů dodávaných na stavbu a na značný
počet dodavatelů, je nevyhnutelné věnovat velkou pozornost jejich kvalitě. Požadavky na
stavební materiály jsou definované ve směrnicích Evropské unie, v technických normách EN
a v národních standardech.
Výrobky pro použití ve stavebnictví musí být technicky a ekonomicky vhodné pro
zamýšlené použití a přitom musí vyhovovat stanoveným požadavkům. Za samozřejmé se
považuje, že stavby realizované z příslušných stavebních materiálů mají při řádné údržbě
zabezpečenou ekonomicky přijatelnou životnost.
Směrnice pro výrobky a objekty ve stavebnictví EEC č. 89/106 ukládá zemím
Evropské unie a přidruženým členům přijmout taková opatření, aby výrobky pro stavby
a stavební konstrukce vyhovovaly následujícím požadavkům:







mechanická pevnost a stabilita,
protipožární ochrana,
hygiena, zdraví a životní prostředí,
bezpečnost při užívání,
ochrana proti hluku,
úspora energie a ochrana tepla.

Všechny výše uvedené požadavky platí samozřejmě ve zvýšené míře pro stavební
materiály, vyráběné z druhotných surovin, které nemají vždy parametry surovin primárních.
Především homogenita, která hraje značnou roli je nižší než u primárních surovin a i další
ukazatele, jako je měrná nebo objemová hmotnost.

3.4.5 Kritéria hodnocení průmyslových odpadů pro využití ve
stavebnictví
Základním předpokladem využití průmyslových odpadů jako druhotných surovin ve
stavebnictví a ve výrobě stavebních hmot, je jejich vyhovující kvalita. Není možné použít při
realizaci stavby takové výrobky, které během užívání stavby mohou způsobit značné
materiálové škody, zranění nebo smrt v důsledku degradace technicky významných vlastností
konstrukčních prvků staveb.
Obecná kritéria a požadavky lze shrnout následovně:
1. technická kvalita
2. zatížení životního prostředí
3. akceptování materiálů, které vedle technicko - přírodovědních kritérií kvality
a zatížení životního prostředí se přidávají i psychologické momenty, které často
vycházejí z iracionálních prvků (nepořádek je součást stavby), nebo z konkurenčních
prvků (mylně informovat konkurenci o standartu ochrany životního prostředí).
4. ekonomická výhodnost použití recyklátů.
Základním a zásadním požadavkem pro to, aby průmyslové odpady byly
potencionálně možným využitelným odpadem, jako druhotná surovina je, aby měly vhodné
chemické, petrochemické a mineralogické složení a vyhovující fyzikální vlastnosti. Kvalitu
průmyslových odpadů ovlivňují podle jejich druhu a původu tyto okolnosti:
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3.4.6 Petrochemické a mineralogické složení
Pro určité aplikace ve stavebnictví je u některých typů druhotných surovin
rozhodujícím kritériem pro hodnocení kvalitativních parametrů. Je důležité např.
u elektrárenských popílků, vysokopecní strusky, materiálů z hornické činnosti uložených na
haldách, u odpadů po úpravě magnezitu, výsypkách po drcení a třídění přírodního kameniva.
V materiálech uložených na haldách jako výsledek hornické činnosti, které jsou
vhodné pro výrobu plniva do betonu, nebo se používají přímo jako plnivo, se mohou nacházet
škodlivé minerály, jako např. chlorit, montmorilonit, illit, kaolinit apod. Tyto minerály snižují
pevnost a moduly pružnosti betonů a způsobují jejich objemové změny. Z tohoto důvodu není
vhodné používat na výrobu betonů materiály z výsypek z výroby přírodního drceného
kameniva ze silikátových hornin. Dalším důležitým kritériem těchto druhotných surovin je
stupeň zvětrávání a sekundární přeměny, ke kterým dochází na haldách ať už samovolně,
nebo působením i povětrnostních podmínek.
Při zjišťování vhodnosti použití uhličitanových hornin jako plniva do betonu je
problémem obsah oxidu hořečnatého. Tyto odpady se vyskytují při těžbě a úpravě magnezitu.
Tento odpad je z hlediska posouzení fyzikálních metod vhodný jako kamenivo do betonu
a jako podkladový materiál pro stavbu vozovek. Z chemického hlediska je však obava
z hořečnatého rozpínání cementových směsí a z toho plynoucí objemové změny u betonů
vyrobených na bázi uvedených odpadů.
Složení a vlastnosti základních přírodních surovin vstupujících do výrobního procesu- vhodné
chemické složení, fyzikální vlastnosti, např. rudy, uhlí, vápence apod.

3.4.7 Chemické složení druhotných surovin
Chemické složení druhotných surovin průmyslové odpady, které obsahují chemické
látky, které mohou působit ve stavebních materiálech jako škodliviny, resp. mohou negativně
ovlivňovat životní prostředí. Patří sem zejména obsah síranů, nespáleného uhlíku a chloridů.
Kritériem pro posouzení vhodnosti využití odpadů jako druhotných surovin ve
stavebnictví co do chemického složení je především obsah celkové síry (SO3). Obsah SO3 se
pohybuje od 1,0 do 3,5 %, podle způsobu použití. Vysoký obsah SO3 je nebezpečný
především v cementových směsích. Sloučeniny síry mohou negativně ovlivňovat jak proces
tuhnutí a tvrdnutí cementu, tak především stabilitu zatvrdnutých cementových směsí, kde se
negativně projevují hlavně rozpustné sírany, sekundárně ty sloučeniny síry, které mohou se
vzdušným kyslíkem oxidovat na sírany. Oxidace se projevuje zvětšením objemu, což má za
následek porušení až rozpad cementových směsí, jedná se o tzv. síranovou korozi.
Dalším důležitým kritériem při zvažování vhodnosti použití průmyslových odpadů ve
stavebnictví je objemová stálost. Při nevhodném chemickém složení dochází k samovolnému
rozpadu na vzduchu. Týká se to zejména vysokopecní strusky, škváry apod., aby výrobky
z těchto odpadů nebyly rozpadavé. Speciálním požadavkem je odolnost vůči rozmrazovacím
solím (dopravní stavitelství, při solení komunikací v zimním období), nebo mrazuvzdornost.
Pevné odpady, které vznikají po spalování uhlí, mohou obsahovat různá množství
nespálených spalitelných látek, většinou nespálené zbytky uhlí. Vysoký obsah spalitelných
látek způsobuje pokles pevnosti a trvanlivosti cementových směsí, rovněž tak objemové
změny. Obsah spalitelných látek u popílků nesmí překročit hodnotu 7% pro výrobu
cementových směsí, jako je beton nebo pórobeton a 3% pro výrobu cementu. Na druhé straně
je podíl spalitelných látek žádoucí a sice při výrobě cihel, kde se popílek používá jako
vylehčující materiál, kde dokonce v důsledku zbytků uhlí dochází k úspoře nákladů na výpal.
Vyhořením spalitelných látek dochází ke zvýšení pórovitosti a snížení objemové hmotnosti
61

výrobku. V důsledku toho se sníží hodnota součinitele tepelné vodivosti a tím dochází ke
zvýšení tepelného odporu konečného výrobku a i stavební konstrukce.
Obsah chloridů je dalším sledovaným kritériem chemického složení druhotných
surovin využitím ve stavebnictví. Obsah chloridů znamená nebezpečí koroze pro ocelové
výztuže betonových konstrukcí, proto je povolený obsah chloridových iontů následující
(vztaženo na obsah cementu):




předpjatý beton
železobeton
nevyztužený beton

do 0,2%
do 0,4%
do 1,0%.

Těžké kovy obsažené v druhotných surovinách mohou být vyluhovány vodou, zejména
pak srážkami, které mají obvykle mírně kyselé pH, do prostředí a tak jej poškozovat. Jedná se
zejména o druhotné suroviny využívané jako stmelené nebo nestmelené vrstvy podloží při
výstavbě vozovek a dálnic. Rovněž tak může docházet k jejich vyluhování z maltovin
používaných na omítky nebo z keramických výrobků používaných jako vnější obklad staveb.
Jiným kovem, který se uvolňuje do ovzduší je arzén z flotačních kalů tepelně zpracovaných
a používaných např. pro výrobu balených asfaltových směsí.

3.4.8 Fyzikální vlastnosti druhotných surovin
Sem patří pórovitost, hutnost, tvrdost, pevnost, mrazuvzdornost, nasákavost apod.,
které vyplývají ze struktury. Mezi nejdůležitější fyzikální vlastnosti patří radioaktivita.
Technologickými úpravami lze ovlivnit zrnitost, odplavitelné a prachové částice, tvar
zrn apod.
Technologie a podmínky spalování - ovlivňují tuhé odpady ze spalovacích procesů,
jedná se např. o popílky, teplárenskou strusku, škváru a nověji i o produkty z odsíření,
energosádrovec.
Technologie a způsob úpravy taveniny po odpichu při tavbě surového železa – např.
vysokopecní struska.
Způsob opracování (úpravy) základního materiálu – např. odpad vznikající při
zpracování kameniva
Kvalita původního materiálu – např. beton, asfalt, stavební suť apod., získané
z recyklačních technologií
Způsob a podmínky skladování průmyslových odpadů.
Průmyslové odpady jsou často nevhodně skladovány, popřípadě skladovány
nevhodným způsobem. Na skládkách jsou uloženy společně s jinými odpady, zejména
v minulosti, často s tuhými komunálními odpady, nebo na skládkách jednodruhových, jsou
znehodnocovány nevhodným způsobem uložení, který v budoucnu neumožňuje jejich
případné využití. Jednoznačným požadavkem by mělo být oddělené dlouhodobé skladování
i skládkování podle druhů, aby bylo zřejmé o jaký druh odpadu se jedná a pro jaké účely je
možné jej využít. Způsob skládkování a homogenita skládky rozhodují o využití odpadu.

3.5 Recyklace odpadů ve stavebnictví
Ve stavebnictví vznikají rovněž odpady, které co do množství nejsou srovnatelné
s průmyslovými odpady jako takovými, nicméně je nutné se jimi zabývat.
Odpad ve stavebnictví je podle současné platné legislativy v převážné míře zařazen
jako odpad kategorie ostatní. Pokud se jedná o odpad znečištěný škodlivinami, pak je zařazen,
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podle míry znečištění, jako odpad nebezpečný. Samostatnou skupinu tvoří odpady a prach
z azbestocementu. Většina stavebního odpadu jej inertní a nelze je odstranit spalováním ani
biodegradací. Potenciální využití stavebních odpadů je jako kamenivo s dvojím přínosem:
úspora primárního kameniva a redukce odpadu (viz zařazení odpadů podle Katalogu)

3.5.1 Rozdělení stavebních odpadů
Stavební odpady lze rozdělit do 4 skupin:





výkopové zeminy (nespojená)
materiál z demolic vozovek
demoliční sutě
odpad ze staveniště

60 – 75%
15 -20%
5 - 20%
2 – 5%.

V katalogu odpadů, viz vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 503/2004
Sb., jsou odpady ze stavebnictví nebo ve stavebnictví využívané zařazené do několika skupin
a podskupin. Patří sem:




















stavební suť a ostatní stavební odpad,
materiál z demolic vozovky,
výkopová zemina,
odpad a prach z azbestocementu,
hlušina a kamenivo,
odpadní šamot,
odpad minerálních vláken,
úlomky betonu znečištěné škodlivinami,
úlomky betonu neznečištěné škodlivinami,
stavební suť a výkopová zemina znečištěné škodlivinami,
odpad z výroby stavebních hmot,
odpad z modernizací a rekonstrukcí objektů,
kal z výroby betonu,
kal z broušení kamene,
kal z výroby vápenopískových cihel,
azbestocementový kal,
vápenný kal,
karbidový kal,
kal s obsahem zeminy a písku.

V ještě nedávné době převážná část stavebních odpadů končila na skládkách, zejména
inertních odpadů. Část stavebních a demoličních odpadů končila na černých skládkách
a nejednalo o drobné skládky stavebních a demoličních sutí z drobných rekonstrukcí objektů,
ale stavební firmy si vylepšovaly nabídku svých služeb tím, že za odpad z jejich stavebních
a demoličních prací neplatily poplatky za ukládání odpadu. Nelze vždy tvrdit, že se jedná
o pouhé odstranění skládkováním, ale část odpadů se používá na technické zabezpečení
skládek. Může se jednat o běžné překrývání uložených vrstev např. komunálních odpadů,
nebo na vyrovnání a dotvarování tělesa skládky v rámci technické rekultivace apod. Opět se
jedná o využití odpadů, nikoliv o jejich odstranění. Takové využití odpadů má pro
provozovatele skládky nezanedbatelnou skutečnost, že totiž z těchto odpadů se neplatí
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poplatky, kromě částky odváděné na rezervní fond. V současné době se některé skládky
inertního odpadu přetěžují (skládkový komplex Celio, a.s.) a recyklují pro další použití.
V ČR se recyklací zpracovává poměrně značná část stavebních odpadů. Problém
přesných údajů souvisí s evidencí stavebních odpadů, zejména z demoliční činnosti,
popřípadě ze zemních prací.

3.6 Recyklační technologie
Technologie používané pro recyklaci stavebních sutí a demoličních odpadů jsou
obdobné tradičním technologiím používaným při těžbě a zpracování nerostných surovin
(kamenolomy, štěrkovny, úpravny rud apod). Bývají přizpůsobené požadavkům a technickým
podmínkám zpracování stavebních a demoličních odpadů, protože se jedná o heterogenní
směs různých materiálů.
K získání kvalitních stavebních recyklátů s vlastnostmi, které umožní jejich další
vhodné zhodnocení, je nezbytné použití odpovídající úpravárenské technologie. Za
perspektivní řešení lze považovat především zavádění takových výrobních technologií, které
by imitovaly přírodní principy, zejména uzavřenost cyklů v přírodě. Takovými technologiemi
jsou, tak jako v obecném materiálovém využití odpadů, recyklace, maloodpadové technologie
a i některé biotechnologie (např. biodegradace). V současné době dochází k recyklaci
stavebních a demoličních odpadů přímo v stavebních firmách a k využití upravených odpadů
pro vlastní stavby, popřípadě lze část těchto surovin odprodat. Je nutné si uvědomit, jak již
bylo řečeno dříve, že další použití je závislé na jakosti těchto surovin, zejména na
vyluhovatelnosti.
Rovněž ve stavebnictví lze rozlišovat recyklaci:






primární – uskutečňuje se v uzavřeném technologickém cyklu. Odpady vznikající ve
výrobním procesu se do něho vracejí zpět, buď neupravené, nebo jednoduše upravené.
Další možností je výroba jiného výrobku ze vznikajícího odpadu, např. z výmětu
cihlářské výroby se vyrábí drcením antuka nebo pomletím se získává ostřivo
přidávané opět do základní plastické suroviny, či kamenivo ze zbytků čerstvého
betonu se vrací zpět do výroby čerstvého betonu.
sekundární – se zaměřuje na využití odpadů z jiných oblastí. Z hlediska ochrany
životního prostředí je důležité, že není třeba zabírat zemědělskou půdu pro skládku
odpadů (např. skládka odpadů z výroby škvárobetonových tvárnic). Dále se šetří
primární surovina a netěží se. V závodech stavebního průmyslu se využívají
energetické odpady, jako je popílek, škvára, energosádrovec, z chemického průmyslu
odpadní sírany, z hutí struska aj. Využití je možné v cihelnách, betonářské technologii,
při výrobě pórobetonů.
terciární - jsou nejrozšířenější, uplatňují se již desítky let. Ve stavebnictví se jedná
o recyklaci asanovaných staveb, zejména železobetonových konstrukcí, ale i materiálů
z demolic. Využívání cihelné sutě z demolic objektů je známě již z poválečných let
k výrobě cihlobetonu.

Zastoupení výstupních materiálů při recyklaci stavebních odpadů je např. v následující
tabulce.
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Tabulka 9. - Zastoupení výstupních materiálu při recyklaci odpadů.

Frakce
Podsítný podíl
Střední podíl
Nadsítný podíl
Cihly
Dřevo
Šrot
Ostatní odpad

Podíl ( %)
35,2
28,4
30,8
1,1
1,6
0,9
20

V procesu recyklace stavebních odpadů je výsledná kvalita a efektivnost celého
procesu přímo úměrná kvalitě demoličních prací, výkopových prací a třídění stavebního
odpadu v místě vzniku. Kvalitu získaných a využitelných stavebních odpadů také ovlivňuje
technologie jejich zpracování.
Technické zařízení na recyklaci stavebních sutí obvykle zpracovává tyto odpady na
druhotné stavební suroviny minerálního původu a na ostatní zbytek. Důležitými vlastnostmi
získaných surovin minerálního (nerostného) charakteru je rozdělení podle zrnitosti, dále je
podstatné chemické složení a přijatelnost pro životní prostředí.
Kvalita, ale také ekonomická výhodnost zpracovaného recyklátu je závislá na několika
základních faktorech:




zpracování stavebního odpadu,
výběru recyklační technologie,
ověření vhodnosti recyklovaného materiálu.

Obrázek 23. - Demolice objektu
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3.6.1 Zpracování stavebního odpadu






dostatek zdrojů recyklovaného odpadu v ekonomicky zájmovém území,
výběr vhodných technologických zařízení na recyklaci,
možnost využití recyklovaných materiálů ve stavebním procesu,
kvalitativně konstantní vlastnosti recyklovaných materiálů,
vhodnost území na umístění recyklačních zařízení.

3.6.2 Výběr recyklační technologie






výrobní program a kapacity, způsob recyklace,
kvalitativní požadavky výsledného výrobku,
časové charakteristiky,
umístění v konkrétních podmínkách,
ekonomické charakteristiky.

3.6.3 Ověřování vhodnosti recyklovaného materiálu





laboratorní ověření použití recyklovaného betonového materiálu
zkoušky recyklovaného kameniva
vyhodnocení výsledků zkoušek recyklovaného materiálu
využití zkoušeného materiálu pro praktické účely.

Celý proces zpracování stavebního odpadu je zaměřený na dosažení co nejvyšší
kvality výsledného výrobku s ohledem na konečné použití, s minimálními, resp.
srovnatelnými ekonomickými ukazateli.

3.7 Recyklační linky
Recyklaci stavebních odpadů lze technologicky rozdělit na separaci, drcení a třídění.
Ve fázi separace dochází k oddělení různých druhů stavebních odpadů a materiálů, které mezi
stavební odpady nepatří. Fáze drcení a třídění se provádí na stejných či podobných zařízeních,
jako při úpravách přírodního kameniva. Podle typu drtících zařízení jsou na zpracování
stavebních odpadů nejčastěji používány drtiče čelisťové, odrazové, popřípadě úderové
válcové. Každý z uvedených typů má určité přednosti i nevýhody a volba typu je ovlivněna
mnoha faktory.
Drtící zařízení lze z hlediska mobilnosti rozdělit na tři typy (viz výše):
1. Primární drtírny stacionární – jsou to stabilní jednotky, tedy nepřemístitelné, které jsou
budovány na místě s dlouhodobým přísunem surovin a možným odbytem.
2. Primární drtírny semimobilní - jsou drtírny, které je možno po delším časovém úseku
demontovat na jednotlivé díly a přemístit je na vhodnější místo.
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3. Primární drtírny mobilní – jsou zařízení, která jsou buď opatřena podvozkem, nebo
jsou k podvozku snadno připojena, vlastní zpracování odpadu je tedy možné přímo na
místě vzniku.
Vlastní technologie recyklace může být členěna např. následovně:
1. Demolice stavební konstrukce (odstřel, strojní bourání, demontáž apod.)
2. Úprava stavebního odpadu pro recyklaci (rozbití a zdrobnění hydraulickým kladivem,
kleštění, vypálení aparatury, separace nežádoucích materiálů).
3. Roztřídění stavebního odpadu podle požadavků, nebo podle druhů.
4. Drcení stavebního odpadu na drtícím zařízení (v recyklačním zařízení).
5. Další možné třídění drceného odpadu na jednotlivé frakce.
6. Využití recyklátu (na stavbě, jako posypový materiál, vnitřní komunikace
povrchových dolů apod.). Pokud jde o využití recyklátu na terénní úpravy je nutné
respektovat podmínky uvedené ve vyhlášce MŽP č. 294/2005 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady.
Stacionární linky díky vyšší technické úrovni mohou zpravidla zaručit vyšší kvalitu
zpracování vstupní suroviny, než linky semimobilní nebo mobilní. Na druhé straně mají
stacionární linky vyšší hodinové výkony (150 – 250 t/hod.), takže minimální rentabilní
množství zpracovávaného materiálu je asi 150 000 t/rok. Tyto linky se nacházejí většinou ve
stávajících nebo bývalých kamenolomech. Semimobilní a mobilní linky jsou výhodné pro
zpracování relativně menších množství stavebních odpadů 50 až 100 t/hod. Navíc disponují
výhodou relativně snadného přemístění na jinou lokalitu, avšak mají nižší kvalitu zpracování
a separace získaného materiálu. Umístění těchto drtičů také bývá v dostatečné vzdálenosti od
obytné zóny a pak odpadá i problém s hlučností zařízení.
Nejčastěji užívané drtiče v recyklačních linkách jsou jednovzpěrné a dvouvzpěrné
čelisťové drtiče a odrazové drtiče. Z hlediska prašnosti a zatížení okolí hlukem je odrazový
drtič oproti čelisťovému v nevýhodě. Zejména tato skutečnost bude pravděpodobně příčinou
toho, že v poslední době dochází k mírnému odklonu od odrazových drtičů k čelisťovým.
Dále lze očekávat vývoj drtičů menších rozměrů určených k instalaci jako součást mobilních
recyklačních jednotek.
Při recyklaci stavebního odpadu drcením vzniká často velké množství prachu, které
výrazným způsobem zhoršuje pracovní podmínky nejen pro bezprostřední obsluhu, ale často
zhoršuje životní prostředí i pro široké okolí. Úspěšnou metodou k odstranění této p r a š n o s t
i je použití např. vodní mlhy vytvořené pomocí rozprašovací trysky. Clona vodní mlhy se
používá také při demolicích staveb na bázi azbestocementu, např. vnitřní výplně chladících
elektrárenských věží. V tomto případě je vodní clona podmínkou a ochranou před
rozprašováním azbestových vláken do okolí.
Úprava druhotných surovin - pokud průmyslové odpady nevyhovují svým
chemickým, petrografickým a mineralogickým složením nebo fyzikálními vlastnostmi
požadovaným kritériím, je možné některé vlastnosti úpravárenskými metodami změnit.
Drcením, mletím, tříděním, praním, flotací a dalšími metodami lze dosáhnout změny zrnitosti
nad- a podsítných podílů, prachových částic, tvaru zrn, resp. obsahu podílu tvarově
nevhodných zrn, obsahu spalitelných látek, obsahu jílovitých podílů, obsahu humusových
látek, škodlivých minerálů apod. Samozřejmě, že nutností úpravy se náklady na přípravu
(výrobu) druhotných surovin značně zvýší a závisí na použité úpravárenské technologii.
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3.8 Základní druhy recyklátů a možnosti jejich využití
V současnosti je ve většině případů užíván směsný (příp. cihlový) recyklát jako
zásypový materiál (např. pro rozvody energií) či pro stabilizaci podkladů a nestmelených
vrstev vozovek. Přitom však lze kvalitní tříděné recykláty využít na daleko vyšší úrovni, což
ukazují níže uváděné příklady.

3.8.1 Cihelný recyklát
Cihelný recyklát se u většiny drtících linek získává zrnitosti do cca 80 mm a to
nejméně ve třech frakcích 0-16 mm, 16- 32 mm a 32-80 mm, přičemž producenti tohoto
materiálu jsou schopni vytřídit i jiné požadované frakce. Tento recyklát nabízí podstatně širší
možnosti využití než je doposud všeobecně známo.
Výroba cihlobetonu.

Cihlobeton je možno používat jako výplňové zdivo ve skupině monolitických
konstrukcí, dále pro výrobu prefabrikovaných prvků k přípravě vibrolisovaných tvárnic nebo
stěnových prvků, jejichž slisování by předem eliminovalo možné dotvarování konstrukce pod
zatížením vzhledem k nižší hodnotě statického modulu. Výroba stavebních směsí jako plniva
malt pro zdění s využitím frakcí drobných, tedy do 4 mm, a vzdušným či hydraulickým
vápnem. Tyto malty jsou výhodnější svým vyšším tepelným odporem než malty s přírodním
kamenivem. Dále je možno používat jako pojiva i cement nebo kombinace
pro vápenocementové malty. Podle přídavku pojiva se může dosáhnout různých pevností malt
od 1 do 10 MPa.
Využití ve stabilizovaných podkladech a nestmelených vrstvách vozovek [4].
V poslední době byla také zkoušena výroba nepálených lisovaných cihel rozměrů
300x150x100 mm ze směsi cihelného recyklátu frakce 0-16 mm a hlíny s l0 % příměsí
cementu i bez příměsi cementu. Dosahované pevnosti v tlaku po 14 dnech sušení jsou závislé
na kvalitě hlíny a dosahovaly až 8 MPa.

3.8.2 Betonový recyklát
Plnivo do betonů. Na základě dosud provedených výzkumných prací a dosažených
laboratorních a poloprovozních výsledků je možno konstatovat:








obsah drceného betonu nepříznivě ovlivňuje konzistenci betonové směsi a pro
zachování její potřebné konzistence je nutné zvýšit dávku záměsové vody (projeví se
na pevnostech betonu),
pevnosti betonu v tlaku jsou poněkud ovlivňovány oproti použití přírodního kameniva,
snižuje se objemová hmotnost zatvrdlého betonu,
pevnost v tlaku se snižuje o 10-15 %,
modul pružnosti je nižší o 15-20 %,
zvyšuje se součinitel dotvarování až o 50 %,
zvyšuje se smršťování a to o 20-40 %.

Použití betonového recyklátu je dnes zakotveno i v některých normách a je poměrně
rozšířené jako např. v podkladních vrstvách vozovek stmelených cementem, ochranných
vrstev silničních komunikací a pražcového podloží (jako mechanicky zpevněná zemina)
a hlavně jako náhrady přírodního kameniva do konstrukčních betonů nižších tříd
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za předcházejících předpokladů. Využití betonového recyklátu do živičných směsí
pro výstavbu a opravy živičných vozovek za předpokladu dodržení receptur a pracovních
postupů předepsaných příslušnými normami, jako např. ČSN 73 6121 - "Hutněné asfaltové
vrstvy".

3.8.3 Asfaltový recyklát
Bylo prokázáno, že asfaltové recykláty jsou velmi vhodné zejména pro technologie
za studena za použití emulzí, případně v kombinaci s cementem, kdy dochází k obalení
ekologicky závadných částic a tím ke snížení možnosti znehodnocení odpadních vod
a blízkého okolí. Nejvhodnější využití asfaltového recyklátu za studena je těmito způsoby:





bez přidání nového pojiva k recyklátu s použitím pro málo zatížené vozovky,
pro spodní podkladní vrstvy a pro zpevnění štěrkopískových podsypných vrstev
s přidáním hydraulického pojiva (cementu, popř. vápna či strusky) pro provedení nové
stmelené podkladní vrstvy
s přidáním emulze k recyklovanému materiálu, vhodné zejména tam, kde staré úpravy
obsahují dehtové pojivo
kombinovaný způsob, kdy k recyklovanému materiálu se přidává emulze i cement, což
je vlastně zlepšení předchozího způsobu a bylo prokázáno, že tento způsob dosáhl
nejlepších výsledků a že vlastnosti těchto směsí je prokazatelně možné srovnat se
směsmi typu OK (obalované kamenivo) zpracovávanými za horka. Podrobněji viz
silniční stavitelství.

3.8.4 Skelný recyklát
Využití skelných recyklátů ve stavebních hmotách, zejména v betonu (konstrukční,
nekonstrukční betony, nebo betonové zboží) jako náhrada za běžná plniva jsou důvody
zejména ekologické. Jedná se o náhradu kameniva jako přírodního neobnovitelného zdroje
surovin. Dalším důvodem jsou finanční náklady a mohou být důvodem i estetické důvody pro
využití skelné drtě. Z mechanicko-fyzikálních vlastností se posuzuje pevnost a to jak v tlaku,
tak v tahu za ohybu v závislosti na objemové hmotnosti ztvrdlého betonu. Důležité je
i vizuální posouzení.

3.8.5 Recyklát ze stavebního a demoličního odpadu
Materiálový výstup z úpravy stavebního a demoličního odpadu spočívající ve změně
granulometrie a jeho roztřídění na velikostní frakce v zařízeních k tomu určených
(recyklačních linkách), který může být uváděn na trh jako výrobek v souladu se zvláštními
právními předpisy, nebo využit jako upravený odpad na povrchu terénu v souladu se zákonem
a vyhláškou č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na
povrchu terénu.
Jednotlivé stavební firmy, které se zabývají recyklací stavebních a demoličních
odpadů vykazují nárůst zpracování těchto odpadů v rámci recyklace po zakoupení a provozu
příslušného drtícího zařízení.
Technologické linky na zpracování a recyklaci stavebních sutí zahrnují obvykle:



drtiče,
třídiče,
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zařízení na regulaci velikosti granulí,
síta,
dopravníky (hydraulické, suché),
jednotku na ruční dotřídění.

Technologické recyklační linky mohou být v provedení jako mobilní, s výkonem
kolem 10 m3/hod., semistacionární nebo stacionární.
Pro úpravu stavební demoliční sutě se používá:



mobilní úpravárenská jednotka, která postupně zpracuje odpady v místě vzniku,
stacionární úpravárenské zařízení, má obvykle větší kapacitu, větší variabilnost
zrnitosti a vyšší kvalitu výsledného produktu.

3.8.6 Ekonomické zhodnocení využití odpadů ve stavebnictví.
V tržní ekonomice musí mít z využití odpadů a to jak separovaných z komunálních
odpadů, tak odpadů průmyslových jako druhotných surovin ekonomický prospěch jak
producent odpadu, tak využívatel, resp. zpracovatel. Pokud nebude mít stavební firma
z využití odpadů jako druhotných surovin při své činnosti užitek, nebude mít o takovou
činnost zájem a tudíž ani o využití odpadů.
Rozhodujícími ekonomickými kritérii jsou:




množství odpadu
potřeba úpravy,
vzdálenost od místa
spotřeby,





konečné

cena,
požadavek, poptávka suroviny,
legislativní nařízení o využití
odpadů jako druhotných surovin.

Stavebnictví v procesu výstavby zpracovává značné množství surovin a materiálů, což
se samozřejmě odráží v celkových nákladech na stavbu. Cena stavby se dnes většinou tvoří
dohodou na základě projektové dokumentace. Stavební firmy mají zájem o technologie, které
umožňují úsporu materiálů a dopravních nákladů. Bude-li v blízkosti stavby k dispozici velké
množství vedlejších produktů, odpadů, druhotných surovin s vyhovujícími vlastnostmi
a přitom nebudou požadovány nákladné úpravárenské technologie a cena těchto materiálů
bude přijatelná, pak zájem stavebních firem je zaručen. (optimalizační program)
Důležitou otázkou je cena odpadu. Původce odpadu (producent) musí za odstranění
odpadu na skládce platit poplatek provozovateli skládky, dále náklady na dopravu, a pokud se
jedná o jeho vlastní skládku, nebo úložiště, tak také náklady na jeho provoz. V okamžiku, kdy
se najde možnost využití tohoto odpadu, vzroste cena využitelného odpadu na úroveň
nejkvalitnějších primárních surovin. Tím se ztrácí motivace stavebních firem a využití
takovýchto odpadů je velmi problematické. Nepomůže v tomto případě ani povinnost
využívat odpady jako druhotné suroviny, daná ze zákona, protože vždy lze namítnout např.,
že daný odpad nevyhovuje z důvodu kolísání kvality v širokém rozmezí. Pokud nebude
nějakým ekonomickým nástrojem zvýhodněno využívání průmyslových odpadů ve
stavebnictví, bude s ohledem na zatím dostatek primárních surovin, využití těchto odpadů
malé. Při tvorbě cen by měla hrát úlohu i ochrana životního prostředí a nezatěžovat jej
i nadále velkými objemy průmyslových odpadů. Závěrem ekonomického zhodnocení je nutné
znovu zdůraznit náklady na dopravu, jako jeden z rozhodujících faktorů. Přehled
zpracovávaných stavebních odpadů za období 2001-2006 je uveden v Tabulka 10.
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Tabulka 10. - Charakteristika zpracování stavebních odpadů v recyklačních linkách v tisících korunách

3.8.7 Využití odpadů ve stavebních materiálech
Využití odpadů ve stavebnictví pro stavby jako jsou např. terénní úpravy, rekultivace
a uzavírání skládek, silniční stavby apod., se musí řídit legislativou odpadového hospodářství,
zejména pak zmiňovanou vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, ve znění vyhlášky č. 294/2005 Sb., kde jsou stanoveny příslušné limity škodlivin,
pro využitelné odpady. Celá řada upravených stavebních odpadů je certifikována jako
výrobek. Certifikace je dána na základě zák. č. 22 /1992 Sb., o shodě výrobků. Tato
certifikace se však nemusí shodovat s požadavky na využití recyklovaných odpadů při
terénních úpravách. Shoda se může týkat např. u stavebních výrobků na mechanické, nebo
fyzikální vlastnosti, jako granulometrie. Chemické složení recyklátu nemusí být předmětem
certifikace.
Zpracování převážné většiny odpadů a jejich využití ve stavebnictví je výhodné jak
z ekonomického, tak ekologického hlediska. Byla postupně ověřena řada různých
technologických odpadů, které byly vzájemně kombinovány v celé řadě stavebních hmot.
Tyto odpady se mohou používat ve dvou základních funkcích a to buď jako plnivo ( obsah
nad 30%), nebo pojivo ( do obsahu 30 %).

3.8.7.1 Ve funkci plniva (přídavek nad 30 %):




polétavý popílek z elektráren, tepláren, kotelen a jiných zařízení,
popílek ze spaloven komunálních odpadů,
popel z odkališť popílku (směs popílku, škváry a popele, včetně odpadů z bagrovacích
stanic) z elektráren a tepláren,
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škvára a vysokopecní struska, ocelárenská struska a struska z topenišť,
odpadní slévárenské písky,
dřevěné piliny a třísky,
odpad z výroby umělého kameniva,
odpad z výroby pórobetonu,
pevné odpady z odsiřovacích procesů elektráren,
fluidní popely a popílky z různých typů kotlů, druhu uhlí, sorbetů a režimů spalování,
odpady z recyklace stavebních materiálů,
odpady z chemických výrob,
úlet z výroby feroslitin,
odpady z těžby a úpravy rud a nerostných surovin,
rozvlákněný odpadní papír (ze sběru papíru),
odpadní pěnový polystyrén a jiné další odpady.

3.8.7.2 Ve funkci pojiva a přísady (přídavek do 30 %) :












fluidní popely a popílky,
energosádrovce z odsiřování spalin,
chemosádrovce a odpadní sírany z chemických výrob,
odpadní sírany z leštění skla,
vysokopecní strusky,
vápenné kaly z chemických výrob,
odprašky z cementáren a vápenek,
kaly z elektrotechnického průmyslu,
odprašky ze sléváren,
jemnozrnný až prachový odpad (prosev) vzniklý při třídění komunálních odpadů,
jiné další odpady.

S použitím výše uvedených odpadů – odpadních materiálů, meziproduktů, zejména
pak produktů ze spalovacích procesů, byly vyvinuty různé možnosti jejich technologického
zpracování s přihlédnutím k optimální ekonomii výroby a ekologické nezávadnosti výrobků.
Odpadní materiály lze vhodně kombinovat podle jejich vstupních vlastností chemických,
mineralogických, fyzikálně-mechanických a v neposlední řadě ekologických, určujících jejich
obsah i vhodnou zpracovatelskou technologii.
Na základě hodnocení výsledků krátkodobých i dlouhodobých vybraných vlastností
zkušebních těles, připravených v laboratorních, poloprovozních podmínkách, dále pak
z praktických zkušeností z provozu, potvrzených např. hromadnou dlouholetou výrobou
pórobetonu z popílku vyplývá, že tyto druhotné suroviny jsou v různém množství vhodné
zejména k uplatnění v oblasti nepálených i pálených stavebních materiálů, a to:




pro výrobu litého nebo vibrovaného lehkého a obyčejného betonu, v některých
případech i těžkého betonu, a dále mezerovitého betonu s umělým kamenivem,
pro výrobu umělých lehčených, lehkých a hutných kameniv různého tvaru
a charakteru, s různým způsobem technologie jejich přípravy a různým způsobem
použití a využití,
pro výrobu vibrovaných a vibrolisovaných betonových výrobků,
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pro výrobu suchých omítkových, zálivkových, zdících, betonových a jiných
speciálních směsí a tmelů,
pro
výrobu
pórobetonu,
event.
pěnobetonu,
autoklávovaného
nebo
neautoklávovaného, dále např. stěnových panelů, střešních panelů, velkorozměrné
bloky, tvárnice a tepelně izolační desky, xxxxx
pro výrobu sádry a výrobků ze sádry,
pro výrobu stabilizátů pro silniční i železniční účely s využitím zejména do násypů
a popřípadě také do aktivní zóny podloží vozovky a ve vlastní konstrukci vozovky dle
technických i ekologických vlastností těchto materiálů,
ve výrobě cementu, zejména ve funkci korekčních složek surovinových směsí,
ve výrobcích cihlářského a keramického průmyslu,
pro výrobu speciálních výrobků pro stavebnictví i jiné obory, např. pro výrobu
různých těsnících materiálů.

Řada výše jmenovaných hmot je v provozním měřítku využívána.
Základní využití výše uvedených odpadních materiálů např. v oblasti betonů lze
rozdělit do dvou směrů. Jedná se o použití odpadních produktů přímo do betonové hmoty
v různém procentuálním zastoupení anebo nepřímo o použití těchto odpadních materiálů při
výrobě umělého kameniva do betonu. Umělé kamenivo takto vyrobené podle svých vlastností
může částečně nebo plně nahradit ve výrobě betonu kamenivo přírodní. Podle fyzikálně
mechanických vlastností vyrobeného kameniva (objemová hmotnost a pevnost) lze rozlišit
výsledné zpracovávané betony podle objemové hmotnosti na betony obyčejné a lehké.
Pevnosti v tlaku takto vyrobených betonů musí splňovat požadavky pro příslušné účely
využití.

3.8.8 Využití odpadů v cihlářských a keramických výrobcích
Při využití odpadů ve výrobcích cihlářského a keramického průmyslu byly
odzkoušeny výše uvedené a ještě jiné další typy odpadů a to v různém poměru k základní
složce, tj. keramické surovině. Z nejběžnějších materiálů lze jmenovat:















elektrárenský popílek, přídavek 20 – 30 % objemových, u technologie ražení až 90 %,
metalurgickou strusku – 10 – 20 % obj.,
drcenou škváru - 10 – 30 % obj.,
hlušiny z odvalů uhelných dolů - až 20 % váhových,
zajílované znečištěné písky do 30 % váh,
flotační kaly z uhelných prádel až 12 % váh.,
antuku do 25 % váh.,
dřevní piliny až 30 % obj.,
drcenou dřevní kůru do 20 % obj.,
odpadní celulózu z papíren do 10 % obj.,
mleté skleněné střepy 5 - 8 % váh.,
odpady z filtračních kalolisů ve vinařském průmyslu do 10 % váh.,
odpadní produkty z galvanoven cca 2 % váh.,
sedimentační bentonitové produkty z čistíren odpadních vod do 10 % sušiny.
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Řada výše jmenovaných odpadů je v cihlářském průmyslu trvale v provozním měřítku
dále využívána. Uvedené odpadní hmoty je možno i vzájemně kombinovat, což se v současné
praxi často děje ve vztahu k vlastnostem cihlářské suroviny. Použití odpadů zejména
v cihlářském průmyslu není samoúčelné, nýbrž má svůj technologický význam. Jedná se
především o snížení citlivosti při sušení, vylehčení střepu, úsporu tepelné energie, snížení
potřebné vypalovací teploty a tím snížení energetické náročnosti, ale i pro ostatní stavební
hmoty to znamená snížení plasticity hmoty a její zpracovatelnost, zvýšení pevnosti,
mrazuvzdornosti aj.
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3.8.9 Využití stavebních odpadů v recyklačních technologiích
Uplatnění dalších stavebních odpadů v rámci recyklačních technologií:





zbytky čerstvého betonu – každá větší betonárka musí mít vybudované zařízení na
recyklaci zbytků čerstvého betonu. Jedná se o 100 % recyklaci,
odpad z výroby stavebních hmot – jedná se především o výrobní zmetky, které se
většinou ihned vracejí do výroby. Při výrobě cementu a vápna se úlety a odpad
z netěsnosti technologického zařízení vracejí zpět. Zmetky, které vznikají při výrobě
prefabrikátů, např. pórobetonu, se většinou vozí na skládky. Také se tyto odpady
používají jako inertní materiál v procesu technologie ukládání odpadů na skládkách
pro překrytí nebo dotvarování tělesa skládky. Tyto odpady jsou pak na skládkách
vedeny jako technologický materiál. Problém je rovněž u železobetonu, kde využití
technologického zařízení na destrukci ocelových výztuží se využívá zatím jen v malé
míře,
odpady z demolic stavebních objektů – požadavky na kvalitu demoličních materiálů
jsou v důsledku přísnějších metod hodnocení odpadu pro jejich další využití ve
stavebnictví zaměřeny především na čistotu a homogenitu. Minerální frakce
demoličních sutí obvykle obsahuje beton, štěrk, písek, cihly a úlomky cihel, sádru,
omítku apod.

3.9 Kondenzovaná křemičitá pára (CSF), mikrosilika
Obecně je tak nazýván kondenzát křemičitých par velmi jemné amorfní struktury.
Rozhodně se nejedná o žádný popílek ani jiný jemný materiál vzniklý mletím.
V anglické literatuře se kromě pojmu mikrosilika někdy používá i přesnější označení, které by
v doslovném překladu znělo „kondenzovaná křemičitá pára“, ve zkratce CSF. Obvykle se
nevyrábí záměrně, ale vzniká spíše jako vedlejší produkt výroby ferrosilicia, tzn. přísad pro
legování oceli. Materiál bohatý na sloučeniny křemíku – obvykle písek – se taví nejčastěji
v odporové elektrické peci, přičemž vznikají páry. Ty jsou zachyceny a kondenzují na
chladných kondenzátorech. Tavenina a tím i složení jejích par se přirozeně liší podle teploty
tavení, resp. jejího průběhu na začátku a konci procesu. Odlišných legovacích přísad je
v základním členění vyráběno a používáno asi šest a s těmito odlišnostmi koresponduje
i složení vznikajícího kondenzátu.
Na trhu je mikrosilika dostupná ve formě kalů, resp. mokrých past, nebo suchého
prášku. Typická velikost jejích částic, které jsou tvořeny dominantně SiO2 s dalšími
příměsemi v objemu 5–10 % hmotnosti, se pohybuje mezi 0,1 a 0,2 mm. Její složení je
kolísavé a velcí dodavatelé jej deklarují rozbory, podobně jako např. výrobci cementu.
Materiál známých a garantovaných vlastností je pochopitelně lépe využitelný a tím také při
nákupu poměrně dražší než málo homogenní směsi odpadního kalu.
Druhotná hydraulicita je příčinou určitých obtíží při skladování a trvanlivosti tohoto
materiálu. Za přítomnosti vlhkosti, resp. vody, a event. alkálií dochází k postupné hydrataci.
To může vést ke znehodnocení např. u volných hald, kaší apod. Jednotlivé částice se při
tvrdnutí spojují, roste jejich velikost a klesá reakční schopnost. Takový materiál je sice možné
znovu přepracovat, ale za cenu dalších nákladů. Z tohoto pohledu je optimální forma suchého
prášku slisovaného ve vakuu. Sníží se tak objem i obsah vzduchu, a tedy i riziko kontaktu
s vlhkostí. Někteří dodavatelé mají práškový materiál chráněný hydrofobním filmem, který se
při míchání rozpadne
Mikrosiliku lze charakterizovat jako umělý pucolán. Její hydraulické vlastnosti se po
aktivaci portlandským cementem projevují růstem hydratačního tepla, urychleným tvrdnutím
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a nárůstem výsledné pevnosti betonu. Snad ještě významnější je ale její vliv na složení
a strukturu tvrdnoucí cementové pasty. Dochází zde totiž k formování většího počtu menších
pórů, než je tomu u běžné směsi bez této modifikace, což je dáno z části mechanicky, neboť
tření vyvolané v uložené směsi brání formování a spojování prostor vyplněných vodou,
a z části chemicky druhotnou účastí v hydratační reakci cementu.
Naznačená charakteristika je velmi významná z hlediska odolnosti betonu, potažmo
trvanlivosti konstrukcí, protože většina degradačních procesů na betonu je spojená
s působením vody buď jako zdroje kyslíku pro řadu reakcí, nebo jen jako migračního média
pro různé agresivní roztoky, a nakonec i přímého destrukčního činitele při její změně v pevné
skupenství.
Pro uvedené vlastnosti došlo poměrně rychle k rozšíření výroby CSF betonů
a používají se například pro vrchní vrstvu vozovek mostních konstrukcí, přístavních staveb
a u konstrukcí parkovišť. Nejnověji se objevují aplikace těchto betonů na spodní stavby
mostů. Ve Spojených státech se používají tyto betony pro výrobu mostních nosníků vysoké
pevnosti pro dálniční síť. Využití betonů na bázi CSF je dále při výstavbě výškových budov,
kde jsou požadovány betony s vysokou pevností. Beton vyráběný s přísadou CSF má kromě
lepších pevnostních vlastností také větší životnost. Je velmi vhodný v kombinaci s vláknitou
výztuží, např. při opravách a rekonstrukcích podzemních staveb a též při betonáži pod vodou.
Prachový odpad s obsahem oxidu křemičitého je možné rovněž výhodně použít při
výrobě lehkých betonů, zejména v případech, kde jsou přísnější požadavky na poměr jejich
pevnosti a hmotnosti. Další důvod obliby CSF betonů spočívá v tom, že jsou rezistentní vůči
solím, je to také nejlepší komerčně dostupný materiál, který mimořádným způsobem snižuje
penetraci chloridů do vrchních vrstev mostních konstrukcí, zvyšuje jejich životnost
a zabraňuje nutnosti použití finančně náročných výstupových prutů opláštěných epoxidem,
případně použití katodové ochrany.
Další zajímavé využití CSF odpadu je v oblasti výroby syntetických keramických
materiálů. Žíháním slisovaných práškových směsí, křemičitého úletu a oxidu hořečnatého je
možné vyrobit žáruvzdorný materiál forsterit.
Při určité dávce mikrosiliky můžeme tedy velice efektivně prostupnost těchto
pórových kanálků omezit nebo pro kapalnou fázi vody až zcela vyloučit. Degradační procesy
pak mohou probíhat pouze na omezené vnější kontaktní ploše betonového povrchu a jejich
postup do nitra se výrazně zpomalí.
Zřejmě nejpodstatnějším momentem chemického chování mikrosiliky v cementové
pastě je redukce obsahu oxidu vápenatého. Ten se při hydrataci s ní mění na vápenaté
křemičitany běžně ve vodě nerozpustné, na rozdíl od původní formy tzv. volného vápna, které
sice po skončení hydratace při vysychání betonu zatvrdne, ale při dalším kontaktu s vodou je
rozpuštěno a ve formě výluhů odchází z pevné struktury, kde zanechává prázdný objem
dostatečných dimenzí pro další vstup a negativní působení vody; tedy vyluhování, zavlečení
agresivních složek, ale především pro její změnu na pevné skupenství. Tento proces se
u běžných betonů projevuje bělavými povlaky až krápníky nebo inkrusty v místech na
povrchu, kde se tyto roztoky pohybují, resp. kde se srážejí soli vodným roztokem vynášené.
V průběhu času se popsaný stav zhoršuje a s peripetiemi „ucpání“ a nového
rozpouštění tak pomalu startuje druhý, po korozi ocelové výztuže nejčastější degradační
proces, který zpravidla ve venkovním prostředí končí až rozpadem betonu, způsobeným
střídavým mrznutím a táním vody.
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Obrázek 24. - Snímek mikrosiliky s částmi cementu

Obrázek 25. Snímek vláken v cementové pastě.
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Pokud se týká technologických aspektů této modifikace, jde především o již
zmiňovanou velikost částic, díky níž se vyvolá obrovské tření mezi všemi částicemi základní
směsi. To má důsledky negativní např. v nutnosti velmi efektivního ztekucení směsi pro
míchání, dopravu a ukládání, ale naopak i velmi pozitivní např. v omezení rizika segregace
směsi. Tato vlastnost umožnila mj. i reálný rozvoj nových technologií především mokrou
cestou na kvalitativně vyšší úrovni, než tomu bylo dříve.
Dalším důsledkem velké jemnosti mikrosiliky je tendence k růstu smrštění tvrdnoucí
cementové směsi.

Obrázek 26. - Snímek polymeru vyjmutého z cementové matrice.

Obrázek 27. – Mikroskopický snímek mikrosiliky.

Pro praktické použití je tedy třeba mikrosiliku doplnit o přísady pro ztekucení, resp.
superplastifikaci, a systémy k omezení objemových změn, resp. šíření trhlin v počátcích
tuhnutí a tvrdnutí. Někteří výrobci dodávají už přísadu komplexní, která obsahuje potřebné
složky, a je tedy připravena k přímému použití. Nutnou podmínkou širokého praktického
uplatnění je i dosažení potřebného rozptylu parametrů vstupních surovin – zde mikrosiliky
a v hotové směsi např. i cementu. Znamená to použití mikrosiliky pokud možno z jednoho
zdroje, který vyrábí stejným procesem opakovaně tytéž produkty, čímž lze dosáhnout
potřebné standardizace výrobku.
Závažnost této podmínky je ostatně analogická např. u popílků, s nimiž řada výrobců
betonu udělala v době nepříliš dávné své zkušenosti. Čím menší bude rozptyl vlastností na
vstupu, tím větší smysl má mikrosiliku k modifikaci betonu použít a tím větší je i možnost
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jejího komplexního doplnění dalšími přísadami až do standardního výrobku (jakým je např.
CPD AD-MIX 50). To potom umožní snadnou modifikaci dodané čerstvé směsi hotovou
suchou příměsí až přímo na staveništi bez problémů s postupem prací, ztrátovými časy
v dopravě apod.
Účinky modifikačních přísad se běžně hodnotí změnou sledované vlastnosti oproti
srovnávací směsi.
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3.10 Nové trendy ve využívání odpadů a ve stavebnictví
a výrobě stavebních hmot
3.10.1 Geopolymérní materiály
Jednou z nových možností využívání odpadů v stavebnictví je využití
geopolymérních materiálů. Jedná se o využití odpadu jílového charakteru pro výrobu těchto
materiálů s využitím dalších odpadů. Geopolymérní matrice se tvoří prostým smícháním
složky vyrobené z aktivovaného jílového základu a alkalických vodných roztoků, nejedná se
však o prostou výrobu betonu (1:3), ale o míchání poměrně agresivní alkalické kapaliny
s práškovým materiálem. Syntéza geopolymeru může vznikat po tepelné aktivaci Al iontů při
teplotách nad 750 st.C, kdy pak může docházet k hydrataci těchto iontů podle schematu:
(Al-Si) pevná látka + (OH)-liquid = [ Al(OH)4 ]- + [ OSi(OH)3]Hydratované clustry (hrozny, hvězdice) se následně samovolně postupně zřetězují.
Elektronegativní náboje aktivovaného Al3+ jsou kompenzovány kladnými ionty Na+ nebo K+
(obecně M+ ) takto:
M+ + [Al(OH)4]- + OH- = M+- OAl(OH)3 + H2O
Pucolánová reakce tepelně aktivovaných materiálů přírodním i řízeným procesem je
vysvětlena zřetězováním, tedy polymerací přizpůsobených iontů Al3+ a Si 4+ ve vodném
alkalickém prostředí.
Zvláštní a výjimečné vlastnosti geopolymérních kompozitů jsou:








odolnost proti změnám teploty,
odolnost proti teplotám nad 1000 °C (geoplyméry nehoří ani nevydávají zplodiny),
dlouhodobá stálost beze změn objemu,
možnost vytvořit kompozitní materiály s koeficientem tepelné vodivosti nižším než λ=
0,25 ((W·m-1·K-1).
možnost vytvořit tenké nehořlavé deskové materiály odolávající požárům,
možnost vytvořit kompozity se dřevem, papírem, textilem apod. při zachování vysoké
míry požární odolnosti,
možnost připravit směsi a kompozity pro opravu a ochranu památek, možnost
vytvoření replik apod.

V ČR neexistuje výroba a využití geopolymerů v praxi, je otázkou převedení
laboratorních zkoušek do základní technologie výroby a zvládnutí stabilizace geopolymérních
matric v provozních podmínkách. Další podmínkou je najít způsob využití anorganických
průmyslových odpadů, jako např. některé druhy popílků a strusek z tavení železa a oceláren.
Příklady takto vzniklých materiálů:






s vysokým obsahem křemenného písku, včetně monofrakčních písků. V této
souvislosti bylo prokázáno, že výraznou možností je použití i vysoce jemných
polétavých písků ze Sahary, které jsou nejen monofrakční, ale i zasolené a tedy zcela
nevhodné pro betonářské účely. Plnění, množství přidaného materiálu může dosáhnout
až 65 hm.%:
s vysokým obsahem obrusových slíd (velmi jemné frakce z výroby elektro-izolantů),
s 45 – 50 hm. % vysokopecních nebo ocelářských strusek,
s 50 – 55 hm. % hnědouhelných nebo černouhelných popílků z klasických spalovacích
procesů elektráren a tepláren,
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s 30 – 35 hm. % prachu nebo drti ze zpracování stavebního kamene,
s 30 – 40 hm. % drti vápence, včetně prachových částic,
s 30 – 35 hm. % drcené opuky,
obsahující dřevěné štěpky, piliny a nebo dřevitou vlnu,
aplikované na tkaniny.

Geopolymerní pojivový tmel vytvořený z čistých jílových surovin nebo odpadů
s výraznou jílovou součástí má schopnost vázat výše uvedené příklady plnících složek.
Zvláštním případem je možnost aplikovat základní pojivovou matrici na skelnou, čedičovou
nebo textilní tkaninu, čímž vznikají tenkostěnné deskové materiály s možností libovolného
tvaru vhodné k tomu, aby v tenkých vrstvách zabránily vlivu vysokých teplot. Vhledem
k tomu, že nehoří ani nevydávají zplodiny, mohou mít řadu průmyslových aplikací. Tyto nové
materiály lze vyrábět rovněž také jako vícevrstevné materiály.

3.10.2 Vláknobetony
Další možností využití stavebního a demoličního odpadu – cihlového nebo betonového
recyklátu jako plnohodnotné náhrady přírodního kameniva při výrobě vláknobetonu.
Spojením recyklovaného stavebního odpadu se syntetickými vlákny a pojivem vzniká
netradiční vláknobeton, nový kompozit, který svými vlastnostmi nabízí široké možnosti
uplatnění ve stavební praxi. V praxi byly ověřovány pevnost vtahu a pevnost v tlaku u těchto
výrobků a bylo zjištěno, že vlákna mají příznivý vliv na tyto vlastnosti. Přesto však nelze
vláknobetony s recykláty považovat za rovnocenné a využívat je jako vlákonobetony vhodné
pro nosné konstrukce.
V současné době se začíná objevovat i nový trend ve využívání stavebních odpadů,
a to ve smyslu využívání celých stavebních prvků a dílců. Recyklací se totiž nerozumí pouze
rozměňování, drcení a třídění, ale také i postupy, které vedou k opětovnému využívání celých
stavebních dílců, např. celých panelů získaných při opatrné demolici panelových staveb.
Otázkou, která ještě není dořešena je jejich životnost.

3.11 Silniční stavitelství
Silniční stavitelství je velice specifickým odvětvím, kde lze využívat odpady ve
smyslu druhotných surovin nebo v recyklačním procesu ve velké míře.
Stavby dopravní infrastruktury – jsou stavby pozemních komunikací, drah, vodních
cest, letišť apod. a s nimi související zařízení.
Při rekonstrukci komunikací vzniká odpad, který je často považovaný za podřadnou
surovinu a je také méně kvalitně zpracovaný. Problémem, jako u všech druhů a skupin
stavebních odpadů je nedostatek technických norem. Při využití se šetří energie na výrobu
kameniva, zdroje kameniva a snižují se náklady na odstranění odpadů z rekonstrukce
vozovky. Každý nový, tudíž i recyklovaný materiál musí splňovat určitá technická,
enviromentální a ekonomická kritéria. Při výstavbě dopravních komunikací, jejich opravě
nebo rekonstrukci vzniká odpad, který je téměř z 100% znovu využitelný.
Stavba vozovek je odvětví, které spotřebovává značná množství materiálů. Požadavky
na tyto materiály se odlišují podle způsobu zpracování i umístění materiálu na vozovce.
S ohledem na nově zpracovaný soubor norem pro výstavbu vozovek, je vhodné aktualizovat
podle požadavků nyní platných norem některá dřívější šetření. Aktuální jsou otázky použití
recyklovaných materiálů do nemletých vrstev vozovky a do stabilizovaných podkladů.
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Pozn. Přímé zapracování recyklovatelného asfaltového materiálu do vozovek je
uvedeno v rámci platnosti technických podmínek na konci této kapitoly.
Využití recyklovaných odpadů pro výstavbu vozovek je zakotveno v technických
normách. Např. ČSN 73 6126 je norma pro nestmelené vrstvy vozovek, které jsou tvořeny
z kameniva, zeminy či jiného materiálu bez použití pojiva.
Hodnocení vhodnosti odpadu pro použití v silničním stavitelství nebo i při zakládání
staveb je obdobné, jak je uvedeno v předchozí části u odpadů pro stavební účely obecně,
navíc se hodnotí pevnost v tlaku.

3.11.1 Odpady používané v silničním stavitelství
V silničním stavitelství se v zahraničí (např. SRN) používají následující odpady jako
druhotné suroviny:


















hlušiny z hnědouhelných dolů,
hlušiny z kamenouhelných dolů,
hlušiny z rudných dolů,
vysokopecní struska,
ocelárenská struska,
popel ze spaloven odpadů,
popílek z elektráren,
granulovaná struska,
odpad z kovovýroby,
odpad z výroby umělých hmot,
piliny a dřevní odpad,
starý olej,
staré pneumatiky,
staré sklo,
hutní písek,
hutní pemza,
odpad z těžby kamene.

Uvedené odpady se používají převážně jako podloží, násypy, podklady, kryty a na
zpevňování komunikací. Nejobjemnějším využívaným odpadem zůstávají i nadále
elektrárenské popílky, zejména pro hutněné násypy, pórobeton, tvárnice, cihly, beton, cement
apod.

3.11.2 Recyklace
vozocvek

asfaltobetonových

a

cementobetonových

Významným zlomem v silničním stavitelství, pokud jde o využití odpadů jako
druhotných surovin je kompletní recyklace starého krytu asfaltobetonových
a cementobetonových vozovek při jejich rekonstrukcích. Jedná se o obnovu vytvoření nového
krytu vozovek využitím starého materiálu, asfaltu či betonu odebraného z poškozených krytů
silnic.
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Řeší se tím:






úspora materiálu,
nižší náklady na dopravu,
úspora energie,
zneškodňování vzniklého odpadu,
ochrana životního prostředí.

Při znovu využití asfaltu je pozornost zaměřena na získání dvou skupin – minerálních
látek (štěrku, písku a plnidel) a pojiva (dehtu, bitumenu). Jednou ze základních vlastností
asfaltu je, že je velmi vhodný pro regeneraci a technologie jeho úpravy a znovuvyužití je
dostupná a nepříliš náročná na technické zařízení a obsluhu. Asfaltový materiál, aby se dal
znovu využít, musí být ve formě granulátu s předem stanovenou velikostí zrna. Jako výchozí
odpadní materiál přitom slouží asfaltový výlom, který se vyskytuje při drcení hrud asfaltu
a musí být upravován a stavební asfalt, který odpadá z oprav živičných povrchů vozovek
chodníků, odfrézovaný za studena nebo za tepla. Asfaltový výlom se vyskytuje v několika
formách, je to například výlom čistých směsí válcovaného asfaltu v krycích, spojovacích
a nosných vrstvách, nebo jako výlom litých krycích vrstev s válcovanou asfaltovou směsí ze
spojování nosných vrstev, krycí vrstvy bez spojovacích a nosných vrstev.
Pro recykláty obsahující více než 50% asfaltového granulátu se sleduje:






získání, dodávka,
zpracování a skladování,
granulometrická křivka,
mrazuvzdornost,
obsah asfaltu.
Pro obnovu asfaltobetonových vozovek byly vyvinuty dva postupy a sice:




recyklace asfaltu za horka,
recyklace asfaltu za studena.

Recyklace asfaltového krytu ve směsi za horka – hot mix recycling – postupuje tak, že
se nejdříve odstraní starý asfalt buď frézou, jedná-li se o opravu horní vrstvy, nebo
hloubkovou lopatou, jde-li o odstranění celého krytu. Velké kusy se rozdrtí a rozdrcený
materiál se zpracovává za horka s přidáním určitého množství nového asfaltu a nového
kameniva ( nové obalové směsi ). V praxi bylo prokázáno, že všechny asfaltové recykláty
nelze zpracovat velmi výhodnými „horkými „ způsoby a navíc v některých případech nejsou
tyto postupy použitelné a nebo jsou málo hospodárné.
Recyklace za studena - cold mix recycling - je jednodušší a nevyžaduje těžkou
mechanizaci a tovární výrobu. Stará vozovka se nejdříve postupujícími otevřenými plameny
zahřeje, což umožní její snazší drcení. Materiál rozdrcený na kusy menší než 3 – 4 cm se
shrne do rýhy vedle silnice, tam se bez ohřevu smíchá s přidanou asfaltovou emulzí a tato
nová směs se ihned rozprostírá na odkrytý úsek vozovky. Tam, kde je nutná nepropustnost a
protiskluzová úprava, nanáší se na ni ještě asfaltový postřik a posyp štěrkem. Úprava za
studena se jeví po všech stránkách jako výhodnější. Nelze ji však použít pro všechny druhy
oprav. Míchání směsi na místě neumožňuje dokonalou kontrolu kvality směsi a její pevnost
bývá proto nižší. Z těchto důvodů se recyklace za studena nepoužívá pro opravy dálnic a silně
zatížených vozovek.
Vhodné způsoby znovu využití živičných recyklátů jsou následující:
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a) bez přidávání nového pojiva k recyklovanému materiálu. Využití je pro málo zatížené
vozovky, nebo pro spodní podkladní vrstvy a pro zpevnění štěrkopískových
podsypaných vrstev,
b) s přidáním hydraulického pojiva (cementu, popř. vápna či strusky) a následným
zpracováním lze z recyklovaného materiálu provést novou stmelenou podkladní
vrstvu, která si ponechává více či méně vlastnosti netuhé, či polotuhé úpravy. Se
zvyšujícím se obsahem hydraulického pojiva narůstá sice pevnost, současně se však
zvyšuje nebezpečí vzniku trhlin. Pro optimální zrnitost upraveného recyklovaného
materiálu postačuje obvykle 3 – 5% hmotnosti cementu. Použití: především pro spodní
podkladní vrstvy všech typů vozovek, pro horní podkladní vrstvy lehce a středně těžce
zatížených vozovek, pro chodníky, parkoviště, zpevnění podsypu. Je nutné
podotknout, že ani v tomto případě by v recyklovaném materiálu neměly být obsaženy
volné dehtové, či jiné škodlivé látky,
c) recyklovaný materiál s přidáním emulze je vhodný zejména tam, kde staré úpravy
obsahují dehtové pojivo. Přidáním nového pojiva lze obalit staré částice a podstatně
tak omezit únik škodlivých látek do povrchových či podzemních vod. Výhodou tohoto
způsobu je větší či menší možnost využití starého živičného pojiva, jehož vlastnosti
lze novým pojivem do určité míry zlepšit. Použití: především pro podkladní vrstvy
méně zatížených vozovek a pro uzavření povrchu jsou vhodné především nátěrové
technologie,
d) Recyklovaný materiál s přidáním emulze a cementu. Jedna se vlastně o zlepšení
předchozího způsobu. Přídavkem cementu se zvýší pevnost směsi, protože cement pro
svou hydrataci také spotřebuje nežádoucí množství přidané nebo vyštěpené vody.
Přídavkem cementu lze do určité míry regulovat dobu štěpení. K vyštěpení emulze
přitom musí dojít v době co nejkratší po obalení. V každém případě pak před
počátkem tuhnutí cementu a zahájení hutnění směsi. Ukazuje se, že z uvedených
metod je to způsob nejvhodnější.
Recepturu pro přípravu živičných směsí, použitelných pro opravy vozovek, je třeba
stanovit vždy na základě znalostí vlastností původního živičného povrchu. Jestliže asfaltový
povrch již vůbec nevyhovuje požadavkům na kvalitu nového povrchu, nebo využití na místě
není možné, je třeba takový povrch odfrézovat a odvézt do výrobny obalových směsí. Tento
starý asfalt lze podle technologie přidávat v množství 20 %, nebo 50-70% (bubnové míchací
stanice).
Recyklace krytu cementobetonových vozovek se prováděla již dříve tak, že se starý
beton z krytu vozovek používal, celkem běžně, pro opravy podsypu nebo podkladu vozovky.
Zcela nové je použití starého krytu cementobetonových vozovek v rámci recyklace jako
přísady do nové betonové směsi. Postup této recyklace je jednoduchý a nečiní technologické
potíže. Starý betonový kryt vozovky nebo letištní dráhy se rozláme na velké kusy (těžké
kladivo nebo beranidlo), které se v pojízdné drtičce rozdrtí na velikost 2,5 – 3,5 cm
v průměru. Takto se přímo na staveništi získá kamenivo a jeho zpracování s pojivem probíhá
již obvyklým postupem v běžné betonárně.
Příklad postupu recyklace:






Převzetí nekontaminovaných odpadů
Stanovení hmotnosti
Třídění na skládce
Betony/Ostatní stavební sutě/Asfalt
Recyklace
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Třídění na frakce dle přání zákazníka
Kontrola kvality
Atest

Současné zkušenosti získané jak laboratorními, tak provozními zkouškami prokázaly,
že:













staré betonové silniční panely vykazují i po mnoha letech vysoké pevnosti,
starý recyklovaný beton se velmi dobře váže s novým cementovým kamenem, nově
vzniklé lomové plochy recyklovaného betonu jsou drsné a velmi dobře se vážou,
staré složky přírodního kameniva, tam, kde se při drcení oddělily od cementového
kamene, již nemají povrchovou plochu hladkou, nýbrž zdrsněnou a proto dochází
k jejich lepší vazbě s novým cementovým kamenem,
přítomnost drceného betonu nepříznivě ovlivňuje konzistenci betonové směsi (pro
zachování),
konzistenci betonové směsi je nutné zvyšovat dávky záměsové vody, což se projevuje
na pevnostech betonu,
pevnosti betonu v tlaku nejsou prakticky ovlivňovány náhradou hrubého kameniva
drceným betonem,
pevnosti betonu jsou silně ovlivňovány náhradou drobného kameniva drceným
betonem (vhodná náhrada činí cca 50 % drceného betonu frakce 0/4 mm),
objemová hmotnost zatvrdlého betonu s drceným je nižší,
pevnosti v tlaku mohou být celkově nižší o 10 – 15%,
modul pružnosti může být nižší o 15 – 20%,
součinitel dotvarování vyšší až o 50%,
vyšší smršťování o 20 – 40%.

Závěrem k této problematice je možné konstatovat, že ze starých betonových silnic je
možné získat, a je získáváno, kvalitní recyklované kamenivo. Hrubé kamenivo získané ze
starých silničních desek je možné použít nejen pro podkladní beton, ale i pro vrchní
konstrukce vozovek. Předpokladem ovšem je pečlivá technologická kázeň při zisku starého
betonu a jeho recyklaci, tj. pečlivá příprava, drcení, třídění a oddělené uskladňování
jednotlivých frakcí.

3.12 Železniční stavitelství
Pražcové podloží je po jeho odtěžení nutné odpovídajícím způsobem zneškodnit, tak
aby jeho další vliv na životní prostředí byl minimalizován, nebo využít jeho zachovaných
mechanických vlastností v dalších činnostech. Obecným zájmem je zvýšit podíl materiálu
zpětně využívaného oproti materiálu zneškodňovanému. Základním limitujícím parametrem
je zde chemická kvalita. Naše právní normy určují v několika základních oblastech (obecná
ochrana životního prostředí, vodní právo, právo v odpadovém hospodářství, ochrana
zemědělského půdního fondu, apod.) limity kontaminantů, které jsou určující pro další
možnosti využití pražcového podloží.
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Podle chronologického členění můžeme rozdělit proces nakládání s výziskem do
několika etap:
1.
2.
3.
4.
5.

Odtěžení.
(Přeprava).
Skladování.
(Přeprava).
Použití nebo odstranění

Prioritní pro potřeby dalšího posuzování potřeby legislativního ošetření je kvalifikace
materiálu vzhledem k různým právním úpravám pro nakládání s ním.
Základním členěním je zde na:



využitelný materiál s primárním určením nového použití,
odpad.

Odpadem se materiál stává bez ohledu na jeho kvalitu, pokud se pro vlastníka stal
nepotřebným a vlastník se ho zbavuje s úmyslem ho odložit (§ 3 odst. 1 zákona č. 185/2001
Sb. - o odpadech). Odpadem se tedy výzisk může stát v okamžiku, kdy:




nemá pro použití vhodnou kvalitu fyzikálně mechanickými vlastnostmi,
kontaminace cizorodými látkami (a tedy kvalita chemická) omezuje jeho nové použití,
není využitelné vlastníkem bez ohledu na kvalitu.

3.12.1 Kamenivo
Kamenivo tvoří 94 až 96% asfaltových směsí a stává se tak velice strategickou
surovinou. Kamenivo použité na výrobu asfaltových směsí je prakticky nejkvalitnější, které se
při stavbě vozovek používá, jeho opětovné použití je ekonomicky výhodné i pro dodavatele
stavby. Využití odpadů kameniva při jeho zpracování jako druhotné suroviny se většinou týká
kameniva, které tvoří podsítné nebo nadsítné podíly. Z různých stavebních odpadních
materiálů se dále recyklují druhotné suroviny používané jako kamenivo a to jak na bázi
kameniva (po předchozí úpravě odpadu), tak na bázi stavebních demoličních odpadů.
Kamenivo jako druhotná surovina o jedné, třech nebo více velikostech se získává
drcením v mobilních nebo stacionárních drtičích. Výhodné je umístění takovéhoto zařízení
v místě, kde je výskyt velkého množství potřebných odpadů (cena za dopravu může být
limitující), není v blízkosti bytové zástavby (hlučnost, prašnost), ani v průmyslové zóně.
Získaná druhotná surovina – kamenivo se většinou používá v silničním stavitelství. Zdrojem
velkého objemu kameniva je rekonstrukce železnic, z toho vyplývá i potřeba nového
kameniva. Jedná se jednak o investiční akce, týkající se celé rekonstrukce železničního
svršku, nebo novostaveb kolejí a jednak o udržovací práce na stávajících kolejích
a výhybkách.
Recyklace kameniva, resp. regenerace vyzískaného materiálu, díky novým drážním
předpisům, našla uplatnění především v konstrukci železničního svršku a spodku. Vlastnímu
recyklačnímu procesu předchází podrobné zmapování stávajícího štěrkového lože
uvažovaného pro recyklaci. Kromě petrografických vlastností je nutné zhodnotit rozsah
ekologického znečištění a množství štěrku vhodného k regeneraci, recyklaci. Kamenivo
vytěžené z kolejového lože zpravidla vykazuje požadované mechanicko-fyzikální vlastnosti,
pouze ostrohrannost a zrnitostní složení jsou dlouhodobým provozem narušeny. Předrcením
a tříděním starých směsí přírodních materiálů získaných při odtěžování podloží, se získávají
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vysoce kvalitní materiály, které se okamžitě mohou použít do konstrukčních vrstev tělesa
železničního spodku a kolejového lože.
Výstupem z recyklace jsou následující frakce:





0 – 20 mm podsítné z předtřídění,
0 – 32 mm štěrkodrtě,
32 – 63 mm železniční štěrk,
nad 63 mm nadsítné.

3.12.2 Kontaminované kamenivo
Kontaminované kamenivo se nachází především na železničních tratích ČD,
kontaminace je převážně ropnými látkami. Kontaminace lze s úspěchem vyčistit např.
biodegradací. Největší znečištění vykazuje frakce 0 – 20 mm. Recyklace kolejového lože je
nutné začlenit do technologie modernizace železničních tratí. Základní myšlenka recyklace
vychází z opakovaného použití materiálu v konstrukci spodní stavby železničních tratí.
Recyklace materiálu kolejového lože je proces, který zpracovává tento matriál získaný
v rámci opravných, rekonstrukčních a modernizačních prací na konstrukci kolejového lože.

3.12.3 Kvalitativní požadavky na materiál kolejového lože
Kvalitativní požadavky a diagnostika materiálu kolejového lože, které podléhá procesu
provozu lze rozdělit následovně:





statické a dynamické dopravní zatížení,
klimatické zatížení,
některé opravy a činnosti na železničním svršku,
ostatní provozní zatížení.

Částečné eliminování negativních jevů ve vztahu železniční kamenivo a životní
prostředí řeší analýza kvality kolejového lůžka. Materiál aplikovaný do konstrukční vrstvy
kolejového lůžka podléhá platným legislativním požadavkům. Základní technické požadavky
na konstrukci a druhy výrobků pro konstrukci kolejového lůžka jsou:



společné technické požadavky (otloukavost, drtivost v rázu, nasákavost, trvanlivost,
odolnost proti mrazu, zrnitost, tvar zrn, odplavitelné částice, cizorodé částice),
specifické technické požadavky (přítomnost vápenců a dolomitů, břidličnaté částice,
zaoblenost hran, sklovitá a zpěněná zrna).
Pro zhodnocení kontaminovaného kameniva kolejového lože se používá následující

postup:





lokalizace znečištění,
odtěžení,
separace jemných frakcí v kontaminovaném materiálu,
sledování kvality.
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3.12.4 Recyklace materiálu kolejového lože
Obsah materiálu kolejového lože se ve fázi procesu recyklace variantně člení do třech
kvalitativních úrovní, které zabezpečují oběh matriálu bez recyklace nebo oběh materiálu
s částečnou, případně úplnou recyklací. Podrobné schéma systému oběhového hospodaření
s materiálem z kolejového lože je znázorněno na Obrázek 28 a je znázorněn kontinuální
a šaržový způsob výroby recyklátu. Obrázek 29 znázorňuje kontinuální způsob výroby
recyklátu a na Obrázek 30 je šaržový způsob výroby recyklátu.

Aplikace do
kolejového lože

Recyklované
kamenivo

Nové přírodní
kamenivo

Částečná
recyklace

Úplná recyklace

Obrázek 28. - Schéma hospodaření s materiálem z kolejového lože.

Kontinuální způsob
výroby recyklátu

Vstupní analýza a
posouzení,
transport materiálu na
recyklaci

Třídění materiálu na
frakce a odstranění
hlinitých a kovových
částic, otluk

Frakce 0-32 mm,
transport na místo
určení
Obrázek 29. - Kontinuální způsob výroby recyklátu.
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Umělé
kamenivo

Šaržový způsob výroby
recyklátu

vstupní analýza a posouzení,
transport materiálu na
recyklaci

1.třídění a otluk

2. třídění na komponenty
pro výrobu recyklátu:frakce
0-8 mm,8-16 mm,16-32mm
a32-63mm
Obrázek 30. - Šaržový způsob výroby recyklátu.

Na uvedených schématech je stručně znázorněn postup prací jako technologický
model na obnovu kolejového lože:


přípravné práce:

vstupní analýzy, diagnostika,
 realizační práce:

transport získaného materiálu na recyklační plochu nebo deponii,

třídění materiálu na frakce, odstranění hlinitých a kovových částic,

otluk materiálu, destrukce poškozených zrn, obnova ostrohrannosti zrn,

třídění materiálu na komponenty recyklovaného výrobku (jen při šaržovém
způsobu),

výroba recyklátu,

výstupní analýza,

transport recyklátu na místo výstavby kolejového lože, nebo železničního
svršku.

3.12.5 Zařazení recyklovaného kameniva
Třídy zařazení recyklovaného hrubého kameniva jsou následující:
A
B
B1
B2
B3

materiály obsahující asfalt
zdivo
hliněné zdivo, tj. cihly, dlaždice apod.
vápnopískové zdivo
betonové zdivo ( z lehkého nebo hutněného kameniva)
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B4
B5
C
L
U
X
X1
X2
X3

autoklávový pěnobeton
kamenivo z panelů
beton a výrobky z betonu, malta
lehké kamenivo
nestmelené kamenivo
ostatní materiály
soudržné materiály, tj. jíl, zemina
různé (dřevo, sklo, kovy, pryž, umělé hmoty aj.)
sádra, omítka

3.13 Žárobetony
Specifické využití odpadu se nabízí při andalusitu a jeho použití pro výrobu
žárobetonů. Žáruvzdorné materiály zaujímají důležité místo ve všech průmyslových oborech,
největším spotřebitelem je metalurgie. Vzhledem ke stále rostoucím cenám žáruvzdorného
zboží, jakož i cenám užívaných surovin, vzniká nutnost recyklace alespoň některých složek
žáruvzdorných vyzdívek. Tuto recyklaci však v mnoha případech znesnadňuje přítomnost
nežádoucích příměsí, jako jsou nataveniny, zbytky strusek apod. Žárobetony s nízkým
obsahem cementu patří mezi vývojové typy, zejména tam, kde jsou kladeny mimořádné
nároky na odolnost proti erozi, náhlým změnám teplot apod. Jedním z používaných kameniv
je andalusit (poměr Al2O3 a SiO2 je 1:1). Přírodní ložiska andalusitu jsou poměrně vzácná.
Použití recyklovaného andalusitu pro výrobu žárobetonů za určitých podmínek je velmi
výhodné.

3.14 Využití odpadů v hornictví
Při odstraňování následků horní činnosti, zejména po těžbě uhlí se běžně používají
různé velkoobjemové materiály, především elektrárenské popílky. Novým směrem ve využití
těchto odpadů je příprava a odzkoušení různých kompozit s vlastnostmi nízkopevnostních
betonů (dosahovaná pevnost v tlaku je až 10 MPa ).
Odzkoušeny byly kompozity na bázi popílků v kombinaci s:







velmi jemně mletou struskou,
slévárenskými písky,
flotačními hlušinami,
cementářskými odprašky,
průmyslovým sádrovcem,
vzdušným a hydraulickým vápnem, které jsou z celé řady hledisek považovány za
vhodné pro ukládání do dolů.

Také tyto odpady slouží při výrobě betonových směsí jako částečná náhrada cementu,
nebo drobného kameniva.
Vývoj technicky vhodných a také ekonomicky výhodných směsí je iniciován
především potřebou uplatnění při útlumu hornictví pro vyplňování likvidovaných důlních
prostor, ponejvíce jam. Zajištění trvale bezpečné likvidace jam má samozřejmě své
ekologicky příznivé dopady, neboť bezprostřední okolí pak může být rekonstruováno
prakticky k jakémukoliv účelu. Využívání odpadních hmot, především elektrárenského
popílku k vyplňování jam po těžbě má dále příznivý účinek i v tom, že není nutno zakládat
a později rekultivovat složiště popílku. Lze předpokládat, že využití bude rozšířeno i na řadu
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dalších uplatnění v inženýrských stavbách, například při výstavbě zemních těles dálnic,
letištních ploch a jiných staveb.

3.15 Odpady z hutní výroby
Okuje a okujové kaly jsou jedním z mnoha typů kovonosných odpadů, vznikajících
v hutnickém průmyslu. Jejich zpětnému využití při výrobě železa a oceli je na závadu vysoký
obsah ropných látek. Je proto hledána možnost jejich uplatnění v jiných oborech. Jednou
z možností je využití těchto odpadů jako železné korekce při výrobě cementu. Fe korekce je
materiál, který je nositelem Fe2O3 a používá se při skladbě cementářské surovinové směsi
jako korekční komponenta. I v těchto případech je rozhodujícím faktorem obsah ropných
látek, vysoká zaolejovanost může být na závadu vzhledem k poškozování životního prostředí.
Metalurgické strusky – jako specifický druh odpadu. Na základě praktických
zkušeností s jistými struskami ze sféry "černé metalurgie" přehodnocuje a doplňuje autor
článku stanovisko o odpadních struskách z výroby oceli a litiny, které uvedl v roce 2008 jako
bezproblémové typy odpadů, které lze využít jako inertní materiál s dobrými mechanickými
vlastnostmi pro různé technické účely (stavební materiál, posypy komunikací apod.).
Tabulka 11. -. Chemické složení vysokopecní strusky.

Složka
SiO2
Al2O3
FeO
CaO
MgO
MnO
TiO2
Alkálie
S

% hmot.
39,12
0,99
0,24
43,31
6,52
0,67
0,03
0,5
0,63

Tabulka 12. -.Chemické složení odprašků

Složka
Fe2O3
FeO
MnO
MgO
P2O5
CaO
SiO2
Al2O3
TiO2
S celk
Cr2O3
Zn
Pb
Na2O
K2O

% hmot.
47,16
6,12
9,05
8,54
0,34
4,16
7,56
1,90
0,20
0,56
2,03
0,2 – 3,5
0,05 – 0,7
0,80
0,96
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3.16 Demoliční odpady
Stavební a demoliční odpad (SDO) je odpad vznikající při realizaci staveb, jejich
údržbě, při změnách dokončených staveb a odstraňování staveb a je zařazený do skupiny 17
Katalogu odpadů, zejména vytěžené zeminy, stavební výrobky a materiály.
Stavební a demoliční odpady pro účely recyklace lze rozdělit do třech skupin:
a)Odpady, které jsou používány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě
(recyklaci):

17 01 01
Beton
17 01 02
Cihly
17 01 03
Tašky a keramické výrobky
17 01 07
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02 02
Sklo
17 03 02
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 05 04
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 08
Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
17 08 02
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
17 09 04
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 1709
01
b) Odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy – recyklace:

Podmíněně vyloučeny z recyklace jsou odpady obsahující nebezpečné látky, nebo
složky. Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí jejich úpravy v zařízení
je i oddělení a odstranění nebezpečných látek, popřípadě složek z těchto odpadů, které budou
následně předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití nebo odstranění.
17 01 06
17 02 04
17 03 01
17 05 03
17 05 05
17 05 07
17 06 03
17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
výrobků obsahujících nebezpečné látky
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo
nebezpečnými látkami znečištěné
Asfaltové směsi obsahující dehet
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky
Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné
látky
Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými
látkami
Stavební a demoliční materiály obsahující rtuť
Stavební a demoliční odpady obsahující PCB
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a
demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
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c)Odpady, které jsou vyloučeny z přijímání do zařízení k úpravě nebo recyklaci:

17 06 01
17 06 05

Izolační materiál s obsahem azbestu
Stavební materiály obsahující azbest

Pro odpady s obsahem azbestu při demolicích staveb tyto odpady obsahující musí být
voleny takové technologické postupy, které předcházejí nebo minimalizují uvolňování
azbestu do ovzduší (např. demolice pod vodní clonou). Dále je doporučeno snížit prašnost
demontovaných materiálů vhlčením vodou. Odpady a materiály obsahující azbest musí být po
odnětí ze stavby umístěny do obalů, jako jsou uzavíratelné kontejnéry, uzavíratelné nádoby,
popřípadě plastové pytle apod. Odpady obsahující azbest je možné předávat také do sběrných
dvorů, za podmínek uzavření do vhodných obalů. Při nakládání s těmito odpady je důležité od
prvního kontaktu s nimi dbát na důsledné zabránění kontaminace ovzduší a okolního
prostředí. Další povinnost vzniká pro stavební firmy odstraňující azbest ze staveb ohlašování
30 dní před zahájením prací místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.
Odpady obsahující azbest je možné odstraňovat na některých skládkách skupiny S-OO
(skládky ostatních odpadů) a na skládkách skupiny S-NO (skládky nebezpečných odpadů),
v souladu s platnou legislativou.
Charakter demoličního odpadu
Obsah využitelných látek odpovídá stavebnímu uspořádání a účelu demolovaného
objektu. Převažující podíl obvykle tvoří:
 cihly, zlomky cihel, omítka
až 65 %,
 použité dřevo
až 15 %,
 úlomky skla
až 05%,
 kovový šrot
až 15 %.
Možnosti použití:

Minerální látky z demoličních odpadů, např. cihly jsou zpracovány na drť a moučku
a používány ve stavebnictví jako přídavná látka.
Skleněné střepy se používají při výrobě skelné vaty a pěnového skla.
Vhodné zbytky dřeva se uplatňují při betonování a výrobě prefabrikátů.
Recyklační technologie:

stavební materiál: shromažďování, třídění použitelných dílců
kovový šrot: roztřídění na železné a neželezné kovy
dřevo: roztřídění na zpracovatelské odřezky, úprava nebo spálení
minerální látky: roztřídění, využití jako stavební materiál, popřípadě drcení a mletí na
místě vzniku
stavební suť: po oddělení použitelných dřevěných a kovových součástí lze použít pro
výstavbu komunikací, jako plnící materiál apod.
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3.17 Nerostný materiál
Charakteristika odpadu:

Odpady, které se vyskytují při těžbě např. v kamenolomech jako kamenná drť a zbytky
po prosévání, obsahují zvětralé horniny, hlinité jílovité součásti a drť z rozpustných hornin.
Možnosti využití:

Odpady jsou zpravidla zpracovány na štěrk a používány k zasypání jam a výkopů,
nebo pro terénní úpravy obecně.
Recyklační technologie:

Odpady se třídí na štěrk a plniva, popř. podkladový materiál a dopravují se na místo
upotřebení.

3.18 Odpady obsahující azbest
Shrnutí zásad při nakládání s odpady obsahujícími azbest:












Odnětí stavebních materiálů s obsahem azbestu ze stavby by měla provádět stavební
firma, která zaručí řádný a bezpečný technologický postup Odnětí těchto materiálů ze
stavby, jejich zabalení, označení a následné předání vzniklých odpadu k bezpečnému
odstranění.
Při odnímání stavebních materiálů s obsahem azbestu ze stavby musí být voleny
takové technologické postupy, které předcházejí nebo minimalizují uvolňování
azbestu do ovzduší.
Azbest a materiály, které jej obsahují, by měly být bezpečně odňaty ze stavby před
prováděním dalších stavebních prací.
Odpady a materiály obsahující azbest musí být po odnětí ze stavby (z místa svého
původu, pracoviště) umístěny do obalu (uzavíratelné kontejnery, uzavíratelné nádoby,
plastové pytle apod.), které jsou před dalším nakládáním s nimi utěsněny a označeny
nápisem upozorňujícím na obsah azbestu.
Prostor, kde dochází k nakládání s azbestem nebo stavba celá, musí být vymezen tzv.
„kontrolovaným pásmem“, v němž je nutno dodržovat režimová opatření - nesmí se
zde jíst, pít, kouřit (pro tyto účely musí být vyčleněno místo, které není
kontaminováno azbestem).
Pri činnostech, jejichž předmětem jsou materiály z azbestu nebo obsahují jako složku
azbest, je nezbytné již od prvního kontaktu s nimi dbát na důsledné zabránění
kontaminace ovzduší a okolního prostředí azbestem a azbestovým prachem
a zabránění jeho vdechnutí. Pracovníci v „kontrolovaném pásmu“ musí být vybaveni
maskou s filtrem nebo polomaskou, ochranným oděvem (kombinéza), rukavicemi,
pracovní obuví. Z místa, kde dochází k odnímání stavebních prvků obsahujících azbest
nebo je nakládáno s azbestovými odpady, nesmí docházet k úniku prachu do okolního
nechráněného prostředí. Použité ochranné oděvy se musí. přepravovat do čistírny nebo
prádelny v uzavřených obalech (pytlích, kontejnerech).
Stavební firmy odstraňující azbest ze staveb jsou povinny takové práce ohlašovat 30
dní před jejich zahájením místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví - tj.
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Krajské hygienické stanici podle § 41 zákona C. 258/2000 Sb. /5/. Náležitosti
takového hlášení stanoví § 5 vyhlášky C. 432/2003 Sb. /5.1/. Tato povinnost hlášení
není vyžadována, jde-li o práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu. Přitom
definice takových prací jsou uvedeny v § 2 vyhlášky C. 394/2006 Sb. /5.2/ (posouzení
rizika provede místně příslušná hygienická stanice).
Požadavky na ochranu zdraví lidí pri nakládání s azbestem, včetně odpadu
obsahujících azbest, jsou obsaženy v § 21 nařízení vlády C. 178/2001 Sb. /4/
a předpisech souvisejících (požadavky na kontrolované pásmo jsou uvedeny v § 17
odst. 7 tohoto nařízení).
Při jakékoliv manipulaci s materiály obsahujícími azbest se doporučuje snížit prašnost
vlhčením demontovaných materiálu vodou. Jsou známy a používány také
technologické postupy, kdy stavební materiály obsahující azbest jsou před demontáží
opatřeny nástřikem polymerními hmotami a speciálními enkapsulačními přípravky,
které vytvoří na povrchu nepropustnou vrstvu bránící oddělování azbestových vláken
a jejich úniku do ovzduší.
Odpady obsahující azbest je mimo zařízení k jejich odstranění možné předávat do
sběrných dvorů odpadu, které mají povoleno takové odpady přijímat a mají tyto
odpady uvedeny v platném provozním řádu (při vstupu do každého sběrného dvora
odpadu je obvykle vyvěšena tabule s údaji, které obsahují označení provozovatele
sběrného dvora odpadu, jeho adresu, vedoucího pracovníka a seznam odpadů, které je
možné do takového zařízení přijmout). Zásadní podmínkou však je, že tyto odpady
musí být předány v neprodyšném utěsněném obalu (kontejnery, nádoby, plastové pytle
apod.) s označením, že odpad obsahuje azbest.
Odpady obsahující azbest je možné odstraňovat na některých skládkách skupiny SOO
(skládky „ostatních“ odpadu) a na skládkách skupiny S-NO (skládky „nebezpečných“
odpadu) v souladu s § 7 vyhlášky C. 294/2005 Sb. /1.4/ a v souladu s jejich
schváleným provozním řádem a podmínkami uvedenými v rozhodnutí příslušného
správního orgánu o souhlasu s provozem takového zařízení na odstraňování odpadu.

3.19 Význam využití odpadů ve stavebnictví
Použití odpadů pro různé obory stavitelství znamená:




výrazné snížení zatížení životního prostředí vyloučením záborů ploch v příslušném
regionu velkoobjemovými odpady, zejména popílkem, struskou, flotačními hlušinami
a slévárenskými písky,
šetření klasických pojiv pro hydratační proces, tj. šetření portlandských a jiných
cementů a tím i šetření lokalit při těžbě kvalitních surovin nutných k jejich výrobě,
šetření výrobní energií.

3.20 Dopad recyklačních technologií na životní prostředí
Nejmenší negativní dopady na životní prostředí má recyklační proces, který se podaří
uzavřít na staveništi, protože použití malého mechanizmu výrazně nezvýší zatížení okolí
a výrazně přitom omezí nutnou dopravu recyklovaných stavebních hmot. Pokud není tato
ideální situace možná, bude nutné volit recyklační technologii s nejvyšší kvalitou
a nejmenším dopravním zatížením.
95

Vlastní recyklační technologické linky obvykle zatěžují životní prostředí poměrně
značným hlukem (drtírny), prašností a velkým objemem. Důležitým faktorem zátěže
životního prostředí může být i původ odpadu. Ve směsné stavební suti může být výskyt
nebezpečného odpadu, např. kontaminované vnitřní vyzdívky komínových těles a odpad pak
může být zařazen jako nebezpečný.

3.21 Stav normotvorné činnosti v oblasti jakosti recyklátů
Existence systému posuzování kvality recyklátů pomocí obecně závazných norem
a předpisů má zásadní vliv na uplatňování recyklátů v následné stavební výrobě. To ve svých
důsledcích vede jednak k jejich širšímu využívání již v projekční fázi, ale také k jejich
cenovému přibližování k cenám nerostných surovin obdobných vlastností. Vzrůst cen
recyklátů pak vede, jak se již v podmínkách ČR ukázalo, k poklesu cen pro původce
stavebních odpadů a tím i dalšímu snížení jejich snahy, zbavit se stavebního odpadu
pololegálním
či
ilegálním
způsobem.
V podmínkách ČR dosud neexistují na rozdíl od některých zemí EU (SRN, Rakouska,
Švýcarska, zemí Beneluxu), obecně platné normy pro jakost recyklátů. Výjimku tvoří pouze
některé normy pro stavbu komunikací a OTN ro stavbu železničního svršku a spodku.
Konkrétně se jedná o:









ČSN 73 6121Hutněné asfaltové vrstvy,
ČSN 73 6122 Lité asfalty,
ČSN 73 6123 Cementobetonové kryty vozovek,
ČSN 73 6124 Kamenivo stmelené hydraulickým pojivem,
ČSN 73 6125 Stabilizované podklady,
ČSN 73 6126 Nestmelené vrstvy,
OTP ČD Kamenivo pro kolejové lože (platnost od 1. 1. 1996),
OTP ARSM 01/2001 Recykláty pro výstavbu pozemních komunikací.

Všechny výše uvedené předpisy umožňují použít recykláty v některých fázích stavební
výroby avšak pouze za podmínek, že vyhoví kritériím, která jsou dána pro přírodní nerostné
suroviny.
Firma Eisenmann vyvinula oceněný postup tepelné recyklace materiálů ze stavby
silnic s obsahem polycyklických aromatických uhlovodíků. Při vývoji technologie byla
věnována velká pozornost ekologické efektivitě a integrovanému využití tepla uvolněného při
recyklaci. Minerální směs obsažená ve stavebním materiálu nesmí být při dekontaminaci
tepelně přetížena, aby neztratila použitelnost. Postup na recyklaci pak lze realizovat přímo
v asfaltovnách. Zařízení sestává z ocelové rotační pece, která se po naplnění kontaminovaným
materiálem zahřeje na teplotu přizpůsobenou zpracovávané směsi. Uvolněné teplo lze využít,
např. lze minimalizovat spotřebu primární energie tak, že se odpadní teplo využije k zahřátí
vzduchu potřebného k oxidaci zpracovávaného materiálu z teploty okolí na více než 100 °C.








ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin
ČSN 72 2009 Struska vysokopecní granulovaná. Zkoušení
ČSN 72 2030-1-15 Chemický rozbor vysokopecní strusky
ČSN 72 2041-1-24 Chemický rozbor ocelářské strusky
ČSN 72 2050 Škváry pro škvárový beton
ČSN 72 2051 Škvára ze spaloven tuhých komunálních odpadů pro stavební účely
ČSN 72 2060-70 Popílek pro stavební účely.
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ČSN 72 9101 Drtiče. Názvosloví
ČSN 72 9201 Mlýny. Názvosloví
ČSN 72 9301 Třídiče. Názvosloví
ČSN 73 2402 Provádění a kontrola konstrukcí z lehkého betonu z umělého pórovitého
kameniva
ČSN 73 3040 Geotextilie v stavebných konštrukciach. Základné ustanovenia

Ministerstvo životního prostředí připravuje několik metodických pokynů pro
nakládání s různými stavebními a demoličními odpady:







Betonový recyklát
Asfaltový recyklát pro pozemní komunikace
Recyklát z materiálu podkladních vrstev vozovky
Recyklát z kameniva kolejového lože
Recyklát z hornin
Recyklát ze zdiva a/nebo betonových částí staveb
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4 Odpady z energetiky a spalovacích procesů.
4.1 Zdroje a původ odpadu
Spalováním energetických surovin, nerostů, jako je rašelina, lignit, hnědé uhlí, černé
uhlí a antracit, za účelem získávání energií, tepelné, elektrické, vzniká značné množství
odpadů. Průmysl energetiky je jedním z největších producentů odpadů. Tepelné elektrárny,
teplárny a kotelny produkují tuhé odpady, které přímo souvisejí s tepelným procesem nebo
s čištěním spalin Jedná se o:







popílek z elektrostatických odlučovačů,
škváru a strusku ze spalování uhlí, které spolu s popílkem tvoří popel,
energosádrovec, což je produkt mokré vápencové vypírky spalin,
produkt spalování uhlí ve fluidních kotlích s odsířením,
produkt polosuché metody odsíření kouřových spalin,
produkt suché aditivní metody odsíření.

Odpady z energetiky a spalovacích procesů obecně, mají zcela jiný charakter než
odpady z většiny ostatních průmyslových odvětví. Týká se to jak složení těchto odpadů, tak
jejich využití, popřípadě odstraňování. Odpady z energetiky a spalovacích procesů jsou
odpady z výroby energie spalováním tuhých fosilních paliv, odpadů, biomasy apod. Znamená
to, že zdrojem jsou topeniště a spalovací zařízení na černé uhlí, hnědé uhlí, lignit a koks.
Jedná se zejména o elektrárny, teplárny průmyslová energetická zařízení a domácnosti.
Dalším zdrojem odpadů ze spalovacích zařízení jsou spalovny komunálních odpadů, spalovny
nebezpečných odpadů, pyrolýzní zařízení a zařízení termického rozkladu, odpady ze
spalování biomasy apod.
Odpady z energetiky a spalovacích procesů jsou plynné, kapalné a tuhé. Vedle
plynných spalin a kapalných odpadů z čištění spalin a technologické vody, se jedná především
o tuhé odpady, kterých co do objemu převyšují ostatní odpady z uvedených procesů. V zásadě
lze rozlišit několik typů tuhých odpadů, které jsou charakteristické pro každý spalovací
proces.
Jsou to:





škvára, struska nebo polokoks jako hlavní zbytek po spalování,
tuhé částice ze suchého odprášení spalin,
tuhý zbytek nebo kal z procesu čištění spalin (např. odsíření),
tuhý zbytek nebo kal z procesu čištění technologických vod.

Všechny uvedené odpady mohou představovat specifická ohrožení životního prostředí.
Ohrožení životního prostředí není jen v obsahu škodlivin, které se mohou vlivem vyluhování
uvolňovat do jednotlivých složek životního prostředí, ale také množstvím v jakém vznikají.
Otázka jejich odstraňování souvisí právě i s množstvím v jakém vznikají a v souvislosti s tím
i otázka jejich využití.

4.1.1 Zařazení odpadu, kategorie
Tuhé odpady ze spalování jsou podle svého původu zařazeny do několika skupin
v Katalogu odpadů (viz vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb).
Podle spalovaného media lze také rozdělit tuhé odpady ze spalovacích zařízení následovně,
viz Tabulka 13.
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Tabulka 13. – Rozdělení odpadů z energetiky podle původu.

Název druhu odpadu:
popílek a prach
popílek z uhlí a koksu
topeniště a spalovací zařízení na xxx
škvára a struska z uhlí
škvára, struska a popel ze spaloven
popílek z filtrů ze spaloven komunálních
škvára, struska a popel ze spaloven
popílek z filtrů ze spaloven
tuhé reakční produkty z čištění
tuhé reakční produkty z čištění
tuhé reakční produkty z čištění spalin z energet. zařízení,
kromě energosádrovce
sádra z odsiřování spalin z energetických zařízení
tuhé pyrolýzní produkty

Příklad původu odpadu:
hnědé a černé uhlí a koks
topeniště a spalovací zařízení
topeniště na dřevo
topeniště a spalovací zařízení na uhlí
spalovny komunálního odpadu
spalovny komunálních odpadů
spalovny nebezpečného odpadu
spalovny nebezpečného odpadu
spalovny odpadu
spalovny nebezpečných odpadů
Topeniště
Topeniště
pyrolýzní zařízení

Většina těchto odpadů měla podle legislativy platné do konce roku 1997 zařazení jako
odpady nebezpečné, kategorie ZN ( zvláštní, nebezpečné). Popel z uhlí a koksu, škvára
a struska z uhlí byly zařazeny do kategorie odpadů zvláštních – Z. Popel ze dřeva byl zařazen
do kategorie odpadů ostatních – O. Uvedené zařazení vyplývalo z právní normy, kterou bylo
Opatření Federálního výboru pro životní prostředí, Kategorizace a katalog odpadů, částka č.
69/1991 Sb.. Na zařazení tuhých zbytků po spalování neměla vliv ani vyluhovatelnost. Třídy
vyluhovatelnosti, které také podlehly určitému, vývoji, byly poprvé stanoveny až vyhláškou
MŽP č. 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, měly a vliv na uložení odpadů na
příslušně zabezpečenou skládku.
V novém zákonu o odpadech, který byl schválen v květnu 1997, s účinností od
1.1.1998, jsou odpady zařazovány zcela jiným způsobem, katalog již odpovídal katalogu zemí
Evropského společenství, zařazení odpadů do dvou kategorií – ostatní „O“ a nebezpečné „N“
a 20 skupin. V současné době je v platnosti katalog odpadů, vydaný jako vyhláška MŽP č.
381/2001Sb., vydaný s dalším novým zákonem o odpadech ( č. 185/2001 Sb.) a platný od
1.1.2002. Tuhé odpady z energetiky a ze spalovacích procesů jsou převážně zařazeny do
dvou skupin: 10 – „Odpady z tepelných procesů“ a 19 – „Odpady ze zařízení na zpracování
odpadů , z čističek odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby
pitné vody a vody pro průmyslové účely“. Odpady ze spalovacích procesů, popřípadě
pyrolýzních procesů jsou zařazeny do více skupin. Rovněž tak jsou zařazeny odpady z čištění
spalin příslušných procesů. Tyto odpady jsou vždy odpady kategorie nebezpečných.
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Zařazení odpadů ze spalovacích procesů podle katalogu:

Tabulka 14. -.Zařazení odpadů ze spalovacích procesů podle katalogu.

Č. odpadu
Název odpadu
Kategorie
Odpady z tepelných procesu
10 01
Odpady z elektráren a jiných spalovacích procesů (kromě kódu 19)
10 01 01
Škvára, struska a kotelní prach ( kromě kotelního prachu uvedeného pod
kódem 10 01 04)
10 01 02
Popílek ze spalování uhlí
10 01 03
Popílek ze spalování rašeliny neošetřeného dřeva
10 01 04
Popílek a kotelní prach ze spalování ropy
10 01 05
Tuhé reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin
10 01 07
Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů
10 01 09
Kyselina sírová
10 01 13
Popílek z emulgovaných uhlovodíků použitých jako palivo
10 01 14
Škvára,struska a kotelní prach ze společného spalování odpadu obsahující
nebezpečené látky
10 01 15
Škvára, struska a kotelní prach ze společného spalování odpadu neuvedené
pod kódem 10 01 14
10 01 16
Popílek ze společného spalování odpadu obsahující nebezpečné látky
10 01 17
Popílek ze společného spalování odpadu neuvedený pod kódem 10 01 16
10 01 18
Odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
10 01 19
Odpady z čištění plynu neuvedené pod kódy 10 01 05, 10 01 07 a10 01 18
10 01 20
Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné
látky
10 01 21
Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod
kódem 10 01 20
10 01 22
Vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky
10 01 23
Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod kódem 10 01 22
10 01 24
Písky z fluidních loží
10 01 25
Odpady ze skladování a z přípravy paliva tepelných elektráren
10 01 99
Odpady blíže neurčené
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O
O
O
N
O
N
N
N
N
O
N
O
N
O
N
O
N
O
O
O

Tabulka 15. - Zařazení odpadů ze spalovacích procesů podle katalogu, pokračování.

Č. odpadu
Název odpadu
Další odpady z tepelných procesů jsou uvedeny v následujících podskupinách:
10 02
Odpady z průmyslu železa a oceli
10 03
Odpady z tepelné metalurgie hliníku
10 04
Odpady z tepelné metalurgie olova
10 05
Odpady z tepelné metalurgie zinku
10 06
Odpady z tepelné metalurgie mědi
10 07
Odpady z tepelné metalurgie stříbra, zlata a platiny
10 08
Odpady z tepelné metalurgie ostatních neželezných kovů
10 09
Odpady ze slévání železných odlitků
10 10
Odpady ze slévání odlitků neželezných kovů
10 11
Odpady z výroby skla a skleněných výrobků
10 12
Odpady z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv
10 13
Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich
vyráběných
10 14
Odpady z krematorií
10 14 01
Odpad z čištění plynu obsahující rtuť

Kategorie

N

Odpady z výše uvedených podskupin, které spadají do problematiky odpadů
z energetiky a spalovacích procesů jsou převážně tuhé odpady z čištění plynů obsahující nebo
neobsahující nebezpečné látky, prachové částice, prach z čištění spalin,kaly a filtrační koláče
z čištění plynů, tuhé odpady z čištění odpadních vod apod.

101

Tabulka 16. - Zařazení odpadů ze spalovacích procesů podle katalogu, pokračování.

Č. odpadu
Název odpadu
Odpady ze spalování:
19 01
Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů
19 01 02
Železné materiály získané z popele
19 01 05
Filtrační koláče z čištění plynu
19 10 06
kapalný odpad z čištění plynu a ostatní vodný kapalný odpad
19 01 07
Tuhé odpady z čištění plynu
19 01 10
Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin
19 01 11
Popel a struska obsahující nebezpečné látky
19 01 12
Ostatní popel a struska neuvedené pod kódem 19 01 11
19 01 13
Popílek obsahující nebezpečné látky
19 01 14
Ostatní popílek neuvedený pod kódem 19 01 1
19 01 15
Kotelní prach obsahující nebezpečné látky
19 01 16
Kotelní prach obsahující nebezpečné látky
19 01 17
Odpad z pyrolýzy obsahující nebezpečné látky
19 01 19
Odpadní písky z fluidních loží
19 01 19
Odpady ze specifických fyzikálně-chemických úprav průmyslového
odpadu ( např. odstraňování chrómu či kyanidů, neutralizace)
19 04
Vitrifikovaný odpad a odpad z nitrifikace
19 04 02
Popílek a ostatní odpad z čištění spalin

Kategorie

0
N
N
N
N
N
O
N
O
N
O
N
O

N

Některé z výše uvedených odpadů zařazených do kategorie odpadů nebezpečných pak
ještě budou podléhat speciálním úpravám před jejich odstraněním, obvykle se nepočítá s nimi
jako s odpady, které by bylo možné dále využívat jako druhotné suroviny.

4.2 Vlastnosti odpadu
Vlastnosti škváry, strusky, popelů a popílků, produktů z čištění spalin a zejména
z odsíření jsou určovány především vlastnostmi spalovaného uhlí a technologií spalování,
včetně spalovacího zařízení. Odpady z čištění spalin jsou závislé na použitém způsobu
odsíření, tj., jaká metoda byla použita. Může se jednat o některý ze způsobů čištění např.
suchou, polosuchou nebo mokrou vápencovou metodu. Další používanými metodami jsou
alkalické metody nebo metody na bázi reakce Mg s oxidy síry. Odpady ze spalování odpadů
komunálních, průmyslových a nebezpečných se samozřejmě liší, především pokud jde
o chemické složení konečných produktů, které je závislé na složení a skladbě spalovaného
odpadu. Z toho také pak vyplývá i jejich případné využití. Pokud jde o spalování fosilních
paliv, pak v České republice se spaluje především hnědé uhlí ze severozápadních Čech, černé
uhlí z Ostravsko-Karvinské pánve a lignitu z jihočeské a jihomoravské lokality.
Na odpady z energetiky, pokud mají být využívány jako druhotné suroviny v rámci
dalšího zpracování a výrobků z nich, se vztahují přísné ekologické požadavky:





ekotoxicita,
obsah škodlivin ve vodném výluhu,
obsah škodlivin v sušině,
hmotnostní aktivita přírodních radionuklidů.

ČSN 077002 „Likvidace tuhých zbytků po spalování uhlí„ stanoví způsoby
odstraňování tuhých zbytků po spalování uhlí a požadavky na uspořádání popelového
hospodářství bezodpadových technologií. Likvidací tuhých zbytků se podle normy rozumí
činnost ve vnějším popelovém hospodářství, zaměřená na ekologicky nezávadné uložení
popela a na předání popílku, strusky, škváry a popela k dalšímu využití. Do doby, než došlo
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k plošnému odsíření tepelných elektráren a tepláren tj. zhruba do roku 1996, se tuhé zbytky po
spalování uhlí převážně ukládaly na odkalištích hydraulickou cestou. V současné době se
většina tuhých zbytků po spalování míchá dohromady, za předem stanovených podmínek,
s produkty z odsíření za vzniku využitelného, obvykle certifikovaného výrobku (viz dále)
a nejsou považovány za odpady ve smyslu zákona o odpadech. Tyto odpady jsou označovány
jako „ vedlejší energetické produkty“ – VEP. Nejčastěji citovanými odpady ze spalovacích
procesů jsou:




popel (popílek),
škvára,
struska.

4.3 Množství odpadu
Největším producentem odpadu ze spalování hnědého, černého uhlí a koksu a dalších
fosilních paliv v ČR jsou České energetické závody. Roční produkce pevných odpadů
v kmenových elektrárnách ČEZ je 8 – 10 mil. tun, část produkce je enegrosádrovec z procesu
odsíření. Produkce ČEZ představuje více jak polovinu veškerých pevných odpadů z výroby
elektrické a tepelné energie.
Do nedávné doby byla většina produkce popelů ukládána na odkalištích. Odkaliště
jsou vodohospodářskými díly a popele jsou ukládány hydraulickou cestou. Úložiště
představují spíše ukládání pevných odpadů z elektráren suchou cestou.
Celková produkce popílků, strusky a škváry v ČR začátkem 90. let činila více než 17
mil. t ročně. S částečným snížením produkce uhelných elektráren došlo i ke snížení produkce
popelů. Do konce roku 1998 musely všechny energetické zdroje, které nesplňovaly příslušné
emisní limity instalovat odsíření spalin, nebo zastavit produkci. Odsířením došlo zase
k nárůstu odpadů produkty z tohoto procesu. V současné době je převážná část pevných
odpadů ze spalovacích procesů přepracována na výrobky různými technologiemi podle
způsobu dalšího využití. Odpady ze spaloven odpadů ať již komunálních nebo nebezpečných
jsou obvykle stabilizovány některým ze stabilizačních postupů buď pro další využití anebo
pro uložení na skládku.
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4.4 Popílek

Obrázek 31. - Popílek z elektroodlučovačů.

Definice popílku je rozdílná i v normách:
Podle ČSN 07 70 01 je popílek směs strusky nebo škváry a popílku, vznikající při
jejich
soustřeďování z výpustí technologického spalovacího zařízení před společným
odsunem,
Podle ČSN 07 70 02 je popílek složka tuhých zbytků po spalování uhlí unášená
spalinami z ohniště.
Podle ČSN 72 20 71 je popílek produkt vzniklý vysokopecním spalováním. Jemný
prášek, převážně z kulovitých, sklovitých částic, které vznikají při spalování uhlí, mající
pucolánové vlastnosti, kterými se rozumí reakce s alkáliemi.
Pucolánová reakce popílku je definována jako reakce oxidu křemičitého SiO2
a hlinitého Al2O3 z popílku s hydroxidem vápenatým Ca( OH) 2, přičemž vznikají
kalciumsilikátové a kalciumaluminátové hydratační produkty.
Popílky z klasického práškového způsobu spalování paliva při teplotách cca 1 400 až
1 600 st. C se vyznačují obsahem beta – křemene a mulitu ( 3Al2O3.2SiO2 ). Rovněž obsahují
sklovitou fázi, jejíž množství je zpravidla vyšší než 50 % , která zásadním způsobem
ovlivňuje reaktivitu popílku s CaO nebo cementem a to jak za normální, tak za zvýšené
teploty. Mullit se zúčastňuje reakce pouze ve velmi malé míře a výhradně za hydrotermálních
podmínek.
Popílek sám o sobě není hydraulický, to znamená, že není schopen reagovat s vodou.
Je – li však smíchán s hydroxidem vápenatým (např. z cementu), reaguje a vytváří stejné
produkty jako při reakci cementu s vodou. Tato reakce se liší podle typu a druhu popílku
a je označována jako pucolanita.
V popílku, který byl delší dobu skladován ve vlhku, může být pucolánový účinek
snížen nebo porušen.
Základní technické parametry popílku:







ztráta sušením pod 1 %,
ztráta žíháním pod 4 %,
obsah SiO2 nejméně 40 %,
celková síra do 3 %.
chloridy do 0,1 %.
radionuklidy do 150 Bq/ kg.
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Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů se provádí podle platné legislativy
odpadového hospodářství, jako je vyhl. MŽP č. 376/ 2001 Sb., o hodnocení nebezpečných
vlastností odpadů, vyhl. č. 294/2005 Sb.
Ekologická závadnost popelů, popílků, strusky, škváry a dalších odpadů ze
spalovacích procesů spočívá v obsahu toxických látek a těžkých kovů, někdy
s karcinogenními vlastnostmi dioxinů, furanů, radioaktivitě a velkých objemech. Jediným
spolehlivým způsobem jak výrazně omezit až prakticky úplně vyloučit možnost vyluhování
kovových iontů ze škváry a strusky je protavení strusky. Popílek, tuhé podíly z odprášení
spalin a z některých procesů čištění spalin jsou řádově nebezpečnější než hlavní tuhý zbytek,
proto je nutné nakládat s nimi vždy jako s nebezpečným odpadem. Na druhé straně polílky
z odlučovačů mohou pevně vázat toxické anorganické i organické sloučeniny. Této vlastnosti
lze pak využít v adsorpčních procesech. Dalším nepříznivým chemickým vlivem popílku je
vzrůst alkality u vod. Nepříznivé mechanické působení spočívá ve vysoké brusnosti zrníček
popílku. Částice o velikosti 0,2 – 0,5 µm mohou pronikat hluboko do plic a tam mohou
způsobovat silikózu.

4.4.1 Zpracování popílku
Využití samotných popílků obecně je v podstatě možné dvěma způsoby.
Tepelné zpracování popílků

Ze známého složení popílku lze odvodit, že se jedná o soustavu minerálů, které jsou
také základem keramických surovin. Oxidy křemičitý a hlinitý jsou zřejmě přítomny ve formě
sillimanitu (event. mullitu), metakaolinitu, křemene apod., tedy ve formě zpracovaných zemin
s dosti vysokým stupněm žáruvzdornosti.
Zpracování za studena

Nejčastějším použitím popílku při zpracování za studena je funkce plnidla do
stavebních hmot, tzn., že se použije do výrobku v množství větším než 30%. Základní reakce
při zpracování směsí s cementem:
2 CaSO4 = 2 CaO + 2 SO2 + O2
3 CaO.SiO2 + H2O = CaO.SiO2 .2,5 H2O

+ 2Ca(OH)2

Rychleji hydratují hlinitany a na nich závisí rychlejší nebo pomalejší tuhnutí směsi.
Odpady ze spalování uhlí jsou odpady obsahující aktivní oxidy a další sloučeniny,
které jsou vodou hydratovány, čímž vznikají hydratované formy různých aluminosilikátů
(hydrogely se sorpčními vlastnostmi). Přídavkem vody tedy dochází ke změně vlastností,
rychlost těchto změn závisí na množství vody (dochází k nim i vlivem vzdušné vlhkosti),
dokonalosti promíchání, době míchání a technologii spalování. Tato vlastnost je využívána při
přípravě tzv. vedlejších energetických produktů. Hydratace při použití dostatečného množství
vody v míchacím zařízení je ukončena po 24-48 hodinách. Při použití velkého přebytku vody,
např. při hydrodopravě, dochází k těmto změnám také, ale zároveň také dochází
k vyplavování některých složek, zejména kovů ze spalování uhlí v odpadu (anorganické ionty
s velkou molekulou, ionty As nebo V ze spalování mosteckého hnědého uhlí), jiné složky
(např. organické látky) jsou sorbovány. Přídavkem záměsové vody se mění prašnost odpadu
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a mechanickou prací se mohou v mísiči získat popílky v granulované formě, což má nemalý
význam právě při dopravě. Vlastnosti odpadu se přídavkem vody jednoznačně mění, netýká
se to však jejich vyluhovatelnosti a s tím související ekotoxicity.
Je nutné však uvést, že odkaliště, která v současné době slouží k odstraňování odpadů
ze spalovacích procesů jsou zdrojem čistých stavebních surovin, nebo jiných průmyslových
surovin, pokud je budeme v budoucnosti umět využít. Důležitou roli však hraje způsob
ukládání, nebo dočasného shromažďování odpadů ze spalovacích zařízení. Např. ukládání
hydraulickou cestou na odkaliště, která jsou vodohospodářským dílem. O těchto odkalištích,
kde jsou uloženy miliony tun popílků a tuhých odpadů ze spalovacích procesů se také
uvažovalo jako o potenciálních zdrojích surovin. Z pohledu odpadů se jedná o jednodruhové
skládky se specifickými vlastnostmi. Ukládání popelovin na suchá úložiště se provádí
společně s produkty z čištění spalin, tedy převážně odsíření apod., na různé jednodruhové
deponie nebo na úložiště jako směsi tuhých odpadů.
Tabulka 17. - Průměrné obsahy škodlivin v popelech a popílcích elektráren v ČR v g/t

Prvek
As
Ba
Be
Bi
Br
Cd
Cl
Co
Cr
Cu
F
Hg
Mo
Prvek
Ni
Pb
Sb
Sc
Se
Sn
Sr
Th
Tl
U
V

Popílek
157
890
17,5

490
17,4
50
6
117,2

3
Popel
116
120
200
50
4
10
280
X0
25
X0-X00
276

W

11

X0-X00

2,8
3,7
391,7
41,2
139
148
179,1
0,42
5,1
Popílek
136
120
3,7
33,5
2,5
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Popel
69
0010,5
1

33,8
126,5
60
X00

4.5 Sádra
Sádra, někdy uváděna jako tzv. energosádrovec, energosádra apod. z odsiřování spalin
je většinou inertní, netoxický materiál, přesto je nutné počítat s tím, že v matrici této sádry je
zafixována celá řada oxidů těžkých kovů. Problémem zůstává využití velkých objemů
energosádry, pokud by se nezpracovávala na např. sádrokarton, nebo do deponátů, či
stabilizátů.

4.6 Škvára
Škvára se běžně používá jako stavební materiál u nás i v zahraničí po mnoho let. V ČR
je v provozu několik závodů na zpracování starých hald škváry, nebo se škvára odtěžuje
z elektrárenských odkališť pro další zpracování. V současné době je škvára komoditou, po
které je velká poptávka, zejména v silničním stavitelství.
Škvára se běžně používá jako stavební materiál k přípravě betonových směsí pro různé
druhy škvárového betonu a to k výrobě výplňových, izolačních nebo nosných betonových
prvků. Škvára je rovněž vhodná pro terénní a silniční úpravy, při zimním posypu vozovek,
železničním stavitelství a v průmyslu stavebních hmot k výrobě tvárnic a stavebních dílů.
Škvára musí být ovšem před použitím do škvárového betonu volně uložena alespoň šest
měsíců, nejlépe na nekrytých odvalech nebo skládkách (hydratace a vyplavení rozpustných
síranů a chloridů). Použití čerstvé škváry se nepovoluje. Škvára většinou vyhovuje
požadovaným třídám vyluhovatelnosti – podle použití v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb.

4.7 Využití odpadů ze spalovacích procesů
Využití odpadů z energetiky a spalování je především v následujících oborech
a odvětvích:
stavebnictví, hornictví, zemědělství, hutnictví, vodárenství.
Struktura využití popelovin v jednotlivých oblastech průmyslu je zhruba následující:








Doly
výroba pórobetonu
stavební výroba
silniční výstavba
zemědělství
výroba cementu
hutnictví

71 %,
14 %,
8,5%,
4,7%,
1,0%,
0,4%,
0,4%.

Největší podíl produkce tuhých odpadů ze spalovacího procesu připadá na tepelné
elektrárny, teplárny a průmyslová energetická zařízení. Další část výuky je zaměřena na
využití popelů, strusky, škváry, popílků a energosádrovce z těchto energetických zařízení.
Zpracování tuhých odpadů ze spalovacích procesů ve formě vedlejších energetických
produktů je další a zcela významnou možností náhrady přírodních surovin běžně používaných
při výrobě stavebních hmot. V rámci řešení problematiky výroby umělého kameniva musí být
definována metodika posouzení vhodnosti vyráběného kameniva pro daný účel a prostředí
použití.
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Stupeň využití odpadů ze spalovacích procesů ve stavebnictví je v České republice
nízký a představuje zhruba 5 – 7 % celkové produkce. Jiné využití, jako např. při zahlazování
stop po povrchové těžbě hnědého uhlí je daleko vyšší.
Využití odpadů ze spalování více výhřevného paliva v následné technologii jako
druhotné suroviny je také závislé na:
 typu použitého paliva,
 obsahu síry při splnění požadovaného emisního limitu oxidu siřičitého,
 chemickém složení popelů a popílků,
 typu aditiva (může být i vápenec, CaO, zejména u spalování ve fluidním loži),
 způsobu skladování, nebo uložení těchto odpadů.
Zaměříme – li se na vápenec jako aditivum, pak je nutné provádět testování aditiv –
vápenců vhodných pro odsíření.
Vhodně zvolené aditivum, ale také metoda odsiřování spalin ovlivňuje náklady
spojené
se spotřebou vápence, emisemi, ekonomií provozu kotle a také náklady spojené
s odstraňováním pevných produktů po spalování.
Kvalita uhlí se sleduje a na základě analýz lze hodnotit:





spalovací proces,
stupeň odsíření
produkci emisí,
tuhé odpady.

Využití pevných zbytků po spalování je také otázkou výstavby nových úložišť,
vzhledem k postupnému ukončení plavení popelovin hydraulickou cestou na zaplněná
elektrárenská odkaliště, nebo možnost jiného využití. V současné době se žádné nové
odkaliště nebo úložiště energetických odpadů nebuduje. Některá energetická zařízení proto,
aby nezvyšovaly množství odpadů uložených na odkalištích a aby měly v těchto zařízeních
určitou volnou a rezervní kapacitu, odtěžují část odpadů a využívají pro jiné účely, např. ve
stavebnictví.
Řešením komplexního, ekologicky nezávadného zpracování tuhých zbytků po
spalování hnědého a především černého uhlí se zabývá celá řada organizací a institucí a to jak
u nás, tak především v zahraničí.
Jedná se zejména o komerční zhodnocování tuhých zbytků po spalování a tuto
skutečnost je možné považovat jako zhodnocení odpadů formou využití jako druhotné
suroviny. Vzhledem k množství produkovaných tuhých odpadů ze spalovacích procesů, je pro
využití ve stavebnictví a to ve všech oborech, důlní inženýrská výstavba, rekultivace
a zahlazování stop po povrchové těžbě uhlí ve formě vytváření a tvarování krajiny –
krajinotvorný prvek.
Je nutné, aby jednotlivé technologie zpracování produktů po spalování byly takové,
aby se dosahovalo vlastností výrobků nebo poloproduktů v mezích daných příslušnou
normou, nebo jiným technickým předpisem.
Zájem o využití popelů a popílků je značný a lze ho posuzovat z mnoha pohledů:





využití popelovin jako stavebního materiálu (pórobeton, agloporit, LYTAG, náhrada
cementu po doplnění bentonitem, suché směsi apod.),
jako těsnící materiál,
využití popelovin jako filtračních náplní do čistíren odpadních vod,
využití pro zlehčení těžkých jílovitých půd,
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využití popelovin pro zlepšení stability výsypek při společném ukládání do
vytěžených dolů,
využití popelovin pro zaplnění důlních prostor a pro rekultivaci,
jiná další využití,
jako zdroj příjmu obce, na jejímž katastrálním území leží odkaliště nebo úložiště ve
smyslu zákona o odpadech.

Problematikou popelovin, zejména jejich využitím se zabývá několik specializovaných
pracovišť.
Pokud získá upravený odpad ze spalování uhlí ať již jako deponát, stabilizát aj. jako
výrobek certifikát, s určením jeho použití. Certifikát uděluje Technický a zkušební ústav
Praha, státní zkušebna. Certifikát se vydává v souladu s legislativou, týkající se státního
zkušebnictví a zákona o shodě výrobků.

4.8 Využití odpadů ve stavebnictví
Stavebnictví – ve všech svých oborech a odvětvích využívá tuhých odpadů ze
spalovacích procesů a z energetiky nejvíce a v tomto oboru je také největší rozmanitost
využití těchto odpadů.
Ve stavebnictví se popílky uplatňují ve stavební výrobě: ve výrobě maltovin, suchých
směsí, lehkých betonů, lehkých výplní do betonů, stavebních prvků, autoklávových cihel,
prefabrikát, v silniční výstavbě podklad vozovek a jejich údržba. Dále ve výrobě cementu
a pórobetonu. Popílky ve stavebnictví lze využívat jak v průmyslové výrobě stavebních hmot,
tak i ve stavební výrobě. V podmínkách našeho stavebnictví se dosud nedaří prosazovat
vlhčené popílky a popel do zemních prací jako náhradu za přírodní kamenivo, nebo betony
vyráběné klasickým způsobem z primárních surovin. V některých evropských zemích,
zejména tam, kde mají nedostatek vlastních primárních surovin, nebo tam, kde si uvědomují
nenahraditelnost těchto surovin, je využití odpadů z energetických zdrojů daleko vyšší.
Příkladem je Nizozemsko.
Jedním z problémů využití tuhých odpadů ze spalování je spalování hnědého uhlí
tradičním způsobem. Odpady ze spalování hnědého uhlí mají širokou analytickou škálu,
kterou je třeba respektovat při udělování certifikátu pro výrobek z tohoto odpadu. Hnědé uhlí
má také vyšší obsah popelovin než, černé uhlí. Popele ze spalování černého uhlí a ze
spalování ve fluidní vrstvě mají lepší parametry pro využití, především stabilnějším složením
a lepšími pucolánovými vlastnostmi.
Zvýšené požadavky na kvalitu popílku jsou např. při výrobě betonu a při výrobě
maltovin. V těchto případech se požaduje obsah spalitelných látek pod 5 %, obsah síry menší
než 3 % a vyhovující granulometrické složení (viz přednáška „Odpady ve stavebnictví“).
Největší rezervy využití popílku ve stavebnictví jsou v ČR ve výrobě cementu. V poslední
době, v souvislosti s vybudováním a provozem odsiřovacích zařízení, který souvisí i se
značnou produkcí energosádrovce, se začínají objevovat možnosti dalšího využití těchto
produktů. Možnosti dalšího využití, resp. v jiném oboru než ve stavebnictví jsou při budování
a vytváření krajiny, zejména při zahlazování stop po těžbě uhlí povrchovým způsobem.
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4.8.1 Stavební hmoty
4.8.1.1 Maltoviny
Použití popílků ve výrobě maltovin zahrnuje výrobu:






umělých hydraulických vápen,
lehkých betonů,
portlandského cementu,
popílkoportlandských cementů,
struskopopílkových maltovin.
Z nových aplikací využití popílků při výrobě stavebních hmot lze uvést výrobu:





koncentrovaných popílkových samotuhnoucích suspenzí,
modifikovaných popílkových suspenzí,
suchých maltových směsí.

Popílkové maltoviny se přidávají do betonu, nebo malt a omítek. Velmi progresivní je
používání suchých maltových směsí, jejichž výroba je i u nás na vzestupu. Surovinami pro
výrobu suchých maltových směsí je tříděný písek, teplárenská struska, cement a vápno.

4.8.1.2 Modifikované suspenze
V modifikovaných popílkových suspenzích se místo cementu a vápna používají odpady
z výroby acetylénu (vápno), odpadní sádrovec apod. Písky a popílky jsou úplně nahrazeny
slévárenskými písky, odprašky a výsivkami z lomů, kaly z galvanoven aj. Modifikované
popílkové suspenze se mohou uplatnit při vytváření vodotěsných vrstev pod izolační fólie
odkališť kapalných průmyslových odpadů.
Popílkocementové suspenze se používají se rovněž jako těsnící bariéry pro ukládání
toxických odpadů, které mohou být v budoucnu recyklovány.

4.8.1.3 Betony
Pórobeton – popílek je základní surovinou pro výrobu pórobetonu až 65- 75 % hmoty
výrobku. Kromě elektrárenských popílků se do pórobetonu používají jako plnivo nebo pojivo
další odpady:












odpadní písek z výroby kaolínu,
odpadní slévárenský písek,
odpadní písky z těžby zlata,
křemičité úlety z kovohutí,
popely z fluidního spalování uhlí,
odpadní sádrovce z výroby kyseliny fosforečné,
kaly z neutralizace odpadních vod při leštění skla,
kaly z výroby organických kyselin,
kaly z výroby kyseliny citronové,
kaly z neutralizace kyseliny sírové z akumulátorů,
z odsíření spalin
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Pěnobeton vyráběný za studena je vhodný pro izolační betonové konstrukce vyráběné
přímo na stavbě, pro jeho výrobu lze použít rovněž popílek. Při výrobě tvárnic se opět
používá škvára, popřípadě vysokopecní struska, odpad z pěnových plastů, dřevěné třísky,
piliny apod.
Lehké betony - pro jejich výrobu se používají suroviny s vysokým obsahem oxidu
křemičitého (písek, struska, elektrárenský popílek), vápno a cement. S použitím popílku se
takto připravují neautoklávované pěnobetony a plynobetony, autoklávovaný pórobeton
a mikroporéní beton.
Betonové směsi - při výrobě je používán popílek zejména jako aktivní příměs,
vyvolávající pucolánový efekt a umožňující částečnou náhradu cementu (výroba čerpaných
betonů pro masivní konstrukce – přehrady, opěrné zdi, základy staveb, aj.). Spotřeba popílku
pro tyto betony je 0,05 – 0,06 t/ m3 betonu.

4.8.1.4 Umělé kamenivo
Umělé kamenivo - jako náhrada přírodních materiálů, používaných při výrobě
stavebních hmot. Jedná se např. o použití při výrobě nepřímo lehčených stavebních hmot,
které se vyrábějí s anorganickou nebo organickou výplní. Anorganickým plnivem může být
umělé kamenivo, vyrobené z popílků (Agloporit, nebo Cinispor). Agloporit se vyrábí
v závodě Agloporit Dětmarovice ze směsi popílku, práškového uhlí, přídavků hlušiny
a sulfitových výluhů. Směs se mísí, granuluje a vypaluje na roštovém pásu. Pro tuto výrobu
jsou vhodné popely a popílky z fluidního spalování uhlí nebo popílky ze spaloven
komunálních odpadů. Škvára ze spaloven komunálních odpadů je využitelná pro výrobu
vibrolisovaného drobného betonového zboží.
Tabulka 18. - Příklad receptury umělého kameniva s vyšším podílem popílku z vysokoteplotního spalování

Jednotlivésložky
Popílek vysokoteplotní
Popílek fluidní
cement
Vápno pálené
Vodní součinitel

%
75
25
0,23

%
75
20
5
0,23

%
85
15
0,23

%
75
20
5
0,25

%
70
20
10
0,25

Tabulka 19. - Příklad receptury s větším podílem popílku z fluidního spalování.

Popílek fluidní-filtr

100

95

85

90

85

cement

-

5

15

5

5

Mletá struska

-

-

-

5

10

Vodní součinitel

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

Podle uvedených receptur byly vyrobeny vzorky pelet, které byly použity jako
pórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní malty, u kterých byly provedeny zkoušky dle
normy ČSN EN 13055-1 Pórovité kamenivo- Část 1: Pórovité kamenivo do betonu, malty
a injektážní malty. Tato norma specifikuje požadavky na pórovitá kameniva do betonu, malt
a injektážích malt v pozemních stavbách, silničních a inženýrských stavbách.
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Zkoušení umělého kameniva do betonu:

U umělého kameniva se provádějí následující zkoušky:












sítový rozbor,
manipulační pevnost,
stanovení vlhkosti,
stanovení nasákavosti,
sypná hmotnost, sypná hmotnost setřesená, objemová hmotnost,
stanovení odolnosti proti drcení,
stanovení odolnosti proti rozpadu,
stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování,
stanovení síranů rozpustných v kyselině,
stanovení celkové síry,
stanovení ztráty žíháním.

Veškeré prováděné zkoušky slouží k tomu, aby se prokázala vhodnost použití odpadů
ze spalovacích procesů ve stavebnictví. Lze konstatovat, že kvalita stavební hmoty závisí na
fyzikálních vlastnostech materiálu získaného zpracováním druhotné suroviny. Zkoušky
technologické vhodnosti vycházejí ze zhodnocení analýz vstupních materiálů vedlejších
energetických produktů, ale zároveň se úzce vztahují k účelu použití.
V současné době se v ČR provozuje nizozemská a anglická technologie Lytag
a Ardelite. Lytag je umělé kamenivo vyráběné ze směsi popílku, práškového uhlí
a bentonitové suspenze. Pelety vyrobené v rotačním peletizátoru jsou vypavovány na
nekonečném pásu při teplotách 1200 – 1300 st. C. Kamenivo je pevnější a lehčí než agloporit,
má stálou kvalitu, kulovitý tvar a díky slinutému povrchu není nasákavé.
Ardelite se vyrábí ze směsi popílku, vápna a písku. Syrové granule se po smíchání
základní směsi a granulaci pouze suší při teplotě 100 0 C. Produkt má poněkud horší vlastnosti
než agloporit, avšak je vhodný do méně náročných betonových konstrukcí nebo pro zásypy
a násypy. Ekonomiku jeho výroby lze zlepšit náhradou vápna energosádrovcem, z odsíření
spalin.
Další technologií, která se v ČR využívá je Cinispor. Jedná se o výrobu systémem
nekonečného samovýpalu vsázky v hybridním zařízení, spojujícím výhody šachtové pece
a aglomeračního roštu.
Výroba staviv zahrnuje též přípravu stavebních prvků, zejména výrobu cihel
a tvarovek s obsahem až 35 % popílku. Autoklávované cihly ze směsi popílku a vápna,
výlisky se vytvrzují párou pod tlakem. V cihlářské výrobě slouží popílek zejména jako
ostřivo, méně je vhodný pro snižování energetické náročnosti výpalu (obsah nespáleného
uhlí). Cihly mohou obsahovat až 35 % popílku

4.8.1.5 Geopolymérní materiály
Pro přípravu geopolymérních materiálů s definovanými hodnotami pevnosti v tlaku
a sledovanými objemovými změnami lze použít teplárenskou strusku. Zkoušky byly
prováděny se směsemi teplárenské strusky, granulovanou vysokopecní struskou, draselným
vodním sklem, kalem z leštění a broušení skla a surovým bauxitem. Ze zkoušek vyplynulo, že
při použití nemleté teplárenské strusky jako plniva docházelo s jeho rostoucím obsahem
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k poklesu pevnosti, ale také ke snižování objemových změn. Přídavek bauxitu vylepšoval
požadované vlastnosti

4.8.1.6 Ostatní výrobky
Dlaždice, obkládačky a sitaly:

Dlaždice, obkládačky a sitaly jsou další novou možností využití energetických
odpadů. Připravují se výpalem směsi popílků a nadložních jílů z těžby uhlí. Sitaly jsou pro
svou vysokou pevnost, otěruvzdornost, žáruvzdornost a odolnost vůči kyselinám vhodnými
prvky pro výrobu trubek pro výměníky tepla a pro chemický průmysl. Ve stavebnictví se
sitaly uplatní na schodiště a dále jako vyvločkování mlýnů na mletí surovin.
Tepelně izolační materiály:








minerální vlákna
minerální vata
arbolit (směs sádry, portlandského cementu, popílku a dřevěného odpadu)
nehořlavý izolační materiál ze směsi popílku a kyseliny fosforečné. Vyrábějí se z nich
příčky v chladících a mrazících zařízeních, povrchy, izolace trupů lodí a letadel.
kompozity z expandovaného popílku a polyuretanu
hydrofobizovaný popílek se vyrábí z elektrárenských popílků s příměsí mazutu nebo
asfaltu a je používaný na střešní konstrukce, izolace tepelných sítí nebo izolace proti
zemní vlhkosti.

4.9 Využití odpadů v silničním stavitelství
V silničním stavitelství slouží popílek k vytváření stabilizovaných vrstev silnic nebo
letištních ploch. Dříve se popílkem částečně nahrazoval cement nebo vápno pro
stabilizovanou vrstvu zeminy, v poslední době se naopak vytváří stabilizovaná vrstva popílku
s malou příměsí vápna nebo cementu. Popílek se přidává též jako plnivo do asfaltu,
asfaltobetonu a živičných směsí. V silničním stavitelství se mohou uplatnit všechny tuhé
zbytky po spalování uhlí jako materiál pro podklady vozovek, obsypy potrubí, zásypy apod.
Toto využití je však omezeno hygienickými předpisy, limitními hodnotami těžkých kovů
a třídami vyluhovatelnosti apod. Podmínky využití těchto odpadů přímo v terénu jsou
uvedeny ve vyhlášce MŽP č. 294/2005 Sb., která vychází ze zákona o odpadech. Pozornost je
věnována zejména obsahu Al, As, Cd, Hg, Pb, V a Zn. Dále jsou sledovány ionty NH4+, F-,
CN-, formaldehydu, PCB, PCDD a PCDF.

4.10 Hodnocení popílků pro využití ve stavebnictví
Využití polétavého popílku pro beton podléhá Evropské normě, která byla zpracována
Technickým výborem CEN/T 104 „Beton“. Tato norma obsahuje požadavky na chemické
a fyzikální vlastnosti popílků a stanoví zároveň způsob sledování kvality poletavého popílku,
který smí být používán jako pucolánová přísada při výrobě betonu vyráběného na místě
a betonu pro prefabrikované díly.
Pro tuto normu byly definovány některé pojmy:
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Přísada – je rozmělněná anorganická, pucolánová nebo latentní hydraulická látka,
kterou je možno přidat do betonu, aby se zlepšily určité vlastnosti, nebo aby byly dosaženy
určité vlastnosti.
Polétavý popílek - je jemnozrnný prach, který se skládá z kulovitých, sklovitých
částic a který vzniká při spalování mletého uhlí, má pucolánové vlastnosti a většinou se skládá
z oxidu křemičitého a oxidu hlinitého….
Polétavý popílek, který vzniká při spalování hnědého uhlí, je na národních úrovních
přípustný pokud celkový obsah CaO je nižší než 10 % hmotnostních a popílek jinak splňuje
všechny požadavky této normy, jako např.:
Referenční cement
Hustota surových zrn
Index aktivity

4.10.1 Požadavky na popílek využívaný ve stavebnictví
Chemické:







všeobecné,
ztráta žíháním,
chloridy,
oxid sírový,
volný oxid vápenatý.
Fyzikální:






jemnost,
index aktivity,
objemová stálost,
hustota surových zrn.

Pro stanovení chemických, fyzikálních a mechanických vlastností popílků existuje
celá řada zkušebních metod. Jedná se zejména o stanovení:


















termodynamické hydratace,
pucolánové aktivity,
autoklávové aktivity,
zrnitosti,
měrného povrchu,
měrné hmotnosti,
sypné hmotnosti,
objemové hmotnosti,
nasákavosti,
namrzavosti,
propustnosti,
zhutnitelnosti,
objemové stálosti,
pevnosti směsi s popílkem,
doby tuhnutí,
únosnost,
smykové pevnosti.
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Stanovení výše uvedených vlastností je nezbytné např. při zamýšleném využití popílků
v silničním stavitelství.
V České republice je pro využití popílků celá řada norem, které existují již řadu let,
avšak byly postupně novelizovány v souladu s legislativou Evropské unie.

4.10.2 Přehled norem využití popílků pro stavební účely
ČSN 72 2071: Popílek pro stavební účely – Společná ustanovení, požadavky a
metody zkoušení.
Tato základní norma řeší zpracování jednotlivých typů produktů vysokoteplotního
spalování. Používáním uhlí pro výrobu elektrické energie a tepla vzniká velké množství
popílku. Různé druhy uhlí, typy kotlů a používané druhy sorbentů, produkují různou jakost
popílků. Předmětem normy jsou společná ustanovení pro různé stavební účely. Norma uvádí
postupy pro stanovení chemických, fyzikálně – chemických a fyzikálních vlastností a postupy
kontroly a požadavky na jakost popílku z hlediska technických požadavků a ekologické
vhodnosti pro daný účel použití.Popílky se mohou před použitím upravovat tříděním, mletím
a výběrem ke zvýšení jemnosti a zlepšení vlastností. Norma určuje vlastnosti popílků
potřebné k hodnocení různých stavebních účelů a předepisuje jednotlivé metody zkoušení
těchto vlastností.
Termíny a definice (zkrácený výběr):










technologická vhodnost popílku pro stavební účely: prokazuje technickou způsobilost
daného stavebního výrobku na bázi popílku pro příslušný účel využití,
ekologická vhodnost popílku pro stavební účely: prokazuje předpoklad zdravotní
nezávadnosti reálného stavebního výrobku,
maltovina: minerální pojivo, které je po rozdělání s vodou tvárlivé a schopné spojovat
zrnité látky do souvislého celku,
cement: hydraulické pojivo, tj. jemně mletá anorganická látka, po smíchání s vodou
vytváří kaši, která tuhne a tvrdne v důsledku hydratačních reakcí a procesů. Po
zatvrdnutí zachovává svoji pevnost a stálost také ve vodě,
kamenivo: přírodní (umělý) zrnitý materiál těžený (drcený), svou zrnitostí a tvarem
vhodný pro daný účel použití,
přísada: látka, která se přidává v malém množství ve vztahu na hmotnost cementu
před nebo během míchání nebo během dodatečného míchání, která umožňuje
požadované úpravy běžných vlastností stavební hmoty,
příměs: práškovitá anorganická látka, která se přidává do stavební hmoty za účelem
zlepšení určitých vlastností k docílení speciálních vlastností stavební hmoty, jsou dva
typy příměsí: inertní příměsi (typ I) a pucolány nebo latentní hydraulické příměsi (typ
II),
trvanlivost: schopnost zkušebního tělesa odolávat klimatickému zatížení tak, aby
nedocházelo k překročení přípustného stupně zhoršení jeho fyzikálních nebo jiných
vlastností.

Stanovení technologické způsobilosti se provádí za simulovaných podmínek pro
použití výsledné stavební hmoty nebo stavebního výrobku. Pro srovnávací zkoušky se
používá normalizovaný písek CEN, srovnávací cement a srovnávací vápno pro pórobeton.
Ekologická vhodnost – komplexní testy obsahují čtyři základní zkoušky:




stanovení ekotoxicity,
stanovení vyluhovatelnosti škodlivých složek,
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stanovení škodlivých složek v sušině,
stanovení hmotnostní aktivity radionuklidů.

Jednotlivé části návazných norem uvádějí technické požadavky na popílky pro různé
stavební účely. Jedná se o následující normy:
Tabulka 20. – Přehled norem pro využití popílku pro různé stavební účely.

ČSN 72 2072 - 1

Popílek pro stavební účely – Část 1: Popílek jako aktivní složka maltovin

ČSN 72 2072 – 2

Část 2: Popílek jako příměs při výrobě malt

ČSN 72 2072 – 3

Část 3: Popílek pro výrobu popílkových směsí

ČSN 72 2072 – 4

Část 4: Popílek pro výrobu cihlářských pálených výrobků

ČSN 72 2072 –5

Část 5: Popílek pro výrobu pórobetonu

ČSN 72 2072 – 6

Část 6: Popílek pro výrobu umělého kameniva spékáním

ČSN 72 2072 –7

Část 7: Popílek pro stavbu pozemních komunikací

ČSN 72 2072 – 8

Část 8: Popílek pro výrobu umělého kameniva za studena a urychleně vytvrzené

ČSN 72 2072 –9

Část 9: Popílek pro výrobu minerálních vláken

ČSN 72 2072- 10

Část 10: Popílek pro asfaltové výrobky

ČSN 72 2072 – 11

Část 11: Popílek pro ostatní využití

K výše uvedeným normám je celá řada souvisejících norem ČSN a EN. Jedná se např.
o metody vzorkování, stanovení oxidu vápenatého v popílcích, popílek do betonu, vozovky
pozemních komunikací apod.
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4.11 Využití popílků v hornictví
4.11.1 Využívání energetických odpadů
Odpady ze spalovacích procesů, z energetiky, ze spalování odpadů jsou v hornictví
využívány co do objemu v největší míře vzhledem k ostatním možnostem využití. Z hlediska
odpadového hospodářství se na odpady ukládané do podzemních úložišť nebo vytěžených
prostor nevztahuje legislativa odpadového hospodářství, zejména část týkající se zpoplatnění
uložených odpadů. Většinou se jedná o technologie podléhající především hornímu zákonu.
Z legislativního hlediska je možno hodnotit tyto odpady u hlubinných dolů:




jako surovinu při činnostech podléhajících hornímu zákonu č. 44/1988 Sb., a jeho
pozdější novele,
jako odpad nebo druhotnou surovinu podle § 2 odst. 2 zák. č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, veznění zákona č. 106/2005,
jako odpad podléhající legislativě odpadového hospodářství a to i v návaznosti na
vyhlášku ČBÚ č. 99/1992 Sb., ve znění vyhlášky.

Ad a) Pokud se popely a popílky využívají jako složka materiálu v technologickém
procesu těžby nerostů a při údržbě a ochraně důlních děl, přestávají být odpadem od
okamžiku, kdy jsou využity v technologickém procesu ( § 23 odst. 2 zák. č. 44/1988 Sb.).
Nevztahuje se na ně tedy zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ani ostatní legislativa
odpadového hospodářství. Výsledný produkt, jehož složkou jsou popely, popřípadě popílky,
musí splňovat požadavky hygienické a ekologické nezávadnosti jako stavební materiály
a suroviny ( viz dále využití zbytků po spalování hnědého uhlí a produktů z odsíření pro
zahlazení stop po těžbě uhlí povrchovým způsobem).
Z ekonomických hledisek tedy není popel a popílek využitý v technologickém procesu
těžby, údržby a ochrany důlních děl zatížen poplatkem za ukládání odpadů, je však posuzován
jako jakákoliv jiná surovina a může být získán od producenta odpadu přímo (elektrárny,
teplárny). Jedná se např. o vyplnění vyuhlených chodeb a komor tak, aby bylo zabráněno
vzniku depresí.
Příklad: ochrana důlního díla vůči záparám a zahoření.
Ad b) Pokud je popel technologicky upraven tak, aby mohl být považován za
druhotnou surovinu pro vyplňování likvidovaných a opuštěných důlních prostor, umožňující
zvýšení stability horninového masivu a snížení rizika krajinných poklesů a pohybů, není
posuzován jako odpad a nespadá tedy pod ustanovení legislativy odpadového hospodářství.
Ekonomicky je hodnocen jako surovina, popřípadě stavební, konstrukční materiál, obdobně
jako popel a popílek používaný jako složka materiálů při hornické činnosti (viz ad a)).
Příklad: Aplikace samotuhnoucích popelových směsí – popel + flotační hlušina
+ uhelné kaly + cement jako aditivum při likvidaci důlních děl v bývalém dolu J. Šverma
v Žacléři.
Popel tvořící složku samotuhnoucí směsi není posuzován jako odpad. Existují názory,
že by bylo vhodné legalizovat tuto technologii jako ukládání odpadů v dole podle vyhlášky
ČBÚ č.99/1992 Sb. Důvody pro tento názor jsou čistě ekonomické, nikoliv však
neakceptovatelné.
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Ad c) Na ukládání neupravených popelů do prostor hlubinných dolů se jednoznačně
vztahuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu a ukládání
odpadů v podzemních prostorách. Problém pak spočívá v posuzování funkce přirozených
geologických bariér a v existenci geologicky podmíněné zvýšené koncentraci polutantů
v podzemních vodách.
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4.11.2 Historie využití popelů
Snahy o ukládání popela do zbytkových jam uhelných dolů se projevují již řadu let.









Od roku 1927 se pro ukládání popela z elektrárny Ervěnice I (dnes United Energy)
využívá zbytková jáma dolu Washington.
Po druhé světové válce byly do stejného prostoru ukládány i tuhé odpady z elektráren
Ervěnice II a Komořany.
Odpady z tepláren a.s. Chemopetrol Litvínov T 200 a T 700 jsou ukládány do
vytěženého lomu Venuše, Ležáky – Kopisty – Nové popelové pole. V současné době
jsou zde ukládány odpady pouze z teplárny T 200.
Na Ústecku jsou (byly) do zbytkových jam lomů 5. květen, Barbora a A. Zápotocký
ukládány suchou nebo mokrou cestou popely z elektrárny a teplárny Trmice a bývalé
tlakové plynárny Užín.
Elektrárna Ledvice pak ukládala popele do zbytkových jam Lotta – Marie, Eleonora
a J. Fučík, kam ukládá tuhé odpady dosud.
Elektrárna Počerady využívá k ukládání popelů vydobyté separátní pánvičky
Třískolupy.
Elektrárny Prunéřov I a II využívají kromě zbytkového prostoru odkaliště Ušák,
prostor tzv. Letiště a jámu Severní lom. Do Severního lomu se ukládají upravené
a certifikované odpady ze spalovacího procesu a čištění kouřových spalin.
Elektrárna Tušimice ukládá odpady po spalování do prostoru tzv. Stodola, ale už je
zde ukládán tzv. deponát.

V současné době v rámci výstaveb a uvedení do provozu odsiřovacích zařízení ve
všech velkých elektrárnách a teplárnách řešila se problematika využití popřípadě odstraňování
nových buď odkališť nebo úložišť. Každá elektrárna tuto problematiku řešila individuálně,
podle např. kapacitních poměrů na stávajících odkalištích, stavu technického
a technologického zařízení pro hydraulickou dopravu tuhých zbytků po spalování, výše
poplatků za ukládání odpadů atd. Některé elektrárny se orientovaly na úpravu popelů
z klasického spalovacího zařízení instalováním dalšího přídavného zařízení, např. Eirichových
mísičů (Elektrárna Mělník) a výrobu aglomerátu. Navíc v době prvé poloviny 90. let nebylo
dořešeno ukládání stabilizovaných a certifikovaných výrobků a jejich využití na zahlazení
stop po důlní činnosti a dotvarování krajiny (v souladu s územním plánem). Pro uzavírání
odkališť a ukončením plavení popílků byly v souladu se stavebním povolením a provozním
řádem využívány rovněž popele na dotvarování tělesa odkaliště a dosažení určené kóty
uzavřeného odkaliště.
Odpady ze spalování uhlí je možno z legislativního hlediska u zbytkových jam
povrchových dolů hodnotit obdobně jako u hlubinných dolů:




jako surovinu nebo složku materiálů využívaných v technologickém procesu těžby
uhlí (popř. jiných nerostů) a při ochraně a údržbě důlních děl,
jako druhotnou surovinu, umožňující zlepšení podmínek pro sanace a rekultivace
zbytkových jam uhelných dolů, vnitřních a vnějších výsypek,
jako odpad podléhající legislativě odpadového hospodářství.

Ad a)
V těžebním technologickém procesu v povrchových dolech se popely
a popílky používají v menší míře než v dolech hlubinných. Z legislativního hlediska by mohlo
být takto posuzováno využití popelové směsi pro zvýšení stability výsypky v činném
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povrchovém dole. Takto využité popely a popílky přestávají být odpadem od okamžiku, kdy
jsou využity v technologickém procesu a vztahují se na ně ustanovení horního zákona
a zákona o hornické činnosti. Legislativa odpadového hospodářství se na takto využívané
odpady nevztahuje.
Ad b) Odpady ze spalování uhlí je možné považovat za druhotnou surovinu tehdy,
když jsou využívány v nějakém dalším technologickém procesu. Odpady ze spalování uhlí
mohou být např. složkou stavebních materiálů, ale mohou také sloužit jako materiál nebo
materiálová složka směsí používaných pro sanace a rekultivace vytěžených důlních prostor.
Do vytěžených důlních prostor zbytkových uhelných jam, vnitřních a vnějších výsypek
mohou být navráceny zpět obrovské objemy upravených směsí (nebo jako stabilizáty, či
deponáty). Popelové směsi mohou nesporně zlepšovat stabilitní poměry výplňových
a násypových těles, umožňovat časově rychlejší výplň vytěžených prostor, přispět k omezení
deformací velkých zemních těles a umožnit urychlení nové tvorby krajiny na místě dnešních
devastovaných ploch.
Upravené popely, plnící uvedenou sanační a rekultivační funkci jsou klasifikovány
jako druhotné suroviny a tudíž podobně jako při využití u hlubinných dolů, nepodléhají pod
ustanovení legislativy odpadového hospodářství. Z ekonomického hlediska z této skutečnosti
vyplývá jedna důležitá skutečnost, že upravené popely a popílky, využívané jako druhotná
surovina při sanačních a rekultivačních pracích nepodléhají povinnosti platit poplatky za
uložení odpadů, jak vyplývá ze zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a tudíž nejsou
zpoplatňovány.
V současné době jsou připraveny záměry a některé již realizovány, které se týkají
možností ukládání tuhých zbytků po spalování do vytěžených důlních prostor po jejich
úpravě. Z průzkumů provedených v jednotlivých elektrárnách vyplynulo, že náklady na
technologickou úpravu odpadů ze spalování uhlí, kterými se získávají stabilizivané
a certifikované výrobky označované jako stabilizáty, deponáty nebo aglomeráty, jsou daleko
vyšší než náklady spojené s odvodem poplatků za ukládání odpadů na skládku. Úpravy
popelových směsí jsou však nezbytné proto, aby bylo možné jejich využití, ekologicky
přípustné přemístění a neškodné a funkční uložení ve vytěžených prostorách povrchových
dolů.
Ad c) V tomto případě je nutné, aby úložiště tuhých odpadů ze spalování uhlí byla
vybudována obdobně jako skládka, zabezpečená v souladu s legislativou odpadového
hospodářství. Na vybudování zabezpečených skládek pro tyto odpady se vztahuje ustanovení
zákona o odpadech a vyhláška č. 294/2005 Sb. Takto ukládané odpady jsou potom
zpoplatňovány ve smyslu zákona o odpadech.
Soubor informací, zabývajících se problematikou popelovin a odpadů z energetiky
vychází ze zpráv a podkladů v tomto oboru zpracovaných.
Příkladem jednoduchého zpracování popílků je metoda tzv. aglomerace. Výsledkem
procesu je technologicky upravená směs pevného produktu po spalování uhlí v práškových
kotlích EMĚ II a EMĚ III z elektrostatických filtrů, hydratovaná analyticky ověřenou
záměsovou vodou v míchacím centru za vzniku aglomerátu.
Tento proces probíhá v intenzivních mísičích, tzv. Eirichových mísičích. Vyrobený
materiál vykazuje vlivem použité technologie příznivější vlastnosti fyzikální, chemické
a ekotoxikologické, než má výchozí materiál – selektivní popel. Vlastnosti popílkového
aglomerátu byly ověřovány laboratorně a byly zkoušeny různé receptury s přídavkem aditiv
i bez nich. Aditiva zajišťují stabilizaci aglomerátu a zvyšují trvanlivost jeho povrchu
(nerozpadá se jako při použití pouze záměsové vody) při působení povětrnostních podmínek,
ale současně příznivě ovlivňují (snižují) propustnost materiálu. Jako aditivum v EMĚ se
používá 2 – 5 % přídavku vápenného hydrátu. Z provedených chemických rozborů vodných
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výluhů popílkových směsí vyplynulo, že nejméně problematická je receptura aglomerátu bez
aditiv, která splňuje podmínky třídy vyluhovatelnosti I b. V této souvislosti byla stanovena
u aglomerátu jako optimální hodnota vlhkosti 24 – 28 %. Tento výrobek byl certifikován ve
dvou kategoriích:



Aglomerát, tj. granulát pro technickou rekultivaci,
Granulát do zakládání výsypek povrchových dolů

Granulát se získává smícháním aglomerátu a strusky. Je separátním stabilizačním
materiálem pro separátní zakládání a směsné zakládání s výsypkovými zeminami v báňsko
technologickém procesu. Tento materiál je rovněž možno použít pro tvarování, uzavření
a rekultivaci např. odkaliště nebo skládky odpadů.
Tabulka 21. - Referenční parametry výrobku Aglomerát- Granulát pro technickou rekultivaci.

Referenční parametry výrobku Aglomerát- Granulát pro technickou rekultivaci
Druh parametru
Zdánlivá hustota pevných částic
Vlhkost hmotnostní
Zimní období
Letní období
Hmotnost suchá sypká
Objemová hmotnost
Zrnitost
Vyluhovatelnost

jednotka
kg/m3
%
kg/m3
kg/m3
mm
mg/l

čas od výroby
do 8 hodin
do 8 hodin

do 8 hodin
do 8 hodin
do 8 hodin
po 7 a 28
dnech

hodnota
2100, nejméně
23,0 – 26,0
26,0 – 29,0
800, nejméně
1370, nejméně
d30 0,035 – 0,08, d60 0,050 – 0,125
As,Ag, Ba, Be, Cd,Co Cr, Hg, Ni,
Pb,Se, Sn

4.12 Využití popílků v zemědělství
Vzhledem ke snaze využívat co největší množství elektrárenských popílků se hledají
cesty i praktické možnosti jejich využití v zemědělství. Podmínkou je znalost účinků různých
druhů popílků, resp. popílků různého původu na zemědělské plodiny a jejich vliv na výživný
režim půdy. Podstatný rozdíl je mezi popílky odebranými z odkaliště, které nejsou pro
rostliny většinou toxické (viz vliv přídavku vody, hydraulická doprava, promísení) a mezi
popílky čerstvě odebranými od odlučovačů v elektrárně. Tyto čerstvé popílky zpravidla
poškozují řadu zemědělských plodin již při nízkých dávkách. Jedním z důvodů může být
skutečnost, že u hydraulicky dopravovaných popelů dochází k adsorpci těžkých kovů na
povrchu popílků.
Výzkumy na pokusných plochách ukázaly, že na popílku lze pěstovat prakticky
všechny zemědělské plodiny, včetně některých polních zelenin. Pěstování plodin přímo
v popílku po jeho vyhnojení kejdou, lze využít pro vytvoření vegetačního krytu na složišti
popílku i k omezení jeho prašnosti. Tento způsob lze využít prakticky u všech energetických
zařízení, které produkují popílek. Umožňuje přímou rekultivaci bez použití zeminy. Prakticky
je tato skutečnost ověřena na uzavřených odkalištích ( elektráren Prunéřov I a II , A2), kde
podobné rekultivace byly použity. Velkým problémem zůstává nedostatek vláhy, čímž
zasazené rostliny schnou. Příčinou je špatná zádržnost vody na povrchu, protože popílek má
v tomto smyslu podobné vlastnosti jako písek, nebo jemné štěrky. Prašnost odkališť se
odstraňuje posypem tzv. hydrosměsí (travní).
V zemědělství se používají popílky hlavně při úpravě těžkých půd (např.
antropogenních). Požadavkem však je nízký obsah těžkých kovů, zejména As, Be, Cd, Hg,
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Pb, Zn a to přesto, že není jednoznačně prokázána migrace těchto kovů ze substrátu do
potravního řetězce.
Popílky je možné používat i k výrobě obalovaného osiva, nebo k ukládání velkého
množství kejdy.
V České republice však využití popílků v zemědělství není povoleno (přímá aplikace).
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4.13 Využití popílků v hutnictví
V hutnictví slouží popílky k přípravě licích zásypů pro kontinuální lití oceli. Popílky
jsou též potenciální druhotnou surovinou pro výrobu železa, hliníku, titanové běloby,
germania, gallia, berylia a uranu.
Ze stopových prvků, které se v popílcích vyskytují je nejvýznamnější germanium,
které v ČR bylo získáváno z popílků v letech 1961 – 1971. Maximální produkce činila 770 g
v roce 1966. Při zpracování germanionosných uhlí musí být udržována mírně redukční
atmosféra, přičemž germanium těká ve formě GeO a GeS, které se zachycují na částice
popílku a oxidují na oxid germaničitý GeO2. Z popílku se pak vyluhují kyselinou
chlorovodíkovou (HCl) a oddestilují jako chlorid germaničitý ( GeCl4 ). Obsahy germania
v černém uhlí plzeňského a kladenského revíru činí 14 – 38 g/t, v hnědých uhlích dosahují 30
– 60 g/t, v lipnickém uhlí až 40 – 150 g/t, kromě vysokých koncentrací As. V popílcích
z mechanických filtrů bylo zjištěno 0,1 – 1 % germania, v úletech zachycených
v elektrostatických odlučovačích 1 – X,0 %.
V některých germanionosných uhlích bylo nalezeno gallium, které se koncentruje
v produktech po spalování nebo zplyňování. V germanionosném uhlí středočeské pánve bylo
zjištěno až 50 g Ga/ t. Tavením popílků se sodou a vápnem a po odstranění kyseliny křemičité
(H2SiO3) a redukci se získá slitina s 1 % Ga, z níž lze kovové gallium vyrobit elektrolýzou.
Technologie je rentabilní pouze při souběžném získávání germania.
Některé popílky mohou být netradiční surovinou pro výrobu berylia. Popílky
z elektrostatických odlučovačů po spalování sokolovského hnědého uhlí obsahují až 750 g
Be/t. Loužením koncentrovanou kyselinou sírovou a extrakcí 0,1 M EMPA v petroleji lze
získat z popílku až 82 % Be.
Pro případné získávání uranu je nejvhodnější struska z fluidních topenišť, do níž
přechází z uhlí až 90 % uranu. Struska se louží uhličitanovými roztoky a z výluhu se získává
uranový koncentrát srážením nebo pomocí ionexů. Obsah uranu ve strusce může dosáhnout až
100 g/ t, obvykle činí řádově X – X0 g/ t. Nejvyšší radioaktivita byla zjištěna u popelů
z elektráren Poříčí, Tušimice, Hodonín, Opatovice, tepláren České Budějovice a Přerov.
Úroveň radioaktivity popílků a strusek jsou rozhodující i pro jejich jiná využití – pro výrobu
pórobetonu je přípustná aktivita do 120 Bq/ kg, pro výrobu stavebních prvků v obcích do 150
Bq/ kg.
Perspektivní aplikací může být výroba syntetických zeolitů hydrotermální přeměnou
popílků za přítomnosti hydroxidu sodného.
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4.14 Využití popílků ve vodárenství
Popílky a strusky jsou též vhodné k čištění odpadních vod. První funkční model
účinnosti čištění byl vyzkoušen v čistírně komunálních odpadních vod ve Vysoké Peci
u Jirkova (okr. Chomutov) v r. 1992.
Sorpční kapacita popílků souvisí s mineralogií, měrným povrchem a uhlíkovým
nedopalem. 1 t popílku odstraní z odpadní vody:







95 % dispergovaných hrubozrnných částic,
35 – 40 % železa a chloridů,
2000 g H2S,
250 – 350 g ropných látek
250 g fenolů a
40 – 60 g As.

Pomocí strusky nebo škváry lze z odpadních vod odstraňovat fenoly, mastné kyseliny,
kyanidy, merkaptany, dimetylsulfid, pyridin, pesticidy, fosfátové kaly s obsahem Cd apod.
Čištění odpadních vod pomocí popílků upravených jako filtrační látka CINIS lze
s úspěchem uplatnit při dekontaminaci vod znečištěných organickými látkami i některými
anorganickými látkami. Vynikající výsledky byly prokázány především při čištění
průmyslových odpadních vod. Jedná se zejména o ropné látky a těžké kovy, které jsou touto
technologií dokonale z vody odstraňovány. Technologie je již několik let úspěšně používána
např. byly tyto filtrační materiály použity při čištění (předčištění) některých výstupních
odpadních vod v a.s Chemopetrol Litvínov. Dalším příkladem jsou např. elektrorozvodny, kde
se čistí vody kontaminované transformátorovými oleji, ale lze čistit i podzemní vody např. na
letištích znečištěné leteckým petrolejem. Velmi úspěšně se odstraňují dokonce i těžké kovy
z pracích vod ve spalovnách nebo výluhové vody ze skládek. Takovými skládkami nebo
skládkovými komplexy jsou např. Skládka Tušimice, skládkový areál Celio a.s, uzavřená
skládka TKO v Louce u Litvínova a další.
Charakter filtrační látky CINIS se však liší od běžných zemních filtrů jako jsou např.
pískové filtry. Přesné složení filtrační směsi CINIS je předmětem patentu. Aby tento filtr
fungoval tak, jak má, potřebuje dostatečné provzdušnění, což v praxi znamená, že nesmí být
převrstven zeminou, ani jinými materiály. První čistírna byla konstruována tak, že filtr zůstal
otevřený, na povrchu byla zaseta pouze tráva. Filtr má předřazený septik a čistí vodu asi od
150 obyvatel a funguje dodnes.
V následující Tabulka 22 je uveden příklad účinnosti čistírny CINIS. Výsledky
rozboru na ČOV CINIS v obci Strojetice ( mg/ l).
Tabulka 22. - Výsledky rozboru ČOV CINIS v obci Strojetice (mg/l).

Ukazatel
CHSK
Nerozpuštěné l.
BSK5
N amoniakální

Říjen
nátok
360
168
200
19

1999
Odtok z filtru
47
12
Neuvedeno
11
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Listopad
Nátok
198
44
110
29,69

1999
Odtok z filtu
42
5
Neuvedeno
15,29

4.15 Odpady ze spalování tuhých komunálních a nebezpečných
odpadů
4.15.1 Popel ze spalování TKO A NO
V ČR vzniká ročně cca kolem 5 mil. t komunálních odpadů a odpadů podobných
komunálním. Přesto, že je komunální odpad tříděn ve většině obcí a je prováděn separovaný
sběr, zatím stále ještě většina komunálních odpadů končí na skládkách. Největší spalovny
komunálního odpadu jsou v Brně, Praze – Malešicích a Liberci. Ve srovnání s množstvím
tuhých odpadů odpadajících z energetiky je množství odpadů ze spaloven téměř zanedbatelné
(asi 1/10). Problémem však je, kromě emisí, že tento odpad ze spaloven je prakticky
nebezpečným odpadem, který bez předchozí úpravy některou ze stabilizačních metod nelze
ani přímo ukládat na skládce. Jediným spolehlivým způsobem výrazně omezujícím
vyluhovatelnost těžkých kovů je protavení strusky, přičemž dochází k vazbě těžkých kovů do
nerozpustných minerálů. Jedině plně vitrifikovaná struska je skutečně inertním materiálem,
který může být skladován na nechráněných deponiích nebo použit pro stavební účely
(vozovky, betonové stavby).
Tuhé zbytky mohou ovšem obsahovat i velmi odolné nebezpečné organické látky
(PCDD, PCDF ), a to v množstvích tím vyšších, čím nižší byly procesní teploty. K jejich
rozkladu sice stačí teplota protavení cca 1300 st. C, avšak při chlazení strusky ve vodní lázni,
která je v přímém kontaktu s reakčním prostorem, dochází ke strhávání zmíněných
organických látek na povrch strusky z vodní lázně. Tuto strusku je nutno čistit oplachem,
parou, extrakcí nebo dalším tavením.
Tuhé podíly z odprášení spalin a z čištění spalin jsou řádově nebezpečnější než hlavní
tuhý zbytek. Tyto velmi jemné prachy nebo kaly obsahují vysoké koncentrace PCDD, PCDF,
oxidy zinku, kadmia, olova, arsenu a dalších těžkých kovů, popřípadě kovy v elementární
kovové formě. Z těchto důvodů je třeba s těmito produkty zacházet jako s vysoce toxickým
průmyslovým odpadem.
Na obr. 31 je uvedeno schéma zpracování popílku.
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Obrázek 32. - Technologická linka na zpracování a úpravu popílku.
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5 Odpadní vody, čištění odpadních vod
Základní legislativní úpravou je zákon o vodách č. 254/2001 Sb., tzv. vodní zákon.
Podle tohoto zákona se za odpadní vody považují vody použité v sídlištích, obcích, domech,
závodech, ve zdravotnických zařízeních a jiných objektech či zařízeních, pokud mají
změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou
ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Takovými jinými vodami, považovanými
za odpadní vody, jsou odtoky srážkových vod, pokud byly po spadnutí znečištěny a pokud
mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. V současné době je v novele
vodního zákona uvažováno o srážkové vodě jako o vodě povrchové.
1. srpna 2010 nabyla účinnosti velká novela zákona č. 254/2001Sb. o vodách (dále jen
"vodní zákon"). Novela kromě jiného rozšířila možnost vypouštět odpadní vody do vod
podzemních nejen z jednotlivých staveb pro bydlení a rekreaci, ale také z jednotlivých staveb
poskytujících služby. Podmínky takového vypouštění jsou: jedná se o odpadní vody vznikající
převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech - odpadní vody
neobsahují nebezpečné a zvlášť nebezpečné závadní látky - odpadní vody jsou do vod
podzemních vypouštěny přes půdní vrstvy. K vypouštění odpadních vod do vod podzemních
je podle § 8 vodního zákona potřeba povolení k nakládání s podzemními vodami. Náležitosti
a podmínky takového povolení, včetně hodnot přípustného znečištění odpadních vod
vypouštěných do vod podzemních stanoví vláda nařízením. V současné době je nařízení
předloženo Legislativní radě vlády k připomínkám. Účinnost se předpokládala od 1. ledna
2011.
Při posuzování změny jakosti vody je třeba vycházet ze stavu před použitím vody
a porovnat jej se stavem po jejím použití, tj. před případným vyčištěním odpadní vody
v čistírně odpadních vod. Zákon o vodách také upřesňuje vypouštění odpadních vod
a zvláštních vod do vod povrchových a podzemních a také vypouštění odpadních vod do
veřejných kanalizací. Zákon o vodách mimo jiné stanoví, že ten kdo vypouští odpadní vody
do vod povrchových nebo podzemních, je povinen zajišťovat zneškodnění vypouštěných
odpadních vod způsobem odpovídajícím současnému stavu technického pokroku.
Koloběh vody v přírodě a její pohyblivost jsou základními vlastnostmi vody.
V současné době je mnoha lidmi voda považována pouze za surovinu. Na její význam pro
přírodu se bere zřetel až v posledních letech.

5.1 Základní rozdělení vod
Základní druhy vod podle zdrojů a jejich charakteristika

5.1.1 Přírodní vody












Atmosférické (srážkové vody)
podzemní
povrchové vody
toky
vodárenské
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ostatní
stojaté
rybníky
jezera
nádrže

5.1.2 Odpadní vody



splaškové (komunální), městské odpadní vody je směs splaškových, průmyslových
a srážkových vod,
průmyslové.

Jiné dělení odpadních vod: splašky, dešťové odpadní vody, průmyslové odpadní vody,
důlní vody, vody zvláštní, podzemní vody, oplachové vody, infekční vody
Důležitou vlastností povrchových vod je samočistitelnost, tj. schopnost do určité míry
likvidovat znečištění.
Z hlediska použití je voda:




pitná (nejdůležitějším hlediskem je zdravotní nezávadnost),
užitková (vyhovuje technickým a zdravotním požadavkům),
provozní (používá se k průmyslovým a zemědělským účelům a její jakost se řídí
požadavky výroby).

5.2 Charakter odpadní vody
Odpadní vody se vyznačují:



vysokou nehomogenitou složení,
výraznými změnami jakosti a množství v čase:
o během dne,
o během týdne,
o během roku.

Problém odpadních vod nespadá do režimu zákona o odpadech, ne však tak docela.
Patří sem kaly z průmyslových a komunálních čistíren odpadních vod a kaly z úpravy pitné
vody.

5.2.1 Zařazení odpadních vod
Odpady z komunálních čistíren odpadních vod a z výroby pitné vody jsou v Katalogu
odpadů zařazeny převážně do skupiny 19, podskupin 19 08 a 19 09.
19 08
Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené, např.:





shrabky z česlí,
odpady z lapáku písku,
kaly z čištění městské odpadní vody,
odpad z membránového systému, obsahující těžké kovy.
19 09







Kaly z výroby pitné vody nebo vody pro průmyslové účely, např.:

tuhé odpady z primárních česlí a filtrů,
kaly z čiření vody,
kaly z dekarbonizace,
upotřebené aktivní uhlí,
nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů.
20 03 06

Odpad z čištění kanalizace
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5.3 Atmosférické - Srážkové vody
Srážková voda patří mezi vody přírodní. Pro současné srážkové vody je
charakteristické znečištění:







exhalace z ovzduší:
anorganické: prach, písek, drobné pevné látky,
organické:
o tuhé odpady,
o volné ropné látky,
mikroorganizmy (fekální),
znečištění oxidy síry a dusíku, tj. kyselé deště, zejména v blízkosti průmyslových
závodů,
charakteristické znečištění srážkových vod je v okolí průmyslových závodů a silniční
sítě. Znečištění splachem a smyvem ploch.

Na začátku dešťového odtoku je srážková voda značně znečištěná (10 – 20 min).
V kanalizaci se obohacuje o usazeniny.
Přívalové srážky = převládají dešťové vody nad splaškovými, jsou silně znečištěny
a představují značné zatížení recipientu, ale také čistíren odpadních vod.

5.3.1 Znečištění srážkových vod
Chemické látky znečištění:









sloučeniny síry,
sloučeniny dusíku,
sloučeniny halogenů,
alifatické uhlovodíky a deriváty,
polyaromatické uhlovodíky,
fenoly,
alkoholy.

Tuhé látky:






oxidy křemičitý, oxidy, arsenu, olova a dalších těžkých kovů (např. popílky), kovy,
saze,
radioaktivní látky,
azbestová vlákna,
další kontaminanty z antropogenní činnosti.
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5.4 Složení srážkových vod kolísá a závisí na:










hydrometeorologických poměrech,
hydrologických poměrech,
druhu stokové sítě,
sklonu stoky,
charakteru povrchu a povrchových úprav,
charakteru činnosti na povrchu (např. mytí ulic, zemědělská činnost),
údržba stokové sítě,
délce bezdeštného období (atmosférický spad, prašnost),
intenzitě srážky.

5.5 Podzemní vody
Jakost podzemních vod je ovlivněna především:



horninovým prostředím původu podzemní vody (podzemní vody v Čechách, zejména
v Podkrušnohoří jsou všechny mírně radioaktivní), dělení na minerálky, pitné vody
a léčivé,
znečištěním z antropogenní činnosti (nejvýraznější je kontaminace látkami ropného
původu).

5.6 Povrchové vody
Vlastnosti povrchových vod zhoršují odpadní vody, které se dělí na vody:












silně kyselé nebo silně alkalické, na jejichž neutralizaci nestačí přirozená neutralizační
kapacita vody,
s velkým obsahem soli,
s velkým obsahem nerozpuštěných látek,
obsahující látky, které ovlivňují přístup kyslíku do vody (tenzidy, ropné látky),
s velkým obsahem biologicky rozložitelných látek, nebo látek, které na chemické
procesy potřebují kyslík,
obsahující látky, které nepříznivě mění senzorické vlastnosti vody (chlórfenoly, ropné
látky, barviva),
obsahující toxické látky (těžké kovy, kyanidy, pesticidy nebo radioaktivní látky),
silně znečištěné bakteriálními patogenními zárodky (odpadní infekční vody,
koželužny),
s větším obsahem látek, majících eutrofizační účinek (sloučeniny dusíku a fosforu.),
teplé vody (např. odváděné odpadní vody z chladících věží energetických zařízení),
znečištění oxidy síry a dusíku, tj. kyselé deště, zejména v blízkosti elektráren
a průmyslových závodů.
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5.7 Průmyslové odpadní vody
5.7.1 Průmyslové odpadní vody
Průmyslovými odpadními vodami jsou odpadní vody z různých průmyslových výrob,
ze zemědělské výroby, z těžby a zpracování uhlí, těžby a zpracování rud a pod, které jsou
uvedené v NV č. 61/ 2003 Sb.
Přehled výskytu průmyslových odpadních vod podle jednotlivých oborů:

















zemědělská výroba,
těžba a zpracování uhlí,
těžba a zpracování rud a kameniva,
výroba potravin a nápojů,
textilní průmysl,
koželužny,
dřevozpracující průmysl,
výroba buničiny, papíru a lepenky,
zpracování ropy a petrochemie,
výroba chemických výrobků,
výroba chemických vláken,
výroba nekovových minerálních výrobků,
výroba kovů a hutní zpracování,
spalování odpadů,
výroba a rozvod elektřiny a páry,
kafilérie.

Odpadní vody z elektráren (plavení popílku), rudného a uhelného průmyslu – plavení
rud a uhlí, jsou značně znečištěné anorganickými látkami. Odpadní vody z potravinářských
závodů jsou více či méně znečištěné organickými látkami. Odpadní vody ze škrobáren
a cukrovarů navíc obsahují značné množství hlinitých příměsí, protože manipulace
s cukrovkou i bramborami je prováděna proudem vody.
Kromě běžného znečištění se v odpadních vodách vyskytují zvláště nebezpečné
závadné látky, jako jsou např.: rtuť
Složení průmyslových vod je proměnlivé a závisí na charakteru výroby jednotlivých
průmyslových podniků. V každém průmyslovém závodě se vyskytuje několik druhů vod.
Obvykle je to:





technologická odpadní voda,
chladící voda,
splašková voda,
srážková voda (ze znečistěných i čistých ploch).

Vzhledem k tomu, že kanalizační systém průmyslových závodů je složitý a mnohde
nefunkční, měly by se jednotlivé druhy odpadních vod odvádět odděleně. Oddělení je důležité
i z důvodu dimenzování jednotlivých stupňů čištění odpadních vod. Pokud dojde ke smíchání
více druhů rozlišných odpadních vod, je jejich čištění velmi komplikované.
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5.7.2 Znečištění průmyslových vod
Průmyslové odpadní vody obsahují:






organické látky biologicky rozložitelné,
organické látky biologicky nerozložitelné, nebo obtížně rozložitelné,
toxické organické nebo anorganické sloučeniny,
anorganické rozpuštěné soli,
a další
Optimální čištění průmyslových odpadních vod vychází z analýzy znečištění.
Průmyslové vody, dělení:
Anorganicky znečištěné:







odpadní vody z prádel uhlí,
důlní vody z uhelných a rudných dolů,
odpadní vody z povrchové úpravy kovů,
odpadní vody z výroby viskózových vláken,
odpadní vody ze skládek.
Organicky znečištěné:






odpady ze zemědělské výroby,
odpadní vody z potravinářského průmyslu,
odpadní vody průmyslové (příklad výroba buničiny a papíru),
odpadní vody z ropného průmyslu.
Organicky znečištěné vody obsahují:






látky netoxické a biologicky rozložitelné,
látky netoxické a biologicky těžko rozložitelné,
látky toxické, avšak biologicky rozložitelné,
látky toxické a biologicky těžko rozložitelné.

Odpadní vody s vysokým obsahem organických látek podléhají snadno biologickému
rozkladu a spotřebovávají tím kyslík rozpuštěný ve vodě. Vody přecházejí do anaerobního
stavu a nazývají se hnilobné. Pro hrubou představu o obsahu látek se stanovuje obsah
veškerých látek rozpuštěných a nerozpuštěných, pH, acidita. Dále se stanovuje obsah fosforu
a dusíku, jejichž přítomnost je důležitá pro biologické čištění.
Příkladem jsou odpadní vody z výroby buničiny a papíru. Z praní, separace
a odvodnění buničiny se získává sulfitový výluh v množství asi 10m3 / t vyrobené buničiny.
Výluh se zahušťuje a při termické reakci se likviduje organické znečištění, směs má
alkalickou reakci. V tomto případě se jedná o organické znečištění, obtížně rozložitelné
ligninosulfonany, které jsou povrchově aktivními látkami a ovlivňují:





rychlé vyčerpání kyslíku
chemickou oxidaci siřičitanů
biochemický rozklad sacharidů
tím se podporuje masový růst vláknitých bakterií a jejich rozkladem dochází
k sekundárnímu znečištění níže položených toků.
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CHSK je chemická spotřeba kyslíku a stanovení se používá pro celkové organické
znečištění odpadních vod (oxidovatelnost dvojchromanovou metodou nebo manganistanem
draselným), určí se z úbytku činidla.
Voda se po usazení doplní oxidačním činidlem (dvojchroman, či manganistan
draselný) a povaří se. Činidlo rozloží organické i anorganické látky, které jsou schopny
oxidace. Z úbytku čnidla se určí CHSK. Touto metodou lze stanovit i velmi malé znečištění
a lze použít i pro odpadní vody obsahující toxické látky,
Biochemická spotřeba kyslíku - BSK - je definována jako množství kyslíku
spotřebovaného mikroorganizmy pro rozklad (mineralizaci) organických látek za aerobních
podmínek. Toto množství kyslíku je úměrné množství přítomných rozložitelných organických
látek. Pětidenní biochemická spotřeba kyslíku (inkubace při 20 st. C po dobu 5 dnů) se
označuje jako BSK5 . Stanovení BSK5 je jedno z nejdůležitějších stanovení pro celkový obraz
přibližného složení odpadní vody. Vzorek vody se naředí čistou vodou, nasycenou kyslíkem
a uloží se ve tmě při teplotě 20 °C. Mikroorganizmy ve vodě začnou rozkládat organické látky
a při tom spotřebovávají kyslík z vody. Po 5 dnech se znovu určí množství kyslíku ve vodě.
Úbytek kyslíku je BSK5. Aby se veškeré organické látky biologicky rozložily, měl by celý
proces trvat minimálně 20 až 25 dní, v praxi se užívá 5 dní. Orientačně lze říci, že BSK5 je
přibližně 0,68 BSK20. Při stanovení hodnoty BSK5 se musí uvést, zda byl vzorek
sedimentován, nebo rozmixován. Tento rozbor nelze provést pro vody obsahující toxické
látky.
Pozn.: Protože odpadní vody obsahují různé druhy organických látek, je nereálné
stanovovat obsah každé této látky. Proto se používá nepřímá metoda, tzn., že se zjišťuje
množství kyslíku spotřebovaného na rozložení (oxidaci) těchto organických látek.
Poměr BSK5 : CHSK udává předběžnou informaci o poměrném zastoupení látek
biologicky rozložitelných.
Specifické BSK5 na jednoho obyvatele je množství 60 g (kyslíku) BSK5 /obyv. a den.
CHSK splaškových odpadních vod odpovídá asi dvojnásobku BSK5 .

5.8 Komunální odpadní vody
5.8.1 Výpočtové množství komunálních (splaškových vod)
Výpočtové množství komunálních vod je dáno příslušnými předpisy. Specifické
množství odpadních vod QP v l / osoba/ den závisí např. na vybavení domácnosti
a v následující tabulce jsou uvedeny jeho hodnoty.
Tabulka 23. - Specifcké množství odpadní vody QP v l/osoba/den.

Domácnosti
Vybavení bytu:
Ústř. topení, koupelna, centr. ohřev teplé vody, WC
Koupelna, lokální ohřev teplé vody ( bojlér, karma), WC
Ostatní byty připojené na vodovod, včetně bytů se sprchovým koutem
Byty nepřipojené na vodovod, bez koupelny,Suchý záchod

QP

QMIN

280
230
150
40

168
138
90
40

Pro rodinné domky nebo byty s měřením spotřeby teplé a studené vody se používají
hodnoty QMIN. V Tabulka 24 je uvedeno specifické množství odpadní vody podle jejího
výskytu.
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Tabulka 24. - Specifické množství odpadní vody .

Pracovníci v průmyslu
Horké a špinavé provozy
Špinavé a prašné provozy nebo horké a čisté provozy
Čisté provozy
Administrativa, obchod, sklady, apod.
Cestovní ruch
Hotely podle kategorie ( l/ lůžko/ den)
Restaurace (l/ zaměstn. / den)
Ruční mytí osobního auta (l / l mytí)

QP ( v l/ den)
220
120
50
60
150 – 1200
450
200

Průměrný denní průtok Qd se definuje jako celkové množství odpadní vody proteklé
měrným profilem za rok, dělené 365. Udává se v m3 d-1.

5.8.2 Znečištění komunálních odpadních vod
Jak již bylo uvedeno dříve, jedná se především o dva druhy znečištění odpadních vod
a to anorganické a organické. Průměrné složení splaškových odpadních vod je uvedeno
v následující Tabulka 25.
Tabulka 25. - Průměrné složení splaškových odpadních vod.

Látky mg/l
Nerozpuštěné
Z toho usaditelné
neusaditelné
Rozpuštěné
Veškeré

Anorganické mg/l
75
50
25
375
450

Organické mg/l
200
150
50
250
450

Celkem
275
200
75
625
900

Odpadní vody obsahují nerozpuštěné a rozpuštěné látky a v některých případech
i speciální znečištění. V další části si probereme tyto druhy znečištění podrobněji.

5.8.2.1 Nerozpuštěné látky (NL)
Jedná se o pevné nebo kapalné látky (emulze, povlaky na hladině).
Tyto látky mohou být:




lehčí než voda, vystupují k hladině, zachycují se na březích toků i nádrží, rostlinstvu
i na zařízení. Při větším množství zamezují přívodu kyslíku do vody,
těžší než voda, klesají ke dnu a v proudící vodě se po něm sunou,
s hustotou zhruba jako voda, v proudící vodě se vznášejí, ve stojaté se po delší době
buď usadí, nebo vyplavou.
Z hlediska sedimentace je dělíme na:




usaditelné, které cca do 2 hodin sedimentují,
neusaditelné, které tvoří trvalý zákal.
Podle druhu je dělíme na:
134





minerální: písek, zemina, rudy, resp. zákaly minerálního původu,
organické odpady z domácností, průmyslu, zemědělství. Jejich velikost se pohybuje od
0,00X do X0 mm (od mikroorganizmů po kusy dřeva, zbytky plodin apod.),
uměle vyrobené: sklo, kovové části, plasty, textil, apod.

Nerozpustné látky (NL) se v potrubí event. zařízení či toku usazují, zanášejí potrubí,
hnijí na dně toků (anaerobní proces). Při eventuálním náhlém rozvíření se dostanou do proudu
vody a mohou způsobit úhyn ryb. Nerozpuštěné látky se obvykle zachycují na vstupu do
kanalizace, resp. v 1. fázi čištění odpadních vod.

5.8.2.2 Rozpuštěné látky (RL)
Tyto látky nelze z vody odstranit sedimentací. Ovlivňují pach vody, kyselost, zvyšují
korozivní účinky vody a při biochemickém rozkladu odebírají z vody kyslík. Tato skutečnost
je nepříznivá pro biologický život ve vodě.
Rozpuštěné látky dělíme na:





organické látky,
soli,
soli těžkých kovů (Hg, Pb, Se, Ni), které jsou toxické, koncentrují se v organizmech,
rostlin a živočichů a mohou způsobit otravy.
hnojiva, herbicidy, pesticidy, jedy, žíraviny apod. Tyto látky by se do odpadní vody
neměly dostávat, je nutno je odstraňovat samostatně před vstupem do kanalizace.

Obrázek 33. - Usazovací nádrž.
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5.8.2.3 Speciální znečištění
Těmito látkami jsou znečištěny pouze některé odpadní vody, např. z průmyslu, či
služeb. Jejich odstranění vyžaduje speciální postupy, v závislosti na druhu znečištění.
Nejčastějšími druhy jsou:





tuky a oleje, v malém množství jsou i ve splaškové vodě. V odpadních vodách
z restauračních provozů, některých potravinářských výrob či průmyslu mohou být ve
větším množství. Zachycují se na stěnách potrubí a zařízení a zhoršují činnost
mikroorganizmů v čistírně odpadních vod. Saponáty způsobují emulgaci tuků.
ropné látky, již v nepatrném množství dokáží zcela znehodnotit vodu. Do recipientu se
nesmí dostat, proto se musí zachycovat a likvidovat (např. vrátit do procesu nebo
spálit),
průmyslové odpady – jejich likvidaci je nutno řešit individuálně, podle druhu.
Nejškodlivější jsou kyanidy a sloučeniny kovů z loužení, niklování, chromování
(mořící lázně) a z povrchových úprav nebo odmašťovací kapaliny.

Odpadní vody z atmosférických srážek. Prvních 5 až 10 minut od začátku deště je
odpadní voda silně znečištěna (spláchnutí nečistot z ulic, střech apod. do kanalizace, rozvíření
a spláchnutí usazeného kalu ze stok). Voda z tajícího sněhu bývá kyselá a znečištěná, neboť
obsahuje prašný a kyselý spad za dlouhou dobu zimy, sůl ze solení komunikací, písek, škváru
z posypu apod. Navíc její nízká teplota ovlivňuje činnost mikroorganizmů využívaných
v procesu čištění.
Určování znečištění vody – sledované hodnoty.

Znečištění vody v recipientu, nebo odpadní vody, se stanovuje rozborem odebíraných
vzorků. Pro sledování kvality vody v toku obvykle postačí odebírat bodové vzorky (např. 1 x
za den), protože její znečištění většinou příliš nekolísá. Při sledování znečištění odpadních
vod z provozu apod., se odebírají ve stanovených intervalech. Tyto vzorky se slévají
a znečištění se stanoví rozborem tohoto slévaného roztoku. Obvykle se provádějí následující
rozbory vody, popřípadě odpadní vody:












posouzení vzhledu,
posouzení pachu,
určení pH,
určení teploty,
určení množství rozpuštěného kyslíku,
určení usaditelného kalu,
určení celkové sušiny,
určení množství minerálních látek,
určení množství organických látek,
CHSK- chemická spotřeba kyslíku (mg kyslíku/ l)
Biochemická spotřeba kyslíku BSK5 (mg kyslíku / l).

Podle potřeby se může určovat obsah tuků, ropných látek, těžkých kovů, solí,
toxických látek apod. Např. kvalita kondenzátů vracených z technologického procesu
potravinářských závodů se měří vodivostní sondou. Při vyšší vodivosti než je stanovená, je
kondenzát znečištěný anorganickými látkami a nemůže být použit jako napájecí voda pro
kotel. V případě kotlů pracujících s vysokým tepelným zatížením, je nutno provádět rozbor
kvality kondenzátu pravidelně.
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V následující Tabulka 26 a Tabulka 27 je uvedeno obvyklé složení splaškových vod,
resp. znečištění odpadní vody.
Tabulka 26. - Obvyklé složení splaškových vod.

7,2 – 7,8
3,0 – 4,5 mg/l
500 -700 mg/l
67 %
33 %
600 – 800 mg/l
100 – 400 mg O2 /l
100 – 500 mg/l
20 – 42 mg/l

pH
Sediment po 60 min
Nerozpuštěné látky
Laditelné
Neladitelné
Rozpuštěné látky
BSK5
CHSKMn
Ionty NH4
Tabulka 27. - Tabulkové znečištění OV.

Druh zneč látek
. g.m-3 OV
usaditelné
neusaditelné
Rozpuštěné
Celkem

minerální g.m-3
OV
130
70
330
530

organické g.m-3
OV
270
130
330
730

veškeré g.m-3
OV
400
200
660
1260

Tabulka 28. - Tabulkové znečištění odpadních vod v přepočtu na osobu a den.
Druh zneč. látek
Minerální
Organické
Veškeré
g/osoba /den
g/osoba /den
g/osoba /den
g/osoba /den
Nerozpuštěné
usaditelné
20
40
60
neusaditelné
10
20
30
Rozpuštěné
50
50
100
Celkem
80
110
190

BSK5
130
80
150
360

BSK5

19
12
23
54

Pro porovnání výkonu čistíren odpadních vod, znečištění odpadních vod
a produkovaného průmyslového znečištění apod. se používá pojem ekvivalentní obyvatel =
EO. Jeden EO vyprodukuje za 1 den tolik organického znečištění ve splaškových vodách,
které odpovídá 54 g O2 BSK5 (na jeho biologické rozložení je zapotřebí 54 g kyslíku).
Populační ekvivalent = PE značí kolik obyvatel vyprodukuje stejné organické
znečištění v BSK5 jako porovnávaný průmyslový zdroj. Vztah pro určení PE pro dané
množství odpadní vody ( VOV ) a její znečištění BSK5 je :
Populační ekvivalent:
PE = BSK5 . VOV / 54 (osob, mg/l´= g/m3, m3/d)

5.9 Systém vodního hospodářství
Znečištění odpadních vod i jejich množství závisí na technologii výroby a systému
vodního hospodářství. Dříve se často používal tzv. průtočný systém, kdy byla provozní voda
odebírána z recipientu (rybníku, řeky, potoka) a po jejím využití a eventuálním znečištění byla
znovu do recipientu vypouštěna (popřípadě po sedimentaci na kalovém poli). V současnosti je
většinou vodní systém zaokruhován - recirkulace provozní vody, resp. odpadní vody, tzn., že
použitá a znečištěná odpadní voda je vyčištěna, popřípadě ochlazena a vrácena zpět do
provozu. Protože čištění odpadních vod není dokonalé, účinnost je nižší než 100 %, docházelo
by k postupnému zahušťování odpadních vod nečistotami. Proto je část vyčištěné odpadní
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vody odpouštěna a systém je doplňován čerstvou vodou. Odpadní voda z recirkulačního
systému je obvykle více znečištěna, je jí však méně.
Úprava znečištěné provozní vody má za účel dosažení takových fyzikálních,
chemických a biologických vlastností vody, aby ji bylo možné znovu použít jako vodu
provozní pro požadované technologické operace nebo ji vypustit do kanalizace nebo
recipientu. Čištění vody bývá prováděno v několika stupních v závislosti na charakteru
a velikosti znečištění a na tom, jak s ní bude dále nakládáno.
Množství odpouštěné odpadní vody a doplňované vody je dáno bilancí množství
produkovaného znečištění, přírůstku či úbytku vody v okruhu a technologickými požadavky.
Organické znečištění odpadní vody závisí na druhu provozu a použité technologii.
Značně znečištěné bývají vody z kafilérií, cca 10 000 až 15 000 mg/l BSK5 . Množství těchto
vod není příliš vysoké, cca 100 m3/ den.
Znečištění odpadních vod z cukrovarů a škrobáren je nižší, cca 1 000 až 8 000 mg/l
BSK5, množství odpadních vod bývá vysoké, i X000 m3 / den, takže produkují celkové
znečištění odpovídající až statisícům EO.
S ohledem na množství, velikost a druh znečištění odpadní vody, požadavky na kvalitu
a čistotu vyčištěné vody - technologické požadavky, zákonné normy, předpisy - a cenové
relace se volí optimální způsob čištění. Množství a znečištění průmyslové odpadní vody
potřebné pro návrh čistírny odpadních vod se určuje měřením množství odpadní vody
a rozborem odebíraných vzorků.
Povolené znečištění odpadních vod vypouštěných z čistírny do recipientu závisí na
průtoku vody a její čistotě, požadavcích na čistotu vody v recipientu a dalších místních
podmínkách a určují je místní orgány. Při tom se vychází z toho, zda se jedná o tok
vodárenský, čistota vody po smíchání s vypouštěnou odpadní vodou by neměla překročit
4 mg/l BSK5 , nebo ostatní, kdy čistota po smíchání je méně než 8 mg/l BSK5 .
Příklad maximálních znečištění povolených příslušnými orgány pro odpadní vody
vypouštěné z různých čistíren odpadních vod ( tabulka 29):
Tabulka 29. - Limity pro vypouštění odpadních vod.

Do Ohře
Do Moravy
Do kanalizace

max. 60 mg/l BSK5 v roce 1995
max. 25 mg/l BSK5 v roce 1995
max. 6500 mg/l BSK5 v roce 1995 z místní čistírny odpadních vod, která byla málo
zatížená.

V roce 1997 bylo povolováno maximální znečištění odpadní vody vypouštěné do
recipientu do 30 mg/l BSK5.

5.9.1 Odvod odpadní vody
Pro spolehlivou funkci a bezpečný provoz kanalizace je nutno splnit řadu podmínek,
které definuje kanalizační řád. V odpadních vodách vypouštěných do kanalizace nesmí být
vypouštěny následující látky:




radioaktivní, infekční, ohrožující zdraví a bezpečnost,
narušující materiál stokové sítě a čistírny odpadních vod,
způsobující závady v průtoku kanalizací nebo ohrožující činnost ČOV,
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hořlavé, výbušné, nebo takové, které smíšením se vzduchem nebo vodou tvoří
výbušné, otravné, nebo dusivé směsi,
které smíšením s jinými látkami, jež se mohou v kanalizaci vyskytnout, vyvíjejí
jedovaté látky,
pesticidy, jedy, omamné látky, žíraviny,
soli používané k údržbě komunikací v koncentraci vyšší než 300 mg/l,
nadměrně zapáchající.

Odpadní vody vypouštěné do kanalizace musí splňovat následující kritéria
maximálního znečištění.
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Tabulka 30. - Maximální znečištění odpadní vody vypouštěné do kanalizace.

Druh znečištění [mg/l]
BSK5
CHSK
pH
teplota (st.C)
soli, celk.
tuky a oleje
Saponáty
ropné látky na ČOV
sušina celk.
látky sedimentující do 30 min.
Fenoly

Limit [mg/l]
1000
2000
6,0 až 8,5
40
1000
55
10
20
3000
200
30

Druh znečištění
Rtuť
měď
nikl
chrom Cr6
chrom Cr3
olovo
arsen
zinek
kadmium
stříbro
kyanidy

Limit ( mg/l)
0,005
0,5
1,0
0,1
0,5
0,1
0,2
2,0
0,2
0,1
0,2

Splaškové vody se musí na čistírnu odpadních vod dostat dříve, než mikroorganizmy
v nich obsažené spotřebují pohlcený kyslík. Jinak se v nich začnou množit anaerobní
mikroorganizmy, které způsobují anaerobní procesy, voda začne zapáchat a na čistírně
odpadních vod vznikají problémy s funkcí aerobní části.

5.9.1.1 Provozní řád kanalizace
Každá kanalizace musí mít zpracován provozní řád (včetně čištění a údržby). Ten
musí obsahovat mj. výkresovou dokumentaci, předpisy jak se má systém provozovat, včetně
čistírny odpadních vod, frekvence vyvážení kalu z čistírny, způsob odstraňování kalu apod.
Provozní řád ČOV a kanalizace

Každá kanalizace a čistírna odpadních vod musí mít zpracován provozní řád. Ten musí
obsahovat:





výkresovou dokumentaci,
předpisy jak se má systém provozovat (vč. ČOV),
frekvence vyvážení kalu z ČOV,
způsob likvidace kalu atp.

Další důležité požadavky provozního řádu:





nejméně 1 x za rok prohlédnout stoky, nánosy nesmí dosáhnout úrovně dna přípojek,
dešťové vpusti kontrolovat minimálně 2 x za rok, lapáky splavenin čistit 2 x za rok
resp. po každém přívalovém dešti,
provozovatel kanalizace musí zajistit plynulý odtok OV, prověřovat její kvalitu,
zajišťovat volný přístup k objektům na stokách, likvidovat hlodavce atp.
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Požadavky provozního řádu:

Stokové potrubí, požadavky:




nejméně 1x za rok prohlédnout stoky, nánosy nesmí dosáhnout úrovně dna přípojek,
dešťové vpusti kontrolovat minimálně 2 x za rok, lapáky splavenin čistit 2 x za rok,
respektive po každém přívalovém dešti,
provozovatel kanalizace musí zajistit plynulý odtok odpadní vody, prověřovat její
kvalitu, zajišťovat volný přístup k objektům na stokách, likvidovat hlodavce, apod.
Odpadní vody se z objektů odvádí stokovým potrubím. Materiál potrubí je:










kamenina,
čedič,
litina,
beton
železobeton,
azbestocement
plasty
sklolaminát.

Světlost potrubí se neřídí pouze průtokem odpadní vody, ale potřebou spolehlivě
odvést vysoce znečištěnou odpadní vodu a nutností čistit stoku.
Při řešení stokového potrubí se musí také splnit následující požadavky:












nutno určit jaký druh odpadní vody bude odváděn, odkud a kam, v jakém množství
a jak se bude zpracovávat
zavádění dešťových vod do splaškových znamená velký nárazový přítok do čistírny
odpadních vod. To může znamenat značné naředění odpadní vody, popřípadě
i vyplavení obsahu čistírny odpadních vod, včetně směsné kultury mikroorganizmů.
Do malých ČOV se dešťové vody nesmějí zavádět. Před velkými městskými
čistírnami odpadních vod se doporučuje instalovat odlehčovací stoky. Počáteční silně
znečištěný proud jde na čistírnu odpadních vod, další již čistá voda jde přes
odlehčovací stoku mimo ČOV do recipientu, nebo do odlehčovací nádrže. Zachycená
voda je pak postupně odváděna na ČOV.
stoky mezi šachtami musí být vedeny v přímce, a to směrově i výškově
změny směru a spojení stok se provádí obloukovým žlábkem na dně šachty
maximální vzdálenost šachet je 50 m
počet dešťových vpustí je cca 1 kus na 400 m2 plochy vozovky
nejmenší světlost stoky z kameniny nebo plastu je 250 mm, z betonu 300 mm,
nejmenší světlost kanalizační přípojky je 150 mm
maximální rychlost průtoku odpadní vody stokou je 5 m/s (té je např. dosaženo
u potrubí DN 150, při sklonu 22 %, u potrubí DN 200 při sklonu 12 %).
Pro snížení rychlosti odpadní vody se instalují skluzy a spadiště, pohybová energie cca
10 m/s se ruší ve vývařišti.
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5.10 Čištění odpadních a povrchových vod
5.10.1 Samočištění povrchových vod
Proces samočištění povrchových vod značí rozklad rozpuštěných či rozptýlených
znečišťujících látek na jednodušší formy či až na látky minerální a jejich následným využitím
dalšími organizmy. Tímto procesem samočištění, za přítomnosti kyslíku, popřípadě bez jeho
přítomnosti a působením mikroorganizmů, se příroda zbavuje znečištění ve vodách.
Nerozpuštěné, suspendované látky se usazují na dně toků v místě zpomalení proudu.
Organické látky v sedimentech vyhnívají anaerobně (bez přístupu kyslíku). Při tomto procesu
vzniká metan, oxid uhličitý a sirovodík. Rozklad probíhá pomaleji, než za aerobních
podmínek. Tyto přírodní procesy jsou napodobovány v čistírně odpadních vod.
Proces samočištění ovlivňuje:







Množství kyslíku ve vodě, nasycení vody kyslíkem v závislosti na teplotě. Vyšší
množství kyslíku zvyšuje samočisticí schopnost. Kyslík se do vody dostává z hladiny,
proto se voda navíc provzdušňuje např. jezy. S rostoucí teplotou vody se snižuje
množství rozpuštěného kyslíku.
Teplota vody, vyšší teplota vody urychluje rozkladnou činnost mikroorganizmů, avšak
snižuje přísun kyslíku hladinou. Při teplotě vyšší než 35 až 40 st. C, mikroorganizmy
běžně se vyskytující ve vodních tocích hynou. Proto by neměla teplota vypouštěné
odpadní vody přesahovat hodnotu stanovenou příslušnými orgány, v závislosti na
množství a teplotě odpadní vody i teplotě a průtoku v recipientu.
Mikroorganizmy ve vodě, znečištění ve vodě je pro ně potravou, k životu však
potřebují i kyslík (aerobní) a optimální teplotu. Při nízké teplotě se pomalu množí,
takže špatně čistí vodu. Při vyšší teplotě se rychleji množí, spotřebují hodně kyslíku
z vody, zejména při jejím velkém znečištění a to může mít za následek úhyn ryb. Při
překročení určité teploty hynou.

Čisté studené horské potoky obsahují málo mikroorganizmů. Při jejich náhodném
znečištění může být zatížen dlouhý úsek potoka, neboť samočisticí procesy jsou velmi
pomalé, i když potok je provzdušňován peřejemi.
V následujících tabulkách je uvedena závislost nasycení vody kyslíkem v závislosti na
její teplotě. (maximální obsah kyslíku ve vodě) a příjem kyslíku vodní hladinou za různých
podmínek. Hodnoty uvedené v Tabulka 31 a Tabulka 32 platí pro bezvětří. Při intenzivním
promíchání hladiny mohou být několikrát vyšší.
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Příjem kyslíku vodní hladinou, podle druhu povrchové vody:
Tabulka 31. - Nasycení vody kyslíkem v závislosti na teplotě.
°

C
mg/l

0
14,64

5
12,81

10
11,35

15
10,18

17,5
9,66

20
9,19

22,5
8,76

25
8,37

27,5
8,01

30
7,67

Tabulka 32. - Příjem kyslíkem hladinou při teplotě 20 C.

Druh povrchové vody
malý rybník
velké jezero
pomalu tekoucí řeka
velká řeka
rychle tekoucí řeka

Příjem O2 v g/ m2/d, při stupni nasycení (%)
80
60
40
0,3
0,6
0,9
1,0
1,9
2,9
1,3
2,7
4,0
1,9
3,8
5,8
3,1
6,
9,3

20
1,2
3,8
5,4
7,6
12,4

0
1,5
4,8
6,7
9,6
15, 5

5.11 Čištění odpadních vod
Čištěním odpadních vod se z nich odstraňují ty látky, které by způsobovaly závady.
Čistírny odpadních vod lze rozdělit podle druhu čištěných odpadních vod na:







městské,
infekční,
dešťové,
průmyslové,
společné, určené pro společné čištění komunálních a ostatních vod,
důlní.

V minulosti byly odpadní i povrchové vody čištěny pouze samočisticími procesy
v přírodě samovolně probíhajícími. S rostoucí koncentrací lidí ve městech a rozvojem
průmyslové výroby, nebyly přírodní samočisticí pochody schopny zlikvidovat vznikající
znečištění. Voda v řekách nebyla schopna dostatečně rozředit a zlikvidovat přiváděné
nečistoty. Proto byly na přelomu 19. a 20. století v Anglii budovány první mechanické
čistírny odpadních vod. S dalším rozvojem měst i průmyslu přestaly vyhovovat i mechanické
čistírny (sedimentace kalu) a začaly se budovat v čistírnách biologické stupně čištění. Nyní se
začínají instalovat stupně odstraňující z odpadní vody dusík a fosfor, kvůli eutrofizaci
recipientu.
V České republice se dříve věnovalo nejvíce pozornosti výstavbě vodovodní sítě,
čištění odpadních vod se zanedbávalo. Některá krajská města vybudovala čistírnu odpadních
vod teprve nedávno (např. Ústí nad Labem). Ještě v 90. letech byla voda v Labi natolik
znečištěná, že se nesměla výnosem vodohospodářského orgánu používat na velkoplošné
zálivky zeleniny a i např. jahod. Znečištění sice bylo také způsobeno průmyslem na toku se
vyskytujícím, ale především proto, že téměř po celém toku Labe chyběly komunální čistírny
odpadních vod znečištění bylo hlavně poplatno vypouštěním splaškových vod přímo do Labe.
Rovněž ÚČOV v Praze Troji měla až do roku 1967 pouze mechanickou část, která pracovala
s účinností cca 30 až 40 %. Až do roku 1997 bylo biologicky čištěno cca 75 % odpadních
vod, takže celková účinnost byla cca 82 %. Od roku 1997, kdy skončila intenzifikace, se
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účinnost čištění zvýšila na cca 96 %. Podle závazků vůči EU musí být u nás vybaveno
čistírnami odpadních vod každé osídlení s počtem obyvatel nad 2000 a to do roku 2010.
Odpadní vody se obvykle v čistírně odpadních vod čistí v několika na sebe
navazujících stupních čištění:




mechanické čištění, zahrnuje hrubé čištění a mechanické usazování, je I. stupněm
čištění, představuje snížení znečištění BSK5 o 25 – 35 %,
biologické čištění, je II. stupněm čištění, kombinace s mechanickým čištěním se
odstraní až 75 – 95 %,
chemické čištění, je následným čištěním k odstranění biogenních prvků a dalšího
snížení BSK5, je III. stupněm čištění.

Zdravotní zabezpečení vody - dezinfekce, sterilizace – navazuje podle potřeby na
kterýkoliv stupeň čištění.
V čistírnách odpadních vod městského typu lze dosáhnout snížení znečištění podle
BSK5 na mechanickém stupni asi o 25 – 35 %. Účinného čištění se dosahuje kombinací
mechanického a biologického stupně čištění, kdy se dosahuje odstranění znečištění 75 – 95 %
BSK5 surové odpadní vody.

Obrázek 34. - Schéma městské čistírny odpadních vod.
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Obrázek 35. - Popis čistírny odpadních vod s aktivaci.

1 - přítok odpadních vod,2 -vypínací šachta, 3 - odpad do řeky: 4 - provzdušovaný lapák písku 5 _
strojně stírané česle, 6 - jímka před čerpací stanici, 7 - čerpací stanice, 8 _ výtlak na usazovací nádrže, 9 usazovací nádrž, 10 - odlehčeni před aktivací, 11 - odtok od přepadu a současně obtok biologické části
čistírny, 12 - přítokový žlab k aktivační nádrži, 13 - aktivační nádrž, 14 _ přítok do dosazovacích nádrži, 15 dosazovací nádrže, 16 _ odtok z čistírny, 17 - kal z dosazovacích nádrži, 18 - čerpací stanice biologického
kalu, 19 - zpětně vracený kal, 20 - smíšený kal z usazovacích nádrží do kalového hospodářství, 21 - strojovna
kalového hospodářství, 22 - kalová nádrž prvního stupně s pevným stropem, 23 _.kalová nádrž druhého
stupně s nasazeným plynojemem, 24 - vyhnilý kal na kalová pole, 25 - kalová pole, 26 - kalová voda do aktivace, 27 _ kotelna, 28 - dmychárna, 29 - dieselová elektrárna, 3O provozní budova, 31 - dílny a garáže, 32 spalováni shrabků
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Projekt ČOV musí splňovat mj. následující požadavky:





výpočet množství odpadní vody a způsob jejich odtoku,
výpočet znečištění odpadních vod celkové i podle druhů, předpokládané denní i roční
množství NL, BSK5 , a další,
návrh způsobu čištění odpadní vody, předpokládané odbourané znečištění a znečištění,
které bude na odtoku do recipientu,
výpočet množství zachycených a vyprodukovaných látek a způsob odstraňování
ovlivnění recipientu vypouštěnou odpadní vodou.

5.12 Požadavky na čistírnu odpadních vod
Čistírenské technologie musí splňovat následující požadavky:






umožňovat účinné odstraňování organického znečištění (ukazatele CHSKCr a BSK5)
pro všechny velikostní kategorie aglomerací,
vytvářet podmínky pro biologické odstraňování sloučenin dusíku kombinací procesu
nitrifikace a denitrifikace – bezpodmínečně aglomerace větší než 10 000 EO, pro
menší aglomerace je uplatnění těchto podmínek závislé na požadavcích na zlepšení
stavu vodního útvaru,
při vhodném složení odpadní vody poskytovat podmínky pro růst baktérií
akumulujících ve zvýšené míře fosfor (zvýšené biologické odstraňování fosforu) –
aglomerace větší než 10 000 EO,
pokud takové vhodné složení odpadní vody neexistuje nebo pokud není účinnost
zvýšeného biologického odstraňování fosforu dostatečná, musí technologie poskytnout
prostor pro chemické srážení fosforečnanů.

V případě požadavku na odstraňování dusíkatého znečištění (ukazatel NCELK)
a sloučenin fosforu (ukazatel PCELK) se dnes používá téměř výhradně modifikovaný aktivační
proces.
Existují sice moderní aplikace biofilmových reaktorů, které umožňují odstraňování
organického a dusíkatého znečištění, ale tyto nejsou v ČR zatím příliš rozšířeny.
Jestliže nedochází k dokonalému odstranění fosforu v biologickém stupni, je tento
proces podpořen kombinací s chemickým srážením fosforečnanů solemi Fe3+ nebo Al3+.
V České republice se rozšířila a je používaná modifikace aktivačního procesu, kde
proud vratného aktivovaného kalu není veden z dosazovací nádrže zpět přímo do aktivace, ale
prochází nejdříve zvláštním reaktorem, nazývaným regenerace. V této regenerační zóně
dochází k úplné obnově enzymatické aktivity buněk před jejich vstupem do aktivace
a k podpoře růstu nitrifikačních baktérií.
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5.12.1 Základní podmínky pro ČOV
5.12.1.1

Čištění odpadních vod

Pro čištění odpadních vod byla vyvinuta celá řada postupů, které lze rozdělit do
skupin:
1. mechanické čištění,
2. fyzikálně – chemické čištění,
3. biologické čištění.

Obrázek 36. - Základní technologické schéma čištění městských odpadních vod.

5.12.2 Procesy používané pro čištění odpadních vod
Základní technologické principy mohou být založeny na několika základních
procesech, jako jsou procesy chemické (oxidace, redukce, srážení), fyzikálně-chemické,
(koagulace, absorpce, adsorpce včetně iontové výměny, membránové procesy apod.)
a biologické (biologická činnost mikroorganizmů).
Biologické procesy:



Aerobní biologické procesy (srážení)
Anaerobní biologické procesy
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Chemické procesy:
 Chemická oxidace a redukce
 Neutralizace
 Srážení

Fyzikálně – chemické procesy:


Adsorpce
Procesy iontové výměny







Membránové procesy
Extrakce
Flotace
Odvětrávání (stripování)
Termické způsoby

Obrázek 37. - Schéma pěnové flotace

5.12.2.1

Aerobní biologické procesy

Patří k nejrozšířenějším způsobům čištění jak městských, tak průmyslových odpadních
vod. Jsou založeny na odstraňování organických látek v rozpuštěné nebo koloidní formě
heterotrofními organizmy za přítomnosti kyslíku. Důležitou roli přitom hrají také fyzikální
a fyzikálně-chemické procesy jako je např. sorpce a koagulace.

5.12.2.2

Anaerobní biologické procesy

Anaerobní procesy slouží v technologii vody ke zneškodnění organických kalů a to
zejména kalů z primárních usazovacích nádrží a přebytečného aktivovaného kalu. Čistírenský
kal obsahuje mnoho organických látek, které podléhají snadno hnilobnému rozkladu za tvorby
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páchnoucích látek. Proto je zapotřebí u kalu snížit obsah těchto látek podléhajících snadno
biologickému rozkladu. Lze to provést buď aerobní stabilizací, nebo anaerobním procesem.
Kromě toho lze anaerobní procesy využít při čištění některých koncentrovaných odpadních
vod.
Hlavními anaerobními procesy jsou kyselé a metanové kvašeni. V některých případech
probíhá také kvašení sirné. Uvedené pochody bývají v technologii vody označovány
souborným pojmem metanové vyhnívání. (metan, oxid uhličitý - kalový plyn)

5.12.2.3

Chemická oxidace a redukce

Principem oxidačně-redukčních (redoxních) reakcí je buďto přímý elektronový
transfer, tj. přímá oxidace např. manganistanem draselným, peroxidem vodíku nebo kyslíkem,
nebo majoritně se uplatňující oxidace nepřímá (ostatní oxidační činidla), tj. radikálový
mechanizmus.
Technologie založené na oxidačně-redukčních procesech můžeme z hlediska způsobu
odbourávání dotčeného polutantu rozdělit na dvě samostatné skupiny:
Oxidační procesy – k odbourávání polutantu se používají silná oxidační činidla. Mezi
nejběžněji používané patří manganistany v pevné nebo kapalné formě (draselný a sodný),
peroxidy, zejména Fentonovo činidlo, (peroxid vodíku s dvojmocným železem jako
katalyzátorem), ozon, popř. ozon v kombinaci s peroxidem (peroxon), peroxodisírany,
zejména peroxodisíran disodný. Každá z výše uvedených oxidačních látek má svá specifika,
míru využitelnosti pro jednotlivé polutanty, výhody a nevýhody použití. Obecně jsou tyto
metody označovány jako ISCO (In situ Chemical Oxidation ).
Z oxidačnich procesů používaných u odpadních vod je nejznámější oxidace při
povrchové úpravě kovů. používá se chlór.
Redukční procesy – k odbourávání polutantu se používají silná redukční činidla, která
nejčastěji představují disiřičitan, siřičitan, event. hydrogensiřičitan sodný, nanoželezo,
dithioničitan, oxid siřičitý, alkalické kovy. Pro použití jednotlivých redukčních činidel platí
stejné konstatování jako je uvedené u oxidačních činidel. Do této skupiny spadá mimo jiné
např. chemická redukce v plynné fázi vodíkem.
Z redukčnich procesů lze jmenovat odstraňování šestimocného chromu z povrchové
úpravy kovů jeho redukcí železnatými solemi nebo siřičitany na trojmocný chrom, který lze
odstranit jako málo rozpustný hydroxid chromitý.

5.12.2.4

Neutralizace

Neutralizací se rozumí úprava pH kyselých nebo zásaditých odpadních vod. Volba
způsobu neutralizace závisí na složení a množství odpadních vod, dostupnosti neutralizačního
činidla, vodnosti recipientu a jeho tlumivé kapacitě. Neutralizaci velmi často provází filtrace.

5.12.3 Technologie
založené
a chemických procesech
5.12.3.1

na

fyzikálně-chemických

Srážení

Ionty těžkých kovů a některé anionty (např. CN-) mohou být pro svou toxicitu velmi
závažným znečištěním. Z odpadních vod je lze odstranit srážením jako málo rozpustné
sloučeniny. V praxi přichází nejčastěji v úvahu odstraňování iontů těžkých kovů jako
hydroxidy, zásadité uhličitany, fosforečnany nebo sulfidy. Jako nejčastější látky pro srážení je
používáno vápno, hydroxid sodný (železnatý), uhličitan sodný, sulfid sodný, vápenatý, či
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železnatý. Srážení je komplikováno tvorbou stabilních rozpustných komplexů. Můžeme pak
hovořit o srážení:




sulfidovém,
hydroxidovém,
uhličitanovém apod.

Jedním z hlavních faktorů ovlivňující proces srážení je pH a přítomnost komplexotvorných látek.

5.12.3.2

Koagulační procesy

Proces koagulace je založen na hydrolýze koagulantů na bázi Fe a Al. Nejčastěji jsou
využívány na odstraňování těžkých kovů a koloidů. Významný vliv na účinnost procesu má
typ koagulantu, hodnota pH, počáteční koncentrace polutantu ve vodách.

5.12.3.3

Adsorpce a desorpce

Adsorpcí se nazývá vázání rozpuštěných a koloidních látek na povrchu pevných látek.
Adsorpční a desorpční procesy představují procesy založené na přestupu hmoty, patří do
skupiny difúzních procesů.
Používá se zejména při dezodorizaci a odbarvování vody odstraňování olejů, fenolů
a některých toxických látek z odpadních vod. Jedná se o děje probíhající na mezifázovém
rozhraní, tj. v místě styku dvou fází. Nejčastěji používaným sorpčním materiálem
(adsorbentem) bývá aktivní uhlí, vločky hydroxidu hlinitého nebo železitého, škvára, antracit,
aluminosilikáty, rašelina a v poslední době elektrárenské popílky (systém CINIS).

5.12.3.4

Procesy iontové výměny

Iontová výměna je reverzibilní reakce, při které iont nesoucí elektrický náboj obsažený
v odpovídajícím médiu (kapalina) je vyměněn za podobně nabitý iont iontoměniče. Tyto
procesy se používají např. při čištění vod při sanačních procesech. Používají se buď přírodní
iontoměniče např. zeolity, jíly, nebo uměle vyrobené ve formě polymerů.

5.12.3.5

Membránové procesy (filtrace, separace)

Jejich principem je schopnost separace vstupního média použitím semipermeabilní
membrány (polopropustné) na proud odsolený a koncentrovaný v závislosti na fyzikálních
a chemických vlastnostech vstupního proudu čištěné vody. Pro oddělení směsi se používají
buď porézní membrány, u kterých se využívá rychlosti difúze separovaných složek
membránou nebo porézní polymerní membrány. Mezi nejběžněji používané tyto metody patří
reverzní osmóza.

5.12.3.6

Extrakce

Extrakce je založena na Nerrnstově rozdělovacím zákonu, který se týká soustavy dvou
nemísitelných kapalin a třetí složky, která se v nich rozpouští. Podle tohoto zákona je poměr
rovnovážných koncentrací rozpuštěné látky ve dvou nemísitelných kapalinách při dané teplotě
konstantní. (Opakovaná extrakce, vícestupňová jako extrakce v protiproudu). Výběr
extrakčního činidla závisí kromě na účinnosti také na jeho toxicitě, protože při extrakci
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přechází do vodní fáze a odtud do extrakcí čištěné vody. Účinnost je ovlivněna polaritou
látky, která má být extrahována a polaritou zvoleného rozpouštědla. Extrakce se při čištění
odpadních vod používá buď pro získání významných surovin a některých průmyslových
odpadních vod (např. odfenolování odpadních vod z tepelného zpracování uhlí), nebo pro
odstranění některých specifických toxických látek.

5.12.3.7

Flotace

Při dispergaci plynů v kapalinách vznikají soustavy zvané pěny. Stabilita pěny závisí
na vlastnostech filmové vrstvy obklopující bublinky plynu. Stabilita pěny se zvyšuje adsorpcí
povrchově aktivních látek (tenzidů) ve vrstvě, ale také hromaděním jemně dispergovaných
tuhých látek. Zvlášť stabilní pěny vznikají za přídavku malého množství tzv. kolektorů, které
tvoří filmy, zadržující některé specifické látky. Proces vynášení některých látek bublinkami
vzduchu k hladině a vedoucí k jejich separaci se nazývá flotací. Někdy se flotace kombinuje
se srážením. Flotace se provádí za normálního, sníženého nebo zvýšeného tlaku.

5.12.3.8

Odvětrávání (stripování)

Odvětrávání nebo také stripování je fyzikální proces, při kterém jsou těkavé látky
odstraňovány z kapalné fáze proháněním vzduchem, párou nebo kouřovými plyny. Používá -li
se tlakový vzduch, hovoří se obvykle o odvětrávání. Při čištění odpadních vod přichází
obvykle v úvahu odstranění rozpouštědel, těkavých ropných látek, merkaptanů, sirovodíku aj.,
které by mohly být pro následující čistící procesy škodlivé.

5.12.3.9

Termické způsoby

Z termických způsobů se používá odpařování a spalování, zejména u vod silně
znečištěných organickými nebo toxickými látkami v tom případě, že se nehodí žádný jiný
způsob z dříve popsaných k jejich čištění. Rovněž se užívá spalování čistírenských kalů
a tuhých odpadů. Kromě přímého spalování se používá tzv. mokrého spalováni, které probíhá
při teplotách 200 - 3500 C a za vysokých tlaků v autoklávech.

5.12.3.10

Sedimentace

Obrázek 38. - Řez sedimentační nádrží s kolektorem (odběrným objektem)
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5.13 Způsoby čištění odpadních vod v čistírnách
Způsoby čištění odpadních vod a výběr technologie jsou závislé na druhu a charakteru
odpadní vody, na jejím původu, množství a znečištění a požadavcích limitních hodnot pro
vypouštění. Nemalou úlohu hrají i finanční prostředky, které je nutné vynaložit na
vybudování čistírny odpadních vod, ale i na její budoucí provoz.
Čistírny odpadních vod:




komunální,
průmyslové,
důlní.

Hlavní zásadou je, že se musí odstranit ten druh znečištění, který by mohl ohrozit chod
a správnou funkci následujících zařízení a operací. Čistírna musí vyčistit odpadní vody na
požadovanou čistotu při minimálních nákladech. Funkce čistírny musí být spolehlivá i při
určitém kolísání množství odpadních vod a musí mít minimální nároky na obsluhu a energii.
Při navrhování čistírny odpadních vod lze vycházet ze dvou koncepcí:
1. Extenzivní způsob čištění:






velké objemy zařízení,
delší doba zdržení,
vyšší pořizovací náklady,
menší nároky na obsluhu a regulaci,
snese kolísání množství i znečištění odpadních vod.
2. Intenzivní způsob čištění:









menší objemy,
kratší doba zdržení,
nižší pořizovací náklady,
vyšší provozní náklady,
vyšší nároky na obsluhu a regulaci,
choulostivější na kolísání množství a znečištění odpadních vod,
vyšší intenzita mícháním nebo provzdušňováním.

S rozvojem poznatků, vývojem nových technologií a zařízení se zájem přesouvá
k intenzivnějším metodám. Kapacita či účinnost stávajících čistíren odpadních vod se
intenzifikuje např. instalací modernějších jednobublinových aerátorů.
Obecně je používán následující postup čištění odpadních vod.

5.13.1.1

Mechanické čištění

Slouží jako ochranná část čistírny a zachycuje:




hrubé nečistoty plovoucí a unášené v proudu odpadních vod,
pevné a kapalné látky plovoucí na hladině,
sedimentující pevné látky.
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5.13.1.2




Zařízení pro mechanické čištění odpadních vod

česle, hrubé, střední, jemné, slouží k zachycování hrubých nečistot (suspendovaných
a plovoucích látek),
sitové flitry, pevné, pohyblivé, slouží k zachycení jemnějších nečistot než česle,
lapače písku, štěrků a kamenů, zachycují písek a štěrk stržený deštěm do kanalizace,
apod. Podle způsobu toku odpadní vody se lapače dělí na:
s horizontálním průtokem:





komorový,
štěrbinový,
rozdružovadlo,
válcový rotační,

s vertikálním průtokem:



jímka s nornou stěnou,
bochumský lapač,

s příčnou cirkulací:



hydrocyklony,
vírové lapače.

lapače tuků/ olejů a ropných látek oddělování (sedimentace),


princip: gravitační

usazovaci nádrže/ funkce: sedimentace. Podle tvaru a tomu odpovídajícímu průtoku
odpadních vod usazovacím prostorem jsou usazovací nádrže s průtokem




horizontálním (obdélníková, žlabová nádrž),
radiálním (kruhová nádrž),
vertikálním (válcová, kuželová, jehlanová nádrž).

žumpa a septik neřeší čištění odpadních vod, pouze jí akumuluje.

5.13.2 Biologické čištění
Biologické čištění odpadních vod je velice flexibilní a je použitelné pro široké
spektrum složení odpadních vod. Základní podmínkou je, aby čištěné odpadní vody
neobsahovaly toxické látky či jiné látky, které by mohly negativně ovlivňovat aktivitu
používané biomasy. Tato podmínka se týká zejména nitrifikačních baktérií, které jsou
mimořádně citlivé k působení toxických látek, které mají původ většinou v průmyslových
odpadních vodách.
Využívá schopnosti mikroorganizmů rozkládat organické nečistoty obsažené
v odpadních vodách. Pro jejich činnost je nutné vytvořit optimální podmínky. Organické
nečistoty (nerozpuštěné látky, koloidní, rozpuštěné apod) se přemění na nové organizmy,
neškodné látky nebo na nerozpustné a usaditelné formy – biokal. Obecně se používají dvě
metody biologického čištění odpadních vod:
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aerobní čištění (za přístupu kyslíku)



anaerobní čištění (bez přístupu kyslíku)

5.13.3 Fyzikálně chemické čištění
U splaškových odpadních vod se nepoužívá, někdy je nutné pro čištění průmyslových
odpadních vod k odstranění speciálního znečištění. K čištění odpadních vod se používají
různé chemické reakce (viz výše), jako je oxidace, hydrolýza, neutralizace srážení, čiření,
iontoměniče, dezinfekce apod., případně fyzikální procesy, jako je separace, filtrace,
membránové procesy (ultrafiltrace a reverzní osmóza), adsorpce, sterilizace.

5.13.4 Speciální postupy čištění
S vývojem poznatků v oblasti čištění vod se poloprovozní metody dostávají i do
provozní fáze a znamená to, že se zintenzivňuje čistící proces. Jedním z nových trendů je
použití rozpustných polymérů v čistírenských procesech:
Vysokomolekulární ve vodě rozpustné polyelektrolyty:
1. flokulanty na bázi polyakrylamidu (neionogenní, anionaktivní)
2. koagulanty na bázi polyamínů
 Nemají negativní vliv na zdraví člověka, stanovení toxicity,
Použití:
 výroba pitné vody,
 obalový papír pro potravinářský průmysl,
 čiření cukerných šťav.

5.13.4.1

Odstraňování fosforu z odpadních vod

Jinými speciálními postupy čištění jsou metody, které se týkají odstraňování fosforu
z odpadních vod:
1. biologické odstraňování v aktivačním procesu
 biologické systémy – schopnost - mikroorganizmu navázat více fosforu
2. fyzikálně - chemické metody obvykle se nepoužívají, reverzní osmóza a elektrodialýza
3. chemické metody jsou založeny na tvorbě nerozpustných fosforečnanů vápenatých,
hlinitých a železitých.
 srážení
 koagulace
Srážení nemá vliv na aplikaci kalu na zemědělskou půdu. Snižuje eutrofizaci vodních
toků.

5.13.4.2



Úprava důlních vod

úprava technologií podle převládajícího znečištění
desulfatace:
 technologie reverzní osmózy (extrémně vysoký tlak přes membrány)
 technologie biologické desulfatace
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Důlní vody mají znečištění, které koresponduje s horninovým prostředím, ze
kterého pocházejí.

5.13.5 Zpracování zachyceného kalu
Cílem je převést kal odloučený z vyčištěné odpadní vody na neškodné, nebo
využitelné formy. Proces by neměl být hygienicky závadný (zápach, obtížný hmyz). Kal
vyhnívá a stabilizuje se v následujících zařízeních:




aerobní nádrže
anaerobní nádrže
biologické nádrže (kalová pole).

Kal se dále zahušťuje a odvodňuje pro další možnost využití nebo odstranění. Viz
kapitola 6, Využití a odstraňování kalů.

5.13.5.1

Usazovací nádrže

Usazovací nádrže slouží k sedimentaci kalu z odpadní vody. Jedná se jednak
o anorganický kal před biologickým čištěním, jednak o organický kal za ním – dosazovací
nádrž. Pro správnou funkci usazovací nádrže je důležité pravidelné odvádění kalu z nádrže.
Jinak usazený kal, obsahující organické látky, bude anaerobně vyhnívat (bez přístupu
vzduchu) a vznikající plyn uvádí kal do vznosu. Výsledkem je zhoršená čistota odsazené
vody. V usazovací nádrži dochází nejen ke snížení obsahu nerozpustných (suspendovaných)
látek v odpadních vodách, ale i BSK5 (organických látek).
Na čistírnách odpadních vod se také příležitostně čistí vody z havárií, které mohou se
vyskytnout jak na podzemních, tak na povrchových vodách. Často se jedná o ropné havárie.
Odstraňování havárií se provádí sanačními metodami.
1. Odstraňování havárií podzemních vod
2. Odstraňování havárií na vodních tocích
Na následujících obrázcích jsou uvedena zařízení pro čištění odpadních vod:
Obrázek 39 – Lapače písku
Obrázek 40 – Schéma klasické aktivace kalu
Obrázek 41. - Schéma odstupňované aktivace kalu
Obrázek 42 - Schéma postupně aktivované aktivace
Obrázek 43. - Schéma aktivace kalu s regenerací
Obrázek 44. – Schéma lapeče tuků
Obrázek 45. - Schéma vírového lapače
Obrázek 46. - Schéma hydrocyklonu
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Obrázek 39 – Lapače písku

Obrázek 40 – Schéma klasické aktivace kalu
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Obrázek 41. - Schéma odstupňované aktivace kalu

Obrázek 42 - Schéma postupně aktivované aktivace

Obrázek 43. - Schéma aktivace kalu s regenerací
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Obrázek 44. – Schéma lapeče tuků

Obrázek 45. - Schéma vírového lapače
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Obrázek 46. - Schéma hydrocyklonu

5.14 Extenzivní způsob čištění odpadních vod
Extenzivní (přírodní) způsoby čištění odpadních vod využívají běžné samočisticí
procesy, které v přírodě probíhají v půdním, vodním nebo mokřadním prostředí. V České
republice se tento způsob čištění používá v malých lokalitách nebo u individuální zástavby.
Nejčastější forma extenzivního čištění probíhá formou:




biologických nádrží,
kořenových čistíren,
zemních filtrů.

Při používání uvedených způsobů extenzivního čištění odpadních vod se doporučuje
mechanické předčištění. Zejména u kořenových čistíren a zemních filtrů mohou způsobit
nerozpuštěné látky postupné ucpání náplně. Účinnost kořenových čistíren odpadních vod je
také závislá na klimatických podmínkách, především teplotě.

5.14.1 Biologické nádrže
Biologické nádrže tvoří speciální malé účelové nádrže, které slouží jak k čištění, tak
i dočišťování, krátkodobé akumulaci a popř. i k dalšímu využití čištěných odpadních vod.
Z hlediska využití se biologické nádrže určené ke zlepšování kvality vody dělí do čtyř
základních skupin:





anaerobní biologické nádrže,
aerobní biologické nádrže (mohou být i vysokozatěžované, neprovzdušňované, v zimě
provzdušňované nebo celoročně provzdušňované),
dočišťovací biologické rybníky (průtočné, akumulační),
nádrže s akvakulturami.

Nakládání se vznikajícími odpady:
Za běžného provozu nevznikají žádné odpady, které by vyžadovaly průběžné
odstraňování.
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Jednorázově se odstraňuje dnový sediment (asi 10 let). Odstraňuje se vypuštěním
nádrže a odtěžením sedimentů.

Obrázek 47. – Sedimentační nádrž s provzdušňováním.

Hlavní procesy zajišťující čistící schopnost biologických nádrží jsou:




usazování nerozpuštěných částic,
aerobní a anaerobní čistící proces,
růst fytoplanktonu a vyšších rostlin.

Účinnost čištění se hodnotí podle procenta odstranění znečištění mezi přítokem
a odtokem a u extenzivních způsobu čištění je poměrně problematické, protože nelze
zohlednit dobu zdržení odpadní vody.

5.14.2 Kořenové čistírny odpadních vod
Základní rozdělení jednotlivých typů kořenových čistíren je uvedeno na následujícím
schématu:
Z hlediska průtoku se kořenové čistírny dělí na:




kontinuální nebo diskontinuální,
podpovrchové nebo povrchové,
horizontální nebo vertikální.

V České republice byly a dosud jsou navrhovány prakticky všechny kořenové čistírny
jako čistírny s horizontálním podpovrchovým průtokem a vhodným mechanickým
předčištěním.
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Obrázek 48. -.Schéma biologického vegetačního filtru kořenové čistírny

Při využití kořenových čistíren vznikají následující odpady:







shrabky z česlí,
hrubé nečistoty z lapáku písku,
usazené tuky z lapáku tuků,
kal z usazovacích nádrží různých typů,
posekaný porost kořenových polí,
zkomatovaná ( vyčerpaná) filtrační náplň kořenových polí.

5.14.3 Zemní filtry
Filtrační materiál zemních filtrů můžeme rozdělit podle fyzikálních a chemických
vlastnosti filtračních materiálů:





minerální, charakteru tříděného štěrkopísku a drceného lomového kameniva,
tříděný filtrační materiál s upravenými sorpčími vlastnostmi různého původu a složení,
umělé materiály s přesně definovanými sorpčními vlastnostmi,
umělé plastové materiály upraveného tvaru, vhodného složení a předem určených
fyzikálních a chemických vlastností.

Příklad:
Čistírny CINIS s náplní elektrárenských popílků.
Při nakládání s odpady z kořenových čistíren , tj. výměna náplně platí stejná pravidla
jako u kořenových čistíren.
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Obrázek 49. – Pískový filtr

5.15 Předcházení rizik související s vypouštěním odpadních vod
Pro eliminaci vypouštění znečištěných odpadních vod napomáhají ekonomické
nástroje ve formě:





poplatků,
daně,
sankce,
pokuty.

Placení poplatků by mělo znečišťovatele stimulovat k výstavbě čistíren odpadních vod
nebo k realizaci opatření zabezpečujících snížení produkce odpadních vod anebo míry jejich
zatížení znečišťujícími látkami. Současný návrh poplatkových sazeb byl proto analyzován
z hlediska této základní funkce ekonomického nástroje při řešení problému ochrany vod před
znečištěním.
Další významnou funkcí ekonomických nástrojů v životním prostředí je zajištění
prostředků k podpoře realizace ekologických staveb. Výše poplatkových sazeb byla proto
částečně posouzena i z tohoto aspektu.
Ve všech evropských zemích se ochrana vod před znečištěním zabezpečuje výkonem
státní správy dle platných legislativních předpisů. K vypouštění odpadních vod je třeba
licence, v níž vodohospodářský orgán stanoví podmínky vypouštění, zpravidla údaje určující
množství vypouštěných odpadních vod a jejich jakost. Zatím jen v některých zemích se
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v oblasti ochrany vod uplatňují také ekonomické nástroje. Většinou jde o poplatky za
vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Mezi tyto státy patří také Česká republika.

5.15.1 Poplatkové systémy
V oblasti ochrany vod jsou dnes uplatňovány tyto tři základní typy poplatkových
systémů:




poplatky jsou stanoveny ve výši výrobních nákladů potřebných k odstraňování
zpoplatněného druhu znečištění. Jde o poplatky "nákladového typu";
poplatky jsou odvozeny od výše škod, které vypouštěním odpadních vod
v povrchových vodách vznikají, resp. výše poplatků je stanovena podle míry
škodlivosti jednotlivých polutantů;
poplatky jsou stanoveny v takové výši, aby výnos poplatků pokryl potřebu finančních
prostředků potřebných k výstavbě čistíren odpadních vod.

Zavedení poplatků za vypouštění odpadních vod u nás bylo uplatněno již v roce 1967.
Placení základních poplatků má za následek odstraňovat ekonomickou výhodu těch
znečišťovatelů, kteří své odpadní vody nečistí, přirážka by měla stimulovat znečišťovatele
k výstavbě čistírny odpadních vod. Placení přirážky by mělo zároveň minimalizovat riziko
neúčinnosti poplatkového systému souvisejícího s tím, že je nereálné stanovit poplatkové
sazby tak, aby jejich výše odpovídala výši výrobních nákladů ve všech případech široké
palety druhů odpadních vod a velikosti znečišťovatelů.
Nicméně analýzy zpracované v poslední době ukazují, že hlavně v důsledku růstu cen
čistíren odpadních vod znovu dochází k situaci, že pro velkou skupinu znečišťovatelů je již
dnes ekonomicky výhodnější platit poplatky než zabezpečit čištění odpadních vod. Tento
závažný nedostatek by měl být odstraněn připravovanou novelou poplatkového systému.
Zásady nového poplatkového systému:


Poplatky se budou platit za tyto druhy znečištění
o CHSK (ukazatel organických látek),
o nerozpuštěné látky,
o rozpuštěné anorganické látky (RAS),
o nepolární extrahovatelné látky (NEL),
o fosfor celkový (Pcelk),
o adsorbovatelné organicky vázané halogeny (AOX),
dusík amoniakální N-NH4,
o
o těžké kovy (Hg, Cd, Pb, Cr, Ni, Cu).



Místo za BSK5 se budou poplatky platit za CHSK. Tím se zpoplatní i biologicky těžko
odbouratelné organické látky, které se považují za škodlivější.
Za jednotku znečištění budou všichni znečišťovatelé platit stejnou sazbu; její výše se
určí podle výrobních nákladů na odstranění znečištění na charakteristické velikosti
standardní ČOV. V případě, že toto nebude možné, stanoví se poplatková sazba podle
míry škodlivosti zpoplatněného znečištění.
Poplatky budou platit všechny právnické a fyzické osoby, tj. i rozpočtové organizace,
které ve svých vypouštěných odpadních vodách překračují spodní hranice zpoplatnění
(koncentraci znečištění a roční látkové množství).
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Poplatek se bude, stejně jako dosud, skládat ze základního poplatku odpovídajícího
výrobním nákladům na odstranění znečištění a přirážky k němu. Výše přirážky by
měla být závislá na míře překročení ukazatelů stanovených nařízení vlády ČR č.
171/1992 Sb. a ne na míře zhoršení jakosti vody v toku, jak je tomu dnes. Upouští se
tedy od regionálního pojetí poplatků.
Přirážku k základnímu poplatku nebudou platit ti znečišťovatelé, kteří provozují ČOV
a dodržují ukazatele přípustného znečištění vod. Pokud nejsou ukazatele stanoveny,
budou směrodatné ukazatele stanovené poplatkovým předpisem (suplující ukazatele).
Poplatky se budou platit za množství znečištění skutečně vypuštěné v kalendářním
roce.
Poplatky se nebudou platit za znečištění obsažené v odebrané vodě. Množství
znečištění v odebrané vodě musí prokázat znečišťovatel.
Znečišťovatelům, kteří zahájili práce na výstavbě čistírny odpadních vod nebo zařízení
ke snížení vypouštěného znečištění bude, stejně jako dosud, poskytována úleva
(odklad platby 80 % poplatků).
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6 Kaly, jejich zpracování, využití a odstraňování
6.1 Vznik a produkce kalů
Produkce kalů v České republice představuje asi 11 mil. t ročně, přičemž asi 60 %,
minerální kaly, 24,5 % kaly z úpravy vod a 15 % kaly z čištění odpadních vod. Z pohledu
odpadového hospodářství se jedná o průmyslové odpady. Pro zlepšení jakosti povrchových
vod, zlepšení životního prostředí je nutné důsledné čištění odpadních vod. Za předpokladu
povinnosti čištění komunálních odpadních vod pro sídliště nad 2000 obyv. podle požadavku
EU od r. 2010, je předpoklad nárůstu odpadních kalů z čištění komunálních vod. S touto
skutečností pak je nutné se vyrovnat v rámci využití nebo zneškodnění těchto kalů. Do konce
90. let se v zemích tehdejší Evropské unie se v průměru 40 % čistírenských kalů skládkovalo,
37 % využívalo v zemědělství a 11 % se spalovalo. Od r. 1998 se zakazuje pro země Unie
ukládat kaly na mořské dno. V současné době se prosazuje snaha o návrat ekologicky
důležitých komponent z čistírenských kalů zpět do přírodního cyklu, nejčastěji
prostřednictvím zemědělství. V roce 1991 byla přijata směrnice Evropské unie
o zdokonaleném zpracování odpadních vod. V důsledku této směrnice se zvýšila produkce
čistírenských kalů a jejich odstraňování se stalo problémem.
Využití, zpracování, popřípadě odstraňování minerálních kalů bylo uvedeno v jiných
kapitolách, např. zpracování ve stavebnictví, při výrobě stavebních hmot apod. Tato kapitola
je věnována především zpracování, využití a popřípadě odstraňování kalů z procesu čištění
odpadních vod.

Obrázek 50. - Kalové pole
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Obrázek 51. - Kalové pole s aerací

Obrázek 52. - Kalová laguna

6.2 Kaly z čistíren odpadních vod
Kal je nevyhnutelným odpadem při čištění odpadních vod. Zpracování těchto vod je
navrženo tak, aby odstraňovalo nežádoucí složky z vody a koncentrovalo je do objemově
nevýznamného vedlejšího proudu - kalu. Kal může také obsahovat přebytečnou biomasu
z biologického čištění. Cílem úpravy kalů je zabránit nepříznivým dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví. Koncentrace prospěšných i znečišťujících složek v kalu (a zdravotní
rizika s nimi spojená) závisí na počáteční kvalitě odpadní vody a na úrovni požadované
technologie, která zaručí dosažení kvalitativních požadavků na vyčištěnou odpadní vodu.
Požadavkem je takové využití nebo zpracování kalů, které je přijatelné pro životní prostředí,
udržitelné a ekonomicky únosné. Zpracování kalů obvykle stojí přibližně více než polovinu
celkových nákladů na čištění odpadních vod. Řízení zpracování kalů bude stále komplexnější,
s tím, jak budou přísnější standardy pro životní prostředí a pokud budou výstupy pro kal
omezovány legislativou a stanoviskem veřejnosti. Odpadová politika EU potlačuje ukládání
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odpadů na skládky a podporuje předcházení vzniku odpadů, jejich minimalizaci a recyklaci.
Ukládání kalů na skládky je v ČR zakázáno. Produkci kalů nelze zabránit, pouze lze výběrem
technologie zmenšit jeho množství.
Legislativně je z hlediska odpadového hospodářství problematika čistírenských kalů
upravena vyhláškou MŽP 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na
zemědělské půdě. Je schéma gravitační zahušťovací nádrže.
Na obrázku 52

Obrázek 53. - Schéma gravitační zahušťovací nádrže

6.2.1 Definování kalů
Ze zákona o odpadech a pro účely zákona je kal definován následovně:
a) kal
1. kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících městské odpadní vody nebo odpadní
vody z domácností a z jiných čistíren odpadních vod, které zpracovávají odpadní vody
stejného složení jako městské odpadní vody a odpadní vody z domácností,
2. kal ze septiků a jiných podobných zařízení,
3. kal z čistíren odpadních vod výše neuvedených,
b) upraveným kalem
kal, který byl podroben biologické, chemické nebo tepelné úpravě,
dlouhodobému skladování nebo jakémukoliv jinému vhodnému procesu tak, že se
významně sníží obsah patogenních organismů v kalech, a tím zdravotní riziko spojené s jeho
aplikací,
c) použitím kalu
zapracování kalu do půdy,
d) programem použití kalů
dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.
Vyhláškou č.382/2001 Sb., jsou stanoveny podmínky pro použití kalů na zemědělské
půdě:
a) technické podmínky použití upravených kalů na zemědělské půdě,
b) mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek v půdě,
c) mezní hodnoty koncentrací těžkých kovů, které mohou být přidány do zemědělské
půdy za 10 let,
d) mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek v kalech pro použití na
zemědělské půdě,
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e) mikrobiologická kritéria pro použití kalů,
f) postupy analýzy kalů a půdy, včetně metod odběru vzorků,
g) obsah programu použití kalů.

Obrázek 54. - Zahušťovací nádrž.

6.2.2 Charakteristika kalu
Kal je disperzní systém, který obsahuje látky rozpuštěné, koloidní a suspendované.
Obsah vody v kalu, pokud není nijak upraven odvodňováním, nebo sušením, zpravidla
přesahuje obsah pevných látek, takže takový kal je tekutý. Co do konzistence jsou kaly tekuté,
kašovité až pastovité, vysušené jsou až práškovité, nebo upravené do formy briket. Kromě
kalů z komunálních čistíren odpadních vod, patří sem:
minerální kaly:
z výroby betonů, bělících hlinek, keramiky, cementu, malty, hliníku,
azbestocementu, zpracování grafitu, úpraven vody,
kaly s obsahem kovů:
z pozinkování, tiskáren, povrchové úpravy kovů, výroby a zpracování neželezných
kovů a z elektrolýzy,
kaly z galvanoven:


galvanovny a odstraňování galvanických lázní,

kaly z úpravy vody:


filtrace, sedimentace, změkčování, čiření, úprava napájecí vody, čištění kotlů,

kaly z čistíren odpadních vod:


mechanicko – biologické čištění odpadních vod.

Další kaly z průmyslových výrob jako je zpracování ropy – ropné kaly, z výroby skla
a bižutérie – brusné kaly, kaly z výroby textilu, plastů, kaly rostlinného a živočišného původu
apod., jsou uvedeny v jiných kapitolách.
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Charakter kalů z úpravy vody a z čištění odpadních vod jsou specifické
a charakteristické podle svého původu a lze je rozlišit podle toho, o jaké odpadní vody se
jedná:





kaly z čistíren odpadních vod komunálních,
kaly z čistíren průmyslových vod,
kaly z čistíren důlních vod,
kaly z úpraven vod.

6.2.3 Odstraňování kalů
Odstraňování a využití čistírenských kalů je závislé na jejich složení. Ekologická
závadnost kalů spočívá v proměnlivém složení, na hodnotě pH, konzistenci, toxicitě, obsahu
těžkých kovů, obtížné zpracovatelnosti apod.
Vhodné jsou biologické metody a spalování, dále fyzikálně – chemické metody úprav,
méně vhodné jsou metody skládkování (např. minerální kaly), nebo ukládání na mořské dno.

6.2.4 Úprava kalů
Nejčastější úpravou kalů je odvodňování, solidifikace, hygienizace a termická úprava,
sušení nebo briketace.
Pokud se jedná o kaly z městských čistíren odpadních vod, pak vedle těžkých kovů
jsou druhou složkou zatěžující kaly halogenované organické sloučeniny - sledují se až
v poslední době. Přítomnost halogenovaných organických sloučenin v kalech vadí při dalším
použití, protože:





v biologických systémech jsou cizorodé,
jsou daleko více rozpustné v tucích než ve vodě,
biologická rozložitelnost je většinou malá,
jsou akutně nebo potencionálně nebezpečné pro vyšší organizmy.

Těžké kovy přecházejí do čistírenských kalů z odpadních vod přitékajících na čistírnu
odpadních vod. Primární zdroje těžkých kovů v přítoku na čistírnu odpadních vod jsou
následující:




průmyslová výroba, zejména odpadní vody z povrchových úprav kovů, odpadní vody
z drobné živnostenské činnosti, apod.,
dešťové vody (vliv plynných a pevných emisí),
komunální odpadní vody (vliv přirozeného nebo umělého pozadí).

Kromě kalů z různé činnosti také existují kaly z čištění retenčních nádrží, kaly
z čištění vodních děl a říčních toků a rybniční kaly. Jmenované kaly vznikají spíše nárazově,
avšak jejich množství mohou být řádově v desítkách tisíc tun. Nakládání s těmito kaly přísluší
do legislativy vodního zákona, ale i zákona o odpadech. Nakládání s nimi pak také podléhá
jejich složení, původu a také jejich množství.
Nejčistší kaly jsou v menších osadách bez průmyslu, obklopenými lesy. Naopak
nejvíce kontaminované kaly pocházejí z větších měst, kde je významná průmyslová výroba.
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Z hlediska vodohospodářského lze ovlivňovat složení čistírenských kalů dvěma
způsoby, pokud neuvažujeme o zpracování kontaminovaných kalů speciálními postupy:




změnou technologie na čistírně odpadních vod lze ovlivňovat především obsah
makroživin (dusík, fosfor) a organických látek (uhlík). Lze ovlivňovat stabilizaci kalu
a do určité míry i sušinu odvodňovaného kalu. Obsah těžkých kovů v podstatě nelze
ovlivnit. Laboratorně byl zkoumán vliv teploty a kyseliny na rozdělení těžkých kovů
v anaerobně rozkládaných čistírenských kalech (sušení, extrakce, stanovení obsahu
těžkých kovů v eluátech postupné extrakce).
omezením přítoku znečištěných průmyslových vod těžkými kovy na čistírnu
odpadních vod. V současné době má většina průmyslových výrob vlastní čistírnu
odpadních vod z výroby.

Vysoký obsah těžkých kovů a halogenovaných organických sloučenin v kalech
z komunálních čistíren odpadních vod se stává problematickým při možnosti využití kalů
v zemědělské výrobě.
Ostatní látky, sloučeniny nebo škodliviny jsou zastoupeny v daleko menší míře. Mělo
by se jednat o tzv. stabilizované kaly. Je nutné poznamenat, že stabilizované kaly neznamená,
že tyto kaly jsou dezinfekční. Čistírenské kaly je nutno považovat za potenciálně infekční
odpady, tudíž patří do kategorie odpadů nebezpečných, pokud nebyly podrobeny nějaké
přijatelné úpravě, která tuto vlastnost vylučuje. Problematika čistírenských kalů je řešena
vyhláškou MŽP č. 382/ 2001 Sb., o zapracování čistírenských kalů do zemědělských půd,
novelizována vyhl.č. 504/ 2004 Sb.
Konzistenční forma kalů je uvedena v následující Tabulka 33.Tabulka 33
Tabulka 33. - Konzistenční forma kalů.

konzistence kalu
Tekutá
Kašovitá
Mazlavá
Plastická
rypná – pevná
Humusovitá

koncentrace sušiny v %
0–5
5 – 10
10 – 15
15 - 25
25 – 40
40 – 80

Vyšší obsah sušiny se vyskytuje u kalů sušených za účelem jejich energetického
využití a současně prodloužení doby jejich skladování.

6.2.5 Využívání kalů na zemědělských půdách
Ze zákona o odpadech a vyhlášky MŽP č.382/2001 Sb., vyplývají povinnosti při
užívání čistírenských kalů:
1. Právnická osoba a fyzická osoba, která užívá půdu, je povinna používat pouze
upravené kaly s ohledem na nutriční potřeby rostlin, za podmínek stanovených tímto
zákonem a prováděcím právním předpisem a v souladu s programem použití kalů
stanoveným původcem kalů tak, aby použitím kalů nebyla zhoršena kvalita půdy
a kvalita povrchových a podzemních vod.
2. Původce kalů je povinen stanovit program použití kalů a v tomto programu doložit
splnění podmínek použití kalů stanovených tímto zákonem a prováděcím právním
předpisem. Program použití kalů je povinen předat osobě uvedené v odstavci 1.
3. Použití kalů je zakázáno:
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a) na zemědělské půdě, která je součástí chráněných území přírody a krajiny podle
zvláštního právního předpisu,
b) na lesních porostních půdách běžně využívaných klasickou lesní pěstební činností,
c) v pásmu ochrany vodních zdrojů, na zamokřených a zaplavovaných půdách,
d) na trvalých trávních porostech a trávních porostech na orné půdě v průběhu
vegetačního období až do poslední seče,
e) v intenzivních plodících ovocných výsadbách,
f) na pozemcích využívaných k pěstování polních zelenin v roce jejich pěstování a v roce
předcházejícím,
g) v průběhu vegetace při pěstování pícnin, kukuřice a při pěstování cukrové řepy
s využitím chrástu ke krmení,
h) jestliže z půdních rozborů vyplyne, že obsah vybraných rizikových látek v průměrném
vzorku překračuje jednu z hodnot stanovených v prováděcím právním předpisu,
i) na půdách s hodnotou výměnné půdní reakce nižší než pH 5,6,
j) na plochách, které jsou využívané k rekreaci a sportu, a veřejně přístupných
prostranstvích, nebo
k) jestliže kaly nesplňují mikrobiologická kritéria daná prováděcím právním předpisem.
Použití mikrobiálně kontaminovaných kalů může být provedeno pouze po prokázané
hygienizaci kalů
Snížení produkce kalů, resp. jejich využití, má pozitivní vliv na snížení negativního
vlivu odpadních vod na životní prostředí. Využívání, zpracování nebo odstraňování kalů se
jeví jako výhodné vždy v kombinaci s jiným odpadem, viz níže. U kalů je při jakémkoliv
zpracování nebo využití cenná a podstatná organická, biologicky rozložitelná složka, dále
obsah vody a obsah kovů, zejména těžkých kovů. Nejčastější využití kalů je v zemědělství
buď přímou aplikací nebo formou kompostu, spalování nebo spoluspalování. Novými trendy
využívání čistírenských kalů jsou metody založené na aplikaci metod geochemie do
problematiky úpravnictví.

6.3 Kaly z komunálních čistíren odpadních vod
V čistírnách odpadních vod tvoří kalové hospodářství součást čistírenských procesů,
obvykle koncovou část. Do kalového hospodářství patří mimo jiné i výroba a využití
bioplynu.
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6.3.1 Vznik kalu

Obrázek 55. – Schéma usazování kalů

6.3.1.1 Kal
Kal, při jeho hodnocení jako odpadu může být z pohledu hodnocení nebezpečných
vlastností odpadem nebezpečným, protože může mít jednu z nebezpečných vlastností a to
infekčnost. Proto je důležité i hygienické hledisko, viz již dříve zmiňovaná vyhláška.
Infekčnost je způsobena převážně patogenními mikroorganizmy, jejichž zdrojem jsou odpadní
vody od obyvatelstva. Sleduje se proto nejméně jednou ročně v každé čistírně komunálních
odpadních vod mikrobiální obsah patogenních zárodků (např. Escherichia coli). Dalším
zdrojem nebezpečných vlastností kalu může být vysoký obsah těžkých kovů, které se do
odpadní vody a následně do kalu dostávají především z průmyslových odpadních vod,
částečně i z různých splachů a smyvů.

6.3.1.2 Surový kal
Surový kal – je takový kal, který ještě nebyl stabilizován. Podle místa odběru
z čistírenského systému se rozlišuje kal primární, sekundární, popřípadě terciární.

6.3.1.3 Primární kal
Primární kal - se odděluje ze surové vody v usazovacích nádržích nebo jiných
separačních zařízeních, ze kterých je také odebírán. Tento kal je převážně biologické povahy
a jeho složení je dáno především složením přitékající odpadní vody a poměry ve stokové síti.
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Kal může být ovlivněn i technologií čištění, např. chemickým hospodářstvím, kdy je do
odpadní vody před usazovací nádrž dávkován koagulant.

6.3.1.4 Sekundární kal
Sekundární kal - je odebírán z druhého stupně čištění odpadní vody, z biologického
stupně čištění v dosazovací nádrži. Sekundární kal je častěji označován jako aktivovaný kal,
přebytečný biologický kal Obsahuje nerozložené zbytky organických látek a přebytečnou
biomasu, jeho složení je ovlivněno nejen složením surové odpadní vody, ale také technologií
čištění.

6.3.1.5 Terciární kal
6.3.1.6 Aktivovaný kal
Aktivovaný kal - obsahuje mikroorganizmy (bakterie, plísně, kvasinky a prvoky), které
za intenzivního provzdušňování rozkládají organické látky ve vodách. Od kapalné fáze se
odděluje prostou sedimentací. Složení kalu závisí hlavně na substrátu a technologických
parametrech kultivace.

6.3.1.7 Stabilizovaný kal
Stabilizovaný kal - jinak také vyhnilý kal, je nepáchnoucí, dobře odvodnitelný a je
z hygienického hlediska téměř nezávadný. Vzhledem je tento kal tmavá, až černá amorfní,
neplastická heterogenní směs suspendovaných a koloidních látek.
Zařazení čistírenských kalů z čištění komunálních vod je podle Katalogu odpadů do
skupiny 19, popřípadě 20. Kaly z ostatních výrobních procesů jsou uvedeny v Katalogu
v příslušných skupinách, podle původu.
V procesu čištění komunálních odpadních vod se setkáváme – podle typu čistírny
a technologie čištění odpadních vod - nejčastěji s primárním a sekundárním (aktivovaným
kalem).
Oba typy kalů mají odlišné složení i vlastnosti a mohou být dále zpracovány odděleně
nebo společně. Oddělené zpracování je výhodné tam, kde je možnost využití kalu pouze
z jednoho stupně čištění.
Cílem úpravy kalů je zabránit nepříznivým dopadům na životní prostředí a lidské
zdraví. Koncentrace prospěšných i znečišťujících složek v kalu (a zdravotní rizika s nimi
spojená) závisí na počáteční kvalitě odpadní vody a na úrovni požadované technologie, která
zaručí dosažení kvalitativních požadavků na vyčištěnou odpadní vodu.
Požadavkem je takové využití nebo zpracování kalů, které je přijatelné pro životní
prostředí, udržitelné a ekonomicky únosné. Zpracování kalů obvykle stojí přibližně více než
polovinu celkových nákladů na čištění odpadních vod. Řízení zpracování kalů bude stále
komplexnější, jak budou přísnější standardy pro životní prostředí a pokud budou výstupy pro
kal omezovány legislativou a stanoviskem veřejnosti.
Environmentální politika EU potlačuje ukládání odpadů a podporuje zabránění vzniku
odpadů, jejich minimalizaci a recyklaci. Ukládání kalů do moře bylo legislativně zastaveno
od konce roku 1998. Ukládání kalů na skládky, které je pro některé kaly v Evropě hlavním
výstupem, je obecně považováno za neudržitelné. Produkci kalů nelze zabránit (pouze lze
výběrem technologie zmenšit jeho množství), navíc požadavky na vyšší kvalitu vypouštěné
vody budou dále obecně zvyšovat množství produkovaných kalů. Kaly lze materiálově
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využívat při použití na půdu jako organické hnojivo nebo pro vylepšení kvality půdy
v zemědělství a pro rekultivace. Destrukční metody zahrnují spalování bez nebo s využitím
energie, zplyňování a použití kalu jako procesního paliva, kdy je využíván nebo skládkován
popel.
K dispozici je celá řada technologií zpracování kalů, které jsou rozvíjeny a v případě
nutnosti aplikovány podle místních podmínek a legislativních požadavků. Jsou zaměřeny
hlavně na snižování obsahu vody, patogenů a zápachu. Objevují se technologie schopné
odstranit i takové znečišťující látky jako těžké kovy, ale jsou drahé, a tím v současnosti nejsou
proveditelnou možností. Pro budoucí zabezpečení kvalitativních vlastností kalů budou stále
více potřeba vyspělé technologie, schopné například zajistit odstranění patogenů nebo
produkovat kal s vysokým obsahem sušiny, což rozšíří možnosti využití kalu jako paliva nebo
aditiva do půdy. Volba technologie bude z velké části řízena legislativou a tlaky veřejnosti
i zákazníků a závislá z části na podnikavosti vedení. Vysoce kvalitní produkty z kalů mají
obchodní hodnotu, přinášející možnost zvýšení tržby v budoucnu, což je další stimul
k dosahování kvalitativně zajištěných produktů z kalu, za předpokladu, že legislativa
a kontrola takový vývoj dovolí.
V současné době je zvláštní legislativou řízeno pouze použití čistírenských kalů
v zemědělství.
Množství produkovaných čistírenských kalů je velmi malé ve srovnání s ostatními
odpady, které mohou být použity na půdu nebo mají podobný dopad na životní prostředí, ale
je to jediný přísně usměrňovaný odpad po celé Evropě se specifickými požadavky na kvalitu,
monitoring, pořizování záznamů a hlášení. Takové řízení je zcela v souladu se snižováním
znečištění životního prostředí a zdravotního rizika, ale je nevyvážené a nedůsledné, protože
ostatní kaly nejsou podobně sledovány. To platí zejména pro odpady z chovu hospodářských
zvířat, které jsou jedním z nejrozšířenějších zdrojů organických odpadů (více jak 60 %).

6.4 Zpracování kalu
Způsoby zpracování kalů závisí na místních podmínkách dané lokality, na fyzikálních,
chemických a biologických vlastnostech kalů a na možnosti konečného řešení problému kam
s nimi. V současné době přicházejí v úvahu tři způsoby konečného zpracování kalů:




použití v zemědělství nebo pro rekultivaci,
energetické zhodnocení kalu (anaerobní stabilizace, spalování, spoluspalování,
pyrolýza nebo zplyňování, superkritická oxidace a přímá biochemická výroba
elektrické energie),
země EU – využití anorganických látek z kalu k výrobě hnojiva (struvit) nebo využití
organických látek k výrobě jednodušších organických sloučenin (nižší mastné
kyseliny, alkoholy apod.).

Technologická linka na zpracování kalu musí být uspořádána s ohledem na metodu
konečného řešení. Způsoby zpracování kalů musí splňovat následující podmínky:





vyhovovat platné domácí (i mezinárodní) legislativě v oblasti ochrany životního
prostředí,
být akceptovány veřejností,
maximálně využívat energii a cenné látky z kalů za současné minimalizace nákladů
a celkové potřeby energie,
musí být po technické stránce spolehlivé a ekonomicky dostupné,
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musí být přijatelné z hlediska ochrany životního prostředí (emise, využití energie,
potenciální riziko kalových reziduí pro lidské zdraví apod.),
musí být přijatelná infrastruktura a logistické aspekty včetně způsobu pro zavedení
dané technologie.

Obrázek 56. - Schéma kalového hospodářství
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Obrázek 57. - Schéma sušení kalu

Při výběru technologie zpracování kalů je třeba mít na zřeteli, že minimalizace
bezpečnostního rizika a akceptovatelnost veřejností jsou důležitější než cena navrhované
technologie.
Obecné schéma zpracování čistírenského kalu – podle Dohanyose et al., 2003.
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Obrázek 58. - Přehled základních technologii pro zpracování kalů z COV.

Obrázek 59. - Scan přehledu základních technologií pro zpracování kalů z ČOV

Podmínky pro technologické využití kalů, důvody pro omezení jejich technologického
využití a jejich přínos.
Vzhledem k tomu, že kal má velmi nízký obsah sušiny a v podstatě se vyskytuje
v tekutém stavu, nejdůležitějšími úpravami pro jeho konečné využití jsou metody zahušťování
a odvodňování kalu:





pro zemědělské využití a rekultivaci je základním požadavkem hygienická
nezávadnost a stabilizace kalu (viz vyhl. MŽP č. 382/2001 Sb., pozdější úpravy).
v případě energetického využití lze zpracovávat surový odvodněný kal, nebo kal po
anaerobní stabilizaci, základním požadavkem je získání maximálního množství
organických látek z kalu tak, aby byly vytvořeny podmínky pro maximální využití
energie z kalu,
pro ukládání kalů na skládky se vyžaduje kromě snížení obsahu vody také maximální
snížení obsahu organické složky v sušině kalu.
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Snaha o zlepšení čistoty vod a životního prostředí je také otázka konečného řešení
čistírenských kalů. Konečné zpracování kalů spočívá především ve :







spalování jako odpadu, problémem je čištění spalin, zejména denitrifikace,
úpravě a zpracování kalu za účelem energetického využití, energetika, spalování
v cementárnách, náhrada části fosilních paliv,
mineralizaci - pyrolýza,
zplyňování,
spalování,
mokrá oxidace.

Obrázek 60. - Pásový lis

6.4.1 Složení kalu
Hlavním faktorem ovlivňujícím výběr vhodných metod nakládání s kaly a jejich
zpracování je jejich složení. Mezi nejproblémovější složky patří organické, biologicky
rozložitelné materiály. Podléhají rychlému samovolnému rozkladu a mohou způsobovat různé
hygienické závady (viz infekčnost). Hygienické problémy mohou vznikat také z obsahu
různých patogenních organizmů, které se v kalech mohou vyskytovat i po tepelném
zpracování.
Čistírenský kal je směsí inertních organických látek (živých a mrtvých buněk
mikroorganizmů
účastnících se čistírenských procesů – čištění vod, stabilizace kalu) a anorganické
složky
Obsahy rizikových prvků nebo organických polutantů v kalech jsou ovlivněny
charakterem jejich primárních zdrojů v přítoku na ČOV, mezi které patří:





průmyslová výroba (zejména odpadní vody z povrchových úprav kovů),
dešťové vody (vliv plynných a pevných emisí),
komunální vody (vliv přirozeného a umělého pozadí).
porovnání složení kalu z ČOV a hnědého uhlí – kal se blíží svým složením hnědému
uhlí, má však vyšší obsah popelovin, dusíku a těkavých organických látek,
178





formy výskytu fosforu v kalu- především vivianit (Fe3(PO4)2 . 8 H2O), popřípadě
baricit, fosfátová složka obsahuje kation Fe, v menším množství Mg, popřípadě Ca.
průměrné obsahy rizikových prvků v kalech z ČOV, Pb, Cd, Cr, Hg, Ni, Zn, Cu a As
chování těžkých kovů

Vazba rizikových prvků v čistírenských kalech je rovněž důležitá pro ovlivňování
životního prostředí

6.4.2 Vlastnosti kalů z ČOV
Jsou uvedeny základní parametry, které jsou významné pro jednotlivé technologie při
dalším využívání kalů:
Zemědělství:




obsah sušiny
obsah organické složky (těkavé organické látky)
živiny, těžké kovy, organické mikropolutanty, patogeny, pH´(hodnocení biologické
dostupnosti živin z kalů)
Kompostování:





teplota, obsah sušiny a těkavá organická složka
živiny, nejvýznamnější je poměr C/N
těžké kovy, organické mikropolutanty
Spalování:





teplota, obsah sušiny, těkavá organická složka, výhřevnost
reologické parametry
těžké kovy, organické mikropolutanty
Skládkování:







sušina,
obsah těkavé organické složky,
obsah TOC (celkový těkavý uhlík),
obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík),
těžké kovy.
Stabilizace:



stabilita je definována jako vlastnost, která je konstantní za určitou časovou jednotku
Je vztažena hlavně k biologickým a chemickým parametrům a nikoliv k fyzikálním
(struktura).
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6.4.3 Biologické vlastnosti
Legislativní opatření pro hodnocení biologických rizik kalů z čistíren odpadních vod
jsou zaměřena především na:






určení indikátorových organizmů,
metody stanovení indikátorových organizmů,
určení limitů pro hodnocení,
stanovení metod a technologických podmínek pro hygienizaci,
stanovení způsobu jejich využití, odstranění nebo možného dalšího nakládání.

U kalů z čistíren komunálních odpadních vod je nutné sledovat:






Patogenní organizmy
Indikátorové organizmy
Fyzikální vlastnosti kalů
Ekotoxicita
Analýza rizik při nakládání s kaly z ČOV

6.4.4 Stabilizace a hygienizace kalů
Kritéria pro posuzování stabilizovanosti kalů lze rozdělit do tří skupin:




přímé – globální (toxicita, infekčnost, zápach),
nepřímé – charakterizující (obsah organických látek – ztráta žíháním ZŽ, množství
odstraněných organických látek, TOC, CHSK, BSK5, respirační rychlost, další
produkce bioplynu, ATP, enzymové aktivity, mikrobiologie aj.),
doplňující (odvodnitelnost, viskozita, kalorická hodnota apod.).
Dělení technologie hygienizace kalů podle EU:





metody hygienizace kalů,
biotechnologické metody úpravy, zpracování a hygienizace,
monitorování hygienizačních technologií.
Metody na úpravu kalů lze rozdělit do dvou skupin:




primární,
konečné.

6.4.4.1 Primární metody
Primární metody slouží jako první stupeň a usnadňují průběh nebo jsou podmínkou
pro jejich
konečné zpracování.
Mezi primární metody úpravy kalů patří:
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separace - třídění odpadů podle kvality před jejich zpracováním, oddělení organické
frakce,
kondicionace – chemická, termická nebo fyzikálně - chemická předúprava (přídavek
flokulantu ke zlepšení odvodnění kalů, termická předúprava aktivovaného kalu.
zahušťování a odvodňování - metody pro zvýšení koncentrace sušiny kalu před jeho
dalším zpracováním (na koncentraci sušiny do zhruba 40 %),
sušení - zvýšení obsahu sušiny na 60 – 95 %,
anaerobní biologická stabilizace – metanizace - účinná metoda zušlechtění odpadu
přeměnou převážné části jeho organické složky na bioplyn, současně dochází
k minimalizaci množství zpracovávaného kalu a k jeho hygyienizaci.

6.4.4.2 Finální metody nakládání s kaly
Mezi konečné – finální metody nakládání s kaly patří:







skládkování - uložení na zabezpečenou skládku, pokud se nenalezne jiný způsob
využití nebo odstranění. Z ekologického hlediska je to nejméně vhodné řešení
a v rámci EU je omezeno, popřípadě zakázáno. Mezi odstraňování kalů ukládáním je
možné považovat za ukládání čistírenských kalů do lagun (jednodruhová skládka).
Obdobně lze považovat za odstraňování kalů jejich ukládání na mořském dnu, i když
tato metoda je legislativou EU rovněž omezena.
spalování - nejúčinnější metoda hygienizace kalu, využívat by se měla zejména pro
energetické využití kalu, nebo v případě kontaminace kalu, kdy kal nelze použít pro
aplikaci na zemědělskou půdu, nebo obsahuje toxické látky, nebo látky jinak
nebezpečné
kompostování - aerobní biologická stabilizace kalu, využití pro tvorbu kompostu
aplikace do půdy – využití kalu jako hnojiva v zemědělské výrobě

6.4.4.3 Aerobní a anaerobní stabilizace kalu
Pro využití kalů v další technologickém nebo energetickém procesu je důležité
zahušťování a odvodňování kalů.
Zahušťování kalu před jeho dalším technologickým zpracováním má mimořádnou
důležitost, protože zejména limituje :




tepelně energetickou bilanci anaerobního mezofilního popř. termofilního procesu
zpracování kalu a následně i energetickou bilanci celé čistírny odpadních vod
velikost stabilizačních nádrží
produkci kalové vody

Příklad 1- tepelně energetická bilance anaerobního mezofilního procesu:
ČOV o velikosti 60 000 EO s anaerobní mezofilní stabilizací kalu.
Surový kal o koncentraci sušiny 2,5% , denní produkce kalu je 150 m3/d. Při
správném procesu metanizace by produkce bioplynu mohla být asi 1200m3/den. Spalováním
veškeré denní produkce bioplynu v plynových kotlích s dobrou účinností lze vyrobit asi 6500
kWh/d tepla. Pokud by se teplota vyhnívání udržovala na konstantní hodnotě 40 st.C, tak by
v zimním období v době mrazů, kdy teplota surového kalu je asi 8st.C, veškeré vyrobené
teplo z bioplynu sotva stačilo na ohřev kalu a vyrovnání tepelných ztrát únikem přes plášť
vyhnívací nádrže. Otop objektů ČOV a další potřeby tepla by se musely zajišťovat z jiného
tepelného zdroje.
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V případě zahuštění kalu na 5%, snížilo by se objemové množství na polovinu, tj.
75m3/d, při stejné produkci 1200m3 /d, produkce by se zvýšila, protože by se zvýšila doba
zdržení kalu ve vyhnívací nádrži na dvojnásobek. Za stejných zimních podmínek pro
metanizaci kalu by se spotřebovalo asi 3800kWh/d tepla. To znamená, že pro otop objektů
ČOV z bioplynu by ještě byl zbytek k dispozici.
Příklad: V zařízení, které bylo instalováno ve Finsku na úpravu čistírenských kalů
a tuhého komunálního odpadu nebo zemědělského odpadu, popřípadě odpadu ze zpracování
ryb se nechá ve vyhnívací nádrži proběhnout termofilní vyhnívací proces. Teplota
vyhnívacího procesu je 55 st. C. Zpracovávaný odpad má asi 15 % sušiny. Z nádrže vychází
asi 50 % základního kompostovacího materiálu, 15 % bioplynu a 30 % vody. Plyn obsahuje
65 % metanu a 34 % oxidu uhličitého.

Obrázek 61. – Schéma uspořádání ATS reaktoru

6.4.4.4 Odvodňování kalů
Odvodňování čistírenských kalů se provádí buď sedimentací zahuštěných kalů
uložených na kalových polích (extenzivní způsob), nebo kontinuálně jako koncový stupeň
procesu technologie čištění odpadních vod.
Jedním z nejpoužívanějších způsobů odvodnění kalů je odvodňování pomocí kalolisů.
Tento způsob patří mezi starší a jednodušší technologie. Dosahovaná koncentrace sušiny se
pohybuje okolo 22 %. V České republice bylo ještě v 80. letech mechanické strojní
odvodňování kalů rozšířeno poměrně málo.
Mechanicko – biologická čistírna odpadních vod produkuje:



primární kal,
přebytečný aktivovaný (biologický) kal.

6.4.4.5 Odvodňování primárních kalů
Odvodňovací strojní zařízení může být buďmobilní nebo stacionární.
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V moderních technologiích se tato zařízení používají jako vysokotlaká.
1.Mobilní odvodňovací zařízení
a) pásový lis, nevýhody: zanášení, velká spotřeba prací vody (6 l/s)
b) šnekový kalolis - možnost zanášení, je nutná předchozí filtrace mechanických
nečistot
c) odstředivka
2. Stacionární odvodňovací zařízení
a) pásové lisy
b) odvodňovací odstředivky
c) filtrační lisy

Obrázek 62. – Schéma linky odvodňování primárního kalu

Výkonnost všech zařízení je závislá na obsahu sušiny na vstupu, na použitém flokulant
u a jeho dávkovací koncentraci apod. Kal přiváděný do odvodňovacího zařízení by měl být co
nejvíce homogenní, z těchto důvodů je nutné zajistit co nejdokonalejší promíchání flokulační
směsi. Je tudíž požadována vyrovnaná kvalita kalu. Výsledek může být ovlivněn i stavem
vloček odvodňovaných kalů. Ať se použije pro odvodnění kalu jakékoliv zařízení, vždy je
nutná chemická úprava kalu.
Při odvodňování kalu na pásových lisech je dosahováno poměrně dobrých výsledků,
lepší výsledky se získávají, pokud jde o obsah sušiny, za použití membránových tlakových
filtrů nebo tlakových odstředivek. Pořizovací náklady tohoto zařízení jsou však vyšší.
Odvodňování biologického kalu se liší od odvodňování primárního kalu především
v tom, že primární kal vstupuje do strojního odvodňovacího zařízení ze zahušťovací
(vyhnívací nádrže).

Obrázek 63. - Schéma odvodňovací linky biologického kalu

Vyhnilé čistírenské kaly mají lepší filtrovatelnost, oproti aktivovanému nebo
vodárenskému kalu. Bez úpravy kalu probíhá pomalá filtrace, dociluje se malý výkon
zařízení. Z hlediska dalšího nakládání s odpady je rozhodující koncentrace sušiny filtračního
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koláče. Při poměrně vysokém tlaku se získá filtrační koláč dostatečné pevnosti pro ukládání
na skládku. Pokud se takto odvodněný kalový filtrační koláč spaluje, nebo se jinak
zpracovává, pak dosažení mezní hodnoty není nutnou podmínkou, ale podmiňující (vyšší
spotřeba energie, nižší výhřevnost kalu, vyšší náklady).
Při filtraci kal o nižší sušině ulpívá na filtrační plachetce a dochází ke zhoršení procesu
filtrace.
Úplné vysušení kalu na 90 – 95 % zbytkové sušiny je možné dosáhnout za cenu
vyšších nákladů. Výhodou je neomezené skládkování pro jakékoliv účely a samozřejmě
zlepšení přepravy.

6.4.4.6 Sušení kalu
Sušení kalu se používá především v případě kontaminace kalu nad hodnoty, které
zamezují jeho zemědělské využívání a dále v případě nadprodukce kalů ve sledované oblasti.
Sušení kalu je energeticky náročné a přistupuje se k němu v případě energetického využití,
protože mimo jiné je vysušený kal i dlouhodobě skladovatelný za vhodných podmínek.
Usušený kal z (splaškových) komunálních čistíren odpadních vod mívá složení a výhřevnost
obdobnou hnědému uhlí.
Pro sušení kalů z čistíren odpadních vod se osvědčily následující postupy:
Konvenční:




rotační bubnové sušárny
pásové sušárny
fluidní
Kontaktní:




tenkovrstvé sušárny
diskové sušárny.

Výběr systému sušení se provádí individuálně a je třeba vzít do úvahy druh kalu,
energetické možnosti, další manipulace s kalem, jeho další využití nebo odstraňování apod.
Vysušený kal se používá především k následujícím účelům:


spalování ve spalovnách komunálních odpadů, kam je kal ve formě granulí vnášen do
spalovacího procesu jako výhřevná složka. Ekonomie tohoto způsobu využití je dána
- využitím kapacity spaloven
- využitím odpadního tepla
- výší poplatků za ukládání tuhých odpadů ze spalovacího procesu



využití kalu jako částečná náhrada paliva v některých technologických procesech
(např. výroba tepla a elektrické energie v teplárnách a elektrárnách, cementárny při
výrobě cementu, dále při výrobě cihel apod.). Zde je nutno posoudit nejen vliv na
životní prostředí, ale také vliv na kvalitu výrobku. Z tohoto důvodu jsou před použitím
této technologie požadovány provozní zkoušky.

využití jako součást pro uplatnění v zemědělství. Tento způsob je závislý na složení
kalu a jeho další úpravě na hnojivo.
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Kal:
částečně vysušený (50 – 70 % sušiny):




skládkování
spalování
komposty
úplně vysušený (90 – 95 % sušiny):



spalování (zvyšuje se výhřevnost, dlouhodobé skladování pro energetické využití).
Úplně vysušený kal je stabilní, dlouhodobě skladovatelný

Obrázek 64. - Schéma technologie EcoDry - firmy Andritz

6.4.4.7 Faktory příznivě ovlivňující proces sušení kalu






velké množství procházejícího tepla,
teplota sušení,
vysoký tlakový parciální spád,
velká plocha přenosu tepla,
tenká vrstva sušeného kalu.

Pro zdárný průběh procesu sušení je třeba předat kalu co nejvíce tepla takovým
způsobem, aby se částice kalu lokálně nepřehřívaly.
Vysušený kal má obsah sušiny 60 - 95 %, sypnou hmotnost 0,4 – 0,9 t/m3
a vyskytuje se ve formě od prachovité konzistence až po granulát bez prachového podílu.
Charakteristickými vlastnostmi zpracovaného čistírenského kalu odvodněním
a sušením jsou:






vysoká atmosférická stálost,
relativní mikrobiologická čistota,
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snadná manipulovatelnost,
značný energetický potenciál.

Výroba alternativního paliva z kalů, biomasy a některých typů ostatních odpadů patří
do skupiny obnovitelných zdrojů energie, které se v rámci ochrany životního prostředí
dostávají do zájmu odborníků nejen v Evropské unii, ale na celém světě. Výroba paliva z kalů
a jiných odpadů je v řadě zemí již uplatňována natolik, že se stává významnou složkou
v energetických bilancích. Dosavadní poznatky a výsledky dokazují, že směr likvidace , resp.
využití kalů z ČOV jeho přepracováním na palivo je správný a že správným přístupem lze
dosáhnout ekonomickou a ekologickou cestou nejen využití odpadu, ale zajistit přínos do
energetiky a životního prostředí pro příští generace.
Pro využití kalů v zemědělství je nutná znalost problematiky filtrace aerobně nebo
anaerobně stabilizovaných tekutých čistírenských kalů původním nebo jiným porézním
prostředím.
Problematika se řeší :






při aplikaci tekutých stabilizovaných kalů na půdu v zemědělství nebo lesnictví,
při stanovení průběhu infiltrace kalů do podloží u kalových lagun,
k určení průběhu filtrace kalu ( kalové vody ) filtračním prostředím k odvodňovacím
prvkům kalových polí, odvodňovacích polí s mokřadní vegetací,
při posouzení rychlosti infiltrace tekutých kalů při havarijních únicích kalů ze
skladovacích prostor, potrubí do okolních ploch,
vegetační kořenové čistírny.
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Obrázek 65. - Schéma zpracování a využiti čistrírenských kalů
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Obrázek 66. - Kal z procesu čištění odpadních vod

6.5 Využívání kalu
6.5.1 Zemědělství
Při využívání čistírenských kalů v zemědělství je nutné respektovat vyhl. MŽP
č. 382/2001 Sb. v novele č. 504/2005 Sb., o použití čistírenských kalů pro přímé zapracování
do zemědělské půdy. Stabilizované, odvodněné kaly představují svým bohatým obsahem
organických látek, živin a biologicky aktivních látek, významný doplňkový zdroj chybějících
organických a ostatních hmot v zemědělsky využívané půdě. Zahraniční zkušenosti
jednoznačně ukazují na zvyšování trendu důsledné recyklace. Problémem zůstává neochota
využití čistírenských kalů ze strany zemědělské výroby, především z obav o zanesení těžkých
kovů, POP a infekčních mikroorganizmů do půdy..
Z hlediska potřeb zemědělců by měl kal pro zemědělské využití odpovídat
následujícím kritériím:
1. Kal snadno manipulovatelný, mající vyhovující obsah sušiny Tekuté kaly by měly být
zahuštěny na maximum, aby se vyloučila doprava vody a zamokření terénu, kaly ale
musí zůstat „ čerpatelné „. Cílem je disponovat na čistírnách odpadních vod
skladovací kapacitou 6 – 12 měsíců, především ve sledovaných citlivých oblastech.
Tento požadavek vyžaduje značné investiční náklady, ale výrazně ulehčí další provoz
a manipulaci a kalem. Zásadně se upřednostňuje výstavba více skladovacích nádrží
kalu o obsahu 500 m3, než jedna velkokapacitní nádrž. Vycházejí –li potřebné
uskladňovací kapacity neúměrně vysoké, je třeba kaly odvodnit a to buď na vlastní
čistírně, nebo na některé jiné. Produkci pastovitých kalů je třeba zcela vyloučit, aby se
zabránilo potížím, které se vyskytují ve všech stádiích manipulace s kaly, tj.
skladování, odběru, rozvozu i zapracování do půdy. Odvodněné kaly by měly mít
dostatečně vysoký obsah sušiny (přes 25 %), aby se usnadnila manipulace
s produktem. Kaly musí být sypné,resp. v rypném stavu a doporučuje se vápnění, které
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znamená zvýšení pH a způsobuje úniky čpavku. Vápněním se také do jisté míry
provádí i hygienizace kalu. Vápněné kaly nacházejí mnohem snáze odbyt. Ve
složitějších případech muže být řešením kompostování.

2. Produkty homogenní s konstantním složením Obsah sušiny a tedy i obsah hnojivých
prvků se mění především u tekutých kalů. Kolísání činí běžně 50 – 100 %, ale i 200 až
300 %. Je třeba připomenout, že pro dávky hnojiv mají být odchylky menší než 1 %.
Tekuté kaly ba měly být po odpuštění tekuté fáze (kalové vody) homogenizovány.
Uskladňovací nádrže s relativně plochým dnem dávají z tohoto hlediska lepší výsledky
než uskladňovací nádrže se dnem konickým. Co se týče odvodněných kalů, je
optimální stabilizovat kvalitu výsledného produktu a dobře ji definovat. V praxi však
dochází k tomu, že kaly dodávané do zemědělství mají složení relativně kolísavé, a že
rozbory kalů z jednotlivých kontejnérů se značně liší a problém neřeší.

3. Produkty bohaté na hnojivé látky. Kaly hodnocené jako bohaté na hnojivé látky se
mnohem lépe uplatňují v zemědělství, zejména z hlediska dobrého zajištění
zásobování půdy dusíkem. Mineralizaci organických podílů je třeba principiálně
zvyšovat v období několika let. Vápnění kalu zajímá obvykle zemědělce nejen
z hlediska dotace vápníku do půdy, ale proto, že jsou lépe stabilizovány. Jedná se
o způsob úpravy, který se jeví jako perspektivní a měl by se v tomto smyslu dále
vyvíjet. Pokud jde o organický podíl obsažený v kalu, je velmi variabilní. Může
pomoci zlepšit strukturu půdy v roce, který následuje po aplikaci, ale efekt se velmi
rychle ztrácí v průběhu času.

4. Produkty neobsahující těžké kovy. Zemědělci nemají zájem kontaminovat své
pozemky. Jejich odběratelé jako např. potravinářský průmysl, požadují produkty
vysoce kvalitní, které pokud jsou exportovány, podléhají ještě přísnějším normám
kvality. Jestliže má půda čistící schopnost pro organické látky, pak totéž neplatí pro
těžké kovy.
5. Produkty dobře definované a s jasným původním označením. Složení kalu musí být
spolehlivě stanoveno akreditovanými laboratořemi, normalizovanými analýzami
v souladu s evropskými normami. Předpokladem je správný odběr vzorků. Označení
kalu by mělo být provedeno jasným způsobem pro dobrou informovanost zemědělců
a musí být reprezentativní pro každou dílčí dodávku.
6. Kaly zbavené patogenních zárodků. Organizmy přítomné v kalu a potencionálně
patogenní pro člověka a zvířata kolísají v jednotlivých druzích i počtech. Hygienická
rizika jsou snížená, pokud jsou kaly podrobeny vhodné úpravě, anaerobní stabilizaci,
vápnění, kompostování a pokud jsou dodržována určitá pravidla při aplikaci kalu na
půdu jako např. dodržování lhůty jednoho měsíce od doby aplikace na travní porosty
pro vypuštění zvířat na pastviny. Ve snaze vystavit zemědělce co nejmenšímu riziku,
jsou kaly přednostně aplikovány na ornou půdu. Vyřešené skladování tekutého kalu
problematiku výrazně zjednodušuje.
7. Kaly, které nemají nepříznivý vliv na životní prostředí. Důležité je nezanedbávat vliv
kalu na životní prostředí a životní styl. Obyvatelé měst a vesnic jsou stále více
citlivější na problematiku skládek kalů na polích, okrajích vozovek a polních cest,
i když jsou respektovány legislativou požadované vzdálenosti. Platí to zejména
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v případech, kdy mají kaly odpuzující vzhled, šíří nepříjemný zápach a přitahují hmyz.
Veškeré tyto nepříjemnosti musí být striktně redukovány na minimum i případným
zákazem těchto skládek. Z praxe jsou známy případy, kdy skládky musely být
přemístěny nebo překryty. V odpadních vodách se vyskytují choroboplodné zárodky,
které se během čistícího procesu neodstraní a přecházejí do kalu, jedná se o bakterie,
viry, parazity, kvasinky a plísně. Důležitý je pak epidemiologický význam výskytu
choroboplodných zárodků v čistírenských kalech pro rostliny.
Hygienické hodnocení fekálního znečištění kalů z čistírny odpadních vod, určených
pro aplikaci na zemědělskou půdu
Tabulka 34. - Hodnocení fekálního znečištění kalů z ČOV.

Kategorie znečištění půdy pro
aplikaci
I
II

Maximálně přípustný počet v 1 gramu aplikovaného kalu
fekálně koliformní bakterie
fekální streptokoky
pod 103
pod 103
3
nad 10
nad 103

Kategorie I - kaly je možno obecně aplikovat na půdy využívané v zemědělství při
dodržení ostatních ustanovení uvedených ve vyhlášce č.382/ 2001 Sb., o zapracování
čistírenských kalů do zemědělských půd.
Kategorie I I - kaly je možno aplikovat na půdy určené pro pěstování technických
plodin, na půdy určené k rekultivaci a výjimečně na zemědělské půdy při zabezpečení
hygienického dozoru.
Vyhnilé stabilizované kaly z čistíren odpadních vod jsou využitelnou druhotnou
surovinou, obsahující organické látky biologického původu, makroživiny, zejména dusík
a fosfor, dále mikroelementy, v zemědělství sledované pro jejich deficit v půdě a řadu
stopových prvků s pozitivními účinky na biosystém. Stopové prvky, zejména kovy musí být
zastoupeny v přiměřené koncentraci a vzájemně vyvážené. Za těchto podmínek lze používat
kaly z čistíren odpadních vod ve formě přímého hnojení na polní kultury a trvalé travnaté
porosty. V pěstitelské praxi trvalých ovocnářských kultur a ve vinohradnictví se u nás tyto
kaly používají pouze sporadicky.
Rozhodující a stěžejní otázkou při použití kalů bude v zemědělské výrobě přímo nebo
pro účely kompostování, obsah t ě ž k ý c h k o v ů .
Přímé zapracování kalů do zemědělských půd může být prováděno až po stabilizaci
a desinfekci kalu.

6.5.2 Kompostování kalů
Výroba kompostů podléhá normě ČSN 46 5735, „Průmyslové komposty“. Tato norma
stanoví postup přípravy surovin, jejich navážení, způsob a termíny překopávek, udržování
správné teploty, závlahy a doby zrání. Využití kalů pro kompostování představuje značné
možnosti nejen pro kaly, ale i ostatní biologicky rozložitelné odpady. Další otázkou je způsob
kompostování, v ČR se nejčastěji používá kruchtový způsob kompostování na nezakryté
ploše. Přesto, že kvalita kalů z jednotlivých čistíren odpadních vod může být značně odlišná,
většina těchto kalů splňuje limitní podmínky rizikových prvků i patogenních mikroorganizmů
pro výrobu průmyslových kompostů, uvedených v normě. Problém není ve zpracování
nezávadného kalu, ale ve vytvoření dostatečných příležitostí pro uplatnění kompostů. Jednou
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z možností je zemědělství, jak již bylo uvedeno. Kromě přísných , někdy problematických
požadavků na přísné limity, klesá zájem zemědělců o průmyslové komposty jako hnojivo.
Významnou příležitostí pro uplatnění kompostů a tudíž i čistírenských kalů představují
antropogenní půdy a jejich rekultivace. Komposty, které jako jednu z výchozích složek
využívají čistírenské kaly, nacházejí uplatnění ve větším objemu právě při rekultivacích. Je
ovšem nutné problematiku řešit komplexně.
Využití čistírenských kalů pro výrobu kompostů se jeví jako nejvhodnější ve směsi
s dalšími biologicky odbouratelnými odpady.
Příklady:

a) kal, listí, zelené řezivo, zrání kompostu 9- 15 týdnů, hotový kompost neobsahuje
nadlimitní množství těžkých kovů. Kompostovací proces probíhá v uzavřených
kontejnerech,
b) čistírenské kaly, rozdrcené dřevo, komunální odpad, konečný produkt je určen pro
rekultivaci skládek,
c) rychlokompost ve fermentačním žlabu s automatickým překopáváním pomocí spodní
vybírací frézy a následným sušením v pásové sušárně. Kompost zpracovává kejdu
a čistírenské kaly a konečný produkt je stabilní homogenní organominerální hnojivo,
určené pro aplikaci na pole,
d) čistírenské kaly a popel ze dřeva, který při kompostování je schopen snižovat zápach
nejen během kompostování, ale i finálního výrobku. Umožňuje to vysoký obsah
uhlíku, který odstraňuje organické sloučeniny síry, které většinou způsobují zápach.
Popel také dodává živiny, je porézní a tím usnadňuje pohyb kyslíku během
kompostování. Při použití popela je nutná větší kontrola prachu a důkladnější údržba
zařízení. Musí být také zvolen vhodný typ popela, není vhodný popel s vyšším pH
a nižším obsahem uhlíku,
e) fluidizované kompostování čistírenských kalů je novou metodou úpravy kalů
a biologicky rozložitelných odpadů. Postup má tři fáze: odpad přichází nejdříve do
samovytápěného termofilního reaktoru, který dodává do postupu proudovou aerací
kyslík. Poté se oddělují tuhé látky a kapaliny, které jdou dále do systému pro
biologickou úpravu. Tuhé složky se chemicky upravují a vrací se zpět do termofilního
reaktoru. Výhodou metody je lepší kontrola zápachu, nižších nákladů a je schopna
vyhovět přísným nařízením týkajících se limitních hodnot.

6.5.3 Využití čistírenských kalů pro krmné účely
Aktivovaný kal obsahuje vysoké množství bílkovin, aminokyselin, vitamínů
(především vitamínu B12) a další růstové faktory. Nevýhodou aktivovaného kalu je:




široký rozsah a rozdílnost organického substrátu,
rozdílná technologie jednotlivých čistíren,
množství a kvalita anorganického podílu.

Pokud by měl aktivovaný kal potřebné parametry, pak může být využíván jako
bílkovinný zdroj pro krmné účely. Využití aktivovaného kalu pro dané účely brání zejména:
nutnost 100 % zajištění hygienické nezávadnosti
vysoké náklady na úpravu kalů
předsudky veřejnosti.
191

Původ aktivovaného kalu ovlivňuje jeho nutriční hodnotu. Nejvyšší hodnotu
dusíkatých látek mají aktivované kaly z čistíren odpadních vod z porážky drůbeže a z jatek
(přes 50 %). Rovněž tak ovlivňuje nutriční hodnotu zvolená technologie úpravy a zpracování
kalu. Např. při předúpravě aktivovaného kalu kyselinou fosforečnou s následným ohřátím na
80 st. C se mírně snižuje nutriční hodnota aktivovaného kalu. Obsah stravitelných látek je
také ovlivněn dodržením technologického postupu.

6.5.4 Využití ve stavebnictví
Tento způsob využití kalů vychází z možnosti přídavku kalu do stavebních hmot,
podle vhodných receptur. Vzniklé stavební hmoty nesmějí však ztratit své požadované
vlastnosti a nesmí dojít k porušení hygienických předpisů. Čistírenské kaly se např. používají
při výrobě cihel.

6.6 Odstraňování čistírenských kalů
6.6.1 Skládkování
Podmínkou pro uložení kalu na skládku je jeho stabilizace a odvodnění. Ve většině
evropských států platí, že spodní hranice koncentrace sušiny pro kal je cca 45 %, aby bylo
možno kal bezpečně skládkovat. Znamená to, že kal musí být strojně odvodněn, nestačí
většinou přirozené způsoby odvodnění sedimentací (laguny a kalová pole). Na skládky je však
možné ukládat kaly v tzv. rypném stavu, tj. obsah sušiny 25 – 40 %. Vhodné je skládkování
kalů s jinými odpady.
Je-li skládka zabezpečena a uzpůsobena pro ukládání kalů, je možné ukládání kalů
společně s komunálním odpadem, podporuje to metagenezi (metanizaci odpadu). Jedná se, jak
již bylo uvedeno o anaerobně stabilizovaný kal.
Skládkování čistírenského kalu se provádí různými způsoby. Ne všechny způsoby
ukládání kalů se osvědčily a některé mohou mít dopad na provoz skládky, zejména když se
ukládá větší množství neodvodněného kalu, což může vést ke snížení stability skládky, nebo
ke změně dlouhodobého chování skládky. Ukládání kalů na skládky je:



na samostatných kalových skládkách (lagunách), kam se ukládají neodvodněné kaly
s nízkým obsahem sušiny,
společně s komunálním odpadem na skládkách komunálních odpadů.

Při ukládání čistírenských kalů společně s komunálním odpadem jsou na skládku
a způsob ukládání kladeny následující požadavky:





stabilita tělesa skládky musí být dlouhodobě zabezpečená, kal musí mít odpovídající
pevnostní vlastnosti a je třeba ho do skládky správně zabudovat,
skládka musí být zabezpečena vůči vzdutí plynem a průsakovou vodou, tj. skládka
musí být vybavena drenážním systémem na odvod skládkových vod a systémem na
shromažďování a odvod skládkového plynu,
ukládání komunálního odpadu a kalu musí následovat po sobě tak, aby se tuhý
komunální odpad a kal mohly optimálně zhutnit,
kal se nesmí ukládat přímo na dno skládky, měla by být uložena nejméně 3 m vysoká
vrstva odpadu,
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kal by měl být uložen nejméně 5 m od okraje svahů skládky, vrstva kalu nesmí jít
průběžně pře celou skládku,
společné skládkování čistírenského kalu a tuhého komunálního odpadu je možné
nejdéle po dobu 5 let.

V současné době je skládkování čistírenských kalů v České republice prakticky
zakázáno (v souladu naší a evropské legislativy odpadového hospodářství). Na druhé straně to
je do jisté míry škoda v případě reaktivních skládek, které jsou vybaveny a zabezpečeny podle
výše uvedených podmínek a skládky slouží zároveň k výrobě bioplynu pro energetické
využití. Jedná se o jednu z velmi jednoduchých výrob energie z alternativních obnovitelných
zdrojů.

6.6.2 Spalování kalu
Spalování kalu je nejhygieničtějším způsobem konečného zpracování. Obvykle ho
předchází sušení, nebo alespoň strojní odvodnění. Kaly jsou většinou spalovány s jiným
odpadem, např. vytříděným komunálním odpadem nebo průmyslovým odpadem s vysokým
obsahem organického podílu, který dobře hoří. Spálením dojde k výraznému snížení objemu
kalů a zbytek po spálení je odpad, který lze sládkovat za podmínek daných legislativou.
V SRN byly prováděny pokusy se spoluspalováním čistírenských kalů v uhelných
elektrárnách, které byly úspěšné a je možnost jejich aplikace. Dalším možným jak
odstraněním kalů, tak jejich využitím je spalování v cementárnách. Kal se upraví odvodněním
a granulací a slouží jako palivo při výrobě cementu. Prakticky všechny škodliviny jsou
zachyceny v procesu výroby, nevzniká žádný popel, nemusí se odstraňovat obsah filtrů.
V celé řadě případů se kaly spalují nebo spoluspalují s jiným odpadem a využívají
jako palivo, např. spalování biologických kalů v sypkém stavu s příměsí celulózového
odpadu, popřípadě ve formě slisovaných briket. Při tomto spalování vzniká podstatně menší
množství oxidu siřičitého než při spalování komunálních odpadů nebo uhlí. Legislativa
ochrany ovzduší umožňuje v některých zemích použití spalitelných odpadů jako tepelného
ekvivalentu náhradu až 25 % uhlí. Podmínkou je samozřejmě posouzení a případný
schvalovací proces pro určité odpady. Běžně se používají čistírenské kaly, zbytky z výroby
papíru, plastů, staré dřevo. K posouzení vhodnosti také patří způsob dopravy a vzdálenost,
skladování, dávkování, vznik popela, emisí a jejich složení. Z ekonomického hlediska
dochází k úspoře nákladů za hnědé uhlí a za odstranění odpadů.
Při používání odpadů (např. kalů) jako paliva je nutné vycházet z toho, že veškerá
paliva lze vyrábět, skladovat, dovážet, prodávat a používat jen v souladu se zvláštními
předpisy, tj. zák. č.22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších
předpisů (zákon o shodě výrobků), v souladu se zákonem č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
a v souladu s požadavky na kvalitu ve lhůtách stanovených prováděcím právním předpisem.
Jako palivo nelze použít odpad podle zákona o odpadech.
Existuje celá řada postupů na eliminaci vlivu těžkých kovů z kalů na životní prostředí.
Principem je vyvazování těžkých kovů z kalů v průběhu úpravy kalů a následného procesu
spalování. Podstatou je obohacení kalu o složku vyvazující přítomné těžké kovy do
nerozpustných forem. Umožňuje se tím využít značného energetického potenciálu bez rizik
přenosu těžkých kovů do emisí spaloven. Nerozpustné sloučeniny těžkých kovů jsou
deponovány v tuhém odpadu spalovny, což usnadní jeho solidifikaci a ukládání na skládku.
Tato blokace těžkých kovů ve svých důsledcích mimoto při spalování kalů omezuje vývin
nebezpečných oxidů, chloridů a dalších těkavých sloučenin těžkých kovů, vznikajících
působením vždy přítomného chloridu sodného a jeho mutací.
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Jiným způsobem odstraňování čistírenských kalů je jejich z p l y ň o v á n í. Nejedná
se jen o pouhé odstraňování, ale zároveň i o jejich energetické využití. V zahraničí byly
prováděny pokusy s využitím zplyňovacích technologií k materiálovému a energetickému
zhodnocení pevných, kapalných a pastovitých odpadů s obsahem uhlíku. Problémem je opět
čistota vzniklých plynů, tj. obsah NH3, HCl, H2S apod. Pro zplyňování se používají jak
způsoby s pevným ložem, tak i technologie ve vznosu. Zvláštní pozornost je věnována
průmyslovým i komunálním čistírenským kalům, kde se podařilo kombinované zplyňování
kalů s uhlím.
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6.7 Vodárenské kaly
6.7.1 Vznik a charakteristika vodárenských kalů
S rostoucím podílem upravované vody přímo úměrně stoupá množství odpadu
vzniklého při úpravárenských technologiích, zvláště pak při úpravě vody z povrchových
zdrojů. Nakládání s vodárenskými kaly se tedy v budoucnu může stát limitujícím faktorem při
získávání jakostní pitné nebo chladící vody. Rovněž vliv produkovaných kalů na životní
prostředí není zanedbatelný.
Vodárenský kal je suspenze organických i anorganických látek ve vodním prostředí,
vznikající při úpravě vody pro pitné i průmyslové účely. V průmyslu vzniká tento kal zejména
při úpravě chladící a technologické vody.
Vlastnosti vodárenských kalů jsou určovány především:



kvalitou upravované vody a
vlastní technologií úpravy.

Pokud jde o podzemní vody jako zdroj vody pitné, pak lze říci, že jakost podzemní
vody je zpravidla stálá, tím i kvalita a množství kalů jsou relativně stálé. Naopak při úpravě
povrchových vod dochází někdy k podstatným změnám, zejména co do množství a složení
(podíl anorganické a organické složky) kalové suspenze.
Změny jakosti upravované vody souvisejí se změnou dávkovaných chemikálií
a následek je kvantitativní a někdy i kvalitativní změna kalů.
Vodárenský kal nepodléhá zpravidla hnilobnému procesu, neprobíhá zde metanizační
proces tvorby bioplynu. Většina organických látek ve vodárenských kalech obsažená jsou
vysokomolekulární organické sloučeniny, které jsou biologicky obtížně rozložitelné. CHSK
těchto kalů je vyšší než BSK5. Při nižších koncentracích nerozpuštěných látek jsou v kalu
zřetelné makrovločky. Kaly o vyšší koncentraci nerozpuštěných látek jsou již nestrukturní.
Barva kalu je zpravidla rezavě hnědá, šedočerná až černá, podle obsahu kovů, které jsou ve
vodě obsaženy. Vodárenské kaly mají nízký obsah sušiny (v průměru 1,5 %) a tedy tekutou
konzistenci. V praxi jsou často označovány za odpadní vody. Nejvýznamnější skupinou
vodárenských kalů jsou železité, případně hlinité koagulační kaly. Jsou značně hydratované
a obtížně odvodnitelné.
Vodárenské kaly, na rozdíl od čistírenských kalů, obsahují pouze malá množství
organických látek, ale i kontaminantů. Jako příklad lze uvést koagulační železité kaly, které
obsahují v průměru do 1 % organických látek, více než 60 % jejich objemu tvoří oxid
železitý a obsah těžkých kovů je na úrovni limitních hodnot stanovených pro zemědělské
půdy.
Vzhledem k tomu, že složení vodárenských kalů z úpravy povrchových vod je značně
proměnlivé, je nutné při jejich aplikaci do životního prostředí postupovat individuálně.
Problémem často zůstává velký objem vzhledem k nízkému obsahu sušiny je jejich přímé
využití často závislé na možnostech dopravy .

6.7.2 Kaly z úpraven pitné i průmyslové vody
Kalů z úpraven pitné i průmyslové vody je několik druhů, a lze je rozdělit podle
technologie úpravy na :



kaly z mikrofiltrů a prosté filtrace,
kaly z úpravy pomalou (anglickou) filtrací,
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kaly z odželezňování nebi odmanganování,
kaly z odkyselování,
kaly ze změkčování nebo ztvrzování,
kaly z chemického čiření:
 v kyselé oblasti,
 v alkalické oblasti,
ostatní vodárenské kaly (fosfátování, fluoridování, magnetická úprava apod.),
kaly z třetího stupně čištění odpadních vod, které vznikají při odstraňování fosforu
z biologicky vyčištěných odpadních vod (obdoba kalu z chemického čiření).
Kaly z kyselého čiření – největší a nejobtížnější skupina, obsahuje:








hydroxidy železa a hliníku z přidávaných koagulačních činidel,
uhličitan vápenatý, popřípadě hydroxid hořečnatý a jiné sloučeniny vápníku a hořčíku,
které se do kalu dostávají z přirozené tvrdosti vody a z vápna, používaného při úpravě
pitné vody,
téměř veškeré nerozpuštěné látky z upravované vody, včetně organického kalu,
koloidní látky ze surové, upravované vody,
písek (eventuálně aktivní uhlí) z praní filtrů,
vodu, která tvoří převážnou část (u neodvodněného kalu 99 i více %).

6.7.3 Odstraňování vodárenských kalů
Odstraňování vodárenských kalů se provádí v současné době v ČR prakticky těmito
způsoby:
a) neodvodněný kal je vypouštěn do kanalizačních stokových sítí (asi 30 – 35 %
z celkového objemu produkovaných kalů),
b) neodvodněný kal je vypouštěn do vodních toků (asi 40 % kalu),
c) ukládáním do lagun, kalových polí, kde se nechá sedimentovat, pak se může
odvodněný kal ukládat na skládky (asi 25 %),
d) výjimečně skládkováním,
e) kaly se mohou používat např. ke stabilizaci kapalných až kašovitých ropných odpadů
před jejich uložením na skládku, popřípadě s dalším stabilizačním pojivem,
f) pokusně byly tyto kaly použity při udržování rekultivovaných ploch (odkaliště
Elektráren Prunéřov).

6.8 Kaly z různých průmyslových výrob
Využití kalů v průmyslové výrobě je různorodé a souvisí jak s původem kalu, tak
s technologií, kterou bude kal dále zpracován. Průmyslové kaly se svými vlastnostmi a to jak
fyzikálními, tak chemickým složením liší od kalů z komunálních čistíren odpadních vod. Jak
již bylo uvedeno dříve, mezi průmyslové kaly patří např. kaly z různých kovovýrob,
opracování kovových výrobků, úprav kovových povrchů, kaly z výroby papíru a celulózy,
kaly z potravinářských výrob, z výrob staveních hmot apod.
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6.8.1 Galvanické kaly
Odpadní galvanické kaly vznikají při srážení těžkých kovů z odpadních vod
a vyčerpaných lázní v provozech povrchových úprav kovových výrobků a polotovarů. Jako
srážecí a neutralizační činidlo se používá vápno, hydroxid sodný nebo sulfid sodný. Kaly jsou
polymetalické sloučeniny, které kromě kovových hydroxidů obsahují různé procento vody
(vlhkosti) a v případě srážení vápnem nezreagovaný oxid vápenatý. Galvanické kaly
představují surovinu pro opětovné získávání těžkých kovů, nebo jejich sloučenin. Hlavními
zájmovými kovy při jejich zpracování jsou zinek, nikl, měď a chrom. Koncentrace těchto
kovů se podle vzniku a původu kalu pohybují v rozmezí 5 – 12 %. Tyto kaly bývají značně
znečištěny kovovými částečkami železa
v koncentracích srovnatelných (v některých
případech) s koncentracemi zájmových kovů. Dalšími nečistotami v rozmezí koncentrací 0,5
– 2 % jsou mangan, olovo, kadmium, hliník, hořčík apod.
Zpracování kalů uvedeným způsobem se nazývá hydrometalurgický proces.

6.8.2 Uhelné kaly
Uhelné kaly jsou výsledkem úpravnických procesů uhlí. Mletím uhlí na požadovanou
jemnost se do kalových frakcí v procesu mokré úpravy dostávají i značné podíly těchto
jemných frakcí uhlí do oběhových vod. Znamená to ztrátu suroviny, zhoršení procesu filtrace
a sedimentace oběhových vod. Jedním ze způsobu zpracování černouhelných kalů
deponovaných na odkalištích je jejich deflotace. Pro aplikaci deflotace je nutné znát
petrografický rozbor uhlí. Nejlepších výsledků použití flotačního činidla se dosahuje při
aplikaci na vtoku do kalových nádrží. Při použití vhodného flotačního činidla se dosahuje
popelnatosti uhlí pod 10 % . Výsledky s použitím flotačního činidla v jiném místě kalové
nádrže nebo na odtoku jsou méně výhodné.

6.8.3 Kaly z výroby železa a oceli
V procesu výroby železa a oceli vzniká několik druhů kalů (viz zařazení v Katalogu
odpadů podle výrob a technologií). Tyto kaly jsou kovonosné a lze je v rámci recyklace
zpracovávat a upravovat. Kaly, které se vyskytují při výrobě železa a oceli mají některé
vlastnosti odlišné od jiných kalů:kal velmi rychle sedimentuje,




usazený kal má malou stlačitelnost,
kalový prach působí abrazivně na zařízení (při velkých rychlostech proudění kalu),
obsahuje nežádoucí prvky pro hutnický proces.

Při výrobě oxidu hlinitého vznikají červené kaly, které obsahují 40 – 45 % oxidu
železitého a hnědé kaly s obsahem 30 - 35 % oxidu železitého.
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7 Těžební odpad
Těžební odpady představují důležitý proud odpadů – průmyslových odpadů.
V Evropské unii tyto odpady představují přibližně 29 % z celkového množství
produkovaných odpadů a jehož množství se odhaduje na 400 mil. t ročně. Některé druhy
těžebních odpadů jsou inertní a tudíž nepředstavují velké nebo žádné riziko pro životní
prostředí. Nebezpečnými se mohou stát v případě narušení terénu sesuvy nebo závaly.
Množství těžebního odpadu lze snížit jeho zhodnocením recyklací nebo regenerací. Oblast
využití těžebních odpadů se nabízí v oblasti stavebnictví a terénních úprav a rekultivací.
Důležité je, že podle rozhodnutí Evropské komise si mohou členské státy sestavit seznam
inertních těžebních odpadů. Z toho ovšem plyne jiná výhoda a sice, že při použití odpadu
uvedeného v „seznamu“ se nevyžadují další analytické zkoušky a lze je pak použít obdobně
jako odpady, které lze využít na povrchu terénu přímo bez analytických rozborů, uvedené ve
vyhl. č. 294/2005 Sb.
Sanační a rekultivační práce představují obvykle jednak velký objem prací a také
velké množství materiálu, který je nutné při těchto pracech zpracovat. Velké objemy
potřebných materiálů se nachází v kategorii ostatních odpadů, především z průmyslové
výroby. Jednou z možností využití velkoobjemových odpadů je využití odpadů z těžby.
Využívání těžebních odpadů je, kromě legislativy odpadového hospodářství, upraveno
zákonem č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů.
Novela těžebního zákona transportuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES,
ze dne 15. března 2006 do právního řádu České republiky. Zákon č. 157/2009 Sb. Vstoupil
v platnost dne 4.6. 2009 a nabyl účinnosti dne 1.8.2009. Nová právní úprava o nakládání
s těžebním odpadem se dotýká samozřejmě především horního zákona č.44/1988, ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákona č.254/2001Sb., o vodách.
Dále stanoví pravidla pro:





předcházení nepříznivým vlivům na životní prostředí, způsobeným nakládáním
s těžebním odpadem, a z toho plynoucím rizikům ohrožení životů a lidského zdraví,
nakládání s těžebními odpady,
omezení vlivů na vodu, ovzduší, půdu, rostliny, živočichy a krajinu, vyvolaných
nakládáním s těžebními odpady,
působnost orgánů veřejné správy v oblasti nakládání s těžebními odpady.

Těžební odpad je pro účely těžebního zákona (zák. č. 157/2009 Sb.)definován jako
jakýkoliv odpad, kterého se provozovatel zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se ho
zbavit, a který vzniká při ložiskovém průzkumu, těžbě, úpravě nebo při skladování nerostů
a který podle zákona o odpadech náleží mezi odpad z těžby nebo úpravy nerostů, nebo při
těžbě, úpravě nebo skladování rašeliny. Nakládání s těžebním odpadem je pak dále upraveno
příslušnými vyhláškami a plánem nakládání s těžebním odpadem. (zák. 157/2009 Sb.)
Na obrázku 66 je zobrazeno drtící a třídící zařízení, používané při těžbě písku.
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Obrázek 67. - Drtička/třídička hrubé frakce

Obrázek 68. - Nakládka materiálu a následný transport

Těžební odpad se považuje za inertní, pokud jsou krátkodobě i dlouhodobě splněna
následující kritéria:
a) u těžebního odpadu nedojde k žádnému významnému rozpadu nebo rozpuštění nebo
jiné podstatné změně, jež by mohla mít jakýkoliv nepříznivý dopad na životní
prostředí nebo poškodit lidské zdraví,
b) těžební odpad obsahuje maximálně 0,1 % sulfidické síry a jeho koeficient
neutralizačního potenciálu a kyselinotvorného potenciálu určeného na základě
statického testu je vyšší než 3,
c) u těžebního odpadu nehrozí riziko samovznícení a odpad nehoří,
d) jsou-li v těžebním odpadu, a to včetně samostatných drobných částic těžebního
odpadu, obsaženy látky, které mohou ohrozit životní prostředí nebo lidské zdraví,
zejména arsen, kadmium, kobalt, chrom, rtuť, molybden, nikl, olovo, vanad a zinek
v tak nízkém množství, že riziko pro lidské zdraví a životní prostředí je krátkodobě
i dlouhodobě nevýznamné a nepřesahuje hodnoty pro tyto kovy v jiném právním
předpise,
e) těžební odpad je v zásadě prostý všech prostředků používaných při těžbě nebo úpravě,
které mohou poškodit životní prostředí nebo lidské zdraví.
Těžební odpad může být považován za inertní i bez specifického testování, je-li
obvodní báňský úřad přesvědčen, že výše uvedená kritéria byla odpovídajícím způsobem
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zohledněna a jsou splněna na základě spolehlivosti existujících informací, platných postupů
nebo systémů.
Seznam těžebních odpadů, které se považují za inertní:






písky vzniklé plavením,
štěrkopísky vzniklé plavením,
výklizové hmoty vzniklé těžbou granitů, granodioritů, ruly, dioritů,vápenců, dolomitů,
travertinu, čediče a znělce, které neprošly chemickou úpravou,
nevyužitelné frakce vzniklé těžbou nebo mechanickou úpravou granitů, granodioritů,
dioritů, vápenců, dolomitů, travertinu, čediče a znělce, které neprošly chemickou
úpravou,
droby.

Vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním
odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení
zákona o nakládání s těžebním odpadem stanoví:
způsob hodnocení očekávaných fyzikálních a chemických vlastností těžebního
odpadu,
- který se bude ukládat, s ohledem na jeho stabilitu za různých atmosférických
podmínek,
- na typ těženého nerostu a vlastnosti skrývky nebo hlušiny, které budou
v průběhu těžby přemisťovány,
limity pro zařazování úložných míst do kategorií,
kritéria pro charakteristiku inertního těžebního odpadu,
náležitosti obsahu plánu pro nakládání s těžebním odpadem

7.1 Nakládání s těžebními odpady
Od ledna 2010 nabyly účinnosti prováděcí vyhlášky k zákonu č. 157/2009 Sb.,
onakládání s těžebním odpadem. Jsou to vyhláška ČBÚ č. 428/2009 Sb., o provedení
některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem, a vyhláška ČBÚ č. 429/2009
Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho
vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním
odpadem.
Ukládání odpadů vzniklých v České republice těžbou nebo úpravou nerostů bylo
řešeno báňskou legislativou již od roku 1988, kde byly stanoveny požadavky na bezpečný
provoz odvalů a odkališť. Na základě vyhodnocení mimořádných událostí odkališť v Itálii,
Švédsku nebo Rumunsku byla vydána směrnice EP a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady
z těžebního průmyslu, která byla zavedena v ČR zákonem č. 157/2009 Sb. (dále jen zákon).
Pod zákon byla začleněna i rašelina, která není v ČR považována za nerost,
a povinnosti s ní spojené přechází podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona na ministerstvo
zemědělství, které bude schvalovat nakládání s rašelinou a jejími odpady. Z přijatých definic
má zásadní význam i definice hlušiny, za kterou se považují jenom hmoty po úpravě nerostů.
Zákon se nevztahuje na skládky odpadů provozované podle vyhlášky MŽP
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Zákon se dále
nevtahuje na ukládání těžebních odpadů do podzemí, kde platí vyhláška č. 99/1992 Sb.,
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o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních
prostorech, ve znění vyhlášky č. 300/2005 Sb.
Voda, která je spojená s těžební činností a je zpět vtlačována, není považována za
těžební odpad. Odpady z těžby a úpravy radioaktivních nerostů ukládaných na odvaly
a odkaliště jsou řešeny předpisy o jaderné bezpečnosti v gesci Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost a jsou tedy vyjmuty z působnosti zákona. Zákon se dále nevztahuje na odpady,
které nemají původ v horninovém masivu.

7.1.1 Legislativa







Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
vyhláška ČBÚ č. 428/2009 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o nakládání
s těžebním odpadem, a
vyhláška ČBÚ č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním
odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností
k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem.
Právní úprava týkající se těžebních odpadů mimo jiné upravuje:
předcházení nepříznivým vlivům na životní prostředí, způsobeným nakládáním
s těžebním odpadem, a z toho plynoucím rizikům ohrožení životů a lidského zdraví,
nakládání s těžebními odpady,
• omezení vlivů na vodu, ovzduší, půdu, rostliny, živočichy a krajinu,
vyvolaných nakládáním s těžebními odpady a
• působnost orgánů veřejné správy v oblasti nakládání s těžebními odpady.

7.1.2 Termíny a definice
Těžební odpad je definován dvěma podmínkami. Jednak se musí jednat o odpad,
kterého se provozovatel zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se ho zbavit. Za druhé musí
tento odpad vznikat při činnostech uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) nebo b).
Odkaliště jsou zároveň vodním dílem, místem k provozování hornické činnosti
(§ 1 vyhl. č. 51/1989 Sb.) a úložným místem pro ukládání kalů po úpravě nerostů.
Hlušina - za hlušinu považuje pouze materiál, který prošel procesem úpravy. Není
tedy do budoucna možné, aby za hlušinu byl považován např. vytěžený, ale neupravený
materiál.
 hlušiny separované úpravnickým procesem
•
a) výpěrky z hrubého systému rozdružování (10 – 200 mm),
•
b) výpěrky z jemného systému rozdružování (0,5 – 10 mm),
•
c) flotační hlušiny – nepěnový produkt flotačního rozdružování (0 – 0,5 mm);
 odvalové hlušiny – důlní kámen či úpravárenské hlušiny uložené na odvalu, popř.
z odvalu těžené.
Důlní kámen – průvodní horniny vytěžené na povrch, které nemají definovanou
zrnitost. Můžeme je přirovnat k netříděnému lomovému kameni, resp. netříděnému drcenému
kamenivu. Tyto hlušiny pocházejí z otvírek, příprav nebo údržby důlních děl
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7.1.3 Plán nakládání s těžebními odpady













plán musí obsahovat podmínky pro omezování vzniku odpadu a jeho škodlivosti, které
berou v úvahu způsoby těžby, nakládání s těžebním odpadem a další okolnosti,
cílem je minimalizace, zpracování, využití a odstraňování těžebního odpadu,
znalost vlastností těžebních odpadů je rozhodující při zařazování úložných míst do
kategorií,
provoz úložného místa povoluje příslušný OBÚ,
podmínky pro předcházení vzniku těžebního odpadu a jeho škodlivosti nebo jeho
omezování, zvláště zohledněním vlivu metody používané pro těžbu a úpravu nerostů
a rašeliny na vznik těžebních odpadů a způsob nakládání s těžebními odpady již
během projektování těžby a úpravy nerostů a rašeliny,
možnosti vyplňování vytěžených prostor těžebním odpadem po ukončení těžby
nerostů a rašeliny, pokud je to technicky a ekonomicky proveditelné a šetrné
k životnímu prostředí,
možnosti vlastního ukládaní těžebního odpadu z hlediska jeho druhu a vlastností,
možnosti zpětného navezení vegetační vrstvy půdy, po ukončení provozu úložného
místa, nebo pokud to není prakticky možné, jejího nového využití na jiném místě,
omezení používání nebezpečných látek a přípravků při úpravě nerostů a rašeliny,
podmínky zajištění bezpečného ukládání těžebního odpadu a tím zajištění bezpečného
stavu po ukončení provozu,
podmínky pro podporu využití těžebního odpadu, pokud je to šetrné k životnímu
prostředí a v souladu s tímto zákonem,
podmínky pro sanaci a rekultivaci území dotčeného provozem úložného místa.

7.2 Hodnocení vlastností
Způsob hodnocení vlastností těžebního odpadu zahrnuje:
1. Způsob hodnocení vlastností těžebního odpadu zahrnuje informace o
a) činnostech, při kterých vznikne těžební odpad,
b) geologické charakteristice ložiska, jehož těžbou těžební odpad vznikne,
c) těžebním odpadu a plánovaném způsobu nakládání s ním,
d) geotechnickém chování těžebního odpadu,
e) geochemickém chování těžebního odpadu.
2. Informace o činnostech, při kterých těžební odpad vznikne, obsahují soubor obecných
informací o
a) průzkumu, dobývání nebo úpravě nerostů,
b) druhu a popisu použité metody dobývání a úpravy nerostů,
c) povaze výsledného produktu.

3. Informace o geologické charakteristice ložiska, jehož těžbou těžební odpad vznikne,
obsahují údaje o
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a) petrografii okolních hornin, jejich chemických a mineralogických
vlastnostech, včetně hydrotermálních změn mineralizovaných hornin a doprovodných
hornin,
b) charakteristice ložiska, včetně charakteristik y ložiskotvorné mineralizace,
c) typologii nerostů ložiska, jejich chemických a mineralogických vlastnostech,
včetně fyzikálních vlastností, a to pro těžené nerosty, doprovodné nerosty i nově
vzniklé hydrotermální nerosty,
d) velikosti a tvaru ložiska,
e) zvětrávání a změně v zóně zvětrávání z chemického a mineralogického hlediska.

4. Informace o
a) původu těžebního odpadu v těžební lokalitě či ložisku a procesu, při kterém
těžební odpad vzniká, jako například průzkum, těžba, třídění, drcení a mletí a
obohacování,
b) množství těžebního odpadu,
c) systému dopravy těžebního odpadu,
d) chemických látkách používaných při průzkumu, dobývání či úpravě,
e) zařazování těžebního odpadu v souladu s Katalogem odpadů,
f) typu úložného místa určeného pro nakládání s těžebním odpadem, podmínkách,
kterým bude těžební odpad vystaven a způsobu jeho ukládání.

5. Při posuzování geotechnického chování těžebního odpadu se zvažují fyzikální
vlastnosti těžebního odpadu, kterými s ohledem na druh úložného místa například jsou
a) velikost zrn,
b) plasticita,
c) hustota a obsah vody,
d) stupeň zhutnění,
e) pevnost ve střihu,
f) smyková pevnost,
g) úhel vnitřního tření,
h) propustnost a pórovitost,
i) stlačitelnost a konsolidace.
Rozdělení odpadů z těžby černého uhlí na základě technologického místa jejich vzniku
je poměrně časté, z pohledu odpadového hospodářství se však tato terminologie neužívá.

7.3 Těžební odpady a jejich využití
Rekultivace
6.
7.
8.
9.

Skládek
Antropogenních půd
Vytěžených prostor po těžbě štěrku, písku, kamene
Terénních nerovností
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Přehled norem
ČSN 75 3310
ČSN EN 12255: Čistírny odpadních vod - Část 10 ( ČSN 75 6403) : Zásady
zabezpečenosti
ČSN 75 6401: Čistírny odpadních vod pro víc než 500 ekvivalentních obyvatel
ČSN 75 6402: Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel
ČSN EN 12457: Charakterizace odpadů – Vyluhování- Ověřovací zkouška
vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů – Část 1 : Jednostupňová vsádková zkouška při
poměru kapalné a pevné fáze 2 l/kg pro materiály s vysokým obsahem sušiny a zrnitosti
menší než 4 mm ( bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním). ( ČSN 83 8005). Norma je
určena pro zkoumání anorganických složek odpadů, nebere v úvahu zvláštní charakter
nepolárních organických složek ani mikrobiální procesy v rozložitelných organických
odpadech. Postup je použitelný pro odpady nebo s vysokým obsahem sušiny: koncentrace
sušiny při zkoušce by měla být alespoň 33%.
ČSN EN 12457 – 2: Charakterizace odpadů – Vyluhování – Ověřovací zkouška
vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů – Část 2 : Jednostupňová vsádková zkouška při
poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro matriály se zrnitostí menší než 4 mm ( bez zmenšení
velikosti částic, nebo s ním). Norma je určena pro zkoumání anorganických složek odpadů,
nebere v úvahu zvláštní charakter nepolárních organických složek ani mikrobiální procesy
v rozložitelných organických odpadech. Tato zkouška sama nestačí pro stanovení
vyluhovacích vlastností odpadu.
ČSN EN 12457 – 3( 83 8005): Charakterizace odpadů – Vyluhování – Ověřovací
zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů – Část 3: Jednostupňová vsádková zkouška
při poměru kapalné a pevné fáze 2l/kg a 8 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 4 mm (bez
zmenšení velikosti částic, nebo s ním). Norma je určena pro zkoumání anorganických složek
odpadů, nebere v úvahu zvláštní charakter nepolárních organických složek ani mikrobiální
procesy v rozložitelných organických odpadech. Tato zkouška sama nestačí pro stanovení
vyluhovacích vlastností odpadu.
ČSN EN 12457 – 4: Charakterizace odpadů – Vyluhování – Ověřovací zkouška
vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů – Část 4 : Jednostupňová vsádková zkouška při
poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro matriály se zrnitostí menší než 10 mm ( bez
zmenšení velikosti částic, nebo s ním). Norma je určena pro zkoumání anorganických složek
odpadů, nebere v úvahu zvláštní charakter nepolárních organických složek ani mikrobiální
procesy v rozložitelných organických odpadech. Tato zkouška sama nestačí pro stanovení
vyluhovacích vlastností odpadu.
ČSN EN 14735 ( 83 8004): Charakterizace odpadů – Příprava vzorků odpadu pro
testy ekotoxicky. Norma popisuje nezbytné kroky, které je třeba provést před provedením
testů ekotoxicky odpadů. Je dán návod na odběr vzorku, jeho dopravu, skladování a definovat
přípravu pro stanovení ekotoxikologických vlastností odpadů za podmínek předepsaných
v této evropské normě biologickými zkouškami buď nezpracovaných odpadů nebo vodných
výluhů z odpadů. Netýká se přípravy vzorku pro jiné použití. Nejsou zde uvedeny zkušební
postupy a norma je vhodná pro pevné a kapané odpady.
ČSN EN 14899 ( 83 8002): Charakterizace odpadů – Vzorkování odpadů – Zásady
přípravy programu vzorkování a jeho použití. Vzorkování odpadů umožňuje kvalifikovaná
rozhodnutí pro určení postupu pro další nakládání s odpadem – úpravu, znovuvyužití,nebo
odstranění. Plán vzorkování je definován specifickými cíli programu vzorkování a způsoby,
jak těchto cílů dosáhnout. Plán vzorkování obsahuje také podrobné pokyny ( praktické
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instrukce pro vzorkaře ) pro odběr vzorků. V normě jsou schematicky uvedené vztahy mezi
základními prvky programu zkoušení a klíčové prvky vzorkování.
ČSN EN 15169 (ČSN 83 8026): Charakterizace odpadů – Stanovení ztráty žíháním
v odpadech, kalech a sedimentech. Norma specifikuje metodu stanovení ztráty žíháním. Ztráta
žíháním je často používána k odhadu obsahu netěkavých organických látek v odpadech,
kalech nebo sedimentech. Jakýkoliv obsah elementárního uhlíku a těkání organických
materiálů nebo chemické reakce s anorganickými sloučeninami budou
ČSN CR 13097 (ČSN 75 8083): Charakterizace kalů – Pokyny pro využití
v zemědělství. Norma je českou verzí zprávy CEN a popisuje správné nakládání s kaly při
využívání v zemědělství. Je použitelná pro všechny kaly popsané v oblasti působení CEN/TC
308 ( a pro jakékoliv formy, ve kterých se mohou vyskytovat – kapalné, odvodněné, sušené,
kompostovatelné atd.), tj. pro kaly: z úpravy přívalových dešťových vod, žump, městských
stokových sítí, čistíren městských odpadních vod, úpravy průmyslových odpadních vod,
podobných městským odpadním vodám, úpraven voda rozvodů vody. Neplatí pro nebezpečné
kaly z průmyslu. Tyto kaly mohou být aplikovány na půdu jako zdroj živin pro rostliny
a/nebo jako prostředek na zkvalitnění půdy a/nebo materiál pro vápnění půdy pro rostlinnou
výrobu.
CR 13846 : Charakterizace kalů – Pokyny pro udržení a rozšíření způsobů využívání
a ukládání kalů.
ČSN CR 13714 ( ČSN 75 8080): Charakterizace kalů – Nakládání s kaly ve vztahu
k jejich využití nebo ukládání. Tato zpráva CEN poskytuje návod pro nakládání s kaly
ve vztahu ke vstupům a technologii uvádí strategické hodnocení možností využívání
a ukládání zpracovaného kalu podle jeho vlastností a dostupnosti příslušných metod. Tato
zpráva je použitelná pro následující kaly: z úpravy přívalových dešťových vod, žump,
městských stokových sítí, čistíren městských odpadních vod, úpravy průmyslových odpadních
vod, podobných městským odpadním vodám, úpraven voda rozvodů vody. Neplatí pro
nebezpečné kaly z průmyslu. Čistírenský kal je odpadem, který může být považován za
druhotnou surovinu, pokud je prospěšně využit. Rozsah možností, kdy může být kal využíván,
závisí na kvalitě a vlastnostech kalu a na dostupnosti aplikace. Pro nakládání s čistírenskými
kaly platí stejné zásady jako pro jakýkoliv jiný odpadní produkt.
TNI CEN/TR 13767 ( 75 8081): Charakterizace kalů – Správná praxe pro spalování
kalů s tuky a shrabky nebo samostatně. Zpráva se zabývá popisem správného postupu
spalování kalů s tuky a shrabky nebo samostatně a který vede k zajištění bezpečného
a hospodárného provozu. Dokument platí pro kaly získané ze , žump, městských stokových
sítí, čistíren městských odpadních vod, úpravy průmyslových odpadních vod, podobných
městským odpadním vodám, úpraven voda rozvodů vody. Neplatí pro nebezpečné kaly
z průmyslu. Tento dokument nelze použít pro společné spalování kalů a jiných odpadů, ať
komunálního nebo nebezpečného a pro použití kalů v pecích na pálení cementu.
TNI CEN/TR 13768 ( ČSN 75 8082): Charakterizace kalů – Správná praxe pro
společné spalování kalů a komunálního odpadu. Ve zprávě jsou uvedeny technické podmínky
pro provozování společného spalování kalů a komunálního odpadu. Tato zpráva je použitelná
pro následující kaly: z úpravy přívalových dešťových vod, žump, městských stokových sítí,
čistíren městských odpadních vod, úpravy průmyslových odpadních vod, podobných
městským odpadním vodám, úpraven voda rozvodů vody. Neplatí pro nebezpečné kaly
z průmyslu. V příloze A jsou uvedeny informace o různých systémech přísunu kalu do
spalovny komunálního odpadu. V příloze B jsou uvedeny různé typy pecí : roštová, válečková
a fluidní
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