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Abstract 

 Incinerators of municipal waste produce two major types of waste material. The fly ash 
represents a light microscopic fraction, which binds the majority of heavy metals from the bath. The 
bottom ash is a heavier, rough material with lower content of toxic elements. The produced volumes of 
bottom ash are nine times that of fly ash. Ash contains pollutants, therefore it represents environmental 
problem. 

 

 

Abstrakt 

 Spaľovňa komunálneho odpadu produkuje dva hlavné typy sekundárnych odpadov. Popolček 
reprezentuje jemnozrnnú frakciu, ktorá kumuluje najviac ťažkých kovov z prostredia. Škvara je 
hrubozrnný materiál s nízkym obsahom toxických prvkov. V priebehu spaľovania sa produkuje 9 krát 
viac škváry ako popolčeka, preto škvára môže tiež tvoriť environmentálny problém. 

 

 

1. Úvod 

 Sekundárne odpady zo spaľovne komunálneho odpadu z chemického a fyzikálneho hľadiska 
sa skladajú z najmenej dvoch druhov materiálov. Podľa katalógu odpadov [1] sa zaraďujú pod jedno 
číslo a to : 



 31 308  škvára, troska a popol zo spaľovní odpadov z obcí. 

Podľa charakteru patria k „nebezpečným odpadom“, ktoré majú špeciálne podmienky skladovania. 
Jedným z kritérií, ktoré rozhodujú o nakladaní s týmto druhom odpadov je obsah ťažkých kovov v 
nich. V dôsledku technologického procesu ako sekundárny odpad vzniká popolček, ktorý sa zachytáva 
v elektrostatických odlučovačoch a škvára, ktorú zo spaľovacieho kotla vynášajú valcové rošty do 
priestoru odškvarovne, kde sa potom z nej vytrieďuje pomocou magnetického separátora železný šrot. 
Popolček je ľahká jemnozrnná frakcia, na ktorý vďaka jeho veľkému povrchu, je naviazaná väčšina 
ťažkých kovov zo vsádzky. Škvára je hrubozrnný materiál s nižším obsahom naviazaných toxických 
prvkov, ale jej sa produkuje 9-krát viac než popolčeka [2]. 

 Zákon 606/1992 v prílohe 3 predpisuje limitné hodnoty obsahu piatich toxických kovov v 
odpadoch takto :  

 Hg - 3 000 mg.kg-1, As - 5 000 mg.kg-1, Pb - 10 000 mg.kg-1, Cd - 5 000 mg.kg-1,  

Ni - 5 000 mg.kg-1.  

Pri prekročení týchto hodnôt stávajú sa odpady nevhodnými pre skladovanie. Ovšem pri voľnom 
skladovaní sekundárneho komunálneho odpadu na mestských skládkach v dôsledku pôsobenia 
atmosferických zrážok môže dôjsť k vyluhovaniu toxických entít v podobe disociovaných elektrolytov, 
kontaminujúcich pôdu, prípadne vodný systém [3]. Preto v prílohe č.4 toho istého zákona sú predpísané 
koncentrácie ťažkých kovov vo výluhoch odpadov, ktoré ich zaraďujú do III. tried vyluhovateľnosti, 
určujúcich možnosti ich násleldného uskladnenia. 

 Cieľom tejto práce bolo posúdiť zvlášť kvalitu popolčeka a škváry z hľadiska obsahu ťažkých 
kovov v nich a pre tento účel vypracovať metodiku pre odber reprezentatívnych vzoriek, uskutočniť ich 
chemickú analýzu, posúdiť vyluhovateľnosť ťažkých kovov a možnosť ich stabilizácie [4] v 
príslušnom materiáli.  

 

 

2. Experimentálna časť 

 Sekundárny komunálny odpad je nehomogenný materiál, zloženie ktorého je predovšetkým 
závislé na kvalite vsádzky. To znamená, že odber vzoriek nie je možné uskutočňovať jednorázovo a je 
potrebné odoberať vzorky v určitom čase a v určitom bode technologického procesu. 

A) Vzorkovanie materiálu 

 Vzorky škváry sa odoberali dlhodobo z dopravníkového pásu pred expedičným zásobníkom 
škváry. Odbery  sa vykonávali v  pravidelných  intervaloch počas troch  týždňov  (január 1997) 7-krát 
za smenu. Z výslednej odobratej vzorky (cca 900 kg), ktorá bola homogenizovaná sa odoberala zmesná 
vzorka z desiatich odberových bodov vertikálnym a horizontálnym smerom. Kvartovanie vzorky sa 
uskutočnilo len raz, aby nedošlo k značným chybám pri zmenšovaní hmotnosti vzoriek. Ďalej sa 
vzorka spracovala na mokrej ceste rozplavením na sitách, v dôsledku čoho  vzorka  škváry  sa  
rozdelila  na granulometrické  triedy  + 16 mm,  8 - 16 mm, 4 - 8 mm, 2 - 4 mm, 1 - 2 mm, 0,5 - 1 mm, 
-0,5 mm. Počas tých istých pracovných smien bol odobratý aj popolček z výpusti A a B, ale vďaka jeho 
jemnozrnosti homogenizácia, v tomto prípade nepredstavovala problém. Pri príprave vzoriek na 
analytickú jemnosť,vzorky sa drvili na kužeľovom drviči a mleli na analytickú jemnosť vo vibračnom 
mlyne. V procese prípravy vzoriek vo všetkých triedach sa oddelila kovová frakcia predstavujúca 
hmotnostne 2 - 3% z príslušnej granulometrickej triedy. Takto pripravené vzorky sa podrobili 
chemickej analýze. 

B) Chemická analýza 

 Chemická analýza vzoriek sa uskutočnila metódou atómovej absorpčnej spektrometrie (AAS) 
s plameňovou atomizáciou a metódou atómovej emisnej spektrografie (AES). Metódou AAS sa 
analyzovali vzorky v kvapalnom skupenstve [5] a metódou AES sa analyzovali vzorky priamo v tuhom 
skupenstve [6]. Okrem hlavných prvkov vo vzorkách sa stanovili nasledovné stopové prvky : Ag, As, 
Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, Ti, V a Zn.  

C) Vyluhovanie 



 Vyluhovanie vzoriek sa uskutočnilo na základe metodického pokynu MŽP SR JMAKO č. 
020. Obsahy ťažkých kovov vo výluhoch sa určovali tými istými analytickými metódami. 

D) Možnosť stabilizácie odpadu 

 Pre účel stabilizácie odpadu bola použitá metóda na báze cementov. Podstata tejto metódy 
spočíva v tom, že sekundárny komunálny odpad, ktorý slúži ako plnidlo sa zmiešava s cementom. Z 
takto vzniknutej betónovej zmesi sa pripravili  vzorky v podobe trámčekov podľa rôznych receptúr, 
pričom ako stabilizačné látky sa používali Sorelov cement [2], troskoportlandský zn. 32,5 samotný a s 
rôznymi prísadami a románsky cement. 

 

 

3. Výsledky a diskusia 

 Analýza priemerných vzoriek škváry a popolčeka [7]  ešte raz potvrdila, že ide z chemického 
hľadiska o dva rôzne materiály. Popolček má charakter zásaditý a škvára výrazne kyslý (tab.1a). 
Obsahy ťažkých kovov, až na výnimku obsahu olova, sú vyššie vo vzorke popolčeka (tab.1b), nakoľko 
jeho veľký jemný povrch je oveľa reaktívnejší než škvára. 
                  Tab.1a  Chemické zloženie vzoriek škváry a popolčeka 

                               a) Hlavné a vedľajšie komponenty, koncentrácia [  %  ] 

                  Tab.1b  Stopové prvky, koncentrácia [ mg.kg-1 ] 

 Analýza jednotlivých granulometrických tried škváry ukázala, že nie je možné vytriediť 
granulometrickým rozplavovaním na sitách tie triedy, v ktorých sa nachádza prevažný obsah ťažkých 
kovov. Bolo dokázané, že také prvky ako Cr, V, Ti sú rozložené skoro rovnomerne  v jednotlivých 
triedach. Ľahko prchavé prvky, také ako, Cd, Cu,  a Pb sa kumulujú na väčších povrchoch materialov s 
nižšou zrnitosťou (tab.2), preto pri zhodnotení sekundárneho odpadu by sa mala používať škvára s 
výnimkou jemnozrných tried pod - 4 mm. 

 Kovová zložka, ktorá sa oddelila od vzorky pri jej príprave na analytickú jemnosť, obsahuje 
kovy bez magnetických vlastností. Analýza tejto zložky pre každú granulometrickú triedu sa musí 
uskutočniť zvlášť a obsah príslušného kovového prvku sa musí pripočítať k jeho obsahu stanovenému 
vo vzorke práškového skupenstva (tab.3). 

 Obsahy ťažkých kovov stanovené vo vzorkách neprekračujú limitné hodnoty uvedené v 
prílohe č.3 zákona č.606/1992, čo svedčí o tom, že oba druhy sekundárneho odpadu sú materiály 
skladovateľné. 

                  Tab.2  Obsahy ťažkých kovov v priemernej vzorke jednotlivých granulometrických tried  [ mg.kg-1 ] 
                  Tab.3  Obsahy Cd a Pb v jednotlivých granulometrických triedach v práškovej a kovovej časti 

                              vzorky [ mg.kg-1 ] 

 Analýza výluhov jednotlivých granulometrických tried škváry (tab.4) ukázala, že z hľadiska 
obsahu ťažkých kovov všetky frakcie škváry patria do I. triedy vyluhovateľnosti, čo svedčí o možnosti 
ich skladovania bez ďalšej stabilizácie ťažkých kovov. V neprospech tohto riešenia hovorí len veľký 
objem vznikajúcej škváry. 
 

 
                   Tab.4  Analýzy výluhov škváry a popolčeka 

 Vo výluhoch zo vzoriek popolčeka sú vyššie hodnoty obsahov ťažkých kovov, preto boli 
rozpracované metódy ich stabilizácie Sorelovým cementom [8,9]. Vznikajúci popolčekový betón už nie 
je z hľadiska obsahu ťažkých kovov nebezpečným odpadom. 

 Stabilizácia škváry rôznymi druhmi cementov tiež umožnila jej zhodnotenie. Analýza výluhov 
trámčekov pripravených zo škvárobetónu svedčí o tom, že z hľadiska vyluhovania ťažkých kovov 
väčšina vzoriek sa zaraďuje do najprísnejšej prvej triedy vyluhovateľnosti. Na rozdiel od popolčeka 
nevyhovujúcim stabilizátorom sa javí Sorelov cement, nakoľko vzorka príslušného výluhu obsahuje 
zvýšené obsahy Cr, Cu a Mn, čo zaraďuje vzorku do II. triedy vyluhovateľnosti a podľa obsahu Ni až 



do III. triedy [10].  Najlepšie výsledky boli dosiahnuté pri stabilizácii škváry troskoportladnským 
cementom [5]. 
                   Tab.5  Vyluhovateľnosť trámčekov zo škvárobetónu  

                               Hmotnosť trámčekov : 100 g; Výluh v redistel. vode: 1 dm-3; Čas expozicie: 40 dní 

4. Záver 

 Štúdia ukázala, že sekundárny komunálny odpad zo spaľovní mohol by byť 
prekategorizovaný z hľadiska obsahu ťažkých kovov z nebezpečného odpadu na odpad zvláštny, alebo 
ostatný. To by umožnilo jeho ukladanie na skládkach s nižšími požiadavkami. Využitie ako popolčeka, 
tak aj škváry  pre stavebné účely by umožnilo zmenšenie objemu materiálu vyvážaného na skládky. 
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