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Určování časové stability solidifikátů

Úvod

Problematika stabilizace a solidifikace je v současné době značně aktuální. Oba tyto
termíny jsou nejčastěji používány v souvislosti se zpracováním tuhých a polotuhých
odpadů.  Legislativně  je  otázka  stabilizace  a  solidifikace  podchycena  v zákoně
185/2004 Sb. respektive prováděcí vyhlášce 383/2001 Sb. Přístup ke stabilizaci a
solidifikaci,  tak  jak  jsou  tyto  procesy popsány  ve  výše zmíněných  dokumentech,
vyvolává  řadu  otázek  a  současnou  právní  úpravu  zřejmě  nelze  považovat  za
definitivní. Jednou z těchto otázek je problematika hodnocení solidifikátů, která podle
současné úpravy platné v ČR spočívá pouze v provedení a jednorázovém proměření
vodného  výluhu,  kde  zjištěné  výsledky  jsou  porovnány  s limitními  hodnotami.
Diskuze o vhodnosti a vypovídací schopnosti tohoto způsobu hodnocení solidifikátu
probíhají v ČR již dlouhou řadu let, zatím ovšem bez dosažené shody. Problémové
okruhy, které bývají v rámci této diskuze obvykle otevírány jsou následující:

1) Jak  zajistit  nestranné  testování  a  následné  hodnocení  konečných
(časově stabilních) vlastností upraveného odpadu?

2) Jak jednoznačně zařadit upravený odpad do příslušné kategorie?
3) Jak spolehlivě prokázat, že původně nebezpečný odpad byl procesem

úpravy zbaven nebezpečných vlastností?
4) Jak  prokazovat  účinnost  konkrétní  stabilizační  technologie  při

proměnných vstupních vlastnostech odpadu? [1]



Cílem  tohoto  textu  je  stručné  zhodnocení  problematiky  stabilizace  a  solidifikace
z hlediska technického a legislativního a dále naznačení cest, kterými by se podle
názoru autora, měl vývoj metod pro hodnocení solidifikátů ubírat. 

Použití, definice a pojmy

Vyhláška 383/2001 Sb. Definuje solidifikaci takto:
Pojem solidifikace zahrnuje nejen zpevňování kapalných odpadů, ale je používán i
pro popis úpravy pevných odpadů, spočívající v jejich smíchání s pojivy a následnou
změnou  jejich  fyzikálních  a  často,  v  návaznosti  na  druh  použitého  pojiva,
i chemických vlastností. Jako pojiva jsou užívány nejrůznější materiály (i  odpady),
které  někdy  chemicky reagují  s  odpadem,  jindy  pouze  obalují  jeho  částice  bez
probíhajících  chemických  reakcí.  Jako  aktivní  pojiva  jsou  nejčastěji  užívána
maltotvorná, hydraulická pojiva - cement,  vápno a jejich směsi - doplněná dalšími
přísadami,  např.  křemičitany,  popílkem,  bentonitem.  Jako  pasivní  pojiva  jsou
nejčastěji používány síra, asfalt, plasty apod. Při solidifikaci s využitím maltotvorných
pojiv  jsou  pevné  odpady  mnohdy  rozplavovány  nebo  rozpouštěny  ve  vodě
a následně jsou do roztoku nebo suspenze přidávána pojiva a spolu s nimi pomocné
látky (aditiva), které odpad upraví do podoby pevných věcí. Technologie solidifikace
jsou uplatňovány v desítkách variant lišících se poměrem použitých přísad a pojiv,
které jsou zpravidla charakteristické  pro odpady,  k jejichž úpravě jsou používány.
Tuhnutí,  respektive  zrání  produktu,  v  něhož  se  solidifikovaný  odpad  v  průběhu
úpravy přetváří, je považováno za součást technologie úpravy odpadu. [2] 

Výše uvedená citace se ze zřejmých důvodů vyjadřuje k problematice  solidifikace
a stabilizace velmi  stručně  a  proto  je  dobré  některé pojmy z dané oblasti  rozšířit
o podrobnosti. Následující definice byly převzaty z citované literatury.

Solidifikace –  (fyzikální  imobilizační  mechanizmus)  snižování  toxicity  odpadu
vytvořením  fyzikálních  bariér,  které  znemožňují  nebo  zpomalují  transport  toxické
látky do prostředí. Solidifikací dochází k vytvoření pevné matrice ze směsi odpadu,
pojiva a případně dalších přísad – vzniká pevné, monolitické těleso, čímž dochází
k podstatnému  snížení  specifického  povrchu  upraveného  odpadu,  přes  který
vyluhováním dochází k přestupu kontaminantů do prostředí. [3]



Stabilizace –  (chemický  imobilizační  mechanizmus)  snižování  chemické  toxicity
odpadu pomocí chemických reakcí mezi pojivem a toxickou látkou v odpadu, vedoucí
k trvale omezenému vyluhování škodlivých látek z odpadu. Nemusí při ní docházet
ke zpevňování odpadu. [4]

Další dělení solidifikačních metod:

Enkapsulace – izolace od životního prostředí obalením částeček odpadu vhodným
solidifikačním médiem. Enkapsulace se dělí na:

-  Mikroenkapsulace částice  odpadu  jsou  mikroskopické  velikosti.  Po  smíchání
s pojivem dojde k vytvoření homogenní fáze s velmi nízkými difusními koeficienty pro
polutant.  Vzhledem  k velmi  vysokým měrným  povrchům  odpadu  a  pojiva  může
časem docházet k chemickým interakcím mezi pojivem a polutantem. [4]

- Makroenkapsulace - částice odpadu jsou větší a obalují se nepropustnou spojitou
matricí. Většinou není tento proces spojen s následnými chemickými reakcemi mezi
pojivem a odpadem. [4]

Fixace v matrici - používá se pro předměty, kontaminované velmi toxickými látkami
z důvodů zamezení kontaktu kohokoliv s tímto materiálem.

- Vitrifikace - zpevňujícím médiem je sklotvorný materiál a jednotlivé atomy odpadu
se stávají součástí mřížky vznikajícího skla [4]

- Bitumenace - rozpouštění odvodněného odpadu v roztaveném bitumenu, po jehož
ztuhnutí vzniká pevná slitina[4]

- Cementace - odpad, vodná suspenze kalů nebo zahuštěný koncentrát z odparek
se za případného přídavku písku a retardačních činidel  mísí ve vhodném poměru
s cementem [5]



- Stabilizát/solidifikát - anorganická matrice + anorganický polutant + pojivo na bázi
silikátů: např. popel s obsahem kadmia + portlandský cement - dochází k fyzikálně
chemické stabilizaci a zároveň k solidifikaci

-  Stabilizát -  anorganická matrice  +  anorganický polutant  +  puzzolanické  pojivo:
např.  popel  s  obsahem  kadmia  +  popílek  nebo  struska  -  dochází  k  fyzikálně
chemické
stabilizaci, směs však netuhne

- Solidifikát - anorganická matrice + organický polutant + pojivo: např. slévárenský
písek kontaminovaný zbytky fenolických pryskyřic + portlandský cement - dochází
pouze k tuhnutí směsi, vytváří se spojitá tuhá fáze

- Enkapsulát - anorganická matrice + anorganický polutant + asfaltové pojivo: např.
popel ze spalovny s vysokým obsahem Cr6+ + asfaltové pojivo - dochází k zatavování
odpadu do pojiva, které postupně ztuhne v blok [6]  

Význam  stabilizace  a  solidifikace  je  v rámci  odpadového  hospodářství  poměrně
značný, zejména v souvislosti s ukládáním odpadů na skládky. Vhodně provedenou
stabilizací odpadů lze upravit  nebezpečný odpad tak,  že  jej  lze uložit  na skládku
určenou pro ostatní odpad. Vyhláška 383/2001Sb. zde v § 11 odst. 11 uvádí: 

Nebezpečné odpady lze ukládat  na skládky skupiny S - ostatní  odpad pouze při
splnění těchto podmínek:
a) nebezpečné  odpady  jsou  upravené  stabilizací  (způsob  hodnocení  těchto
odpadů je  uveden  v příloze č.  12),  která zamezí  možnost  jejich  reakce  s  jinými
ukládanými odpady a s prostředím skládky, a zároveň jejich vodný výluh nepřekročí
limitní hodnoty výluhové třídy III, nebo
b) nebezpečné  odpady  jsou  umístěné  v  uzavřených  kontejnerech  nebo
nádobách, jejichž technické provedení musí doplňovat inženýrské bariéry skládky na
úroveň požadavků skládky skupiny S - nebezpečný odpad.



Je  tedy  zřejmé,  že  stabilizačním  a  solidifikačním  procesům  je  ve  vyhlášce
383/2001Sb. přisuzován značný praktický význam, neboť přesunem stabilizovaného
odpadu  do  méně  přísné  kategorie  výrazně  klesají  náklady  na  jeho  uložení  (cca
4 - 5krát).

Vzhledem k velkému praktickému významu stabilizace a solidifikace je nepochybně
nutné  mít  k dispozici  nástroje,  kterými  je  možné  objektivně  prokázat  účinnost
stabilizace  nebo  solidifikace  na  konkrétním  typu  odpadu,  kde  nedílnou  součástí
hodnotícího  procesu  by  mělo  být  i  posouzení  výsledné  kvality  stabilizovaného
odpadu nebo solidifikátu. Vyhláška 383/2001Sb. v této souvislosti uvádí:

Odpady upravené stabilizací s využitím jednoho ze způsobů odstraňování odpadů
uvedených pod kódem D 9 (solidifikace,  vitrifikace,  bitumenace,  zatavení  do síry
apod.) se před uložením na skládku hodnotí následujícím způsobem:
A.  Upravené  odpady  sypké  s  konzistencí  pevnou  charakteru  drobivých  zemin
se hodnotí podle příloh č. 4 a č. 9 
B.  U upravených odpadů  s   konzistencí  pevnou charakteru  stavebních materiálů
(např. beton, asfalt) a skla se provádí:
· hodnocení vyluhovatelnosti podle přílohy č. 4 s výjimkou uvedených postupů pro

předběžnou úpravu vzorku a přípravu vodného výluhu
· chemické analýzy sušiny vzorku upraveného odpadu podle přílohy č. 9.

Specifický  postup  pro  předběžnou  úpravu  vzorku  a  přípravu  vodného  výluhu
upravených odpadů uvedených pod písmenem B je stanoven následovně:

Předběžná úprava vzorku
Vzorek upraveného odpadu pro přípravu výluhu se zhotoví ve tvaru válce o průměru
4 cm a o hmotnosti 100 g ± 10 g.

Postup přípravy vodného výluhu
Vodný výluh se připraví podle následujících zásad:
- poměr fází voda : pevná fáze (L/S) je 10 : 1 l/kg
- používá se nádoba z inertního materiálu
- vyluhování se provádí plynulým otáčením loužicí nádoby způsobem „hlava - pata“
rychlostí 5 - 10 otáček za min po dobu 24 hodin  0,5 hodiny při teplotě 15 – 25 oC



- pro oddělení kapalné a tuhé fáze se používají:
- papírové filtry se střední velikostí pórů 5 m pro ekologické testy
-  membránové  filtry  z  inertního  materiálu  se  střední  velikostí  pórů  0,45  m
pro stanovení ostatních složek.[7]

Vyluhování podle nové evropské ověřovací zkoušky CEN/TC 292

Nově  připravovaná  evropská  ověřovací  zkouška  pro  vyluhování  kompaktních
odpadních  materiálů  byla  vyvinuta  Technickou  Komisí  Evropské  Komise  pro
Standardizaci (TC CEN) jakožto další ze série EN 12457.
Tato zkouška vyžaduje minimální velikost vzorku 40 x 40 x 40 mm a jeho pravidelný
tvar, aby bylo možné spočítat jeho geometrický povrch. Tento vzorek je za míchání
(typ  míchání  není  testem  specifikován)  vyluhován  destilovanou  vodou  ve  třech
následných krocích při poměru vodné fáze ku povrchu vzorku 6 ml/cm2.
Doba vyluhování v první fázi je 6±½ hodin a po jejím uplynutí je eluát oddělen
filtrací a k vzorku je v nejkratší možné době přidáno nové vyluhovací médium opět v
poměru 6 ml/cm2. Druhá fáze vyluhování trvá 18±1 hodin a eluát je po jejím uplynutí
separován stejným způsobem jako po fázi  první. Třetí fáze probíhá dalších 24±1
hodin  se  shodnou  separací  eluátu  po  jejím  uplynutí.  Jednotlivé  výluhy  jsou
analyzovány odděleně.
Na začátku každé fáze je na 15±5 minut aplikováno vakuum k usnadnění nasáknutí
vzorku, pokud na povrchu vzorku nejsou patrné bublinky vzduchu, může být tento
úkon  vynechán.  Eluát  z  každého  kroku  je  filtrován  vakuově  či  tlakově  přes
membránový filtr  se  střední  velikostí  pórů  0,45 pm a  následně  jsou určeny jeho
vlastnosti,  jakými  je  obsah  kontaminantů,  pH,  konduktivita  a  popřípadě  redoxní
potenciál.
Výsledky  tohoto  testu  je  možné  interpretovat  v mg  vylouženého  kontaminantu
na povrch  vzorku,  popřípadě  v mg/kg  vzorku,  pokud  je  k hodnotě  uvedena  též
velikost a tvar vzorku. Je nutné podotknout, že výsledky vyluhování vzorků odlišných
tvarů  a velikostí  uvedené  v mg/kg  nejsou  u  kompaktních  vzorků  srovnatelné,
vzhledem  k tomu,  že  k vyluhování  dochází  difusním  mechanismem,  který  je
na povrchu vzorku závislý. Koncentrace  vyloužených kontaminantů se  udávají  jak
pro jednotlivé kroky vyluhování, tak pro kumulativní množství. 



Porovnání české a připravované EU normy

Z výše  uvedených  informací  týkajících  se  českého  předpisu  pro  hodnocení
solidifikátu a také z obdobné připravované EU normy vyplývá, že evropský dokument
nabízí sice technicky poněkud sofistikovanější postup, nicméně ani v tomto případě
nevznikl  zcela  uspokojivý  nástroj  pro  posouzení  dlouhodobé  stability  výsledných
produktů. Trojnásobně prováděné vyluhování popsané v připravované EU směrnici
přinese  sice  určitou  informaci  o  frakcionaci  kontaminantů  přítomných
v solidifikovaném  odpadu,  není  ovšem  přesně  vymezeno,  jakým  způsobem  lze
změřené  hodnoty  interpretovat  směrem  k dlouhodobé  stabilitě  solidifikátu.  Takto
provedené  měření  dokáže  v zásadě  pouze  odlišit,  jaká  část  sledovaných
kontaminantů  je  přítomna  v povrchové  vrstvě  odpadu  a  jaká  v jeho  objemu.  Je
rovněž velmi obtížné přesně definovat  vhodný způsob porovnání takto změřených
výsledků s limitními ukazateli.

Bez ohledu na to jakým směrem se bude vývoj legislativy zaměřené na hodnocení
upravených odpadů ubírat, existuje v zásadě shoda v tom, že by tato legislativa měla
respektovat 3 následující principy:

1) Upravený  odpad  by  se  měl  hodnotit  stejným  způsobem  jako  odpad
neupravený.
2) Žádná technologie  úpravy by neměla  být  validována univerzálně,  ale  vždy
pouze pro zcela konkrétní typ odpadu a pokud možno co nejužší vstupní podmínky.
3) Vzhledem  k mimořádné  variabilitě  odpadů,  by  v souvislosti  s hodnocením
jejich  úpravy  měly  být  v maximální  možné  míře  využívány  kapacity  výzkumných
pracovišť.

Poslední  uvedená  podmínka  vychází  z rostoucí  odborné  náročnosti  odpadového
hospodářství  a  také  z jeho  stoupající  provázanosti  s dalšími  technickými
a přírodovědnými obory.
Přes  sebedokonalejší  předpisy  v  tomto  oboru,  tedy  i  ve  sféře  úpravy  odpadů,
v dosavadní  praxi  dochází  a  vždy  bude  docházet  ke  vzniku  mnoha  nových,
atypických, složitých či z různých důvodů diskutabilních případů a problémů, které
je a  bude  možné  řešit  pouze  cestou  expertního  přístupu,  často  podloženého
provedením souboru výzkumných a vývojových prací.



Specifické problémy stabilizace a solidifikace prováděné pomocí
cementových pojiv

Jedním  z nejčastěji  zmiňovaných  způsobů  stabilizace  a  solidifikace  je  smíchání
odpadu s některým z běžných typů cementových pojiv. Tento způsob úpravy v řadě
případů  nepochybně  přináší  značný  pozitivní  efekt,  nicméně  jeho  použití  by
v žádném  případě  nemělo  být  spojováno  s aplikací  zjednodušených  hodnotících
postupů.  V praxi  se  lze  často  setkat  se  situací,  kdy  je  solidifikace  cementem
nabídnuta  jako  technologie  zpracování  odpadů  bez  toho,  že  by  bylo  přesně
dokladováno,  na  základě  čeho  byla  tato  technologie  zvolena  a  bez  garance
výsledných  vlastností  solidifikátu.  Subjekty  nabízející  solidifikaci  cementovým
pojivem v některých případech hřeší na snadnou pochopitelnost principu této úpravy,
se kterým se většina lidí v běžném životě často potkává. Tato technologie úpravy
může poté být nekriticky přijímána i tam, kde pro ní z chemického hlediska nejsou
vůbec podmínky.
Pokud  je  tedy  zapotřebí  objektivně  posoudit  vhodnost  solidifikace  cementovým
pojivem pro konkrétní  typ  odpadu  a  předpokládáme-li,  že touto  technologií  bude
zpracováván větší  objem odpadu, lze považovat za  rozumné uskutečnit následují
kroky:

1) Provedení  dlouhodobého  testu  stability  solidifikovaného  odpadu.  Pro
tento  účel  lze  použít  například  postup  NEN 7345.  Podle  vyluhovací
normy NEN 7345 je testovaný materiál o nejmenších rozměrech 40 x
40 mm uložen do nádoby tak, aby byl celým objemem ponořen pod
hladinou. Nádoba je naplněna vodou o pH = 4, jejíž objem je stanoven
jako pětinásobek objemu testovaného tělesa. Kapalina je opakované
vyměňována  a  analyzována  v určených  intervalech  (0,25  –  64  dní).
Analýza extraktů umožňuje určit mechanizmus vyluhování: rozpouštění,
erozi nebo difúzi. Může se však jednat i o kombinaci výše uvedených
procesů.  Určení  řídícího procesu vyluhování je  důležité zejména pro
určování  dlouhodobého  vyluhovacího  chování  testovaných  látek.  Za
vhodnější  lze  ovšem  považovat  specificky  připravenou  vyluhovací
zkoušku simulující podmínky následného uložení odpadu,  pokud jsou
tyto  známé.  Tyto  testy  zjevně  není  možné  provádět  výhradně
komerčním způsobem a budou muset  zřejmě probíhat  ve spolupráci
s výzkumnými pracovišti.



2) Posouzení  mechanických  vlastností  solidifikovaného  odpadu  a
porovnání  těchto  vlastností  s charakteristikami  samotných
cementových pojiv.  Tímto  způsobem lze jednak vyloučit  použitelnost
cementových  pojiv  v případech,  kdy  tato  jsou  zcela  nevhodná
(například vysoký obsah síranů v odpadu) a dále lze upřesnit  vhodný
poměr pojiva a odpadu.

3) Přesné  vymezení  podmínek,  za  kterých  lze  solidifikaci  cementovými
pojivy považovat za dostatečně účinnou.  Účelem tohoto vymezení je
zajistit,  aby  solidifikovaná  směs  nebyla  například  kontaminovaná
nežádoucími typy odpadů, dále aby proces solidifikace probíhal přesně
specifikovaným způsobem u kterého byla prokázána potřebná kvalita
výstupu  a  v neposlední  řadě  aby  bylo  možno  subjekt  provádějící
solidifikaci kontrolovat.

Závěr

Výše uvedený text shrnuje některé důležité legislativní a technické informace týkající
se  procesu  hodnocení  upravených  odpadů,  zvláště  potom  odpadů  upravených
procesem  solidifikace  a  stabilizace.  Dokument  zejména  vychází  z vyhlášky
383/2001Sb a dále potom z připravované EU směrnice CEN/TC 292.
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