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Životní prostředí je v současnosti stále zatěžováno stávajícími skládkami a úložišti odpadů. Produkce 

odpadů je stále velkým tématem a je nezbytné hledat vhodné způsoby jejich využití. Příspěvek se 

věnuje možnostem využití jak produktů po spalování, tak například neutralizačních kalů ve stavebních 

materiálech takovým způsobem, aby byl dodržen limit pro obsah nebezpečných látek ve výsledném 

produktu. Stavebními materiály, na které byla směřována pozornost, byly umělé kamenivo, směsi 

stmelené hydraulickými pojivy a injektážní hmoty.  

V případě umělého kameniva se jednalo o ověření využitelnosti různých druhů popílků v kombinaci 

s vhodnými typy paliv v technologii výroby spékaného kameniva samovýpalem. Bylo potvrzeno, že 

kvalitní vysokoteplotní popílky jsou velmi vhodnou surovinou, schopnou vytvořit pevnou strukturu 

popílkového střepu s nízkou nasákavostí. Fluidní popeloviny nejsou pro tuto technologii vhodné. 

Vyznačují se nízkou pevností a vysokou nasákavostí. Při hodnocení vlivu popílkového střepu na životní 

prostředí, překračují fluidní popeloviny limitní hodnoty síranů. Vysokoteplotní popeloviny ve většině 

případů environmentálním limitům vyhovují.  

Při hodnocení využitelnosti neutralizačních kalů pro stmelené směsi bylo potvrzeno, že snížení 

ekologické zátěže nebezpečných odpadů je možné. Pomocí vhodně zvolené kombinace pojiv a příměsi 

vysokoteplotního popílku lze dosáhnout požadovaných fyzikálně-mechanických parametrů stmelené 

směsi při splnění patřičných legislativních limitů.  

Hodnocení využitelnosti vedlejších energetických produktů pro injektáže se zaměřilo na ověření 

možnosti injektování sypaných hrází směsí jílu a popílku (vysokoteplotního nebo fluidního). Vzhledem 

k požadavku zajištění těsnící schopnosti injektážní směsi, jsou pro tento způsob využití vhodnější 

vysokoteplotní popílky v maximálně 50% podílu k vysoce bobtnavému těsnícímu jílu. Výslednou směs 

lze zatřídit jako těsnící a kromě fyzikálně-mechanických parametrů splňuje i environmentální kritéria. 


