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Úvod 

 
Česká republika každoročně vyprodukuje asi 

4,4 miliónu tun tuhého komunálního odpadu. Ten se sklá-
dá z velmi heterogenní směsi odpadků, největší část tvoří 
biologicky rozložitelný odpad (papír), ostatní jsou přede-
vším plasty, sklo a kovy1. Relativně nejméně náročný způsob 
nakládání s komunálními odpady je jejich skládkování.  

Legislativa EU požaduje, aby se podíl skládkování 
odpadů snížil, a proto je vyvíjena řada technologií zaměře-
ných na termickou destrukci těchto materiálu. Tyto odpad-
ní materiály obsahují různé syntetické organické materiály 
(polyethylen, polypropylen, polyuretany, polystyren, 
PET), textil, biomateriály (dřevo, listí, papír), komponenty 
obsahující hliník (obalové materiály pro pitné produkty, 

léčiva, ryby, másla, sýry, čokolády či různé sladkosti) 
a různé kovové, tedy i hliníkové předměty2 (obr. 1a). 
U deponovaných substancí, zejména skládkovaných 
v menších lokalitách bez úpravy a třídění spolu s popelem 
z lokálních topenišť, byť spalujících pouze biomasu, nelze 
vyloučit hliník ve formě plíšků, drátků, rámečků, podlo-
žek, šroubků, atd. 

I přes vývoj nových recyklačních technologií je velké 
množství tuhého komunálního odpadu ukládáno 
bez předešlých termických úprav přímo na skládkách, kde 
mohou probíhat reakce mezi jednotlivými složkami tuhého 
komunálního odpadu, např. materiály obsahující hliník 
mohou reagovat v alkalickém vodném prostředí za vzniku 
vodíku. Ten by mohl způsobit ve spojitosti se snadným 
vytvářením výbušných směsí se vzduchem mnohé nežá-
doucí situace spojené až i s úrazy. 

Při energetickém využití odpadů při spalování nebo 
spolu-spalování v různých typech stacionárních středních, 
velkých a zvláště velkých zdrojů znečištění ovzduší jsou 
sledovány zejména správné podmínky spalovacího procesu 
a složení spalin. Již málo jsou sledovány možné vedlejší 
reakce tuhých vedlejších energetických produktů vznikají-
cích spalováním či spolu-spalováním (obr. 1b) při jejich 
exploatacích nebo deponování2–4. 

Případ vytvoření explozivního oblaku vodíku po reak-
ci popílku s vodou spojený i s úmrtím je popsán v článku5. 
Je dokumentována událost, ke které došlo 6. července 
1995 v Japonsku ve městě Isehara, kde nastala exploze 
vodíku ve spalovně, v níž byl mj. spalován vytříděný od-
pad s relativně velkým zastoupením hliníkových materiálů. 
Při spalování totiž došlo k provozním problémům a bylo 
zjištěno, že došlo k vytvoření vrstvy slinku, která zcela 
zablokovala odvod popela z pece. K odstranění slinku byla 
použita mechanizace a voda, která se, společně s popelem 
a částicemi slinku, hromadila ve spodní části prostoru. 
Vlivem přítomnosti zásadotvorných oxidů začalo docházet 
k tvorbě hydroxidů a jejich následné reakci s hliníkem 
přítomném v popelu za tvorby vodíku. Po určité době do-
šlo k nahromadění plynu a účinkem iniciace k explozi.  

Obr. 1. Foto a) komunálního odpadu a b) popílku ze spolu-spalování tuhého alternativního paliva a hnědého uhlí 

 a        b 
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Cíl práce 
 
Protože jsme zaznamenali při skládkování vedlejších 

energetických produktů ze spalování komunálního odpadu 
v energetických zařízeních nečekaný vývin plynů, byl 
výzkum v prvé fázi zaměřen na objasnění jejich vývinu. 
Protože se prokázalo, že se jedná o plyny hořlavé, zejména 
pak o vodík, cíl výzkumu byl zaměřen na objasnění tohoto 
zjištění a o přípravu podkladů potřebných pro omezení 
nečekaných nežádoucích situací, a to jak při skládkování, 
tak při transportu či exploataci těchto produktů. 

 
 

Experimentální část 
 

Studium transformace hliníkových komponent 
při termických procesech 

 
Termická analýza materiálů obsahujících hliník byla 

provedena na termogravimetrickém analyzátoru TG-750 
firmy Stanton-Redcroff, s navážkou vzorku cca 10 mg, 
rychlostí ohřevu 10 °C min–1, průtokem vzduchu 
25 ml min–1 v platinové nádobce. 

Složení popelů získaných při 850 °C bylo charakteri-
zováno na RTG spektrometru ARL 9400 XP+l. 

 
Studium vývoje vodíku 

 
Vývin vodíku byl sledován v laboratorní aparatuře 

skládající se ze zábrusové baňky o objemu 500 ml opatře-
né výstupní trubičkou s hadičkou spojenou se 100ml byre-
tou naplněnou vodou, do které byla hadička zavedena. Do 
baňky byl přidán vzorek popílku obsahujícího hliník. Jeho 

hmotnost se pohybovala od množství získaného spálením 
jednoho obalu spáleného v laboratorní pícce při 850 °C až 
po cca 100 g popílku odebraného elektrárenského bloku 
ČEZ, a.s. o výkonech přesahujících 50 MW. Do zábrusové 
baňky byla nalita voda, podle podmínek pokusu voda čistá 
nebo vodný roztok hydroxidu sodného (1 M) při sledování 
možnosti účinku bazických skládkových vod, nebo 200 g 
popele z biomasy získané v zahradním krbu, ve kterém 
bylo spalováno dřevo. Množství vody bylo zvoleno tak, 
aby zbylý vzduchem zaplněný prostor byl co nejmenší. 
Po uzavření se baňka propojila hadičkou s byretou. Poté se 
v čase sledoval objem vznikajícího plynu. Sledování podle 
rychlosti a objemu vývinu plynů bylo realizováno 8, 16 
nebo 24 hodin, resp. i jeden až dva týdny. Schéma aparatu-
ry je uvedeno na obr. 2.  

 
Analýza plynu 

 
Složení plynu bylo stanoveno pomocí GC chromato-

grafu s plamenoionizačním a teplotně vodivostním detek-
torem, kapilárními křemennými kolonami, dávkovací 
smyčkou, vícecestnými kohouty za programového nárůstu 
teploty separace. Identifikace plynných komponent byla 
provedena sériovým propojením GC chromatografu a MS 
spektrometru. 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Při likvidaci komunálních odpadů jejich spolu-

spalováním s uhlím nebo biomasou v topeništích vznikají 
různé tuhé vedlejší energetické produkty (popílky, škvára). 
Analýza chování hliníkových součástí odpadů 
v termických procesech prokázala, že teplotní podmínky 
v topeništích nestačí k dokonalé oxidaci hliníkových kom-

Obr. 2. Aparatura pro sledování vývinu vodíku 
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Obr. 3. Termogravimetriká analýzy (TA) odpadových hliníko-
vých kompozit; 1 – obal z léku Wobenzym, 2 – obal z léku 
Tamsulosim HCL, 3 – potravinářská fólie slabší, 4 – potravinář-
ská fólie silnější, 5 – obal z velikonočního zajíce, 6 – obal z másla 
a 7 – obal z Hery 
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pozitů až na oxid hlinitý, ale hliník zde přechází do tuhých 
produktů zejména ve formě kovového hliníku, z malé 
části na Al4C3, resp. různých slinků  (např. Al4,64Si1,36O9,68, 
Na(AlSi3O)8).  

Dokladuje to průběh termogravimetrických křivek 
sedmi různých obalových materiálů – dvou obalů léků, 
dvou kuchyňských alobalů a tří obalů z potravin (obr. 3). 
Při záhřevu těchto látek až na teploty do 1000 °C je podíl 
nedestruované substance velmi vysoký. Jak je z obrázku 
patrné, u hliníkových potravinářských fólií (vzorek 3 a 4) 
prakticky nedošlo k hmotnostnímu úbytku a křivky se 
překrývají. U hliníkových fólií z léků (vzorek 1 a 2) a oba-
lu z velikonočního zajíce (vzorek 5) došlo k úbytku cca 
13 hm.%, kdy došlo k oxidaci postřiků a barviv na těchto 
obalech. K nejvyššímu hmotnostnímu úbytku došlo 
při destrukci obalů z másla a Hery (vzorek 6 a 7). Tento 
vysoký hm. úbytek je způsoben přítomností plastových 
fólií a barviv na obalech. 

Z DTG křivek (obr. 4) je patrné, že k rozkladu vzorků 
dochází v několika stupních. Nejprve dojde ke spálení 
barviv (pík při teplotě cca 350 °C). Tento pík je patrný 
u všech vzorků s potiskem. Druhý vysokoteplotní pík 
nad 500 °C je patrný u vzorků z másla a Hery (vzorek 6 
a 7) a pravděpodobně odpovídá spálení plastové části oba-
lu. Při spalování hliníkových kompozit navíc vznikají růz-
né spečence, které navíc nepříznivě ovlivňují průběh spa-
lování (obr. 5). 

Vedlejší energetické produkty ze spolu-spalování 
tuhých komunálních odpadů s uhlím nebo biomasou jsou 
sledovány pouze z hlediska oxidů, obsah kovového hliníku 
se nesleduje. Typickým příkladem jsou data v tab. I získá-
na RTG analýzou pro vedlejší energetické produkty 
ze spalování hnědého uhlí a různých druhů biomasy2. 
Z tabulky je patrné, že obsahy oxidů alkalických kovů 
a vápníku v popelech z biomasy jsou proti popelu z uhlí 
výrazně vyšší a výluhy mají výraznější alkalický charakter.  

Nebezpečí při skládkování těchto popílků spočívá 
v  reakcích různých oxidů kovů ve skládkových tělesech 
za přítomnosti vody, jejíž pH má alkalický charakter. 
Z oxidů obsažených v popelech topenišť vznikají hydroxi-
dy, které dále reagují s hliníkem za vzniku vodíku a roz-
pustných hydroxokomplexů dle reakcí: 

2 Al  +  2 KOH + 6  H2O → 3 H2 + 2  K[Al(OH)4]         (1) 
2 Al  +  2 NaOH + 6  H2O → 3 H2 + 2  Na[Al(OH)4]     (2) 

To, že vývin hořlavých plynů, konkrétně vodíku 
při reakci popele či popílku z komunálního odpadu 
a z obalů obsahujícího hliník s alkalicky reagující vodou 
není pouze teorie, ale skutečně k němu může docházet, se 
experimentálně potvrdilo. K podobným efektům dochází 
rovněž při smíchání vedlejších energetických produktů ze 
spalování uhlí z fludních kotlů s produkty obsahujícími 
hliník. 

 

Výsledky laboratorních měření 
 
Výsledky laboratorních měření prokázaly, že při skla-

dování vedlejších energetických produktů ze spalování, 
spolu-spalování tuhých alternativních paliv a spolu-
skládkování těchto materiálů s tuhými komunálními odpa-
dy obsahujícími hliník může vznikat vodík. Příklady jsou 
uvedeny v tab. I. Například jsme zaznamenali případy, že 
ponořením 10 g obalů z léků do 100 ml destilované vody 
s 200 g popílku z biomasy ze spálení dřevní štěpky se 
uvolnilo 2,5 dm3 vodíku. Z jednoho obalu z Hermelínu, 
na který jsme nasypali do baňky 200 g popele z biomasy 
(zahradní krb ve kterém bylo spalováno dřevo) a poté nali-
li 200 ml vody, se uvolnilo 1,2 dm3 vodíku. Dle stechio-
metrického výpočtu obecně z 54 g hliníku může vzniknout 
za sledovaných podmínek asi 67,2 dm3 vodíku, přičemž 
tato rekce v reálných podmínkách skládkování není rychlá, 
ale probíhá v rozmezí několik týdnů. 
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Obr. 4. Diferenční termogravimetriká analýzy (DTA) odpado-
vých hliníkových kompozit; 1 – obal z léku Wobenzym, 2 – 
obal z léku Tamsulosim HCL, 3 – potravinářská fólie slabší, 4 – 
potravinářská fólie silnější, 5 – obal z velikonočního zajíce, 6 – 
obal z másla a 7 – obal z Hery 

Obr. 5. Spečence po spalování hliníkových kompozit 
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Do skupiny odpadů, které budou vytvářet na sklád-
kách se zásaditým vodním výluhem vodík, patří i hliníko-
vé dráty, hliníkové součástky z domácí techniky, alobaly, 
tetrapakové obaly, obalové kompozity z dalších potravin, 
atd. 

Z hlediska rizika vytvoření výbušné směsi je nutné 
brát v úvahu, že uvolňování vodíku na skládkách může být 
i nepravidelné a spojené s řadou meteorologických vlivů – 
rozmrznutí horní vrstvy a navazující velký vývěr plynu, 
vývoj plynu spojený s velkými dešťovými srážkami, atd. 
Nepříznivě se zde uplatňují i body vzplanutí mnohých 
komunálních odpadů.  

 
 

Závěr 
 
Při studiu vlastností tuhých vedlejších energetických 

produktů vznikajících při spalování tuhých komunálních 
odpadů v lokálních topeništích nebo spolu-spalování paliv 
s odpady obsahujícími v různých formách hliník, bylo 
prokázáno, že při jejich styku s vodou v alkalickém pro-
středí vzniká vodík. Ten se vzduchem vytváří směs hořla-
vých plynů, která může být v řadě případů zdrojem nežá-
doucích nebezpečných situací.  

Z literárních údajů vyplývá, že toto zjištění se týká 
i průmyslových energetických zařízení, spaloven, komu-
nálních energetických celků, včetně různých odsávacích 
a odprašovacích zařízení, mísících zařízení, terénní a do-
pravní skládkové techniky, atd. Problém s možným vývi-
nem vodíku může rovněž vznikat při společném skládko-
vání různých popelů z lokálních topenišť, zejména těch, 
kde byla spalována biomasa a komunálních tříděných, či 
netříděných odpadů obsahujících hliník.  

 

Tato práce byla vypracována v rámci projektu Příle-
žitost pro mladé výzkumníky, reg. č. 
CZ.1.07/2.3.00/30.0016, podpořeného Operačním progra-
mem Vzdělávání pro konkurenceschopnost a spolufinanco-
vaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 
České republiky, projektu „Inovace pro efektivitu a životní 
prostředí“ ev.č. ED0036/01/01 podpořeného Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
a projektu Pokročilé technologie pro výrobu tepla 
a elektřiny Centra kompetence TE1020036. 
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Waste Al  in dumps reacts in alkaline environment 

with water producing hydrogen which yields a flammable 
gas mixture. This review studies formation of hydrogen in 
ashes from local furnace for biomass or other wastes.  

Tabulka I 
Příklad naměřených objemů vodíku vznikajícího z hliníkových kompozitů 

Původ vzorku Množství vzorku Množství H2O Množství popele Uvolněný H2 Doba reakce 

  [g] [ml] [g] [dm3] [den] 

Obaly z léků Canesten 2,82 2000 2,67 2,50 3 

Obal z Hermelínu 2,05 2000 0,96 1,20 2 

Obal z másla 4,40 2000 1,21 1,44 2 

Obal polévky Vitana 5,29 3000 1,20 0,81 3 


