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Czech RepubliX is one oí the striXened countries in Europe
as íor environment. Disproportion of utilization of natural
resources, hight consumption of energy and raw materials in
all branches, hight production and emiosion of gaseous,
liquid and solid polutants and wastes, there are the main rea-
sons why Czech Republik got in this situation.
There is not possible to improve quality of the environment
immediately, but it requires several years oi strenuouB ende-
avour oi all participants in this field .In new investments,
there is mainly necessity of the negotiations of admissible
environmental paramaters ,in exist technologies there are
aplications of additional appliances for cleaning of
exhalations liquid polutant and solid wastes that can improve
the environment.
The State Fund of Environment gives the financial assistance
mainly in the field of additional appliances and cleaning
matter in exist technologies.

ČR patří k ekologicky postiženým zemím Evropy.Do této si-
tuace se dostala především neúmerným využíváním přírodních
zdroju, vysokou energetickou a surovinovou náročností jednot-
livých odvětví hospodářství, vysokou produkcí plynných,
kapalných s. pevných odpadů do prostředí.

DneSni atav 2ivoťiho prostřed! je důsledkem setrvačnosti
ekonomických procesu a přetrvávajícího nevhodného přístupu
velké Části obyvatelstva k životnímu prostředí a k přírodním
zdrojům.Míra narušeni životního prostředí je taková, ze
zásadní zlepSení kvality prostředí nelze uskutečnit ze dne na
den, ale zlepSení lze očekávat az po několika letech usilovné
práce.

Základem péče o životní prostředí musí být samosprávná
činnost měst, obci a okresů, vycházející z detailní znalosti
místních podmínek. Stát však musí ve společnosti vytvořit ta-
kové koncepční, legislativní, ekonomické, institucionální, in-
formační a jiné podmínky, které budou organizace a občany
stimulovat k'úsporám energie, surovin, k odstraňování starých
zdrojů znečisťování životního prostředí a k celkovému řeBení
tSch problémů, které narušuji životní prostředí.

Ekologická politika múze být efektivní jen tehdy,
stane-li se integrální součásti evropské a BvStové politiky
zamSřené na zlepSovánl kvality životního prostředí v
regionálním i globálním mSřítku.



Ekologické problémy ČR nelze řeBit izolovaně od i*e8enl
ostatních problému, před kterými naäe společnost stojí. Úloha
státních orgánů a institucí spočívá především ve vytváření
celkové koncepce a strategie péče o životní prostředí,v koor-
dinaci naplňování realizace této koncepce, na podpoře takových
Činností na kterých má stát mimořádný zájem v oblasti život-
ního prostředí nebo na řešení problémů životního prostředí,
které přesahuji možnosti okresní, oblastní, či regionální.

Během posledních desetiletí se v důsledku činnosti člověka
zhoršila kvalita životního prostředí. Kromě1 obecně známých
problémQ spojených se znečisťováním ovzduší,povrchových a
podzemních vod dochází také k postupnému znečistování půdy
a k hromadění cizorodých a nebezpečných látek v prostředí.

Mezi hlavní cíle pro zlepšení životního prostředí patři
především omezování vzniku tuhých , kapalných a plynných
škodlivin do prostředí, snižování objemu produkovaného nebez-
pečného znečištění. Toho lze dosáhnout dokonalejším využíváním
odpadu jako zdroje druhotných surovin a. jejich ekologicky
neškodným ukládáním. Dále je nutné minimalizovat čerpání
obnovitelných a zejména neobnovitelnýcli přírodních zdrojů ,
snižováním spotřeby surovin včetně vody, energie, dokonalej-
ším využíváním doprovodných a druhotných surovin a
systematickou péči o obnovitelné zdroje.

K tomu, aby se podařilo uskutečnit a naplnit cíle pro
zlepšení životního prostředí se musí vytvářet podmínky kon-
cepční, legislativní, ekonomické, institucionální a další.
Jednou z podmínek kterou se dosáhne zlepšení životního prost-
ředí je oblast legislativní.Postupně jsou připravovány a při-
jimány nové zákony v oblasti životního prostředí , Juou to napi*.
zákony : č. 389/91 o státní cíprávč ochrany ovzduíSÍ a poplatcích
za jeho znečisťováni,č. 388/91 o státním iondu životního
prostředí ČR ,č. 282/91 o České inspekci životního prostředí,
č.238/91 o odpadech , č.311/91 o státní opravě v odpadovém
hospodářství, č. 62/92 o poplatcích za uložení odpadu a zákon
č. 244/92 o posuzování vlivu na životní prostředí.

Jedním z obecně platných právničil předpisu, který přiBpěje
ke zlepeeni kvality životního prostředí je zákon č. 244 o
posuzováni vlivu na životni prostředí.Tento zákon sleduje hod-
nocení ekologických souvislostí vybraných staveb, činnosti a
ekologických parametrů vybraných kategorií výrobků. Navrhovaný
systém hodnocení má zabezpečit předcházení ekologickým Škodám,
které by mohly vzniknout v důsledku realizace nebo již v
průběhu realizace staveb,zaváděním nevhodných technologií nebo
výrobou,či spotřebou nevhodných výrobků.Dále lze usměrňovat
přípravy staveb, zamezovat zavádění nevhodných technologií,
které nepříznivě ovlivňuji životní prostředí.Výsledky těchto
hodnocení jsou závazným podkladem pro rozhodováni o povolování
jednotlivých činnosti a staveb .V zákonu o hodnocení ekolo-
gických důsledků je vymezen předmět, postup a působnost pro
hodnocení. V příloze zákona jsou uvedeny seznamy staveb a
činností podléhajících hodnocení v kompetenci ministerstva
životního prostředí a podléhajících hodnoceni v kompetenci
okresních úřadů.



Důležitou oblastí v systému ekologické regulace tržní
ekonomiky jsou ekonomické nástroje. Jedním -z. významných eko-
nomických nástroju stimulujících realizaci ekologických opat-
řeni je Státní íond Životního prostredí. Tento Fond byl zřízen
zákonem ČNR c. 388 ze dne 10.9.1991.

Hlavním posláním Státního íondu životního prostředí je
podpora realizace opatření k ozdravěni jednotlivých složek
životního prostředí. Rozsah Činnosti Státního íondu životního
prostředí stanoví zákon ČNR č^ 380/91, Statut, SmSrnice
ministerstva životního prostředí ČH o užití prostředku Státního
íondu životního prostředí ČH. Úloha Státního íondu životního
prostředí spočívá v doplňkovém zdroji pro iinancování akci na
ochranu životního prostředí.

poplatky za
prostředí.

Zdroje Státního iondu tvoři především
•znečistování a jiné poškozování životního
/např.poplatky za vypouštění znečisťujících látek do ovzduší,
poplatky za uložení odpadu a dalSÍ/.

Pro jednotlivá léta jsou upřesňovány cíle a užití
prostředků Státního fondu , kriteria pro jejich rozdělování a
zásady pro poskytování finančních prostředků.

Pro rok 1993 platí:

A. Cíle a jejich pořadí

1. Sníženi zátěže životního prostředí v oblastech se zhoršeným
Životním prostředím

2. Snížení znečištění vod vodárenských zdrojů.
3. Sníženi Škodlivých dopadů znečištěného ovzduší na zdraví

obyvatel.
4. Omezení množství odpadů (zejména nebezpečných) a hospodaření s

nimi tak, aby se snížily negativní vlivy na prostředí a
využily v nich obsažené druhotné suroviny.

5. Ochrana lokalit, které jsou významné z. hlediska zachováni
ohrožených ekosystémů a kde by odložení realizace navrhovaných
opatření mohlo vést k jejich nenávratné ztrátě".

D. 2ákladni kriteria pro výběír akci v oblasti nakládáni s odpady

4.1. třídSni a využití odpadů průmyslových a komunálních,
4.2. zneškodňování nebezpečných a svláStních odpadů

- termickým zpracováním s využitím "rnergie,
- chemickým,biologickým a fyzikálním způsobem,

4.3. sanace starých zátěží /zejména skládek toxických a prů-
myslových odpadů/,

4.4. zneskodttováni komunálních odpadů (zabezpečené skládková-
ní) .



Jsou stanovena další pomocná kriteria.

- řešení problémů odpadového hospodářství v území vodohospodářsky chrá-
něném nebo chráněné krajinné oblasti

- významný ekologický přínos
- aplikace progresivní a špičkové technologie
- zabezpečení komplexní modernizace kapacit na využití a zneškodňování
odpadů

Předmětem podpory nebudou

- zařízení pro sběr a dopravu odpadů všeho druhu
- řízené skládky odpadů při použití izolačních folií,které nemají pří-
slušný atest

C.Zásady pro poskytování finančních prostředků.

Jednou ze zásad pro poskytování finančních prostředků ze SFŽP je,že pod-
nikatelským subjektům a akcím komerčního charakteru lze poskytovat výhradné
půjčky,půjčky bezúročné s dobou splatnosti maximálně 5 let a s odkladem splat-
nosti maximálně 5 let.Tato půjčka se poskytuje pro podporu řešení zvlášť zá-
važných opatření na vysoké technické úrovni s maximálním ekologickým přínosem
a minimální dobou realizace.

Budou se dále poskytovat půjčky s úrokem až do výše 10% s dobou splatnos-
ti maximálně 5 let a s odkladem splatnosti maximálně 5 let,na podporu řešení
ostatních akcí komerčního charakteru s výší úroků podle technické úrovně řeše-
ní, doby realizace a dosažených ekologických přínosů.

Pro jiné subjekty a ostatní opatření lze poskytovat půjčky podle předcho-
zích zásad a dotace s tím,že výše dotace bude poskytována v zásadě do 50% ná-
kladů,výjimečně do výše 90% nákladů za předpokladů,že se jedná o řešeni zvlášť
závažných opatření a řešení na vysoké technické úrovni s maximálním ekologic-
kým přínosem a minimální dobou realizace,nebo o subjekt rozpočtové sféry.

Záruky za úvěry do předem stanovené výše budou poskytovány jen ve zcela
výjimečných případech.

Souběh různých forem podpory ze SFŽP ČR je možný,ovšem celková podpora
může dosáhnout maximálně 90% nákladů.

Dotace ze SFŽP ČR nebudou zásadně poskytovány na opatření,ktorá jsou in-
dividuálně dotována z jiných centrálních zdrojů.

V roce 1992 byly finanční zdroje v oblasti odpadového hospodářství mini-
mální.V tomto roce se finanční zdroje v této oblasti začínají tvořit.Nelze
však očekávat a spoléhat se jen na podporu ze Státního fondu životního pro-;
středí ČR,ale je třeba využít regionální a okresní zdroje na řešení problema-•'
tiky odpadového hospodářství. }

Na základě těchto skutečnosti je zřejmé,že ani v roce 1993 nebude možné
pokrýt požadavky žadatelů v oblasti odpadového hospodářství a bude třeba po-
stupovat podle schválených cílů a užití prostředků Státního fondu životního
prostředí a kriterií pro jejich rozhodování.
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DEVELOPMENT OF A CONCEPT FOR THE RECYCLING AND REUSE O F D E M O L I T I O N
WASTE

Dipl. Ing. M. NICOLAI
Dipl. Wi.-Ing. Th. SPENGLER
Dipl. Wi.-Ing. S. VALDIVIA

o. Prof. Dr. rer. nat. O. RENTZ

1-ABSTRACT

The recycling of used materials at the end of their lifetime
requires the development of sophisticated specific recycling
techniques as well as reuse options for the recycled materials.
Techniques and reuse options are interdependant and their
iterative evolution can be supported by a methodological
recycling planning.

In the following paper a planning system for the recycling and
reuse of demolition waste is presented. It was developed at the
German-French Institute for Environmental Research (DFIU) at the
University of Karlsruhe for the region of the Upper Rhine Valley
(Alsace, France and Baden, Germany).The planning system takes
account of the state-of-the-art of traditional recycling
procedures and presents a method for the design of optimised
recycling techniques.

2 INTRODUCTION

In order to economise on natural resources as well as to
minimize waste disposal, German legislation for waste management
promotes recycling rather than disposal of products at the end
of their lifetime. The latest draft of the waste law explicitly
aims at a recycling economy /I/.

Although recycling and reuse is generally possible, only 16%
of the building rubble has been recycled in 1989. Construction
waste was almost completely disposed. The objectives of the
German legislation are to achieve a recycling rate of 60% for
building rubble and 40% for construction waste for the year 1995
121. Initiatives in France aim at the direct reuse of materials
from the dismantling of buildings.

In reality reuse options are often limited to road
construction or soundproof barriers which represent a
downcycling and so are unsatisfying from an economic point of
view. Only recycling-products of a high standardised quality
level can compete with traditional materials and so contribute
to the development of real recycling.
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The target of the presented research work is the development
and application of a planning system for the design of optimised
recycling techniques for building rubble taking into account
technical, economical and legal restrictions. It is part of a
planning system for an integrated concept for the demolition and
recycling of residential buildings in the region of the Upper
Rhine Valley /4//8/. A major interest of this work is to examine
the effects of external factors (e.g. legislation, disposal
costs) on the design of recycling techniques and the quality and
rate of reuse.

3 STATE OF THE RECYCLING OF BUILDING RUBBLE

Recycling techniques for building rubble come along from
traditional techniques of mineral processing and have been
adapted to the specific technical requirements of the processing
of building rubble as a heterogeneous mix of materials.

The technical target of the recycling plants is to process
building rubble into secondary building materials, usually
aggregates, and into non-mineral residues.

Important properties for the mineral products are grain-size-
distribution, composition and environmental compatibility. Thus
technical units of recycling plants aim at the improvement of
these properties and are mainly crushers, screening machines and
sizers, sifters and hydrobands, overbands and manual sorting
units. The plants can be classified into mobile, semi-mobile and
stationary installations and by the number of consecutive
crushers, the so-called stages. Mobile installations preferably
are used in road construction where the produced aggregates can
be reused directly whereas products of a high and defined quality
can only be achieved by stationary concepts. Therefore the
following expositions are restricted to the latter class of
plants.

The flow sheet of a two stage stationary recycling plant for
building rubble is shown in figure 1. Main units are a primary
jaw-crusher, a secondary impact crusher, a four-stage sifter and
silo storage of products.

The technical units of recycling plants for building rubble
being well proven in mineral processing installations, the
problem of the design of optimised recycling plants is less a
problem of improvement of the units than rather of the
configuration and choice of the units which is still few examined
/5/. It is typical for recycling plants for building rubble that
the units are assembled in a modular construction system so that
units can be exchanged or added. As a consequence various
different concepts exist.

An analysis of 35 recycling plants in the region of the Upper
Rhine Valley showed that most of the plants are still one-staged,
however recent installations generally include a secondary
crusher. Some technical and economical data of the examined
plants are given in table 1.
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Figure 1: Flow sheet of a two-staged recycling plant for
building rubble
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Table 1: Data of the constellation of the recycling plants in
the region of the Upper Rhine Valley

characteristic

investment
proceed
no. of crushers
age
proceeds for feeding
product price (FSS 0/32)
product price (scrap)
output non-reusables

range

250 000 - 4 500 000 DM
40 - 150Mg/h
1 - 2
0 - 12 years
4 - 24 DM/Mg
7 - 12.50 DM/Mg
0 - 11.80 DM/Mg
0 - 30 % (mass)

average

1 340 000 DM
117Mg/h
1:76%, 2: 24%
5.6 years
13.20 DM/Mg
8.97 DM/Mg
3.90 DM/Mg
5.6 % (mass)

A REUSE OPTIONS FOR RECYCLED AGGREGATE

Mineral fractions from the dismantling of buildings contain
concrete, gravel, stone, sand, bricks and tiles, gypsum and
others. Traditional reuse options for the recycled mineral
fractions from buildings are road construction and soundproof
barriers. New options for the reuse in the production of
concrete and in stone production are in development. A great
amount of experiences in this working field exists and has been
published, but standards are not yet fixed. However, these
products have to compete with traditional ones so that
controlled standardised qualities are essential. Prices and the
substitution potentials are major criteria. An overview of reuse
options is given in Figure 2. Prices for recycled aggregates.in
the examined region range from 0 to 16 DM/1 depending on the
quality and the granulation.

Reuse Options I

Underground
engineering,

acoustic
barriers

1 Overground Working
(building works)

I road b I foundation/ b I d k I k j k

construction I improvement I ^ i r u c t i o n I concrete I brick I
lunbounded^ ĵ loferound^l L^^^j^^^J l^^^^^^J L^^^^^^J

frost
layer I tub-bases I surfaces I sub-bases I tamped I aggregate I1 ,[ ~ , | - — , | covering | 1 *"*" |

Figure 2: Reuse options for recycled aggregate
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5 DEVELOPMENT OF A METHOD FOR THE CONFIGURATION OF RECYCLING
P LATÍ T S FOR BUILDING RUBBLE

Recycling can be defined as the processing of used materials at
zhc end of their lifetime and the reintroduction of the recycled
.Tiaterials into the economic cycle. For given reuse options in
terms of quality requirements and specific proceeds for these
secondary raw materials the recycling problem is a problem of
the design of optimised techniques which process used materials
into products corresponding to one or more reuse options.

From an operator point of view recycling plants have to
realize maximum profit at a given minimal return on investment
and thus are considered as conventional production units.
Environmental policy aims at control of recycling activities by
the instruments:

- taxes on raw materials,
- waste duties,
- disposal charges and
- ordinances on the return of used products (product

responsability).

Both aspects have to be reflected in a recycling planning
system. Based on these assumptions the methotodological approach
for the presented recycling planning system is to determine the
recycling technique realizing a maximum profit taking into
account technical, economical and legal restrictions. The
corresponding otimisation problem can be formulated as:

maximise proceeds - recycling costs

subject to technical constraints
product quality constraints
environmental policy constraints
capacity constraints

For recycling installation for building rubble a mixed integer
programming model has been developed and implemented on PC. The
objective of the model is to determine the effects of
environmental policy instruments, regional frame conditions and
reuse options to optimised recycling techniques and thus product
quality and proceeds.

The optimisation of the configuration of installations
proceeding continious material flows is a complex problem /3/.
It has been solved by a two step heuristical method:

1. Systematical permutation and reduction of the structure
of the installations

2. Determination of the best set of technical units for
each structure

13



Figure 3: Permutation and reduction of the structure of
recycling installations for building rubble
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and reduction have boon realised for one- and
installations with sifters or manual sorting units

n n d for screen feed-bac): or crusher feed-back configurations. A
simplified example is shown in figure 3 for a two-staged
installation with sifters and a screen feed-back to the
secondary crusher.

The basis of the determination of the best set of technical
units is a developed flow sheeting algorithm to calculate
material- and energy balances for any possible configuration and
CL uata base containing several hundred units. The structure of
the entire optimisation model is shown in figure 4.

database
— -*
technical

_ units

feeding parameters

scenarios of
frame conditions

T

OPTIMISATION

PROGRAM

I

flow-sheeting
program

optimal j
configuration

(structure, units)

economic data
[profit, ROI, invest.)

material balances
- product quality
- residues
- recycling rate

Figure 4: Structure of the optimisation program

_J

Input parameters are the composition of the feeding and
scenarios of the above mentioned frame conditions. Calculated
output data are the configuration of the optimal installation,
economic data and detailed material balances. The material
balances are the basis of the calculation of proceeds from

15



products by a comparison to the detailed requirements of 40
reuse options for secondary construction materials and of the
evaluation of the costs of disposal of non-reusable fractions.

6. FIRST RESULTS

In order to validate the developed model some recycling
installations of-the region of the Upper Rhine Valley have been
balanced in a first step. Variation of possible acceptance
proceeds for feeding and of the index of proceeds for the
products have given first sensitivities. The results can be
summarised to the following preliminary results:

1. Higher possible proceeds for feeding do not necessarily
raise technical complexity of the installations and so
product quality but do increase profits.

2. High disposal costs minimise flows of non reusable
materials but decrease the quality of the produced
secondary raw materials.

3. The demand of high returns on investment, which may
reflect an unsteadily environmental policy leads to
little investment and so to simple installations.

7. PROSPECTIVES

The presented system has been tested for smaller problems and
will be extended for complex two-staged plants. Sensitivity
analysis and various scenarios of different strategies of
environmental policy instruments will show the influence of
these input parameters to optimised recycling techniques and
according product qualities.

An additional module calculating balances of the leaching
potentials of toxics in building rubble will be implemented in
order to examine the possibility to concentrate toxics in non-
reusable fraction and thus to reduce leaching pontentials in the
products
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THE SOLUTION TO DISPOSE OF THE PROBLEM - CONCEPT TO COMMISSIONING
S J MONS BURN, M.I.M.E., A.M.I.R.T.E.
The solution to dispose of the problem may be found in the Včirious systems
contained within this paper.

The system adopted will depend on the particular circumstances within
the conurbation being assessed, the environment and the amount and type of
waste to be disposed of.

In outlining the systems which can be adopted, attention has been
given to the possible revenue which can be obtained and the use of treated
waste in the production of heat and power.

Uppermost in considering the systems outlined is the prevention of
damage caused by the old methods of waste disposal, i.e. Land Fill sites.
Funding facilities are available providing proposed schemes meet the
criteria.

INTRODUCTION

There are a number of methods which can be adopted to achieve a
successful disposal system combining revenue. In the first instances, an
assessment must be made of the specific problem. The volume of domestic
- industrial waste is undoubtedly increasing at an alarming rate and the
predictions are that throughout the next decade, this could be
realistically based at some 15% to 20% per annum. The difficulties posed
by this saturation are compounded by many factors including the shortage
of new disposal sites known as Land Fill which, even if available are
non economic and offer no financial return and above all, are a financial
problem.

There are management problems associated with old sites which are
not cost effective because of Methane monitoring and public awareness of
the environmental damage caused from such is undoubtedly uppermost in
many minds. It is therefore essential for Government Departments to seek
out new and cost effective ways of handling this waste problem, new
systems are now available to manage all forms of waste, whether Domestic -
Industrial or Sewage content.

The choice of method to meet a particular set of circumstances
requires increasingly specialised knowledge and experience, an effective
solution in one location could be an expensive failure in another. It
is therefore extremely important that when considering the options
available that the format should, if possible, be Design Concept to
Commissioning Turnkey Package. This obviously requires financial
deliberation and every avenue of funding should be explored; regarding
the latter there are, however, many sources available to Government
bodies.

Within my Introduction it will be noted that the Land Fill siting
for waste is not considered an economical method of disposal, that where
a revenue can be achieved such is the disposal method which should be
considered. These are as follows:-

; Introduction of Civic Amenity Centres on each receiving station.
;| By so doing this would encourage a recycling programme to be instigated,
;;, separation of Rubber - Metals - Glass. Textiles etc. could be
|* containerised and sold in bulk to trade sources on that of an annual
fe tender basis. It should be noted that the cost of introducing Civic
if Amenity Centres is minimal. This system could apply to all Waste
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Receiving Centres irrespective of the system adopted, which I will now
outline:

Systems which could be considered are as follows:-

1. Pelletization

2. Turbo generation(Power/Energy) from Incineration

3. Composting utilizing both Sewage & Domestic Wastes.

PRODUCTION AND FIRING OF REFUSE DERIVED FUEL (RDF)

Investigations have demonstrated that it is possible to separate and
process the combustibles in domestic refuse to produce a solid fuel that
can be fired using conventional small, industrial boilers. Refuse-derived
fuel can undoubtedly be made available at a lower cost per useful heat unit
than is associated with conventional fuels. The introduction of derived
fuel can prove itself to be a valuable contribution to the national energy
supply.

PREPARATION OF REFUSE-DERIVED FUEL

About 22 million tonnes of domestic refuse are discarded each year in
the United Kingdom. Approximately 40% of this material is made up of
combustibles such as paper, plastics and textiles which, if recovered, could
be used to manufacture a solid fuel.

INVOLVEMENT

It involves sizing the incoming refuse to eliminate fine dust and dirt
a magnetic separator to recover the (saleable) magnetic constituents in the
refuse and an air classifier which enables the paper, plastics and textiles
to be separated from more dense materials such as glass, stones, rubble,
boots, shoes, etc. To facilitate handling the recovered combustibles are
shredded (using a knife mill) and subsequently pelletised.

THE PROPERTIES OF REFUSE DERIVED FUELS

The calorific value of refuse-derived fuels is of the order of half
that of typical industrial coals. The moisture and ash contents and the
proportion of volatile matter in RDF are appreciably higher than those for
coal.

% % % % % %
Fuel Carbon Hydrogen Sulphur Chlorine Nitrogen Ash

Content
WSL Pelleted
RDF ex 51.5 6.6 0.3 0.9 0.04 7%
Doncaster
Refuse

Typical
Industrial 82.7 5.1 1.6 0.4 1.65 10%
Coal

It has been ascertained from these experiments already carried out
that to obtain the same heat release a greater amount of RDF needs to be
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burned, thereby increasing ash generation compared with coal. In
addition, it has been noted that the Ash Fusion Temperature is generally
lower for RDF than for coals. On combustion RDF produces less sulphur
oxides than coal, but more chloride is generally released. Overall, the
total acidity of RDF appears to be less than that of many coals.

COMBUSTION TRIALS WITH REFUSE-DERIVED FUEL

A number of test firings with RDF in conjunction with the National Coal
Board have been carried out. Boiler performance data, in particular thermal
efficiency and percentage of maker's rating achieved, have been noted and
both gaseous and particulate emissions have been analysed.

Many successful tests have been carried out using RDF pellets.
John Thompson Coal Master Fire Tube Boiler 50/50 mixture.
Simon Curvis Combustion Chain Grate Stoker 50/50 mixture.
Parkinson Cowan Power Master 100% pellets.
Robin Hood Boiler 100% pellets.
The limited tests so far performed show that refuse-derived fuels can

be used successfully in existing solid-fuel-fired systems. Further trials,
when larger quantities of RDF become available, should lead to improvements
in performance.

However it must be borne in mind that further consideration must be
given to the commercial aspect of Derived Fuel production, selected waste
becomes a feedstock for fuel production. Derived Fuel has a calorific
value some 60% or more than that of average industrial coal.

It is understood that revenue from the sale of pellets is in the
region of £40 to £45 per ton.

The origin of Pelletised W.D.Fuel was experimentally conducted in the
U.S.A: since then many plants have been installed throughout Europe.
Similar plants within the U.K. have been commissioned and read as follows:-

Tyne & Wear - West Sussex - Doncaster - Eastbourne.

Commercial undertakings using R.D.F. pellets to name two are - British
Steel Corporation - Central Generating Authority Power Stations.

As a point of interest this method of waste disposal into the manu-
facturing of Derived Fuel Pellets has been extremely useful in Southern
Sweden inasmuch that one plant has been in operation for two years,
producing 9000 tons of pellets per year - a further four plants have now
been commissioned.

WASTE DISPOSAL BY INCINERATION

At present there appear to be mixed feelings as to the attributes of
Waste Disposal by Incineration. However, there is a great deal of thought
being aroused on that of Refuse into Energy, especially in view of the
substantial cutbacks in public expenditure and an overriding need to seek a
solution to the disposal of domestic and commercial waste.

There are, however, a number of major authorities within the U.K. who
have successfully introduced the Steam Raising Heat Recovery Plant
Installation, thus providing District Heating and Electricity Generating.

INCINERATION WITH HEAT RECOVERY

There is still a strong body of support within Europe for Waste
Recovery by mass burning in large Incinerators fitted with steam raising
plant.
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A recant review on that of Energy Conservation seems to indicate that
even the best conventional incinerators suffer from Combustion
inefficiencies which undoubtedly are the paramount cause of corrosion and
fouling problems in the steam raising installation. However, there is an
alternative which is to design a power plant with a large boiler fired with
pulverised waste. The improved combustion conditions enable corrosion and
erosion problems to be avoided. Careful design can reduce the problems in
burning untreated wastes to an acceptable level.

Many of the Continental Incineration plants are suplying very dense
areas of apartment dwellings and industrial development needs pertaining to
Heating and Hot Water Supply.

One application being to recover waste heat and to utilise this in the
form of steam to drive turbo generators producing electrical power throughout
a network, thus producing a substantial revenue.

Second application again to recover and harness the v/aste heat and
thus be able to supply high pressure hot water and heat to neighbouring
industrial units.

One such major installation to outline an example, constitutes a two
stream boiler at 10 tons per hour with an overall intake of household refuse
representing 2500 tonnes per week, utilizing an automatic grate fuel.

Saturated Steam is generated and condenzed.
Such installations comprise Refuse Bunkerage - Furness Equipment,

Boiler Equipment, Steam Condensers - Ash Handling Equipment - Separation
Equipment - Precipitators.

OPERATING COSTS

Normal revenue of such a plant would be made up from that of Salaries,
Wages - Utility Service charges - spares - consumable stores and, finally,
the cost incurred of dumping incinerated residues. The capital cost would
be in the region of Six to Seven million, this including Civils, Mechanical
Electrical - Roads etc.,

Capital repayment based on 5 to 10 years mechanical plant
Capital repayment based on 20 years buildings.
Within the capital repayment one might consider the additional

inclusion of Machinery replacement by incorporating Budgetary Control.
However, one has to give a great deal of thought as to siting of such an
installation. For example, District Heating to Office Blocks - Industrial
Developments - Housing - or, alternatively, if to be a back-up service to
an Electrical Generating Authority.

CONCLUSION

When deliberating on the subject as to the best method to adopt
regarding Waste Disposal, it may be an added advantage to consider
operating as a region providing the load carrying to the Waste Reception
Area could be minimused. This type of incineration is undoubtedly
attractive if there is an outlet for the end product, namely Heat or
Electrical Power.

COMPOSTING/PULVERISING

DESIGN CONSIDERATIONS
The major factors to be settled in designirga pulveriser plant are:-
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(i) Normal & Maximum throughputs
(ii) Should there be one or more streams
(iii) Wastes to be considered either individually or jointly,

i.e. Household Wastes - Sewage content

The number of streams may be dictated by the hourly throughput
capacity since the maximum continuous rating of the largest machine is
around 60 T.P.H. It is more likely that the desire not to have "all one's
eggs in one basket" will be the deciding factor, especially at the lower
tonnages. It is easy to acquire a single machine to provide 40T.P.H.
capacity but if it, or any part of its feed and discharge system breaks
down, then all capacity is lost. Two 20 T.P.H. streams however would allow
at least half the normal throughput to be procurred, possibly over an
extended shift to keep the backlog to a minimum.

In the smaller tonnage range, especially this consideration interacts
with (ii) above, the need to process bulky wastes, as this will entail a
pulveriser of at least 40 T.P.H. capacity.

Civic Amenity Deposits (Recommendation)
The decision on whether to process bulky wastes or not will depend on

the amount arising and the distance to final disposal although bulky wastes
are very uneconomical to transport especially in this energy conscious age.
If the arisings are low it may be more economical to transport them in bulk
rather than instal unnecessary pulverising capacity. A Sercompactor could
be used to compact open topped containers should the need arise.

There are, however, three types of pulveriser to be considered.

(i) Horizontal Shaft Hammermill
(ii) Vertical Shaft Hammermill
(iii) Rotary Shears

Our recommendation in conjunction with Council's requirements would be to
recommend the Vertical Shaft Hammermill and the Group scheme for considera-
tion would be based on this application.

However, it should be pointed out that the vertical shaft Tollemache
Mill possessed a slight disadvantage when landfill is the final disposal
method, in that thin sheets of plastics such as polythene bags etc. can
pass through themachine without getting shredded. This in itself is a
small point but can be important in environmentally sensitive sites as it
can detract from the otherwise neat appearance of a pulverised waste site.
There is, however, a remedy by the fitting of a fairly low chicken wire
fence which should be sufficient to prevent any windblown litter from
this source.

CONCLUSION

Complete designs can be provided with general layout and detail
drawings for either installation of choice.

Within the schemes briefly outlined, it is advantageous to negotiate
such on that of a Turnkey package, bearing in mind that allowance must be
made, that certain aspects of the recommended services within the scheme
itself perhaps would not be required.

From long term experience results have shown that the favoured
economical approach thus securing an excellent revenue has been -

1. Composting
2. Incineration to Power
3. Pelletization.
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RESOURCE/RECOVERY/RECYCLING - COMPOSTING - LAND FILL SITES

Household Waste
Industrial Waste
Trade Waste

TRANSFER
STATION

Routine Collection
Direct to Transfer Station
Civic Amenities

FOR SEPARATION OPERATION

PAPER-CARDBOARD-GIASS - NON-FERROUS METALS - USED DOMESTIC FITTINGS
DISCARDED CLOTHING :

V
TO RESPECTIVE MARKET OUTLETS

TO COMPOST DIGESTOŘE

AFTER SEVEN DAYS
PULVERIZING
MALTRUTION

RESIDUE OF WASTE TO SEPARATORS

^COMPACTION

TO LAND FILL SITE
METHANE GAS EXTRACTION

TO MARKETING OUTLET - THUS SECURING A REVENUE

RESOURCE/RECOVERY/RECYCLING - PELLETIZATION - INCINERATION (POWER
GENERATING)

Household Waste
Industrial Waste
Trade Waste

TRANSFER
STATION

Routine Collection
Direct to Transfer Station
Civic Amenities

EXTRACT ITEMS FOR RECYCLING

PELLETIZATION PLANT

V
RESIDUE TO

MARKET OUTLETS -THUS SECURING A REVENUE

ľlNERATOR FOR POWER
GENERATING

MARKET OUTLETS -THUS
SECURING A REVENUE
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I N V E S T I G A T I O N A N D R E M E D I A T I O N

A C T I V I T I E S O N A 1,3 M I L L I O N M 3

L A R G E L A N D F I L L I N A U S T R I A

Dr. Hartwig KRAIGEK

ABSTRACT

For almost 30 years a former gravel pit in Laakirchen, Upper
Austria, was used to dump housing and industrial waste. Due to
intensive methane migration into surrounding buildings (schools,
kindergarden, etc.) and contamination of a 40 meter thick
aquifer remediation activities had to take place.

An intensive geological and hydrogeological investigation
program, mathematical groundwater modeling and chemical studies
brought up a 2-phase-remediation. One part of the landfill has
been reconstructed as an up-to-date landfill with basic liner
system, dewatering and degasing units according to Austrian
regulations. However, main item of the remediation is the
encapsulation with a 70,7 m deep cut-off slurry wall, which is
constructed with two different types of hydro-fraises.

INTRODUCTION

An abandoned gravel quarry pertaining to the community of
Laakirchen (district of Gmunden, Upper Austria) was filled with
more than 650.000 m3 of waste during the past 25 years. This
almost 100.000 m2large landfill contains municipial waste,
building debris, and - in particular - commercial waste
(different types of sludge coming from industrial water
treatment plants).

Contamination of groundwater and a high concentration of
landfill gas in adjacent buildings (schools, kindergarden, eg.)
pressed for remediation.

A first project intended the excavation of the whole amount
of waste, the construction of an up-to-date basic liner and
dewatering system as well as the installation of a passive
degasing unit.

When construction started during summer 1989, after some
weeks it became clear, that due to tremendous odour problems
the remediation method has to be changed. In addition,
inappropriate soil mechanic conditions at the base of the
landfill forced additional soil improvement resulting in delay
of construction.

In January 1990 the Austrian engineering company GEOCONSULT
was commissioned by the RHV Gro&raum Laakirchen to proove the
feasibility of an encapsulation of the landfill with cut off
slurry walls. An extensive investigation programm was carried
out.
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CONCEPT OF THE NEW PROJECT

Main idea of the new concept is the encapsulation of the central
and eastern part of the landfill (see fig.l) with a cut-off
slurry wall. In addition, several groundwater wells lower the
groundwater table inside the encapsulation. An active degasing
system and a surface liner and drainage system prohibit any
further contamination. Finally, the whole area will be prepared
as recreation area.

As a result of the former excavation concept (phase 1) the
western part of the landfill will be used as a new landfill.
Following Austrian regulations for waste disposal sites it will
be equipped with a basic liner and dewatering system.

Leachate collected at the horizontal barrier in the western part
and contaminated groundwater coming out from the encapsulated
area will be treated together in an adjacent industrial water
treatment plant.

fig. 1

cut off slurry wall

area with
basic liner system,-^
(phase 1)

groundwaier wells'

100m
GEOCONSULT
COfsrSUl_Tir*JG EN

GEOLOGICAL, HYDROGEOLOGICAL AND GEOTECHNICAL INVESTIGATIONS

Planning was to be based on a thorough knowledge of the
local geological, hydrogeological and geotechnical situation of
the site. The groundwater body, which is up to 40 meters thick,
is limited by silty or clayey rocks up to 70 meters deep. To
obtain an enclosure of the landfill to all sides, the slurry
wall must be embedded in this aquiclude.
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The investigation program was split up into two parts.
During step one, groundwater parameters and hydrological data
were determined. Main goal of the second step was the
investigation of the geotechnical situation at the proposed
alignment of the slurry wall. Alltogether 14 core drillings were
carried out.

Data of phase one were used to calculate a mathematical
groundwater simulation model (finite difference program
SWIFT III). The main results of the complex modeling are:
• the groundwater flow direction will not be changed essentially
• the rise of the groundwater directly in front of the slurry

wall will not exceed 20 cm
• a maximum flood (100 years event) will not influence the basic

liner system in the west

Several pumping tests, water absorption (packer) tests,
standard penetration tests and other in-situ tests together
with geotechnical laboratory testing completed the information
necessary for the preparation of permit application forms.
Finally geophysical measurements were used to combine 2-
dimensional drilling information to get 3-dimensional
information about the surface of the aquiclude.

CUT-OFF SLURRY WALL

The total length of the alignment of the cut-off slurry wall
is about 1050 meters. Depending on the obtained depth the
thickness of the wall has to be selected ( 0 - 6 0 meters,
thickness 0,8 m, 60 to 71 meters, thickness 1,0 m) . The average
depth is about 55 meters (minimum 30, maximum 70,70 meters).

Due to depth over 70 meters, instead of the conventional
grabbing technique, excavation using a cutting system was
recommended. During the cutting process, the soil material below
the cutting wheels will be loosened continuously, cut into small
pieces and mixed with the bentonite fluid inside the trench. The
mixture will be sucked through a suction hole to a centrifugal
pump (see fig.2) and pumped out of the trench to a recycling
plant. Inside the plant soil material and bentonite are
separated using a system of vibrating sieves and cyclones. The
recycled bentonite will be released to a storage area from where
it is pumped back to the trench as required.

To ensure a water tight joint between two panels, it is
necessary to control the verticality of the trench accurately. ;r
The accuracy can be achieved with the exact determination of (||
location and inclination of the cutter at any time. Maximum ||
deviation was fixed with 0,4%. As a matter of fact more then 90? Jf
of all panels reached a deviation less than 0,1%. |

The wall itself is made up of a special mixture, which can i
withstand chemical attack according to existing leachate i
chemistry. The slurry-mixture consists of 1350 kg/m3 sand (0- ;
4 mm) , 110 kg/m3 cement (Hochofen cement 275), 160 kg/m3 Ca-
Bentonite and 400 kg/m3 water (total 2020 kg/m 3). The
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permeability of the wall to be achieved is 10~9 meters per
second.

fig. 2

Spade with pump inlet

To ensure that a perfect connection between the slurry wall
and the clayey aquiclude is constructed, a continouus
supervision of geotechnics and soil mechanics has been
established.

Construction of the slurry wall started in July 1992. The
last panel was finished at the end of april 1993.

GROUNDWATER CONTROL

To prevent any transport of contaminants through the
slurry wall, the groundwater level inside the enclosure will
be lowered one meter (inward hydraulic gradient). This
lowering of the groundwater level can also serve for leak
testing. Assessing the water quantity that has to be pumped
out for lowering the groundwater level allows to draw
conclusions as to the wall's impermeability.



Defective spots can be located by adjusting additional
piezometers, which indicate local unexpected groundwater
levels. Additional groundwater samples from wells for
chemical documentation purposes upstream and downstrem of
the landfill will be sampled regularly.

The lowering of the groundwater table will start during
autumn 1993.

COLLECTION OF LANDFILL GAS

To minimize the risk of migrating methane, an up-to-date
gas collection system will be installed. 17 vertical
degasing wells inside the encapsulation will suck off 500 m3

gas per hour. At first, the landfill gas will be combusted
in a high temperature torch flare. After an intensive
testing and measuring period, it will be clear, if the gas
can be used for energy production.

In addition, below the surface liner system, a
horizontal gas drainage system will be constructed, which
not only supports the degasing wells, but also allows the
irrigation of the waste to improve the gas production rate
if necessary.

SURFACE LINER SYSTEM AND DEWATERING MEASUREMENTS

On top of horizontal gas drainage system desribed above,
two clayey layers - each 30 cm - are situated. Besides
meeting the permeability requirements, the horizontal
surface water stop has to withstand relatively large
deformations due to surface settlements.

On top of the clayey layers the surface water drainage
system will be placed. The surface water will partly be
infiltrated in trenches outside the slurry wall, partly
diverted to the municipial sewer system.

The uppermost unit of the surface liner system is an 0,8
to 1,5 m thick covering layer with a thin humus layer on
top. Trees, bushes and grass together with little ponds
(surface water retaining basin), children playground and
pleasant roads for a walk will change the former landfill to
a recreation area in the center of the community.
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ENVIRONMENTAL ACTION TN THE BRITISH HOUSE-BUI MING INDUSTRY

Professor (,'liris F5ATNES, 15.Sc, Dip.I,.A., AL! , M.T.Biol., F.R.S.A.

AHSTRACT

Ilousc-bujIding has wide environmental impacts, from its exploitation
of land to its utilization of construct ion resources and from its creation
of human living space to i!s influence on transport., local employment,
security and the strength of the community. In the past, private
house-builders have been caricatured as environmental\y insensitive and
greedy. Now they are beginning to demonstrate a practical ability to play
positively to their strengths. They are building in closer harmony with the
stir-round i rigs, developing hotter building technology, encouraging the
manufacture of less damaging products, and enabling families to live more
sustainable 1ifestyles.

'INTRODUCTION

The house-building industry has major significance in Britain. It is
seen by central government, as a barometer of national economic health; in
the recession of the past few years, the low level of house-building
activity has been frequently quoted as a key indicator of the country's
prolil ems. The builders themselves have considerable influence over a wide
range of manufacturing industries and service professions, since they
represent a very substantial part of the market for commodities such as
timber, paint, concrete and brick, pipework etc, and also for architectural,
planning and surveying services.

Environmentally, house-builders are particularly important for a
number of reasons. Firstly, they have a dramatic effect on land and
landscape, both positively, through reclamation of dereliction, and
negatively, through insensitive building on previously undeveloped green
field sites.

Secondly, they can use their purchasing power to influence the.
environmental performance of their suppliers.

Thirdly, they provide homes for people, and since personal lifestyle
is the area where most environmental progress needs urgently to be made,
they have the opportunity to create housing which enables families to
minimise their personal damage to the environment.

USE OF I,AND

House-builders have a long-standing reputation for insens.itivi.ty in
their use of land. Until recently, their typical approach to development of
a new site was to clear away all elements of the existing landscape, and
superimpose their new houses with little or no regard for the character of
the place. Now, a combination of more assertive planning controls, a
smaller, more discerning and competitive market, and the emergence of good
examples of sensitive housing design, particularly amongst the public-sector
housing of the 1970s, has led to very great improvement in the quality of
much of the more recent private-sector housing design.
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GREEN LEAF HOUSING AWARDS

In 1988, the New Homes Marketing Board established an award scheme for
the private house-building industry. Called the Green Leaf Housing Awards,
the aim was to seek out and celebrate the very best examples of new housing
developments. The successful schemes were to be those which made skilled
and sensitive use of the existing landscape, or restored derelict and
damaged land, whilst demonstrating the successful use of landscape planting
to create a comfqrtable and attractive living environment. In the first
five years of the awards, approximately 100 housing developments have been
given the award. Thanks to independent judging, an extremely high standard
has been rigorously maintained, with winners enjoying a good deal of very
favourable publicity, and their competitors being provided with successful
"market place" role models. This is undoubtedly helping to raise the
general standard of housing landscape.

ENVIRONMENTAL PERFORMANCE OF MATERIALS

The building industry is slowly beginning to use its purchasing power
to influence the environmental performance of suppliers. As the larger
construction companies have carried out their own environmental audits, they
have discovered great variation in the environmental credentials of their
suppliers. New products have begun to emerge - water based paints for
example, which eliminate the problem of petrochemical solvents; less toxic
preservatives for timber; pipework made from recycled plastic; heat-energy
capturing glass; and insulation foam manufactured without the use of
ozone-depleting CFC's. The most sophisticated builders have begun to ask
suppliers for environmental audits of their manufacturing processes:- the
energy demand in brick kilns, for instance, the transport efficiency and
land restoration record of quarrying companies, waste management performance
of chemical companies etc. The concept of a "cradle-to-grave" concern for
manufactured products is gradually beginning to influence building
specification.

SITE MANAGEMENT

The building process is generally agreed to be extremely wasteful,
with as much as 10% of building materials simply scrapped. In addition,
there is often severe short-term damage to land, mature vegetation, drainage
etc. This can have permanent adverse effects.

Much of the site damage is caused through ignorance, and this is now
being remedied through education and information. For example, many mature
trees are retained on development sites as a condition of planning
permission, and most are given further paper protection through Treo
Preservation Orders. Nevertheless, many of them die within a very few year*
following major building works. The combination of soil compaction,
alterations to ground-water status, spillage of toxic chemicals, mechanical •;
damage to trunks and branches, soil-oxygen depletion by fires, and |
disruption to local climate and increased exposure is morn Mian most mature |
trees can stand. With intelligent: and generous site planning to allow more I
undisturbed space around trees, and a rigid code of silo practice during J
construction, followed by some remedial surgery to compensate for any ''!
root-damage, mature trees are nov; more frequently being successfully
conserved as continuing features of new housing.

Waste reduction has become an urgent matter of sound business
i.ľ.iľ1 im. Buying materials to throw away is economic suicide. However, it



is in tlie nature of construction work that waste will always be produced.
In the past, this was disposed of either by burning on site, burying on
site, or removing to landfill. Now environmental legislation is
strengthening the case for more considered solutions. The toxic cocktail of
plastics, paints, roofing felts, preservative-treated timber and insulation
materials is beginning to be separated and disposed of more conscientiously,
and the manufacturers themselves are being pressed to provide retrieval
facilities for the more problematic wastes such as paints and plastics. One
manufacturer, Marley, has introduced a collection service for waste arising
from their plastic products such as guttering, drainpipes and plumbing, and
they arrange for the material to be recycled.

BUILDING DESIGN AND ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

Great progress has been made in increasing the energy efficiency of
housing, and so reducing the arm's length environmental damage caused by
power generation, fuel provision etc. Part of this improvement has been
achieved through technical innovation. Better insulation materials have
improved performance, for example. Heating systems are more fuel efficient,
and the glazing of windows has become more sophisticated.

The architectural design of the buildings is the other main contri-
bution. More houses are being orientated to take advantage of natural
solar-gain, with big windows to the south, and small ones to the north, and
wut.her porches are being incorporated into house designs to reduce the loss
of heal energy. The fine detail of the construction is being constantly
re fined, to eliminate cold-bridges around window frames for example.
Draft-proofing linked to planned ventilation is increasing heat retention
without aggravating internal condensation problems, and all the refinement
is being given market support through the introduction of a
government-sponsored system of energy7 performance labelling.

PROMOTING A GREENER LIFESTYLE - THE NEXT STEP

The building industry provides the homes in which we live. Having
refined the environmental performance of the houses themselves, and improved
the sensitivity of the building process, it is natural to begin addressing
the issue of environmental lifestyle for the residents. This is starting to
emerge, cautiously, in the provision of such refinements as room-by-room
thermostat i c heat control, water and energy-saving showers and taps,
low-energy light bulbs, and kitchens fitted with waste separation storage.
The next step is to consider the. broader environmental implications of new
housing development. An obvious first target is the link to public
transport, with whole neighbourhoods being adapted for life without the car.
This would require an integrated approach to planning, to offer safe walking
and cycle routes to local shops and local schools, and easy connection with
public transport interchanges. There is scope for a far more
energy-efficient approach to local small scale combined heat and power
generation. In rural communities this can be fueled by polluting farm
waste. There is also scope for employing a biological approach to
waste-water treatment through reed bed filtration. At present, in Britain
at least, such bold environmental policies are almost non-existent, but role
models do exist eleswhere in Europe. As the house-building industry emerges
from deep recession, and recognises the marketing potential of the new
environmental imperative, there is hope that they will flex their muscles,
and bring real pressure to bear on government for a far deeper commitment to
environmentally sustainable development. This in turn will enable the
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builders to play more effectively to their strengths, and match their own
environmental initiatives to those of other trades and professions.
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Nebude-li to teä, bude to příště,
nebude-li to příště, bude to teä,
jednou to bude jistě - být připra-
ven, to je důležité

W. Shakespeare
Hamlet,princ dánský

P O D N I K C H E M I C K É H O P R Ů M Y S L U A

S T Ř E D I S K O P R O Z N E Š K O D N Ě N Í P R Ů M Y S L O -

V Ý C H O D P A D U - výhody a problémy spolupráce

ING. MIROSLAV JETEL, ING. IVAN ZIKA, SPOLANA A.S.

The main features of the project of the regional Hazardous
Wastes Disposal Center, organized by the Association of Munici-
palities of the Mělník district, and favoured by SPOLANA-large
facility of the Czech chemical industry, were described. The
important reasons and problems were discused. The Support of the
governmental administration seems to be inevitable, otherwise
the establishment of the Disposal Center would be unfortunately
delayed, causing the increased environmental impacts in the
large, densely populated region.

Je pravděpodobné, že náprava ekologických důsledků dřívěj-
šího direktivního způsobu řízení společnosti se. stane "kšaftem"
této a několika dalších generací. Tím ještě není řečeno, že
ochrana prostředí je šlehačkou na ekonomickém komisárku. Je to
výsledek střízlivého pohledu na rozsah škod, m.j. pořadí jejich
závažnosti, na ekonomické možnosti podniků a vlády, a opírá se
o znalosti rozvážného průběhu ekologizace ekonomicky mnohem sil-
nějších zemí ES v 60. až 80.letech. Bohužel, pořadí realizace
pojmů WIRTSCHAFTSVIUNDER - UMWELT WUNDER nelze obrátit. Tím spíš,
že naše přirozená snaha vrátit se rychle do Evropy nás nutí opa-
kovat mnoho ekologických chyb, které západní země pracně napra-
vují : plastové obaly, fosfátové prací prostředky, útlum sběru
použitého papíru, olej1", kovového šrotu a j.

Názory, že ze starého ekonomického monolitu by se měly vyu-
žít pro prostředí jeho vhodné stránky, a priori odmítáme.
Přitom své ekologické nápiavy můžeme jen zpomalit, pokud nebudeme
respektovat výchozí stav ekonomiky včetně struktury podniků a bu-
deme se spoléhat až na zájem nově vznikajících podnikatelských
subjektů o ekologické aktivity.

Na území ČR vzniká ročně průmyslových zvláštních - nebezpeč-
ných odpadů cca 0,5 až 0,8 mil. t r~1, které jako nerecyklované
je nutno zneškodnit. Na přesnější údaje, které vyplynou z okres-
ních programů odpadového hospodářství, se čeká. Zdá se, že ne-
bezpečné odpady je účelné zpracovat v několika rozumně rozmístě-
ných regionálních střediscích. Jejich realizace a provoz budou
nákladné, umístění se nesetká s jásotem veřejnosti v dotčené
oblasti ; odbornost obsluhy a účelné využití hodnot odpadů např.
v podobě druhotných surovin nebo energie určí míru ekologické
a ekonomické účinnosti středisek. Administrativní i ekonomická
podpora vzniku regionálních středisek státní výkonnou mocí je
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pro jejich vznik nezbytná. O tom svědčí informace nejen ze SKI1

:Í Z Francie, ale i o maďarském přístupu (Doroph) spoléhat r,c
samovolnou aktivitu nemajetných obcí a regionů je nebezpečné.

V prostoru Mělnická, Nymburská a Kolínska a průmyslového
verovýchodu Prahy žije asi 700 tis.obyvatel a produkuje HO nc
iiiéno 150 t i s . t zvláštních nebezpečných odpadů ročně ; nn.i
předpokládané změny výrobních programů nezmění to, že asi
100 t i s . t bude muset být zneškodněno nebylo recyklováno mimo
místo vzniku.

Obr.i - Oblast Polabí severně a severovýchodně cd Prah
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logickými službami - téměř 20 let čistí odpadní vody 20 tisíco-
vých Neratovic a odpadní vody z Kafilérie Tišíce a 10 tisícové-
ho chovu prasat v Chrástu, zásobuje Neratovice teplem,spáluje
kapalné odpady obsahující chlorované uhlovodíky, a od ledna 9 3
zahájila redestilaci perchlorerylenu z kalů čistíren oděvu v ČR.
P c ukončení zkušebního provozu bude její nová čistírna zaolejo-
vaných odpadních vod schopna servisně zneškodnit i emulgované
uhlovodíky ve vodách.

Středisko pro zneškodnění průmyslových odpadů Tišice (S POT)
bude samostatně spravovaným podnikem spolupracujícím se svczovou
oblastí a s okolními zpracovatelskými závody. Energetickou
a technickou základnou bude Soolana a.s.

napa j . a chl.jodp.
voda j teplo

zem.plyiu

Ccr.Z - Scnottii s'reais'novycŕ. rur.kci
lece.idč : 1 - přeprava, Z - pííjíir.iia váženi, ; - a.-.alyiy, 4 -aec;-

sriiač a. -czrtoáovér.i, 5 - iipracovár.í prc vyuí i l i , € - Spolana e . s . ,
- j:r,^ pccir.ik1.', S ~ stabilizace, 9 -£palovr.a, 1C - skládka 2!i odpadl

Spolupráce s blízkým podnikem chemického průmyslu zajistí ce-
loroční využití odpadního tepla, zásobování střediska zemním
plynem, elektřinou, vodou včetně napájecí, odbornou údržbu,
analytickou kontrolu a technický rozvoj včetně zpracování re-
cyklovatelných odpadů - druhotných surovin. Poloha nedaleko
Labe umožňuje zajistit hlavní část transportu odpadů do stře-
diska lodní kontejnerovou přepravou z labských a vltavských
překladišti a tím omezit nepříjemný vliv automobilové přepravy
na okolí.

Obr.3 - Celková dispozice střediska
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Realizace střediska v letech 1997 - 2000 by měla stát 2 až
4 mid Kč, cena za zneškodnění 1 t odpadu by neměla překročit
15 000 Kč včetně 15 až 20 % zisku, jehož výši určí trh peněz
a trh odpadů. Postoj našich bank obdobným projektům je vláčný.
Přitom je reálné uvažovat zpracování nejméně 60 kt odpadů ročně,
tedy roční obrat cca 900 mil.KČ s úměrným ziskem.

Do srpna 1993 bude záměr zpracován ve formě hodnotící stu-
die dánskou DANWASTE a pražským Chemoprojektem v rámci finanční-
ho daru dánské vlády, zajištěného českým MŽP. Studie se stane
základem pro vypsání soutěže dodavatelů zařízení, provozovatelů
a financujících subjektů. Vedle nesporných výhod střediska,pro-
vozně a kapitálově svazujícího širší region a blízké obce se
Spolanou, má projekt úskalí :

- míra účasti Spolany odvisí od postojů nových majitelů, a ty
od pokroku privatizace v ČR ;

- realizace popsaných projektů, ačkoli ekologicky i ekonomicky,
efektivnějšího než roztříštěných spaloven a středisek odpadů
malého rozsahu, vyžaduje soustředění kapitálu, tedy měkké úvě-
rové podmínky ; zatím naše i zahraniční ústavy měly pro ně
malé pochopení ;

- důvěra občanů ve schopnost společnosti realizovat ekologicky
prospěšný, neškodící komplex, musí být podporována, ne podla-
mována tendenčními aktivitami radikálních skupin ; ty ve svých
důsledcích zahánějí občany do jeskyň osvětlených loučemi,dá-
vajíce sami často přednost vychlazenému nápoji z freonem
naplněné ledničky.

Hamletova pragmatická úvaha platí i pro zmíněný záměr :
nebude-li to v popsaném místě a čase a popsaným způsobem,bude
to třeba jinde, a jinak, ale určitě později, než vyžaduje sou-
časná a výhledová problematika nebezpečných odpadů. Výsledky
práce na projektu střediska budou mít obecnější platnost,pře-
sahu jící rámec Polabí.
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P R O B L E M A T I K A S I T U O V A N Í S P A L O V E N

O D P A D U .

I n g . J o s e f KONEČNÝ
ENVIPROTEKO Š r á m k o v a 4 8 1 Z l í n 4

S u m m a r y .

Siting of the hazard waste incineration will be the
difficult task. A variety of technical and social hurdles
will have to be negotiated for a successful siting, southing like
development plans, proximity to waste source, energy markets,
residual ash disposal, environmental impact, effect on residents.
There is presented some experience with incinerations, that have
capasity about 1 000 t per year.

Odpadové hospodářství je ve své podstatě trvalým problémem
každé společnosti. Ve vyspělé společnosti je tento problém ještě
větší s tím, že je velmi náročný na všechny jeho účastníky, ať
již Jde o producenty odpadu, přepravce, nebo jeho zpracovatele.
Druhy odpadu jsou pestřejší a jeho množství větší. Zatím se stále
projevují rysy konzumní společnosti. Je zřejmé, že správní orgány
činné v systému odpadového hospodářství mají v tomto procesu
nezastupitelnou řídící roli.

Integrované odpadové hospodářství vychází ze čtyř
základních problémových okruhů, které je nutno řešit:
- omezení vzniku odpadu a jeho zdrojů
- recyklace odpadu, jeho znovu využití
- spa1ován í odpadu
- sk1ádkován í odpadu
Do okruhu recyklace je v tomto členění zahrnuto třídění odpadu,
fyzikální, chemická a biologická úprava, včetně kompostování.
Spalováni je považováno za termické zpracováni odpadu, při kterém
se využívá uvolněná tepelná energie k výrobě páiry, teplé vody,
případně elektrické energie. Jako koncový stupeň zůstává
skládkování odpadu, kdy předcházející stupně nakládání s odpadem
směřují k omezeni množství skládkovaného odpadu, jeho
nebezpečnosti a rizik.

V České republice je v současné době v provozu pouze jedna
spalovna komunálního odpadu větSi kapacity, která je vsak
využívána ani ne na poloviční kapacitu. Množství spalovaného
odpadu není u nás zatím významné. Lze vsak konstatovat, že
v posledních 6 - 8 letech byla vybudována řada spaloven s výkonem
okolo 1 000 t spáleného odpadu za rok. Dalsl spalovny obdobného
výkonu jsou ve výstavbě nebo ve stádiu projektové přípravy.
Celkový počet takovýchto spaloven je asi 50. Jsou navrženy
převážně ke spalováni ^zvláštního a nebezpečného odpadu
průmyslového charakteru. Často se vyskytuje i požadavek na
současné spalování tříděného domovního odpadu, jeho spalitelné
části. Většinou se jedná o vícestupňové komorové pyrolýzní
spalovny, které využívají získaného tepla.

Tyto typy spaloven jsou obvykle navrhovány pro určitý,
předem specifikovaný druh odpadu. Jedná se zejména o odpad



průmyslový a to ve stavu tuhém, kapalném a noho pastovitéra. Z
hlediska současné kategorizace odpadu pak o odpad zvláštní nobo
nebezpečny, u kterého se doporučuje termická likvidace. Je to
především odpad znečištěný ropnými látkami, nevyužitelné oleje,
emulze, organická ředidla, zbytky barev a laků ap. Rada spaloven
úspěšně likviduje odpad ze zdravotnických zařínení, ve kterém
stoupl podíl odpadu z umělých hmot. Spalovny nejsou určeny ke
spalování odpadů obsahujících polychlorované bifenyly.

U prvních spaloven této velikosti. ktoré byly navrhovány
před 7 - 10 lety nebylo uvažováno se 7>.cyř-í sen í m na č-i Stěn í spalin.
V posledních 2 - 3 letech však došlo k výraznému technickému
zdokonalení v této oblasti, která je při rozhodování o umístění
spalovny nejdůležitější. Jsou dodávána účinná několika stupňová
zařízení na čištění spalin, využívající absorpční mokré procesy
čištěni. V poslední době je velkým přínosem použití látkových
filtrů s případným dávkováním aditiv. Filtry nejen. Se účinněji
odstraňují se spalin tuhé částice, na kterých jsou adsorbovány
těžké kovy , clioxny a furany, ale umožňují i likvidaci sorpčních
roztoků z mokrého čištGní spalin sušením do té míry, že pak z
procesu čištěni spalin neodchá2Í odpadní voda, což v některých
případech může mít i rozhodující význam pro umístění spalovny.
Úroveň čištění spalin jo možno nejlépe demonstrovat porovnáním
garantovaných emisních limitů jednot 1 ivých ňkodlivin s limity
v současné době platnými dle zákona č. 309/1991 Sb., vo smyslu
opatření FVŽP ze dne 23.června 1992. Porovnání jo patrné z
přiložené tabulky.

Technologické spalovací zařízení. včetně zařízení na.
čiStění spalalin je z dovozu. Důležitou součástí zařízení je
systém řízení a kontroly spalovacího procesu, včetně kontroly
emisi. Tím je umožněn automatický provoz, se současným omezením
ekologických i provozních rizik.

Tuhými 2bytky spalovacího procesu jsou škvára a popílek,
který je vynášen jednak z vlastního spalovacího procesu a dále je
zachytáván v systému čištění spalin. Množství těchto tuhých látek
je závislé na druhu spalovaného odpadu a pohybuje se v rozmení
5-7 % váhových z množství spáleného odpadu. Škvára a popílek jako
takové jsou zvláštím nebo nebezpečným odpadem, pokud rakouskou
vodným výluhem tohoto materiálu není prokázána jeho nižší
Škodlivost ve smyslu nařízení vlády č. 513/1992 Sb. Praktické
výsledky těchto zkoušek ukazují, že vlastnosti škváry mohou být
příznivé. Ke snížení uvolňováni škodlivých látek ze škváry a
popílku jsou navrhovány rÚ2né způsoby solidifikace a
zesklovatění. Tyto postupy jsou však pro malá množství škváry n
popílku nákladné.

Hlavním zdrojem hluku spalovny, který by mohl ohrozit okolí
spalovny jsou spalinové ventilátory. Zatím se nevyskytují
vážnější problémy se zatížením okolí spaloven hlukem vznikajícím
z provozu spalovny. Případné nadměrné hlukové emise lze odstranit
známými protihlukovými opatřeními.

Důležitým systémem každé spalovny je způsob dopravy
jednotlivých druhů odpadů do spalovny a jejich skladování. V
tomto směru menši spalovny mají určitou výhodu, která spočívá v
tom, že jsou zpravidla navrhovány na specifikovaný druh odpadu,
který se vyskytuje v určitém výrobním podniku, nemocnici, nebo



jiném 2aŕÍ2cní. Není-li spalovna umístěna přímo v areálu zdroje
odapdů, pak je situovaná v poměrné jeho blízkosti. To má význam
v tom. že dopravní trasy jsou krátko, často pouze vnilrozávodové.

Odpad je možno převážet a skladovat v nádobách a kont.ťjnerech
přizpůsobených pro dávkování odpadu do spalovací pece a to
i podle konsistence odpadu a jeho nebezpečnosti. Vlastní sklad
odpadů ve spalovně může tak být navržen racionálně a úsporně,
např. pro nemocniční odpad nemusí být navrhovány podchlazovací
boxy. ale provoz spalovny múze byt organizován tak, ze rizikový
nemocniční odpad je po dopravení do spalovny bezprostředně
spálen. U spaloven velkokapacitních tyto možnosti zpravidla
nejsou. U spaloven o menším výkonu, pokud se uvažuje se
spalováním i domovního odpadu, je tak ve většině případů míněno
v rámci hospodárného využití jejich kapacity. Nedoporučuje se
uvažovat s nijakým tříděním odpadu ve spalovně. Do spalovny je
nutno přivážet již odpad vytříděný, jeho spalitelnou část a to
v kontejnerech, ze kterých může být odpad přímo dávkován do
spalovací pece tak, aby obsluha s odpadem nepřišla ani do styku.
Veškeré pracovní postupy musí být dány provozním řádem spalovny.

Převážná většina dosud realizovaných spaloven je postavena
přímo v areálu závodu nebo nemocnice, pokud se přednostně spaluje
nemocniční odpad. Poněvadž vlastní technologické zařízení je
prostorově variabilní, umistřiuje se často do k tomu účelu
rekonstruovaných objektů, nebo prostorů objektů. Vzhledem k tomu,
že se využívá získaného tepla, je výhodné umístnit spalovnu přímo
do objektu kotelny, pokud je to možené a nebo do její těsné
blízkosti. Jsou i případy, kdy je navrženo vyvést spaliny ze
spalovny do komína kotelny, je-li to technicky řeSitelné
a z hlediska ochrany ovzduší výhodné. Výhodou tohoto situování je
onadné napojení na energetický systém daného provozu.

Pokud v daném místě jsou v územní plánovací dokumentací
respektovány zásady ochrany životního prostředí a v praxi při
realizaci staveb jsou také dodržovány, nejsou zpravidla problémy
s umístěním spalovny v areálu výrobního podniku. Vlivy spalovny
0 výkonu, o kterém se zde hovoří, ve většině případů nepřesahují
vlivy způsobené vlatnlm provozem podniku. To lze dokumentovat
1 na umístění celé řady spaloven přímo v areálech nemocnic, t.j.
zařízeních, které mají zvýšené nároky na ochranu prostředí, ve
kterém se nacházejí. Je zřejmé, že i v nemocničních areálech je
snaha, aby spalovna byla umístěna u zdroje tepla, pokud je
nemocnice má. Je-li tento zdroj vhodně umístněn jak z hledikska
vlivu na vlastní areál, tak i s hlediska ochrany životního
prostředí, jo opět i umístění spalovny v tomto prostoru výhodné,
bes zvláštních rizik. Důležité je však posoudit výšku komína
spalovny s ohledem na výšku okolních budov nemocničního areálu.
Znamená to, že při situování je třeba vzít v úvahu klimatologické
podmínky dané lokality, především směr a četnost větrů. V tomto
směru může v budoucnu sehrát pozitivní úlohu monitoring kvality
ovzduší, která si města začínají pořizovat v rámci svých
protismogových opatření.

Nejvýznamnějším přímým účinkem spalovny na obvyvatelstvo je
její působeni jako zdroje emisí, které jsou v území
charekter i zovány imisními hodnotami škodlivin. Vycházíme-li
H předpokladu, že imisní hodnoty, dané hygienickými předpisy jako
nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin v ozduší, jsou stanoveny



Lak, aby při jejich dodržení nedoělo k újmě na zdraví
obyvatelstva, má současná technologie spalování a čistění spalin
při dodržení emi síních limitů dle uvedné tabulky předpoklady, při
návrhu vhodnó výšky komína pro danou lokalitu, i pro záruky na
dodržení imisních hodnot v prostředí

Umístění spalovny je důležitý rozhodovací proces, který
musí řešit vedle technických problémů i problémy sociální,
prezentované názory a požadavky obyvatelstva a veřejnými
iniciativami. Dosavadní zkušenosti z projekce i provozu těchto
zařízení ukaaují. še problém Ise úspěšně řešit. Technologie
spalování i 6iátôní spalin vykázala v posledních letech velký
pokrok, právě ve směru ochrany životního prostředí. Umístěni
spalovny v dané lokalitě je vždy úkol jedinečný, při kterém je
důležitý kladný postoj obyvat.e lstva, jeho přesvědčeni o tom, že
některé druhy odpadů nelze zneškodňovat jiným způsobem, než
termickým, že velikost spalovny a její kapacita je vhodná pro
daný c-řipad a že spalovna se stává součástí systému odpadového
hospcWř.-dv! dané lokality, který se musí umět přizpůsobovat
změnám ve výskytu odpadů a jeho množství. Proto je vhodné, aby
vpřejnost byl J O všech • jinSrech včas a dostatečně informována,
aby měla přístup k potřo >ným informacím ve všech fázích přípravy
realizace sařfaení, ale aby také měla možnost kontrololy
vlastního provozu a dodržování projektovaných parametrů stavby.

Porovnání emisních limitů platných a garantovaných. Hodnoty jsou
v mg/m3 pro obsah kyslíku ve spalinách 11 Si v suchém plynu, při
tlaku 101.32 KPa a teplotě O °C

škodí i vi na

tuhé látky
CO
C celkový
SOs
NOx jako HO-A
HC1
KF
kovy
1. Hg,T1.Cd
2 . As. If i . C.V. Co
3. Pb.Cu.Mn

dioxi ny.dibenzofurany
ekvivalent 2,3,V,8 TCDD

(.•ii i:.?-, '.."-šikých kovů jsou

O:'1 i' •

11'.
:A>, A S . Pi., iľr , Co. Cis
Mn, Mi . V,Sn

1 i m i ty platné

30
1OO
20

300
500
3O
2

0,2
2,0
5,0

nestanoveno

garantovány

-
-

garantované

10
50-100
10-20
10-30

200-350
10
1

-
-

ng/m3 0.1

0,1-0,2
0,1-0,2
1.0-3,0
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ABSTRACT

In most of Czech thermal power plants fly ash and slug are transported
into lagoons hydraulically by pipelines. In order to prevent air pollution,
dosulphurization of brovvncoal with a relative high sulphur content has to be
put into operation. One of the possibility how to handle with a large amount
of wastes is to use hydraulic transport of ash-gypsum highly concentrated
suspensions.

INTRODUCTION

Most of thermal power stations in Czech Republic burn brown coal with an
ash content (25 % - 'tO % ) . A large quantities of ash are being transported by
pipelines on disposal lagoons. Hydraulic transport is an important part of
the process. It has to be reliable, effective and without negative impact on
environment. Disposal of the ash in the form of high concentration slurry has
been investigated, Verkerk (1982), Lazarus and Sivé (1984), Chára et al.(l991)
Since Czech brown coal has a high sulphur content (0,5 - 3 % ) , the new tech-
nology of desulphurization has to be designed. The main by-product when using
a solution of limestone is a gypsum suspension. In one scheme this suspension
may be mixed with the dry ash and transported in the dry state in special rail
wagons. In many cases the ash suspension might be transported hydraulically
together with the gypsum suspension by pipelines to settling lagoons.
Hydraulic transport of highly concentrated suspensions from desulphurization
processes has been focused on pump-pipeline performance, Havlík et al. (1992),
Brada et al• (1992). The paper describes some results obtaines in a hydraulic
laboratory and problems encountered.

HYDRAULIC TRANSPORT OF ASH-GYPSUM SUSPENSIONS

For a long distance hydraulic transport the suspension with a high con-
centration should be used in a very finely ground form. The laboratory expe-
riments using sieve analysis for a powder of gypsum from Riedersbach (Austria)
and for fly ash from power plant Nováky (Slovakia) are shown in Fig. 1.
The average gypsum particle density was found to be 2360 kg/râ  and for the fly
ash this value was 1960 kg/m-*. The suspension at a volume concentration
c v = 35 - 50 % forms the homogeneous suspension which may behave also as non-
-Newtonian fluid.

For experimental measurements a test horizontal steel pipe with inner dia-
meters D = 0.021 m was used. Test facility consisted of stirred storage tank,
pumps with controlled drive, 6 m long test pipe and pressure differential
transducers Hottinger-Baldwin.

Fig. 2 illustrates the nondimensional pressure losses obtained for the
ash and ash-gypsum mixture with mass ratio 2:1 (ash:gypsum). As seen in Fig.2
both suspensions possess similar tendency to occupy nearly constant level of
Isus/Iwater ratio for volume concentration c v below 0.40. For concentration
over 0.40 this level will be probably achieved for higher velocities.
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Fig.1. Particle size distribution



CONCLUSIONS

The hydraulic transport of the ash-gypsum suspension may provide conve-
nient method of disposing these waste products from, thermal power plants.
The initial tests have shown that this way of transport using highly concen-
trated suspensions is promising. Further research would be helpful since the
chemical composition of the suspensions might result/after forced shut-down in
some mechanical problems associated with pipeline operation. Provided the
punps are adequately operated, pumping of suspension is proceded and followed
by appropriate periods of operation on clean water and the maximum concen-
tration of suspensions is not exceeded, a blockage of the line is most unusual.
Pumping distances are large and in some applications may become a critical
factor. As the transported material dries out in lagoons, it can in strong
wind cause dust nusance. Similar measures as those for ash have to be taken
to prevent this from happening.
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P R O D U C T I O N O F HC1

F R O M
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of TTS S c h i r a L t d . , U s t e r , S w i t z e r l a n d

SUMMARY

By the combustion of chlorinated waste products (solid, liquid
and/or gaseous products) in an incinerator, the hot exhaust gases
will be cooled before entering the absorption columns where HC1 of
30-33 % w/w will be produced. The produced HC1 can be re-used as a
liquid or as a highly concentrated gas after an extractive
distillation with CaCl2 followed by subsequent cooling and drying.

INTRODUCTION

The incineration of highly chlorinated waste products, e.g. from a
VCM (Vinyl Chloride Monomer) process plant, is the most reliable
and economical way of disposal. The waste of which contains e.g.
70 % w/w of chlorine produces nearly 10 % v/v of HCl-gas of the
combustion gases, can be recovered and re-used as a liquid or as a
highly concentrated gas after an extractive distillation with
CaCl2 followed by subsequent cooling and drying.

CONCEPTION FOR HC1 RECOVERY

The conception of TTS Schira Ltd. is shown on the following block
diagram (Fig. 1).
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The incineration of highly chlorinated waste products (solid,
liquid and/or gaseous) produces exhaust gases with a high
concentration of HCl-gas. The exhaust gases which are leaving the
incinerator are cooled down in a heat recovery boiler, which
produces steam, before entering the quench for subsequent cooling.

After the exhaust gases are cooled down the gases are passing the
absorption columns where the HCl-gas is absorbed and hydrochloric
acid of 30-33 % w/w will be produced.

The exhaust gases, containing traces of HCl-gas, are neutralized
before leaving the stack.

Depending on the impurities of the waste products resp. of the
recovered HCl, the hydrochloric acid can be filtered and directly
re-used or it has to be further processed to achieve a better
quality.

EXTRACTIVE DISTILLATION OF HCl WITH CaCl2

The diluted solution of hydrochloric acid from the absorption
columns forms an azeotrope at 20.22 % w/w HCl with a boiling point
of 108.6 °C. This azeotropic concentration can not be decreased by
simple distillation. In this case, CaCl2 or another extracting
agent has to be used for the entire distillation of the
hydrochloric acid.

The conception of TTS Schira Ltd. is shown on the following
process diagram (Fig. 2).

Cooling
Water Freon
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The aqueous hydrochloric acid solution (30-33 % w/w) from the
absorption columns is heated up by steam before entering the
distillation column.

Because of the azeotrope, calcium chloride v/ill be used as an
extractive agent for the distillation of the hydrochloric acid. At
the top of the column there will be highly purified hydrochloric
acid gas whereas the calcium chloride will be diluted and
collected at the bottom of the column.

The hydrochloric acid gas at the top is saturated with water
vapor. Depending on the requirements of the clients the gas can be
cooled, dried, compressed, etc. before it is recycled into the
production process.

The diluted calcium chloride solution at the bottom of the
distillation column is circulated by a pump and heated up in a
heat exchanger. The heat exchanger is heated by steam to transfer
enough heat into the solution. The heat is required to produce
water vapor which will be used to evaporate the hydrochloric acid
within the packed column. Therefore, only a small quantity of
hydrochloric acid will be present at the bottom of the column.

The diluted calcium chloride solution which is collected at the
bottom of the column is feed by a pump and heated up in a heat
exchanger before entering the evaporator. In the evaporator water
will be evaporated under vacuum to get the required concentration
which is necessary for the HC1 distillation column.

The water vapor from the top of the evaporator will be cooled and
condensed in a heat exchanger before entering the scrubber, where
the traces of hydrochloric acid will be neutralized.

The calcium chloride solution at the bottom of the evaporator is
circulated by a pump and heated up in a heat exchanger. The heat
exchanger is heated up by steam to transfer enough heat into the
solution. This is required to evaporate water in order to get the
required concentration which will be necessary for the HCl
distillation column.

The concentrated calcium chloride solution from the evaporatoi
will be pumped back to the HCl distillation column and heated ur
by a heat exchanger. The heat exchanger is heated up by diluted
calcium chloride solution which is leaving the HCl distillation
column for further concentration.

The concentration of the impurities in the calcium chloride
evaporation system is increasing. Therefore, a part stream of the
recirculated calcium chloride solution has to be pumped to the
neutralization/filtration section for further treatment.
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After the filtration the clear calcium chloride solution is pumped
back into the system whereas the residues from the filter are
transported into a container for disposal.

PRODUCTION OF HIGHLY PURIFIED HYDROCHLORIC ACID FROM HC1-GAS

If highly purified hydrochloric acid is required, HCl-gas from the
extractive distillation can be sent to an absorber where HC1 will
be produced. The clean hydrochloric acid of approx. 36 % w/w can
be recycled into the production process.

PROCESS ADVANTAGES

By employing the technology described in this article, the
following advantages can be achieved:

Hydrochloric ~cid can be recovered as a liquid or as a gas
from the incineration of highly chlorinated waste products.

The combustion energy of the waste products can be used for
the production of steam in a heat recovery boiler.
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POUŽITÍ PŘENOSNÝCH RADIOIZOTOPOVÝCH RENTGENFLUORESCENCNICH

ANALYZÁTORG K VYHLEDÁVÁNÍ KONTAMINACÍ NĚKT.STAV.MAT.TOX.PRVKY

Ing. V. MOUČKA, CSI a.s., Pražská 16, PRAHA 10

A rapid and non-destructive method of the investigation
of building material (concrete) contamination with elements
such as As, Pb and Zn was studied by the application of the
FPXRF method (Field Portable X-ray Fluorescence) using the
X-MET 880 analyser (0E Finland). The contamination of concrete
takes place by the application of several industrial waste ma-
terials as concrete additives. The FPXRF method has relatively
a small penetration depth (only several mm) and therefore the
influence of the covering materials (such as various types of
paint, asphalt coating, wall paper, etc.) was studied. The de-
tection limit of the three elements for the bare concrete was
0.03 - 0.05%, that for the ARADON paint was 0.06 - 0.08%.
For thicker coatings the method of FPXRF can not be applied.
The reproducibility of the method is 8 - 30% relative.

V souvislosti se stoupajícím počtem aplikací průmyslových odpa-
dů do stavebních materiálů je třeba mít k dispozici rychlou,
levnou a dostatečně citlivou metodu, která by umožňovala přímo
na místě (in situ) zjištovat případné kontaminace stavebních
materiálů některými toxickými prvky. Pro účely sanačních prací
jsme modelově ověřovali použitelnost metody FPXRF ke kontrole
kontaminace betonu Pb, As, Zn a to za použití přístroje
X-MET 880 (výrobce OUTOKUMPU ELECTRONICS, Finsko).

Princip metody a funkce použitého přístroje je následující:
pomocí vhodného uzavřeného budícího radioizotopového zářiče
.ir.̂ iudovaného do měřící sondy je vybuzeno ve zkoumaném objektu
í-psktrum záření X. Energie tohoto záření je charakteristická
;iľo přítomné prvky a intenzita příslušných linek je pak úměrná
koncentraci těchto prvků. Takto vybuzené komplexní záření X
je pak analyzováno za pomoci vhodných detektorů (proporcionální
ďet., polovodičové detektory) a ukládáno jako amplitudové 256ti
kanálové spektrum do paměti řídícího mikropočítače. Komplexní
zpracování těchto spekter umožňuje v každém spektru simultánně
stanovovat až 6 prvků (a to v rozsahu od AI až po U). V každém
spektru je možné si navolit až 10 energetických oblastí "oken",
čímž je umožněno i výrazné snížení tzv. matrix-efektu. Analyzá-
tor je programovatelný a umožňuje zpracovávat výsledky měření
přímo až do finálních údajů o koncentracích zvolených prvků.
Přitom je možno uložit do paměti analyzátoru až 32 různých ka-
libračních modelů, což výrazným způsobem zvyšuje operativnost
použití přístroje (nejen co do rychlosti a správnosti získaných
výsledků, ale i pro jeho různorodé využití). Přístroj X-MET
je vyráběn jak v terénní verzi (typ 880), tak laboratorní verzi
(typ 820). Měřící sondy jsou uzpůsobeny tak, že lze analýzu
provádět jak na odebraných vzorcích (Kapaliny, prášky, suspenze),
tak i provádět přímá měřeni bez odběru vzorku (měření na površích
zemin, stěn, trubkách, fóliích, deskách atp.). Oe dodáváno 5 typů
sond, které jsou optimalizovány jak svým geometrickým uspořádáním
(zářič. - vzorek - detektor), tak i osazením jednotlivými zářiči
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(Fe-55, Pu-238, Cd-109, Cm~244, Am-241) pro řešení té či oné
úlohy. Pro zajištění práce přístroje v nejtvrdších terénních
podmínkách je zkonstruován tak, ŽE je odolný proti vlhkosti,
vibracím, výkyvům teplot.
Ke kalibraci (která je jednorázovou operací a provádí se PD-
mocí programového vybavení vestavěného v přístroji včetně sta-
tistických testů: F-test, t-test) se užívá sady referenčních
vzorků s dobře známými obsahy sledovaných prvků. Po jejich
změření a zavedení příslušných údajů o koncentracích se za po-
moci tohoto software vypočte kalibrační model, který se po od-
ladění uloží do paměti přístroje. Pak jsou již signály z měře-
ného vzorku převáděny na údaje o koncentracích a tyto po ukon-
čeném měření automaticky zobrazeny na vestavěném !_C displeji.
Vlastní měřeni je pak velmi jednoduché a může ho provádět
i jen zaškolená osoba stisknutím startovacího tlačítka. Obslu-
ha přístroje je zcela bezpečná a vyhovuje vš*3m mezinárodním
předpisům.

Při terénních měřeních - bez odběru vzorku lze u metody FPXRF
(na rozdíl od laboratorní verze) očekávat určité omezení její
použitelnosti vzhledem k poměrně malému hloubkovému dosahu me-
tody (cca 2 - 4 mm), zejména pak s přihlédnutím k častým povr-
chovým úpravám betonových stavebníchdilců a konstrukcí. Z to-
hoto důvodu jsme se zaměřili na zjištování vlivu těchto povlaků
na citlivost a reprodukovatelnost těchto měření. Volba zkouma-
ných kontaminantů (Pb, As, Zn) byla ovlivněna jak možnou frek-
venci jejich výskytů v různých odpadech, tak i z hlediska ově-
řeni vlastní metodiky měření (např. eliminace vlivu vzájemných
interferencí Pb-As). Jako budící^zářič byl užit izotop Cd-109
(o aktivitě 185 MBq), který umožňuje stanovovat prvky v rozpětí
Cr - Mo (na základě linek série K) a Tb - U (na základě linek
série L). Pomocí uvedeného zářiče lze souběžně stanovovat všechny
tri citované prvky: Pb pomocí linky L beta (E = 12,14 keV),
As pomocí linky K alfa (E = 10,531 keV) a Zn prostřednictvím
linky K alfa (E = 8,630 $eV). Se zřetelem na možné vlivy matri-
ce vzorků byly v naměřených spektrech záření X také registrovány
a analyzovány linky Fe K alfa, Ca K alfa a pik zpětného rozpty-
lu budícího zářiče (BS) - tedy celkem 6 energetických "oken".
Dalším specifickým rysem měření in situ je bodový charakter mě-
ření. Měřící sonda (typ DOPS) je zkonstruována tak, že s ní lze
velmi snadno proměřovat povrchy objektů. Její geometrické uspo-
řádání (zářič -„okénko - vzorek - detektor) umožňuje analyzovat
plošky cca 4 cm . Je tedy nutné volit hustotu vzorkování tak,
aby se u nehomogenních materiálů zaručila dostatečná reprezenta-
tivnost výsledků měření.
Kalibraci přístroje jsme prováděli pomocí sady námi připravených
13 ks tvz. "normových" betonových trámečků uměle ve hmotě konta-
minovaných různými koncentracemi Pb, As, Zn. Jednotlivé obdélní-
kové plochy těchto zkušebních tělísek byly unifikované opatřeny
různými povlakovými materiály (cementový pomaž, nátěr PENETRAL
+ IPA, nátěr ARAOON, tapeta GRANOFIX). Tento způsob úpravy
standardu umožňoval snadno vytvářet příslušné kalibrační modely
a to ta'', že bylo postupně vždy proměřeno všech 13 ks trámečků
se stejným pokryvem (koncentrace Pb byla v rozpětí: 0 - 0,348%;
As: 0 - 0,048% a Zn: 0 - 0,336%).
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Vliv pokryvových vrstev betonů na použitelnost metody FPXRF
při nedestruktivních terénních měřeních povrchů stavebních
materiálů byl testován proměřováním změn intenzit analytických
linek sledovaných prvků v závislosti na různých povrchových
úpravách betonu. Toto bylo prováděno tak, že za stejných expe-
rimentálních podmínek byla postupně změřena spektra jedněch
a týchž betonových trámečků (s nejvyššími obsahy citovaných
prvků) ošetřených různými pokryvovými materiály. Pokles in-
tenzit analytických linek byl pak vztažen na intenzitu získa-
nou proměřením obnaženého betonu (tato byla vzata jako 100%).
Jako ilustraci uvádíme, že např. v případě stanovení Pb poklesly
intenzity při ochranné vrstvě: tapeta GRANOFIX na 64%, PENETRAL
+ IPA na I4o-s, cementový pamaz (ti. 3 mm) na 8%. Podobné výsled-
ky byly získány i pro případ stanovení As, Zn.
Z nich bylo patrné, že absorpce vybuzeného nízkoenergetického
záření X ve hmotě pokryvného materiálu způsobuje výrazné sní-
žení intenzity analytického signálu, což vede nejen k podstat-
nému zhoršení citlivosti metody, ale v závislosti na reálné
proměnlivosti tlouštky tohoto absorbentu v praxi i k úplnému
znemožnění jakékoliv kvantifikace výsledků. Z obecných teore-
tických předpokladů se nechalo očekávat, že absorbenty s níz-
kým atomovým číslem (H, C, 0) a s málo proměnlivou a přitom
tenkou absorpční vrstvou nebudou na závadu a umožní vytvoření
kalibračních modelů (i když pochopitelně se sníženou citlivostí
stanovení). Toto se potvrdilo pro případ tapet a nátěrů na bázi
syntetických pryskyřic ARADON. Naopak tam, kde se jedná o tlust-
ší pokryv s proměnlivou absorpční vrstvou pak i v případě leh-
kých prvků (např. asfalty, IPA), nebo středně těžkých prvků
(cementové pomazy) není možné provádět tato měření kontaminace
bez odstranění této povrchové úpravy - což zpravidla nečiní
žádné potíže.

Celková reprodukovatelnost stanovení dané koncentrace závisí na-.
a) statistické chybě související s počtem zaregistrovaných impulzu,
b) systematické chybě zahrnující chyby při kalibraci přístroje,
c) chybách spojených s exp. podmínkami měření (jako je nerovnost
povrchů, nehomogenita distribuce kontaminantů, různosti v pokry-
vových materiálech atp.).
Při laboratorních měřeních práškovitých vzorků celková chyba
stanovení závisí hlavně na tzv. statistické chybě - ad a) a dél-
kou expozice je možné tuto chybu snižovat (až na několik % rcl.).
Při měřeních in situ pak celková chyba závisí podstatněji na chy-
bě ovlivněné exper. podmínkami - ad c) a tuto lze jen obtížně
snížit (pod 10% rel.) a je vlastně limitující pro celkovou rc-
produkovatelnost stanovení. Z tohoto důvodu nemá smysl prodlu-
žovat expozici při jednotlivých záměrech. Z podrobného porovná-
ní reprodukovatelnosti opakovaných měření jedněch a týchž plošek
s měřeními různých bodů téhož trámečků (navíc s různými hodnotami
expozic: (15 až 600 sec) vyplynulo, že pro terénní měření stačí
expozicn 120 sec/l bod. Toto umožňuje velmi rychlé scanování
proměřovaných objektů s dostatečnou hustotou vzorkováni.
Také jsme ověřovali stabilitu měřícího zařízení vzhledem k po-
větrnostním vlivům (např. kolísání teploty s diferencí až 20 °C).
Bylo prokázáno, že konstrukční řešení (automatická stabilizace
spektra) spolu s programovým vybavením zajištuje vysokou sta-
bilitu celého měřícího řetězce. Výsledky testů v laboratorních
i terénních podmínkách byly prakticky shodné.
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fJro dosaženi co nejsprávnějšího výsledku je u této metody FPXRF,
ktern je jen určitou modifikací široce využívané rontgenfluores-
cenční analýzy, potřeba věnovat nezbytnou péči volbě a pří-
pravě referenčních vzorků (tak jako u většiny nedestruktivních
kornDaračních metod). Použitím referenčních vzorků, připravených
ze stejného materiálu jako je zkoumaný objekt, výrazně snížíme
vliv tzv. matrix-efektu.

Detekční limity stanovení Pb, As, Zn byly určeny na základě roz-
ptylu naměřených hodnot při měřeních tzv. pozadí a z vypočtených
strmostí kalibračních přímek (pro jednotlivé kalibrační modely).
Pro obnažený beton (bez pokryvových materiálu) jsou na úrovni
0,03 - 0,05°Ó citovaných prvků; pro betony ošetřené nátěrem
ARADON, nebo opatřené tapetou CRANOFIX na úrovni 0,06 - 0,08°-..
Celková reprodukovatelnost stanovení Pb, As, Zn při terénních
měřeních in situ je 0 - 30% rol.

Vlastní technika měření a příprava proměřovaného objektu je
velmi jednoduchá. Před měřením nejprve zjistíme, zda a jakými
ochrannými pokryvovými materiály byl zkoumaný beton ošetřen.
V případě obnažených ploch pouze (pokud tomu již není) uzpůso-
bíme rovnost a hladkost proměřované plošky poklepem kovovou pa-
licí (případně seškrábnutím škrabkou, nebo odseknutím nerovnosti
majzlíkem) tak, abychom získali rovnou plošku cca 0 cm . Tako-
výchto plošek je třeba připravit 4 - 10 (podle rozsahu dílce,
konstrukce a také podle očekávané nehomogenity kontaminace).
V případech tenkých a homogenních pokryvových povlaků (např.
tapety, nátěry ARADON atp.) tyto obecně neodstraňujeme, ale vyt-
voříme si pouze několik obnažených plošek, na nichž si měřením
zjistíme, jaké jsou rozdíly při měřeních bez a s tímto pokryvem
(pochopitelně, že za použití příslušných kalibračních modelu).
V případě, že se jedná o ostatní pokryvy (jako jsou. např. omítky,
cementové pomazy, asfaltové nátěry s izolacemi TPA atp.), pak
tyto musíme z proměřovaných bodů bezpodmínečně odstranit a
vlastní měření provádět jen na obnažených rovných ploškách.

Vlastní měření se provede tak, že se na výše uvedeným postupem
upravenou plošku přiloží (přitlačí) měřící sonda a stisknutím
v ní vestavěné spouště odstartuje měření. Po uplynuti předvo-
lené expozice je měření automaticky ukončeno. Ihned po ukončení
měření se na displeji přístroje zobrazí výsledky nalezených
koncentrací (včetně servisních údajů - expozice, kalibrační
model, sonda, pracovní poloha zářiče). V případě proměřování
jiných stavebních materiálů (např. cihlářských výrobků) se
postupuje podobně jako u betonů, avšak pro kalibraci přístroje
je nutné si předem připravit 5 - 7 referenčních vzorků (cihe-
lek, trámečků atp.) z daného typu materiálu. Při větším rozsahu
měřeni je vhodné si zajistit kontrolní stanovení provedená ji-
nou metodou, a to na odebraných vzorcích, což současně slouží
jak pro posouzení, zda se nejedná jen o povrchové kontaminace,
tak se též z části odebraných vzorků mohou připravit nové re-
ferenční vzorky (prakticky identické matrice, jako jsou měřené
objekty).

Závěrem lze konstatovat, že metoda FPXRF je vhodná pro rychlé
vyhledávání kontaminací (screening). Nejefektivnější je v pří-
padě akcí vyžadujících větší rozsah vzorkování.
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C O N C E N T R A T E D S O L V E N T R E C O V E R Y

O N A C T I V A T E D C A R B O N

W I T H

L O W T E M P E R A T U R E

V A C U U M R E G E N E R A T I O N

Mr. Jules Schira, Dipl. Ing. HTL
of TTS Schira Ltd., Uster, Switzerland

SUMMARY

Chemical plants, printing works, the electronic industry, plants
where layers are applied to adhesive such as recording and video
tapes and waste disposal units emit many organic substances.
TTS Schira Ltd. designs, manufactures and supplies complete units
for processing the outlet gases of any temperature and
composition, in accordance with customers specifications. Solvent
recovery is carried out by a vacuum regeneration process with
indirect heating or cooling of the adsorbers. This procedure
allows the desorbed substances to be recovered, in most cases, in
a water-free state. This makes it economically feasible to re-use
the product obtained.

INTRODUCTION

The process described in this article recovers solvents under
vacuum at low temperature from the activated carbon bed of exhaust
gas purification plants. The solvents recovered in this way are
free of water, so that the distillation process normally required
is eliminated and the product can be directly recycled and reused.
This system operates completely automatically and maintenance-
free.

GENERALITIES

Organic solvents are used today in many different types of
manufacturing processes. The maximum concentration of the organic
gases and vapors in exhaust emissions are limited and have to
comply with the latest legislation of the corresponding country.

The various methods used to ensure compliance with the limits
which are specified in the legislation include the following:

- Dilution of exhaust gases
- Exhaust gas scrubbing
- Thermal offgas treatment
- Catalytic offgas treatment
- Adsorption with activated carbon
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Each of these processes is subject to technical and economical
limitations:

Dilution of exhaust gases is at first sight the cheapest method,
but it is only economical if the necessary investments for noise
abatement measures on fans and the operating costs of the dilution
plant do not exceed reasonable limits.

Exhaust gas scrubbing is employed for low pollutant concentrations
and wherever the products to be removed are soluble in water or
can be bonded with low cost chemicals. The scrubbing agent should
also be easily recoverable in order to avoid converting
atmospheric pollution into a waste water disposal problem.

Thermal offgas treatment is used where there are problems with
recycling the recovered desorbate or the processing is too
expensive. This method is also used for pollutants such as PCB and
dioxin which have to be incinerated at high temperatures.

Catalytic offgas treatment is employed in case organic pollutants
can be broken down at low temperatures in the presence of a
catalyst.

Fixed bed activated carbon adsorption units are a well known
method of purifying gases.

This conventional technology has now led to application of the
adsorption principle for environmental protection purposes. The
possibilities of adsorptive processes are only limited by the
availability of suitable adsorption agents and desorption systems.

From the economical point of view, the application of adsorption
process for industrial exhaust gas purification with solvent
recovery problems is feasible as long as a suitable method for
regeneration of the activated carbon is available.

In air conditioning technology, moreover, activated carbon is used
in disposable filter cartridge for deodorizing the intake and/or
exhaust air.

CONCEPTION FOR PLANTS WITH:

High Concentration of Solvents

If the concentration of solvents in the exhaust gases is very
high, i.e. during the transfer resp. loading and unloading of
solvents, the exhaust gases can not be feed directly to the
adsorbers.

The conception of TTS Schira Ltd. is based on the following two
process stages:
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Stage No. 1, Pre-condensation with Low Temperature Washers
The exhaust gases containing solvents are passing through low
temperature washers for pre-condensation. In the washer the
exhaust gases will be pre-purified and most of the solvents
will condense.

Stage No. 2, Adsorber
The exhaust gases from the low temperature washers are passing
through the adsorber where the solvents are adsorbed by the
activated carbon. During the regeneration resp. desorption of
the adsorber under vacuum at low temperature, the solvents will
be recovered.

Low Concentration of Solvents

If the concentration of solvents in the exhaust gases are very
low, e.g. in the printing trade, special attention has to be given
to an efficient and economical conception to recover the solvents,

The conception of TTS Schira Ltd. is based on the following two
process stages:

- Stage No. 1, Adsorber for Pre-Concentration
The exhaust gases containing solvents are passing through
several adsorption units in parallel where the solvents are
adsorbed and the exhaust gases are purified by the activated
carbon. For the regeneration resp. desorption of the pre-
concentrators , ambient air is heated up and recycled through
the adsorption units before entering the adsorber of the second
stage (final-concentrators) .

Stage No. 2, Adsorber for Final-Concentration
The recycled and pre-concentrated air form the adsorption units
of the first stage is passing through the final-concentrator
where the solvents are adsorbed by the activated carbon. During
the regeneration resp. desorption of the final-concentrators
under vacuum at low temperature, the solvents will be
recovered.

Varying Exhaust Gas Quantities '
í.

In many cases the exhaust gas quantity is changing in a certain \
range, therefore, the adsorption plant has to be designed j
accordingly. f

í
For plants with a low concentration of solvents where pre- i
concentrators are used, the exhaust gas quantity can vary in a j
wide range. Depending on the quantity more or less adsorption ^
units will be connected in parallel. Therefore, the adsorbers can
always perform under optimum conditions.
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For plants with a high or normal concentration of solvents where
the exhaust gases are feed through low temperature washers or
directly to the adsorbers, additional air has to be recirculated
to achieve optimum operating conditions.

Varying Concentration of Solvents

If the solvent concentre ".ion varies within certain limits, the
adsorbers can handle it without any problem. The system has to be
designed only to keep the concentration within a certain range.
The maximum level should not be exceeded which would decrease the
adsorption capacity.

It has to be taken into consideration that the varying
concentration of solvents will influence the operating cycle.

OTHER SPECIAL VERSIONS

For exhaust ^ases containing mixed solvents which still carry
traces of acid vapors, two special versions are available:

a). Highly corrosion-resistant version made of special alloys,
glass or graphite.

b). Pre-treatment of exhaust gases in a scrubber to neutralize the
inorganic components, with subsequent treatment of the gases
in a plant made of relatively low-cost materials such as
carbon steel, stainless steel, etc.

For separating the mixed solvents a simple vacuum distillation
plant is also available.

PILOT PLANT

TTS Schira Ltd. possesses a mobile pilot plant of modular
construction complete with electrical heating and refrigerated
cooling system. This plant is available on hire to clients
together with the necessary operating staff.

PROCESS ADVANTAGES

By employing the technology described in this article, solvents
can be recovered efficiently and economically and the exhaust
gases arc purified in accordance with Swiss and German regulations
concerning atmospheric pollution.

In contrast to conventional processes with direct steam
regeneration, the product is not diluted by steam condensate
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and in most cases it can thus be recycled directly to the
production process without further treatment.

Since the product does not come into contact with condensed
steam, there is no chance of sticky resin deposits forming in
the activated carbon bed.

The "TTS" process saves energy. Vacuum regeneration consumes
only a fraction of the energy required for high temperature
regeneration using steam.

The "TTS" process is safe. At low regeneration temperature
under vacuum there is no risk of fire breaking out in the
activated carbon bed. By breaking the vacuum with inert gas
the plant can be shut down immediately.

The plant has a long operating life. The gentle indirect
heating does not destroy the microscopic pores in the
activated carbon

The low temperature of about 40-60 °C and absence of water
eliminates the risk of corrosion. In many cases carbon steel
can Ĺ r .3 be used for the construction of plants of this type,
operating under similar conditions conventional plants would
demand the use of stainless steel or other corrosion resistant
materials.
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V Y U Ž I T Í P O P í L K D V Ý C H S M Ě S Í VE S T A V E B N I C T V Í

Jaroslav VÝBORNÝ,vDoc. Ing. CSc.
Stavební fakulta ČVUT Praha, kat. stavebních hmot. Thákurova 7
1.66 29 Praha 6 - Dejvice

The utilization of secondary raw materials having no uniform
qualities is considered to be a universal problem at present. The
paper "The utilization of fly ash mixtures in Czech building indu-
stry" informs the technical public about the results of measuring
compacted fly ash mixtures, which were made of fly ash ELU III
ŠKODA Plzeň. The aim of this experiment was to test the suitabili-
ty of various fly ash mixtures to be applied as watertight and
thermal insulating layers of the substructure.

ÚVUD

Předmětem řešení fakultního úkolu (1) byla oblast výzkumu zá-
kladních vlastností popílkových směsí z elektrárenského popílku
ELU III ŠKODA Plzeň. Tato elektrárna produkuje ročně více jak 100
tisíc t popílku,z čehož asi 85 % připadá na popílek z mechanických
odlučovačů (dále hrubý popílek) a kolem 14 % na popílek z elektri-
ckých odlučovačů (dále jemný popílek). Zbytek (1 %) připadá na
nejjemnější popílek (též z elektrických odlučovačů).

Cílem bylo experimentálně ověřit vhodnost různých popílkových
směsí (z hlediska stability jejich funkce) pro jejich využití jako
vodotěsných a tepelně izolačních vrstev spodní (i vrchní) stavby,
podkladních mazanin, náhrady "hubených" betonů (podklad pod kolek-
tory, obetonování kanalizace, příp. základové pásy a patky nená-
ročných konstrukcí), zásypů vzniklých prostor kolem želbet. zákla-
dů, kolektorů a zejména tam, kde jsou ztížené podmínky pro hutně-
ní, zásypů překopů pod vozovkami (kde nesmí dojít k poklesu), pod-
sypů chodníků.

POSTUP ŘEŠENÍ

V prvé fázi bylo prostudováno celkem 12 výzkumných zpráv o
rozvoji a využití popelů a popílků ve stavebnictví, využití popíl-
ků při výrobě betonu a transportbetonu, výrobě litých jednofrakč-
ních cementopopílkových podkladních a výplňových betonů, nehutně-
ných obsypech a zásypech z popílku, využití popelů v inženýrské
výstavbě a zemních pracech.Se zástupci odboru výzkumu a vývoje
Pozemních staveb, s.p. Plzeň, nyní KON-TECH Plzeň, s.p. byl pro-
jednán návrh programu zkoušek popílkových směsí (2). Byla vypraco-
vána metodika zkoušek jednotlivých požadovaných vlastností a har-
monogram postupu experimentálních prací.

VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍCH PRACÍ

Experimentální práce byly prováděny v laboratořích katedry
stavebních hmot FSv ČVUT a v EZÚ - Státní zkušebně 201. Základní
chemické složení a vybrané fyzikální vlastnosti jemného popílku
jsou uvedeny v Evidenčních listech popílku na str. 305 - 307. Po-
pis složek jednotlivých vzorků s optimálním vodním součinitelem
(hmotnostní poměr popílku a vody); průměrná pevnost v tlaku na 3
válečcích (o průměru 100 mm při dělené formě s nástavcem a výšky
100 mm nebo průměru 105 mm při nedělené formě s nástavcem a výšky
též 105 mm) po 7 dnech zrání ve vlhkém prostředí a pevnost v pros-



í a b u l k a L Popi::, i . ložuk v z o r k ů , vodní s o u č i n i t e l , pevnost v prostom t l u k u

č. Popis složek
vzor- kompozitu

, _£ Průměrná pevnost v Pevnost v t laku 1 Poznámka
m w t laku ze t ř í válcč- válečku po dalších

(ií 240'- ku po 7 dnech zrání 35 dnech zrání
250 mm) ve vlhku /MPa/ / t . - 2 3 C / /MPa/

1

2

3

4

5

6

7

8

SOKRAT 3 h (hm.pop.)
RVCT 3 % (hni.pop.)
HP

SOKRAT (2Í3O4) 3 °s
RVCT 3 "s
JP

SOKRAT ŕ, \
HP

SOKRAT 6 !5
JP

RVCT 6 !5
HP

RVCT 6 %
JP

DEMTOMIT 20 %
HP

BENTONIT 20 h
JP

0,85

0,90

0,0

1,2

0,8
(d 225)

1,0
(o 235)

0,68

1,0

0,076

0,083

0,05F)C

ú APA

0,106

0,191

f), 07 9

0,142

0,187

0,148

0,202

1,334
1 ,026

o.nr.

2,279

0,lfw

0,094

svislé smrštění, vel-
ká prašnost, pokles
15-20 mm při odform.

všesměrné smrštění,
svislý pokles 15 mm

převládlo svislé
sednutí prúm. 10 nim

svislý pokles 12-13
po roce mm.nahoře větší příč-

né s-nrStění, nerovná
plocha

svislý pokles 20 mm,
rovná horní plocha

svislý pokles 14-20
mm,malá miskovitost
horní plechy

svislý pokles 15-17
mm, rovná hor.plocha

vzorky l_:j"ii sušeny
při 105 °C, sednutí
19-22 mm,misk.útvar
horní plochy



pokračování t a b u l k y

VÁP. HYDRÁT 6 %
HP 0,8 0,0823 0,006 měkká směs, nešly od-

formovat, uprostřed
miska,sednutí 5-10
mm, zápach

10 VÁP. HYDRÁT 6 %
JP

15 SOKRAT 6 \
PC 400 - 15 %
HP

1,2 0,2093
(po 9 dnech -7+2)

vzorek se
rozsypal

měkká směs, velká
miska,zatuhly až po
2 dnech na vzduchu,
sednutí 12-27 mm,
zápach

11

12

13

14

PC 400 -
HP

PC 400 -
3P

SAMOTNÝ

SAMOTNÝ

12 %

12 %

HP

JP

0,95

1,0

0,9

1,3

0,241

0,468

0,07

0,176

0,462

0,919

vzorek se
rozsypal

0,031

sednutí 11-14 mm, mis-
kovitý útvar horní
plochy, smrštovací
trhliny

sednutí 17 mm, mírný
misk.útvar bez trhlin

mour se vyplavuje na
povrch,pokles 6-10 mm

pokles 18-23 mm, nesná-
ze s odformováním,
velké smrštění

1,0 0,218
(po 7 dnech při
tjL = 25 °C)

1,0026
(po roce při
\i = 23 °C

na povrchu válečků
cca 5 mm křeh. pěny,
pod ní vrstva nedopa-
lu, po seříznutí je
povrch nesmáčivý

16 SOKRAT 3 H
PC 400 - 15 h
OP

1,0
0,136

(po 5 dnech při
tx = 25 °C)

0,511
(po roce při
ti = 23 °C

po 1 dnu tuhnutí na
vzduchu je povrch
smáčivý

HP - hrubý popílek
S JP - jemný popílek



tém tlaku jednoho zkušebního válečku po dalších 35 dnech zrání
při pokojové teplote; poznámky k odformování po 2 až 7 dnech jsou
uvedeny v tab. 1.

^Vzlínavost, která měla ověřit stabilitu funkce vzorků, byla
z j i štována podle výšky vystouplé vody v částečně ponořených trá-
mečcích. Téměř nulovou vzlínavost vykazovaly trámečky vzorků č.3
a č. 4, některé trámečky se velmi rychle rozpadly. Vzorky č. 15
a 16 byly vyrobeny za měsíc po zkoušce vzlínavosti. Den poté byly
zhotoveny vzorky č. 17 a č. IQ deskového tvaru 200x200x40 mm s mi-
skovitou horní plochou a 2 x Q trámečků 40x40x160 mm. Vzorek č.17
je z hrubého popílku se 6 % Sokratu (K = 1,2), vzorek č. 18 též z
hrubého popílku, ale s 9 % Sokratu (K = 1,5).

Desky miskovitého tvaru byly zality 150 ml vody (v akváriu),
vytvořená louže po týdnu nezmizela, ani nedošlo k protečení. Poté
byly obě desky vzorků č. 17 a č. 10 dány do mraznice na 48 hodin
- vizuelnč žádné poškození nebylo shledáno. Též po zkoušce v kon-
denzační komoře KK 260 za přítomnosti S0 2 (v EZÚ Praha) po 240 ho-
dinách expozice na zkoušených vzorcích (z desky a 2 trámečky č.17
a č. 18) nebyly vizuelně zjištěny .žádné změny. Na všech vzorcích
se objevil bílý výkvět. Po expozici v EZÚ byly rozlomené vzorky
(při dopravě) desek podrobeny zkoušce vzlínavosti (téměř nulová)
a nasákavosti (částečné a úplné zalití vodou). Přijatá voda byla
zejména v otevřených pórech na povrchu (vzorek č. 18 náchylný na
otěr ) a v místě defektu u nejtenšího místa. 8 trámečků obou vzor-
ků č. 17 a č. 18 bylo podrobeno zkoušce vzlínavosti (opět téměř
nulová zejména u vzorku č. 18 - přírůstek hmotnosti ze 185,07 g
na 106,04 g) a nasákavosti, která u některých trámečků vzorku č.
17 tvořila více jak 25 X (více než u trámečků vzorku č. 18).

Zcela vodou nasycené trámečky vzorků č. 17 3 č. 18 neměly
žádné viditelné změny ve struktuře a tvaru po dvou dnech expozice
v mrazicím boxu (-10 °C), pouze na povrchu se objevil led. Nutno
poznamenat, že žádný ze 16 trámečků obou vzorků po zkouškách vzlí-
navosti, nasákavosti, mrazuvzdornosti nezaznamenal změnu tvaru
(upozornění na křehkosti při nárazu) a každý trámeček si podržel
hydrofobnost povrchu (u zmrazených trámečků se hydrofobnost obje-
vila znovu po roztátí ledu).

ZÁVĚR

Provedené práce přinesly několik zásadních poznatků :

- hydrofobní vlastnosti dodává hrubému popílku Gokrat;
- větší pevnost v tlaku dodává jemnému popílku PC 400;
- popílkové směsi se vzdušným vápnem neprovádět :
ve vlhivi (zásypy, záhozy apod.) nemusí dojít ke karbonataci;
po karbonctaci na vzduchu může za nepatrného přílivu vodv na-
stat destrukce směsi (koroze - vápenaté rozpínání);

- smi": ni s PC, p říp. RVCT používat jen do suchého prostředí, kde
není nebezpečí vlhnutí (jinak nastává koroze - vápenaté nebo
síranové rozpínání);

- hypotéza o využití papílkových směsí jako perspektivních vodo-
těsných a tepelných izolací spodní stavby, vodotěsných izolací
plachých střech nabývá na reálnosti vzhledem k nesmáčivosti po-
vrchu a nulové vzlínavosti směsí z hrubého popílku a Sokratu:

- měrná aktivita popílkoyých směsí je zvýšená a přesahuje normo-
vou hodnotu 120 Bq.kg ; proto je nutné zakrývat směsi uvnitř
budovy např. jedním asfaltovaným pásem (obr.l);

- součinitel délkové teplotní roztažnosti oC se pohybuje v rozmezí
fl.Bfj.lO-^ - 2.72.10"6 /K"1/;



! 1IJuŽ i t i DO" .i i i-. G ,-VCľl

1 ý c h budov s p o ej 1 j í. u
p r í rii o n;] t s r é n u

1 - popi1ková smčs, 2 - betonové dlaždice 300/300/40,
3 - obvodová stěna (panel), 4 - montovaný (příp.mono-
l i t ický) základový práh, 5 - beton D 15, 6 - původní
terén, 7 - asfaltovaný pás (např.A 400/H), 8 - podla-
hová konstrukcf: (bez tepelné izolace), 9 - PE f o l i c ,
10 - podmaltovjní

- s o u č i n i t e l délkové v l h k o s t n í r o z t a ž n o s t i
Oíu = 2,54.10- 5 - 3.92.10- 6 /%-1/j

- s o u č i n i t e l d i fúze vodní páry uvedených pnpílkových směsí
<5= 0,0232. IO-9 - 0,0160.10-9 /s/;

- mňrná tnpclná vodivost /\ v závislosti na vlhkosti so pohybu "je
v rozmezí 0,156 - 0,202 /Win-iK-l/.
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izolace ČSVTS, Most, říjen 1989, str. 158-161.
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P O U Ž I T I A M O Ž N O S T I G E O F Y Z I K Á L N Í C H

M E T O D P Ř I S T A V B Ě A S A N A C I S K L Á D E K

RNDr V á c l a v S y n e k GEOFYZIKA a . s . B r n o , J e d n á 2 9 a
RNDr Dagmar Z a v ř e lovA GEOFYZIKA a . s . B r n o , J e č n á 2 9 a

A B S T R A C T

The application of geophysical methods to searching and de-
ters in ing sites suitable for waste dumps, brings considerable ti-
ne and financial savings. Geophysical methods are also used for
monitoring waste dump influence over the environment. Surveying
by means of geological radar is shown. Geophysical methods offer
special technique wich can detect a perforation of the membrane
insulation under the bottom of new built dumps during operation.

VYBER A PRŮZKUM MIST VHODNÝCH PRO STAVBU SKLADEK

Skládky odpadu již svým určením patři mezi stavby, které mo-
hou velkou měrou negativné ovlivnit své blízké i široké okolí.
Proto je nezbytné věnovat jim již při výběru místa a jeho geolo-
gickém průzkumu zvýšenou pozornost. Geofyzikální metody jsou
schopny při předběžném průzkumu podat značné množství Informaci.
Orientačním měřením na jednom nebo několika profilech je možné
získat obraz o charakteru podloží z hlediska propustnosti a vyma-
povat litologické hranice a tektonické linie.

Jednou z největších výhod geofyzikálních metod v této etapě
je skutečnost, ze při jejich aplikaci nedochází k devastaci teré-
nu. Tento fakt je podstatný především v případě negativních vý-
sledků, kdy je třeba zkoumanou lokalitu opustit.

I při podrobném průzkumu mohou geofyzikální metody podstatně
omezit potřebu nákladnějších a časově náročnejších vrtných prací.
Zde se uplatní další výhoda geofyzikálních metod, které ve srov-
nání s bodovými údaji získanými vrtem dávají prakticky spojité
výsledky v profilu nebo na plose. Podle jejich výsledků lze pak
situovat ověřovací práce do reprezentativních míst a s menšími
náklady získat kvalitnější informace. Kromě toho je možné získat
data i z míst pro vrtné soupravy nepřístupných.

Nejčastěji používané jsou metody geoelektrické a to jak kla-
sické stejnosměrné odporové metody, tak v poslední době stále
častěj i aplikované metody pracující se střídavými poli různých
frekvencí. Při podrobném průzkumu bývají nejčastěj i doplněny měl-
kou seismikou a v poslední době i geologickým radarem.

Kromě detailního sledování hloubek a reliéfu horizontálních
geologických hranic a mapování tektonických linií jsou geofyzi-
kální metody schopny dát informace o plošném rozsahu kontaminace
a s využitím alespoň jednoho vrtu určovat směr a přibližně
i rychlost pohybu podzemní vody.

Protože výstupy užívaných geoelektrických metod (mapy izoli-
nií a izoohmické a odporové řezy VES) jsou obecně známy, uvádíme
proi lustraci ukázku záznamu naměřeného geologickým radarem Pulse
EKKO IV.
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Na obrázku je profil dlouhý 75 m proměřený s krokem 5 m při
vzdálenosti cívek 1 m. Profil byl měřen napřič přes nevýraznou
hranu mělkého údolí potoka na okraji karpatské předhlubně zhruba
10 km východně od Brna. Časová stupnice nakreslená vlevo je vpra-
vo transformována na hloubkovou pro rychlost 0,1 m/ns.

Prvý reflex v prakticky nulové hloubce registruje vzduchovou
vlnu. Druhý v hloubce t-2 m je odrazem přímé vlny a ukazuje změnu
litologie při povrchu v horizontálním směru na metrázi 50. Zde je
také hranice aluvia (povodňové hlíny) projevujícího se hustšími
méně intenzivními reflexy do hloubek 8 m od metráže 50 do konce
prof ilu.

Výrazné reflexy v hloubkách kolem 6 m zřetelné oa zaäátku
profilu s postupným zvětšováním hloubky a výrazným skokem na
hloubku 10 m na metrázi 45-50 představují povrch neogenu. Hori-
zontální linie v pravé části profilu v hloubce 9 m by mohla být
obrazem hladiny podzemní vody. Toto tvrzení vsak nemáme ověřeno.

Dalším reflexům v hloubkách větších než 7 m od začátku profi-
lu po metráž 45 nelze jednotlivě přiřadit geologický význam. Uka-
zují však litologický charakter neogenního souvrství.

IDENTIFIKACE PERFORACÍ IZOLAČNÍCH FOLIÍ

Při výstavbě skládek odpadu je často užíváno pro izolaci je-
jich dna proti úniku kontaminovaných vod do propustného podloží
izoladní plastické folie. Již při vlastní stavbě může dojít k je-
jí perforaci (např. pojížděním vozidel navážejících ochrannou
vrstvu nebo nekvalitními svary a pod.). Toto porušení celistvosti
folie i v případě, že je jen malého plošného rozsahu a zakryté
ochrannou pískovou vrstvou je možné zjistit geoelektrickým měře-
ním.

Je-li pod skládkou zabudováno plošné uzemnení proudového
okruhu, je elektrický potenciál na ploše nad izolační folií prak-
ticky konstantní. Perforace folie i velmi malého rozsahu se pak
projevuje jako bodový zdroj a v potenciálním poli nad folií se
objeví velmi výrazná izometrická anomálie.

Na druhém obrázku jsou dvě mapy izolinii potenciálu z lokali-
ty Šternberk. Prvá mapa ukazuje situaci po dokončeni stavby
skládky a zakrytí folie ochranným zásypem. Je na ni vidět velmi
výrazná anomálie poblíž spodní strany skládky. Není bez zajíma-
vosti, že projev trhliny jejíž plochu bylo možno vyjádřit v cen-
timetrech je zřetelný zhruba na polovině plochy téměř hektarové
skládky.

Druhá mapa ukazuje situaci po opravě zjištěné trhliny. Vidíme
velmi zřetelný rozdíl jak ve tvaru, tak i v absolutních hodnotách
izolinii měřeného potenciálu.

Ve většině případů nebývá obraz naměřeného potenciálního pole
tak blízký teoretickému. Projevuje se efekt překryti okrajů folie
vodivým materiálem (jílem) vyšším gradientem na obvodu folie
a lokálni anomálie v blízkosti vývodů uzemnení. Přesto však ano-
málie vyvolané protržením folie jsou jak intenzitou, tak i tvarem
natolik typické, že jsme za dva roky těchto měření provedeného na
deseti lokalitách (na části z nich opakovaně) nezaznamenali ani
jeden případ "falešné" indikace. Jako problematičtější se jeví
spíáe kvalitní provedení vlastni opravy.
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I) í L N f C II D K L " \> O D L E H O K X í II O Z Á K O N A

K N l ) r . V í t Š H r l P L
Geofond České republiky, Dačického námestí 11, Kutná Hora

This report discusses tlie problems of "old mining works" according to
minimi law. In the beginning of the text there is explained the term "old
mining Kork". subsequently is described the method oľ registration and
process of ensurance at the particular localities. Finály is presented the
brief vie'* of capacity of "old mining works register" till the date April

i'O.IHM "STANK i)l°L.\:í DÍLO"

Termín "Staré důlní dílo" je přesně definován v 1.odstavci §35 horního
zákona. Starým důlním dílem se podle tohoto zákona rozumí důlní dílo v
podzemí, které je opuštěno a jehož původní provozovatel ani jeho'právní
nástupce neexistuje nebo není znám. Dále je v zákoně uložena i všeobecná
ohlašovací povinnost při zjištění takového díla nebo jeho následků na
povrch. 7, medené citace vyplývá, že v úvahu padaj í pouze následky hlubinného
dolování.

Projevy stařin můžeme v zásadě rozdělit do dvou skupin, iednak .jsou
to otevřené a zpravidla nezajištěné prostory, např. ústí štol, ohlubně šachet
a komínů nebo volné dobyvky. Dále jsou to případy destrukční, projevující
se trhlinami v terénu nebo v budovách, poklesy a propady. Současný horní
zákon č. •ll/Hři Sb. ve znění zákona CNK č. 541/91 Sb. řeší samostatně danou
problematiku vůbec poprvé. Stát se hlásí k odpovědnosti za tato díla a na
zabezpečování jejich následků je každoročně vyčleněna určitá finanční částka.

KKGISTK STANVCH MJLNÍCH DĚL

/. horního zákona vyplývá také povinnost vést registr starých důlních
děl. V souladu s 'i. odstavcem § 35 pověřilo ministerstvo životního prostředí
České republiky vedením a správou registru (ieoťond České republiky. Zásady
nového registru a řešení problematiky starých důlních děl byly upřesněny ve
vyhlášce č. H/88 původního Českého geologického úřadu a novelizovány ve
\yhlásce č. :Ui:)/'.!2 ministerstva životního prostředí. Dále byl zpracován
postup při řešeni starých důlních děl, návrh záznamového listu a způsob
ukládáni do databáze. Vshledei" k provázanosti tématiky s již existujícím
registrem poddolovaných území byl registr umístěn na pracoviště Geofondu \'\{
do Kutné Hory.

Registr starých důlních děl je yeden formou kartotéky, tvořené
jednotlivými složkami. Každá složka představuje samostatný suubor podkladu,
uda.(ú a dokumentů i: dané lokalitě. Mezi tzv. povinné přílohy patři vyji lněný
záznamový list, výr..'Z z mapy v měřítku 1:2:1000 se zakreslenou situací důlního
díla, ohlášení nálezu a vyjádření Geofondu, V případě, že projevy důlního
díla budou zajišťovány, patří sem i pověření MŽP (.'li vybrané organizaci,
povolení k hornické činnosti od příslušného obvodního báňského úřadu, plán
zajištění a závěrečná zpráva o zajištění. Dále jsou ve složkách vedeny
všechny ostatní důležité dokumenty. Mezi ně patří zejména zápisy z místních
šetření, dotazy a vyjádření dotčených institucí a organizací, pomocné mapky
a texty a další listiny, dokumentující stav lokality. V současné době byl
vytvořen program pro počítačové zpracování textové části. Bylo z\oleno
databázové prostředí K).\, ve kterém jsou vedeny i další registry a pomocné
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e- iďence. (iiafická část je propojena s výstupy poddolovaných územ i přes
'ievitimistný kód, zalirnu.iíci číslo hospodárske mapy, číslo poddolovaného
uzem i a číslo íjúliuho díla v rámci poddolovaého území. Základní výpis z
registru Ľude tedy možné získat i v Geofondu v Praze, kompletní dokumentace
je však uložena \ Kutné Hoře.

V registru starých důlních děl jsou evidována pouze nahlášená důlní
díla nebo jejich projevy. Nejedná se tedy o evidenci všech báňských prací na
našem území.

POSTUP PŘI ŔĽŠĽNÍ STAIťVCH DŮLNÍCH Dľ"

Ve :'..odstavci § M ô horního zákona je doslova uvedeno: "Kdo zjistí staré
•důlní dílo nebo jeho účinky na povrch, oznámí to bezodkladně ministerstvu ži-
votního prostředí České republiky". Ve skutečnosti ovšem ohlašovatel spravid-
la není schopen rozlišit, zda se jedná o staré důlní dílo bes právního nás-
tupce nebo o opuštěné důlní dílo, .jehož provozovatel, případně právní nástup-
ce- existuje. 1'řešetření těchto majetko-právnícl; otázek a podání informaci

0 báňské situaci a historickém vývoji díla nebo lokality jsou úkolera Geofondu
ciť. l-'o ohlášení projevů důlního díla na MŽI' Ciť je celá záležitost postoupena
kutnohorskému pracovišti Geofondu CK. Zde je ohlášeni zaevidováno a porovnáno
s údaji v registru. Pokud se jedná o novou lokalitu, je vytvořena další slož-
ka a začne se s šetřením z dostupných podkladů. Výchozími podklady jsou zej-
ména resjistr poddolovaných území, fondy báňských map a poměrně rozsáhlá kni-
hovna na pracovišti v Kutné Hoře. Velmi důležité údaje obsahují také odborné
posudky uložené v archivu pražského Geofondu. Občas je třeba rozšířit šetřeni

1 na další archivy a instituce, od nichž máme jejich inventární seznamy. Kro-
i-iě toho se obracíme i na další dotčené orgány, např. obvodní báňské úřady,
obecní úřady atd. Výsledky šetření jsou potom uvedeny ve vyjádření, které je
odeslána do lil dnů na MŽP OR. V některých komplikovanějších případech se musí
prokázat, že se vůbec jedná o následky důlní činnosti. Potom je šetření lieo-
ľondu civ doplněno i o další posudky a měření, např. geofyzikálnív nivelačni
nebo statické. V případě, že ohlášené důlní dílo je "opuštěné", MŽP Cti vyro-
zumí příslušný báňský úřad, který nařídí následníčke organizaci zajištěni lo-
i.ality. Pokud se jedná o "staré důlní dílo", svolá MŽP CK místní šetřeni. je-
hož smyslem je určení celospolečenského nebezpečí, Účastní se ho zástupci MX.P
'K, Geofondu CK, příslušného obecního a stavebního úřadu a organizace, která
i-.á být pověřena zajištěním lokality. Přizváni mohou být i další účastníci,
např. majitel pozemku, obvodní báňský úřad, odbor kultury, odbor životního
prostředí, ohlašovatel atd. Při místním šetření je předmětné důlní dílo obh-
lédnuto a následně je sepsán zápis, který obsahuje popis díla nebo jeho nás-
ledků, míru ohrožení a připomínky zúčastněných. ,)e-li důlní dílo nebezpečné,
uzavře MŽP Ciť hospodářskou smlouvu se specializovanou organizací na saj istení
lokality, organizace zpracuje plán zajištění, který předloží ke schváleni M/i'
cil1 jakožto investorovi a zároveň si vyřídí povolení k hornické činnosti od
příslušného báňského úřadu. V další etapě již následuje vlastní zajištěni.
Práce . sou v rámci možností prováděny maximálně citlivě. U otevřených ústi
šlo J s*1 i'.pr.'.n iflli.. voli zpevnění úvodní části chodby a vystavěni nového portá-
lu ;.; m.vi:'"i .1 drenážním otvorem, otevřené ohlubně šachet a Komínů bývají ohes-

'. .v, i'.-ľiv '.•.••'.pusteným betonovým věncem a překryty ocelovým roštem nebo zasypány.
.i/i.i'.-- .•?»:• ''rastu užívá oploceni s výstražnými tabulemi. Problematičtější bývá
zajiritěni následků hlubinné těžby v podobě rozsáhlých propadl":, destrukce ko-
MUiiJ I aci n zdiva budov. Potom se jedná o finančně značně náročné akce, které
mohou být rozvrženy i do několika let. Po dokončení :::aj íštovaoi c.'i iu-.se: pre-
dáva prováděj íc í organizace na MŽI1 Clí závěrečnou zprávu, která oi>sa:iuje m i.": o
jiné i změny v.iči plánu zajištění, termín ukončení a fotodokumentaci. i'1ev::-
"'.-in'-' n': i i I-. lady jsou potom předaný I; archivaci, clo deofondu ci(. Na M/P ň> r.us:ta-
i/;!i K;IÍ:>.- nejr.'.al-ladnější dokumenty, jako je vyplněny záznamový lisv, Ki.-tp.-i



s lOKal izac i d ů l n í h o d í l a , v y j a d r e n í i.eoľonJu ('U, hospodárska sn:J.ou\a na za-
j i š t ě n í l o k a l i t y .->. p r í p a d n é da l á i d ů l e ž i t é podklady. Kromě toiio MKÍV M/'ľ 'K
d o s t á v a t pra\ i d e i n é výpisy o s t a v u r e g i s t r u s t a r ý c h d ů l n í c h děl .

si)i('.\sN"i sľ..\\ KÍ í;ľ-;ii?r STAkYMi liŕiAi'r-i DKL

Í sc.ijčasr)!:' 'lone hyl dokončen nov ŕ r:a\ r:5ený ca.":ia.'no'. y i 1st. ľ « ; : s : r u Kta-
rycii ciuinír:i -..!•? 1. ' "iras'y \ychár.':/.i i z dosavadních zi.'-.išenosti s \ e'hai) m re.-;s ' :-
;•'; a ~,~>ciry<;\i>) n-.-.'ľXňi&i'it^isi iidaju. K r e r é s K- ;•. oť.iášene io!<.-iiitě vr.taliu.ii.
i\roiiľí jiť"':.'dei;: .i.-.iiiyc1- ťOlote':: .<?• z<hr i ľ i i s to pro "poznámku", i-.a;', ls-r ^opsa' '
i.iaiš! li-ji'í'ŕ.iťi i>:\ . •••'.arň. Všechny ;:.loř,ky j i ž liyly doplněny o t y t o nove vypj-
ľ.éne ::.ri:;naii]a\(? i i.y ty . l ' á le hylo dokončeno (iro--;ramo\ e zpracoi-áľ.i r eg i s t r ' . ;
i -.áisnamov?!!!") J i s t u n.-: of.o!)jii i 'Oči tač . -lal^mile hudou z p ě t n ě riep lněný r.l>ý\ a j í -
a udn.io :; cíři •.•:'.;;;: CÍJ o h l a s e m , začae se s napl i io 'anim dataíia:".';'. \'o ui-ln^r1

pŕevedeui t o h o t o Í: t-.í i s t r u na p o č í t a č !iud<? nožno \ yt\ á ŕ e t i i h o v o l n é \ysť ipy
r a z e n é podlo zvaier./ch podmínek. \a\ i c se podstatní- z jednoduš í a u r y c n l í •. y'.-
i-:j.-.-á\ ani ^odliladu k . jednotlivýw ohlášením. Vřes k l í č o v ý iidaj "kód ,>cáácio\a-
neho azemi" hude možno o k a m ž i t ě a . j i s t i t raa|io\é podi;lady 1, p ř í s l u š n í - lok ii i 14
:: " e v i d e n c e i.ahskych map", k t e r o u . j iž máme na p o č í t a č i u loženou a z 'V. i ne-ne r-
podkladů k i.oddolo-. anym ůs&míi:i", l i te rou nyní na p o č í t a č ukládáme.

K i ^ i s t r poddolc". aných území nyní obsahuji? l.'iií o h l á š e n í , z čelicr. j<f \2\>
s t a r ý c í ! d ů l n í c h d é l ve smyslu h o r n í h o zákona ( a s i 2n %) a :il opuštěných .!i:l-
! ! Í ď dě.i. k t e r á wa.ií p r á \ n i h o n á s t u p c e ( a s i HV> % ) . \ rámci s t a r ý c h ciúliiírh
děl hy lo dosud r o z p r a c o v á n o ">;") lol- .a l i t , z čehor. 30 d ů l n í c h dě l by lo dokonče-
no.
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WATER POLLUTION AND PREVENTION



HÍDRODAT®: AN INFORMATION SYSTEM FOR WATER QUALITY ASSESSMENT

Maurizio CONTI*, and Gianfranco BUCCIANTľ*

") Ecosystems s . a . s . Via G.F. Mař i t i , 10 I 50127 Firenze - I t a l y -

ABSTRACT

HYDRODAT® is an information system that integrates some software pack-
ages. It includes databases running procedures, processing routines, graphical
capability, printing form management routines, and quality modelling proce-
dures.

The data management system is able to create databases based on direc-
tory of parameters owned directly by the User. Each parameter can be pro-
vided with information concerning individual provisions of the law or EEC. di-
rectives (limits); for each parameter can be set more than one limit, accord-
ing with sampling point characteristics.

Interfaces are available towards both stream analysis instruments and
Geographical Information Systems; optional modules are also available for
automatic water quality classification according to domestic and/or EEC. di-
rectives.

A widespread view of running applications examples will be described.

HATER QUALITY MONITORING DATA PROCESSING

The problem

Towards the end of the 60s began to be felt the need of a deeper water
quality control. In a first stage the problem was mainly restricted to
evaluate the operations to obtain drinkable water.

From 1973, with the first action program in matter of environment,
E.E.C. has begun to elaborate disposals to standardise operations to protect
and evaluate water quality in Europe.

In Italy the Act. # 319, of the May 1976 (known as "Legge Merli"), con-
trols water protection. Only slowly Italian laws have met E.E.C. direc-
tives. However the most important water supply agencies understood the im-
portance to carefully monitor supply sources (river sources, wells, groundwa-
ters and surface waters) and they quickly met laws, clearly defined by D.P.R.
236/88 that met E.E.C. directive 80/778 about drinkable water.

At the beginning monitoring data were posted into ledgers. Later com-
puterised solutions have allowed a data management more quick and useful than
the simple record of data values, and it has permitted to compare analyses pa-
rameters with maximum concentrations allowed by law.

Some of these water supply agencies have used computer technologies us-
ing their own resources, other have resorted to third parts.
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Results have been different. The fragmentation of solutions has led to
solve local problems sometime very well. But it has not allowed a global
view of problems, neither an efficient solution for all of them.

HYDRODRT: a solution

When, in 1988, D.P.R. 236/88 entered in force, Ecosystems was already
experienced in engineering and developing software to manage and process data
from water, fluids and rocks analyses. Ecosystems had already released some
management systems for the University of Florence and for the C.N.R. (Italian
National Research Council). So it was simply obvious to release HYDRODAT, an
user-friendly system to manage water quality data.

Comments of press, as the daily economic paper "II sole 24 ore" and en-
vironmental reviews, were positive and ready, perhaps more than the same mar-
ket was.

In a little time, however, this data management system began to be used
and appreciated. Thanks to our frequent contact with Users, the system be-
came more and more functional. We added new operative modules, as the module
for automatic percentage computing of water quality according with E.E.C. di-
rectives, module to compute water quality parameters according to I.R.S.A.
(Institute of Water Researches of Italian National Research Council), module
to interface with Geographical Information Systems, and so on. Wow HYDRODAT
can be defined as a versatile, modular Information System, build around a ker-
nel constituted by the original database manager (see Fig. 1).

Since release 4.0, a particular attention has been used to optimise the
code and to the possibility of extension toward other platforms.

In the some time realisation of other new modules began; HydroLog® and
HydroQual are two examples of them.

HydroLog: a new utility

With module HydroLog and a specific hardware interface, the information
system can acquire data automatically by polling stream measurement instru-
ments provided with 4-20 mA output. HydroLog controls input data, points out
values out of norm, signal black-outs, and it allows a centralised control on
instruments.

HydroQual: an easy-to-use modelling module

HydroQual is a mathematical model. With HydroQual User may have simple
projections on the parameters required by I.R.S.A. specifications as some of
the most important water quality indicators: BOD, DO, Phosphorous, nitrous
anions (NO2), nitric anions (NO3) and fecal colibacteria.

This module obtains historical data, by selecting automatically between .
those of the main database of HYDRODAT. l

DESCRIPTION OF THE INFORMATION SYSTEM j

HYDRODAT

The database

A series of main data files and a series of auxiliary (configuration,
and customisation) data files make the database of HYDRODAT.
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Fig. 1 - HYDRODAT: Schematic diagram of relationships between kernel and
modules.



On the computer disk(s) are present analyses data-file, law parameters
data file, input filters files, select files, parameters definition data-file
(containing name, units, permitted value range, analysis costs, position in
the input display, and so on), sampling point data files (a stratigraphy data-
base may be present in connection with sampling points in well), operators
name data file, analysts name data file, laboratory managers' name data file,
and so on. Moreover if optional modules are present, as the module for the
scheduling of sampling campaigns and of sampling containers, also the data
file of sampling in program and of sampling behind hand (if any) will be pre-
sent, with other data file as those of containers exited and of containers
back again, of samples ready to be analysed, of those analysed, and so on.

Database files are small, thanks to a system of organisation and logic
compression of data.

Data-Entry

The system kernel is made by the sampling database manager. It in-
cludes sampling points references, date, time, analyses parameters and, if
available, bioindicators data.

If requested by system manager, HYDRODAT data-entry module can verify
the value of entered data, according to a range defined during configuration.

The data-entry operation may become quicker and more efficient using in-
put filters facility- With this option, the system asks only for data se-
lected by the filter itself. This means also a minimum number of key-stroke
operations and less mistakes probability.

These filters may be created, edited or deleted according to users'
needs.

Data-entry may be made in two toggling ways, according to the laboratory
needs and the organisation of the sampling analyses: the first possibility is
to enter all the parameters of each sampling point and then proceed to the
next sampling point; the second possibility is to entry the same parameter
for all the sampled points and then proceed to the next parameter.

Data editing

Data may be viewed on screen sampling point by sampling point, using
simple queries. They may be edited or updated with values of parameters that
have been available later. As for data-entry and queries operations, also in
this case the system manager may protect with passwords at different levels
the access to data operations.

Printings

Data may be printed both as analyses journal, and as report resulting
from data obtained from queries and filtering; a print-out with simple sta-
tistics values (mean, range, standard deviation, and so on) may be added to
standard reports.

HYDRODAT, of course, can prepare and print the laboratory forms with the
listings of requested analyses to be attached to containers of samples, and
the final reports, already with titles and names of laboratory manager and/or
analysts, ready to be just signed.

Some optional modules, as those concerning the scheduling of samplings,
produce their own prints (sampling diary, labels, with or without bar code, to
be attached on samples containers, report of data processing, and so on).

74



Statistics

The base configuration of the System is provided with some simple sta-
tistics functions as computing of mean, range, standard deviation, CV% number
of values out of a defined threshold.

Many other modules are also available, as those computing correlation
matrix, T test, multiple regression, Fourier Analysis, frequency distribution,
and so on, and interfaces towards Third Parts statistic packages.

Graphics

Available graphics is composed by standard and optional func-
tions. They comprise x-y diagrams, triangular diagrams, Piper diagrams,
pies, bars and columns diagrams. Isoconcentration contouring and three-D
diagrams are also available for area data processing. Further kind of
graphic representations may be provided on request, as interfaces towards
Third Parts packages.

Interfaces

Interfaces towards Third Parts products are available for almost all
modules. Interfaces towards Geographical Information Systems or integration
with them are already available or under development (System 9, Geosys,
Argis 4GE, and so on.).

Optional add-on modules

HYDRODAT is a modular Information System. This characteristic make
HYDRODAT capable to be tailored to the needs of a laboratory as to the needs
of a wide area monitoring government agency. Beyond a minimum base configu-
ration, it has a large number of optional modules. I wish to refer particu-
larly to some water quality evaluation modules.

One module performs automatic classification of water, according to
italian chemical standard based on I.R.S.A. (Water Research Institute of Ital-
ian National Research Council) specifications; another performs water clas-
sification according to E.E.C. directive 75/440 (on suitability of waters to
be used in order to obtain drinkable water), another to E.E.C. directive
76/160 (suitability to bathing), another one to E.E.C. directive 78/659
(suitability to water life), another to E.E.C. directive 79/923 (suitability
to shellfish fisheries), another to E.E.C. directive 80/778 (suitability of
water to human use), another module, in phase of development, classifies water
quality on the base of bioindicators, using Extended Biotic Index method.

HydroLog

HydroLog is an optional module, even if it may be available also as
stand alone package. It is a software interface that can drive an Hardware
device that polls instruments with 4-20 mA analogic output. HydroLog evalu-
ate values and entry them in HYDRODAT database. HydroLog can also control
and drive devices as electro-valves, power relay, and so on.

HydroQval

HydroQual is an optional module consisting in a mathematical model to
forecast the development of some main indicators of water quality in river
segments.

It has been developed in the framework of a convention between
Ecosystems and Department of Systems and Informatics of Engineering Faculty of
the University of Florence. The model is a low price, easy to use tool to
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•obtain indicative results about data that, later, may be recomputed by more
sophisticated and complete modelling systems.

THE USERS and THE APPLICATIONS

After the presentation of the System, We will have a view of its main
Users.

There three groups of them:

• Water companies (or agencies) and treatment plants

• Basin Authorities

• Area Sanitary Units

Another peculiar group of Users, to be considered separately, are prov-
inces and regions (districts) administrations and ministries (Ministry of En-
vironment and Ministry of Public Health).

Water companies and treatment plants

Our customer in this group are public structures (directly managed by
city councils) or agencies where city councils hay the majority with other
public structures, private companies or public agencies that are going to be
privatised, joint-stock companies with or without public capital or Unions
among public structures (sometime with mixed capital).

Companies that supplies drinkable water to community must by law monitor
their production quality. They may have their own laboratories or they may
use public or private laboratories, or may use laboratories of other water
companies, and in these last cases they just manage analyses data on their
own. Such data must be sent to Government Environment Agencies (until 20
April their name was "Presidi Multizonali di Prevenzione" of Area Sanitary
Units), that are administrative responsible, and not only they manage such
data, but they also make analyses to control.

Some treatment plants treat water from rivers in order to have drinkable
water, and their effluents are discharged in the river again, so they behave
as wastewater treatment plants. As a consequence, their laboratories must
make analyses required by law also for wastewaters; also in this case the
results must regularly be sent to the Sanitary Area Unit.

Also wastewaters treatment plants by law must have an analyses journal,
and must send data to the competent Sanitary Area Unit. These plants differ
from plants producing drinkable water because they have different analyses pa-
rameters and have different, usually higher, maximum admittable values.

Some of these structures, have tried to solve the problem to evaluate
and manage water quality in the zone where water is obtained from, and in
neighbouring areas.

Examples:

Azienda Comunah Enargia adAmbianta (A.C.E.A), Roma

A.C.E.A. (Municipal Power and Environment Agency), manages waterwork and
aqueduct network of Roma.
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Most of water comes directly from the source of Peschiera river in the
central Apennine, and, as emergency water supply source, is used the volcanic
lake of Bracciano where a sewage system consisting of a ring collector around
the lake, intercepts wastewaters and convey them to a treatment plant which
discharges into the lake effluent.

Since 1986, A.C.E.A. also manages the four wastewater treatment plants
of the town, it is important for it to know exactly the characteristics of the
water quality of Tevere river, as to verify both the efficiency of its resto-
ration plans, the management criteria of treatment plants, and to have a bet-
ter view in order to program further increases of the plants.

All the chemical and biological parameters have been chosen according to
the monitoring aim. All the parameters and organisms indicating organic-
biological pollution and the most important among those related to industrial
and agricultural pollution are monitored.

Azienda Industrials Municipals (A.I.M.), Vicenza and Azienda Municipale Acqua e Gas (A.M.A.G.). Padova

Hater agencies of Vicenza and Padova share analyses laboratories and
supply plants. They draw water from wells and sources. They use a simple
but efficient geographical information system to display results of monitoring
and study the level of groundwaters and the direction and speed of polluting
plumes in order to program wells activity and forecast the potential delivery.

The system works on a computer local area network with two workstations
and a server at the analyses laboratory of Vicenza, and a single Workstation
at Padova, that is connected by modem with Vicenza.

Acquedotto ComunalB dell' Anconella, Firenze

Its water comes mainly from Arno river, and it is treated to have drink-
able water. There are two plants: one of them is at Anconella, a place once
above Florence, now enclosed in the South-Eastern outskirts; the other plant
is in Mantignano, downstream of Florence. The plant of Mantignano draws
water from the drawing point of S. Rosa weir just in town; it also draws
water through some wells from the Arno aquifer.

The information system runs on hardware that consists of L.A.N. with a
server, two workstations by the chemical laboratory, a workstation by the mi-
crobiological laboratory and another workstation by the office of the plant
manager. The server is connected by modem with a workstation (that is going
to become a server of another L.A.N.) by the laboratory of Mantignano. In
this latter plant workstation has two functions: as data-entry point for the
analyses made by the chemical laboratory and as monitoring and tele-control
station on stream automatic instruments, using HydroLog module.

In the main laboratories of Anconella, are entered and managed also all
the data coming from the analyses made for the small communal water supply of
Fiesole, to which all reports on paper are returned.

Fiorentinagas pluriservizi S.p.A.

It is a "private" company of E.N.I, group, that manages the water sup-
plies of some little towns in the Chianti and west Valdarno, with about
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100.000 water users. On the hardware by the laboratories of Florence head-
quarters runs the information system. Routine analyses are make by mobile
laboratories, using a light package, that can only support data-entry, data
editing, analyses journal printing and file transfer; when the mobile labora-
tories are back to the central office, data are transferred to the main sys-
tem. Samples of water needing more accurate controls, or are likely to be
polluted, are analysed in the laboratories of Florence.

Basin Authorities

Basin Authorities may integrate with their own initiatives (automatic
stations network or sampling campaigns) incomplete data, but their main
sources of water quality data are the Sanitary Area Units.

To know water quality is extremely important to Basin Authorities, be-
cause their aim is to plan environment management and environmental impact as-
sessment of the social and economical activities on the fluvial basin.

Example: Tcvere river Basin Authority

Basin Authority of Tevere river collects data from Sanitary Area Units
of Tuscany (Arezzo) and Umbria. In Lazio the greater part of data are made
available by A.C.E.A., that has a large database.

The system runs on a small L.A.N. with two workstations, and data are
entered by reading directly floppy disks coming from A.C.E.A. and using an in-
terface module for floppy disk coming from the Sanitary Area Units that work
with primitive data management systems.

Sanitary Area Units

The Sanitary Area Units were the administrative structure that had the
duty to control environment, and as a consequence, water quality. With the
popular referendum of 18th and 19th of April 1993, it was decided to transfer
this service to new specific structures (probably with same people) that prob-
ably will go under the control of region administrations environment depart-
ments or under the control of Ministry of Environment. Anyway the name may
will be different, but the aim will be very similar.

Sanitary Area Units are not interested in a dynamic situation of water
quality, as are water supply plants and wastewater treatment plants, but are
mainly interested in a bureaucratic management of data. This because
Sanitary Area Units release certification of chemical and microbiological
suitability, and have to make what law requires when values are out of
standard ranges (as to close plants, to circulate warnings, to stop work in
factories, and so on).

Sanitary Area Unit staff may, in full autonomy, decide to make monitor-
ing campaigns to control areas or time periods they consider important or
needing to be controlled.

In the information system about water quality for this group of users,
are very important the possibility to exchange data with other structures and
systems, as laboratories in input and as Basin Authorities or districts
.(provinces or region) administration departments or ministry offices in out-
put. No less important are the management of modules (chemical and microbio-
logical reports) and a part of statistics for official reports.
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Example: Sanitary Area Unit #16, Modena

This Sanitary Area Unit makes about 22.000 analyses reports each
year. Very important are the capability to manage reports forms, file trans-
fer towards region administration and the Ministry of Public Health, the
statistics about analyses made and parameters out of range.

The system runs on a local area network consisting of a server and eight
workstations.

Local and Central Administrations

Their aim is to manage the environment and industrial activities, so
they are organised, or are going to be organised, in order to be able to use
data from Sanitary Area Units, from their own structures, or other useful
sources.

CONCLUSIONS

Considered the functions and the relationships existing among the struc-
tures that control and evaluate water quality, their connections at any level
to have a correct assessment of environmental impact and risk, it is clear the
importance of an information system flexible and efficient that ensures data
security and let to transfer and interchange information in an easy way.
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CATCHMENT PLANNING FOR WATER POLLUTION
CONTROL

Barbara CARROLL, BSc MSc CBiol FIWEM Trevor TURPIN, BSc MSc FIWEM MInstWM

ABSTRACT

Catchment Planning provides the opportunity to study wastewater treatment from the
perspective of a catchment-wide framework. Such studies take account of the inter-relationship of
wastewater with water resources; intake, coastal and groundwater protection; sewage sludge disposal
and conservation interests. Changing land use is incorporated within the Plan and guidance may be
provided on planning for industrial and residential development to improve water quality. The
objectives of Catchment Plans are to clearly define wastewater strategies and to ensure compliance with
legislative and regulatory requirements.

In the UK, Catchment Plans are being used by both the National Rivers Authority and the
private Water Services Companies to achieve the Best Practicable Environmental Option for strategic
wastewater treatment in the most cost-effective manner. This is illustrated by reference to a case study
based on work currently being undertaken for South West Water Services, UK.
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INTRODUCTION

In 1908 the Royal Commission set standards for effluent discharges to rivers in the UK based
on the assimilative capacity of the receiving watercourse. This standard (30 mg/1 suspended solids and
20 mg/l BOD for 8:1 dilution) was used by the River Boards for setting consent standards but it has
been shown that it was not rigorously enforced and various exclusions (e.g. existing discharges were
not covered) ensured that real water quality improvement was not effected.

During the 1970s and 80s a new concept of water quality control was introduced in the UK
based on the use of the receiving water. This provided little incentive for improvement given that a
poor quality river would not be associated with high quality uses, e.g. bathing, salmon fishing.

This approach was opposed by cons rvation organisations and was also at variance with the
emerging EC approach of Environmental Quality Standards (EQSs) for potentially dangerous
substances. At this time the UK water industry comprised unitary water authorities (WAs) which were
responsible for water supply and sewage disposal as well as land drainage, conservation and regulation.
This overall responsibility prompted some WAs to see the potential for river basin management to
provide effective control over the water cycle. However, it was not until privatisation of the WSCs i.i
1989 that the separation of the regulatory functions provided the real opportunity for catchment
management. This could now be achieved by observing required EC standards, the protection of the
requirements of water users and the setting and enforcement of appropriate standards for effluents.
This approach is facilitated by the use of Best Practicable Environmental Option methodology (1)
which ensures that all alternatives are thoroughly examined and incremental costs for specific
environmental improvements are identified. Selection of the preferred option may then be made via
consultation with the Department of the Environment and the customers.

The authors are Associate Consultant and Director respectively of Nicholas Pearson Associates
Ltd., 22 Gay Street, Bath, Avon BA1 2PD, UK.
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CATCHMENT PLANNING OBJECTIVES

Catchment Planning provides the opportunity to study the wastewater treatment options within
a comprehensive, structured framework. The studies include the inter-relationship of wastewater with
water resources, intake protection, water treatment, sludge disposal constraints, regulatory
requirements, conservation and other demands upon the catchment.

The objectives of Catchment Plans may be summarised as follows (2):

o to provide a clear statement of the wastewater strategy for a river, estuary and coastal area;
o to demonstrate how the strategy complies with existing and emerging legislation;
o to integrate strategies for wastewater, water supply and sludge disposal;
o to provide a programme for future studies and modelling within the Catchment;
o to provide a reference against which the success or failure of the strategy may be judged.

METHODOLOGY

The procedure for conducting such a study includes the following stages:

o Definition of Study Area and Objectives
These should be sufficiently wide to ensure that a range of appropriate options are
considered and evaluated.

o Consideration of Constraints
These should include all existing and emerging legislation, policies and economic
limitations. Attention should be paid to all media likely to be affected by wastewater
activities.

o Data and Information Collection
This will include populations, industry, discharges, abstractions, flows, dilution, sludge
disposal. Projected changes in these areas should be considered.

o Failure Area Analysis
This is any situation where condition or performance is below standard and provides a
summary of reasons for the failures.

o Option generation
Options must include strategies for collection, treatment and disposal of wastewater and will
include consideration of factors such as flow attenuation, process location and optimisation,
and sludge usage.

o Option assessment
This requires quantification and ranking of options, to overcome the failures. Basic or
schematic option design and outline costing is provided. Particular attention should be paid
to the practicability and flexibility of options and their environmental impact.

o Identification of preferred strategy
Since this may be subjective in nature, all factors influencing decisions should be clearly
stated and justification provided for selection. Confidence and reliability levels should he
indicated to identify areas for further study.

The option assessment is carried out at both river catchment and urban catchment levels. At river
catchment level the key issues will relate to the location and centralisation of treatment facilities and the
identification of the best combination of effluent disposal routes. Urban catchment issues will include
provision of new sewerage and separation of combined sewerage areas, optimum outfall locations and
overflow settings, sewage and surface water treatment processes.

Potentially the most time consuming element of the process is the collection and collation of data.
Sources will include local authorities, the regulators and conservation bodies and considerable time



may be saved by the early establishment of consultation with these groups. The data should be checked
for accuracy and completeness at all stages and the process should be subject or open to audit by
independent certifiers.

CASE HISTORY

CATCHMENT CHARACTERISTICS
The catchment may be divided into an upper and lower catchment: the upper area is typically

rural with agricultural land use; the lower area where the river enters the coastal zone is urban with
residential and industrial activity. The catchment was defined as including both freshwater, estuary
and coastal areas.

Apart from agriculture, the upper catchment had been the subject of tin and zinc mining and
granite quarrying until the 19th century. Currently there is extensive china clay working in this area;
this is a naturally occurring product of granite which is washed and separated in settlement lagoons.
The urban area in the lower catchment is a large city with historic associations and has grown around
the river estuary and the coast which has provided good harbour facilities. It is a fishing port with
associated food processing and service industries. A cement factory is located in the lower estuary
abstracting groundwater for processing. Waste from the area is deposited in a landfill site adjacent to
the estuary.

WATER USES
Water for public supply to the city is provided from an impoundment reservoir located in the

upper catchment. Water is also brought to die reservoir from moorland areas outside the catchment.
Industrial users i.e. china clay and agriculture obtain their water from river abstraction and
groundwater.

Wastewater from china clay workings is discharged back to the river system while about 50% of
the domestic and industrial effluent from the urban areas is treated at two major sewage treatment
works; the remainder of the sewage is currently discharged untreated to the estuary or by short sea
coastal outfalls. Sewage sludge is taken from the treatment works to be dumped at sea.

ENVIRONMENTAL CONTEXT
Several of the rivers in the catchment are of high quality and are designated in accordance with the

EC Directive on Freshwater for the Protection of Salmonid Fisheries (78/6S9/EEC) and the lower
estuary is a nature conservation protected area for use by waders and wildfowl. The upper catchment
moorland is designated as a National Park which limits further development in that area.

Beaches within the coastal zone are identified in accordance with the EC Bathing Beach Directive
(76/160/EEC) and the estuary itself is extensively used for water contact sports.

Apart from national legislation and the proposed introduction of Statutory Water Quality
objectives the UK Government has made a commitment to cease sludge dumping at sea by 1998 and the
implementation of the EC Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC) will require all
sewage to be treated prior to discharge to the aquatic environment.

FAILURE AREAS
The most significant items requiring attention are:

o Bacteriological contamination of Bathing Beaches and areas used for water sports. Principal
causes: treated and untreated sewage discharges.

o High ammonia levels in lower estuary potentially restricting the passage of migratory fish.
Principal causes: leachate from landfill site.

o Low river flows in upper catchment and consequent reduction in water quality. Principal
causes: future increased abstraction for water supply purposes.
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OPTIONS AND PREFERRED SOLUTION
Preliminary results of the current study have concluded that a new central sewage treatment works

for the City will be required before 1998. An optimum outfall point into a minimum 30m depth of
water has been identified. A renewed sewerage system will collect the existing crude sewage
discharges but the results of tidal modelling are needed to confirm that this will ensure bacteriological
compliance on the beaches.

It is likely that disinfection of the effluent from the existing sewage works will be required t •
protect the water sports area and trials are currently underway with treatment processes at the works.

Sludge which is currently dumped at sea will be treated by thermal drying and sold for agricultural
use. A treatment system for the leachate at the landfill site will be introduced.

Planning controls for future development or water demand management will be required to ensure
that minimum flows are maintained in the upper catchment and are net threatened by increased
abstraction requirements.

CONCLUSIONS

The current studies have identified a range of options for which further investigations are required
before firm conclusions are reached. However, the Catchment Plan has focussed attention on key
failure areas where investment will be required in the future to meet more stringent standards and
legislation. An important component for the future effectiveness of the Plan is continuing consultation
with all those users who have an interest in the Catchment.
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ABSTRACT

A modern information technology which is used for designing, evaluation and/or operation of
urban drainage systems is based on the application most modern tools such as data bases,
information systems and siiruiMtion models. The final goal of most users should be the
introduction of the real time control that will improve an efficiency of urban drainage systems.
The state-of-the-art and some examples of application of hydroinformatic tools in the Czech
Republic are presented. The importance of the simulation models for solving hydrological,
hydraulic and water quality problems is presented. The new technology may substantially decrease
pollution of receiving water and improve the situation in the environment that is heavily damaged.

INTRODUCTION

The general purpose of an urban drainage system is to collect, transport and treat waste and storm
water. The operation of the drainage system, namely sewage system, small streams and treatment
work has to fulfil the demands setting up by Environmental Agencies in consistency with
standards leading to an effective environmental protection, (e.g. the standards of water quality of
receiving water). The standards have to be considered in both operational and control strategies.
There are a large number of overflow structures in the drainage system that perform as Combined
Sewer Overflow (CSO) in many cities in the Czech Republic. A proper hydraulic design of CSO
and/or performance minimises the pollution load spreading uncontrolled in the environment.
There are about 170 overflow structures in the sewer system in Prague. In the past, the main
strategy was based on measurements and modelling of water quantity parameters (discharges,
water levels).

CONDITIONS FOR SUCCESSFUL APPLICATION OF RTC METHODS IN SEWERS

The management, planning and maintenance of the urban drainage system has to be effectively
supported by a data base, an efficient information system and reliable simulation model tools for
evaluation of both planned and/or unexpected changes. Modelling tool has to provide an accurate
assessment of changes in the sewer system under discussion. In other words the modelling tool
will answer to the user a question: What is happened if ? Designers and consultants
may select the most optimal alternative of all available ones comparing obtained results by the
model with declared objectives at the beginning. The trial and error procedure are fortunately
applied harmlessly in the modelling domain and all unaccepted solutions are simply deleted from
the hard-disk of a computer without any impact on the environment. In contradiction, the same
trial and error "solutions" used many times in our designing and engineering practice during past
decades resulted often in very severe consequences.
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Knowing a hydraulic behaviour of all the structures and having all necessary data, one can start to
think about introducing on-line control in the whole sewer system. Using the Real Time Control
(RTC) could solve the problems of the sewer system in Prague. A proper control strategy can use
the flow rate and storage capacity of the sewer system the most effectively. Both the sewer
system and the processes in a water treatment work have to be taken into account evaluating
impacts on receiving water.

D A T A B A S E
A

INFORMATION
SYSTEM

A

SEWER SYSTEM

SIMULATION
MODELS

V.
TREATMENT WORK

Fig. 1 Principát sketch of urban drainage system management

The ideas of RTC were developed long time ago, but become realistic after introducing new
generation of HW and SW facilities. Several articles have recently descnbed first applications of
RTC in Europe, (e.g. Lindbergh et al. (1991), Babovic (1991) ), but details are out of the scope
of the present paper. The aim of the paper is to review the state-of-the-art of urban drainage
system in Czech Republic and present some examples using Hydroinformatics.

COMPONENTS OF URBAN DRAINAGE DATA SYSTEM

There were stressed needs for Municipal Information System (MIS) in most of cities in last
decades. The reason for "better and faster" information is mainly given by wider application of
simulation tools and requirements of their users. The responsible persons of City Halls realised
very soon that their data lying for years in dusty shelves are far from being accurate and available.
It is not rare that these types of data are still full of errors of all kinds. Some of these untouched
records are actually useless for daily work. There exist specialised data base systems solving most
of above mentioned problems because they are included in analysing tools for data validation and
data evaluation (HYMOS - Delft Hydraulics or HIS - Danish Hydraulic Institute). Evaluated data
have to be stored in a data base because it is the only way how to keep them for GIS, simulation
tools, maintenance, operations, reconstruction and master plans in a proper and up-date shape.
There exists many software data base products such as Oracle, Paradox, Informix, Sezam, dBase
or Foxbase with many applications related to sewer system. Conditions for data base systems
serving for city sewer systems may be specified as follows:
• professional service, maintenance and regular up-dates
• robustness of system of single and network installation, consistency and existence of DOS,

UNIX and Windows NT versions
• different access level defined by supervisor
• local environment (language, hot-line, service)
• compatibility with GIS, CAD and Simulation tools
• HW requirements
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• high flexibility of the system
• tailor made application based on requirements of a client

The Waste Water Board in Prague (WWB) decided on a competitive basis to apply Oracle data
base with ready made application for sewer network VABAS (from Sweden). The application can
communicate with CAD systems. The VABAS has been serving in several cities in Sweden and
the WWB in Prague has received it within the framework of an international project supported by
the Danish Government. The VABAS data base will cover all the important information about
sewer system in Prague very soon.

Such large data base system would be too complex and too expensive for smaller cities. Several
Waste Water Boards (Tábor, Teplice, Ostrava, Brno) have started with evaluation and/or pre-
processing data from the point of a new approach thanks to the needs for updating their master
pains. SEZAM data base (made in the Czech Republic) has been used successfully in the above
mentioned cities. The SEZAM's application KANALIZA_DB (1992) provides the user comfort in
storing, operating and searching data related to sewer systems. Besides KANALIZADB offers
the user also possibility of exporting data in text files which are directly compatible with the
MOUSE (1993) and KANÁLY (1992) simulation tools. Maintenance module in the SEZAM data
base application is also available, (Fig. 3).

A modern information technology has shown how important the graphical interface might be in
connection with a data base. Unfortunately only a few data base applications are fully supported
by some graphical interface. The reason is obvious at least in DOS applications. For presentation
of 20 000 manholes and pipes one needs a lot of external memory and a special approach in
programming which makes very fast and high quality graphical presentation usually independent
on a data base itself. The graphical interface often works on a specified record which is exported
from a data base. A graphical interface SIRIUS used many times for sewer network presentation
in the Czech Republic was designed in The Netherlands. The system has the following principal
function :
• Information (on characteristics of the drainage or sewer system through colour coding of pipe

size, pipe shape, pipe slope, pipe bottom levels, pumps, outlets, catchments and subareas)
• Schematisation of a complete system into simplified ones for studying the effect of structures

on hydrodynamic and environmental characteristics of sewer system
• Storage computations in complete sewer systems and subareas as a function of levels
• Other facilities such as ability of splitting of large data base files into individuals files for

subareas, consistency checking and fast data base editing.

The graphical interface also enables a transfer of the knowledge from one staff member to another
or to municipal consultants and checks the data base inputs using simulations. This approach can
save a considerable amount of time in the preparation stage of activity. The example from
graphical output is shown in Fig. 3. The authors strongly recommend the use of the graphical
interface as a quite important tool between simulation models and data base systems.

SIMULATION TOOLS

Modern sewer models enable design and/or evaluation of sewer networks during a short time
and considering a number of alternatives. According to the purpose, the models can be classified
as follows:
/. Design models are the models that compute and determine the size of the sewers, their slope
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and layout o:' a new scwcr system or modification of an existing system, e.g. ]LSD 6,
Illinois Least-Cost Sewer System Design Model, U.S.A., Micro Rat and Hydrcgraph
Method - Wailingford Software. U.K., Mouse-Nam and Mimi, Danish Hydraulic Institute,
Denmark.

2. Evaluation/prediction models are used to simulate the flow in an existing or pre-determined
sewer system for which the size, slope, and layout are already specified, e.g. MOUSE -
Danish Hydraulic Institute, Denmark, WALLRUS and SPIDA - Wallingford Software,
U.K., KANÁLY, Hydroinfbrm Prague, Czech Republic.

3. Planning models are usually applied to a larger time and spatial frame The models are used
for strategy planning and decision making for urban or regional storm and waste water
management, e.g. STORM, Hydrologie Engineering Centre, U.K., GVM, Dorsch Consult,
Munchen, Germany, SWMM, Environmental Protection Agency, U.S.A. Using the models
requires not only knowledge on hydrology and hydraulics but also fundamental knowledge
about PC computers. The packages consist of various modules which may solve surface
runoff, flow in sewers and pollution load, Fig. 4. In addition some models enable hydraulic
analysis of treatment works, e.g. CHAT - Wallingford Software, KANÁLY Hydroinfbrm
Prague, PKVT and ČVUT, Fig. 5.

HYDROINFORMATICS IN PRACTICE

A typical example of using most modern technology in connection with sewer network system
was presented in the final report of "Transfer and Training in the Application of Urban Drainage
Models within Sewer Rehabilitation". The project was focused on hydraulics of sewers close to
the Central Waste Water Treatment Plant in Prague (WWTP)since this part is very often
overloaded. The project was carried out by PKVT and the DHI using an assistance of Hydraulics
and Hydrology Division of CTU. The MOUSE package was used for testing of hydrodynamic
behaviour. The results of simulations were immediately applied and an operation of the drainage
system improved considerably. Moreover the user has received the tool which is able to predict
all future situations supposing the final parameters of intensification of the WWTP in Troja island
are known.

CONCLUSIONS

The paper presented the development and possible use of the tools within the framework of
Hydroinformatics in the Czech Republic. A modern approach should be based on a very good
knowledge of the sewer system itself. Hydroinformatics plays a leading role in this process. The
final goal is an introduction of the real time control with all its advantages.
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Kód Šachty: S312S 33 1171 Jméno oblasti:» kanály
Jméno šachty :214a
Obec {kód}: 531 Mistni část: 25 Stoka: 33 Číslo Šachty:
Ulice: Na lučinách
Mapový list íislo :
Souřadnice skutečné mířené

x 10.00 [ml
y 27.00 [mj

kóta dna: 3.00 (m] kóta poklopu: 5.00 [m]
Povodí náležící k Sachtč:»
Geometrie Šachty (l=knih 2=objekt 3=výpnst)2

Tvar zaústSní 1 ( 1 = zaoblený 2 - ostrohranný )
( 3 = výtok otvorem 4 = bez zmťhiy průřezu )

Vnitřní geometrie objektu počet úrovní 4
Hladina (m) 123.40 123.90 124.50 127.00
Průřez |m2] 0.10 1.00 2.30 7.00
Plocha hladiny |m2) 1.00 3.00 3.00 3.00

II

M

Zaustčna přípojka z £p. dcšfová vpust:

Typ šachty: 71 (-2=fiktivni -l=iicznainá 0=ncvypliičná )
( 11 =revizni 12=lomová - ne zmSna profilu)
( 21=přímá traf zrnina profilu 22=lom + zmfina profilu )
(31=spojná 41=skluz 42=spadi5tč 51=proplachovaci)

Provedení: 3 ((^prefabrikovaná 2=monolilická 3=zd£na)
Poklop :3 (I=litin.knih.t£žký2=lit.kruh.lehký3=čtvcrcovýuzamyk.)

(4=Čtvcr.neuzamyk. S=mHž 6=provizorni)sazeni: 1 (1 =v rovini povrchu 2=inimo rovinu 3=vyžaduje úpravu)

Fig 2. Dala base apliention KANALIZA_DB • "view" to the manhole data
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Fig.3 Results from information system SIRIUS

Fig 4. Structure of the mathematical model MOUSE
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Fig 5. Results from the mathematical model KANÁLY
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REVITALIZACE ACIDIFIKOVANÝCH VOD

Macek, L. , Grunwald, A. a Mach, M.

Katedra zdravotního inženýrství, Fakulta stavební ČVUT
Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Okyselování (acidifikace) přírodních vod na Zemi se v našem století stalo běžným
jevem. Jeho hlavní příčinou jsou emise oxidu siřičitého a oxidů dusíku, z nichž se v
atmosféře tvoři silné minerální kyseliny, zejména kyselina sírová a dusičná. V podobě
kyselých dešťů se tyto kyseliny dostávají do povrchových a podzemních vod a
postupně je okyselují. Přitom vyčerpávají jejich přirozenou neutralizační kapacitu.
Obvykle se za acidifikované považují vody, jejichž pH klesne pod 5,6.

Acidifikace vody je spojena u ryb se zvýšenou mortalitou, potlačením jejich
reprodukce, snížením rychlosti růstu, deformacemi skeletu a zvýšenou akumulací
těžkých kovů [1]. K tomu je nutno přičíst i toxický vliv zejména hliníku a rtuti.
Acidifikací jsou negativně ovlivňovány i některé mikrobiální procesy ve vodě jako
např. nitrifikace a denitrifikace.

Jedním z důsledků acidifikace vody kyselými depozicemi je i zvýšení jejich agresivních
vlastností. Ve vodovodním rozvodném systému se zvýšená agresivita vody projevuje
estetickými závadami, narušováním stěn potrubí a možným ohrožením zdraví
zvýšeným obsahem těžkých kovů atd.

Prakticky jediným možným způsobem jak acidifikované vodě částečně vrátit její
charakter, revitalizovat ji, je její úprava ve velkém měřítku, její neutralizace. Nejčastěji
používanými neutralizačními činidly jsou mletý vápenec, oxid vápenatý, hydroxid
vápenatý a dolomit. Podle Hultbergra [2] se optimální velikost částic vápence pohybuje
od 0,1 do 0,2 mm. Lze počítat, že z použité dávky vápence při přímé aplikaci do
vodních nádrží a jezer se z něj v průběhu 3 až 7 let rozpustí asi 50 - 79 %, z toho v
prvním roce cca 30-50 %. U vodních nádrží se bázické materiály dávkují ze člunů,
pontonů ap. Od budování hrází z pevného kusového vápence v povrchových tocích se
upustilo pro nedostatečnou účinnost tohoto způsobu.

Řada autorů se zabývala modelováním procesů, k nimž dochází po jednorázovém
vápnění acidifikovaných jezer a vodních nádrži - např. Sverdrup [3], Sverdrup a
Warfínge [4], Scheffe [5], Driscoll [6] a další. Jejich modely vycházejí z rychlosti j
rozpouštění částic použitého bázického materiálu při průchodu vrstvou vody v nádrži a i
z jeho rozpouštění po usazení na dně nádrže.

Rychlost reacidifikace, při níž se celý proces okyselování vody kyselými depozicemi
opakuje, lze vyjádřit podle Plumera et al [7] rovnici:
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R = k,{H+)+kw-kB {Ccŕ*){HCO;) (1)

kde R je rychlost rozpouštění CaCC>3 [kmoLnr^.s"*],

kj - koeficient přestupu hmoty pro H* ionty [m.s"l],

k w - rychlostní koeficient reakce CaCC>3 s vodou [kmol.m"2.s"l],

ks - koeficient reakce působící proti rozpouštění [m4.kmoH .s" 1 ],

( ) - koncentrace iontů [kmol.nr-*]

Obr. 1 Závislost mezi dobou potřebnou pro reacidifikaci vody v nádrži na době
zdržení vody v nádrži a množství vápence na dně nádrže. [Sverdrup a Warfvingc, 4]

Rychlost rozpouštění vápence na dně nádrže může být vyjádřena rovnicí.

(2)R.
dt

kde dm/dt je rychlost rozpouštěni [kmol.s"'],

A - dostupný povrch vápence pro rozpouštěni

B(t) - deaktivační funkce vápence [-]
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K vyjáření doby reacidifikace lze použít diagram závislosti hydraulické doby zdržení
vody v nádrži a zbytkového množství vápence na dnč nádrže (obr. I). Množství
vápence na dně nádrže po vápnení se vypočítá pomocí:

Ji = — ľ.MB.Af'
) (3)

0,2

kde B je faktor zatížení dna nádrže vápencem [t.ha"'],

MJJ - množství CaCC>3 usazeného na dně nádrže po vápnení ft]

A L - plocha dna nádrže [ha]

P - podíl plochy dna nádrže pokrytého CaC(>} [-]
Revitalizace povrchových vod je aktuální i v České republice. Jedná se především o ty
oblasti, které jsou pod trvalým vlivem emisí tepelných elektráren našich i z NSR a
jejichž prírodní charakter je náchylný k okyselení.

Tab. 1. Vybrané parametry kvality vody, nádrž Souš, období 1982- 92

Průměr N Minimum Maximum Smčrod.odchylka

pH

Ca

Mg

Al

SO4

HCO3

[mg.1-1]

[mg1"1]

[mg.1-1]

[mg.1-1]

fmg.1"1!

4,67

3,04

0,84

0,74

12,4

2,4

86

86

86

85

86

53

3,61

1,58

0,00

0,06

2,00

0,00

5,75

4,80

1,23

2,42

29,00

10,40

0,395

0,62

0,147

0,562

4,622

2,251

Dlouhodobým sledováním prováděným v Jizerských horách byly ve vybraných tocích a
v nádrži Souš zjištěny následující průměrné, minimální a maximální hodnoty některých
ukazatelů (Tab. 1): Z tab. 1 je zřejmé, že voda v nádrži Souš se vyznačuje nízkým pH,
lze o ní tvrdit, že je acidifikovaná. V období let 1982 až 1991 kolísalo pH vody od 3,6
do 5,5, s průměrnou hodnotou 4,6. S tím souvisí vysoký obsah hliníku, jehož
koncentrace kolísala v období 1981 - 92 od 0,06 do 2,42 mg.H, průměrná hodnota za
celé sledované období byla 0,748 mg.H. Na obr. 2 je zobrazen průběh naměřeného pH
a koncentrací S O ^ ve vodě vodárenské nádrže Souš.

V nádrži Souš mohlo částečně dojít k ovlivnění změn složení vody vyvezením
vápenných kalů na přítoky do nádrže koncem roku 1991 a v polovině roku 1992.
Zajímavé je, že maximální znečištění atmosféry SO2 bylo pozorováno v roce 1987 [9]



Vrcholová oblast Jizerských hor byla v uplynulém období letecky vápněna. Pro
vyhodnocení vlivu tohoto vápnení na kvalitu povrchových vod jsme neměli dostatek
údajů.

Detailnější znalost procesů doprovázejících vápnění nádrže a její postupnou
reacidifikaci je možné dosáhnout sestavením matematického modelu. Vyjádřit průběh
reacidifikace je možné například pomocí Sverdrupova modelu [4], Pro jednoduchou
aplikací je možné použít diagram na obr. 1, kde je na ose x množství vápence na dně
nádrže, osa y představuje dobu zdržení vody v nádrži a osa z předpokládanou dobu
reacidifikace vody v nádrži. Je vidět, že vápnění nádrže by mělo větší význam u nádrží
s delší dobou zdržení.

3 -
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•

j '

8 9 10 110 1

Obr. 2. Naměřené pH vody a koncentrace SOj2' ve vodárenské nádrži Souš za
období 1982 - 92
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Mletý vápenec 0-8
mm, 8 t/ha, 44%

Drcený vápenec 0-£
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Obr. 3 Namodelovaný průběh změn pH vody ve vodě nádrže Souš po aplikaci a)
jemně mletého vápence, rozpustnost cca 44 %, 8 t. her1 , b) drcený vápenec,
rozpustnost cca 8 %, 20 t.har*

Po aplikaci vápence do vody nádrže se předpokládá jeho částečné rozpouštění, větší
část klesne na dno nádrže a pomalu (viz rovn. 2) je pasivován jeho povrch. Nomogram
na obr. 1 vychází z počáteční rovnovážné koncentrace tohoto rozpuštěného vápence
ve vodě nádrže.

Pomocí vztahů 1-3 Sverdrup a Warfvinge [7] sestavili matematický model, popisující
reacidifikaci vody v nádržích a jezerech.Model je založen na jednoduchém, u mělkých
nádrži jednoreaktorovém, u hlubších nádrží dvoureaktorovém schématu se sezónními
změnami odtoku, na rychlosti rozpouštění vápence ve vodě, předpokladu o jeho
deaktivaci především sloučeninami železa a na empirické titrační křivce. Model je
doplněn diferenciálními rovnicemi a hmotovou bilancí pro pH, KNK a koncentraci
vápníku:

dt V
(4)

kde změna koncentrace C a 2 + iontů v čase [kmol.nr3 .měs"1 ]
dt
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C - koncentrace Ca^+ iontů v nádrži [kmol.m"3]

C] -koncentrace Ca^+ iontů v přítoku [kmol.m~3]

Q u - odtok z nádrže [m-Vměs"']

V - objem nádrže [m^]

Pro vyšší přesnost by rovnice mohla být doplněna o výraz popisující sorpci [viz 4],
Závislost popsanou tímto vztahem jsme použili pro namodelování změn chemismu
vody v nádrži Souš po případném vápnční. Na obr. 3 je vynesen průběh
namodelovaných změn pH a koncentrace vápníku po aplikaci mletého a drceného
vápence do vody nádrže. Z grafu vyplývá v podstatě podobný závěr jako z nomogramu
na obr. 1, který je z uvedených vztahů odvozen. V protékané nádrži dojde k rychlému
naředění vody a k rychlému návratu k původní, acidifikované rovnováze.

Nepředpokládáme, že by bylo potřeba v nejbližších letech provádět umělé vápnění
povodí vodárenské nádrže. Jeden z důvodů je ten, že došlo ke zlepšeni kvality ovzduší
a tím i k menšímu okyselování prostředí. Na druhé straně ale model, popisující
podrobněji chování systému po navápnění nám umožňuje předvídat změny k nimž by
mohlo za určitých okolností docházet.
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POUŽITÍ CEMENTU PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z VOD
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Sulfáte level in wastewaters can be reduced by precipitation with aluminium cement and calcium
hydroxide. A precipitate of formula 3 CaO.Al2O3.3 CaSO4 . 31 H2O can be separated from water by
sedimentation or filtration.Reported below are investigations of the factors controlling the formation of
the complex and its effectiveness in reducing the sulfáte levels in waters.

Hlinitanový cement má nezastupitelné místo ve stavebnictví, je však použitelný i jako reakční
činidlo při odstraňování síranů z vod. Tato jeho vlastnost souvisí se schopnosti za příznivých podmínek
uvolňovat do vody hydroxokomplexy hliníku, které mohou reagovat s přítomnými síranovými ionty za
vzniku málo rozpustných komplexních sloučenin. Většinou se uvádí, že jde o ettringit 3 CaO.Al2O3.3
CaSO4 . 31 H2O. Rozpustnost této sloučeniny činí za přítomnosti CaO v koncentraci O,4 až O,46 g.H
přibližně 250 mg.l '*, což odpovídá obsahu SO^" 5,5 mg.1"*. Vzniklá sraženina se z vody odstraňuje
sedimentací a filtrací.

Uvedený způsob rozšiřuje skupinu postupů, pň nichž se ke srážení používá hydroxid vápenatý /I/,
chlorid případně uhličitan barnatý lil a sloučeniny hliníku např. chlorid hlinitý, hlinitan vápenatý atd v
přítomnosti hydroxidu vápenatého /3,4/.

Účinnost a rychlost sráženi síranů hlinitanovým cementem v přítomnosti hydroxidu vápenatého
závisí na celé řadě faktorů. K nejdůležitějším patří druh a dávka použitého cementu, dávka hydroxidu
vápenatého, pH prostředí, reakční doba, teplota a intenzita míchání reakční směsi

Při laboratorním ověřování desulfatační účinnosti zahraničních i tuzemských hlimtanových
cementů byla používána standardní sádrovcová voda následujícího složení: pH 7,9 - 8,0, obsah SO42-
1600 mg ľ 1, obsah rozpuštěných látek 2,31 - 2,4 g.H, obsah Ca2+ (fóo mg.H, vodivost 210 mS.ni"1.

Desulfatační testy se prováděly v 1 1 kádinkách jednotným způsobem : K vytemperované vodě byly
za stálého míchání vrtulovým míchadlem (šířka listu 62 mm, výška 12 mm 440 ot.min."^) přidány zvolené
dávky hlinitanového cementu a vápenného mléka. Hodnota pH reakční směsi byla upravena a dále
udržována na 11,5± 0,2 dalšími přídavky Ca/OH/2 tak, aby doba mezi přídavkem a odběrem dílčího
vzorku ke stanovení průběhu desulfatace byla 30 minut. Vzorky byly odebírány v hodinových intervalech
od 0 do 4 hod. Porovnání dosažených výsledků je uvedeno v tab.I.
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Tab I. Porovnaní účinnosti srážení síranů hlinifanovyiui cementy. Obsah AI2O3 37,2 - 39,1
% (vzorky č.l a 2)a 70,4 - 71,2 % (vzorky č. 3 až 8). Dávka cementu 3,0 g.ľ1.

Vzorek

1

2

3

4

5

6

7

8

Název cementu

Jstra Brand

Fondu Lafarge

Super Aluminouz

TZ70

Gorkal 70

Sccar 71

VHC71/1

VHC 71/2

Ca/OH/2

cementu/

0,25

0,27

0,21

0,30

0,28

0,29

0,28

0,28

Účinnost sráženi SO42- /%/

l h

39,3

60,7

27,20

46,8

66,1

79,7

81,1

76,5

2h

69,9

94,7

42,2

79,3

92,8

97,5

97,5

92,7

3 h

88,9

98,8

54,7

93,4

98,4

98,8

98,8

98,4

4 h

96,3

98,8

63,2

98,1

98,7

98,8

98,8

98,8

Tab. II. Výsledky testovaní cementů VHJ s upraveným obsahem AI2O3 a CaO

Vzorek

Č.

9

10

11

12

13

14

%

AI2Q3

% CaO

48,72

50,82

56,61

42.99

5730
42.30

63,47

36.13

64,62

34,98

72,11

27,49

Dávka

cementu

g.1"1

2,0

1,5

2,0

1,5

2,0

1.5

2,0

1.5

2,0

1.5

2,0

1.5

Spotř.

CaO

gg' 1

cementu

0,19

0,25

0,25

0,32

0,34
0,38

0,43

0,46

0,43

0,47

0,37

0,34

Účinnost odstranění SO^~
/%/

l h

86,7

64,1

82,6

55,3

89,4

71.3

69,8

53,7

65,6
49.6

32,3

23,4

2 h

96,9

78,6

99,0

87,0

99,0
93,9

97,5

83,4

93,5

79,3

52,8

42,4

3 h

99,0

82,5

99,0

92,5

99,0

97.0

99,0

94,0

99,0

90.6

67.3

55,9

Rozp. 1.

po 3 h

mg.ľ1

420

430

540

380

430
450

440

680

680
449

880

1130
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Přestože nejrychleji probíhala desulfatace s cementy Secar 71 a VHJ 71/1, shodného efektu bylo
po třech hodinách srážení dosahováno i s cementy Fondu Lafarge a Gorkal /kolem 99 %/. Prodloužení
reakčni doby na 4 hodiny již v uvedených případech ke zvýšení účinnosti nevedlo.

Dalšímu testování byly podrobeny vzorky hlinitanového cementu, vyrobené na bázi VHC 71 s
upraveným poměrem AHC^iCaO. Vzorky č. 9-14 byly vypal ovány v tunelové peci při 1410 - 1490 °C.
Dávka takto upravených cementů, použitá ke srážení síranů v sádrovcové vodě byla 1,5 a 2,0 g . H . Způsob
testování byl shodný s předcházející sérií. Dosažené výsledky jsou uvedeny v tab. E

Jak vyplývá z tab. H, nejlépe se osvědčil vzorek l i s obsahem AI2O3 57,3 % a CaO 42,30 %.
Svědčí o tom nejen nejvyšší efekt dosažený již po 1 hod. srážení, ale také velmi příznivý zbytkový obsah
rozpuštěných látek v desulfatové vodě.V daném případě činila dávka hlinitanového cementu l,25g na 1 g

so4
2-.

Vliv složení cementu na účinnost srážení síranů se projevoval tím více, čím byla reakčni doba
kratší a dávka použitého cementu nižší. Zatím co s dávkou 2,0 g .H bylo při reakčni době 3 hod.
dosahováno s cementy č. 9 -13 účinnosti přibližně 99,0 % /s č. 14 jen 67,3 %/, při reakční době 1 hod. se
účinnost pohybovala v rozsahu 65,6 - 89,4 %/s č. 14 jen 32,3 %/. Účinnosti dosažené s dávkou 1,5 g.l*'
kolísaly ve značném rozpětí jak v závislosti na reakční době tak na složení cementu.

Kal vzniklý srážením síranů velmi dobře sedimentoval, jeho objem se po pětimenutovém usazování
pohyboval podle použitého cementu mezi 120 a 180 ml.l"'.

Tři další pokusy se sádrovcovou vodou byly zaměřeny na posouzení vlivu rychlosti míchání
reakční směsi na účinnosti srážení síranů. Dávka hlinitanového cementu /vzorek č. 9/ byla 2,0 g.l"
1 .Výsledky pokusů, jsou uvedeny v tab. DL

Tab. m. Vliv rychlosti mícháni na účinnost srážení síranů

Rychlost míchání

(ot. min. 1 )

440

500

560

Zbytkový obsah

S O ^ " a účinnost

srážení

/mg.1"1/

/%//

/mg. ľ V

/%/

/mg.1"1/

/%/

Doba míchání (hod)

1

213

86,7

75,0

95,3

71,0

95,6

2

50,0

96,9

28,0

98,2

L ;

Jak vyplývá z tab. EL, mělo zvýšení počtu otáček ze 440 min."5, standardně používaných u všech
předcházejících pokusů, na 500 min.'l příznivý' vliv na účinnost srážení. Tento vliv byl tím výraznější,
čím byla reakční doba kratší. Další zvýšení rychlosti mícháni již ke zlepšeni účinnosti srážení síranů v
daném případě nevedlo.

K praktickému ověřeni poznatků, získaných pokusy se srážením síranů ve standardní sádrovcové
vodě, byla zvolena reálná odpadní voda ze závodu PRECHEZA Přerov. Složeni vody bylo následující:
S O 4

2 - 61 g.1-1, o b s a h F e 2 + lOg.1' 1, obsahMg 2 + 1,2g.H.
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Vzhledem k vysoké vstupní koncentraci siranů v uvedené vodě bylo nutno provést jejich sráženi ve
dvou stupních

V prvním stupni byly sírany sráženy pouze hydroxidem vápenatým v dávce odpovídající dosaženi
konečného pH 11.5. Po separaci vzniklé sraženiny filtrací, činil zbytkový obsah SO^- ve filtrátu 1300
mg.1"1, hodnota vodivosti byla 488 mS.nr1, obsah Ca 2 + 986 mg.l"1 a Mg 2 + 0,2 mg.M.

Ve druhém stupni byly zbývající sírany sráženy hlinitanovým cementem VHJ 71 (AI2O3 76,3 %,
CaO 31,4 °/o). Použitá dávka byla 2,0 g.l"'. V průběhu srážení bylo nutno upravovat pH reakční směsi na
11,5 ± 0,2 přídavkem vápenného mléka. Tato úprava byla prováděna dvěma způsoby:

V prvním /varianta A/ bylo pH směsi upravováno v průběhu celé dvouhodinové reakční doby, ve
druhém /varianta B/ bylo pH regulováno prvních 30 minut, zbývajících 90 minut byla směs pouze
promíchávána.

Výsledky sráženi síranů ve druhém stupni jsou uvedeny v tab. IV

Tab. IV. Srážení siranů ve filtrátu 1. stupně

Reakční

doba IUI

0

1

2

Varianta

úpravy

pH

A
B

A

B

Dávka

CaO

celkem

/gg'1

cementu/

0,311

0,194

SO42-

/tng.ľ1/

1300

180

200

24

155

SO 4
2 "

/%/

86,2

84,6

98,1

88,0

Vodivost

/mS-nr1/

488

327

329

389

326

Objem

kalu po 5

niin.scd./

ml.!"1/

_

60

60

60

Z výsledků pokusu je zřejmé, že obsah siranů bylo možno snížit 7. původních 61 g.l"' v prvním
stupni na přibližně 1,3 g.l"', což je hodnota blízká obsahu SO42" odpovídajícímu součinu rozpustnosti
CrtSO4 při dané teplotě. K výraznému snížení obsahu síranů došlo také ve druhém stupni, v nomž byly
sníženy hlinitanovým cementem a hydroxidem vápenatým. Efekt srážení při reakční době 1 hod. byl
přitom prakticky shodný u obou použitých variant (kolem 85 %), při reakční době 2 hod bylo sráženi při
variantě A přibližně o 10 % účinnější než při variantě B. Tato vyšší účinnost však byla spojenu s přibližně
1,6x vyšší spotřebou CaO ve srovnání s variantou B.

Z hlediska objemového množství vytvořené sraženiny byly obě varianty druhého stupně sráženi
siranů rovnocenné.
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Závěr

Pokusy s modelovou i průmyslovou odpadní vodou potvrdily, že sírany lze velmi účinně
odstraňovat z vody srážením hlinitanovým cementem při současné alkalizaci reakční směsi na pH
11,5+0,2 vápenným mlékem.

Ukázalo se, že průběh srážení do značné míry ovlivňuje poměr mezi obsahem A ^ O ^ na 57,3 % a
CaO na 42,3 %.

Vzhledem k mnoha faktorům, které proces desulfatacc vody ovlivňují, je nutno optimální
podmínky sráženi pro každý jednotlivý případ ověřit laboratorním případně i poloprovozním pokusem.

Desulfatovaná voda je silně alkalická, proto se musí před vypuštěním do recipientu zneutralizovat.
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B I O L U M I N I S C E N Č N Í T E S T P R O R Y C H L É

V Y H O D N O C O V Á N Í T O X I C I T Y O D P A D N Í C H V O D

RNDr. Ivan JANDA, CSc,
Mikrobiologický ústav AV ČR, Vídeňská 1083, CZ-142 20 Praha 4

Summary. A bacterial bioluminescence test of aquatic toxicity (the Microtox
test) and its use for monitoring environmental contamination is described.
The potential of the method as an express bioanalytical technique is dis-
cussed. Examples of assays of substances barely soluble in water but exhibit-
ing considerable acute toxicity under certain conditions, such as aromatic
and halogenated hydrocarbons, PCB, and commonly used pesticides, are given.
The test is recommended as a method of choice for routine determination of
waste water toxicity since it yields results showing good correlation with
data from ordinary bioassays but within up to 100-fold shorter assay times.

ÚVOD

Biotesty
Současný stav přístrojové techniky umožňuje s vysokou přesností

stanovit ve vzorcích z životního prostředí velmi malá množství znečisťujících
látek. Metody chemické i fyzikální analýzy, byť sebecitlivější, však nemohou
zodpovědět všechny toxikologické otázky z těchto důvodů:

1. četné chemické a biologické reakce probíhající např. v odpadních
vodách nejsou dosud dostatečně známé. Detailně je prozkoumána jen malá část
látek figurujících jako polutanty v životním prostředí a ne všechny jsou
měřitelné chemickou či fyzikální analýzou.

2. Jen na základě znalosti složení a koncentrace jednotlivých sloučenin
není možno spolehlivě předpovědět jejich toxický vliv na různé formy života.

3. U směsí toxikantů nebývá vždy výsledný účinek prostým součtem toxic-
kých účinků jednotlivých složek; nelze předem určit, jestli toxikanty ve
směsi nebudou vykazovat synergický nebo naopak antagonistický efekt.

Tyto mezery je obvykle možno překlenout použitím biotestů. Biotest
(bioesej, angl. bioassay) je biologická analytická metoda využívající urči-
tého počtu jedinců vhodného druhu indikátorových organismů, které se vystaví
působení testovaného vzorku (např. odpadní vody), a po vhodné době expozice
se posuzuje některý životní projev těchto organismů.

Moderní biotesty jsou obvykle koncipovány tak, že se indikátorové
organismy sledují v několika různých koncentracích testovaného materiálu,
přičemž kontrolní organismy se 2a stejných podmínek exponují netoxickému
referenčnímu prostředí a eventuální inhibiční efekt se od toxického efektu
testovaného vzorku odečítá. Z naměřených hodnot se zkonstruuje dávková křivka
vyjadřující závislost sledovaného životního projevu na koncentraci vzorku.,
v níž lze interpolací zjistit tzv. efektivní koncentraci pro určitou procen-
tuální hladinu snížení tohoto životního projevu. Obvykle se toxický účinek
vyjadřuje pomocí EC50, což je taková koncentrace, která vyvolává právě 50%
snížení měřené životní funkce. Tato hodnota je za daných podmínek konstantní
a je mírou jedovatosti dané látky, čím je efektivní koncentrace nižší, tím je
vyšší toxicita testované látky k použitým indikátorovým organismům.

Biotesty se většinou používají k detekci látek nebo směsí látek
o koncentracích řádově mg/L (ppm), které vyvolávají měřitelné poškození
zdravotního stavu testovacích organismů. Od biotestů nelze očekávat extrémně
vysokou analytickou citlivost ani specificitu; jsou určeny spíše ke
zjišťování globálního potenciálního nebezpečí pro životní prostředí a k posu-



;;ová;ii vzorků z biologického hlediska, zatímco přesná, specifická a vysoce
citlivá detekce toxikantů zůstává doménou analytické chemie.

V německé státní normě DIN 38412 jsou popsány 4 biotesty doporučené pro
testování toxicity odpadních vod. Biotesty jsou navrženy tak, aby indiká-
torovými organismy byly typické druhy zastupující nejvýznamnější složky
ekosystémů povrchových vod: ryba (Leuciscus idus), drobný korýš (Daphnia
magna), zelená řasa [Scenedesmus subspicatus) a světélkující baktérie {Vibrio
fischeri nebo Pbotobacterium phosphoreum). Posledně zmiňovaný biotest, známý
též jako Microtox test (1), je běžně používán i v naší laboratoři a jeho
praktickému použití pro měření toxicity odpadů je věnován tento příspěvek.

Nevýhody dosavadních biotestů
Metody stanovení toxicity vod, které se u nág v současné době rutinně

používají (zejména biotesty na rybách, perloočkách a semenech hořčice bílé),
mají četné nevýhody. Vzhledem k omezenému počtu jedinců použitých v testu
jsou statisticky málo spolehlivé, jejich vyhodnocení je značně subjektivní,
testovací organismy je třeba množit a udržovat v definovaném fyziologickém
stavu, takže k provádění testů je nutný speciálně školený personál. Rybí test
je v mnoha zemích silně kritizován ochránci zvířat, kteří mají námitky proti
etické stránce této metody.

Hlavním nedostatkem současných biotestů je však dlouhý čas nutný
k zjištění výsledků (24-96 h). Při ekologických haváriích se proto může kon-
taminace během doby testování toxicity rozšířit na rozsáhlé území a dojde
k velkým ekologickým i ekonomickým škodám. Minimalizace času nutného k určení
toxicity různých materiálů je žádoucí ve všech případech; například zbytečně
dlouhé skladování velkého množství podezřelého odpadu do té doby než je známa
jeho případná toxicita rovněž přináší problémy a finanční ztráty.

Biotesty založené na mortalitě mají nutně diskrétní charakter, tzn. že
poskytují jen odpověď typu ano/ne, která neumožňuje jemněji kvantifikovat
slabší toxický účinek a už vůbec ne eventuální stimulaci.

Další nevýhodou všech dosavadních toxikologických biotestů je, že
využívají eukaryotické organismy, takže xenobiotika a kontaminanty prefe-
renčně působící na prokaryota, která tvoří základ trofické pyramidy vodních
ekosystémů, mohou uniknout pozornosti.

Bakteriální bioluminiscenční test toxicity
uvedené nedostatky nemá alternativní biotest, bakteriální bioluminis-

cenční test toxicity (BBTT), který se ve vyspělých průmyslových zemích,
především v Německu, Kanadě a Francii, s úspěchem používá pro stanovení
akutní toxicity různých látek.

Princip BBTT. Procedura je založena na schopnosti mořských světélku-
jících baktérií reagovat změnou bioluminiscence na přítomnost xenobiotik v
jejich okolí. Luminiscentní baktérie, které výrobce dodává v dehydratovaném
stavu zaručujícím dostatečnou reziduálni bioluminiscenci, se až do stanovení
toxicity uchovávají v chladu a rehydratují se teprve těsně před použitím, po
resuscitaci se se suspenzí pracuje jako s obyčejnou chemikálií, žádná
speciální biologická erudice není nutná.

V luminometru (luminiscenčním fotometru) se nejprve změří výchozí bio-
luminiscence bakteriální suspenze v nepřítomnosti cizorodých látek, pak se
přidá testovaná látka v několika koncentracích (normálně se přidává 0,5 mL
roztoku s toxikantem k 0,5 mL bakteriální kultury), směsi se určitou dobu
(5-30 nr i) inkubují a nakonec se změří výsledná hodnota bioluminiscence. čím
je test-váná látka toxičtější resp. čím vyšší je koncentrace toxikantů ve
vzorku, tím je pokles bioluminiscence výraznější. Jako referenční roztok
(blank) se používá netoxický solvent (2% Hacl), v němž je testovaná látka
rozpuštěna. Koncentraci chloridu sodného je třeba dodržet, luminiscentní bak-
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térie jako morské mikroorganismy by při nižší osmolaritě zlyzovaly. Protože
bioluminiscence jako enzymový proces závisí na teplotě, provádí se inkubace
s toxikantem i měřeni v temperovaném prostředí, obvykle při 15°C. Z naměřených
hodnot bioluminiscence v přítomnosti a nepřítomnosti toxikantu se sestrojí
dávková křivka, z níž se vypočítá nebo graficky odečte efektivní koncentrace
toxikantu, t j. taková koncentrace, která vyvolává zvolený pokles bioluminis-
cence (např. EC50 pro 50% inhibici produkce světla).

Vybavení pro BBTT. Základním přístrojem pro provádění BBTT je tempe-
rovaný analytický luminometr, t j. fotometr vybavený citlivým fotonásobičem
pro registraci světla emitovaného luminiscentními baktériemi. U nás jsou tč.
na trhu dva systémy pro měření bioluminiscence, a to poloautomatický LUMlstox
německé firmy Dr. B. Lange GmbH a jednoduchý tuzemský luminometr LUMINO M90a
distribuovaný pražskou firmou spinex. Oba výrobci rovněž zajišťují dodávky
indikátorových baktérií. Na Západě se většinou používají luminometry Microtox
a baktérie americké firmy Microbics Corp. (původně odnož Beckman Instruments
Inc.), která tuto metodu vynalezla.

Praktické provedení BBTT. Postup závisí na tom, zda je cílem měření
zjistit efektivní koncentraci pro určitou hladinu inhibice bioluminiscence
nebo jen relativní inhibici vztaženou buď k netoxickému rozpouštědlu (2%
Naci) nebo standardnímu toxikantu (např. síranu zinečnatému). v prvním
případě se postupuje zhruba tak, jak je uvedeno v odstavci týkajícím se
principu metody. Naměřené hodnoty produkovaného světla se nejprve
transformují pomocí tzv. funkce gama, jež je definována jako poměr světla
ztraceného v důsledku působení toxikantu a světla zbývajícího. Logaritmus
funkce gama se potom vynese v závislosti na logaritmu koncentrace do grafu,
z něhož se grafickou interpolací nebo výpočtem zjistí efektivní koncentrace.
Toto uspořádání má obvykle smysl jen pro látky, jejichž chemické složení je
známé.

U vzorků z reálného životního prostředí se spíše uplatní jednodušší
(screeningová) verze BBTT, při níž se proměřuje jen jedna koncentrace testo-
vané látky a toxicita se vyjadřuje relativně k účinku referenčního roztoku.
V extrémním případě lze bioluminiscenci měřit jen jednou, až po proběhnutí
inkubace s toxikanty. Tato varianta je tedy mimořádně výhodná pro screening
početných vzorků z terénu. Je-li X B výsledná intenzita 3větla naměřená ve
zkumavce, kam byl přidán referenční roztok (blank), a ľ intenzita světla ve
zkumavce s toxikantem, je relativní inhibice tohoto toxikantu vzhledem
k blanku rovna H = (1 - J/XB) x 100%. Hodnota H může být i záporná, jestliže
došlo místo inhibice ke stimulaci. V "normálním" provedení biotestu by J > JD

vedlo k neřešitelné situaci (logaritmus záporného čísla neexistuje). V tomto
smyslu tedy má screeningová verze BBTT širší použitelnost než úplná verze
poskytující hodnoty efektivních koncentrací.

MATERIÁL A METODY
i;.

Měřeni bioluminiscence '•%
Bioluminiscence chemicky čistých látek byla měřena v luminometru >y

LUMlstox (Dr. B. Lange GmbH, SRN), ostatní měření byla prováděna pomocí |
tuzemského přístroje LUMINO M90a. V prvním případě jsme použili firemní -i
indikátorové baktérie vibrio fischeri NRRL-B-11177 a BBTT prováděli podle 1
normy DIN 38412 (tj. doba kontaktu a toxikantem byla 30 min a ředicí řada
1:1). Ke sběru dat sloužil osobní počítač typu AT-286 vybavený programem
LUMISsoft (Dr. Lange). V druhém případě jsme pracovali s lyofilizovanými
baktériemi Photobactecium phosphoreum LX-1, kontaktní doba byla 15 min a
ředicí řada byla volena podle potřeby.
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Látky s omezenou rozpustnosti ve vodě byly rozpouštěny ve 2% Naci
obsahujícím 2 objem.% 2-propanolu, takže jeho konečná koncentrace ve směsi
s baktériemi byla 1%. Naměřené hodnoty jsme zpracovávali bud pomocí programu
Quattro Pro nebo programem MTOX napsaným v jazyce Turbo-Pascal (Borland).

Xenobiotika
Pokud není uvedeno jinak, chemicky čisté látky pocházely od firmy

Riedel de-Haen (Seelze, SRN); o-kresol byl od Sigma Chemical Co. (St. Louis,
USA), 1,1,1-trichlorethan od Merck (Darmstadt, SRN) a 2,4,6-trichlorfenol od
firmy Merck-Schuchardt (Hohenbrunn, SRN).

Anonymní výluhy z pevných odpadů a vzorky povrchových vod nám poskytla
firma EKOS z Hradce Králové.

DELOR 104 (směs polychlorovaných bifenylů) byl výrobkem někdejšího n.p.
Chemko strážske. CBM 8 (směs 20% 2-(l-methylethoxy)fenolmethylkarbamátu,
chlórbenzénu a dimethylformamidu) byl od firmy TAD Pharmazeutisches Werk GmbH
(cuxhaven, SRN). Dimethoate (aktivní látka: C,C>-diJnethyl-s(W-methylkarbamoyl-
methyl)-dithiofosfát, 380 g/L), Elocron (aktivní látka: 2-(l,3-dioxolan-
2-yl)-fenyl-W-methylkarbamát, 50%), Nematin (methyldithiokarbamát sodný,
29,5%) a Regione (bromid 1,1'-ethylen-2,2'-dipyridylia, 200 mg/L) byly
získány z Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě. Salmocid 240
byl od firmy Salmocid GmbH (selfkant, SRN).

VÝSLEDKY

Typický graf BBTT anorganického toxikantu s divaletním kationtem
těžkého kovu (pořízený pomocí kalkulačního listu v Quattro Pro) je na obr. 1.
Roztok Cdcl2 ve 2% NaCl byl proměřován ve 3 časech (5, 15 a 30 min inkubace
s indikátorovými baktériemi). Pro látky tohoto typu je charakteristické, že
s prodlužující se dobou expozice výrazně roste toxický efekt, což se v grafu
projevuje posunem dávkové křivky nahoru.

1b
)

ga
m

a(
t,

lo
g

0.8-

0.6-

0.4-

0.2-

o-

-0.2-

-0.4-

-0.6-

•0.8-

Výchozí koncentrace:
fedicí rada 1:2

X
H = 50% / pť

A
/ ||

0.569 1.046

200 mg/L

y

\
i
i
j

i
:i

log c

^ ^ 30 min

^ ^ ^ ^ ^ 15 min

Efektivní koncentrace:
antilog hodnot A, B, C

1.523 2.000

Obr. 1. BBTT chloridu kademnatého
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Výsledky měření toxicity chemicky definovaných xenobiotik jsou shrnuty
v tab. 1. Protože indikátorové baktérie velmi dobře tolerovaly 2-propnnol
v koncentracích, které byly nutné pro udržení málo rozpustných aromatických
xenobiotik v roztoku, byl tento alkohol zvolen jako přídavek do vodných roz-
toků ke stanovení toxicity dotyčných organických látek. Hodnoty efektivních
koncentrací pro 50% inhibici bioluminiscence byly podle metody QGAR
(quantitative structure-activity relationships, ref. 2) přepočteny na L/mmol
a logaritmovány, čímž byla získána toxicita Tr.

Tabulka 1. Toxicita vybraných xenobiotik podle výsledků BDTT'1

xenobiotikum

2-propanol
dusičnan olovnatý
dusitan sodný
chlorid kademnatý
chlorid nikelnatý
chlorid rtuťnatý
toluen
hydrochinon
o-kresol
/n-kresol
p-kresol
1,1,1-trichlorethan
2,4,6-trichlorfenol
pentachlorfenol

wr

60.09
333.11
69.00
183.32
129.62
271.50
92.14
110.11
108.14
108.14
108.14
133.40
197.45
266.34

EC20
[mg/L]

11320.00
0.86

279.03
1.58

155.33
0.28
2.02
0.12
6.43
2.64
0.25
0.013
0.73
0.68

EC5C
[mg/L]

17960.00 :
1.51

790.03
7.55

481.41
0.31
19.70
0.20

24.10
10.88
1.34
0.031
2.11
1.78

)
[mM]

298.885
0.005
11.450
0.041
3.714
0.001
0.214
0.002
0.223
0.101
0.012
0.0002
0.011
0.007

-2.476
2.344
-1.059
1.385

-0.570
2.942
0.670
2.741
0.652
0.997
1.907
3.634
1.971
2.175

aHěření v systému LUMIStox podle DIN 38412
W r: relativní molekulová hmotnost; EC20, EC50: efektivní kon-
centrace pro 20% resp. 50% inhibici bioluminiscence při 15°c
a kontaktní době 30 min; TT: toxicita (ref. 2)

Vodné výluhy z průmyslových odpadů byly připraveny standardním způsoben
a BBTT byl proveden pomocí luminometru LUMINO M9 0a. Před měřením jsme
neupravovali pH roztoků, aby se tak dal vyjádřit příspěvek pH k celkové toxi-
citě, výsledky BBTT chemicky nedefinovaných vzorků z praxe jsou shrnuty
v tab. 2. Protože u látek tonoto typu nelze vyjádřit hodnotu Tr (3rv. tab. 1),
a přitom EC50 u četných vzorků chybí, byla jako ukazatel toxicity zahrnuta
veličina Rn (%) pracovně označovaná stupeň inhíbice, která je rovna poměru
hodnoty H dosažené s maximální použitou koncentrací daného xonobiotika
k obdobné hodnotě Hgt odpovídající inkubaci se standardním toxikantem (ZnSO4,
50 mg/L). 2 tabulky je zřejmé, že z testovaných odpadů byl nejtoxičtější
elektrárenský popílek. V tomto ojedinělém případě bylo nutno původní vodný
výluh pro BBTT 100 x předředit. Některé materiály jako např. výkopové zeminy
neumožňovaly výpočet efektivní koncentrace, protože inhibice byla naopak
příliš nízká (často docházelo ke stimulaci bioluminiscence) nebo dávková
křivka měla jinak anomální charakter.

Látky uvedené v této tabulce byly testovány rovněž biotesty zahrnutými
u nás do norem (V. Dvořák, nepublikováno). Tyto studie prokázaly, že mezi
výsledky BBTT a standardních biotestů je vynikající korelace. Citlivost BBTT
byla srovnatelná s citlivostí testu na Poecillia reticulata (popř. o něco
lepší) a poněkud nižší než je citlivost Daphnia magna. I když ani BBTT nebylo
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možno aplikovat na všechny typy výluhů, měla tato metoda o poznání méně
"bílých míst" než klasické biotesty.

Poslední série xenobiotik zahrnovala PCB a pesticidy běžně používané
v zemědělství (tab. 3). Látky málo rozpustné ve vodě byly podobně jako orga-
nické toxikanty z tab. 1 měřeny v přítomnosti 1% 2-propanolu. Tabulka
ukazuje, že jak DELOR 104, tak většina studovaných pesticidů jsou dost
toxické vůči Photobacterium phosphoreum, takže BBTT je možno použít např.
k detekci kontaminace půdy, vody a zemědělských produktů těmito látkami.

Tabulka 2. Toxicita vodných výluhů průmyslových odpadů
a vzorků z životního prostředí

materiál

standard ZnSO4, 50 mg/L
výkopová zemina
popílek
kal
odpadní voda
povrchová voda
chemický odpad
barvivo

PH

6.95
7.61
13.45
7.68
11.50
7.78
9.10
6.42

EC50(15,15)
(% max.konc.)

17.6
a

0.3
a

23.0
a

24.4
36. 8 C

*H (%)

100
-5
120b

52
113
-82
92
30

aAnomální dávková křivka, hodnota EC50 neexistuje
bPro 100 x zředěný výluh
cHodnota EC20(15,15), 50% inhibice nebylo dosaženo

Tabulka 3. Toxicita PCB a některých pesticidů

označení

DELOR 104
CBM 8
Dimethoate
Elocron
Salmocid
Nematin
Regione

použití

různé aplikace
insekticid
insekticid
insekticid
dezinficiens
víceúčel. pesticid
desikant

EC20(15,15)a

(mg/L)

0.2
17.1
18.1
86.5
0.056

< 2x10"4

1464

EC50(15,15)a

(mg/L)

1.9
65.7
50.3
164.3
0.15
0.0053

b

aVztaženo k navážce distribuční formy preparátu
b5 0% inhibice nebylo dosaženo

DISKUSE

Výsledky uvedené v tomto sděleni ukazuji, že BBTT lze uspokojivě využit
ke stanovení akutní toxicity řady anorganických i organických xenobiotik, a
to jak chemicky definovaných čistých látek, tak komplexních směsí z prostředí
a průmyslových odpadů. Jako velmi výhodná se ukázala možnost měření toxicity
v ternárních soustavách xenobiotikum/voda/2-propanol, v nichž lze analyzovat
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i látky prakticky nerozpustné v čisté vodě. Pro dokonalé rozpuštění všech
studovaných toxikantů stačila výsledná koncentrace 2-propanolu 1 objem.%, ale
v případě ještě méně rozpustných látek by bylo možno množství 2-propanolu
dále zvýšit. Tato možnost je u dosud známých biotestů unikátní a velmi cenná,
protože jak ukazují výsledky uvedené v tab. 1, i chemikálie s minimální roz-
pustností ve vodě (pentachlorfenol, 1,1,1-trichloretan) vykazují v přítom-
nosti relativně velmi nízkých koncentrací alkoholu vysokou toxicitu. Podobné
podmínky je nutno předpokládat i v povrchových vodách, jež mohou být současně
kontaminovány málo rozpustnými organickými toxikanty a alkoholy či jinými
rozpouštědly, které jejich toxicitu radikálně zvyšují.

Výhodou BBTT dále je, že umožňuje kvantifikovat i libovolně velký sti-
mulační efekt, v čemž se podobá biotestů s klíčením semen hořčice bílé, ale
ve srovnání s touto metodou je BBTT mnohem přesnější, reprodukovatelnější,
statisticky robustnější a nakonec i pohodlnější na provádění.

Za největší výhodu BBTT oproti tradičním biotestům je však nutno poklá-
dat bezkonkurenčně krátký čas potřebný k získání výsledků. V této práci byl
čas kontaktu s xenobiotikem většinou 15 nebo 30 min, takže včetně přípravy
pracovní suspenze indikátorových baktérií trval kompletní test i
s vyhodnocením zhruba 1 hodinu. V naléhavých případech, kdy je nutno velmi
rychle předběžně zhodnotit toxicitu neznámých vzorků, jako např. při ekolo-
gických haváriích, lze (jen s malou újmou na přesnosti) zkrátit jak dobu
přípravy, tak inkubaci s toxikantem, takže měření lze provést během cca
30 min. Celý biotest je tedy asi 50-100 x rychlejší než bioanalytické metody
zahrnuté u nás do oficiálních metodik.

BBTT má samozřejmě, stejně jako všechny biotesty, svá omezeni.
Především je to metoda zcela nespecifická, neumožňující určit ani rámcově
chemickou podstatu toxikantů: menší množství toxičtější látky vyvolá stejný
sumární efekt jako větší množství méně jedovaté látky. Bez předběžných pokusu
nelze předem stoprocentně určit, zda určitá látka bude pro luminiscenční bak-
térie toxická. Jak je však vidět z předložených výsledku, spektrum typů
sloučenin, které se dají bioluminiscenčním testem sledovat, je značně široké,
takže je naděje, že BBTT bude vyhovovat i pro další toxikanty. Při měření
zbarvených toxikantů se musí provádět korekce na absorbanci, která by jinak
simulovala vyšší toxický efekt; k tomu je nutná speciální dvojitá měřicí
kyveta. v popisovaných verzích BBTT bylo nutné do roztoků toxikantů přidávat
Naci kvůli osmolaritě. Haše nedávné pokusy však ukazuji, že jednoduchá úprava
metody tuto nutnost odstraňuji, čímž se BBTT stává ještě rychlejším a
pohodlnějším.

Všechny uvedené skutečnosti nás utvrzují v přesvědčení, že bakteriální
bioluminiscenční test toxicity je neobyčejně hodnotná metoda pro expresní
vyhodnocováni akutní toxicity různých xenobiotik, která by měla být co
nejdříve zahrnuta mezi oficiální biotesty i u nás.
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BIOLOGICKY NEROZLOŽITELNÉ ORGANICKÉ LÁTKY V PRŮMYSLOVÝCH
ODPADNÍCH VODÁCH

RAK Miloš, Ing. CSc. Ästacus Praha

Summary :
The evalution of waste water organic pollution using indicator
BODs preferred up to now the biological treatment of industrial
wastes. The transfer to COD call for solution of undergradables.
The paper describes the general treatment processes. As the most
effective process is given the low-thermic low-pressure catalytic
oxidation of concentrated wastes especially in organic synthesis
producti on.

Posuzujeme-1 i satíäení povrchových vod znečištěnými odpadnli.ii
vodami rozhodujícfm co je nutno řešit v čistírenských procesech
je odstraňování organických látek. Organické látky jsou obsazeny
ve všech vodách komunálních, s výrobních procesů organické chonio
kde se pracuje ve vodném prostředí, v odpadních vodách E. provozů
petrochemie a rafinerií. výroby celulózy, provozu lehkého
průmyslu a všech odpadních vodách potravinářského průmyslu.

V České republice většina čistírenských provozu je
zaměřena na i čistění biologické. Je to v podstatě se tří důvodů:

a) biologické čištění je nejobecnější a nejpropracovanější
b) je provozně nejlevnější
c) ekonomický tlak byl až dosud zaměřen na odstraňování

biologicky rozložitelných látek spoplatněnim ukazatele BSKs

Organické látky z pohledu biologické rozložitelnosti se
dSlí na rozložitelné a nerosí oži Leiné. Mezi nimi není ostré
rozhraní, některé látky jsou klasifikovány jako částečně
rozložitelné. Biologicky nerosložitelné buď
a) procházejí biologickým čištěním nezměněny a prakticky

nepodléhají ani samočistení v tocích
b) nebo jsou toxické a inhibuji jak biologické čištěni tak proces

samočistení

Z těchto důvodů nutno považovat biologicky nerozložitelné
organické látky jako nebezpečnější. Proto např. ve Spolkové
republice Německo je zpoplatněna hodnota CHSK charakterizující
veškeré organické látky. Připravovaný nový návrh zpoplatnění u
nás počítá téá s náhradou ukazatele.BSKs ukazatelem CHSK. To bude
mít podstatný ekonomický dopad na podniky s vysokým poměrem
CHSK : BSKs. t.j. s velkým podílem látek biologicky
nerozložitelných. Změna ukazatele bude mít vliv na koncepci
řešení některých průmyslových odpadních vod. Optimální je
pochopitelně řešení v rámci technologie výrobního procesu. V
některých případech dílčí čistírny u provozů pokud moäno s
recyklaci. V následujícím jso- hodnoceny obecné čistírenské
technologie pro případy, které nebude možno řešit způsobem dříve
uvedeným.
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HODNOCENI OBECNÝCH TECHNOLOGII KE SUIZEIU CHSK

1.Chemické čištěni odpadních vod

Jde o koagulaci se solemi dvojmocných a trojraocných kovů,
Hejraóna o využití síranu železnatého. který je odpadní látkou
TI výroby titanové běloby a raoříren, Je rosšířena v textilním
průmyslu zejména pro řešeni barevnosti odpadních vod. Bylo
uvažováno i pro řešení odpadních vod chenického průmyslu
a celulózek. Ede nebyla však aplikována, neboť 2 technologie?
odpadají enormní množství balastniho kalu, který není kára uložit.
takže problematika odpadních vod se přenáší do oblasti tuhých
odpadů. V budoucnosti nemá metoda naději na aplikaci ani
z ekonomického hlediska savedenín poplatků za ukládání odpadů.

2. Chemická oxidace

Chemickou oxidací raúžeme odbourávat organické látky
biologicky narosí O K i tel né "•

a) Vzduch za přítomnosti katalyzátoru ( MnOa ). Je účinný pouze v
některých případech podle složení organických látek v odpadní
vodě a má pouze níský efekt, max. do 30 %.

b) Ozon je použitelný pro odbarvováni barviv na bázi aronátů. Z
hlediska CHSK též nízký efekt.

c) Manganistan draselný pouze ve výjimečných případech 3 cenových
důvodů.

d) Aktivní chlor, chlornan je zejména pro aromáty silný oxidační
prostředek.Je však nebezpečí vsniku chlor - derivátů, proto
nutno pracovat s přebytkem a po oxidaci přebytečná chlor
sorbovat do louhu ke zpětnému použití. Z ekonomických důvodů
použitelný tam, kde odpadá chlornan sodný z provozu
elektrolýzy chloridu sodného. Je aařasen do technologie
čištěni odpadních vod z výroby organických barviv ve
Spolchem i i.

e) Elektrochemická oxidace
Vzhledem k tomu, že odpadní vody. kde lze netodu využít
obsahují vysoké množství chloridů. jde v podstatě
o elektrochemickou chloraci chlorem ve stavu zrodu. Platí
sde obdobné zásady jako u aktivního chloru.Provozní realizaci
zatím bráni absence potřebného provozního zařízení.

3. Sorpční metody

a) Sorbenty s vysokou sorpční kapacitou - aktivní uhlí
tía váhu aktivního uhlí lze nasorbovat 10 - 20 % CHSK. Větši
provos s cenových důvodů ( 100,- Kčs kg"1 ) musí pracovat s
termickou regenerací se ztrátami 10 Si. I tak se jedná o
nákladný proces, použitelný pro zachycováni specifických
toxických látek ( pesticidy, polycyklické aromáty )
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b) SorbenLy s nízkou sorpčn í kapacitou - popílek
Sorpční kapacita je zhruba 100 x nižší než u aktivního uhli.
Tam. kde metody bylo mošno využít, se většinou jiä pouäívá, a
sice způsobem využití odpadních vod pro hydraulickou dopravu
pope]ov i n.

Určitým kompromisem mezi oběma sorbenty je koks, res.
aktivovaný koks nebo polokoks.

4. Likvidace CHSK mokrou oxidací koncentrátů - Lopprox systém

Za účelem řešení koncentrovaných odpadních vod,
obsahujících organické látky, které nelzo odstraňovat v centrální
biologické čistírně, vyvinula firma Bayer vlastni technologii,
spočívající v nízkotlaké mokré katalyticko oxidaci organických
látek. Oxidace probíhá v tlakovém reaktoru při teplotě 12O -
200 °C a tlaku 5 - 2 0 barů.

Surová odpadní voda po okyselení a nadávkování oxidačního
katalyzátoru je předehřívána odpadním tepelem a reaktoru v
protiproudem výměníku tepla. Čerpána je do tlakové kolony, kde
probíhá vlastní oxidace při době zdržení v koloně do 3 hod. Jako
katalyzátoru se používá Fe 2 + solí a organických látek
katalyaajících oxidaci. Jako oxidační prostředek čistý kyslík
dávkovaný do kolony v jemnobubl inné formě tlakovým injektorern.
Při koncentraci organických látek v surové vodě, vyjádřené
hodnotou CHSK pod 5 g/1 nutno reaktorovu kolonu vyhřívat, v
rozmez! koncentrací cca 5 - 50 g I"1 CHSK je exotherraický proces
samonosný, přes 50 g I"1 CHSK nutno reaktor chladit. Proces lse
provozovat jako jedno nebo dvoustupňový. Při jednostupňovén
procesu je proces katalytické oxidace veden v kyselém prostředí -
obr. č.1. Při dvoustupňovém procesu první stupeň probíhá v
alkalickém prostředí, druhý stupeň v prostředí kyselen -
obr. č. 2.

Procesem jsou čištěny především odpadní vody z výroby
organických syntéz s obsahem vícesubstituovaných aromatických
látek C organická barviva, n itroaromatické sloučeniny
>.Odstraněn i CHSK se pohybuje v rosnesí 70 - 90 %. Při oxidační
destrukci se zvyšuje schopnost odpadních vod být biologicky
dočišťována, neboť poměr CHSK •" BSKs se při procesu zvyšuje
případ od případu, v průměru 2 10 na 2. Dále při procesu se
snižuje i toxicita odpadních vod stanovovaná na dafnie a ryby
C důvod je v rozbiti složitých látek na jednodušší ). Provozní
náklady podle koncentrace vstupní vody a efektu odstraněni
( jedno nebo dvoustupňový proces ) se pohybují v rozmezí 30 - 40
D11 m"3 koncentrované odpadní vody. Příklad odstraňování CHSK
v závislosti na teploto pro odpadni vodu s obsahem n itroaroraátů
dává obr.č.3. U odpadní vody se vstupní koncentrací 7000 mg I"1

CHSK bylo docílené snížení CHSK o 7O - 90 %. Současně tato surová
voda prakticky s nulovou hodnotou BSKs po úpravě ukazuje na
možnost biologického dočištění. Surová voda obsahovala též látky
s organicky vázaným chlorem, pokles hodnoty AOX činil 70 - 95 %.
Procesem se t̂ edy řeší i problematika specifického znečištění,
vyjádřená ukazatelem AOX.
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Obr, 1. Zařízení pro nízkotlakou katalytickou orcid-ci
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Obr. 2 Zařízení pro nízkotlakou katalytickou oxidaci

dvoustupňová

odpadni plyn
CO2 + Oj

1 = odpadni voda 3 = kyselina
2 = NaOH 4 = kalalysátor
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Obr.3 Průběh reakce oäpadní vody s obsahem nitrcaromďfcň
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P O L L U T I O N O F S U R F A C E A N D U N D E R G R O U N D
W A T E R S I N P O L I S H A R E A O F T H E " B L A C K
T R I A N G L E " R E G I O N

Prof. Janina FATYGA

ABSTRACT

Present state of pollution of surface and underground
waters in Polish area of the "Black Triangle" region was shown.
Results of measurements and standard tests carried out by the
depatments of environment protection of agricultural authorities
of two provinces, author's own research work and data from the
literature were used. It was shown that:
- surface waters are strongly polluted. Most of them represents
substandard class. >
- underground waters exhibit greater diversification. Standards
of Fe, Mn, F, sulfates and nitrogen compounds were exceeded.
- on account of ceasing production or changing of assortment in
certain industrial establishments and modernization and building
of sewage-treatment plants thete was a slight improvement in
water quality over the last 2 years.

1 . INTRODUCTION

The "Black Triangle" region in Poland is almost entirely i
in the area of Walbrzych and Jelenia Góra provinces. This is one
of the most heavily enviromentally stressed areas in Poland and
in Eurppe. Pollution of surface and underground waters in this
region is being presented on the basis of the results of the
standard tests carried out for the Department of Environment
Protection of the agricultural authorities in Walbrzych and
Jelenia Góra, the literature and author's own research.

2. NATURAL CONDITIONS IN THE REGION AND RESEARCH OBJECTS

The Sudety Mountains in Poland consist of the East, Middle
and West Sudeten. This area, to the Edge Fault, determined
according to the contour line course, covers 447,000 ha.

As regards hydrography, this region represents one of the
highest underflow density indices per m /fig. 1/. There are
also riverheads and the upper courses of the most water-abundant
causing frequent flood hazards tributaries of the river Odra.
These are: Nysa Klodzka, Bystrzyca, Bóbr, Olawa,áleza, Kaczawa
and Nysa Lužycka. Geological structure, which is a mosaic of
rocks originated in various geological epochs and under different
conditions, affects strongly retention of rivers and sreams.

Ihis region has a relatively high index of afforestation.
Percentage proportion of the area of forests to the area of
arable land equals 40 - 52.

Standard surface water quality tests were carried out on
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thc following rivers or rivers' sections: Biała Lądecka,
Bystrzyca, Bystrzyca Dusznicka, Nysa Kłodzka, Oława, Pełcznica,
Pilawa, Strzegomka i ácinawka in Wałbrzych province and Bóbr,
Zn.drna, Łomnica, Jedlica, Bobrzyca, Kamienna, Wrzosówka, Nysa
Łużycka with its tributaries: Czerwona Woda, Potok Pełzak,
Witka, Miedzianka and Rybi Potok in Jelenia Góra Province.

Other tests were carried out in the drainage basins of
Jarka and Ptasznica streams and of Boguszyński Potok /fig. 1/.
Analyses of rainfall were carried out at 3 posts, in Jarków,
Wilkanów and Boguszyn. Tests were carried out on interflow
waters from 3 piezometers situated in the drainage basin in
Boguszyn and on waters sampled from runoff from 3 interflow
layers on a special device.

3. POLLUTION SOURCES

The main sources of surface water pollution in the
region are 9^8 economic units /398 in Jelenia Góra province and
550 in Wałbrzych province/ disposing of sewage to surface waters
and to the ground. Dumping grounds, animal-breeding farms and
especially industrial establishments qualified as harmful to
environment /in Jelenia Góra province - 81 establishments, in
Wałbrzych province - 125 such establishments/ also contribute to
the pollution of surface waters.

Sewage from rural settlements as well as runoff from
arable land carrying in biogenetic and mineral substance are
strongly harmful.

Another important factor of water pollution are acid rains
Apart from excessive acidity they have increased contents of
organic compounds and contain heavy metals and sulfates.

A. METHODS OF EVALUATION

Surface waters quality tests were carried out according to
the physico-chemical and biological indices from the Decree
issued by Minister of Environment Protection, Natural Resources
and Forestry, from 5th Nov, 1991, regarding water classification
and requirements in relation to sewage introduced to water and
ground - /Dz. U. Nr 116, poz. 503 from 16th Dec. 1991/. All
analyses of water quality presented in the paper were recalcula-
ted according to the standards from the above-mentioned Decree.

Evaluation of water quality was based on 6 indices. Their
admissible values are shown in Table 1.
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Table 1

Indices of water quality

Indices

pH

BOD5 g/m
3

Suspended matter

P04 g/m
3

N03 g/m
3

Index of saprobity

Classes

I
6.5 - 8.5

4

20

0.2

5

of quality

II

6.5 - 9.0

8

30

0,6

7

III

6.9

12

50

1.0

15

These indices take into account influence of pollution of
atmospheric origin as well as organic and biogenetic compounds
from sewage. The evaluation of the present state of surface
water quality is based on evaluating the degree of their
pollution and on classifying them into the proper class of water
quality.

There were established 3 classes of surface water quality.
Class I - water suitable for drinking and for existence of

Salmonidae in natural conditions
Class II - for animals, other fish species and for recreation
Class III - for industry and irrigation of agricultural areas.

Arithmetic means from research periods of one year measured
according to actual water flow were assumed as reliable values
of the above-mentioned indices.

One of the indices, which exceeded assumed standard, was
a decisive factor for classifying given water into the proper
class.

The so-called methods of bacteriological sanitary indica-
tors were used in order to evaluate the sanitary state of water.
Bacteria of coli group were used as a sanitary indicator. The
results constitute the coli titre of faecal type.

5. RESULTS OF THE EVALUATION

a/ FLOWING WATERS
The results of the evaluation of standard tests are shown

in Table 2. These data, however incomplete, allow to estimate
the state and quality of flowing waters in investigated water-
-courses. Unfortunately, for Walbrzych province data only from
1992 were available.
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Table 2

Evaluation of water quality In % in the investigated sections
of rivers

Class

I

II

III

substandard

Province

Jelenia Góra

1980

1.7

33.0

26.0

39.3

Years

1985

33.4

26.0

40.6

1990

1.7

15.6

44.7

38.0

1991

34.5

37.4

28.1

Walbrzych

1992

5.6

4.8

18.0

71.6

There has been an improvement in the state of water
quality in Jelenia Góra province since 1980. Percentage of
substandard class decreased from 39 to 28 % in 1980 - 1991.
Advantageous changes were noted in the rivers: Bóbr, Kamienna,
Wrzosówka, Nysa Lužycka and Kaczawa.

Water of substandard quality prevailed in the rivers in
Walbrzych province. There was much less water of class II and
III in comparison with Jelenia Góra province. There was,
however, greater percentage of water of class I in Walbrzych
province. Comparatively pure water was noted in the rivers
Biala Lq,decka and Bystrzyca Dusznicka. Water of class I was
found in their upper sections. The most heavily polluted rivers
are: Pilawa, Olawa, Pelcznica and Bystrzyca. Their water
represents substandard class on their overall lenght.

The results obtained in the investigations and conversa-
tions carried on with the users allow to note the improvement
in physico-chemical and bacteriological water quality. The
reason for this improvement in urban and industrial regions was
the restriction, change of assortment or ceasing production by
some factories and the modernization of sewage-treatment plants
On this score, the quantity of impurities in crude sewage
decreased and the quantity of purified sewage increased. Drought
and lower river flows and at the same time smaller surface
runoff from agricultural land which carries in biogenetic and
mineral substance could also be of certain importance.

As regards sanitary state, it was estimated that class I
of water quality represents 3.6% of rivers, class II - 4.8%,
class III - 23.3% and substandard class - 68.3%.

In the last decade only the upper part of the rivers
Kamienna, Wrzosówka, Lomnica and Czarny Potok and in Walbrzych
province Biala La_decka and Bystzryca Dusznicka are constantly
in class I of water-quality.
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An improvement in the sanitary state of water, based on
the coli titre index was noted in certain sections of the rivers
Bobr and Kaczawa. In their other sections the coli titre showed
substandard values.

b/ PRECIPITATION WATER
Investigations concerning chemical constitution of precipi-

tation water are few. It is generally assumed that this
constitution affects strongly soil pollution and indirectly
pollution of flowing waters. Low pH values ranging from 3«4 to
6.4 are especially emphasized. According to the literature
concentration of elements, including heavy metals, in precipita-
tion water in the Sudety mountains regions ranges in the
following scope: , ,
P - 0.42 -5.5 mg/dm-3 Cu - 0.001 - 0.015 mg/drn^
Na - 0.0 - 6.7 " Zn - 0.030 - 0.430 '•
K - 0.1 - 4.4 „ Pb - 0.002 - 0.037 "
Ca - 1.3 - 30.0 » Hg - 0.0001 - 0.0036 "
Mg - 0.0 - 6.5 "

Author's own research concerning chemism of precipitation
water was carried out in the area of the experimental drainage
basin from 1992 to 1993. Mean values of physico-chemical
determinations are: N - 4.20 mg/dnr, BOD- - 1*2 mg/dnr,
C0D5 - 7.6 mg/dur, solid residue - 38.0 fflg/dm , suspended
matter - 210.0 mg/drtr3, soluble compounds - 170.0 mg/dnr. Mean
values of chemical determinations are: P - 0.39, K - 1, Ca - 23,
Na - 4, Mg - 9. Chloride contents is 38 mg/dm3, sulfáte
contents - 125 and iron contents - 0.1.

c/ UNDERGROUND WATERS
Underground water quality depends on geological structure

and on man's activities. Pollution of underground waters
described in the paper is caused by these activities. In
municipal water both in cities and in villages and also in
shallow dug wells standards for iron,and manganese were exceeded
/iron contents approximated 10 mg/dnr/ fluorine, hydrogen
sulfide, sulfates and nitrogen compounds were also present.
Fluorine contents approximated 6 mg/dm , nitrate contents - 43,
nitrite contents - 0.02 - 0.06. Ammonia nitrogen was also
present.

Bacteriological contamination was noted both in municipal
and in well water. Contamination of this type occurred also in
the well situated in the experimental drainage basin in Boguszyn

Chemical components contents in this drainage basin is
shown in Table 3.

It was estimated on the basis of these results that
quality of tested water was acceptable, apart from highly
exceeded phosphorus contents and slightly exceeded sulfates
contents.

Moreover, in the piezometer holes high contents of iron
and highly diversified contents of nitrates in waters of
interflow were noted.
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Lzfit of parameters in underground watorc
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1 991
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1 99 1

1 992

199 1

1 992

1 991
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N

4 . 5

5 . 5

1 . 9

3 . 4

17.3

4 . 1

1 1 . B

4 . 5

P

0 . 3 5

0 . 5 1

0 . 4 3

0 . 4 3

0 . 35

0. 47
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0. 67

K

2 .0

11.0

2 . O

1 . 5

2 . O

4 . 6

2 . O

1 . 1

PARAMETER

Ca

20. 1

ô.8

17.9

14.5

58 . 9

15.4

5O . 7

1C. 2

Na

20 . 0

4 . 1

18.0

3 . 3

í S. . O

í 1 . 0

19.0

2 . 4

Mg

13.9

4 . 9

17.9

4 . 4

16.9

8 . 8

2 0 . 4

8 . 2

Cl

29

49

3 1

54

49

4 6

TABLE 3

so4

1 3£

210

1 97

1 59

pH

5 . 9

6 . 3

6. S

6 . 5

6 . 9

7 . 0

6 . 9

6 . 9

1
FO

3 . 0

0. 1

4 . 5

3 . 3

0 . Z

0. 1

O . 03

0 . 3
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P O D Z E M N Í S L O Z I S T E O D P A D U A J E J I C H V L I V

N A K O N T A M I N A C I P O D Z E M N Í V O D Y

Prof. Ing. Ivo KAZDA, DrSc., fakulta stavební ČVUT, Thákurova 7,

166 29 Praha 6

In recent years, a broad consensus has been developed that the roost safe
solution to terminal storage of contaminated wastes is their disposal in deep
geological formation. To evaluate the waste-isolation capacity of a candidate
repository predictions of basic hydrologie parameters, such as rate and
direction of flow or travel times along groundwater pathways, are required.
Numerical groundwater flow models play important role in the evaluation proces.
The analysis will be most useful for performing sensitivity studies to examine
the implications of different design scenarios and for determining the potential
effects of uncertainty regarding key parameters.

Ukládání komunálních a průmyslových odpadů je velkým ekologickým a ekono-
mickým problémem prakticky na celám světě". Navrhování skládek komunálních odpadů
se podařilo ve většině vyspelých průmyslových států vyřeait a často i kodifi-
kovat státními normami. Velkým problémem však stále zůstává ukládání toxických
odpadů. Mezi toxickými odpady je z pochopitelných důvodů věnována největší po-
zornost radioaktivním odpadům, protože na vyřežení jejich bezpečného ukládání
závisí rozvoj jaderné energetiky.

UKLÁDÁNÍ RADIOAKTIVNÍCH ODPADU

Nebezpečnost radioaktivních materiálů i ve velmi malých množstvích je dob-
ře známá a pro nakládání s nimi existují přísné normy. Tyto normy je samozřejmě
nutné dodržovat i při ukládání radioaktivních odpadů, ale pro zajištění bezpeč-
nosti jejich složisí je třeba dodržet ještě daläí, speciální kritéria. Je přitom
nutno vycházet z toho, že poločas rozpadu jednotlivých radioaktivních izotopů,
které se v odpadech vyskytují, se mění od tisíce do několika set tisíc let. Z
toho plyne, že deponie radioaktivních odpadů je nutno budovat tak, aby svoji
funkci bezpečně plnily i za milion let. Tento požadavek je jistě zcela mimořádný
a jeho splnění je obtížné.

Z hlediska zabezpečení se radioaktivní odpady často dělí na dvě skupiny:
- materiály s nízkou a střední aktivitou,
- silně radioaktivní materiály a středně aktivní materiály s velkým po-
ločasem rozpadu.

Za nejspolehlivější způsob uložení se přitom považuje podzemní složiStě,
které se musí nacházet v dostatečné hloubce pod terénem a musí být umístěno ve
vhodné geologické formaci. Při volbě hloubky složiStě je nutno počítat s erozí
terénu, která za milion let může dosáhnout i několik set metrů. Za bezpečné se
tedy vesměs považují hloubky, které přesahují 1000 m. Mnohem obtížnější je nale-
zení vhodné geologické formace. Např. Švýcarská organizace NAGRA, která se za-
bývá výzkumem bezpečného ukládání radioaktivních odpadů, zkoumala možnosti vy-
tvoření bezpečného složiStě nejen v masívech vyvřelých hornin, ale také ve vrst-
vách jílů (Lieb 1988).

Největším nebezpečím pro podzemní složiStě radioaktivních odpadů je vylu-
hování jejich obsahu prosakující podzemní vodou. Tato složišté je proto nutno
zabezpečit takovým způsobem, aby k tomu nemohlo dojít ani v průběhu jednoho nebo
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dvou milionů lot. Za nejvhodnčjaí se podle současných výzkumu povaíuje ochrana
podzemního sloíistc systémem několikanásobných bariér.

U tčehto deponií se první bariéra vytvoří tzv. solidifikací radioaktivního
odpadu. Solidifikace odpadů (Alexa 1993) se provádí jejich zalitím tekutou anor-
ganickou nebo organickou inertní látkou. Pro radioaktivní odpady se pouMvá roz-
tnvený bitumen, speciální betony, plastické hmoty a sklotvorné materiály. Zvlá8-
te skla vynikají vysokou odolností proti působení vody a proto se vitrifikace
uplatní především při konečném uložení vysoce radioaktivních odpadů. Pro dalSí
bariery se používají speciální kontejnery z betonu nebo oceli, ochranné vrstvy
zv speciálních betonů nebo z jílů a konečně poslední bariéru tvoří geologická
formace, ve které se podzemní sloSiSte nachází.

Podrobne má systém bariér rozpracován výše zmíněná organizace NAGRA. Na
obr. 1 je schematicky znázorněno vytváření bariér u složiäte" slabč a středn? ra-
dioaktivních odpadů s relativně krátkým poločasem rozpadu. Solidifikovaný odpad

© ZALiTI BETONEM.

ASFALTEM NEBO

PLASTICKÝM!

MATERIÁLY

© 1
'• \ x

Cs\\\v

\ "\ V 33

!

•BETONOVÝ

KONTEJNER

"ČERPANÝ

BETON

BETON

SPECIÁLNÍ
BETON

KONTEJNERY

T"—HORNINA

Obr. 1 Systém bariér podzemního sloííište' slabé a středně radioaktivních od-
padů s krátkým poločasem rozpadu

so iiloíí do ocelových barelů (a), které se naskládají do včtäích betonových kon-
tejnerů. Po uložení se barely zalijí čerpaným betonem (b). Kontejnery se uloží
do podzemního složiStč (c), které tvoří soustava tunelů v horninovém masívu (d)
vhodných vlastností. Uložené kontejnery se také zalijí speciálním betonem.

U silní! radioaktivních odpadů a středné radioaktivních odpadů s dlouhým
poločasem rozpadu se vytvoření bariér venuje jcätč vetSí péče (obr. 2 na násle-
dující strano). Radioaktivní odpad se ve zvláštních nádobách zpevní vitrifikací
(a). KaZdá nádoba se pak samostatné vloZí do silnostdnného kontejneru ze speci-
ální oceli (b), odolné proti korozi prosakující podzemní vodou. Kontejnery se
u.lo?.í do podzemního sloŠiStS (c), ve kterém je každý kontejner ze väech stran
chráněn silnou vrstvou jílu nebo bentonitu. Tato vrstva se vytvoří z tvárnic,
kteró se z jílu nebo bentonitu lisují pod vysokým tlakem, aby jejich specifická
hmotnost, byla zhruba 1800 kg.m"1 V podzemním sloSisti (d) jíl nebo bentonit
zvlhne, takže tvárnice začnou bobtnáním zvčtSovat svůj objem. VSecliny spáry nebo
trhlinky se přitom uzavřou a nepropustnost této ochranné vrstvy je tedy spoleh-
livé zaručena. Použití jílu nebo bentonitu má ve srovnání s betonem výhodu, že
vznikne vrstva, která se při případné deformaci okolního horninového masívu
plasticky přetváří, takže přenese bez vzniku trhlin i vetSí deformace. Ukládání
kontejnerů a vytváření jílové clony se mechanizuje takovým způsobem, aby obsluha
podzemního sloSiste byla co nejlépe chráněna před ozářením.
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Obr. 2 Systém bariér podzemního sloíIiStc' rsiltio. radioaktivních odpadů a střed-
ně radjoakt.ivních odpadů s dlouhým poločasem rozpadu

Podzemí]f sJoJíiSte1, zabezpečená uvedeným způsobem, jsou značne bezpečná.
l'Y'C'sí.c; jo rni1.no pí-i navrhování knXdého podzemního Klo?.i$te vySetřit, k jak velké
kontaminaci podzemní vody mti/ío dojít při jeho nepředvídané havárii. Proto je
i.Yeba analyzovat proudční podzemní vody v horninovém masívu, ve kterém se má
sloíiStc vybudovat.

HOKNINOVÝ MASÍV JAKO PROSAKOVANÉ PROSTŘEDÍ

1'oiiyb pocir.i-mní vody v horninách je ovlivněn jednak proptistnoRtí horniny
j-i!;-' takové, jednak ííííinkein (iií;k';n!.inui i. {trhlin, puklin, tektonických poruch
.'\td.), které horninovj- nasiív obnahuje (Kazda 1992). Diskontinuity mají si lne"
jirnnenl i vo;i velikoňt, která ae mťní od jemných trhlin v minpi-ňlocli tvořícícli da-
li'u !i:i'iii::u ní \in tektonické "Icimy r. délkou nííkn] ik kilometrů, které mohou pru-
• •!:ir.f| !ii"-k')l iki vľKivami liornin. Na rozdíl ot' /•"•min, jejjcli> pr-.'pi!.<; • nosí. uliarnk-
'••> i^'ij1' ki/ericiont filtrace., je propustnost li<>r:i i nového na:>ívu ovlivněna nej on
pt opiijii rioKt í lic>n:in, které jej tvoTí, ale také proľ.'ist no<;tí di í;kon( i niti ( , k tor''
jej prostupují.

Obr. 3 Vliv diskontinuit na propustnost horniny: n - průlinová propustnost,
b, c, d - různé typy puklinové propustnosti

Na obr. 3 je uvedeno pomocné schéma, které sice nevystihuje vSechny mož-
nosti, nic uvádí nejtypičtější případy vlivu diskontinuit na propustnost horni-
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ny. NejjcdnodurJaí je případ,kdy je hornina prostoupena príilinnrai (obr. 3a), kte-
ré jsou rovnoměrně rozdělené ve vSech třech smírech globální souřadné soustavy.
Taková hornina je většinou málo propustná, je filtračně homogenní a izotropní
a jojí propustnost je dostatečně charakterizovaná koeficientem filtrace. V pří-
rodě sn takové horniny vyskytují spise ve velkých hloubkách pod terénem a jejich
propustnost je ovlivněna také velkým tlakem, kterému jsou vystaveny a který při-
spívá k uzavření puklin.

Pomerne častý je případ, kdy je hornina prostoupena systémem puklin, ori-
entovaných v jednom nebo ve více směrech (obr. 3b). Propustnost horninového ma-
sívu je pak závislá předevaím na propustnosti puklin a hornina se makroskopicky
jeví jako anizotropne propustná.

Propustnost horninového masívu může být také ovlivněna většími puklinami
s tloušťkou od několika milimetrů do několika decimetrů, které delí horninu na
nepravidelné bloky (obr. 3c). Když mají tyto pukliny nepropustnou nebo málo pro-
pustnou výplň, brání účinně průsaku a prosakující voda má následkem toho často
velmi složitou dráhu. V opačném případe" se stanou propustné diskontinuity pre-
destinovnnými průsakovými cestami a průsak horninovým masívem je dán předevžím
průsakem systémem puklin.

Můíe se vyskytnout také případ, kdy pukliny nejsou zcela vyplnené nepro-
pustným materiálem (obr. 3d) a průsak se soustředí do nepravidelných kanálků v
puklinách, které mají průtočný průřez mnohem menší, noř samotné pukliny. Pro-
pustnost systému diskontinuit je tím podstatně ovlivněna a stanovení průsaku je
mimořádné obtížné.

NUMERICKÝ MODEL HORNINOVÉHO MASÍVU

Numerický model horninového masívu je obecně komplikovanější než jsou mo-
dely oblastí, tvořených zeminami. Proto je také zapotřebí pečlivě vybírat nume-
rickou metodu pro vytvoření modelu horninového kontinua, protože je vesměs zapo-
třebí modelovat oblasti, které mají nepravidelný geometrický tvar, komplikovaný
jeStě přítomností diskontinuit, jsou výrazně filtračně nehomogenní a Často i
anizotropní.

V úvahu připadají proto v podstatě tři numerické metody: metoda sítí, me-
toda konečných prvků a metoda hraničních prvků. Nejlépe se osvětila metoda ko-
nečných prvků, která splní všechny uvedené požadavky i tehdy, když je zapotřebí
modelovat prostorové proudění podzemní vody. Na katedře hydrotechniky FSv ČVUT
byly v posledních letech vypracovány dva programy, řešící prostorové proudění
podzemní vody s pomocí izoparametrických prostorových konečných prvků. Příklad
jejich použití je uveden v následujícím odstavci.

Modelování průsaku velkými horninovými celky je náročné na konzistentní
vstupní údaje a okrajové podmínky. Obvykle se proto postupuje tak, Se se na zá-
kladě výsledků tlakových vodních zkoušek, čerpacích pokusů, sledování hladin v
piczometrických vrtech apod. stanoví koeficienty filtrace jednotlivých hornin
v oblasti a do modelu se zavedou jen výrazné diskontinuity, jejichž průběh,
tlousf,ku, drsnost a charakter výplně je možno určit.

Vytvořený numerický model se pak verifikuje porovnáním výsledků výpočtu
vhodně zvoleného ustáleného proudění s kontrolními hodnotami, zjištěnými in si-
tu. Na základě tohoto porovnání se numerický model upraví a verifikace se opa-
kuje tak dlouho, až je dosaženo vyhovující shody. Teprve pak se model použije
pro simulaci problému, pro který byl vytvořen.

Verifikace numerického modelu je velmi důležitá nejen proto, že se ověří
jeho výstiznost. Při kalibrovaní modelu se totiž obvykle získá velmi dobrá před-
stava, jak je ovlivněno modelované proudění podzemní vody změnou základních cha-
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rakteristik modelu. Charakteristikám, které mají rozhodující vliv, je pak nutno
věnovat, maximální péči při jejich ověřování in situ.

Je zapotřebí zdůraznit, Se výskyt velkých diskontinuit v řešené oblasti ob-
vykle vyžaduje prostorový model průsakového proudění. Sestavení takového modelu
je velmi pracné i pro ustálené proudění a výpočty vyžadují použití střediskového
počítače s velkou operační rychlostí a s dostatečnou kapacitou vnitřní paměti.

Řešení neustáleného prostorového proudění podzemní vody s volnou hladinou
nároky na použitý počítač ještě1 řádoví zvyäuje. Je proto vyhodnžjSí pouSít jed-
nodušší, kvaziprostorové modely vSdy, když* to řešená úloha dovolí. V oblastech,
které jsou po výšce filtrační homogenní, je moíno použít plošné proudění, které
poskytuje průběh volné hladiny a je vhodné pro velké oblasti i při řešení ne-
ustáleného proudění (Kazda 1Ô90). V prostorových oblastech, tvořených střídají-
cími se vrstvami-zvodní a izolátorů, je výhodné pouZí mnohovrstevný model (Kazda
1992). Ten-to model se osvedčil předevSím ve velkých oblastech o rozloze několika
čtverečních kilometrů.

APLIKACE NUMERICKÉHO MODELOVÁNÍ PRŮSAKOVÉHO PROUDĚNÍ

Pro bezpečnost podzemního nloíiště toxických odpadů je výhodné, když geo-
logická vrstva, ve které se složiStě nachází, je shora chráněná nepropustnou
nadloíní vrstvou, tzv, izolátorem. Případná havárie sloSiStě sice způsobí kon-
taminaci zvodnč, ale izolátor zabrání transportu kontaminantu do vyšších vrstev.
Je ovsem třeba posoudit, do jaké míry můSe konkrétní izolátor plnit funkci ne-
propustné bariéry.

Pro jednu lokalitu v Čechách se vyšetřoval případ, kdy následkem havárie
sloíištč dojde ke kontaminaci artéské zvodne*, ve které je sloSiStt umístčno.
Ucelem studio bylo posoudit, jaké je nebezpečí migrace kontaminované vody izo-
látorem a z toho vyplývající znečiStSní zvodnS a volnou hladinou, která se na-
chází nad izolátorem a slouží jako vodárenský zdroj.

Podrobné numerické modelování se provedlo pro prostorovou oblast s půdo-
rysnou plochou 250 m x 400 m a s průměrnou výSkoti přesahující 50 m (obr. 4).

VOLNÁ HLADINA

IZOLÁTOR

ARTÉSKÁ ZVODEŇ

Obr. 4 Schematické znázornění modelované oblasti

Modelovaná oblast je po výäce tvořena třemi geologicky odliSnými vodorovnými
vrstvami. Nejspodnější vrstva, která má mocnost 18 m, představuje artéskou ;. ,-o-
den, vo které se piezometrická výska mSní od 70 do 55 m. Tato zvodeft je shora
omezena izolátorem s mocností 9 m, nad kterým leží horní zvodeň, v níž podzem-
ní voda proudí s volnou hladinou. Proudění v horní zvodni je určeno daným pří-
tokem v jejím vtokovém profilu a zadanou piezometrickou výškou 50 m v jejím vý-
tokovém profilu.

Na interakci obou zvodní má rozhodující vliv mocnost izolátoru a jeho pro-
pustnost, která může být zvýSena výskytem diskontinuit. Základem první paramet-
rické studie bylo vySetření účinku mocnosti a koeficientu filtrace homogenního
izolátoru bez diskontinuit. V dalším se posuzovalo, jaký je vliv různých typů
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diskontinuit, které so mohou v izolátoru vyskytnout. Přitom se ukázalo, Ze dobře
připravený numerický model dovolí snadno vySetřovat vSechny případy, které při-
cházejí v dané lokalitě v úvahu. Přitom se jako výsledek řešení získá podrobný
obraz průsakového režimu vcetne pole filtračních rychlostí a trajektorií proudě-
ní, které jsou nutné pro stanovení transportu toxických látek.

Na obr. 5 je jako příklad uveden jeden z dílcích výsledku. V tomto případě
se v izolátoru uvažovala 10 m Široká tektonická porucha, jdoucí Šikmo na převlá-

-• .,
koeficient filtrace poruchy k = 1.0.10 m.s

s PORUCHOU .

BEZ PORUCHT

HODNOTY h JSOU 4-x PREVÝŠENÉ

Obr. 5 ZvýSení polohy volné hladiny následkem průsaku tektonickou poruchou

dající smer proudění. Na obrázku je porovnána volná hladina bez poruchy v izolá-
toru s volnou hladinou, ovlivněnou průsakem poruchou, která má propustnost o 3
řády vetBí, ne5 má izolátor.

HORNINOVÉ KONTINUUM JAKO STOCHASTICKÉ PROSTŘEDÍ

Metoda numerického modelování průsaku horninovým kontinuem, uvedená v
předcházejících odstavcích, je deterministická. Je zřejmé, Ke deterministický
přístup nevystihuje plně složitost fyzikální reality a proto se v posledních
letech prosazuje snaha o nahrazení horniny náhodne uspořádaným médien.

Náhodne uspořádané médium můSe být definováno pomocí třídy médií M, ve
které je každé jednotlivé médium H(Í) definováno svým označením i a pravděpo-
dobností P(i). Při praktické aplikaci se to projeví tak, Ze je nutno místo jed-
noho modelu vytvořit celou třídu modelů H a danou úlohu řešit pomocí každého z
nich. Výsledkům řeáení na jednotlivých modelech se přiřadí pravdepodobnosti P{i)
a statistickým vyhodnocením takto vzniklého souboru se dospeje k výsledku, který
kromě nejpravděpodobnější hodnoty poskytne také Šířku intervalu, ve které může
hledaná hodnota se zadanou pravděpodobností leíet [podrobněji viz např. práce
(Kazda 1990), (Sagar 1978)].

Základním problémem stochastické hydrauliky podzemní vody je především
stanovení pravdepodobnosti výskytu P(i). Korektnost tohoto stanovení je hlavním
předpokladem spolehlivosti řeSení dané úlohy. Při praktickém použití se väak
objevují jeSte dalSí potíže. Nároky na strojový cas, potřebný pro řeSení, jsou
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vzhledem k potřebnému rozsahu třídy M mimořádné1 vysoké a je obtížné sledovat
vřtgí počet parametrů. Přesto se stochastickým metodám v pozemní hydraulice
venuje značná pozornost, ale dosud publikované výsledky ukazují (Herbert, Lanyon
1992), Se jsou zatím vhodné spíS pro relativně malé oblasti, které mají nejvgtší
rozmSr jen několik desítek metrů.

ZÁVĚRY

Podzemní sloíište představují při správném návrhu bezpečný způsob uložení
toxických odpadů, a to i tehdy, kdyí jde o radioaktivní odpady. Přesto je nutno
u každého slolžiStb posoudit, jaký vliv můSe mít jeho neočekávaná havárie na kon-
taminaci podzemní vody v geologické formaci, ve které se sloSiste nachází.

Pro takové posouzení je mimořádné' vhodné numerické modelování, používající
metodu konečných prvků. Tato metoda dovoluje velmi realisticky a bez zbytečného
zjednodušování modelovat danou prostorovou oblast včetně vSech diskontinuit,
které BC V horninových masívech vyskytují. Plní prostorové řešení vSak vyžaduje
volky střediskový počítač nebo pracovní stanici, aby bylo možno v modelu vy-
stihnout vSe, co re&im proudění podzemní vody ovlivní.

Dosavadní zkušenosti s numerickým modelováním průsakového proudSní v hor-
ninovém kontinuu prokázaly nejen jeho vhodnost jako metody, ale současné i jeho
náročnost na přípravu vstupních údajů pro model a pracnost vyhodnocení výsledků
numerických experimentů. Pro úspěSné pouSití numerického modelování je proto za-
potřebí mít k dispozici nejen dostateční kvalitní programové vybavení, ale také
velmi dobré prostředky výpočetní techniky. Navíc musí mít ten, kdo numerický mo-
del připravuje a provádí vyhodnocení výsledků, velké zkušenosti jak s podzemní
hydraulikou, tak také s metodou konečných prvků. Přes tyto náročné požadavky je
výhodnost použití numerických modelů pro posouzení bezpečnosti podzemních slo-
íišt nesporná, protože tímto způsobem lze získat výsledky, které žádnou jinou
metodou není možné získat.
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M A L Ý C H Z D R O J Ů A Z Ä S O B O V Ä N Í M A L Ý C H S P O -

T Ř E B I Š Ť P I T N O U V O D O U

Ing. Josef KUNDERA, CSc.
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, pobočka Brno, Dřevařská 12

The unsufficient protection of water resources generally deteriorates
their quality and limits their use properties. The article describes the re-
sults of harmufl substances research and especially the occurence of priority
pollutants in water sources and drinking water in the South Moravian Region.
Further it brings the overall information about the quality of resources and
drinking water distributed by the important water supply systems including
tiic evaluation of problems connected both with the resources and the water
treatment processes as well as the proposals aiming at the amendment of the
contemporary state..

IJVOD

Kvalitní, pitná voda a její zabezpečení v požadovaném množství a kvalitě
GO stává Úkolem stále náročnějším. Je limitujícím činitelem rozvoje společ-
nosti, národního hospodářství, ničím nenahraditelná surovina, produkt i poži-
vatina; její jakost je předpokladem pro zdraví lidské populace. Pitná voda
sehrává mimořádnou roli ve výživě člověka. V mnoha případech je jediným zdro-
jem řady významných prvků, které jinak v běžné stravě člověka chybí. S ohle-
dem na naznačený význam je zdravá pitná voda společným zájmem a významným
úkolem společnosti.

Zanedbání ochrany vodních zdrojů a nedůsledné řešení narůstajících prob-
lrrnů v minulosti vedlo ke zhoršování jakosti vod, jehož důsledkem je v mnoha
směrech a oblastech nepříznivá jakost pitné vody, často vedoucí až k ohrožení
zdraví obyvatelstva.

S cílem zjištění stavu a postupným zlepšením současné tíživé situace by-
ly VG VÚ vodohospodářském T. G. Masaryka, pobočce Brno, řešeny úkoly - Výzkum
jakosti pitných vod v Jihomoravském kraji, Průzkum a zneškodňování malých
spotřebišt pitnou vodou. Posouzení jakosti povrchových vodních zdrojů z hle-
diska vodárenského využití (KUNDERA 1991, 1992), za pomocí a spolupráce s Ji-
homoravskými vodovody a kanalizacemi, Krajskou hygienickou stanicí a Vodními
zdroji Praha - Laboratoře Zbraslav a Povodím Moravy. Kriteriomi pro hodnocení
jakosti zdrojů a pitných vod využívaných ve vodovodním zásobování v jihomo-
ravském regionu, jež patří k nejproblematičtějším v ČR, byly ukazatele dále
uváděných ČSN a jejich dodržování.

Požadavky na jakost pitné vody jsou od 1. 1. 1991 dány ČSN 75 7111.Pitná
voda je definována jako voda zdravotně nezávadná, která ani při trvalém pou-
žívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů ne-
bo jinými toxickými látkami a její smyslově postižitelné vlastnosti nebrání
jejímu používání. Nové pojetí normy - respektování bezprahového působení
škodlivin a zavedeni výběru ukazatelů speciálního rozboru jsou zásadní změny;
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látky označované jako prioritní x̂ olutanty nebyly v minulosti pravidelná sle-
dovány, takže jejich výskyt není dosud, zejména u malých zdrojů, znám.

Pro posouzení jakosti surové vody z vodních zdrojů z hlediska její upra-
vitelnosti na kvalitu vody pitné ve vztahu k použité technologii platí ČSN
75 7214 Surová voda pro úpravu na pitnou vodu. Dle této normy je žádoucí vy-
užívat k hromadnému zásobování vodou takové vodní zdroje, které so í;vým fyzi-
kálním, chemickým a mikrobiologickým složením a vlastnostmi co nejvíce blíží
požadavkům na vodu pitnou, přičemž jo třeba mít na zřeteli zároveň využitel-
nou vydatnost, možnosti ochrany zdroje, nebezpečí kontaminace i ekonomickou a
technologickou náročnost.

Vstupními údaji o jakosti zdrojů a pitných vod byly soubory dat fyzikál-
ních, chemických, mikrobiologických a biologických analýz vzorků surové a up-
ravené pitné vody, analyzovaných laboratořemi VŮV, VZ Praha, KHS Brno a
JmVaK. Ostatní data charakterizující úpravny, vodovody, kapacitu zdrojů, roz-
sah zásobování vodou, výrobu vody a kvalitu malých zdrojů, byly získány od
spolupracujících organizací a ze statistických údajů.

Výzkum jakosti zdrojů a pitných vod v jihomoravském regionu poskytuje
základní pohled na kvalitu zdrojů a pitných vod dodávaných obyvatelstvu, vo-
dovodní zásobování a naznačuje hlavní problémy, vč. možnosti jejich řešení.
Cílem předkládaného příspěvku je informovat vodohospodářskou veřejnost o vý-
sledcích výše citovaných výzkumných prací a přispět doporučeními ke zlepSení
v řadě případů kritické situace.

VODOVODNÍ ZÄSOBOVÁNl V REGIONU

Jihomoravský region (14 okresů, vč. města Brna) měl k 1. 1. 1991 2 051
tis. obyvatel (rozloha 15 028 km 2), s hustotou osídlení 136 obyvatel na 1 km2.
Na veřejné vodovody bylo připojeno 1 607 tis. obyvatel, tj. 76,3 % z celkové-
ho počtu obyvatel. Při porovnání s celostátním průměrem 83,2 %, region značně
zaostává za celostátním průměrem. Výrazně pod průměrem jsou okresy Znojmo,
Třebíč, Břeclav, Brno-venkov (58,6 - 68,4 % ) ; nad regionálním průměrem jsou
okresy Blansko, Jihlava, Kroměříž, Zlín (80,3 - 86,3 % ) .
Rozhodujícími ve vodovodním zásobování jsou skupinové vodovody s počtem 71 se
475 připojenými obcemi; samostatných místních vodovodů s místními zdroji je
375.

Výroba vody v regionu činila v r. 1990 181,4 mil. m 3 za rok, přičemž od
roku 1989 je zřejmý výrazný pokles. Specifická potřeba pitné vody je 309 lit-
rů na osobu a den. Její růst ve srovnání s obdobím 1960-70 je pozvolnější a
v posledním období klesá.
V roce 1990 bylo využíváno 594 zdrojů vody, 34 povrchových s kap. 72,1 mil.
m 3 za rok a 560 podzemních s kap. 109,3 mil. m 3 za rok. Dosud převažují zdro-
je vody podzemní (60,2 % ) ; v oblastech s nedostatkem vhodných využitelných
zásob podzemní vody - Ž3ársko, Jihlavsko, Znojemsko a Třebíčsko výrazně pře-
vyšují zdroje povrchové (72,7 - 86,1 % ) . Z hlediska velikostní struktury pře-
važují malé zdroje s kap. do 5 l.s .

K úpravě vody slouží 32 úpraven upravující povrchovou vodu s proj. kapa-
citou 3 449,5 l.s"1 a 45 úpraven na podzemní vodu s kapacitou 1 733 l.s .
Výsledky průzkumu ukazují, že zajištění plnění ukazatelů ČSN 75 7111 Pitná
voda bude v některých případech vyžadovat doplnění současných technologických
postupů, nebo modernizaci podle potřeb konkrétních lokalit, event, opatření
v povodí, vedoucích k eliminaci nežádoucích kontaminantů, v procesu úpravy
nesnadno odstranitelných, především těch, které jsou pro zdraví člověka ne-
bezpečné.
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JAKOST ZDROJŮ A PITNÝCH VOD

Vhodnost vodního zdroje pro zásobování pitnou a užitkovou vodou stanoví
příslušné normy a předpisy, zejména ČSN 83 7130 Pravidla výběru a hodnocení
vodních zdrojů pro hromadné zásobování pitnou a užitkovou vodou, ČSN 75 7221
Klasifikace jakosti povrchových vod a ČSN 75 7214 Surová voda pro úpravu na
pitnou vodu. V souladu s citovanými normami se vhodnost vodních zdrojů k vodo-
vodnímu zásobování stanoví na podkladě hygienického stavu místa jímacího zaří-
zení a přilehlého území (podzemní zdroje), hygienického stavu místa, odběru
vody a vlastního zdroje nad a pod místem odběru (povrchové zdroje), jakosti
vody zdroje a prognózy vydatnosti zdroje. Pro zásobování vodou musí být před-
nostně využity zdroje vody podzemní, relativně méně kontaminované znečištěni-
nami. Při využití povrchových zdrojů jsou vhodné vody akumulované ve vodáren-
ských nádržích, situovaných na horních úsecích toků, tvořící oxické bioreakto-
ry, v nichž dochází k biodegradaci organických látek, včetně těžkých kovů.

Technologickou upravitelnost určuje- druh, kvalita vody a efektivnost pří-
slušné technologické sestavy. Charakter r složení vody jsou určující pro volbu
technologie. Při návrhu optimálního postupu úpravy vody je třeba vycházet
z řady kritérií upravitelnosti a z nich pro konkrétní zdroj určit tzv. rozho-
dující kritéria úpravy (ŽAČEK 1991).

Se zřetelem na výskyt cizorodých látek a těžkých kovů ve vodárenských
akumulacích, jejich náročnou odstranitelnost v úpravárenském procesu i zdra-
votní nebezpečnost, byla těmto fyziologicky závadným znečištěninám věnována
zvláštní pozornost.

Předmětem průzkumu byly významné zdroje povrchových a podzemních vod,
vč. upravené vody pitné a vodovody místního významu, ktoré v minulosti vyká-
zaly výraznější odchylky od přípustných hodnot ukazatelů ČSN 75 7111. Do ka-
tegorie významné byly zařazeny zdroje vody povrchové a podzemní, které jsou
rozhodujícími zdrojovými prvky ve vodárenské soustavě nebo skupinovém vodovo-
du, a to v souladu s dosud platnou koncepcí zásobování vodou v jihomoravském
regionu (NOVOTNÍ 1987).
Významné zdroje povrchové vody (vodárenské nádrže, odběry z toků): Vír, Mos-
tiště, Vranov, Znojmo, Hubenov, Koryčany, Opatovice, Slušovice, Fryšták, Lud-
kovice, Nová Říše, Bojkovice, Boskovice, Landštejn, vodárenský odběr z řeky
Svratky v Brně Pisárkach.
Významné zdroje podzemní vody: Březová, Tlumačov, Ostrožská Nová Ves, Hodonín,
Kroměříž, Břeclav - Kančí Obora, Lednice, Moravská Nová Ves, Zaječí, Kněžpole,
Moravský Písek.

Rozsah analýz byl dán ČSN 75 7111 Pitná voda a ČSN 75 7214 Surová voda
pro úpravu na pitnou vodu, přičemž byly hodnoceny vybrané ukazatele fyzikálně
chemické, mikrobiologické a biologické; mimo běžný rozsah ukazatelů byla po-
zornost zamořena na některé skupiny látek, specifických organických a anorga-
nických po.luta:itů, kteró jsou obsaženy v tzv. výběrových ukazatelích ČSN
75 7111, jejich?, případný výskyt nad mezné hodnoty vyžaduje obvykle použití
fir.p.nčv.O i technologicky náročných způsobů úpravy vody.
Specialisované rozbory zahrnovaly:
- sfnnovoní toxických těžkých kovů: rtuti, olova, kadmia, arsenu, rč.ii, zinku
- .stanovení ropy a ropných látek
- r,t anov< n.' specifických organických látek: chloroform (CHCI,), fli:. .•-jithen

(FLU), tetrachlormethan (CCl^), pentachlorfenol, polychlorovaně bifenyly
Dclor 103 a Dolor 106 (PCB), 1,1,2,2-tetrachlorethen (PCE), 1,1,1-trichlor-
othen (TCE), 2,4,5-trichlorfenol (TCľ), Pjp-dichlorfcnyl-trichlorethan
(DDT), lindan (flíCH), benzo (a)pyren (BZP) .
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Doporučené možno hodnoty ukazatelů jakosti surové vody z hlediska jeji
upravitclnosti u těžkých kovů ani nejvyšší ir.czné hodnoty ukazatelů jakosti
pitné vody nebyly prakticky překročeny. Jejich výskyt vo vodárenských nádr-
žích je zatím ojedinelý. Vyšší nálezy zjištěny pouze u rtuti (nádrže Vír, Ko-
ryčany, Opatovice: O,OOOG - 0,0008 mg.l ; Fryšták, Ludkovicc, Znojmo, Slušo-
vice: 0,0004 mg.l ), u olova (vodárenský odběr z řeky Svratky v Brně-PisAr-
kách: 0,05 rrig.l" ). U ostatních sledovaných kovů byly zjištěny hodnoty prak-
ticky o řád nižší než připouští, ukazatel norem. Opakovaně byly zjištěny rela-
tivně vyšší nálezy rtuti a kadmia ve dnových sedimentech.

Ze sledovaných specifických organických látek bylo zjištěno překročení
NMH (nejvyšší mezně hodnoty) u trichlormcthanu (CHCI.,, chloroform - NMI1 0,05
iriff.l ) v pěti lokalitách - Brno-Pisárky, Slušovice, llubonov, Koryčany, Bojko-
vice (O,085 - O,O3] mg.l ); nálezy x̂ od NMH zjištěny u všech významných vodo-
vodů upravujících povrchovou vodu. Podle současných poznatků je chloroform
všudypřítomný a prokazatelný ve všech složkách prostředí. Hlavními faktory ov-
livňujícími jeho vznik jsou koncentrace chloru, pH, teplota, obsah organických
látek, jako prckursory jsou označovány dále huminové kyseliny, metabolické'a
rozkladné produkty řas. Látka je vyráběna průmyslově a užívána jako extrakční
činidlo. V úpravnách vzniká v procesu úpravy vody při chlorací některých orga-
nických látek. Nebezpečnost nálezu v pitných vodách je dána jeho toxicitou a
možnými kancerogenními účinky.
Zvýšené hodnoty zaznamenány dalo u 1,1,2-trichlorethanu, TCE - O,OO1 - 0,03
mg.1 . Jde o těkavou kapalinu, používanou jako rozpouštědla a čistící pro-
středek. Zncčištuje spíše podzemní vody; z povrchových vod těká. Může vznikat
po chloraci vody. Mczná hodnota přijatelného rizika MHPR stanovena normou
0,030 mg.l"1.
Dále zaznamenán výskyt tctrachlormethanu CCl^, 1,1,1,2-tetrachlorethanu, PCK a
fluoranthonu - v nízkých hodnotách.
Ropné látky pronikající do povrchových zdrojů se projevují změnou fyzikálně
chemických vlastností vody. Zhoršují především organoleptické vlastnosti vody.
ČSN 75 7111 stanoví nejvyšší meznou hodnotu 0,05 mg.l , která limituje ropné
látky za předpokladu nepřítomnosti pachu. Při překročení 0,1 mg.l" je žádoucí
provést specifické vyšetření. Ve vyšetřovaných vzorcích sledovaných lokalit
byly vyšší nálezy u nádrží Vranov, Bojkovice, Nová Říše, Mostiště, Slušovice,
Znojmo (0,012 - 0,013 mg.l" ). Indikační hodnota 0,1 mg.l" překročena u nádr-
ží Vranov a Fryšták (0,21 - O,38 mg.l"1).
Ostatní polutanty sledované v období 1990 - 1992 nebyly zjištěny ve vyšších
koncentracích.

Kontaminace zdrojů u pitných vod radionuklidy patří v některých oblastech
regionu k významnému znečištění. Jedná se především o kontaminaci podzemních
vod radonem, a to v celém masivu Třebíčská (od Svatoslavi po Jemnici), v zá-
padní části Jihlavska (od Větrného Jeníkova přes Dolní Corekev, Batelov až k
Mrákotínu) a v některých lokalitách ŽSárska (okolí Bystřice nad Perštýnem,
Rozinky a Nového Města na Moravě). Uváděné oblasti zařazuje hygienická služba
do nejvyššího, III. stupně radonového rizika. Menší znečištění podzemních vod
radonem je prokázáno ještě v částech okrosů Blansko, Brno-venkov a Prostějov.
Tyto oblasti patří dle KHS do II. stupně radonového rizika. Indikační hodnota
Ra 222 ••<. dle normy Pitná voda 20 Bq.l , kterému nevyhovuje asi 70 i analyzo-
vaných >-;-.orků podzemních pitných vod - zdrojů místního významu,
gány požadují při hromadném zásobování dodržovat hodnotu 50 Bq.
duálního zásobování 100 Bq.l .

Ostatní radionuklidy so u pitných vod vyskytují v podstatně menší míře a tvoří
zpravidla jen radioaktivní £>ozadí ve vodách kontaminovaných radonem. Výjimkou
jsou - Lomnická u Tišnova (vrt C), který má zvýšenou koncentraci uranu a radia.
Voda je před napojením do zásobovacího systému nařcSována tak, aby spotřebitel
dostával pitnou vodu v souladu s požadavky normy; dále prameniště Smržice na
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' ... a llontúkov, zdroj místního významu. Kontaminované zdroje- jsou tr-
v.ilľ pod přír.ným hygienickým dohledem a u hromadného zásobování jsou dodržová-
ny r.tnnovonO hodnoty ukazatelů. 2 technologického hlediska jsou zcela reálno
pro '':r.pi"";iiou eliminaci aerační metody, které představují velmi účinně postupy
i;ři odstraňování radonu 222 z pitných vod.

Z hlediska fyzikálně chemických ukazatelů a dodržování mezných hodnot u
významných zdrojů a pitných vod v regionu jsou u většiny zjištěné hodnoty ve
.-•hoď' se stanovenými - požadovanými hodnotami. Podle CSN 75 7221 Klasifikace
jakosti povrchových vod, lze významné povrchové zdroje vod akumulovaných ve
vodárenských nádržích, situovaných na horních úsecích toků, zařadit do I. a II.
třídy jakosti. Mělké vodárenské nádrže Fry.šták, Koryčany, Bojkovice, Hubcnov,
Ludkovice, sezónně až do III. třídy jakosti. Problematické zůstává organické
znečištění (překračování ukazatelů ChSK-Mn, ChSK-Cr, organický uhlík TOC, ab-
sorbance), a to jak ve vodách surových, tak eliminace v úpravárenských proce-
sech.
U obávaných dusičnanů nebyl zaznamenán žádný případ překročení normované hod-
noty - 50 mg.l . Ve sledovaných čtyřech lokalitách upravující vodu povrchovou
- Slušovice, Nová Kíšc, Landstejn a Koryěany - a v šesti úpravnách vody pod-
zemní - Tlumačov, Břeclav Kančí Obora, Kněžpolo, Ostrožská Nová Ves, Moravská
Nová Ves, Lednice - byly zjištěny koncentrace dusičnanů pod doporučeným limi-
tem pro vodu určenou k přípravě umělé kojenecké stravy. Příznivý je i obsah
hliníku. Nebylo zaznamenáno žádné překročení mezně hodnoty a zji.štěné hodnoty
byly hluboko pod stanoveným limitem.

Po mikrobiologické stránce nebylo prakticky zjištěno nedodržení ukazatelů
normy» a to jak u upravované vody ze zdrojů podzemních, tak ze zdrojů povrcho-
vý..-]!. Kejvětší oživení vykazuje vodárenský odběr z řeky Svratky v Brně-Pisár-
kách, Ludkovice, Bojkovice, Vranov a Znojmo (počet organismů v 1 lm vody 1 200
až. 5G 000). Přes celkovou vysokou účinnost technologického procesu na elimina-
ci organismů v surové vodě, která se pohybovala v rozmezí 40 - 100 %, při prit-
měrném 94 % odstraňování organismů je z výsledků zřejmé, že vysoké oživení vo-
dy v letních měsících jo často příčinou překračování biologických ukazatelů.

JAKOST MALÝCH ZDROJŮ

Ve vodovodním zásobování Jm regionu jo využíváno 594 zdrojů, z toho 560
:-.cirojů podzemní vody a 34 zdrojů povrchové vody. Z velikostní struktury zdrojů
vyplývá, že 422 zdrojů, tj. 71 % patří do kategorie tzv. malých zdrojů, s prů-
měrnou využitelnou vydatností do 5 l.s . Z uváděného počtu 422 malých zdrojů
nevyhovuje požadavkům ČSN 75 7111 Pitná voda 173 zdrojů, což činí téměř 40 %.
Zdroje místních vodovodů jsou nepříznivě ovlivňovány především intenzivní ze-
mědělskou činností. Jo zaznamenán nárůst dusičnanů, amonných sloučenin, síra-
nů, chloridů a j. Kontaminace látkami, označovanými jako prioritní polutanty,
non í dosud dobře známa. Nejvíce jsou ohroženy podzemní zdroje mělkých zvodní;
nezanedbatelný podíl má i nízká péče o prameniště a stav jímacích zařízení.

Zvláštní kategorii zdrojů představují veřejné a soukromé domovní studny,
které využívá v regionu k zásobení pitnou a užitkovou vodou 370 tis. obyvatel,
bydlících trvale v cca 000 venkovských obcích (počet obcí se mění s procesem
osamostatňování), což činí cca 18,5 % z celkového počtu obyvatel kraje, event.
48,7 ". obyvatel venkovských obcí- Jedná se o venkovské obce a osady bez veřej-
ného vodovodu.
Počet veřejných studní, které vyhovují ustanovením a požadavkům ČSN 75 7111
Pitná voda a ČSN 75 5115 Studny místního zásobování pitnou vodou, je jak dále
uvedeno zcela zanedbatelný.
V jihomoravském regionu evidují Okresní hygienicko stanice 5 540 veřejných
studní. Z šetření provedeného v r. 1992 ve všech 14 okresech plyne, že bakte-
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a chemickým ukazatelům citované normy vyhovuje 4,51 % studní, pou-
ze ukazatelům bakteriologickým 16,12 %, pouzo chemickým ukazatelům 17,52 '-, ve-
řejných studní. Napr. v okrese Blansko je v souladu s požadavky norem 10 stud-
ní, na Břeclavsku 8, Prostejovskú 3, Hodonínsku a Jihlavsku I, Znojemsku O.
Jakostní ukazatele jsou překračovány zejména u dusičnanů a dusitanů, velmi
často kolísají chloridy, sírany, amoniak, železo, mangan a ChSK-Mn. Značné pro-
cento veřejných studní vykazuje opakovaně bakteriologickou závadnost. Naprostá
většina veř. studní, s ohlodem na technický stav, při jarním tání nebo příva-
lových deštích je bakteriologicky znečištěna. Při posuzování kvality zďrojů
individuálního zásobování je jakost vztažena k běžnému rozsahu ukazatelů. Poz-
natky o výskytu cizorodých látek zatím zcela chybí (PROKOPOVA 1992). S ohlede-.-,
na značný počet zdrojů, kapacitní možnosti, náročnosti analytického vyšetře-
ní, i finanční náročnosti, nebude tento úkol ani v brzké budoucnosti snadno ře-
šitelný.

Za hlavní příčiny současného nepříznivého stavu lze označit především
nízkou péči a starostlivost o stav veřejných .studní se strany .správce zaříze-
ní, technicky nedostatečné zabezpečení se zřetelem ke zdrojům znečištění, r.i.--
dostatky v technickém stavu čerpacích zařízení a nemožnost ntnnovcní ochranné-
ho x'ásroa s ohledem na situování studní. Kontrola technického stavu i jakosti
zdrojů je ze strany provozova'ľ'.lc nesoustavná. U naprosté většiny veřejných
studní je hygienická služba jedinou organizací, která v rámci svých možností
zajištuje jejich laboratorní vyšetření. Jen velmi pomalu dochází k postupnému
zlepšení, kdy obecní úřady si uvědomují povinnosti správce a objednávají kon-
trolu jakosti spravovaných veřejných studní.

ZÁSOBOVÁNÍ MALÍCH SPOTKEBIŠT PITNOU VODOU

Zásobování malých spotřebišt, venkovských obcí a osad, pitnou vodou neby-
la v minulosti věnována potřebná péče a pozornost. Je zcela nerovnoměrné,
v rozsahu i dosažené úrovni nedostatečné. Rozvoj byl nevyvážený a odvislý oci
výstavby velkých skupinových vodovodů i možnosti zabezpečení vhodných místních
zdrojů. Výstavba byla značně omezená a orientace na kvantitativní ukazatele se
nepříznivě odrazila v kvalitě. Samostatné místní vodovody budované v tzv. akci
Z, svépomocí bez odborného dozoru, vykazují různou technickou úroveň. Neadek-
vátní úroveň údržby, péče o zdroje, nedokonalá jejich ochrana i kontrola, vy-
tváří celou řadu problémů založených již v samém počátku.
Značná část obyvatel jihomoravského regionu - 370 tis., je odkázána na zdroje
zcela nevhodné - veřejné nebo soukromé domovní studny. Systematický průzkum
těchto zdrojů nebyl v regionu od r. 1981 proveden, především s ohledem na
značný počet a prioritě vyšetřování a kontrol významných zdrojů hromadného zá-
sobování vodou. Četnost vyšetření se strany hygienické služby byl zajištován
ve tři až pětiletých intervalech. Ve skutečnosti byl tento interval značně
delší, což je naprosto nedostatečné. U veřejných studní s hrubými technickými
závadami není kontrola prováděna vůbec.

2 hlediska skladby vodovodů představují skupinové vodovody vysoký pod.1.'
na místním zásobování. Samostatných místních vodovodů je 315. Většina vodov ..i
je spravována Jihomoravskými vodovody a kanalizacemi, event, náslodnickými ok-
resními podniky; 40 vodovodů je ve správě obecních úřadu a zemědělských druž-
stev.

Za nejproblematičtější jo třeba označit zásobování venkovských obcí a
osad bez veřejného vodovodu, kde jako zdrojů je využíváno veřejných nebo souk-
romých domovních studní, v naprosté většině s nevyhovující jakostí i technic-
kým stavem. Podle výsledků průzkumu je nejkritičtější situace v okresech Znoj-
mo, Třebíč, Hodonín, Břeclav a Brno-venkov.
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Zásobováni malých spotřcbišt z veřejných nobo soukromých domovních studní,
nolze ze známých důvodů považovat za koncepční a perspektivní. Aiarmující je
především kvalita zdrojů so zřetelem na ohrožení zdraví obyvatelstva. Je na-
nejvýš potřebné zamořit úsilí na rozvoj vodovodů, a tím zvyšování podílu oby-
vatel zásobovaných z veřejných vodovodů s vysoce kvalitní zdravou pitnou vodou.
S ohledem na možno dopady na zdraví obyvatel i finanční náročnost vyplývající
:; rozvoje zdrojů a vodovodů je okamžitým řešením, zabezpečení pro tato spotře-
bištč dodávku balené pitné vody.
Do budoucna se ukazuje v řadě případů velmi nadějné využití a rozšíření země-
dělských vodovodů na obec. Předpokladem je provedení průzkumu těchto vodovodů.
Diskutované využití zařízení k doúpravě vody pro domácnosti jo pro veřejné ne-
bo domovní studny zcela nevhodné, nebot předpokládá stabilizovanou kvalitu
vstupní, vody. Tento základní předpoklad však u těchto zdrojů chybí.
Reálnou cestou rozvoje vodovodního místního zásobování je racionální zhodnoce-
ní a využití zdrojů vody podzemní. Z dosavadních poznatků hydrogeologických
průzkumů i současného využití podzemních vod vyplývá, že nejsou dosud zcela
vyčerpány všechny možnosti reálné vodárenské exploatace podzemních vod. Tato
alternativa má zvláštní význam při zlepšení vodovodního zásobování malých spo-
třebišt. Jde o využití místních zdrojů vody podzemní (nesoustředěné zdroje
nízkých vydatností, okolo 1 l.s ),ukazující se v některých lokalitách za pro-
spěšně a nadějné (STAROBOVÁ 1989).

Při naznačených přístupech ke zlopšení vodovodního zásobování venkovských
obcí a osad pitnou vodou musí být přes existující nepříznivý stav a kvalitu
zdrojů věnována pozornost řádnému hospodaření, péči a ochraně, v souladu s
platnými hygienickými pokyny a příslušnýiri normami. Ve spolupráci s hygienic-
kou službou je v současné době potřebné vytypovat v obcích bez veřejného vodo-
vodu alespoň jeden vhodný zdroj a zabezpečit jeho provozování dle požadavku
ČSN 75 5115. Za rozhodující kritérium je nutné považovat při postupu řešení
stupeň ohrožení zdraví obyvatelstva a podle tohoto kritéria stanovit diferen-
covaný postup jak v přípravných pracech, tak vlastní realizaci.

ZAVĚR

Zlepšení jakosti zdrojů vodárensky využívaných, zabezpečení kvalitní,
zdravé pitné vody a dosažení optimální úrovně vodovodního zásobování jo úkolem
náročným, z časového hlediska dlouhodobým a finančně náročným. Z prováděného
průzkumu a získaných poznatků je možné doporučit dále naznačené úkoly a opat-
ření:
důsledná a systematická ochrana vodních zdrojů; zabezpečení dodržování opat-
ření podle směrnice MZd ČSR č. 51/1979 o hygienických zásadách pro stanovení,
vymezení a využívání pásem vodních zdrojů určených k hromadnému zásobování
pitnou a užitkovou vodou, vč. režimu hospodaření v pásmech hygienické ochra-
ny; při ochrano zdrojů podzemních vod využít hydrogeologických prací orien-
tovaných na preventivní ochranu vod a chránění zdrojů podzemních vod nízkých
teras;
u vodárenských nádrží eliminovat dopady zdrojů znečištění v povodí (komunál-
ní, průmyslové, zemědělské), vč. optimalizace režimu hospodaření v nádržích
a v praxi ověřit a postupně uplatnit modely jakosti vod, perspektivní pro
příslušnou nádrž, s možností prognózovaní změn jakosti vody (optimalizace
vodárenského odběru, přísun zábalu, organických látek, živin a pod.); účin-
nou kontrolou eliminovat riziko znehodnocení zdroje, zejména cizorodými lát-
kami
optimalizace úpravarenských procesů a postupů; u úpraven vod, kde není dosa-
hováno výstupní jakosti pitné vody v souladu s požadavky norem, zejména u
ukazatelů, které mohou způsobit akutní nebo chronické ohrožení zdraví, při-
pravit projekty modernizace úpraven vod; naprosto nezbytným je vyloučení
uřodchlorace u úpravy povrchových vod, při náhradě chlorovaného síranu 2c-
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leznatého novými koagulanty (nnpř. prcfloc, ícripres) ; výskyt trihaloyen-
mothanů i dalších halogenovaných organických látek vznikajících často v úp-
raváronskčm procesu, eliminovat např. použitím chlorrlioxidu v úpravě vody;
zvláštní pozornost musí být věnována obsahu organických látok a jejich od-
straňování; respektovat hygienické požadavky na biologickou hodnotu vody,
úžeji propojit vzájemnou vazbu vodárenská nádrž - úprava vody
přehodnocení nároku na zdroje a koncepci vodovodního zásobování; SVP z r.
1976 předpokládal trvalý růst průměrné specifické potřeby vody, přičemí; vý-
sledky dosavadního vývoje, zejména v posledním období ukazují pokles potřc-
by; tato skutečnost a postupný přechod ke kvalitativním ukazatelům i pře-
chod k tržnímu mechanismu jen podtrhují nezbytnost přehodnocení koncepce;
výsledky se promítnou i do oblasti optimalizace a využití zdrojů vod; v na-
značené oblasti řešit koncepčně i zásobování malých spotřebišt pitnou vodou.
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ZNEČIŠTĚNÍ PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ V OBLASTI CHOMUTOVA

RNDr. Tomáš CHARVÁT, RNDr. Miloš PROCHÁZKA.CSc.
Vodní zdroje, a.s., Geologická 2, Praha 5, Barrandov

Abstract: The industrial region of the North Bohemia the belongs to ecologically most
demaged part of the Czech Republic. Contribution to the situation are individual industrial
factories among which is Válcovny trub a.s Chomutov. In 1990 - 1992 Vodní zdroje a.s.
carried out in the area complex hydrogcological research. Tliis research concentrated first
and foremost on the study of contaminalion of the ground water and soils from (he point ol'
view of quality and quantity. The research established the area and the main sources of
pollution.

ÚVOD

Předkládaný elaborát velmi stručně nastiňuje zatíženi podzemních a povrchových
vod a horninového prostředí provozem Válcoven trub, a.s. Chomutov (dále jen VT).
Prezentovány jsou, s laskavým svolením vedení VT, výsledky hydrogeologického
průzkumu, který na lokalitě prováděly Vodní zdroje, a.s. Praha v letech 1991 až 1992.
Předesíláme, že pro šíři problematiky není zdaleka možné postihnout všechny aspekty
nastoleného tématu. Hydrogeologický průzkum byl realizován z vlastní iniciativy VT, jejichž
management má snahu přispět k ozdraveni v současnosti tak zatěžovaného severočeského
průmyslového regionu.

Cílem průzkumu byla kvalitativní a kvantitativní specifikace znečištění podzemních a
povrchových vod a horninového prostředí , plošné vymezení a Hloubkový dosah
kontaminace včetně vymezení hlavních oluúsek znečištění. Výsledky průzkumu se staly
podkladem pro návrh opatření k zamezení dalšího šíření kontaminace z areálu VT a sanace
zjištěných ohnisek znečištěni.

VYMEZENÍ ÚZEMÍ A PŘÍRODNÍ POMERY

Závod VT se nachází na východním okraji města. Vlastní postižené území je
vymezeno tokem řeky Chomutovky, vyvýšeninou Údlického lesíka a obcí Údlicc. Osou
území jsou 2 odkaliště popílku a škváry, zatopené propadliny a bažiny nad opuštěným
těžebním polem hlubinného hnědouhelného dolu Jan Žižk.i, a směrem k Údlicím potok
Michanická .strouha (viz obr.l).

Z geologického hlediska patří oblast do Chomutovské pánve, jejíž výplň tvoří soubor
terciéniích sedimentu deltové a jezemí facie hnědouhelného močálu, označovaný jako
mostecké souvrství. Toto souvrství se člení na souvrství podložních jílů a pisku, souvrství
hnědouhelných sloji a souvrství nadložních jílu a písků. Nadložní souvrství, které tvoři
podloží zájmové oblasti, je monotónní komplex převážně jílů a jílovců tmavých barev o
mocnosti v centru pánve 120-135 m (miocén).

Miocénni sedimenty jsou prakticky v celé ploše zájmového území překrv iy kvartéminu
uložcninami, které jsou zastoupeny převážně íluviálními terasovými náplavy a navážkami.
Terasové uloženiny tvoří hlíny a xahlinčné nevytříděné štěrky s pískem. Mocnost kvartemích
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uíožcnin se pohybuje od 2 do 8 m a může být lokálně zvyšována navážkami. Navážky jsou
tvořeny jednak kamenitohlinitým až písčitým materiálem, často oblížně odlišitclným od
vlastních íluviálnich náplavu, jednak popílkem, škvárou, stavebním rumem a dalším
různorodým materiálem pocházejícím z provozu závodu. Mocnost navážek se značně liší.

Z hydrogeologického hlediska lze jíly a jílovec miocénního nadložního souvrství
pokládat za účinný izolátor. Prakticky jediným významným kolektorem zájmového území
jsou kvartémí sedimenty. Podzemní voda v nich tvoří souvislou zvodeň s víceméně volnou
hladinou a vázanou na príilinově propustné terasové uloženiny a částečně i na navážky.
Kvartérni zvodeň jc v hydraulické spojitosti s povrchovou vodou ve vodotečích, jezírkách a
odkalištích. Směr proudění podzemní vody gcncrelně sleduje směr toku povrchových vod
(SZ-.IV). Hydraulické poměry jsou lokálně narušeny čelnými zásahy do přírodního režimu
(splavovaní popílku, vypouštění odpadních vod, úniky z inženýrských síti, stavební čerpání
podzemních vod, apod.).

Vodní režim v území jc výrazně ovlivněn antropogenní činností. Koryto Chomutovky
se nachází na ochranném pilíři důlních děl a leží dnes výše nežli okolní terén, postižený dnes "
již odeznělými důlními poldesy. Původní koryto Michanické strouhy jc překryto odkališti
popílku. Dnešní přeložka vodoteče, tzv. obtoková stoka, odvádí píclok z biologického
rybníka v areálu VT, do kterého jc zaústěn přepad z ČOV VT a chladiči vody. Obtoková
stoka jc vedena pod patami lirázi obou odkališť a ústí do tzv. Michanických propadlin
(jezírka a bažiny vzniklé propadáním terénu v důsledku poddolování).

PŘEHLED HLAVNÍCH ODPADŮ

Provozem VT vzniká celá řada odpadů, z nichž vyjímáme ty, které zůstávají na území
VT a mají hlavní dopad na životní prostředí.

Popílek a škvára. Jsou produkovány teplárnou VT. Do r. 1982 byly hydraulicky
splavovaný do odkaliště L, po jeho zaplnění do odkališlě II. Škvára se dříve nepodrecná
ukládala lež na haldu v sv. prostoru VT. Materiály jsou významným zdrojem síranů. Svým
značným aktivním povrchem a změnami v procesu hydratacc vysokoteplotních minerálu
představují současně účinný sorbent řady kontaminanlů (ropné uhlovodíky, fenoly,..).

Neutralizační kaly. Prostřednictvím neutralizační stanice jsou zneškodňovány vody z
mořicích procesů, vody kyselého charakteru a kyseliny (hydroxidem vápennatým).
Vypouštěny jsou do odkalištč Ľ, obsahují těžké kovy, stearan sodný a též značný obsah
ropných látek z odmašťovacího procesu.

Kaly z čistírny odpadních vod. Jde o kal z ČOV se značným množstvím Fe, ropných
a jiných organických látek, kteiý se vyváží na skládku v areálu VT.

Kalová voda z ČOV. Voda s jemnou frakcí kalu obsahující vyšší obsahy ropných a
daních organických látek. Vypouští se do odkalištč H

Bahno z biologického rybníka. Jemný dnový sediment, na který se za léta
nasorbovaly především organické polutanry z výrobních procesů (ropné deriváty, chlorované
organické látky) v době, kdy VT neměly k dispozici účinnou ČOV. Kromě 10-30 %
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ropných látek v sušině jsou Wavními složkami bahna oxidy železa a ostatních kovů,
především Cr, Ni, As. Bahno bylo z rybníka odtěženo do jam vyhloubených v předpolí
škvárové haldy. Po odvodnění je bahno průběžně podrobováno bakteriologické
dekontaminaci na rozsáhlých plochách na škvárové haldě.

Odfenolované vody. Vypouští se na odkalištč I a obsahují vedle vysokého obsahu
N H / především zbytkové fenoly (cca 40 mg/l, oproti 4000 mg/l před odfcnolováním).

Ropné látky. Jsou jedním z vůdčích polutanlů na celém území VT. Užívají se v
nejrůznějších variantách v celé výrobě. K úkapům dochází všude, kde se s nimi manipuluje
a nejznečištěnější jsou především kolejiště, stáčiště a sklady. V koncentrované formě se
vyskytují na úložištích bahna z biologického rybníka, v plážových sedimentech obou
odkatišť popílku a v nádržích na biologickém rybníce, kde jsou shromážděny těžké emulze z
ČOV, připravené k likvidaci fluidním spalováním (probíhá zkušební provoz).

Kondenzáty generátorového plynu. Vznikají při výrobě generátorového plynu.
Jde o velmi komplikovanou, ostře páchnoucí směs aromatických a polyaromatických
uhlovodíků, fenolů a dalších látek. Do kategorie těchto polutanlů spadá dehtový olej, jakožto
vedlejší produkt destilace hnědého uhlí. Používá se k zatápěni v teplárně VT, kam se vozí z
plynárny.

Chlorované organické látky. Do nedávna se používal ve značném množství k
odmašťování (clrachlorctylčn (PCE), který má být v průběhu r. 1993 zcela nahrazen
neutrálními, vodou rozpustnými a biologicky odbouratclnými odmašťovadly. Dále se ve
výrobě používají vysoce chlorované oleje a vazelíny. Použité se zatím uskladňují, připravuje
se recyklace a náhrada jinými mazivy. Polychlorované bifenyly (PCB), které se dříve
používaly jako náplně transformátorů a kondenzátorů, jsou dočasně skladován}' ve
speciálním skladu.

Alkalická tavenina. Směs obsahující 1% Cr™ byla ukládána v dřívějších dobách do
skládky VT, posléze byla skladována pod širým nebem na škvárové haldě. Dnes jsou barely
s touto nebezpečnou látkou dočasně uloženy v zastřešeném skladu.

PROVÁDĚNÉ PRŮZKUMNÉ PRACE

Za účelem dosažení cíle průzkumu byly na lokalitě realizovány následující práce :
- geobotanický průzkum s leteckým snímkováním
- atmogcochcmícký průzkum
- vyhloubení indikačně-sanačních vrtů
- hydraulické a hydrologické práce
- geochemické práce (širokospektrální rozbory podzemních, povrchových a důlních vod,

zemin a odpadů)
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\ \ SLhDKY PRUZKliMiNYCH PRACÍ

Vedle "výsledku, které poskylly vrtné práce, hydrologické a hydraulické práce a další
podpůrné melody jsou zdaleka nejdůležitější výsledky geochemického průzkumu, který
konstatuje, že prostředí celého areálu VT je dlouhodobě ovlhíiováno průmyslovou činnosti.

V rozsáhlých oblastech došlo ke změnám základního chemického složení podzemních
vod. Jde především o oblast škvárové haldy, skládky a obou odkali.šť, rcsp.Michanických
propadlin. Zdrojem vysoké mineralizace jsou především síranové výluhy ze škváry a popílků
a chloridy z neutralizačních vod. Další oblasti ménč výrazných změn základního chemického
složení se vyskytují lokálně ve výrobním areálu. Na tomto pozadí existují různě velké oblasti
kontaminace zemin a podzemních a povrchových vod ekologicky závadnými látkami.
Následující přehled zachycuje kontaminanty, jejichž koncentrace lokálně překročily limit C1

pro sanaci, doporučený Metodickým pokynem MŽP.

Chlorované uhlovodíky. Výskyt PCE v areálu VT je vázán na místa stáčení a
uskladnění a druhotně je rozvlečen do horninového prostředí úniky z kanalizací, případně
kondenzací odvětrávaných par. Místy je kontaminována pouze nesaturovaná zóna
horninového prostředí, v definovaných prostorech je silně znečištěna i podzemní voda.

Fenoly. Zjištěna byla kontaminace horninového prostředí a podzemních vod v okolí
skladu fenolů a především oblast odkališfě I a jeho blízkého okolí, kde je prováděn rozstřik
odfcnolovaných vod.

Kondenzáty generátorového plynu. Koncentrovaný výskyt byl zjištěn u bývalých
pokulovacích pecí v halách válcoven, v místech již zasypaných jímek uvnitř hal.

Dehtový olej. Plošně i hloubkově jsme vymezili silné znečištění zemin a podzemních
vod v icpiámč VT, kde docházelo k dlouhodobému úniku polutanlu do sklepních prostor
stáčiště oleje a následně do okolí.

Těžké kovy. Jde především o Cr (Ni.Zn) z povrchových úprav (moření, fosfatizacc,
galvanické pokovení). Kontaminaci jsme zjistili především u stávajících a bývalých mořírcn,
v oblasti galvanovny v areálu nářaďovny, pod skládkou VT s části odkaliště I pod ni
(kontaminace zemin a podzemních vod zřejmě pochází z odpadů uložených na skládku), v
sedimentech odkaliště II a v podzemiu vodě pod tímto odkališlěm (původ zřejmě v ukládáni
neutralizačních kalů do odkališť).

Ropné látky. Zjištěny byly (především olejová frakce) v připovrchové vrstvě zemin
značné části areálu. Zvláštní kapitolou je pak výskyt RL v kalech ČOV, bahně z
biologického rybníka a v sedimentech odkališť, jak bylo uvedeno výše. Znečištění
podzemních vod v monitorovaných místech bylo celkově slabé, většinou pod limitem C pro
sanaci.

juomlv. Bv!y zjištěny v podzemních vodách u odkaliště I. Pochází ze speciálních
moření a neutralizace.
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Celkový organický chlór. Limit C byl zjištěn ve vzorku z pláže odkaliště II.
Vyskytuje se pravděpodobně ve formě chlorovaných parafínů a původ má zřejmě v
chlorovaných mazadleeh typu Prolong, používaných při výrobě nerezových trubek.

Na závěr léto kapitoly musíme konstatovat, že až na malé výjimky prakticky
nedochází k šíření kontaminace mimo prostor areálu VT. Vděčíme za to zřejmě vysoké
sorpční schopnosti ukládaných popílků a škváry, které na sebe vážou především organické
polutanty.

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ

Stav, kdy z areálu VT zatím neodcházejí v podstatné míře do okolí stěžejní polutanty,
je nutné v pivní řadě zachovat, stabilizovat a po odstranění primárních zdrojů kontaminace
zahájit sanační práce v ohniscích zjištěného znečištění. Dokud bude přírodní prostředí
soustavně dotováno polutanty, veškeré sanační práce se neúměrně prodlužují a prodražuji.

Na základě průzkumných prací jsme na lokalitě navrhli systém sanačních opatření,
jejichž výsledkem bude celkové ozdravení životního prostředí v zájmové oblasti. Některá
opatření již probíhají (např. sanace dehtového oleje v teplárně, sanační čerpání za účelem
zabráněni průniku fenolů, ropných uhlovodíků a amonných sloučenin do obtokové stoky),
na některá je již vypracována projektová dokumentace (sanace chlorovaných uhlovodíků
typu PCL, sanace kondenzátů generátorového plynu, sanace znečištění sloučeninami
chrómu v oblasti nářaďovny).

Za účelem sledování vývoje kontaminace v prostoru a čase jsme doporučili v areálu
VT a jeho okolí pravidelně monitorovat na stávající síti indikačních objektů kvalitu
podzemních a povrchových vod.

Celková sanace zájmového území bude velmi nákladnou a časově náročnou záležitostí
a nutné je vyzdvihnout snahu současného vedení VT o včasné řešení dané situace.

x x x x x x x x x x x
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VLIV LABE JAKO LINIOVÉHO ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ NA PODZEMNÍ

VODY V OBLASTI KOLÍNA

RNDr.F.Pasluszek, Vodní zdroje a.s., Geologická 2, 152 00 PRAHA 5

Abstract: In our paper we research the quality of water in the river Elbe between Pardubice -
Kolín in the context of the main sources of pollution. We consider the main sources of
pollutions are the VCHZ Pardubice and Paramo Pardubice companies. The affect on the wafer
quality of the Eibc produced by this companies is appcrcnt first and foremost in the encreascd
content of chlorinated hydrocarbons. For the resources of ground water which feed the ground
water from quaternary sediments of the Elbe, the river represents the linear sources of
contamination. The affect on ground water is apparent as far away as 400 m from the river.

Podél toku Labe, zejména na jeho pravém břehu (s výjimkou úseku u Týnce n.L.), jsou
vyvinuty významné akumulace kvartemích šlcrkopiscitých náplavu s velmi dobrou propustností,
které mají velký vodohospodářský význam. Je zde situována celá řada zdrojů podzemních vod.
Z nich k nejvýznamnějším patří jímání Kolín-Velefov a Kolín-Tři Dvory. Podzemní voda je
zachycována soustavou jímacích vrtů z kvartemích náplavu údolní nivy Labe. Kvartcrni
kolektor na pravém břehu Labe dosahuje mocnosti až 16 m. V jeho podloží se prakticky na
celém území nalézají slínovec spodního turonu, které tvoří podložní isolator. Z Labe infiltruje
říční voda do tohoto kolektoru a vytváří zde významné zásoby podzemní vody.

U jímacích území, která využívají podzemní vodu kvartemích náplavu údolní nivy Labe
se projevuje v celé řadě případů kvalitativní ovlivnění exploatované podzemní vody
chlorovanými uhlovodíky. Jedná se především o chlórbenzény, dále pak o různé druhy
alifatických chlorovaných uhlovodíků (tclrachlorelylen, trichloretylcn, 1,2-dichloretylcn). Mimo
tyto látky byly zjištěna v labské vodě přítomnost dalších organických sloučenin (benzen, toluen,
Cg-aromáty, vyšší aromáty, N,N-diethylanilin, chlortolucn, dichlortoluen, styren, naftalcn,
nitrotolucn, mcthylnaftalcny, bifenyl, benzylether, bifenylether, 2-clhyl-l-hcxanol a dalších).

Z posouzení klíčových zdrojů znečištěni Labe nad Kolínem (.T.Pipek, 1991) vyplynulo,
že stěžejními zdroji kontaminace labské vody organickými látkami v úseku po Kolín jsou
především chemické podnik)' VCI-IZ Pardubicc-Scmtín, Paramo Pardubice a Lučební závody
Kolín. Přitom kvalitativní ovlivnění nad kolínskou aglomerací je způsobeno prvními dvěma
podniky. Podle Vcmcra (1991) zatěžuje Paramo Pardubice tok především:
1,2-dichloretancm, tetrachlorctylcnem, trichloretylcncm, benzenem, toluenem, xylenem
VCHZ Pardubice pak:
benzenem, toluenem, xylenem, chlórbenzény a dalšími organickými látkami.
Jako kritické ve vztahu k využívání podzemních vod v údolní nivě Labe se jeví především
l^-dichlorctylcn, 1,2-dichlorctan a všechny druhy chlórbenzénu.
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Tok Labe mň funkci hlavní hydraulické okrajově podmínky. Postupnými úpravami
toku, zejména pak v důsledku výstavby Labské vodní cesty, byly změněny hydraulické pomery
v okolí loku. Hladina vody v Labi je s ohledem na vodní dopravu udržována na poměrně
•vysoké úrovni soustavou jezových vzdutí s plavebními komorami. Na velké části loku prakticky
nedochází k významnějšímu kolísání hladiny vody v toku, maximální rozkyv hladin dosahuje
hodnot 40 cm. V okolí jezových vzdutí infiltruje voda z toku do kvartemích náplavu a v podjezí
je zpět drcnována do loku. Charakteristický příklad je znázorněn na obrázku č.l, kde je
zachycen průběh liladin podzemní vody v úseku mezi Lžoviccmi a Vclctovcm (jímací území
Kolín-Velctov), V levé části obrázku leží Vclctovský jez. V jeho blízkosti se vytváří v
kvartemím kolektoru značný spád liladin podzemní vody. S infiltntjíct vodou z toku jsou do
podzemní vody přinášeny kontaminující látky z toku. V celé oblasti funguje Labe jako lineární
zdroj kontaminace podzemních vod.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH ZDROJŮ KONTAMINACE LABE

Paramo Pardubice

Tento podnik je významným zdrojem znečištění 1,2-dichlorctancm, klerý má původ z
technologie, kde je používán k oddělení parafinu z mazacích olejů směsí Dibo. Tato směs se
skládá z 85 % diclilorctanu a 15 % benzenu. Mimo technologii je dalším velkým zdrojem
dichlorctanu podzemní voda čcqjaná z vrtu R9, který je součástí hydraulické ochrany
podzemních vod zahájené v roce 1988.

Podle dlouhodobého sledování se obsah 1,2-dichlorctanu v odpadních vodách pohybuje
v mezích 0,6 - 22,6 mg/l. Průměrná hodnota zjištěná v roce 1990, kdy nebyl vrt 119 čerpán,
činila 1,76 mg/1. Celkem bylo v roce 1990 vypuštěno do labe 3,5 tuny dichlorctanu.

VCHZ Pardubice

Je jedním z rozhodujících zdrojů znečištění Labe. Kromě zbytků anorganických kyselin
a solí je zde produkována široká škála organických látek z výroby pesticidů, organických barviv
a pigmentů, farmaceutických výrobků, plastických lunot, textilních pomocných přípravků a
čistých chemikálií. Z pohledu ohrožení kvality vody v Labi a zejména pak následně kvality
podzemní vody jímané zdroji pitné vody v údolní nivě toku mají prvořadý význam chlorované
uhlovodíky, především pak chlórbenzén a jeho deriváty.

Vliv VCIIZ Pardubice na kvalitu vody v toku Labe se výrazně projevil v roce 1990, kdy
proběhla odstávka (v období květen - červen). V průběhu odstávky došlo k poklesu obsalv
ciilorbcnzcnii v Labi. Přitom se pokles neprojevil prakticky u 1,2-dichlorctanu, trichlorctylcnu ..
tctrachlorctylcnu, jejichž hlavním producentem není VCIIZ Pardubice, ale Paramo Pardubice
které v uvedeném období mělo normální produkci.
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KVALITATIVNÍ CHARAKTERISTIKA LABE V PROSTORU LŽOVIC.

Kvalitativní parametry Labe byly sledovány u Lžovic v období !cl 1989 - .1991. Přehled
průměrných obsahů vybraných chlorovaných uhlovodíků na tomto pozorovacím profile
uvádíme v tabulce č. 1.

Tabulka č.l

Základní statistické charakteristiky toku Labe - profil Lžovicc

látka

CB
1,2-DCB
1,3+1,4 DCB

TCB

1,2-DCE

TCE

PCE

chlórbenzény
celkem
alifat.Cl-U
celkem

průměr

8,9
12,42
10,44

13,33

17,78

0,52

0,67

36,16

18,97

maximum minimum

69,5
100

74,5

45,3

114

2,99

1,67 0

107,68

118,66

0
1

0,4

0

0

0

8,25

0

CB - monochlorbcnzcn
1,2-DCB - 1,2-dichlorbenzen
1,3-1-1,4 DCB - 1,3+1,4 dichlorbcnzcny
TCB - trichlorbenzeny

1,2-DCE -1,2 dichlorelan + 1,2 dichlorclylcn
TCE - tricliloretylen + trichlorctan
PCE - tctraclilorelylcn + tctrachloretan

Frekvence výskytu jednotlivých druhů chlórbenzénu v Labi na profile Lžovicc jsou
uvedeny na obrázcích Č.2.- 5.

KVALITATIVNÍ CHARAKTERISTIKY LABE V PROFILE JÍMÁNÍ KOLÍN - TŘI
DVORY

Kvalila vody v Labi zde byla sledována v období 1988 - 1992. Sledování bylo zaměřeno
především na obsahy organických látek ve vztahu k jímacímu území Kolín - Tři Dvory.
Nejvyšší obsahy chlórbenzénu byly zaznamenány v roce 1989. V roce 1990 se v průběhu
kvělna n června projevilo snížení obsahů chlórbenzénu v labské vodě jako cíůsk" •';••& odstávky
VCIIZ Pardubice. Sledované hodnoty, především obsahy monociiiorbci;;'.c.;. jsou siinč
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rozkolísané, což dokumentuje vazbu na nárazovost výroby a vypouštěné z VCHZ Pardubice.
Základní statistické údaje jsou uvedeny v tabulce č.2.

Tabulka č.2

Základní statistické charakteristiky obsahu chlórbenzénu v toku Labe -
profil Kolín - Tři Dvory

látka

CB

1,2-DCB

1,3+1,4 DCB

TCB
chlórbenzény
celkem

průměr

3,72

10,8

8,73

12,91
36,16

maximum
23,4

35,6

55,1

41

8,25

minimum
0

0

0

0
107,68

CB - monochlorbenzen
1,2-DCB - 1,2-dichlorbenzen
1,3+1,4 DCB -1,3+1,4 dichlorbcnzeny
TCB - trichlorbcnzcny

Histogramy četnosti výskytu jednotlivých druhů chlórbenzénu v tomto profile jsou uvedeny na
obrázcích č. 6 - 9.

Porovnáním tabulek č. 1 a 2 je vidět postupný pokles průměrných obsahů jednotlivých
druhů chlórbenzénu v labské vodě se vzdálenosti od hlavních zdrojů znečištění.

OVLIVNĚNÍ PODZEMNÍ VODY INFILTRACÍ VODY Z LABE

Charakteristický průběh liladin podzemní vody v údolní nivě Labe mezi Lžovicemi a
Velctovem je znázorněn na obrázku č.l. Tok Labe zde funguje jako lineární zdroj kontaminace
podzemních vod kvarterního štěrkopísčitého kolektoru údolní nivy. V souladu s hydraulickými
podmínkami území' dochází následně k prostorovému rozložení kontaminujících látek v
kolektoru. Tuto situaci dobře dokumentuje obrázek č.10, kde jsou znázorněny isolinie
celkového obsahu specifických organických látek v podzemní vodě lokality (zachycen je zde
stav 13.11.1990). Vidíme, že v levé části části území je kontaminovaná oblast výrazně
rozsáhlejší. Důvodem jc intensivnčjší infiltrace labské vody v blízkosti jezového obloku. Naproti
tomu pravá část obrázku znázorňuje normální infiltrační situaci podél toku.

V případě monochlorbcnzcnu a stejně tak i u trichlorbenzcnů je migrace s inťiltnijící
vodou do kvarterního kolektoru menši nežli je tornu v případě dichlorbcnzenů. Zatímco u
monochlorbcnzcnu a trichlorbenzcnň dochází ke kvalitativnímu ovlivnění za běžných
inllltračních poměrů zhruba do vzdálenosti cca 400 m od toku, v případě dichlorbenzenů jc
zasažená oblast plošně rpzsáhlcjší. Pokud by byl rozsah kontaminované oblasti určován pouze
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konvčkiivním přenosem kontaminantů iiiíiltrující vodou, musei by být rozsah'zasažených území
.shodný pro všechny typy látek. Z toho vyplývá, že dichlorbcnzcny mají oproti
monochlorbenzcnu a trichlorbenzcnům v podzemní vodě lepší migrační schopnosti. Proces
přenosu těchto kontaminanlú bvidc také ovlivňován do jisté míiy i jejich schopností přechodu do
plynné fáze v nesaturovnné zóně a pravděpodobně i uplatněním chromatograiického efektu při
príichr.du těchlo látek porésním prostředím kvarícmího štčrkopísčitého kolektoru.

Tak jako v případě území mezi Lžoviccmi a Vclclovcrn je .situace obdobná i v případě
kontaminace kvarterního kolektoru v jímacím území Kolín - Tři Dvory. Hydrogeologická,
h virologická i hydraulická situace je zde obdobná. Vzhledem k omezenému rozsahu příspěvku
-.••.io bohužel nemůžeme dokumentovat podobnost obou území. Je vsak evidentní, že tct>í:) stav
bude charakteristický pro všechna jímací území využívající podzemní vodu kvai'icmího
kolektoru údolní nivy Labe. Budou se pouze měnit absolutní hodnoty obsahu konlaminanlů v
kolektoru především v závislosti na vzdáleností od hlavních zdrojů znečištění a na konkrétních
hydraulických a hydrogeologických podmínkách lokalit. Současně bude. docházet k modifikaci
hlavních druhu znečišťujících látek v závislosti na poloze území na !•">!<u vzhledem k dalším
zdrojům kontaminace toku ( další chemické podniky - napr. ;. oblasti kolínské aglomarace ;;
pod.). Vliv kolínské aglomerace se projevuje v kvalitě vody Labe přírůstkem obsahu
l,?--ilichlorctanu. Tento nárůst 1,2-dichlorctanu při průchodu Labe oblastí kolínské aglomarace
dokumentuje obrázek č. 11.
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ODPADY Z OPRAV ŽELEZNIČNÍ TRATE A JEJICH VLIV NA KVALITU VODY

RNDr. Evžen GABRIELi Výzkumný ústav železniční Praha - pracoviště Brno
Gromešova 6a, 621 00 BRNO

The act about handling with wastes and others legislative provisions
excited necessity sort out problems some waste materials. Among problematic
groups rank even material from cleaning rail bed and tar oils proofed wood.
Considerable part of this problem is possible to sort out by recycling
materials. This measure will significant reduce danger for water and the
others environmental components. For unrecycleable part of wood sleepers is
probably the most advantageous liquidation by suitable burning, for material
after cleaning rail bed can't eliminated use for composting and for straight
aplication to the soil after control .

OPRAVY ŽELEZNIČNÍ TRATĚ

Opravy železniční tratě lze je rozdělit do následujících skupin:
1. Opravy traťových a staničních kolejí, které lze dále rozlišit na komplexní
rekonstrukce kolejí a těžké střední opravy kolejí. 2. Opravy výhybek, které
lze dále rozlišit na komplexní rekonstrukce výhybek a těžké střední opravy
výhybek.Při opravách tratě dochází k vyzískání materiálu (z toho vzniklo ozna-
čení výzisk, které se používá pro pojmenování veškerého materiálu získaného
2 oprav), který lze opětovně využít nebo je k nepotřebě. Opravy jsou prováděny
v časových intervalech, jejichž délka je závislá na provozním zatížení tratě.

Komplexní rekonstrukce kolejí a výhybek.
Vyzískaný materiál je možno znovu přímo použít, regenerovat, použít jako dru-
hotnou surovinu nebo s ním naložit jako s odpadem. Výzisk lze rozdělit na že-
lezný materiál (kolejnice, podkladnice a drobné kolejivo, mechanismy výhybek),
železniční pražce (dřevěné nebo betonové), podložky (pryžové nebo
polyetylenové) a materiál štěrkového lože (kompletní nebo zbytky po
čistění).Při komplexních opravách tratě se používá sítového čistění kameniva
štěrkového lože a štěrk zbavený jemnozrnné frakce je vracen zpět do kolejového
lože nebo je provedena úplná výměna kameniva. Při komplexních opravách výhybek
se štěrkové lože odtěží bagrováním a je nahrazeno novým kamenivem.

Těžké střední opravy kolejí a výhybek
Při tomto typu opravy kolejí je prováděno čistění nebo úplná výměna štěr-

kového lože. U oprav výhybek je provedena úplná výměna štěrkového lože.[4]

Z hlediska způsobů nakládání s výziskem se jako problematické jeví dřevě-
né pražce a odtěžené štěrkové lože, především jemnozrnný podíl z jeho čistění.

ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE

Od roku 1991 je v ŠDVÚ Bratislava řešen státní výzkumný úkol Výroba a vý-
voj ekologicky únosných dřevěných železničních pražců. Cílem úkolu je komplex-
ní řešení problematiky dřevěných pražců. Hlavními body řešení problematiky
jsou:

1.Vývoj a výroba ekologicky únosných dehtových olejů
2.Nové postupy v impregnaci dřeva
3.Důsledně prováděná recyklace s maxináIním zhodnocením upotřebeného
•ateriálu.

Z hlediska ekonomického i ekologického se při hospodaření s impregnovaným
dřevěným materiálem jeví jeho maximální recyklace a znovuvyužití. Reimpregnací
lze i z poškozeného dřeva dostat zcela funkční výrobek za zlomek nákladů na



nový výrobek. Celkově lze vyzískané dřevěné pražce rozdělit na:
1. použitelné, které je možno dále rozčlenit na:

- zcela funkční (opětovné použití v koleji po ošetření montážním olejem
- funkční po regeneraci (plná využitelnost po tlakové reimpregnaci)
- funkční po úpravě (po zkrácení a reimpregnaci možno použít jako pražce pro
průmyslové nebo báňské účely)

- pro zvláštní využití (materiál se zachovalými částmi lze po vytřídění, úpra-
vách a reimpregnaci použít např. na kostky pro podlahy otevřených hal
- velmi levný a kvalitní materiál)

2. nepoužitelné (zcela narušené pražce, odrezky, piliny). Nejvýhodnějším
se zda být využití značného energetického potenciálu (1 m 3 starého pražce ob-
sahuje > 100 kg impregnačního oleje). Při dodržení optimálního spalovacího
režimu lze tento materiál dokonale spálit bez úniku nebezpečných látek (podle
dosavadních zkušeností je dostačující teplota 1200°C). Skládkování je ekono-
micky velmi nevýhodné a ekologicky nepřinosne.[3]

V roce 1992 se naše pracoviště zabývalo jednorázovým hodnocením obsahů
škodlivin v dřevěných pražcích a posouzením možnosti ukládání podle platných
předpisů. V následujících dvou tabulkách je uveden výtah výsledků analýz.

Výsledky analýz vodného výluhu pilin z pražců (druh dřeva je označen písmenem
J - borovice, D - dub; dvojčíslí za pomlčkou značí rok výroby v tomto století;
hodnocení podle Nařízení vlády č.513/1992 Sb. - ###-hodnota do limitu I.a,
###-hodnoca do limitu II.a, ###-hodnota do limitu III.a)

Stanovení

a [ptS/cm]
pH
PCD [ng/1]
As [ng/1]
Cd [ng/l]
Pb [ng/1]
Cr [ng/1]
Cu [ng/1]
Zn [ng/1]
Mn [ng/1]
Fe [mg/l]
Hg [Mg/l]

Vzorek

J-67

137
4.61
145
10
A.2
30.A
26
222
360
720
10.8
1

D-89

257
5.71
157
11
2.2
38.5
89.2
214
320
240
1.04
1

D-56-57

264
5.83
172
15
1.6
36
52
134
750
700
4.76
< 1

D-37

244
5.43
212
17
2.2
32.8
25.6
230
1810
740
1.5
< 1

Stanovení

AI [mg/1]
Ba [ng/1]
Be [ng/1]
Ni [ng/1]
Se [ng/1]
Ag [ng/1]
v [ng/i]
CrVl[ng/l]
co [ng/i]
Ca [mg/l]
Mg [mg/1]
NEL [mg/l]

Vzorek

J-67

1.22
158
80
66
26
10.4
< 10
< 20
< 5
42
4
3.96

D-89

0.56
120
< 50
56
24
10.8
< 10
< 20
< 5
36
3.7
1.12

D-56-57

0.84
167
100
80
24
21.2
< 10
< 20
< 5
54
9.4
1.5

D-37

1
128
140
105
26
16
< 10
< 20
< 5
48
7
28.6

Výsledky analýz celkových obsahu látek v pilinách z pražců a v impregnačním
oleji (hodnoty stanovení jsou v jednotkách uvedených u názvů stanovení,
hodnoty pro impregnační olej v mg/l; hodnocení podle Nařízení vlády č.513^1992
Sb. - ###-hodnota přesahující limit přílohy č.3; hodnocení podle Názoru NŽP ČR
- písmeno v horním indexu značí překročení limitu pro odpovídající kategorii)

S' anovení

PCB [ng/kg]
naftalen [mg/kg]
fenantren [mg/kg]
fluoranten [mg/kg]
benz(k)fluoranten [mg/kg]
benz(b)fluoranten [mg/kg]

J-67

21.6
690
1100
650
50
30

Vzorek

D-89

105
60000
16300
7000
210
200

D-56-57

70.7
23000
10400
6200
440
330

D-37

131.8
11500
3700
6000
290
230

Impreg.
olej
[mg/1]

2.4
470000
82000
30000
2000
2030



benz(a)pyren [rag/kg]
chrysen [mg/kg]
PAU [mg/kg]
NEL [mg/kg]
Cd [mg/kg]
Pb [mg/kg]
Hg [mg/kg]
AI [mg/kg]
Sr [mg/kg]
Ni [mg/kg]
Cxi [mg/kg]
Zn [mg/kg]
Mn [mg/kg]
Fe [mg/kg]

29
140
2689C
2700c

1.1*
22.3
< 0.5
1360
51.9
19
63.8
114
226
43400

51
2000
85761C
9100C
0.3*
5
< 0.5
350
23.7
5
29.3
38.9
41
4400

310
1200
41880c

7200C
0.6*
10.7
0.6*
1500
25.9
10.7
39.4
281*
157
14800

150
930
22800C
4700C
0.7*
18.5
< 0.5
2210
42.4
18
48.3
336*
182
22600

820
12000
598850
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

KOLEJOVÉ LOZE A JEHO ZNEČISTENÍ

Znečištěním štěrkového lože z hlediska jeho funkčnosti se rozumí zvýšení
podílu jemnozrnné frakce ve štěrku lože. Míru znečištění reprezentuje součini-
tel znečištění Sz, který představuje zastoupení frakce se zrny o průměru 3( 22
mm. Například pro lože relativně čisté je Sz 3( 15%, pro lože silně znečištěné
je Sz > 50%. Pro opravy štěrkového lože slouží frakce o velikosti zrn 32-63 mm
nového nebo recyklovaného štěrku. Při strojním čistění je kromě nadsitné
frakce, mechanicky vhodné pro další použití, vyzískán i značný objem jemnozrn-
né podsitné frakce, která není využívána a má tedy charakter odpadu. Znečiště-
ní štěrkového lože je způsobeno povětrnostními vlivy, provozní* zatížení* tra-
ti, technologií zpracování štěrku, vzlínání* ženin ze zemí pláně, přepadem
a propadem přepravovaných materiálů, naplavenín z přilehlých území a zbytky
vegetace z kolejového lože a blízkého okolí.

K výzisku materiálu dochází nejen při strojním čistění kolejového lože,
ale také při sanačních pracích na zemním tělese a pražcovém podloží a při
opravných pracích na železničním spodku. Celkové množství vyzískaného materiá-
lu lze odhadnout na _ 1.5 ail. nVrok, z čehož strojní čistění vyprodukuje
průměrně 1.0 mil. m3/rok. Problematika neřízeného ukládání tohoto materiálu na
svahy zemního tělesa a pod. a přetrvávající potřeba zlepšení stavu tratí pove-
de v budoucnu ke vzrůstu objemu výziskového materiálu o dalších 0.5 mil.
•Vrok. Celkově tedy lze předpokládat produkci výzisku z oprav na železničním
tělese 2.0 nil. nVrok. Úroveň kontaminace výzisku a kameniva cizorodými lát-
kami se liší podle stupně provozního i expozičního zatížení a je pro různé lo-
kality různá. Podle dosavadních výsledků je nejvýznamnější možnost zvýšených
obsahů ropných látek a některých těžkých kovů.fl]

NEL ve výzisku štěrkového lože (hodnocení podle Nařízení vlády č.513/1992
Sb. - M#-hodnota přesahující limit přílohy č.3; hodnocení podle Názoru MŽP ČR
- písmeno v horním indexu značí překročení limitu pro odpovídající kategorii)

Beroun
Trať č.
Trať č.
Skládka
lože do
Skládka
lože do

Lokalita

- trať č.170, km 70.4, 89.1, 89.7
432, tunel č.14 - tzv. harmanecký
250, žst
výzisku
hloubky
výzisku
hloubky

. Brno - Rečkovice
po ručním čistSní kolejového
0.25 m v žst. Most

Počet
V7O rk.fl

3
2
2
2

po strojním čistění kolejového 3
0.45 m v žst. Most

Obsah NEL

min.

360*
2 9 ' . .-••

127*
570"

1530C

raax.

520'
5U-.fi
172*
575B

1600C

[mg/kg]

průměr

' 467*
, 4030C

150*
573»

1565C



Trať č.320, km 269.55-270.55, 277.5 a 277.6
Skládka výzisku po strojním čistění kolejového
lože v obvodu TD-Brno-jih
Skládka výzisku po úplném odtěžení kolejového
lože v prostoru žst. Brno-hl.n._
Výzisk z opravy výhybek v žst. Žilina
Dlouhá Třebová - skládka prosevu - výzisk z
výhybek ústeckého zhlaví
Dlouhá Třebová - skládka prosevu - výzisk z
širé trati - kra 249, kolej č.l

5
D 7

3

2

3

3

583B
481*

8900C

75200C

960B

223*

841B
625»

9400C

76600C

1300c

359*

725B
530B

9170C

75900C

1160C

282*

Při hodnocení obsahu NEL ve vodných výluzích je třeba vycházet ze skuteč-
nosti, že na znečištění kolejového lože se z ropných látek podílejí převážně
mazací oleje, jejichž maximální rozpustnost ve vodě se pohybuje kolem 0.5
mg/l. Podle dosavadních zkušeností nebylo této hodnoty ve vodném výluhu výzis-
ku kolejového lože dosaženo (zjištěné hodnoty se pohybovaly v intervalu
0.02-0.2 mg/l). V rámci výzkumných úkolů našeho pracoviště v letech 1983-85
byly zkoumány vzorky výzisku z čistění kolejového lože na základě analýz prů-
sakové vody.[1,2]

NEL a kovy v infiltrátu z výzisku čistění štěrkového lože (hodnocení podle
Nařízení vlády č.513/1992 Sb. - ###-hodnota do limitu I.a, ###-hodnota do
limitu II.a, ###-hodnota do limitu III.a)

Lokalita

Den

NEL [mg/l]
Fe [mg/l]
Mn [mg/l]
Pb [ng/1]
Cu [ng/1]
As [ug/1]
V [Ug/1]

Hradec

2.

0.02
8.63
0.45
25
9
10
20

nad !
(trať č.'

58.

__
0.22
0.10
1
9
<2
5

131.

0.02
—
—
<1
13
<2
<5

Svitavou
250)

211.

0.02
1.42
0.23
2
7
<2
<5

301.

0.04
1.15
0.10
3
4
<2
<5

Jehnice
(trať č

37.

0.03
2.26
0.16
4
30
2
8

92.

0.04
0.80
0.13
4
8
2
6

.260)

166.

0.09
—
—
1
60
<2
<5

246.

0.02
0.43
0.08
2
5
<2
<5

336.

0.02
1.96
0.11
3
4
<2
<5

Podle hodnocení celkových obsahů kovů po úplné minaralizaci vzorku byly
doposud zjištěny zvýšené obsahy Cu, ojediněle i Pb (hodnoceno podle Názoru MŽP
ČR).

Podle agrochemických rozborů se v případě vzorků výzisku z širých tratí
jedná o značně úživný substrát s alkalickou půdní reakcí a vysokým nasycením
kationty, vysokým obsahem humusu a menším podílem jílnatých částic. Vzorky
vykazovaly nadlimitní obsah Cu. Nebyly prokázány nadlimitní obsahy Cr, Cd, Pb
a Hg. Substrát má univerzální použití a v případě nepřekročení limitů
nebezpečných kontaminantů je možné i využití v zemědělství (komposty, půda).

LI ;RATURA_
[1] Gab.iel,E.;Švanda,J.(1992):"Podkladová zpráva pro kontrolní den úkolu

X 00 27 007"
[2] Šedivý,J.(1984):"Stanovení ropných látek ve vodě a půdě", Účelová

publikace VÚV č.10
[3] Komora,F.(1993):"Likvidace výrobků ze dřeva impregnovaného dehtovým

olejem"
[4] JUttner,M.(1992):"Základní program odpadového hospodářství liniové opravy

železniční tratě"
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ABSTRACT

The degree of deformations is considerable in particular at largo water re-
servoirs built in instabilized of just slightly stabilized grounds. At Ne-
chranico water reservoir which has been in operation for almost 25 years the
banks at the sector monitored has fallen back if calculated as an area for
about 1 hectare.

ÚVOD

Jedním z největších inženýrských děl, která vytváří člověk, je vodní dílo.
Přirozeně, že velké objemy vody mají značný energetický potenciál, který nul
dosti silný vliv na přilehlé okolí, zejména na formování nové břehové zóny.
Převládajícími inženýrskogeologickými procesy na březích vodních děl jsou
abrazc, sesuvy, zvetrávaní, eroze. Jde o problém neobyčejně aktuální, nobov
zkušenosti z provozu velké řady nádrží ukazují, že v důsledku přetváření
břehů dochází nejen k ohrožení komunikací a různých typů zástavby, ale takt'
k úbytku půdy a k negativnímu působení na krajinotvorná hlediska, na esteti-
ku břehové zóny, na možnosti rekreačního využívání nádrží atd.

PROGNÓZY PŘETVÁŘENÍ BŘEHŮ NA VODNÍCH NÄDRŽÍCH

V současné době jo vypracováno a užíváno již mnoho prognostických teorií,
snažících se vystihnout složitý proces přetváření břehů, především určením
jejich konečného stádia. Ze zkušeností vyplývá, že zejména pro praktickou
potřebu provozovateli! je nezbytná prognóza časového průběhu přetváření bře-
hů, nebot podle něho se řídí úvahy o rozsahu a typu očekávaných deformací
a volbě protiabraznich opatření. Kritériem je porovnání ztrát z titulu de-
formace břehu ''?," a náklady "N" na protiabrazní opatření. Navrhované meto-
dy prognózy břehových deformací na vodních nádržích představují soustavu
početních a grafických operací, jejichž provedení umožňuje stanovit veliči-
nu posunu hrany břehu, objem rozplaveno horniny, objem splavenin, usazují-
cích se na svahu x̂ obřežní mělčiny a také sestrojit odpovídající předpovída-
ný příčný profil břehu a pobřežní mělčiny na dané období.

Ovšem výchozí hodnoty vkládání do výpočtů nejsou většinou reprezenta-
tivní, chybí zatím porovnání spolehlivosti jednotlivých metod a proto i vý-
sledky výpočtů ústupu břehové čáry v čase mají často spekulativní ráz.

Jako nejvhodnější metoda předání výsledků prognózy je rajónová mapa
břehů nádrže, kde jsou zachyceny očekávané formy přetváření břehu. Sestave-
ní této mapy by měl předcházet podrobný rozbor strukturních, klimatogennich,
hydrologických a jiných faktorů, působících na zatopené území a přilehlé
okolí, fl)

V zónách ohrožených abrazl se zakreslí předpokládaná konečná dominan-
ta ústupu břehové čáry. Nej složitějším případem porušení břehu přehradních
jezer jsou sesuvy. Výzkum těchto procesů vychází především ze studia geolo-
gických, hydrogeologických a klimatických poměrů daného území. Na těchto
podkladech se pak mechanika zemin a mechanika hornin zabývá stanovením
vlastností zemin a hornin, aby se dala stabilita svahu vyjádřit kvantita-
tivně. Výsledným cílem tohoto komplexního průzkumu je geotechnické řešení,
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::~Oŕuj ící k prevenci nebo k sanaci těchto procesů. V souladu s výskytem do:?.-•
•:--.jících inženýrskogeologických procesů může být předložena i inženýrskorjec-
.'.gická mapa využití okolí vodní nádrže pro rekreační a jiné účely.(3)

DEFORMACE BŘEHŮ A OKOLÍ VODNÍHO DÍLA NECHRÁNÍCE

.T.Jní dílo Nechranice je situováno v nejméně příznivých geologických a mor-
>!ogických podmínkách terciemi pánve na severozápadě Čech.

Nepříznivé vlastnosti převážně terciérních sedimentů byly příčinou
istých svahových pohybů především nárazových svahů meandru Ohře v geolo-

•:.cké minulosti. Takové svahy byly vždy náchylné k obnově sesouvání vliv-:
•ivhodného zásahu člověka.

Vybudováním vodní nádrže {byla zprovozněna na jaře 1968) v důsledku
.••.!utí vodní hladiny na provozní kótu se vytvořilo jezero o ploše t3tněř '.
".- t; maximální hloubkou 48 m. Pozorování břehových změn, k n i n;": došlo :.
..lni nádrži téměř od začátku napuštění nádrže až do současnosti, ukazuj .
i výskyt inženýrskogeologických procesů, které lze shrnout následující::
působen: abraze, sesouvání, osypy, řičení, opadávání jednotlivých bloků,
•v": t r A vání.

Téměř polovina délky břehového obvodu je zasažena exogenními procer.-.
.:•>: s výskytem abraze a lokálních sesuvů, který do roku 1989 tvořil břeh
•ou čáru v délce asi 2000 m, během provozu vodní nádrže ustoupil až o 10 r

"•r::v'<:h metrů u jednotlivých profilů.

Vyjádřeno plochou, úbytek půdy činí víc než jeden hektar zemô'lč] y.V.i
.'ľ.'.y, která byla využívána především k pěstování lesní školky. Ovšem i:akv
:'>šlo k velkým ztrátám na výpěstcích, jejichž kořenový systém nebyl v/ižr.
•"ekář.kou pro postup abraze výše po svahu.

7c :;naze zabránit dalšímu ústupu břehů a tím především nevratnému •'::
:•; půdního fondu bylo rozhodnuto podnikem Povodí Ohře sanovat úsek vytvoř.
'r. tělesa ve formě kamenné rovnaniny s užitím biologických prostředků. ."
• ť'-m'"'ř ojedinělý případ, kdy sanační opatření se prováděla s cílem ochr
v půdy.

Ovšem ke ?.cela neuváženému rozhodnutí o výstavbě velké chatové ns.i :
v cc! obce Poláky došlo v území do značné míry ohroženém sesouváním v o';v.
: ;.u uvedení nádrže do provozu. Ačkoliv toto území bylo vymezeno jako .-;•
•.•-•!•.•', a podklady pro toto opatření byly uloženy v Geofondu a na okre-r.:. í
:.:;titucích, došlo přesto k zástavbě a to dokonce v místě nápadných akt:-: í
:.oh nesuvů. V r;oučasné době jsou již zničeny nebo vážně ohroženy někťťi"-'
-.iťy a pozonky situované v místě aktivního sesuvu.

Sesuvný areál u obcí Poláky a Hořenice je stále intenzivněji využívá: i
V.hlcdnrc k temu, že jižně od tohoto území se počítalo s lomovou těžbou h;v 1
•ho uhlí, byly vědomě do sesuvného území umístěny dvě linky volmi vysok''•:• 8
. .:''tí. Tak došlo k ohrožení stability některých sloupů a bylo nutno bucV- |.
;t novO. rřehlednou situaci sesuvného území u obcí Poláky a Hnřenicc- ;-.o.v. 'í
., :. ."•. i-vl-':.""•"• rod-':v.'i •-.Asledu j ící obrázek. (2) i
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Přehledná situace sesuvného úžení u obci Poláky n Hořenico.
Kiocén: 1 - prachovité Jílovce, 2 - vypálená ;íly (porcela-
nity). Kvirtér: 3 - terasové písčité Stírky, 4 - spraäe,
v podloží převážní Stěrky. 5 - aktivní seBUvy (stav v r.l?Sj
6 - fosilní i recentní aoíasnS uklid-.ěni* sesuvy, 7 - poddolc-
vané \3zemí •

ZAVĚR

Výsledky pozorování přetváření břehů na vodních nádržích zřetelně ukazují,
že tento proces má vážnější důsledky v našich podmínkách a na našem území,
než se v rámci řešení problému vodohospodářů dosud předpokládá.

Na příkladu vodní nádrže Nechranice, kde břehy jsou budovány jílovi-
tými horninami,vlivem abraze došlo ke značným břehovým deformacím a tudíž
i k velké ztrátě půdního fondu. Ochrana především půdního fondu zdůrazňuje
nutnost se zabývat problematikou přetváření břehů vodních nádrží i tam, kdo
dříve bylo možno ponechat vývoj břehů přirozenému průběhu, nebot v tomto
případě jde o nenávratné škody. Nevhodným zásahem lidského faktoru u sesuv-
ných břehů bylo vyvoláno oživení starých a vznik nových sesuvných pohybů a
tím došlo k ohrožení hospodářských a technických staveb.
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Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen

A b s t r a c t - Research was carried out on five plots in the
beech ecosystem and on the reference plot which was a clear-cut
area. The age of the beech stand is 80 - 90 years , the stocking
is 0,9. Fagetum pauper is the group of forest types, the average
annual precipitations amount to 778 mm. This paper compares
quantity of elements in wet deposition between clear-cut area and
beech ecosystem (troughfall) during the year and seasons of year.
The are expessed in kg.ha"1 and in *. Results are in the tables
1 - 3. •

ÚVOD A PROBLEMATIKA

Lesné ekosystémy svojím veľkým indexom povrchovej plochy
filtrujú a vyčesávajú z ovzdušia značné množstvá imisných prvkov.
V Západných Karpatoch pre zdravé životné prostredie rozhodujúci
význam majú bukové ekosystémy. Buk je najrozšírenejšia drevina
v slovenských lesoch a pôvodne bola zastúpená na 85 % výmery
lesných geobiocenóz. Chemizmus zrážok, ktoré sa dostávajú do
korunového priestoru sa podstatne mení a vyvoláva aj relevantné
zmeny pôdy. V príspevku sa posudzuje zmena kvality a kvantity
mokrej depozície so zameraním na kyslosť zrážok, obsah sulfátov,
nitrátov, amónia, vápnika, horčíka, draslíka a sodíka.

Vo výskume chemických vlastností zrážok i kolobehu živín
v lesných ekosystémoch je dôležité poznať dynamiku ich časových
zmien, koncentrácie jednotlivých prvkov, ako aj ich depozíciu
v priebehu roka. Tento príspevok sa zameriava na zmenu depozície
sledovaných prvkov bukovým ekosystémem, porovnáva jej hmotnosť
na holine a v poraste v kg.ha"1 za rok a v jednotlivých ročných
obdobiach. Po prechode zrážok korunovým zápojom bukového porastu
dochádza ku zmene depozície sledovaných prvkov, ktorú vyjadruje
koeficient obohatenia.

CHARAKTERISTIKA VÝSKUMNÝCH OBJEKTOV

Výskum sa uskutočňoval na bukovom ekologickom experimentálnom
stacionáři (EES) Kremnické vrchy - Kováčova. Ide o ekosérie glôch
s rozličnou denzitou (zakmenením), ktoré má založené Ústav
ekológie lesa SAV vo Zvolene na výskum lesných porastov. Bukový
ekologický experimentálny stacionář je situovaný v JV časti
Kremnických vrchov, v hornej časti povodia Kováčovského potoka.
Bukový porast má 80 až 90 rokov a zakmenenie 0,9. Nadmorská výška
sa pohybuje v rozpätí 460 - 510 m n. m., expozícia je prevažne
západná, sklon svahu 15°. Pôdotvorný substrát tvoria andezitové
tufové aglomeráty s nasýteným variantom andozemnej kambizeme.
Stacionář patrí do 3. lesného vegetačného stupňa, do živného radu
B, skupiny lesných typov Fagetum pauper nst. (Kukla 1988).
Po klimatickej stránke prináleží stacionář do mierne teplého.



mierne vlhkého vrchovinového okrsku Bs s priemernou ročnou
teplotou 6,8 "C a s priemerným ročným úhrnom zrážok 778 mm
(Střelec 1988).

Stacionář je rozdelený na 5 čiastkových plôch s označením:
K - kontrola, M - mierny zásah, S - stredný zásah, I - intenzívny
zásah a H - holina. V čase výskumu ťažbový zásah na čiastkových
plochách stacionára ešte nebol realizovaný. V rámci čiastkových
plôch sa výskum situoval na tzv. miniplochy, topograficky
vymedzujúce súvislý životný priestor dvadsiatich stromov buka.
Výber minoplôch sa orientoval do reprezentatívnych a vzájomne čo
najlepšie porovnateľných stanovištných a porastových podmienok.

METODICKÉ POSTUPY

Na každej miniploche z piatich čiastkových plôch (K, M, S, I,
H) sa inštalovalo po 10 kolektorov z plastickej látky (spolu 50
kusov) a na holine 2 kolektory (jednotná záchytná plocha 660
cm 2). Kolektory sa rozmiestnili na ploche rastového priestoru 20
stromov. Vzorky zrážok sa odoberali a ich objemy sa merali
po každej zrážkovej udalosti. Po zmeraní objemu v každom kolektore
sa vzorky z 10 kolektorov každej čiastkovej plochy porastu
zhomogenizovali, čím sa získalo 5 zmiešaných vzoriek. Podobne
z 2 kolektorov na holine po zmeraní objemu sa získala jedna
zmiešaná homogénna vzorka. Popri týchto odberoch sa vždy odoberali
aj vzorky vody v hornej časti Kováčovského potoka, ktorý sa
nachádza pod EES (Bublinec, Dubová 1989).

Odobraté vzorky vody sa analyzovali fyzikálnochemickými
a chemickými metódami, vybranými podía chemickej povahy
stanovovaného prvku alebo stanovovanej veličiny (pH-metria,
pX-metria, spektrofotometria, atómová absorpčná a emisná
spektrofotometria, odmerná analýza). Na správne stanovenie hodnoty
pH je nevyhnutné jej stanovenie do 24 hodín po odbere vzorky.
Dominantný vplyv na hodnotu pH má teplota, preto sa kalibrácia
meracej sústavy (pH/mV-meter, sklená a referenčná elektróda), ako
aj vlastné meranie vzoriek robí pri 25° C. Taktiež stanovenie
dusičnanov a amónnych iónov sa robí do 24 h po odbere vzoriek.
Na stanovenie dusičnanov sa použila dusičnanová iónovoselektívna
elektróda s dvojmostíkovou kalomelovou elektródou, pričom
pri koncentrácii dusičnanov pod 5 mg.L"1 sa využila technika
štandardných prídavkov. Fotometrická metóda sa použila na
stanovenie amónnych fosforečnanových iónov. Na stanovenie vápnika,
horčíka, draslíka a sodíka sa použila metóda atómovej absorpčnej
a emisnej spektrofotometrie, pričom vzorky sa rozprašovali
do plameňa. Sírany sa stanovili titračne.

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Za účelom mať lepší prehľad o depozícii sledovaných prvkov
sa získané výsledky zaradili do 4 ročných období: jar (marec,
apríl, máj), leto (jún, júl, august), jeseň (septeiu.•..•••r. október,
november) a zima (december, január, február). Koncentrácii prvkov
(mg.L"1), ktorá sa získala analýzou vzoriek je ýznamná
charakteristika, avšak úplnější obraz o zaťažení lesných
ekosystémov nám predsa len dáva vstup vyjadrený v hmotnostných
jednotkách (kg.ha"1)/ ktorý zohľadňuje aj objemy zrážok. Hodnoty
uvádzané pre bukový porast sa získali ako priemer hodnôt z piatich
čiastkových plôch (K, M, S, I, H), na ktorých ešte nebol



realizovaný Sazbový zásah. Získané
v nasledujúcich tabuľkách 1, 2 a 3.

výsledky sú uvedené

Hmotnosť depozície sledovaných prvkov vyjadrená v kg.ha"1,
resp. v % za rok a za jednotlivé ročné obdobia uvádzajú tabuľky
1 a 2.

Tabuľka 1. Depozícia sledovaných prvkov za ročné obdobia, resp.
za rok v kg.ha"1a v % na holine EES Kremnické vrchy

Prvok

H+

N-NOä
N-NH4
P
K+

Ca + +

Mg + +

S-SOi
Na+

spolu

jar

kg/ha

0,1
0,8
1,8
0,0
3 ,3
5,6
1,2

13,9
1,1

27,8

31,6

0,3
2,9
6,5
0,0

11,9
20,0
4,6

49,9
3,9

100

> *

H

leto

kg/ha

0,0
1,7
2,4
0,2
3,2
4,4
0,8
7,2
0,7

20,6

0 0
8,3

11,7
0,8

15,5
21,4
3,9

35,0
3,4

100

23,4 *

o 1 i n a

jeseň

kg/ha

0,0
12,1
1,3
0,1
2,3
1,7
0,2
7,9
0,6

26,2

29,'

0,0
46,1
5,0
0,4
8,9
6,6
0,7

30,0
2,3

100

' %

zima

kg/ha

0,1
1,6
1,3
0,0
0,9
3,8
0,4
4,5
0,9

13,5

15,;

0,6
12,0
9,8
0,0
6,5

28,2
2,7

33,8
6,4

100

*

r o

kg/ha

0,2
16,2
6,8
0,3
9,7

15,5
2,6

33,5
3,3

88,1

k

0,3
18,4
7,7
0,3

11,0
17,6
3,0

38,0
3,7

100

100 %

Tabuľka 2. Depozícia sledovaných prvkov za ročné obdobia, resp.
za rok v kg.ha~'a v % v bukovom ekosystéme EES

Prvok

H+

N-NO3
N-NHÍ
P
K+

Ca + +

Mg f +

S-SO4
Na*

spolu

Kremničke

jar

kg/ha

0,1
1,3
2,1
0,2

32,1
7,3
2,3

12,0
0,9

58,3

44, f

%

0,2
2,2
3,6
0,3

55,1
12,5
4,0

20,6
1 ,5

100

> *

s vrchy

B u k o v

leto

kg/ha

0,0
2,9
2,2
0,4

13,0
5,6
1,4
8,0
0,7

34,2

26,2

*

0,0
8,5
6,4
1,2

38,0
16,4
4,1

23,4
2,0

100

í %

Ý P 0 r i

jeseň

kg/ha

0,0
7,4
2,3
0,7
6,1
2,2
1,0
7,0
0,6

27,3

20,?

%

0,0
27,1
8,4
2,6

22,3
8,1
3,7

25,6
2,2

100

> *

1 s t

zima

kg/ha

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

10,9

8,č

0,9
15,6
9,2
0,0
7,3
17,4
4,6

40,4
4,6

100

r 0

kg/ha

0,2
13,3
7,6
1,3

52,0
17,0
5,2

31,4
2,7

130,7

10C

k

*

0,2
10,2
5,8
1,0

39,8
13,0
4,0
24,0
2,0

100

Z týchto1 tabuliek je zrejmé, že do bukového ekosystém
v s t u p u j e 8 8 , 1 k g . h a " 1 . r o k " ' s l e d o v a n ý c h p r v k o v k ý m •••• -'"'-••



po prechode korunovým zápojom sa ich už zachytáva 130,7 kg.ha"-.
rok"1. Najväčší podiel z depozície sledovaných prvkov za rok
na holine tvorí síra (38 %). V podkorunových zrážkach sa zistila
najväčšia depozícia u draslíka (39,8 % zo sledovanej depozície).
Pri vzájomnom porovnaní ročných období najväčšia depozícia
sledovaných prvkov je na jar. Na holine 27,8 kg.ha"1.rok"1, t.j.
31,6 % z ročnej depozície a v poraste 58,3 kg. ha"1 .rok"1 , t.j.
44,6 * z ročnej depozície sledovaných prvkov. Ak sa pozrieme
na kvantitu každého žo sledovaných prvkov na holine i v poraste
je zrejmé, že síra, ktorá tvorí najväčší podiel v ročnej depozícii
na holine má najväčší podiel aj v ročných obdobiach, a to na jar
49,9 *, v lete 35 * a v zime 33,8 %. Hoci na jeseň nemá najväčší
podiel - ten patrí N-NOä (46,1*) - množstvo síry (30*) v porovnaní
s ostatnými sledovanými prvkami nie je zanedbateľné a je druhé
v poradí. V podkorunových zrážkach (tab. 2) v ročnej depozícii
dominoval draslík (39,8 *) . Podobne dominuje draslík aj v jarnom
období (55,1 *) a v letnom období (38 *) nad ostatnými sledovanými
prvkami. V obidvoch týchto obdobiach hneď za ním nasleduje síra
(20,6 * na jar, 23,4 % v lete). V jeseni je síra taktiež druhou
v poradí (25,6 % ) , avšak za N-NOi s 27,1 %-ným zastúpením.
V zime šíre znova patrí prvenstvo (40,4 *) medzi všetkými
sledovanými prvkami.

Zmenu depozície sledovaných prvkov po prechode korunovým
zápojom bukového porastu, ktorú charakterizuje koeficient
obohatenia zrážok vyjadrujú údaje v tabuľke 3. Získali sa z hodnôt
dvoch predchádzajúcich tabuliek ako pomer množstva sledovaných
prvkov v podkorunových zrážkach (Tab. 2) v kg.ha"1 ku množstvu
sledovaných prvkov v zrážkach zachytených na holine (Tab. 1)
v kg.ha"1 za ročné obdobie, resp. za rok.

Tabuľka 3. Obohatenie zrážok po prechode korunovým zápojom
bukového porastu

Prvok

H*
N-N03
ÍÍ-NH4
P
K*
Ca + +

Mg1" "*
S-SO4
Na*

spolu

Koeficient

jar

1,0
1,6
1 ,2

12,0
9,7
1,3
1 ,9
0, 9
0 ,8

2,1

obohatenia podkorunov

leto

0,0
1 , 7
0,9
« , 0
4,1
1 , 3

1 , J
1,0

1,7

jeseň

0,0
0,6
1,8
•', 0

2,7
1,3
5 , 0

o,s
1,0

1,0

z iraa

1,0
1,1
0,8
0,0
0,9
0,5
1 ,?•
1 .0
0 ,6

0 , 3

ých zrá
•

r 0

1,
0,
1,
4,
5,
1 ,
2 ,
0,
0 ,

šok

k

0
f-.
1
3

1
."1

j

5

Celkové obohatenie zrážok po prechode korunovým zápojom
oukového porastu pri súčte všetkých sledovaných prvkov sa zvyšuje,
najvyššie je na jar (2,1-krát). Táto hodnota postupne klesá
k zimnému obdobiu a za rok predstavuje obohatenie o 1,5-krát.
Z údajov v tejto tabuľke je ďalej zrejmé, že najväčšie obohatenie

"'v—iino'-'-1- :-,rá?Vach za rok zo všetkých sledovaných prvkov ir-



u draslíka (5,4-krát) a fosforu (4,3-krát). V jarnom a letnom
období tieto dva prvky predstavujú tiež najväčšie obohatenie
zo všetkých sledovaných prvkov. Na jar je obohatenie o fosfor
12-krát a o draslík 9,7-krát, v lete o draslík 4,1-krát a o fosfor
2,0-krát. Ha jeseň znova dominuje obohatenie o fosfor (7,0-krát),
po ňom nasleduje horčík (5,0-krát) a vzápätí draslík (2,7-krát).
Zima je v porovnaní s ostatnými ročnými obdobiami málo výrazná, čo
je vzhľadom na neolistený stav bukového ekosystému pochopiteľné.
Najväčšie obohatenie tu predstavuje horčík (1,3-krát) a za ním sú
N-NO3 (1,1-krát) a H+ so síranovou sírou (1-krát).

ZÁVER

Získané výsledky depozície sledovaných prvkov v kg.ha"1

za rok, resp. ročné obdobia sú významné z toho dôvodu, že
predstavujú ich vstup atmosferickými zrážkami a vyjadrujú ich
kvantitatívny stav po prechode korunovým zápojom bukového porastu.
Sírany tvoria v zrážkach najvyšší podiel zo sledovaných prvkov.-
Synchronizácia zrážok na holine a v bukovom poraste svedčí
o výraznom exogénnom ovplyvňovaní síranovej dynamiky v poraste.
Depozícia dusičnanového dusíka (N-NO5) je najväčšia na jeseň
Cna holine i v poraste). Z hľadiska vegetácie jesenný, ale aj
zimný vstup N-NO3 má len malý význam, pretože v tom čase je už
málo biologicky sorbovaný a prevažne sa vyplavuje do podzemných
vôd. Amoniakálny dusík (N-NHÍ) tvorí približne polovicu depozície
N-NO5 a po prechode korunovým zápojom dochádza k jeho pohlcovaniu.
Depozícia draslíka sa líši od depozície ostatných prvkov. Rozdiel
spočíva v tom, že najväčšia depozícia v podkorunových zrážkach sa
zistila už na jar a v lete. Depozícia draslíka na jar (32,1 kg.
ha" 1) presahuje depozíciu síranov (12 kg.ha" 1)- Vysvetlenie
možno hľadať vo fenológii, ako aj v invázii cicavého hmyzu
v sledovanom období. Horčík patrí k prvkom s najnižším obsahom
v atmosferických zrážkach. Po prechode zrážok korunovým zápojom
prichádza k ich obohacovaniu z 2,6 na 5,2 kg.ha~1.rok " 1 (o 100 %)
(Bublinec 1988).

Na záver treba ešte zdôrazniť, že zaťaženie našich lesov
škodlivinami neustále narastá aj v relatívne "čistom" prostredí.
Je to varujúca skutočnosť, ktorú musíme s využitím všetkých
prostriedkov odvrátiť.
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Within the period 1989 - 1992 the national task "Research into the
Effects of the Nuclear Power Plant Temelín on the Hydrosphere and other Compo-
nents of the Environment" was investigated in the T. G. Masaryk Water Research
Institute, Prague, in collaboration with other institutions. The paper presents
a summary of the principle findings about the status of the hydrosphere from
the aspect of the occurrence of radioactive and non-radioactive substances,
hydrobiological characteristics and thermal conditions in the wider environ-
ment of the nuclear power plant Temelín. In addition, results of aerial sur-
veys of the reference level of soil contamination due to natural and artifi-
cial radionuclides are given. Using design data about the discharged substan-
ces under operational of emergency situations, the effect of the nuclear power
plant Temelín with an output of 2000 MW on the quality of water and soil was
estimated.

V souladu s požadavky Mezinárodní atomové agentury ve Vídni /I/, praxí v
sousedních státech např. Spolkové republice Německo /2/ se vyžaduje vyšetření
základních referenčních hodnot ukazatelů radioaktivního a neradioaktivního zne-
čištění a dalších parametrů prostředí v období před zahájením provozu jaderných
elektráren k možné kontrole a hodnocení vlivu jejich následného provozu na zá-
kladní složky životního prostředí. Z hlediska radioaktivních látek je tento po-
žadavek v našich podmínkách umocněn reziduálním znečištěním po havárii jaderné-
ho reaktoru v Černobylu v roce 1986 /3/.

S tímto cílem byl založen úkol "Výzkum vlivu jaderné elektrárny Temelín
na hydrosféru a další složky životního prostředí".

Dále je prezentován souhrn hlavních poznatků za období 1989 - 1992 /4-9/.

SOUHRN DOSAŽENÝCH POZNATKS

Stabilní látky
V úseku Vltavy mezi Hlubokou a Prahou - Podolím a v hlavních přítocích

Lužnici, Otavě, Sázavě a Berounce byly sledovány změny ukazatelů kvality vody
so zvláštním zaměřením na prioritní polutanty - specifické organické látky a
kevy. Zjištované hodnoty v současném období vyhovují požadavkům nařízení vlády
ČR č. 171/92 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění
vod.

Kritickým ukazatelem jakosti vody na horním toku Vltavy byla chemická spo-
třoba kyslíku manganistanem, CHSK . Díky střetu zájmu Jaderné elektrárny Teme-
lín (dalo JETE) a JiP Větrní došlo k výraznému zlepšení kvality vody v tomto
ukazateli v celém podélném profilu Vltavy. Na příkladu odběrového místa Vltava
Týn nad Vltavou clošlo ke zlepšení CHSK o 80 %, z průměrných 49,8 mg.l"1 na
10,?. mcj.l , při současnem.snížení variačního koeficientu hodnot CHSK z při-
bližně 50 % na 20 %.

Vysoké zatížení nádrže Orlík fosforem na úrovni kolem 400 t ročně přetrvá-
vá. Zdrojem jsou především splaškové odpadní vody (mimo JETE), přítoky ze
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zem.'-.ielnky obhospodařovaného povodí a lokální zdroje znečištění.

Radioaktivní látky
V ukazatelích celkových objemových aktivit převažuje příspěvek ' K. Z

umělých radionuklidů je zvýšeny výskyt Cs a Sr na úrovně 10 - 20 mBc.l
vlivem černobylské havárie.

Deponie počernobylského Cs v povodí Vltavy nad odběrovým miste" Týn
nad Vltavou s plochou 3645 km 2 je přibližně 13 TBq. Odtok Cs z území před-
stavuje za předpokladu £)růměrného průtoku profilem Týn nad Vltavou a průměrné
objemové aktivity 10 mBq.l" zanedbatelný podíl, méně ne?. 0,1 % deponie. 'Cr:
bude působit dlouhodobě po zahájení činnosti JETE a bude komplikovat zjištová-
ní vlivu elektrárny.

Tritium.bylo zjištováno jako zbytkové znečištění po pokusech jaderných
zbrar.í s průměrnými objemovými aktivitami 3 Bq.l s trendom poklesu jeho kon-
centrací.

Pozornost byla věnována zjištování změn obsahu tzv. umělých radicnuklidú
ve dnových sedimentech nádrže Orlík, zejména Cs (poločas 30 r), 1 3 Cs (2 r)
a Sr (poločas 28,5 r ) . Hmotnostní aktivity Cs byly průměrně asistovány
214 ± 42 Bq.kg"1 (1990), 150 - 78 Bq.kg"1 (1991) a 212 ±'83 Bq.kg"-1 (1992).
Hodnoty byly přibližně o 1 řád vyšší než v okolí jaderné elektrárny Dukovany.
Podíl hmotnostních aktivit 1 3 7 C s a 1 3 4 C s 8,2 (1990) resp. 10,7 (1991) resp.
16,7 (1992) potvrzuje černobylský původ radioizotopů cesia (ponor aktivit tCch-
to izotopů v období po havárii byl 2 ) . Hmotnostní aktivity Sr byly zjištová-
ny v rozmezí hodnot pod mezí detekce 8 Bq.kg" až 18 Bq.kg" a odpovídají za-
stoupení Sr ve směsi radionuklidů černobylského původu.

Výsledky modelových zkoušek zaměřené na studium rozdělení radioaktivních
Iňtok mezi vodu a nerozpuštěné látky resp. dnové sedimenty, potvrdily výíP.ar
z'ichytu radion.uk] idů na pevné fázi a tím podmínek pro kumulaci radioakí ivn: -;•
látok vo dnových sedimentoch nádrže Orlík.

Umólcj radio:v,:klidy detekovatelné v důsledku čemobylskO havárie Ľ.idov. r

přihlédnutím k poločasům premeny a zatížení celého území okolí JETE půr.c-bit
dlcuhodobě a jsou totožné s radioaktivními látkami, kter*' jsou rotonci.Vlrv" r :̂:-
-ař.eny v provozních a havarijních výpustech JETE.

Hydrobiologickú charakteristiky
Kádr?. Orlík jo vysoco eutrofizovaná. Výr.r.yt vodního ••.•.••"•tu siľiic norřízr.i-

vč působí a C.TÍ'3."'.! jo rekreační využití nádrže zojmóna v pf ;"''•>:• -vých čánť-.-ch r.a;:
S'T.it̂ kcn Vltavy a Otavy. Současnou kritickou situaci "jo r.T'T::".i' vyřešit í-zv.r.c
sy:;te::;.itickým n.-íižováníin celkového přísunu for.foru - pravj-'ro-l̂ b:-."- až. n.i h:.,ci-
T'.cvtii pocl li"""' v.1" x . K dosažení těchto podmínek by bylo t f oba r.ii?.̂:-.i t v y r ~ r. š'. ~ -
:i"' odpadri íc!i \-n:] •• koncc;itr<icí vcTikerého fosforu nad 1,0 ;r,'j.l~ rl-:> vzdutí v.'
držo Orlík. Eutrofi::aco nádrže by víak neměla být přítokem otcnO.r.vch vod r.
Ji'.TK v podstat"1 ovlivněna.

Flo'.'.o v ':nín T-.nzónních změn druhové struktury a velikost: bior;a:;y fy '.-.̂ :-l;ink-
t̂:•.'.• '/ :i':-lr:"i 'rlík a jejích přítocích byly zajištěny údaje pro po.-děj:"í popu-
zování pří.paiJri.Vcii zněn kvality vody v souvislosti s provozem JETE.

V současno době se již projevilo, vlivem činnosti odparky v JiP Větrní,
zlepšení kvality vody v profilech Hluboká a Týn nad Vltavou zvýšením koncen-
trace chlorofylu-a a biomasy autotrofních organismů ve vodě.

Obr,ah Cs v rybách z Orlíku byl v roce 1990 vyšší u dravců (sumec, .šti-
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ka, okoun), u kterých se pohyboval v hodnotách 11,5 - 13,8 Bq.kg čerstvé vá-
hy svaloviny, kumulační faktor byl 103, u nedravých ryb (kapr, cejn) obdobného
stáří dosahoval 2,3 - 2,5 Bq.kg"1 čerstvé váhy masa. Ve svalovine ryb bylo

Cs kumulováno 2x více než v kostech nebo vnitřnostech. Detekováno bylo i
Cs, jehož hmotnostní aktivita u dravců byla až 1,8 Bq.kg" čerstvé váhy ma-

sa a u nedravých ryb 0,2 - 0,4 Bq.kg . V letech 1991 a 1992 byf v rybách za-
znamenán postupný pokles obsahu radioizotopů cesia až na přibližně 1/3 ve srov-
nání s rokem 1990.

Ve vodních makrofytech odebraných v profilu Vltava Hluboká, Týn nad Vlta-
vou a Hladná se aktivita_137Cs pohybovala v letech 1990 - 1992 v rozmezí hod-
not mezi 45 - 115 Bq.kg"1 a Cs 8 - 1 4 Bq.kg" při vztažení na sušinu.

Výsledky experimentálního sledování působení radibnuklidů na vodní orga-
nismy ukazují, že pro většinu vybraných radionuklidů se jeví nejvíce radiosen-
zitivní jikry ryb v prvních hodinách po oplození. Po tomto kritickém období
citlivost jiker na ozáření výrazně klesá. Vyvíjející se jikry jsou schopny vy-
tvořit ochranný mechanismus proti radiačnímu ozáření, který je však vzbuzen
pouze vyššími aktivitami. Nižší radiace nezpůsobuje jeho vznik a může proto
škodlivě působit na vývoj jiker.

Poznatky získané v této problematice v rámci řešení úkolu byly využity
pro stanovení limitních hodnot ukazatelů III nařízení vlády CR Č. 171/92 Sb. v
kategorii radioaktivních látek. Z hlediska působení radioaktivních látek tyto
hodnoty zabezpečují dodržení požadavku ukazatele II/9 stejného nařízení, kte-
rým se stanoví, že nesmí docházet ke snížení produktivity vodního ekosystému
ani k závažnému zúžení druhového spektra vodních organismů resp. překročení
nejvýše přípustných hodnot dávky nebo objemové aktivity radionuklidů.

TEPLOTNÍ A TRANSPORTNÍ POMERY

K posouzení účinku oteplení vody Vltavské kaskády kapalnými odpady jader-
né elektrárny Temelín byl využit bilanční model.

Terénní práce byly zaměřeny na zjištování rychlosti, směrů proudění a tep-
lot podhladinovými automatickými přístroje RCM-7. Bylo prokázáno, že v období
stratifikace není možno předpokládat stabilní epilimnickou vrstvu na ploše ce-
lé nádrže, že vltavské rameno se promíchává v celém objemu a že pro transport
vody z JETE jsou rozhodující translační proudy v hypolimniu.

Model uvažuje vliv vstupů a výstupů a rozhodující hydrometeorologické vli-
vy. Jeho součástí byl i odhad skutečné doby zdržení vody v nádrži Orlík stano-
vené na základě dvouletého sledování změn stabilních izotopů O a H. Takto
byla skutečná doba zdržení stanovena na 27 dní a byla rozdělena Úměrně objemům
těch částí nádrže, které se aktivně zúčastňují transportu, tj. vltavské rameno
a hypolimnium pod soutokem s Otavou. Z výpočtů vychází, že i v kritickém obdo-
bí vysokých teplot a nízkých průtoků dojde při instalaci 2000 MW ke zvýšení
teploty na výtoku z Orlíka pouze o 0,3*C. Teplota epilimnia se nezvýší, proto-
že odpadní voda se promíchá s chladnější vodou z vltavského ramene a zařadí se
pod stabilní epilimnickou vrstvu.

Polní měření v orlické nádrži rovněž umožnilo stanovit doběhově doby v
jednotlivých částech kaskády, což bylo využito pro posouzení Očinku maximální
projektové nehody.
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KONTAMINACE ÚZEMl RADIOAKTIVNÍMI LATKAMI V OKOLÍ JETE

Současný stav kontaminace zalesněného a nezalosněného území v širším oko-
lí JETE přírodními a umělými radionuklidy byl zjištěn leteckým geofyzikálním
mapováním. Byly získány regionální informace, které jsou v oblasti umělých ra-
dionuklidů zcela nové. Z odvozených map pro Cs je zřejmé, že se podílí na
sumární radioaktivitě území relativně významně v rozmezí 2 - 12 %. Maximální

1̂ 7 —2
plošná aktivita Cs dosahuje ca 7 kBq.m

Výsledky těchto prací jsou použitelné pro komplexní posouzení stavu kon-
taminace životního prostředí v současné době a představují výchozí úroveň pro
srovnání se situací v budoucím období.

Prognóza vlivu maximální projektové nehody JE z hlediska kontaminace úze-
mí vycházela z modelových řešení úniku radionuklidů do ovzduší a jejich násled-
né depozice na zemský povrch. Za konzervativně volených okrajových podmínek a
pro meteorologické charakteristiky, při kterých dochází k relativně malému
rozptylu látek a intenzivnímu přenosu radionuklidů z ovzduší na území, je na
příkladu Cs zřejmé, že plošné aktivity vyšší než jsou průměrné resp. maxi-
mální plošné aktivity zjištěné výše při leteckém mapování současného pozadí by
byly dosaženy jen v blízkém ok .'.í JETE a na relativně malé ploše.

PROGNÓZA VLIVU PROVOZNÍCH A HAVARIJNÍCH VÝPUSTÍ JETE

Prognóza vlivu odpadních vod JETE na kvalitu vody v profilu Vltava Kořen-
sko vycházela z posouzení rozhodujícího zdroje znečištění a tím jsou odluhy
chladící vody zahuštěné odparem s faktorem 4,25.

Za konzervativního předpokladu odebírání vody s charakteristickou jakostí
c90 v Pr°filu T í n na|3 Vltavou (Hněvkovice), jejího zahuštění a směšování s vo-
dou z Vltavy v profilu Hladná (Kořensko) při kvalitě c 5 0 a zabezpečeném průto-
ku vody 9,47 m .s~ dojde ke zhoršení jakosti pro hodnocené ukazatele v rozme-
zí 8,3 - 19,5 %. Výsledné koncentrace látek budou nižší než limitní hodnoty
pro povrchové vody podle ukazatelů III nařízeni vlády ČR č. 171/92 Sb.Za prů-
mGrných průtoků vody ve Vltavě bude stav přibližně 5x příznivější.

V ukazatelích radioaktivních látek byl posouzen vliv tzv. tritiových od-
padních vod, které jsou nejvíce diskutovány. (Důvody vypouštění tritiových vod
jsou zejména působeny potřebou udržovat z radiohygienického hlediska maximálně
přípustnou hladinu koncentrace tritia ve vodách užívaných v primární části
elektrárny. Přípustná koncentrace byla určena na 3,7 GBq.m" . Tento požadavek
je u elektráren zajišťován odpouštěním tzv. čistého kondenzátu primárního chla-
divá, přečištěného několikanásobnou iontovou výměnou a destilací, do průmyslové
kanalizace a dále do řeky.)

Podle projektových podkladů je roční bilance vypouštěného tritia pro dv •
bloky JETE 40 TBq.r . Průměrná koncentrace tritia v profilu Kořensko bude
vOetnř- pozadí 132 Bq.l" při zabezpečeném průtoku a za průměrných průtoků i
úmorně nižší, v profilu Kořensko 27 Bq.l" a v Praze - Podolí 12 Bq.l"1. M;..:i-
mální konjontrace tritia, při dodržení limitních koncentrací ve vodách v odpad-
ním kanálu, budou ve Vltavě při zabezpečeném průtoku krátkodobě do 550 Bq.l" •

Z hlediska ostatních umělých radionuklidů se počítá s roční bilancí 1
GBq.r" . Vypouštění těchto radionuklidů bude interferovat s výskytem radionu-
klidů počernobylského původu a zvýšení celkové objemové aktivity beta v profi-
lu Kořensko bude působit zejména vypouštění odluhu z chladících věží.

Souhrnně lze konstatovat, že objemové aktivity tritia a ostatních radionu-
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klidů vyhovují za provozních podmínek limitu pro vodárenské toky podle nařízt-
ní vlády CR Č. 171/92 Sb.

V případě havarijních úniků by byl plošný spad radionuklidů v intervalu
objemových aktivit 10 Bq.m resp. 10 Bq.irT . Za konzervativně zvolených
předpokladů, dojde v poměrně úzké vločce uniklých plynů ke spadu na vltavské
rameno 104 Eq.m a na epilimnickou vrstvu pod soutokem s Otavou 10 Bq.irT .

Při spadu na vltavské rameno a epilimnium nádrže Orlík je možné očekávat,
že po dobu 9,2 dne bude vytokat nekontaminovaná vody, protože podíl difúze je
zanedbatelný. Ve vltavském rameni bude objemová aktivita 422 Bq.m" , která se
při přechodu do hypolimnia zředí na 292 Bq.m . Protože hypolimnium nádrže
Orlík je největší zásobní prostor, je možno doby zdržení v dalších částech
kaskády sčítat a ke zředění dojde pouze průtokem Sázavy a Berounky. Při střed-
ním průtoku Q = 82,75 m .s pod soutokem s Otavou a minimálních průtocích v
Sázavě a Berounce, je možno očekávat zvýšenou objemovou aktivitu v Praze - Po-
dolí po 20,5 dnech o hodnotě ca 254 Bq.m" .

90Při maximální projektové nehodě se uvažují jako rozhodující izotopy Sr,
Cs a J. První dva je možno považovat za dlouhodobě, x J s poločasem 8,2

dní sníží objemovou aktivitu v důsledku radioaktivní přeměny na ca 18 % a v
Praze - Podolí by objemová aktivita J byla 45 Bq.m .

Při izotermii platí pro celý obsah nádrže Orlík experimentálně stanovená
doba zdržení 27 dní. Potom by byla celková doba transportu aktivity do profilu
Praha - Podolí 40.3 dne. Z hlediska koncentrací radioaktivních látek se to pro-
jeví v případě J dalším poklesem objemové aktivity radioaktivní přeměnou na
8 Bq.m" .

Vypočtené objemové aktivity odpovídající podmínkám maximální projektové
nehody vyhovují limitům podle přílohy III nařízení vlády ČP. č. 171/92 Sb.

Dťuo byly zhodnoceny možnosti ohrožení hlavních zvodní a vodárenských
zdrojů v širším okolí JETE. Zdroje v jihočeských pánvích patří mezi velmi deb-
řo ochráněné. Zdroje mělké podzemní vody v blízkosti vodních toků patří mezi
dobro chráněné, všechny zdroje v krystaliniku do vzdálenosti 10 km pak mezi
potenciálnu méně chráněné. Tato skutečnost se týká podmínek za maximální pro-
jektové nehody.

DOPORUČENÍ PRO ŘEŠENÍ V DALŠÍ ČAfOVÉ ETAPĚ

Ha základě projednání dosavadních výsledků řešení v závěru roku 1992 by-
lo doporučeno pokračovat ve sledování změn ukazatelů jakosti prostředí se
zvláštním zaměřením na hydrosféru v Ocelném rozsahu tzn. zejména těch, kde
jsou těsnější vazby na očekávaný vliv JETE.

Cílem je založení systému pro kontrolu a hodnocení dlouhodobého vlivu
;."•.! unooti JETE na hydrosféru v podmínkách doznívajícího vlivu havárie jaderné-
:-. .• reaktoru v Černobylu, který by navazoval na systó:- radiační kontroly provo-
zovatele a spolupracoval s územně příslušnými laboratořoxi i.odniků Povodí,
příp. dalJÍni.

Z hlodiska náplně je potřebné podchytit časové a pro- ':••: - . :._, obsahu
umělých radionuklidů ve Vltavě a hlavních přítocích včetně jcUment-ů a bioma-
sy, ve zdrojích podzemních vod, vodárenských kalech a v kalech z čistíren od-
padních vod v širším okolí JETE. Dále je třeba upřesnit poznatky o referenčních
úrovních vybraných neradioaktivních látek a teplotních a transportních poměrech
v nádrži Orlík resp. ve Vltavské kaskádě v předprovozním období JETK.
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Prognózu vlivů JETE jo třeba zpřesnit podle bilančních a koncentračních
limitů radioaktivních a neradioaktivních látek ve. vypouštěných odpadních vo-
dňch podle podkladů provozovatele za provozních a mimořádných situací.

Dalo je třeba prohloubit nedělové zkouiiky znmč-řené na výzkum chování ra-
dioaktivních látek v systému voda - sediment - bionasa a výsledky porovnat s
chováním radionuklidů počernobylského původu v terénních podmínkách, k upřes-
nění podkladů pio posuzování migrace radionuklidů v hydrosfére.
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EKOLOGICKÝ MODEL HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ

ing. ŠINDLAR Miloslav
Povodí Labe
Víta Nejedlého 951
Hradec Králové 500 8 2

Summary

This article is dealing with a method of the evaluation of
anthropogenic activities influence on ecosystems of watercourses
and their riparian bands, and the first partial results of it on
the Czech part of the Labe river. Special attention is paid to
the weights of criteria assessed in dependance of the character
of a river, and the type of riparian area- Ecological model of
hydrographic network is done in the frame the Labe software that
makes creating of description databases possible for any river or
a network of watercourses, and enables to carry out a computation
of cumulative quality of the environment in localities with
homogenic data on a stream according to the settled regime of
valuation. An exemple of evaluation is presented.

Text

Vodní toky a jejich poříční (potoční, pramenné) zóny vytváří
v krajinném ekosystému významné subekosystémy, které jsou
charakteristické výraznou provázaností ekologických vazeb od
pramene až po ústí (vodní režim, erozní a akumulační procesy,
vláhové poměry a mikroklima v poříční zóně, významná migrační
cesta, aj . ) . Jejich stabilita je závislá na druhové rozmanitosti
podmíněné přirozeným vývojem neustále se obnovujících biotopů
erozní a akumulační činnosti proudící vody.

Vzhledem k faktu, že Česká republika je již z historického
hlediska poměrně hustě osídlena, jsou v dnešní době všechny dílčí
krajinné ekosystémy antropogenně ovlivněny a lze hovořit pouze
o jejich většin nebo menším postižení. Stav ekosystémů vodních
toků a jejich poříčních zón lze vyjádřit souborem
reprezentativních parametrů, které však jsou téméř vždy vzájemné
nesrovnatelné. Proto byl v organizaci Povodí Labe zpracován
ekologický model hydrografické sítě s názvem software Labe, který
umožňuje vytvořit popisové databáze pro lokality na toku určené
počáteční a konečnou kilometráží, nadefinování multikriteriální
analýzy a následné vyhodnocení.

K stanovení souhrnné kvality ekosystému z vybraných
hodnotících kritérií je použito transformačních užitkových funkcí
(viz obr. č.l), které převedou nesrovnatelné vstupní hodnoty P^
do bezrozměrného intervalu užitku [0,1]. Expertním odhadem týmem
specialistů je dále u každého kritéria stanovena hodnota
suboptimální hranice P j g o p t , která je střední hodnotou dělícího
intervalu mezi vyhovujícím a nevyhovujícím stavem.
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informační systém.
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obr.č.2, Grafické znázorněni databází v SW Labe

Podstatné v celkovému přístupu k hodnoceni ekosystémů
vodních toků poříčních zón je rozlišení závažnosti jednotlivých
hodnocených jevů (hodnotících kritéri í) v závislosti na
charakteru ' toku a jeho poříční zóny. Jako příklad lze uvést
tab.č. l , .která je podmnožinou standardních databází SW Labe,
získaných v rámci národního Projektu Labe v etapě 1991.



Hodnotící kritéria pro popis
kvality ekosystémů vodních toků
a jejich poříčních zón

abiotická složka ekosystémů

Geomorfologie a AZ poříční zóny
Morfologie trasy a podélného profilu
Morfologická rozmanitost koryta
Kvalita vody
Rozkolísanost průtoků

biotická složka ekosystémů

Ekologická návaznost na poříční zónu
Bilance ekologicky cenných území
Zoologie říčního ekosystému
Vegetační doprovod - břehové porosty

SUMA

Váhy pro kombinace
typů poříčních zón a
charakterů vodních toků

2C

0.135
0.124
0.142
0.181
0.041

0.122
0.078
0.106
0.071

1.000

4E

0.147
0.157
0.117
0.175
0.017

0.178
0.074
0.051
0.084

1.000

5L

0.147
0.112
0.156
0.157
0.115

0.058
0.098
0.037
0.120

1.000

2C -

4E -

5L -

potoční pásmo Qgod < °?6 m 's

lesnatý terén (pahorkatiny a nížiny)
řeky Qq O d > 6 m

3/s
rozptýlená zeleň, louky, pastviny, vyvinuté údolní nivy
splavné toky, plavební kanály, kanálizované toky
urbanizovaná krajina - intravilán

tab.č.l. Váhové relace (ve vybraných kombinacích typů poříční
zóny a charakteru vodního toku) souboru kritérií pro hodnocení
kvality ekosystému vodního toku a jeho poříční zóny

Na závěr lze uvést aplikaci SW Labe jako ekologického modelu
hydrografické sítě pro zhodnocení vlivu stavebních úprav na český
úsek Labe, stavební úpravy jsou zde charakterizovány napřímením
trasy toku a procentem vzdutí. Vzorová data pro některé úseky
jsou uvedena v tab. č.2 a na obr. č.3 je grafické znázornění
výsledku hodnocení. Na ose Y uvedeného grafu je znázorněno
procento maximálně možného dosažitelného pozitivního stavu
popsaného vybranými hodnotícími kritérii a vypočítá se ze vzorce:

SI = (
n
2 UH W-!

n
2 Ujsopt * 100

kde Uj - hodnoty užitku viz. obr.č.l.
W-; - váhy jednotlivých kritérií viz. tab.č.l .
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říční

km

0
12,5

277.62
286.75

300.95
313.90

360.82
369.92

název

hranic úseků

státní hranice
Děčín

Předměřice
ústí Metuje

Kuks-Stanovice
Les Království

Špindlerův Mlýn
pramen

zkrácení trasy

km

0.00

4.07

0.13

0.00

%

0.00

30.83

0.99

0.00

vzdutí

km

11.04

0.00

9.35

9.10

%

0 . 0

100.0

27.8

0 . 0

tab.č.2. Ovlivnění původních geomorfologických charakteristik'
stavebními úpravami českého Labe ( 1848 •*• 1992 ) ve
vybraných úsecích

Labe 0 - 369.92 : 369.92 km ricni
Plemenice Jizera Doubrava Orlice

I Ohře I ti Lovena Metuje
i -i

1
T™
0

+50
+40

. . . . ( .

T

Bilina

i
T

1
Ť

Vltava

1 0 0

i i i

Mrlina T
Cidlina

|
1

200

TT T
Chrudimka

TT Ť
Upa Hale Labe

300

+ 5 0
+40

Vyhodnoceni useku toku - Ovlivněni etavebnimi úpravami

obr.č.3. Vyhodnocení Vlivu stavebních úprav českého Labe

Z obrázku č.3 je patrné, že nejpostiženější úsek Labe je
mezi Předměřicemi a Jaroměří (ř. km 277.62 - 286.75) a nejméně
postižené úseky Labe st.hranice - Strekov (ř.km 0.00 - 12.50)
a přibližně úsek ústí Svatopetrského potoka - pramen
(ř. km 361.00 - 369.92). Uvedený způsob systémové
multikriteriální analýzy je určen především jako pomůcka pro
kvalifikované experty, kteří jsou dobře seznámeni s rozsahem
použitelnosti, stupněm vypovídací schopnosti a hranicí
efektivnosti při jejím použití.

Literatura:

Šindlar M.,Metodika ekologické optimalizace říčních systémů
a jejich povodí, Vodní hospodářství, 1/91

Šindlar M. a kol., Projekt Labe, etapa 1991 a 1992



R E D U C I N G E N V I R O N M E N T A L D A M A G E T O
A G R I C U L T U R A L L A N D U S I N G I M P R O V E D
C U L V E R T D E S I G N .

DAY R.A. BEng(Hons) & SINGER G. MPhil, PhD, CEng, MIMecHE,
MIWEM.

ABSTRACT

Flooding is one of the primary causes of environmental and
economic damage to agricultural land and it is frequently the
result of poorly designed culverts. This leads to greater depths
of water and thus an increased risk of flooding and
environmental damage. Culverts provide a continuation of a water
course under an obstruction and therefore play a key role in the
alleviation of flooding in both rural and urban areas. This
paper considers some of the methods available for improving
culvert performance and shows how a reduction in headwater
elevation can be achieved by the use of hooded inlets
incorporated within a comprehensive design procedure.

NOTATION

A - Area of culvert barrel
D - Culvert diameter
g - Acceleration due to gravity
H - Headwater depth
L - Length of hooded inlet
S, - Culvert barrel slope

Denotes sharp edged inlet when in
subscript

a - Hood angle

n, - increase in culvert performance (%)

INTRODUCTION

Flooding can be disastrous both in terms ot the economic
and environmental damage that is caused by damage to crops,
livestock, transportation networks and other aspects of the
natural environment in the surrounding area. The cost increases
when flooding occurs in urban areas where there is a greater
density of population, less surface absorption and higher
property costs. Culverts can be found in both of these areas and
provide one of the most common and cost effective forms of
drainage. As a consequence culverts have been extensively used
throughout the world. With the incx'ease in intensive farming
techniques large scale land drainage has taken place. The result
of thin in that the storm water flows faster off of the fields,
which is what the farmer wants, but arrives in rivers much more
rapidly, which is just what the hydraulic engineer does not
want. The improvements outlined in this paper are equally valid
for those in urban areas a« they are for those in rural areas.

Many culverts once constructed do not receive regular
maintenance leading to the blockage of the barrel and a
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'lotoriorat ion or the barrel surface and the resulting increase
in the risk of flooding.

A culvert, being simply <fi means of continuing a water
course under an obstruction, can operate more or less
efficiently depending upon the design of the inlet geometry.
Many culverts are designed with little attention paid to the
improvements that ran result from the use of more efficient
inlet and outlet designs. The consequence of using such measures
can be an increase in the design capacity of the culvert for a
given hsadwater elevation or a reduction in the headwater
elevation for the same design capacity and a resulting reduction
in the. likelihood of flooding. There are numerous types of
inlets that can be vised to provide an increase in culvert
efficiency. Straub, Anderson and Bowers, Ref.(l), locked ac
providing a large radius rounded inlet while Shoemaker and
Clayton, Ref.(2), presented, based on their model studies, a new
design for box culvert inlets for the State of Oregon. Quite
complex inlets such as side or slope tapered inlets can be'
designed but these are not only costly to construct but any
cost benefit obtained aT;j often offset by the need to prevent
downstream scour (itself an environmental concern). Many of
these inlets are most suited to new culverts and do not lend
themselves so readily to existing structures.

This paper will discuss some of the environmental problems
associated with the flooding of culverts and will offer a design
procedure to follow that takes full account of environmental
pressures yet being thorough and flexible with the use of
various types of culvert design. It will also outline
improvements in culvert performance that can be achieved with
the use of hooded inlets that can be fitted to new culverts but
can also be attached to existing ones. The result of this being
an increase in the level of protection that the structure can
offer.

STRATEGIC PLANNING FOR A CULVERT DESIGN PROCEDURE

In the United States there has been since the early I960's
a series of hydraulic engineering circulars (H.E.C's) aimed at
raising the standards of the design of drainage structures in
the U.S.A. These have laid down guidelines and procedures for
the design of drainage structures including culverts. The
provision of a simple but comprehensive design procedure that
engineers can use serves to raise the quality of culvert
design, resulting in fewer cases of flooding, scouring and
blockages etc. To establish a design procedure which covers in
detail the mathematics analysis with due regard to environmental
pressures and costs requires collaboration at several levels.
The various planning and legislative authorities along with
those with practical design, maintenance and research experience
need to po:>' their knowledge in order to create a basic design
procedure. There are in general three methods of culvert design;
a basic design method, a method of equations and a method
involving design nomographs.
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OUTLINE CULVERT DESIGN PROCEDURE

By incorporating environmental concern at the very-
beginning of the design process and establishing the benefits to
the environment that certain inlet or outlet structures can
provide leads to a more structured and efficient following of
the traditional design procedure. Once the impact, of not
providing certain improvements, on the environment has been
established the engineer has a base against which to measure any
improvements. With the resulting reduction in the risk of
environmental damage there is a similar reduction in
consequential damage to the local economy.

The three design methodologies along with other aspects of
the design procedure are shown in the flow diagram, figure 1.
The second element of the procedure looks at the impact, both
beneficial and detrimental, that such a structure is likely to
have. In this element of the flow chart two assessments are
made. Firstly, what is the likely extent of the damage to the
environment should no action be taken at the site in question.
This is followed by an analysis of the possible improvements to
the culvert performance that would result from inlet or outlet
refinements being incorporated in the culvert design. These
elements could be applied to both existing culvert installations
with proposals for increasing the level of protection that they
provide or to sites where new culvert installations are planned.
The reduction in environmental damage likely to occur is the
difference between the improvement and the no improvement
scenarios.

CULVERT DESIGN PROCEDURE

The design outline shown in Fig. 1 indicates the stages
that should be followed for the successful completion of a
culvert design. It takes full account of the use of improved
inlet design to give better culvert performance. The first stage
is to list the design data and requirements that the culvert
must meet. These requirements may be due to local authority
planning requirements or restrictions in terms of the allowable
headwater elevation or permissible scour velocities. Following
this, consideration should be given to the various options
available that can minimise environmental damage as detailed in
the preceding section.

Once che initial decisions ha'-'e been made, such as whether
or not to uce trash screens, etc. the designer can select one of
the three design methodologies. If only a quick and very
approximate culvert sizing is required, perhaps for an initial
costing, the basic design method using hoad - discharge curves
may be sufficient. For a more detailed design one of the other
f.vo methods would normally be selected. The method of situations
requiring mathematical manipulation probably most efficiently
carried out on a computer or the method using design monographs
created in the U.S.A. that can be used for the sizing of
particular types of culvert.
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INCORPORATION OF ENVIRONMENTAL CONSIDERATIONS INTO THE CULVERT
DESIGN PROCEDURE

While it may seem obvious that consideration for the
environment should be made before the commencement of any design
process, it is often avoided or overlooked simply to save time.
Often inadequate attention is paid to the need for regular
maintenance of the culvert which can lead to partial or total
blockage and the obvious consequences.

ASSESSMENT OF DAMAGE
To aid with the assessment of the benefits that can result

from improved culvert design the environment can be divided into
three key areas; Social environment, Natural environment and the
Economic environment. It is within these areas that the benefits
of installing or modifying an existing culvert inlet can be
analysed.

The first aspect is to consider the environmental damage
should no additional design take place. The assessment of this
damage can be based on anticipated water levels for a flood of a
given return period. To help with this table 1 can be used to
give an idea of the types of areas that may be of concern. Marks
can be allocated to each category depending on the amount of
damage likely to occur, for example a simple scoring system may
use the terms very high, high, medium and low to assess the
damage. The term 'very high1 could be allocated a value of say
10, 'high' 8, 'medium' 5 and 'low' 3. An alternative method may
be to estimate the cost of lost crops or livestock, repair to
damaged property or roads, loss of the use of transportation
networks, etc. Table 1 has been completed for a hypothetical
design case to give an example of how the assessment could
progress. The next step is to establish what options are
available to improve the performance of the existing situation.
If a culvert has not as yet been installed then the benefit
would be fairly dramatic and consideration will need to be given
to the inlet and outlet design to optimise its performance.

If the protection given by an existing culvert needs to be
enhanced then there are several alternatives available. These
can be split into four areas: inlet, barrel and outlet
improvements and the most drastic option of replacing the entire
culvert or installing an additional barrel. The inlet could be
bevelled or rounded or modified with wingwalls or a hooded
inlet, etc. The outlet could also be fitted with wingwalls,
rounded or bevelled. Tapering the barrel towards the outlet
provider, a more efficient transition. Improvements to the barrel
are somewhat limited and apart from regular maintenance and
possibly a smooth internal coating there is little that can be
done once installed.

IMPROVEMENTS TO CULVERT PERFORMANCE USING HOODED INLETS

While there are a number of inlet improvements available
each with their benefits and limitations this paper will look at
the improvements to culvert performance that can be achieved
with the use of a hooded inlet. The hooded inlet has the
advantage of being able to be fitted to existing culvert
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structures as well as new installations and bexng relative]
cheap and effective.

Table 1

Assessment of damage improvement
Damage category Cost before

modification
Cost after
modification

Net gain /
loss

Social:
Health risk due to pollution high medium points
Danger to life low low 0 points

Inconvenience medium low 2 points

Damage to property low iow 0 points
Disruption to emergency
services

high lov; 5 points

Unsightly debris very high low 7 points

Natural: mmm
Pamaae to flora high low 5 points
Damage to fauna high low S points
Inundation of land very high low points
Misplacement of animal life medium lov; 2 point;
Pollution high medium 2 points
Damage due to deposition of
bed material

medium low 2 points

Economic:
Crop loss $10,000 $10,000
Loss of livestock 0

Loss/damage to property 0 0

Disruption to transportation
networks

$20,000 520,000

Damage to local economy $20,000 $20,000
Cost of repairs to roads $40,000 +

.annual maint.
annual maint. $40,000

Cost of repair to buildings 0 0

Cost of repair to culvert
structure

$15,000 +
annual maint.

annual maint.. $15,000

Cost of cic-arinq debris $10,000 +
annual maint.

annual maint. $10,000

Life expectancy of culver t
Cost, of i n s t a l l i n g /
modifying culver t

N/A
N/A

30 N/A
$60,000 $G0,00C loss

Total $55,000 gain
&

40 points

Experiments conducted in the UK at the University of
Hertfordshire have used a nodal culvert to conduct tests
establishing the degree of improvement to culvert performance
that the addition of hooded inlets can provide. A pipe culvert
6.040m in length and 0.194m in diameter was used in a flume over
12m long.

The upstream end of the culvert was located in a headwall
and elevated ab'ove the channel bed using a false floor. Changes
in culvert barrel slope were achieved by raising and lowering
the outlet of the culvert. Measurements were made of the rate of



ílov; through t: li e culvert, using a precalibrated orifice plate
:'. low rr.etcr, and of the headwater elevation at the inlet to the
culvert. Tests vrere conducted for a variety of hood angles to
establish the most effective hood angle and the associated
percentage increase in performance. Figure 3 shows a line
drawing of the inlet to the culvert: with the various dimensions
labelled.

RESULT,

Oi
h Yd be
' I "1. f" '".' i", t

.-epre.-'

n c c
'í 5 n
; ' • : ] ' "

a riec

•""at ioii

tlie data from a series of flowrates and hood angles
collected a number of dimensionless stage or head -
graphs v:er" plotted, an example of one is shown in

ľh' • ordinať"; shows the relative headwater elevation,
•.? <-d i.rom t-b.o invert of the culvert inlet . The abscissa

v-Lviv- discharge or sometimes termed discharge
:,;/('/• T^- . Improvements in performance are denoted by
the curve:: from left to right thereby indicating

increase in discharge for a given headwater elevation
:reasr- in headwater depth for a given discharge. The

]?••-. 'Lied to determine the decrease in headwater
ha:.; e d on a change in the culvert inlet geometry, in
'illierc-nt. hood angles. It can be seen that depending
::•••• o i the hood angle, a, the curves move by different

/...r::, E s r; i I:G THE IMPROVEMENT IN PERFORMANCE

ř.ny improvements in head - discharge performance curves
were measured against the corresponding sharp edged inlet curve
tor that culvert barrel slope. The attenuation of the headwater
elevation for a given discharge can be measured and assuming
that there is geometric similarity, between the model culvert
and a prototype culvert, can be scaled to a culvert of
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than that for which the expor i:r>e:i':s- wor<
... . _ ; • • • • • ( _ • r . - j _

A d i s c h a r g e ::;: - . •.: G :̂ ' ľíniB .• r,, i .<;. a Q''g ~-: ' •- • " . for
.±":r-~. rr.'del cu iv-r t . has !>?e:i used as a roi<".-r-'-::cf;- •.:..:!:.::.-.- v:hic;

•;o :rea:;i;ľe chdiiae::; in iieariwator e l e v a t i o n iirom F i g . 4. For
•.".ypical p r o t o t y p e c u l v e r t of i . Om in d i a m e t e r t h e corro.^r.criäir.-
'ii:-,-:Jiarqe would h ň a p p r o x i m a t e l y 4.CG8 cuir.ecs. I t can bo r-.oo
ťro:ri f i g . -1 t-.i-icir. v a r i o u s hood angloo o f f e r d i f f e r i r .
improvements, in p'vrformancc, v/ith thr? 40 liooc: a n g l o seemingl
i n d i c a t i n g t ho lea:.'.t head fi>r a givfn d i o c i i a r g e . The cptirv.:::
hood a n g l e , a. , can be determined by p l o t t i n g tli--: percon.taqo •-Ire:
in hoadv/af or olf-v..!tion a t t h e r e f e r e n c e d i s c h a r g e , a:; mea:1. ur^r
i r o n t h e soiifit.t- on t h e c u l v e r t , againGi; hood a n g l e , l-.y f i t t i n
a poivnoinial t r t h e d a t a , 3 e e f i g . 5, the; p o i n t v;ho;"-"' dil/'da -•'

position the optimum hood angle a:v"i maximu r
perce-ntago impiovement . Tlios.e can be determined to be 1ry< .'
<:te-gr e e ?. from the horizontal and 6.35?; respect ively.

F i g . 4

Change in culvert performance with hood angle, cuJver"

barrel s.lope = 0.8?;, hood length = ID

• n t r; 0 0

10 deg x 20 deg ° 30 deg ° 4 0 deg j

A r. n fj.r.rj n r J h a r p

R e l a t i v e headwater

depth (U/D)

2 . 4 j
I

2 . 2 I

1.6 -

1.4-

0.4
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It is also useful to view the improvements in culvert
performance in terms of the actual reduction in the headwater
elevation for a given discharge and culvert. Table 2 shows the
reduction in metres of water for a range of discharges. Each has
also been scaled to give a representative reduction in headwater
elevation for the typical 1.0m diameter culvert. From table 2 it
can be seen that the drop in headwater elevation is significant
and in cases where existing culverts are overtopping for
relatively small discharges there may be an advantage in fitting
this type of inlet.

Fig. 5

•riiil. i n ••'.] I w r t . i'i-Tfj

wj ľ.h lľ ":••! anj l>-

c
Q.

Table 2

Model
culvert

discharge

0 .022mVs
•• . 03 0rnVs
:":-.04 0m7s
0 . 050m'/c
o.oeomVs
0. 07 0rn 7 s "

Reduction
in model
culvert

head

0.0117m
0.0140m
0.0176m
0.0225m
0. 0287m
0.0357m

Scaled
reduction

in head of
1.0m d ia .

culvert
0.0597m
0.0714m
0.0 898m
0.1148m
0.1464m
0.1821m

Prototype
culvert

discharge

1.292m7s
1.7 62m'/s
2.349m'/s
2.937m7s
3.524mVs
4.112m7s
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CONCLUSIONS

In summary it can be seen that improvements in culvert
performance can be achieved through the use of more
hydraulically efficient inlet configurations. Additionally when
used as part of an integrated design procedure, which takes full
account of the environmental issues that may be present, a more
comprehensive design can be established. It is only with a good
link between practicing engineers, legislators and researchers
that new ideas more sensitive to environmental issues will be
included in standard design procedures.
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WATER POLLUTION RISKS AND POLLUTION PREVENTION ACTIVITIES IN THE
CONSTRUCTION AND DEMOLITION INDUSTRY - A UK VIEWPOINT.

I.M. GRIFFITHS BSc, MSc, PhD, MIWEM and P.R. CHATFIELD BSc, MIWEM.

National Rivers Authority - Thames Region, Kings Meadow House, Kings
Meadow Road, Reading, Berkshire, UK.

ABSTRACT

London and the River Thames catchment have been subject to considerable
pressure from both urban development and redevelopment. The National Rivers
Authority (NRA) has encountered serious pollution problems from the
construction and demolition industry. This has resulted in a number of
prosecutions. A campaign has begun to raise awareness of environmental
considerations and a set of pollution prevention guidelines has been produced.
The paper will include an assessment of pollution incidents reported to the
NRA and remedial actions taken. Pollution prevention guidelines to the
construction industry will be included in the paper.

INTRODUCTION

The National Rivers Authority (1) is responsible for safeguarding the
natural water environment in England and Wales. It has a statutory duty under
the Viator Resources Act 1991 to regulate all discharges to the aquatic
environment, including those from the construction industry. The Act also
demands that environmental enhancements are made, whenever possible, within
development schemes. The NRA is the 'Competent Authority1 for monitoring
compliance with European Community Directives in the UK. It is also a
'Statutory Consultec' in the Town and Country Planning process and is active
in requesting pollution prevention measures in all developments.

The NRA in England and Wales is divided into eight regions based on
river catchments as shown in Figure 1. Each Region experiences pollution
problems associated with the nature of the river catchments and the industry
sited within them. For example, the more rural, western Regions with high
rainfall and predominantly agricultural catchments record a high proportion
of farm pollution incidents. The Thames Region experiences some farm incidents
in its rural areas but the majority of incidents are associated with urban
areas and include industrial, sewer related (foul and surface water) and road
traffic accidents. The Region has seen the greatest pressure for urban
development in the UK and has consequently experienced a high number of
pollution problems from the construction industry Pollution prevention
activities have been concentrated in this area.

Pollution of the aquatic environment can occur from a number of
construction and demolition activities. The most common are accidental
spillages of oil from temporary fuel tanks (often due to vandalism at insecure
sites), damage to sewers and underground pipework, pumping of silty or
contaminated water from excavations and the careless demolition of storage
tanks, with no prior inspection. All of these practices could be improved, and
the risks reduced, with increased awarenass and care by the industry.
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All sizes of construction and demolition activity may pose a risk and
the NRA has been engaged in an extensive pollution prevention campaign,
targeting small contractors and large construction companies alike.

The planning process is equally important in the prevention of pollution
and in the minimisation of environmental impact of the completed development.
As a statutory consultee the NRA uses this mechanism to ensure that
developments do not pose an unnecessary risk to the aquatic environment and
recommends that pollution prevention measures are incorporated at the design
stages. It also seeks to influence the mode of construction of major projects
in the vicinity of watercourses. Close links have been rstanlishod with the
Department of Transport with respect to road building activities.

The NRA has addressed this problem on a number oi fronts. A strict,
policy of prosecution for pollution offences has the intention of changing
attitudes within industry. This has been backed by support from the courts
with an increase in the fines given at Magistrate Courts from a maximum of
£2,000 to £20,000 in 1991. Fines are unlimited in the Crown Court and large
claims for damages under civil law are another major incentive. A continuing
programme of pollution prevention campaigns is being undertaken to reduce 1

pollution, to increase awareness and to educate all involved in the risks to ,
the aquatic environment. j

DEVELOPMENT IN THE SOUTH EAST OF ENGLAND i

..;>• South East of England is home to 17.5 million people and the economy f
has performed strongly over many years, This has resulted in considerable ,;

development pressure in this densely populated area to fulfil housing and
industrial needs and the increasing demand for travel. Development includes
public sector projects such as roads, airports, water undertakings, housing,
schools and hospitals and private sector projects such as housing, factories,
offices, warehousing and other commercial premises.
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Figure 2 has been drawn from the Department of th« Environment's Housing
and Construction Statistics <2). It demonstrates the overall size of the
industry in the UK and the growth over the period from 1981 to 1991. It also
shows the marked increase in private sector projects in the UK and highlights
the pronounced effect of the worldwide recession since 1990 which has hit the
"onstruction industry particularly badly.
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25,000 -:

20,000

10,000
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Year

Public Sector Privato Sector Total

Figure 2. UK Construction Industry Growth and Activity (Contractors Output
(New Work) 1981-1991)

Statistics from the same source show that contractor's output for all
new work occurring within England and Wales during 1991 to be £22,418 million.
Of this amount, £9,791 million (44% of the total for England and Wales) is
attributed to new work in the South East.

The current recession has resulted in a slowing down of construction
projects over the past two years. However, economic reports suggest some
resurgence and a strengthening of the housing market at the start of 1993
which may indicate a general recovery which will, once again, lead to
increased construction activity.

POLLUTION INCIDENTS

The NRA responds to reports of pollution incidents and will take action
to reduce the impact on the aquatic environment. A report on incidents
occurring in England and Wales is given in the NRA publication 'Water
Pollution Incidents in England and Wales - 1990' CT. It will investigate the
circumstances of the incident and will take legal action if the incident is
substantiated, provided sufficient evidence can be collected.

NRA - Thames Region maintains a computerised database of pollution
incidents from which statistics can be drawn and trends identified. Figure 3
shows the number of reported incidents and prosecutions taken in the Thames
Region since 1974. These are typical of the trend seen throughout England and
Wales. It should be stressed that these figures relate to reported incidents
not all of which may be substantiated.
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Figure 3. Pollution Incidents and Prosecutions 1974-1992 - NRA Thames Region

A significant rise in reported incidents is noted from approximately 800
in 1974 to approximately 3400 in 1992. This increase can be partially
attributed to a greater public awareness of pollution issues, greater leisure-
time and higher expectations for the river environment. However, there is a
significant underlying upward trend in the number of incidents which probably
reflects the level of activity in all sectors of industry in recent years.

The number of prosecutions has increased since 1990 following the
formation of the NRA from the former Water Authorities. The NRA's remit, as
a strong independent regulator, has resulted in more prosecutions being taken.
It must be emphasised, however, that these are criminal prosecutions requiring
sound evidence and detailed case preparation.

Engineering 35
Landfill/Waste disp. 8
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Metallurgical 7
Chemical Industry 26

Textile Industry 2
Food Industry 2G

>, Paper Industry 8
_J Oil Industry 10

/í
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Other 163

Total Number 344

Figure 4. Substantiated Pollution Incidents from Industry in 1992 - NRA
Thames Region
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Substantiated incidents are generally about two third:; o t t-he total
reported figures but do not include incidents where rapid remedial action by
the NRA may havo prevented water pollution. By examining the data from 1992
in more detail the contribution from the construction and demolition industry
becomes evident. Figure U gives a breakdown of the substantiated incidents
from the industrial sector. Of the Zkh incidents, 51 were directly attributed
to construction and demolition, the largest single identified category. Of
these, 14 were thought to cause significant environmental damage and 8 have
been recommended for prosecution.

In Figure 5 these incidents are categorised by type and oil is shown to
be the predominant problem. Incidents include accidental damage to temporary
oil storage tanks by contractors and vandalism at insecure sites. Other
incidents include demolition of tanks or pipelines whilst the systems still
contain oil and the deliberate disposal of oil into drainage systems. Silt is
the next most important problem causing 23 incidents, of which 18 were due to
dewatoring. Silt is often pumped directly or indirectly into rivers from
foundations, sheet piling work or from other excavations. Sewage is also lost
from construction sites, usually as a result of damage to sewers, whose
location was unknown, raisconnections from foul to surface water sewers or
careless construction work on sewers or sewage treatment works themselves. In
one incident a drilling rig, used for site investigations, drilled directly
through a major sewer, causing serious pollution problems and requiring
expensive remedial work to the sewer.

Oil (Other) 9 _,.--

Chemical 1 [

Oil (Tank/Drum) 8

Oil (Pump) 4

Sewage 4

Builders Rubble 2

Silt (Other) 5

Silt (Dcwatering) 18

Total Number 51

Figure 5. Substantiated Incidents from Construction/Demolition by Type 1.992 -
NRA Thames Region

POLLUTION PREVENTION CAMPAIGNS

The NRA 'ias placed an increasing emphasis on pollution prevention in all
sectors of industry. This is now well established in the NRA - Thames Region
and has included the appointment of three Pollution Prevention Officers in
1991 who have the specific task of organising and carrying out pollution
prevention work within the Region.

Pollution prevention takes the form of planning advice and pollution
prevention visits to industry. In the"latter case there is currently (1992/93)
a programme of 2,200 visits per year which are split roughly 66:33 between
planned visits and those made in response to circumstances such as pollution
incident;;. In addition a range of literature has been produced since 1992



which includes a set of guidelines giving advice on measures that can be taken
uo avoid pollution.

The large number of companies operating within the Thames Region means
that only a small proportion are visited each year. In order to reach more
companies it was decided to carry out a series of campaigns which involved
targeting specific industrial sectors and sending out guidelines relevant to
their activities. The construction and demolition industry was the first
targeted as a consequence of the significant number of pollution incidents in
the Region caused by the activities of such companies.

Approximately 550 civil engineering, construction and demolition
companies operating within the Region were sent a letter explaining the
problem along with relevant pollution prevention guidelines, including one
specifically concerned with the construction and demolition industry. The
latter gives general advice rtlating to the prevention of silt/cement entering
watercourses from the washing out of concrete mixers or dewatering activities,
as well as advice on the storage of oil and chemicals. It also emphasises the
need to have a secure site as several incidents have arisen due to vandalism.
This guidance note is included in Appendix 1.

The response from the companies was both positive and encouraging with
a number requesting further copies of the guidelines for distribution among
key staff at all their sites. Several companies planned to incorporate them
in their Health and Safety and site manuals.

STATUTORY POWERS

The NRA has considerable powers under the Water Resources Act 1991 "' to
enter sites, gather evidence and prosecute offenders. It can take remedial
action to mitigate the effects of a pollution incident. If the source of
pollution is identified, costs incurred in this work are recharged to the
polluter.

The Water Resources Act 1991, for the first time in UK water law, has
provision for the introduction of powers to prevent and control pollution by
the making of regulations. These were successfully introduced in 1991 for the
Storage of Silage, Slurry and Agricultural Fuel Oil <5) in response to continued
major pollution incidents from agriculture. Similar regulations could be
implemented for the storage of oil and the NRA is assisting in the drafting
of regulations aimed at all oil storage tanks other than those serving
individual houses. These will lay down minimum criteria for tank design,
including bunds to contain any spillages.

Under the Town and Country Planning Act, 1947 "" the NRA is a statutory
consultee in the planning process and will make representations to the
planning authorities to ensure that appropriate pollution prevention measures
are Incorporated in the final development and during the construction phnsc.
Most planning authorities incorporate these comments in the planning
permissions granted to the developer, but there is currently no statutory
obligation for them to do so. If the developer causes pollution the NRA will
take appropriate action under the Water Resources Act. There is currently some
pressure to amend the law to make the NRAs conditions binding.

DISCUSSION

The NRA has been very concerned at the number and severity of pollution
incidents arising from the activities of the construction and demolition
industry. These are, for the most part, avoidable and attention to detail and



good site husbandry would prevent most incidents. Preventative measures shoulu
include improved site security, locking and providing full containment of fuel
tanks and careful siting of refuelling sites. A full survey of all underground
pipes, tanks and sewers should be undertaken before re-developing sites.
Dewatering of excavations and riverside piling exercises should be done with
adequate settlement facilities and the NRA should be contacted before
proceeding. The NRA is keen to assist in this and has offered training in
pollution prevention to industry, and free site inspections and audits are
undertaken. A comparison with Health and Safety on construction sites can be
drawn, where cultural changes, provision of adequate equipment and
modifications to working practices have considerably reduced accidents.

If improvements are not made, it is probable that regulations similar
to the 'Storage of Silage, Slurry and Agricultural Fuel Oil Regulations',
specifying engineering requirements for the storage of oil on sites could be
imposed under the Water Resources Act 1991.

It is essential that companies adopt voluntary measures and the
Pollution Prevention Guidelines issued by the NRA draw attention to the risks
and suggest actions that can be taken. The response from the industry has been
good and many firms are incorporating these into their procedures. A number
of companies are producing environmental statements for internal use and
public scrutiny. Some are adopting quality assured management procedures and
may seek accreditation under British Standard (BS) 5750 (7). A new quality-
assurance standard, BS 7750 <a) provides a specification focusing on
Environmental Management Systems. Companies working to this standard will
adopt and demonstrate high standards of environment management performance in
all aspects of their work. Equivalent European and American standards exist
and their application will make improvements to the organisational culture of
progressive companies leading to a reduction in pollution and improvements the
public perceptions of the companies.

In order to prevent and minimise pollution, input at the early stages
of schemes is important and the development planning process is vital in this,
at the strategic and individual plan level. Developers can be made aware of
pollution prevention measures at the planning stage and can take appropriate
precautions during construction. Where large construction schemes are
undertaken this information should be part of a full Environmental Assessment
and may be considered at a public enquiry. The NRA is seeking additional
powers to ensure that comments made during the planning process become
mandatory.

If pollution incidents arise the NRA will seek to minimise the
environmental damage and to recover costs from the polluter. In addition it
will collect evidence and take appropriate legal proceedings. The fines may-
be large and the public image of the company may be damaged. Civil damages
from fishery owners and water users may also be very high and insurance
companies are concerned about the potential liability associated with such
events.

The UK government is committed to the formation of an Environmental
Agency which will have responsibilities to regulate pollution of water, air
and land. These responsibilities are currently undertaken by the NRA, Her •••%
Majesty's Inspectorate of Pollution and local Waste Regulatory Authorities, j§|
which will merge to form the new Agency. This will require fundamental changes ||
to pollution control legislation. Subject to the parliamentary timetable, the §f
current expectation is for the Agency to be operational by April 1996. It is I
expected that the current emphasis on pollution prevention will be "*
strengthened and become fundamental to the culture of the organisation. It



-should ensure that integrated pollution prevention continues on a broader
front.

CONCLUSIONS

The construction and demolition industry has caused significant
environmental problems in the NRA Thames Region. The scale of the problems arc
partially due to the level of activity in the Region but most could be avoided
with reasonable care and a will to change attitudes and practices.

The NRA have addressed the problems on three fronts :-.

Firstly, at the development planning level by making strategic input to
the national and regional structure plans and by vetting and commenting upon
individual planning applications. This includes identifying pollution risks
which may occur during construction and ensuring that adequate measures arc
incorporated into the design of the final development.

Secondly, an active pollution prevention campaign has been targeted at
the construction and demolition industry. This has included contacts and
lectures to trade associations and professional engineering institutions nnd
some of the larger construction companies. Companies of all sizes have been
sent copies of the Pollution Prevention Guidelines which have been generally
well received. These have been backed up with site visits and inspections
which the NRA regards as an on going commitment.

Thirdly, The NRA has pursued a vigorous policy of prosecuting offenders
in all cases where there is sufficient evidence. This determination to change
attitudes has been backed up by the courts and there arc signs of a reduction
in the number of serious pollution incidents.

For these measures to be fully effective there must be a will within the
industry to improve practices. Most recent contacts with the industry
indicate that this is occurring and many companies are adopting voluntary
codes of practice, often with assistance from the NRA. Some are adopting the
more formal British Standard 7750 for Environmental Management systems which
will assist in this process.

As the NRA moves towards the proposed Environmental Agency there may be
opportunities for changes in the legislation to allow greater pollution
prevention powers. The prevention of pollution requires education, co-
operation and the correct attitude, backed up with strong legislation and a
public will for environmental improvement.

ACKNOWLEDGEMENTS

The views expressed in this paper are those of the authors and do not •
necessarily represent those of the National Rivers Authority. Thanks should
be given to the field pollution control officers and to the Reading bend
office staff who have assisted in the preparation of the paper.

REFERENCES ;>

(1) National Rivers Authority (1992): Corporate Plan. National Rivers \
Authority, Rivers House, Waterside Drive, Aztec West, AJmondsbury. Bristol,
UK. BS12 4UD.

(2) Department of the Environment (1991): "Housing and Const rue;-ion Statistics
1981 to 1991". IIMSO. London.



(3) National Rivers Authority (1992): "Water Pollution Incidents in England
and Wales - 1990, Water Quality Scries Report 7", National Rivers Authority,
Rivers House. Waterside Drive, Aztec West, Almondsbury, Bristol, UK. BS12 4UD.

(4) Water Resources Act 1991, Chapter 57, I1MS0, London (ISBN 0-10-545791-4).

(5) Department; of the Environment (1991): "Control of Pollution (Silage,
Slurry and Agricultural Fuel Oil) Regulations, 1991", ilMSO, London.

(6) Town and Country Planning Act, 1947

(/) BS Í75O: Quality Systems, British Standards Institution, London.

(C) BS 7750: Environmental Management Systems, British Standards Institution,
London.

APPENDIX

POLLUTION PREVENTION GUIDELINES

NATIONAL RIVERS AUTHORITY

NRA
POLLUTION PREVENTION GUIDELINES

WORKING AT DEMOLITION AND CONSTRUCTION SITES

Jhexf fpiiifrtirtes have been aratsti up to assist those in the demolition and construction industry H-ftose activities
may pose a pollution risk. Compliance with these should minimise (he effect of that work on ti\e environment.
i'artv consultation with the local National Rivers Authority Water Quality Office is advisable. Details of these
offices HI.'/ be found at the end of these guidelines

I. LEGISLATION

Your attention is drawn specifically to the following legislation'-

i) Water Resources Act 1991
ii) The Salmon &. Freshwater Fisheries Act 1975
iii) Land Drainage Act 1991
iv) Environmental Protection Act 1990

It should be noted that under Section 8S of the Water Resources Act, 1991, it is
an offence (o discharge poisonous, noxious or polluting material, into any
"controlled waters", cither deliberately or accidentally. Polluting materials include
silt, cement, concrete, oil, petroleum spirit, sewage or other debris and waste
materials. "Controlled waters" include all watercourses and water contained in
underground strata. Road drains and surface water gullies generally discharge into
controlled waters and should be treated as such.

Z. GKNERAl, PRECAUTIONS

a. In planning and carrying out any works, precautions must be taken to secure the
complete protection of watercourses and water in underground strata against
pollution. These should include an investigation of past use of the site to ensure
that the operations will not disturb contaminated land.
If pollution should occur, then the site operator should advise the National Rivers
Authority immediately and take prompt action to minimise the effect

b A common cause of pollution from sites is vandalism and theft. Sites should,
therefore, be adequately protected by secure fences and locked access where
possible.
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3. SILT & CKMICM
a. The washout from concrete mixing plant or the cleaning of ready mix concrete

lorries must not be allowed to flow into any drain or watercourse.

b. Site roads must be regularly scraped and kept free from deposits in order to
prevent silt, oil or other materials entering any drain or watercourse.

c. Any lorry wheel wash facilities should be securely constructed with no overflow
and the effluent should be contained for proper treatment and disposal.

d. Before am' discharge of water is made from ihe site, adequate provisions, such
as settlement lagoons, must be made to ensure that pollution will not occur. The
local NUA office should be consulted in order to obtain approval.

Nsl£ Under Section S5 of the Water Resources Act, 1991, it ii an offence to discharge trade
or sewage effluent into controlled waters without the prior consent of the Authority.

4. OH. & CHEMICALS

a. All fuel and chemical storage must be sited on an impervious ba.se within a bund
and secured. The base and bund walls must be impermeable to the material
Mnrcd and of sufficient capacity to contain 110% of the volume of the largest
tank. Filling and refuelling must be strictly controlled and together with any oil
storage tanks should be confined to a location remote from any watercourse or
drain. Leaking or empty oil drums must be removed from the site immediately.

Detailed guidelines concerning above ground oil storage tanks are available.

b. All valves and trigger guns should be as resistant to unauthorised interference and
vandalism as possible, and should be turned off and securely locked when not in

c The contents of any tank should be clearly marked on the tank, and a notice
displayed requiring that valves and trigger guns be locked when not in use.

d. Any tanks or drums .should be stored in a secure container or compound, which
should be kept locked when not in use.

c. Before any tank is removed or perforated, particularly during demolition works,
all contents and residues must be emptied by a competent operator for safe
disposal. Pipes may contain significant quantities of oil or chemicals, and should
be capped, or valves closed, to prevent spillage.

5. CONTACTING THE NATIONAL RIVERS AUTHORITY

If a polluting discharge should occur, the material should be contained (by using
sand or soil, for example) and the NRA should be notified immediately at the
nearest office listed below.

For further information, or in the event of pollution, please contact your nearest
NRA Water Quality office at:-

READING 0734 311422 OXFORD 0865 749400
WALTHAM CROSS 0992 35566 AMERSHAM 0494 722361
LONDON SE 081310SS00 GUILDFORD O483S77655

... or at all limes on Freefone 0800-252768

Headquarters: Kings Meadow House, Kinfp Meadow Road,
Reading, llerks. RG1 SDQ

Telephone 0734 SJ50M
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ABSTRACT

One of the possibilities of the recovery of waste from the rubber
processing manufacture is its transformation into soundproof constructions
(machine guards or other separating elements and soundproof shields for
industrial plants and for roads). The degree of airproofness of these
materials is markedly higher than with common building materials. There are
other material characteristics important from the point of view of the air
soundproofness and reduction of noisein general which are considerably better
in these materials compared to the classical construction and building
materials.

S růstem spotřeby polymerních materiálů úměrně narůstá výskyt polymerní-
ho odpadu, který na mnoha místech vážně ohrožuje ekologickou stabilitu země.
Dle údajů výzkumné zprávy [1] vzniká v České a Slovenské republice ročně
okolo 380000 t plastového a 170000 t pryžového odpadu, z nichž je pouze malá
část, u plastů cca 3,5%, zpětně zpracována.

Velká koncentrace gumárenské a obuvnické výroby na Zlínsku s sebou při-
náší problémy s řešením pryžového odpadu.

Pomineme-1i likvidaci pryžových odpadů spalováním, zavážkou (např. lomů
apod.), či volnou skládkou, lze využití těchto odpadů charakterizovat takto:
mechanické zpracování - rozdrcení pryžového odpadu - na drť s následným
využitím drtě pro:
a) výrobu regenerátu, ;

b) plnivo do latexu kaučukových roztoků a pryskyřic, '.
c) přísadu do kaučukových směsí,
d) výrobu sazí.

Ve stavebnictví lze pryžové drtě použít jako přísadu do asfaltů nebo be-
tonů, popř. lze samotnou drť pojit s tekutými systémy PUR (polyurethanů)
a používat pro sportovní povrchy. Využití drtí je však omezené, tudíž proble-
matika pryžových odpadů je stále otevřená. Proto jsou hledány způsoby jejich
intenzivnějšího zhodnocení. Jednu z možností předkládá náš příspěvek. V rámci
výzkumných úkolů "Polymery a kompozity s polymerní matricí pro snižováni hlu-
ku a vibrací" a "Výzkum a zavádění progresivních metod pří měření a hodnoceni
hluku ve stavebnictví" byla ve spolupráci s nejvýznamnějším výrobcem obuvi ,"
v ČR a.s. Svit Zlín vyrobena pryžová směs s vysokým obsahem regenerátu a dr- *' '"^
tě, která je však nevhodná pro lisování podešví, či jiných obuvnických kompo- SS*
nentů. Tato směs byla spojena sendvičovým způsobem s odpadovou nezvulkanizo-
vanou směsí obsahující ocelový kord a textilní kordovou tkaninu, kterou
poskytla firma Barum, a.s.Otrokovice (nejvýznamnější výrobce pneumatik v ČR).
Ve speciálně připravené formě byla provedena vulkán izace desek, jež vyhovova-
ly optimálně rozměru pro měření významné akustické vlastnosti materiálu a to
stupně vzduchové neprůzvučnosti R.
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kde Pj značí akustický výkon dopadajících vln na dělící prvok a P akustický
výkon prošlý tímto prvkem. Přitom se před])ok ládá, že z obou stran je dělící
prvek obklopen vzduchem.

Na vzduchovou neprůzvučnost jsme se zaměřili proto, poněvadž pryžové
dílce se chovají jako ohybově poddajná tělesa, což, jak plyne z teorie ne-
průzvučnosti [21, je výhodné u zvukoizolačních konstrukcí. Jde například
o kryty strojů, či jiné dělící prvky, ale také o protihlukové zásteny v prů-
myslových provozech nebo u silnic. U takovýchto konstrukcí vyrobených na bázi
pryže je možné celkem jednoduše dále zlepšit i lumíci efekt přilepením zvukově
pohltivého materiálu na jejich povrch ?.e strany zdroje hluku (např. porézní
pryže).

Mezi pozitiva pryžových výrobků patří i to, že bez povrchové ochrany
dobře snášejí působení vilika. Další jejich předností oproti ostatním kon-
strukčním a stavebním materiálům je měkkost, tedy důsledky nárazu na tuto
konstrukci jsou menší, což je výhodou protihlukových zásten u silnic, které
tak mohou být umístěny blíže k vozovce.

U neprůzvučných konstrukcí hraje významnou roli tzv. kritický kmitočet
fjr. Je to nejnižší kmitočet, při kterém i! M-házi k poklesu vzduchové neprů-
zvučnosti v důsledku vlnové koincidence Při tomto kmitočtu je vlnová délka
zvuku ve vzduchu rovna délce ohybové vlny v desce představující protihlukovou
konstrukci. Kritický kmitočet je u pryžových desek mnohem vyšší než u desek
z běžných konstrukčních a stavebních materiálů a jak ukazuje následující
příklad, může být i mimo oblast slyšení. To je patrné z tabulky 1., kde jsou
uvedeny vypočtené kritické kmitočty pryže BAE 5685-7 (dříve ČSN 62 2244)
a některých běžných konstrukčních a stavebních materiálů [31 pro stejnou
plošnou hmotnost 53 kg/m .

Kritický kmitočet je rovněž významnou charakteristikou pro posouzení
schopnosti ohybově kmitající desky vyzařovat zvuk. Od tohoto kmitočtu jej to-
tiž začíná "plně" vyzařoval. Vzhledem k vysokým hodnotám tohoto kmitočtu
u pryže lze předpokládat, že materiály na bázi pryže naleznou uplatnění všude
tam, kde su jedná o snížení hluku vyzařovaného ohybově kmitajícími tělesy.

Jak v této oblasti aplikace, tak i v případě vzduchové neprůzvučnosti je
rovněž významnou charakteristikou materiálu činitel vnitrního tlumení (nebo
jinak řečeno ztrátový činitel) •<(|, který zmenšuje amplitudy vibrací při rezo-
nanci a příznivě se projevuje z hlediska snižování hluku při kritickém a vyš-
ších kmitočtech. Z tabulky I je zřejmé, že i tato ctui rak turistiku je u pryže
podstatně větší než u klasických materiálů (31.

Pro danou pryž jsme činitel vnitřního tlumení změřili metodou volných
kmitů v rozsahu 50-250 Hz. V tomto kmitočtovém intervalu nevykazovaly naměře-
né hodnoty výrazné rozdíly, proto je v tah. 1 uvedena průměrná hodnota [4|.



Tab.I: Kritický kmitočet a činitel vnitřního tlumení pryže BAE 5685-7 (dříve
ČSN 62 2244) a běžných konstrukčních a stavebních materiálů pro
plošnou hmotnost 53 kg/m".

materiál

pryž
hliník
ocel
olovo
beton
cihly
překližka
sklo
PMMA

fK
(Hz)

22404
655
1840
11415
825
1105
240
732
668

*t
(-)

0.082
0.0001
0.0001
0.015
0.005
0.01
0.01
0.002
0.002

Tab.II: Tloušťka, plošná hmotnost a index vzduchové neprůzvučnosti pryžových
vzorků vyrobených z odpadu a vzorků stavebních materiálů blízké
plošné hmotnosti.

vz.

1A
2A
3A
IS
2S
3S
4S

Materiál:

Pryžová deska 1A
Pryžová deska 2A - sendvič
Pryžová deska 3A - sendvič
Dřevěná deska - buk
Cementotřísková deska
Siporex
Sádrové příčkovky Promonta

tloušťka

(mm)

39.0
39.5
36.5
70.0
40.0
100.0
60.0

plošná
hmotnost

(kg/m2)

53.4
51.7
55.5
48.7
53.8
62.5
54.0

index
vzduch.
neprůzv.
(dB)

46
45
45
37
35
37
33

Uvedené předpoklady výhodnosti pryže pro zvukoizolační prvky byly expe-
rimentálně ověřeny měřením stupně vzduchové neprůzvučnosti [5].

Jednalo se o vzorky - desky cca 1.2x1.2 m
gumárenské výroby.

- vyrobené převážně z odpadu

Vzorek 1A byl zhotoven z pryžové směsi s vyšším obsahem jemné drti a regene-
rátu ( f = 1.2 -1.3 g/cm ). Jednalo se především o odpad gumárenské výroby
pro obuvnický průmysl.
Vzorek 2A byl vytvořen jako sendvič se dvěma vrstvami materiálu 1A a mezi-
vrstvou odrezku nezvulkanizované pryžové fólie , obsahující textilní kordovou
tkaninu - obtížně zpracovatelný odpad z výroby pneumatik.
Vzorek 3A byl rovněž zhotoven jako sendvič se dvěma vrstvami materiálu 1A
a mezivrstvou odřezků nezvulkanizovaných fólií, obsahujících textilní kordo-
vou tkaninu a ocelový kord - obtížné zpracovatelný odpad z výroby pneumatik.

Další údaje o měřených vzorcích včetně stanoveného indexu vzduchové ne-
průzvučnosti Ry jsou uvedeny v tabulce II. Změřená kmitočtová závislost
stupně vzduchové neprůzvučnosti je znázorněna na obr.l.



Tyto experimentální výsledky jsou porovnány s naměřenými veličinami sta-
vebních materiálů s blízkou plošnou hmotností [5].

Jak je patrné z tabulky II a z obrázku 1, vykazují pryžové materiály vý-
razně lepší zvukoizolační vlastnosti než stavební materiály o přibližně stej-
né plošné hmotnosti. Jak index vzduchové neprůzvučnosti, tak i stupeň
vzduchové neprůzvučnosti ve velkém kmitočtovém rozsahu je u pryžových mate-
riálů o cca 10 dB větší.

Dále se ukazuje, že další komponenty desek získané z odpadu gumárenského
průmyslu - textilní a ocelové kordy - nemají podstatný vliv na jejich
vzduchovou neprůzvučnost (při stejné plošné hmotnosti). To dává možnost pro
případnou mezivrstvu zvukoizolačnich pryžových konstrukcí používat odpad
získaný při výrobě pneumatik, který je momentálně k dispozici.

U •

U.

70.00

60.00

60.00-

•40.00-

30.00-

20.00

1A - pryz-pryiovy odpad
3A - pryZ IA + textilní kord-odpad
3A - pryž IA + textilní a oceloví? kord-odpad

#—jf- IS - drevení deska - buk
•—-•» 2S - cementotrCsková deska

3S - Siporex
4S - sadrové prfckovky Promonta . . ' ' ' Vs

1 0 0 1000

Obr. 1: Změřená kmitočtová závislost stupne vzduchové neprůzvučnosti
pryžových vzorků vyrobených z odpadů a vzorků stavebních
materiálů o blízké ploSné hmotnosti
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F I X ft C E T O X I C K Ý C H K A L U J E J I C H

V N E S E N Í M D O C E M E N T O V É K A Š E

Ing. Sylva MODRÝ. CSc. Kloknerův ústav ČVUT, Solínova 7.

166 08 Praha 6

Toxic neutralization sludges produced by metal finishing
industry and model Cr-hydroxide "sludge" were incorporated into
Portland cement PC 400 paste at a different w/c ratios. The
addition of the industrial sludge results in the decreasing of
the strengths. However, the addition of the Cr-hydroxide
increases strength. Results of extraction procedures indicate
that particle size and leaching technique generály have a strong
influence on leachate composition. Conditions of leaching need
higher control than presently specified in official methods. Data
show dependence on the Cr content in the leachate on the w/c
value and also the decrease of the toxic components content in
the leachate with passage of time.

UVOD ;

Při technologických procesech řady odvětvi vznikají odpady,
které jsou obvykle ekologicky závadné. Zvlášť nepříznivě mohou ;|
působit odpady, které obsahují toxické látky. Příkladem takových
odpadů jsou neutralizační kaly z povrchové úpravy kovů, které ob-
sahují toxické těžké kovy.

V současné době se neutralizační kaly, až na vyjínky, uklá-
dají na skládky bez další úpravy. Tím vzniká závažná riziko dal-
šího znečištění životního prostředí. Proto se realizují snahy
0 fixaci různých toxických odpadů, pokud není možná recyklace je-
jich některých složek. Avšak žádná z recyklačních technologií ne-
ní zcela účinná a vždy lze tedy očekávat jisté zbytky i z recyk-
lačního procesu, které je opět nezbytné likvidovat ekologicky ne-
závadným postupem. Jedním z možných alternativních postupů likvi-
dace toxických odpadů je jejich fixace do cementu.

Přesto, že dosavadní poznatky ukazují, že likvidační postu-
py s využitím cementu jsou přijatelné jak z ekologického, tak
1 ekonomického hlediska, zůstává prozatím řada nedořešených prob-
lémů. Jde především o získání informací o působení některých slo-
žek kalů na procesy tuhnutí a tvrdnutí betonu a na výsledné,
zejm. transportní, vlastnosti betonu, dále nalezení optimálních
variant metod hodnocení účinnosti fixace odpadu a v neposlední
řadě predikce trvanlivosti betonu se vnesenými odpady. v, '•';»

Mechanismus fixace- toxických těžkých kovů ve ztvrdlých ce- Iláaft
.- mentových kaších není. dosud objasněn. Obecně lze předpokládat, že ^ÉlÉ

•<>;•" těžké kovy mohou být obsaženy v pórové kapalině, dále fixovány lil
f^f' adsorbcí na relativně velkém vnitřním povrchu hydratačních -V̂ í
jfe|r.- produktů cementu, nebo vytvořením komplexní interakční sloučeniny |;|
%.; s produkty hydratace, přip. substituují jiné prvky v některých ||
V hydratačních produktech. Prozatím však ani jedna z těchto hypotéz jf
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n:.-byla dosud spolehl i vo prokázána. Avšak boz ohledu na to, jaký
fixační nechínisEun se uplatňuje, jo zřejmé, v analogii na přík-
lad ÍS korozi betonu kapalinami a ochranou proti ní, že zamezení
transportu sloiiol: vnojŕiího proetřodí do pórového prostředí systé-
HU n i ni nsl i 3U je sárovefi i přenos těžkých kovů z betonu zpět áo
vnějšího prostředí.

Proto technologická opatření, příp. zrcěny vlastností betonu
směřující k zamezení transportu složek vnějšího prostředí do pó-
rového systému a extrakce těžkých kovů zpět se příznivě odrážejí
na omezení zpětné kontaminace životního prostředí. Je tedy účelné
snížit pórovitost a vhodnž upravit další charakteristiky pórové
struktury, jako je velikost a rozdělení velikost pórů v betonu,
nejvýraznějším technologickým faktorem, který ovlivňuje uvedené
charakteristiky, je množství záraěsové vody, t. 3 . vodní soucini -
tel. Příznivé změny v pórovém systému nastávají rovněž se stářím
betonu.

V rámci širšího experimentálního programu, jehož dílci výs-
ledky jsou předmětem tohoto příspěvku, byl v prvé řadě sledován
vliv uvedených dvou základních faktorů na účinnost fixace kalů
a zároveň vliv kalô. na Cisovŕ vývoj reech-^nických vlastnosti kaSÍ
se vnesenými kaly. Vzhle îra k tomu, že průmyslové kaly představu-
jí mimořádně složitý systém hydratovaných oxidů a hydroxidů těž-
kých kovů a dalších sloučenin, byl v některých experimentech pou-
žit i modelový kal, tvořený pouze suspenzí sráženého Cr(0H)3.
Tento hydroxid byl vybrán m.j. i proto, že z předchozích experi-
mentů bylo zřejmé, äe Cr je v cementu, ve srovnání s ostatními
tSzkýmí kovy, obtížně fixovatelný. U obou druhů kalů byla pozor-
nost zaměřena na morfologii a velikost částic a stupeň homogenity
jejich rozdělení ve hmotě kaší.

Vzhledem k tomu, äe v době zakládání experimentů nebylo
v bývalém Československu s konečnou platností přijata průkazní
zkouška fixace, byl stupeň fixace složek kalů v cementu hodnocen
na základě dvou postupů extrakce granulovaných vzorků destilova-
nou vodou (1,2).

V tonto příspěvku jsou uvedeny výsledky stanoveni vlivu
příměsí kalu na pevnost a výsledky eluafiních zkoušek.

EXPERIMENTÁLNÍ ČftST

Použité materiály a zkoušky

Pro zkoušky byly použity prizmatické vzorky cementové kase
o rozměrech 20x20x120 mm. Vzorky byly vyráběny z cementu PC 4OO
Lochkov s rozdílným vodním součinitelem v/c od 0,30 do 0,60. Směs
cementu a vody byla míchána na normové míchačce a hutněna do oce-
lových forem střásáníra. Po výrobě byly formy se vzorky přeneseny
do kondenzačních boxů, v nichě byly ponechány 24 hodin při teplo-
tě 20±l°C a vlhkosti 90% RV. Po 24 hodinách byly vzorky odformo-
vany a i. opét uloženy do boxů při popsaných podmínkách až do doby
skouäer í .

P'-o experiment.' byl použit sodný průmyslový kal a suspenze
Cr(0H". a, priprrvená srážením z nasyceného roztoku
Crs(^04)3.6 H3O hydroxidem sodným,
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Kaly byly vnáženy do cementových kaší v množství 5°4
a Cr(OII);i v množství 0,í:°4 2 hnotnosl i cementu. Vnášené anoästvl
Cr bylo v obou případech srovnatelné.

V předem určených terminech byly vzorky vyjmuty 2 konden-
začních boxů a byla na nich stanovena pevnost v ohybu a v tlaku.
Ze zbytků těles po zkoušce pevnosti byly připraveny granuláty
k eluaci. Representativní části vzorků byly použity pro pórovou
analysu. Ta se uskutečnila s použitím tlakového rtuťového póro-
metru Pore S i ser 9320.

VÝSLEDKY

Vliv příměsi kalu a Cr(0H)3 na pevnost cementové kaše.

Výsledky zkoušek pevnosti jsou uvedeny v tab. 1. 2 hodnot
v této tabulce je zřejmé, že příměs kalu má za následek snížení
pevností ve srovnání se standardními vzorky. Je to zřejmě důsle-
dek relativně vyššího obsahu SO4 2" v průmyslových kalech. Naproti
tomu příměs Cr(0H>3 způsobuje zvýšení pevnosti. V literatuře se
uvádí, že může vzniknout gel Cr(OH)3.n HzO, který taá mít vlast-
nosti podobné gelu C-S-H a tedy by mohl přispívat ke zvýiíení
mechanických pevností. To je však dosud nepotvrzená hypotéza.
Zčásti může příměs částic Cr(0H>3 působit příznivě pravděpodobně
i svým "filerovým" efektem. Vnesením příměsi se tak částečně do-
plňují jemné frakce granulometrického spektra.

Tabulka 1. Pevnosti zkušebních vzorků vyrobených z PC 400 při
použití příměsi neutralizačního kalu a Cr(0H)3, vodní součinitel
v/c 0.35.

Příměs

Bez příměsi

Heutr. Ha kal

Cr(0H>3

5

5

6

Pevnost v ohybu
CMPaí

7

,58

,04

,08

5

6

7

14

,87

O9

, 12

Stáří

28

6,30

6,33

7,53

Pevnost v
[MPaJ

vzorku [den3

84

6,

6,

7

81

45

89

7

44, 16

28,85

49,37

14

56,09

37, 72

60,02

tlaku

28

61,

46,

65,

26

32

00

84

66,

53,

71.

25

17

4O

Z hlediska bezpečné fixace te.:ických těžkých kovů v cementu
je podstatné, že alespoň ve sledovant-ra období nenastal negativní
vývoj pevnosti. V současné době probíhá experiment s delším časo-
vým horizontem, který byl měl otázku působení příměsí kalů na ča-
sový vývoj pevností dále ozřejmit.

Eluace ztvrdlých cementových kaší so vneseným kalem a Cr(0H)3.

Vliv eluačního postupu na složení eluátů

Jak již bylo uvedeno, byly použity dva .-'!• ; .; i>ostupy
(1,2). Z údajů na obr. 1 a 2 je zřejmé, že japonský ^luacní pos-
tup (1), používající frakci 0.5-5 nm, poskytuje nižší koncentrace
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Cr než č-5. postup (2) , při němě je eluována frakce částic menších
než I mm. Výši obsahu Cr ve vodných eluátech ovlivňuje i rovněž
rozdílná doba kontaktu eluovaního vzorku s vodou a poměr hmotnos-
tí pevného vzorku a kapaliny.

Vliv technologických parametrů a vlastností cementové kase
s příměsi kalu Cr(0H)3 na složení eluátu

Vliv vodního součinitele, jakožto jednoho z hlavních para-
metrů ovlivňujících transportní cesty ve ztvrdlém cementu, je de-
monstrována na obr. 3. V tomto obrázku je graficky znázorněna zá-
vislost mezi pórovitostí (změřenou rtuťovým pórometrera) a obsahem
Cr v eluátu (získaného japonským postupem) z cementových kaší se
vneseným Cr(OH>3. Kase byly připraveny s vodním součinitelem v/c
O,30; O.35: 0,40; 0,45; 0,50; 0,60 a ve stáří 14 dnů byly podro-
beny příslušným zkouškám. Jak je z obr. 3. zřejmé, při nižěích
hodnotách v/c, až do hodnoty 0,40, se obsah Cr v eluátu se změnou
v/c významně neraění. V rozmezí v/c 0,40 až 0,45 nastává výrazné
zvýšení obsahu Cr s následným již mírným nárůstem koncentrace Cr.

Obsah Cr 3 + v rozmezí v/c od 0,40 do 0,45 výrazně klesá, za-
tímco obsah Cr&''"vzrůstá. Pravděpodobnou příčinou, pro tuto trans-
formaci lze nalézt ve změnách pórovitosti, zejm. při vyášich
v/c, kdy se v důsledku směn v pórovém systému ztvrdlé kaše usnad-
ňuje přístup vzduchu.

VIiv stáří vzorku cementových kaši na eluovaná množství Cr
je graficky presentován na. obr. 1. a 2. Z uvedených údajů
vyplývá, že obsah Cr se stářím systematicky klesá a to jak
v případě cementové kase s příměsí kalu i Cr(0H>3. Příčina zřejmě
rovněž spočívá v příznivých změnách v pórové struktuře ztvrdlých
kaší v závislostí na čase.
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H Í C H S U T Í Z H L E D I S K A J E J Í H O V L I V U R A

Z I V C T K í P R O S T Í E D Í

Ing. Vítězslav VACEK, Kloknerův ústa? ČVUT Praha, Solínova ?, Praha 6

The feasibil ity of recycling of brick debris varies to the quan-
t i ty and location of i t s sources, time and place of i ts use ae recycled
material, the quality of separation andf in the f i r s i íusslysis accord-
iag to the effects of the recycling process oa the envirosetit.

The problem of recycli&s of brick debris is rather different frca
the recycling of concrete. The brick debris may be used as crushed nate-
r i a l , as l ight aggregate for structural mixtures or as loose aggregate.
The main contribution of this process is Biniiaalisatios of transport.
This problem is topical mainly in centres of older c i t i e s .

Recycling may be undertakes, according to the character of brick
debris, in the centre! location, on-5iie location or as a comproa^isG,
mobile uni t s . Ono criterion for choosing & suitable technology -ust a l-
ways be the minimelisation of negetive effects oa enviroiaent without re-
gard for technical eoacorus.

STAVEBHÍ SUT, JEJÍ 2D50JS Ä FEOKJEOVAKÉ MilOZSTVÍ

Stavební su? jako vedlejší produkt stavebních procesů Sfičícá být
problénes z hlediska ,její likvidase. V dc-ssvsdnÍH pojetí technologie de-
icoHSních, adapta£ní<řh & rekosstrsikřních prací, tvoří stavební sut saSs
pevných event,^ tekutých odpsáfl, slošeno-o se sfci'tku použitých stavebních
materiálů a jejich otmlä. Paleta téro pea tré smísice stáje roste u pos-
žíváníra nových matc!řiáiúc nlě za určitých okc'soKtí jsou všechny *;r

schopay recyfelace (1,5)«

Búložitou podrsíxikcu pro dosažení m&jcircsl»£ efektivnosti využití to-
hoto materiálu je jeho druhové rostřídšsí. Jedná se ponejvíce o že"esce
a barevné kovy, dřevo, růzsé plost?, sklo, isolační hnoí-i't betoay es. b«-
zl různých pojiv, keramiku apoá. Jak ukazuji publikované skušenes-i;t po-
hybuje se nová použitelnost tohoto materiálíi bišnš mezi 80 e,ž 100 % (5).

Stavební procesj, vytvářející konstrukce inženýrských i obytných
objektů, vyžadují zpracování a přetsí&tóaí velkých objemů hraot, S růsteir.
tohoto množství, se stupňuje tlak na pokles ceny stavebních Material*!
resp, cfelctivašjší návrh konstrukcí. Teato trend vede nejen k recyklaci
stavební sut i , ale i ke zpracování řady priinsršlových odprdů s. dokonce i
k nineralizaci domov-nich odpadů pro jejich použití ve stavebnictví.

Obrázek ns následující strsně ukssujc, isnežstvi stavební suti při
prflo&rnén padesátiletéss stovebnín ruchu v í!r?R« Jo r, něho trn. první pohled
patrné, že nápústu množství stavební sutž nereJže odpovídat r & t snols-tví

* přírodaích sdrojÍ! surovin atsi skládek, iwbo? obojífce reálně ubývá. Tento
j protikladný vývoj vede nevyhnutelně k hledání nových sdi-ojú a ade se ja-
"\ ke reálná sožsost je^í rocyklaco, VahJedOK 5: rr.íst-cpisaé, hospodářská i
Í aatej'iálová podobaoati Izn obdobný treiifl v cdpovíd5»j£c<<» nSřítku očeJtá-

Yítt i u nás. Krciss? t«chft*2ogií*ý<;h a technickýfth potřeb je avšea k roz-
voji recyklscaích t«cbnologií nutno rytvořii i. podmínky ekonomická.
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CIRSLKÁ STAVEBKÍ SUÍ

Ciheitiá stavební su? vsniká zejnéna p?i deoclicích, adaptacích a
dalších sásezích do kcR5tr«kcí Edšných cihelných objektů, popřípadě Sele-
sobetonovýeti aebo ocelových skeletů s. cihelnými vyzdívkami a tvoří roz-
hodující nedíl stavebaí ^uti* To je typická situace se^séns pro mostkou
řás tavbu určesou pro bydlení oebo ladminlstrativw. Podle rydstaosti a ros-

4 zdrojů, nůžene hovořit o .•sotistředšsýoh sdrojích ve'kŕ vydatnosti,
jsou plošsé £ blokové demolice, ale Eaoheo Sest.il j i o realých. plošnž

ých zdrojích, které vsaika;jí ne úzeiaí aglomerace prakticky P'ni
každéra r-Řsahu do zdSuÉ konstrukce.

Evjni <íhar3kteiieiii je cihelná stavební suí vhodné pro zpracování ES
dr?, dobře použitelnou jako iepe'nš isolaění např. násypový materiál nebo
jako plnivo stavebních &něsít ftáhrsdou za přírodní kaaeaivo ^ písky. Z
techaologíckého hiediiika Izs tedy cihelnou drí pov&sovRt za lebk'5 ksofení-
vo dc betonu (6) . Zkušenosti z těchto aplikací uk-aují, že tyto tvu í i -
hlobetoxty roají oproti obyčejnému be-tosu poněkud horší zpracovatcJnost a
nižší TýsXedRou pevnost (4), v zévislocti aa obsahu cihelné d r t i v« uačsi
kameniva. S ohledem r«a vysakou sbsorpžní schopnost cihelné dr t í jo rasteo
sl.ed»vst. ob-̂ sh nfešádcucíoh látek v d r t i , absorbovs 12ých bShes sinalého
uží/úKÍ objektu, které by wohly »a!f«Sífc hj'd?*ataci, vjlubovat re vodou C
např. dr* 1. bývalých výrobních proucí:, prosoloa"' í>?í",eTsj!Í partie o. chod-
níků anod*),

;i>c>íísiclt.L možnosti drcení cihelné sut i sahají od velkých drUx*en
px-o cc-nträSlBí spracováa^t která ta;iíní r.náne s kamenolon^ a <<prav«fl r«d,
přes WT.ŠÍ ftobiXsí SA?£aft«í •£ výkonj .víiolc 10 Uiychiových s-etvi za hodí-
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ř.a £.2 po aaříř.fiji:' na úľovr.í vnxlí sachäiniríúce, dí^pťavjírtí výlcc;:-.-.-;; CCE, 2 •--•''
xa bedá&iu ? ř i vclbí dyticího Sjstŕtia i? r fa ha svaSovftfc vcc-.i <>.vteaír kte-
ré by el-Jo z a j i s t i t použit í tohoto Katci-i.áiu ita JcvLjitaiciVivr^ v.vň.'-í :iro-
vaä i roždí lise v la s tnos t i co d« d r t i fcc-1 sos "i-i, í v r d o í t i 3. ofl-akora?."'".ž n^př.
ve srcvnásí í obyzSejaya bei.OBcr>< Keľee»efciov«ní těch í. 0 sicutc£na;tí vede k
výroba d r t i ísevhodných parametr;" př i Evyte&n* velkých výdajích energie.

technických a technologických po&sínek pepsasých výše, je pro
rozvoj recyklační eis technologií nezbytné i vytvoření adsilr/étnleh cenových

cí k přírodninu fcasenivu, cení sákladní dopravy « sJtVAdfcovéiií.

VLIVY RECYKLACE CIHEUIĚ SUTI HA ŽIVOTSÍ PS035ÄE5Í

Vlivy racykl&ční techcologíe na okolí ls« yorovBávat Ľ r í l v j o s t a t -
ních stavebních procesů, nebol ebojí j o tvořeno z í>OJš dopravou A itanipU"
J a c í . Stavební proces r.slze často dCsiedo:í od okolí oddělit a uzs.vřít, ne-
boí právě vytváří hranic i Besi přirosenýn a uafelýis pro:;třtáiia. TÍB «-e s ta-
vební proces l i š í od vatžijjy prúai'šlových, je j ichž vstupy a výstupy Iv;e
dobře kontrolovat.

negativnÍEi vliv,- ca životaí prostředí ,1aou hlufc, CBSÍES Z
dopravy, vibrace s prašnost Jej ich sév&žnost je dána usavřceostí a isíitcit
pro?ádžaí recyklace. Kap?, v centru hust& obydlené agloDsrecc s trvale
překročenou Islsdiaou hluku, bude mít j e j í špičkové zvýšení sa nfeledck po-
ukojení zdraví obyvatel v okolí dopravcích t r a s , vibrace a. prašnost mohou
př i spět k poškození neocenitelných kultar&£efc E histertcKýcí památek. KS-
ktppé z nich, jako např. v l iv svýlení hJadiay hluku n* Kesoencst obyvatel
jsou £iíéa;; a dají se á ř

K joKit ivaía VIÍVŮJE recyklace cil-.elr.í s u t í lze sasoSítet p
úsporu primárních surovin a tedo; neaší devsit&ři životního proatředí tvž-
bou a skládJíOváRÍB* Hluíro-t , jako projev zbytkové energie šateriá.iu je
sosno p ř i drcení e l in l sovat technickýui prostředky. Velni výrezKýw p o z i t i -
vem je ale oaezení isutaíhe rozsahu nákladní dopravy, které je všafc pJns
dosobevéne jen p ř i recyklaci přímí v sjistš sdroje s u t i ( 2 , 9 ) .

POZNATKY A ZKUSEKOSTI Z£ SVftfA

Sshx-aniční pramenj' uvídSjí zejména, j r ik l sdy recvklsce betonové s u t í
( 2 , 5 , 4 ) . Jako výborný př ík lad lze uvést, recyklaci eesscr.tobetonových voso-
rek řady svatových dálnic, které probíhá kontinuální a prakticky bez odpa-
du. 0 možnostech recyklace cihelné s u t i snáne jen s t a r é publikace z pová-
lečného období, Hovějžl l i t e r a t u r a ce zabývá spíše techníckýai a technolo-
gickými vlastnostmi tohoto materiálu,

HODKOCENÍ VLIVU RECYKLACE CIHELKÉ SUTI NA ŽXVOTfil PKOETSEBÍ

Jak je nožné nahlédnout z předchozího, nelze negativní dopady recy-
luce na okolí zcela negovat, ale je možno tuto technologickou úlohu optiBa-
l izovat , aby získaný efekt odpovídal vynaložené energ i i , včetně dopad:* nu
životní prostředí*

Tohoto c í l e l£e dosáhnout preeisaí technologickou přípravou stavby,
tít;; b;,-?.o r;ošno maxiaua materiálu použít apšt a Y š i r š í c h souvislostech
optíi».?,liaa(?í d<?pri9v"ní úlohy s dalšími objekty podobáš j»ko vt dopravy aewía.
řrí) obj^ŕ'^ivaí hodnocení by bylo třebs pouSífc dostst^čít? huat.fi monitorova-
cí s í t ě j ooš ,i« vgak technicfcy nesvJidautíliiá ú*otoa, Opt.in)?.3!t£ zasisení
recykJarního procesí* do sirSích vaseb lxe doslhnaut í :=.- píiwíicí íwdeiú,
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ré RÍ Kj&Iaš.ě sňal OP t f z-3-o;'i zvc-riStéľ'?. t-opo?.0£äc a niri
dajň budou í-rejniS v dohlc-dí3-5 dobí schema? supř. vyhi^-'-.'íi
nó dopravní trs:../,, í>p*.Í3islizc>ve.l tcrnur-i' prací o. v b>;c'ouc-.«u saad i korigo-
vat své vvsJŕ-Skj propoJRSiíre '= sseitei^vsoíKi r.ítísic

Pred Eíiaaaeaía; recyklaäaä technologie je t řeba zvářifc dOkladní veš-
kerá konkrétní s o u v i s l o s t i . Zshzsxiíčvií publikace nap?* uváděj í , že je vho-
dné vvbudovat- ceiitrá3aí drtíriivs s;tavebiií s u t i n ag^CFecfscí •-• v íce nsš í J i
ORSE tivvai-cl. t o hýla. u r ž.-; koncepce býv&Jé f SO ( ? } , e x i s t u j i uř i u
střední Eobilňí árt íčr (£,£), piíeíaíttiteJné ke zdroji sut i , t le i nalé
chařiístai' pro jŕdjsotlivou pracovaí čt-tu.

Etvervín; j e moSn? zvpakovat, še isffjjeeněí negat ivní dopady aa životní
p f e d í má rtcäfclačaí proces, k t t r ý se náa podaří uEtTr: ' cs. s t a v e n i š t i ,
v.cfcoí p o u ž i t í malého icechaniľsu výrazní nezvýší z a t í ä e n í okol í s. vyrar.ij?
přitom omezí nutnou dopravu hnot . Pokud ríCíí? t a t o ideé^ni :; i.ťje,ce mošna,
bude vždy l e p š í takový pestup, který IÍEOĚRÍ p o u ž i t í uibalné s u t i ua k r á l i -
t a t i v n š re jvyšúí f.rovai p"í. ficjnscnší pot řeb í ďpT-v&ry n waaipnlacc. Kelzc-
dát obosný návoá p r s n&iascRÍ ree^-kl&Sn£ tecí j í i i ' .^ ie .<?nsd krcnií toho» že
je YMJ' nutno j i p-OÁUSovat kon>p£e:nš, r co cs. luiřaích neuvit l o t e c h .
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E K O L O G I C K É Z P R A C O V Á N Í O D P A D Ů
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This thesis deals with rational and environmental treatment
oi the waste materials from metallurgical plants in building
industry.

The application oi the waste materials Írom metallurgical
plants in building industry is on the basis oi the'results
obtained in thesis very perspective form environmental and
economic point oi view both ior customers and producers.

1. ÚVOD

Odpadní, zejména prachové materiály, vznikající při hutnic-
kých výrobních pochodech, začínají být - vedle technického prob-
lému - i problémem ekologickým.

Oblast hutnictví železa je největším znečišťovatelem život-
ního prostředí. Od ostatních znečišťovatelQ se lisí značným
počtem různých odpadů anorganického charakteru, vznikajících
v různých místech procesu průmyslové výroby. Proto jsou technická
opatření k zamezení a zachycení odpadů obtížná a investičně
náročná.

Podle odhadů leží na odvalech hutních podniků v ČR asi
1240 kt železa, 82 kt zinku a 13,7 kt olova. Toto množství se
každoročně zvyšuje.

V současné době jsou odpady vysokopecní a ocelářské výroby
jen velmi sporadicky zpracovávány jako druhotné suroviny, nebo
vratné materiály příslušných výrob. Velká větěina pevných odpadů
je vyvážena mimo závod a haldována. Plynné produkty jsou
prakticky bez podstatnějších úprav vypouštěny do ovzduSÍ.

Tento stav je jak z hlediska současných požadavků, tak
i předevSím z hlediska budoucnosti neudržitelný a vyžaduje
radikální řešení.

Jednou z možr.ostl, jak tyto odpadní materiály zpracovávat je
jejich využití ve stavebnictví při výrobě betonových směsí, jed-
nak jako částečné náhrady cementu, jednak jako náhrady drobného
kameniva.

V této části práce se budeme zabývat použitím jemně mleté
granulované vysokopecní strusky a uletô z EOP při přípravě beto-
nových směsi. Chemické složení vysokopecní strusky je uvedeno
v tab. 1 a úletů z elektrických obloukových pecí v tab. 2.
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Chemické složeni vysokopecní strushy Tab. 1

Složka

SiOz
AlzOa
FeO
CaO
MgO
MnO
TiOz
Alkálie
S

/% hmotn./

39,12
0,99
0,24

43,31
6,52
0.67
0,03
0 , 5
0,63

Chemické složení odpraskä z EOP Tab. 2

Složka

FezO3
FeO
MnO
MgO
PzOs
CaO
SÍO2
A1 2 O 3

Hmot.%

47,16
6,12
9,05
8.54
0,34
4,16
7,56
1,90

Složka

T i O 2

Se 61 k
Cn>03
Zn
Pb
Na2O
KzO

Hmot.*

0,20
0,56
2,03

0.2 - 3,5
0,05 - 0,7

0.80
0,96

2. HLAVNÍ VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Na základě dosažených výsledkft laboratorních zkoušek, ověřu-
jících možnosti použiti vysokopecní granulované strusky, jako
náhražky cementu SPC 325 při výrobě betonu lze konstatovat:

1. Při zkouškách 48 vzorkô betonových krychlí bylo zjištěno, 2e
při použiti vysokopecní granulované strusky jako náhražky
cementu SPC 325 dochází v prvních dnech tvrdnuti ke snižová-
ni pevnosti v tlaku, přičemž se zvyšující se hodnotou
náhražky pevnost v tlaku betonové krychle klesá. Při náhraž-
ce 57 % cementu SPC 325 vysokopecní granulovanou struskou
bylo dosahováno již poměrně nízkých hodnot pevnosti v tlaku
9,6 MPa při doba tvrdnuti 28 dnů a hmotnosti drobného kame-
niva v rozmezí 700-750 kg.nr3, resp. 15.8 MPa při stejné
době tvrdnuti a hmotnosti drobného kameniva v rozmezí
920-940 kg.m-3. Při dobe tvrdnutí betonu 7 dno, bylo dosaho-
váno hodnot pevnosti v tlaku nižších.

2. Při zkouškách počátku a konce tvrdnuti bylo zjištěno, že při
náhražce cementu SPC 325 vysokopecní granulovanou Etruskou
došlo k výraznému zpomalení rychlosti tuhnutí. PoCátek tuh-
nutí nastal za dobu delší než 4 hod., oproti čistému cemen-
tu, kdy počátek tuhnuti äinil 2 hod. 58 minut.

3. Při zkoušce objemové stálosti bylo zjistSno, že dosahované
hodnoty dilatace při náhražkách cementu SPC 325 vysokopecní
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Dtrushou jsou plně c rovnat© Iné ;>• dlouhodobě stanovenými hod-
notami, dosahovanými pouze? o cementem SPC 325.

2 těchto získaných výsledků vyplývá, že velmi jemně mletou
granulovanou vysokopecní struskou lze nahrazovat část cementu při
výrobě betonu s tím, že ie nutno počítat s počáteční retardaci
nárůstu pevnosti betonu. Záporné ovlivnění nárůstu pevnosti
v tlaku je úměrné zvyšujícím se dávkám VJMS. Pevnosti v tlaku
u takto vyráběných betonů se vyrovnávají po delší době (90 dnů
a více) s normovými hodnotami. Je to způsobeno především přítom-
ností minerálfi, obsažených ve VJMS.

Na základě dosazených výsledků laboratorních zkoušek, ověřu-
jí cích možnosti použiti úletů z EOP jako doplňujícího materiálu
při výrobě' betonu lze konstatovat :

1. Při použiti úlete Í: EOP jako náhrady cementu SPC 325 klesá
pevnost betonu v tahu za ohybu i pevnost v tlaku. K výraz-
nějšímu poklesu uvedených hodnot dochází při přídavcích vyš-
ších než cca 30 % hm. Při přídavku 60 % hm. úletů z EOP jako
náhražky cementu SPC 325 a době tvrdnuti betonu 28 dnů bylo
dosaženo již velmi nízké pevnosti betonu v tlaku
-6,2 MPa.což je hodnota shodná s pevnosti v tlaku při iinak
shodných přídavcích a době tvrdnuti betonu pouze 14 dnů.
Z těchto výsledků vyplývá, že při vyšších přídavcích úletů
z EOP (cca > 40 % hm.) se pevnost betonu jak v tahu za ohy-
bu, tak i v tlaku se zvyšující se dobou tvrdnuti mění jen
málo.

2. Při zkouškách betonových krychli bylo zjištěno, že náhražka
kameniva 0 - 4 mm úlety z EOP a?, do 13,3 % příznivě ovlivni-
la pevnost betonu v tlaku.

3. Při zkouškách počiatku a konce ť linutí bylo zjištěno, že při
Přídavku 30 % hm. úletů z EOP nísto cementu SPC 325 došlo
k výraznému zpomalení rychlosti tuhnuti. Počátek tuhnuti při
tomto přídavku nastal za dobu • ?lsí než 4 hod., oproti Čis-
tému cementu, kdy počátek tuhnu 1 činí 2 hod. 58 minut.

4. Při zkouškách objemové stálosti bylo zjištěno, že dosahovane
hodnoty dilatace jsou plně srovi itelné s dlouhodobě stanove-
nými hodnotami, dosahovanými be přídavko úletů z EOP.

2 takto získaných výsledků vyp >'vá, že je možné zpracovávat
úlety z EOP v betonových směsích ja.o částečnou náhradu kameniva
o zrnitosti 0 - 4 mm do přídavko cc 20 % hm., při zachováni jak
pevnosti v tlaku, tak i pevnosti v t. hu za ohybu, přičemž je nut-
no počítat s prodloužením doby počat;n tuhnutí betonu.

3. POLOPKOVOZNÍ A PROVOZNÍ ZKOUŠKY

Na základe- úspěšných iaboraioi nich zkoušek při přídavcích
úletů z EOP jako částečné náhrady irobného kameniva 0-4 min bylo
přistoupeno k poloprovozním ověřením

Vzhledem k charakteru a íyzikálním vlastnostem odprašků
(úletů) Ipylo nutno v první íazi vyřešit. EpOsob dopravy a způsob
dávkování příměsi.



U úletu 2 EOF GO ukázalo, že je z provozních hledisek
neschodné, aby suchý materiál (material B přirozenou vlhkostí),
byl přepravován otevřenými nákladními vozidly, aniž by došlo ke
kontaminaci okoil přepravní trasy. Z těchto důvodů by bylo nutno
r.akryuat přepravní prostředky plachtami .

Provozní pokusy vsak ukázaly, že další potíže vznikají při
vnášeni samotné příměsi do recyklačního zařízeni. Běžný provozní
zpfisob předpokládá, že materiál projde nejdříve bubnovým separá-
torem, ve kterém jsou pomoci vody odděleny jemné Částice (cemen-
tový tmel a část drobného kameniva). Oddělené frakce Čerstvého
betonu jsou pak přidávány zpět do výrobního cyklu.

Bylo úspěšně vyzkoušeno i peletizováni úletů z EOP a jejich
přidáváni na vynaeeci dopravní pás pro kamenivo.

2 těchto dôvodu byly hledány dalsl možnosti technologických
dopravních cest a v soufiasné době je ověřováno použití přepravy
v autocisternách na sypké materiály. Granulometrické složeni
úletů z EOP se sice poněkud lisí od běžně takto přepravovaných
materiálů, jako je cement, nicméně pokud se podaří aplikovat
pneumatický způsob dopravy do vyčleněného provozního sila, byly
by mnohé potíže dříve navrhovaných způsobů překonány.

Při provozních ověřováních možností využiti VJMS bude využi-
to laboratorních výsledků, získaných při průkazních zkouškách.
Podle nich byly vypracovány návrhy výrobních předpisů pro beto-
nárnu, byla ovéřena možnost dopravy strusky pneumatickou cestou
a na tomto základě bylo přikročeno k prvním provozním pokusům.
Výsledky ukazují, že bude výhodné nahrazovat část cementu VJMS
a to jak z hlediska ekonomického, tak i z hlediska získávané kva-
lity vyráběných betonů.

Velmi jemné mletá granulovaná vysokopecní Etruska přes své
retardační vlastnosti v oblasti tvrdnutí betonu má kladný vliv na
pevnosti v tlaku po době delší než 28 dnů, na vodotěsnost betonu
a na použiti těchto betonů v agresivním prostředí, což se zvlášť
týká průmyslových oblastí.

4. ZÁVĚR

Byly provedeny laboratorní, poloprovozní a provozní zkoušky
s přídavky granulované vysokopecní strusky a úletů z EOP do beto-
nových směsi.

2 takto získaných výsledků vyplývá, že lze tyto odpady hutni
výroby úspěšně a ekologicky zpracovávat jako přídavky do betono-
vých směsi.

Ověřená metoda je navíc podstatně jednodušší a ekonomicky
výhodnější než obvykle uvažované metody pyrometalurgické a hydro- 5
metalurgické. I
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Abstract
The paper titled as "Interaction of Concrete Recycling with Lite
Environment" is dealing with the impact of recycling of
construction waste such as concrete, masonry, steal, wood etc. a.s
well as ,of the new technologies involved on the environment.

1. ÚVOD

Recyklace "beze zbytku" je tvořivým vynálezem přírody u nikoli
člověka. Vyjadřuje věčné zrození a odumírání v přírodě a je
tajemstvím její trvalé existence. Globální rovnováha životního
prostředí (ZP) v přírodě vyjadřuje jakýsi zatím nedefinovaný
zákon zachováni ŽP. Tato globální rovnováha by zůstala zachována
nezměněna, kdyby do ní významně nezasahoval člověk a jeho
civilizace.

Charakter recyklačního procesu, který vytváří člověk, je
poněkud odlišný. Zatímco recyklace v přírodě je vyvážený,
optimalizovaný autoregulační proces, recyklace civilizační je
v současné době nevyvážený, poněkud chaotický jev, který svou
optimalizovanou variantu "recyklovat beze zbytku" teprve hledá.

Do té doby skládky odpadů na povrchu, v ovzduší i v ozónové
vrstvě jsou jevem, který dokumentuje různé způsoby porušeni
rovnováhy ŽP, Očekáváme, že dlouhodobá globální recyklace
civilizovaného světa půjde cestou maximálního přiblížení
osvědčenému modelu přírody, tj. při respektování zachování ŽP.

Do oblasti problematiky popisované v tomto referáte spadá
především recyklace konstrukčních odpadů z konstrukcí betonových,
železobetonových, zděných a ocelových či různých prvků na
silikátové bázi, získanýcli demolicí nebo vyčerpáním životnosti
konstrukcí. Tento recyklační proces v oblasti konstrukčních hmot
je víceméně mechanický, nicméně ovlivňuje v nemalé míře ŽP a to
přímo i nepřímo, počínaje vlivem těžení, výroby a zpracování
konstrukčních hmot z přírodních zdrojů, dále demolicí konstrukcí,
skládkami, zpracováním a dopravou demoličních hmot pro recyklační
proces a navrhováním nových konstrukcí za poněkud změněných
výchozích podmínek. Narůstající aktuálnost recyklace
konstrukčního odpadu z hlediska interakce se ŽP proto souvisí: í'

i
a) s růstem celkového objemu konstrukčních hmot a se změnaui I

životnosti konstrukcí vlivem nových technologií, |

b) s posli •.:.:.'•: vyčerpáním přírodních zdrojů surovin pro *
kons"1-rukčni hmoty jako buton, ocel, cihly a j . ,

c) s globálním vlivem celého recyklačního procesu na ŽP, na
zdraví i na koncepci navrhování recyklovaných konstrukcí.
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Soudíme, že pro bližší objasnění trendu interakce recyklace
betonu a jiných konsl rukční cli hmot na ŽP v další části referátu
je nutno se zabývat těmito klíčovými otázkami:

a) vlastnosti recyklované konstrukční hmoty jako hmoty víceméně
nové a to zejména ve srovnání s klasickými materiály,

b) důsledky využití recyklovaných konstrukční cli hmot na ŽP
v městských aglomeracích v České republice,

c) teoretické důsledky užití recyklovaného materiálu na ŽP
u velkých inženýrských děJ mimo městských aglomerací,

d) hodnocení stavu recyklace betonu ve vyspělých zemích
z hlediska vlivu na ŽP.

2. CHARAKTER A MECHANICKÉ VLASTNOSTI RECYKLOVANÉHO BETONU

K nejvíce sledovaným oblastem výzkumu a ověřováni
recyklovaného betonu patří technologie jeho výroby, stanovení
fyzikálních a mechanických vlastností této nové konstrukční hmoty
a porovnání těchto vlastností s klasickým betonem. 0 dosažených
výsledcích byla publikována řada odborných prací.(1,4) Vzhledem
k některým poněkud rozdílným závěrům jednotlivých autorů, uvádíme
v tomto příspěvku stručné obecně platné shrnutí poznatků
0 vlastnostech recyklovaného betonu, resp. o recykl. kamenivu ze
starého betonu, které jsou obsaženy v následujících bodech:

a) Recyklované kamenivo ze starého betonu obsahuje určitý podíl
ztvrdlého cementového tmelu, který je vázán na zrna původního
kameniva v betonu. Tato skutečnost zásadně ovlivňuje vlastnosti
nového recyklovaného betonu. Např. v hrubé frakci recyklovaného
kameniva 16-32 mm je k zrnům připojeno až 30% objemu původního
cementového tmelu, li frakce 8-16 mm to je 40% a pro frakci 4-8 mm
až 60%.

b) Vlivem pomérně vysokého obsahu starého zatvrdlého cementového
tmelu z původního betonu v recyklovaném kamenivu je jeho objemová
hmotnost nižší o 5-10% ve srovnání s dříve použitým přírodním
silikátovým kamenivem. Tomu odpovídá i nižší hodnota objemové
hmotnosti recyklovaného betonu. Absorpce vody recyklovaného
kameniva je 5 až 10%. Relativně vysoká je u drobného
recyklovaného kameniva a nízká pro hrubé recyklované kamenivo.
Pro výrobu nového recyklovaného betonu se doporučuje používaT
recyklované kamenivo saturované vodou.

c) Vysoký podíl starého zatvrdlého cementového tmelu
v recyklovaném kamenivu dále významně ovlivňuje modul pružnosti
recyklovaných betonů. Ten se snižuje o 15 až 40% ve srovnání
s kontrolními vzorky betonů z přírodních silikátových kameniv.
Vyšší hodnota modulu pružnosti je u recyklováného betonu
vyrobeného s hrubým recyklovaným kamenivem a přírodním drobným
kamenivem. Nejnižší moduly pružnosti jsou při fjoužití drobného
1 hrubého recyklovaného kameniva. Rovněž dotvarování
recyklovaných betonů je ovlivněno podílem starého ulpívajícího
cementového tmelu na zrnech původního kameniva. Oproti klasickým
betonům je dotvarování recyklovaných betonů vyšší o 30-60%.
Nejnižší rozdíly jsou dosahovány při použití hrubého
recyklovaného kameniva a drobného přírodního kameniva.

M
j?%> d) Pevnost v tlaku a Cahu za ohybu recyk I ováného betonu lze

dosáhnout porovnáte lnou s povodním betonem za předpokladu napr.
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vyšší dávky cementu. Horší zpracovatelnost recyklovaného betonu,
způsobena oper vlivem starého zatvrdlého cementového tmelu,
vyžaduje vyšší množství záměsové vody. Tím prakticky dochází ke
snížení pevnosti recyklovaného betonu o 5 až 10% oproti
kontrolnímu betonu.

e) Bylo prokázáno, že recyklovaný beton vyrobený z přírodního
těženého drobného kameniva a hrubého kamenivu ze 30% nahrazeného
recyklovaným kamenivem, nevykazuje podstatné změny mechanických
v]astností.

f) Recyklovaný beton, vyrobený z hrubého recyklovaného kameniva,
dosahuje stejnou nebo i vyšší mrazuvzdornost než beton, z kterého
bylo kamenivo vyrobeno. Je-li však použito i drobného
recyklovaného kameniva, mrazuvzdornost ji: horší.

g) Při stejném poměru vodního součinitele je propustnost betonu,
rychlost ka.rbonataee a tím nebezpečí výskytu koroze výztuže
v betonu větší u recyklovaného betonu než u klasického betonu.

h) Je-li recyklovaný beton vyroben z hrubého recyklovaného
kameniva, nemá pří tonu • st plastdfikučních, retardačních či
provzdušňujíeích přísad ve starém betonu významný vliv na
vlastnosti nového recyklovaného betonu. Pouze v případě aplikace
chloridu vápenatého jako urychlující přísady do starého betonu,
může být v novém betonu nalezeno až 30% jeho původního obsahu.

i) Návrh složení betonové směsi s recyklovaným kamenivem se
v principu neliší od návrhu klasické betonové směsi a lze proto
použít stejné postupy. Nicméně nelze vyloučit nutnost nových
přístupů pro zvláštní případy.

j) Praktické zkušenosti ukázaly, že recyklovaný beton lze
dávkovat, míchat, dopravovat, ukládat, vibrovat a povrchově
upravovat stejně snadno jako klasický beton.

k) Recyklovaný be ton se doporučuje vyrábět z recyklovaného
kameniva o velikosti zrna většího než 2 mm a část drobné frakce
nahrazovat přírodním těženým kamenivem, jak je uvedeno výše.

1) Drobné recyklované kamenivo ze starých betonů se doporučuje
využít pro jiné účely než výrobu recyklovaného betonu, např. pro
stabilizaci a neutralizaci zeminy, biologické filtry ap.

Vzhledem k poněkud, byť v malé míře, změněným mechanickým
vlastnostem recyklovaných betonů lze očekávat, že navrhování
nových konstrukcí a prvků z recyklované hmoty v praxi povede
k zvětšení jejich rozměrů, hmotnosti a tím nepřímo k nepříznivému
ovlivnění mikroklimatu ŽP. V této souvislosti je nutno hledat
takové využití recyklace, kde by se vliv na ŽP minimalizoval.

3. VYUŽITÍ RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ PRO BETONOVÉ KONSTRUKi íi
V ČESKÉ REPUBLICE A DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MĚSTSKÝCH
AGLOMERACÍ

Problematika likvidace tuhých komunálních odpadů a stavebního
odpadu je složitý problém ve všech urbanistických celcích Evropy.
Zvláště v oblasti velkých sídelních aglomerací je stav kritický
pro praktickou nemožnost výstavby nových ekologicky i. ekonomicky
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vyhovujících skládek. Snahou tedy je alespoň snížit zatížení
dosavadních skládek technickými řešeními tak, uby se jejich
možnost využívání co nejvíce prodloužila.

V části komunálního odpadu, kterého v Praze vzniká kolem
400 000 t ročně, bylo částečné řešení nalezeno v rozšíření
spalovny v Malešicích. Pro téměř 500 000 t, tj. asi 385 000 m 3

stavebního odpadu zůstává však otázka dosud nevyřešena. Pro
komplexní zpracování stavební suti v Praze se předpokládá
vybudování 3 recyklačních závodů a asi 9 překladišť suti na území
města. Stavební odpad svážený od demolovaných objektů bude na
překladištích přeložen do prachotěsných velkokapacitních
kontejnerů o objemu 17 m a svážen do recyklačních závodů. Tyto
závody by měly být v Horních Počernicích s kapacitou 120 000
t/rok, Radotíně s kapacitou 200 000 t/rok a pravděpodobně
v Ruzyni. V recyklačních závodech bude hrubá stavební suť
roztříděna, tj. odděleny kusy železa, ostatních kovů, dřevo,
asfaltové pásy, plasty aj. Silikátový podíl bude rozdrcen na
základní frakce 0-4, 4-8, 8-16, 16-32.(2) Podle zahraničních
pramenů obsahuje hrubá stavební suť asi 70 % recyklovateIných
podílů, zbytek tvoři zmíněné kovy asi 3 %, spalitelný odpad,
papír a dřevité hmoty asi 6 %, plasty 1 % a nerecyklovatelné
inertní zbytky cca 20 %. Vlastní recyklovatelná část obsahuje
při bí i žně:

40-60 % cihelných a keramických zbytků,
30-50 % omítek a malt,
7-10 % betonu a kamene,

cca 1 % ostatních materiálů.

Ukazuje se tedy, že demolované betonové či železobetonové
konstrukce zatím tvoří poměrně malou část z celkového stavebního
odpadu. Pokud se tedy nebude vyskytovat dostatečný zdroj

: demoličního betonu, jako jsou rekonstruované silniční, dálniční
a letištní stavby, staré železobetonové a předpjaté železniční

i- pražce či soustředěné demolované celky panelových obytných domů
nebo průmyslových objektů, bude těžiště recyklace stavebních
materiálů spočívat ve zpracování cihelných a keramických drti.
Kromě zásypových a podsypových materiálů se bude vyrábět
cihlobeton, omítkové a maltové směsi.

Údaje o vlastnostech a využití betonů z recyklovaných
cihelných drtí jsou v současné době předmětem výzkumných prací.
Pevnost cihlobetonu je ovlivňována vlastnostmi cihelné drti jako
výplně a vlastnostmi pojícího cementového tmelu. Výzkumy ukazují,
že při dávkách 100 až 200 kg cementu na m betonu je u obyčejného
betonu přírůstek pevnosti rychlejší než u cihlobetonu, při
množství nad 200 kg jsou přírůstky pevnosti zhruba stejné
a naopak při množství cementu nad 400 kg na m betonu se pevnost
obyčejného betonu významně nezvyšuje, zatímco u cihlobetonu
pokračuje dále její vzrůst. Pro výrobu cihlobetonu vyšších
pevností je však třeba, aby plnivo obsahovalo všechny frakce,
tedy i nejjemnější. Jemnou frakci z cihelné drti je pro dosažení
vyšších pevnosti možné nahradit přírodním pískem. U betonů

•; z cihelné drtě je třeba věnovat pozornost jejich i - win"1 ivosti,

j zvláště mrazuvzdornosti. Záměrem dosavadních úvah je spi. f : v-/roba
s. kusových staviv - tvárnic ze získávaného cihelného a ke ui^ckého
) odpadu.
i Podobně jako Praha, řeší problém využití i jinč oulasti, jako

např. oblast Poohří (region Egrensis) od Chebu do Karlových Varů.
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V okresech Cheb, Sokolov, Karlovy Vary a Tachov vzniká dosud
ročně asi 67 000 t suti, což je asi 190 kg/obyv., zatímco v SRN
činí podle údajů firmy Bauschut Recycling GmbH toto množství
téměř 1000 kg/obyv. Lze tedy v příštích letech i u nás počítat se
zvýšením množství odpadních stavebních sutí odhadem asi na
trojnásobek.(2)

Pro skládkování stavebních sutí nejsou v uvedené oblasti
vhodné prostory, protože zde kromě běžných omezení přistupují
ještě ochranná pásma pro léčivé minerální prameny, pásma
hygienické ochrany pro povrchové zdroje pitné vody, chráněná
krajinná území, využívaná či budoucí ložiska nerostných surovin,
kde způsob dobývání vylučuje současné ukládáni odpadu. V současné
době se možnosti recyklace stavebních sutí ukazují v okresu Cheb
v Chocovicích, Staré Vodě, v okrese Sokolov v Novém Sedle a ve
Vřesové. Nejdále zatím pokročily úvahy o lokalitách Chocovice
a Stará Voda. Zde se počítá se zpracováním 35 000 t/rok,
s předpokladem, že získaná tříděná drť by se mohla prodávat,za
40 Kč/t, což je v relacích s přírodním kamenivem, které je však
do uvedené oblasti třeba dovážet.

V Brně a okolí se odhaduje roční produkce stavebního odpadu na
200 000 t, který je zatím ukládán na místní nevhodné skládky a do
pískovny v Černovicích jako pokryvný materiál na komunální odpad.
V Brně ke stavebnímu odpadu je nutno připočítat téměř 150 000
t ročně použitých slévárenských písků. S jejich souhrnným
využitím se zatím nepočítá a iniciativa je ponechána na
jednotlivé producenty. Ostatní stavební odpad by měl být
v budoucnu zpracováván na skládce v Černovicích podobně jako
uvažuje Praha.(3)

4. DŮSLEDKY UŽITÍ RECYKLACE VELKÝCH INŽENÝRSKÝCH DĚL-PŘÍKLAD G-N

Není tomu dávno, co spor kolem vodního díla Gabčíkovo-
Nagymaros (G-N) vedl bývalé federální ministerstvo životního
prostředí k tomu, že si vyžádalo vypracování odborné technicko-
ekonomické studie "Odstranění vodního díla G-N s technickou
rekultivací terénu".(1) Studii vypracoval tým vybraných odborníků
ČR. Jejich závěry jsou zde stručně citovány zejména z hlediska
interakce demolice a recyklace železobetonu velkého inženýrského
díla s ŽP.

Bylo již konstatováno, že vodní dílo G-N representuje vedle
ostatních stavebních hmot asi 1.6 mil. m betonových
a železobetonových konstrukci s téměř 100 tisíci tunami
betonářské výztuže. Celkové náklady na demoJici, skládky,
recyklaci a rekultivaci terénu representují podle propočtu částku
v mezích 15-23 mild. Kč, což převyšuje celkové náklady na
výstavbu díla asi o 30%. Výzkumný tým ve své zprávě konstatoval,
že zásah do životního prostředí roste s poklesem objemu
recyklace, resp. s mírou nevyužitelnosti demoličního materiálu.
Z uvedeného důvodu byla recyklaci tak velkého množství
demolovaného betonu věnovánu zvýšenú pozornost.

Jedna z teoretických variant studie přeiipok i sidu la možnost
úplného odstranění objektů až po základovou spáru včetnč úpravy
území. Jak ukázala studie, množství demolovaného materiálu by si
vyžádalo vybudování speciálního komplexního úpravárenského
recyklačního závodu s drtícími a třídícími linkami a skládkovým

218



hospodárstva m. Při optimální teoretické kapacitč závodu 500.000
tun zpracovaného množství demolovaného betonu ročně, by provoz
závodu musel probíhat po dobu 5-6 let, a to jen za předpokladu
zajištění odbytu recyklovaného kameniva z vodního díla G-N. Pro
orientaci o nákladech slouží skutečnost, že na vybudování
obdobného provozu v hlavním městě Praze s pětinovou kapacitou,
tj. jen 100.000 tun ročně, jsou plánovány investiční náklady ve
výši 150 mil. Kč podle cen roku 1991.

Nejproblematičtější oblastí celého asanačního projektu je
zřizování skládek a mezideponií, které jsou z hlediska ZP
nejkritičtější.

Význam recyklace plyne ze skutečnosti, že bez ní by si
zřizování skládek vyžádalo prostor s kapacitou 3 až 6,5 mil. m
ve 2. kategorii skládek a 0,3 - 1,2 mil. m v kategorii 4, která
musí být plně zabezpečena. Celková plocha skládek a meziskládek
by vyžadovala cca 170 ha geologicky vhodné půdy.

Nutno podotknout, že odbyt tak obrovských množství
recyklovaného betonového demoličního materiálu je velmi
problemati cký.

Z ekologického hlediska lze realizaci celého hypotetického
asanačního projektu tak velkého inženýrského díla uvažovat pouze
s předpokladem maximální recyklace betonu a s jeho znovuvyužitím.
Teoretický předpoklad studie odstranění díla se jevil nereálným.

Tak jako výstavba tohoto velkého inženýrského díla vyžaduje
soustředění, investic, konstrukčních hmot i kapacit, platí to samé
a snad poněkud se zvýšenou měrou i pro demolici díla.

5. SOUČASNÝ STAV RECYKLACE KONSTRUKČNÍHO BETONOVÉHO ODPADU
VE VYSPĚLÝCH ZEMÍCH

intenzivnější rozvoj recyklace konstrukčního odpadu se datuje
zhruba od sedmdesátých let. (1,2,4)

V USA byla podle ACPA lowa například uplatněna recyklační
technologie v r. 1976 na prvním projektu v Lyon Country. Další
větší projekty přišly až po r. 1980. Douglas Bernard, předseda
federálního úřadu pro stavby dálnic v USA uvádí komplex osmi
dálnic v celkové délce a. i 50 km, na jejichž rekonstrukci bylo
použito recyklovaného betonu. Jiné projekty byly realizovány na
mezistátní silniční síti v Oklahomě, Kansasu, Iowě i Michiganu,
kde na dvou úsecich bylo použito v jednom případě 50%
recyklovaného kameniva z betonu a v druhém případě 100%. Státní
norma USA-ASTM C 33-82 či. F 1 definuje hrubé kamenivo pro betony
rovněž jako kamenivo vyrobené recyklací ze .starého betonu.

Recyklovaný beton byl použit na komerční bázi zejména
v oblastech, kde je nedostatek přírodníf' !,, ubého kameniva a tam,
kde se vyskytuje problém využití konstrukčni';o odpadu z demolic
konstrukcí silníc:, dálnic i letišť, ysp. při jejich fr§

rekonstrukci. Recyklace je také aktuální \ u. i uštech, kde je jä
vážný nedostatek ploch pro skládky, jako např. v Hong-Kongu, kde JI
cena pozemku je mimořádně vysoká. Jsou známé případy vážného .št
veřejného odporu obyvatelstva i proti rozšiřování resp. If
pokračování těžení kameniva v otevřených štěrkovnách z důvodů S
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ekologických. Napr. v Holandsku, v provincii Limburg, odkud se;
ještě v roce 1989 dodávalo ročně 10 mil. lun hrubého kameniva pro
beton. PodJe rozhodnutá holandskú vlády se má do r. 2010 snížit
postupně těžba kameniva na 2,5 mi 1 . tun ročně. Vláda v Holandsku
prosazuje, aby se ze stejných důvodů zvýšila recyklace
konstrukčního odpadu z demolic aj . do roku 2000 na 90%.

V Japonsku byl ustaven výbor "Committe on Disposal and Re-use
of Construction Vaste", který doporučuje uplatnění recyklovaného
betonu i pro rodinné domky, nízkopodlažní zástavby, základy,
hlukové bariéry aj. Využití recyklovaného betonu je v řadě zemí
zakotveno v předpisech. Např. v Anglii je to norma BS 6543
"Použití vedlejších průmyslových produktů a odpadních materiálů
ve stavebním inženýrství". V Holandsku byla vydána státní norma
na zpracování recyklovaného betonu, aj.

Byly sestaveny různé mezinárodní týmy jako např. Výbor 37
mezinárodní organizace RILEM "Demolition and Re-use of Concrete"
či v Holandsku doporučení CUR-VB "Recommendation for crushed
Concrete and Masonry Aggregate", Re-use of Concrete and Masonry
Vaste". Také u nás vznikl v r. 1992 podobný výzkumný tým
sestavený ze zástupců vědeckých institucí a výrobních organizací.

Ve všech případech je interakce mezi využitím konstrukčního
odpadu v recyklačním procesu po demolicích a životním prostředím
zřejmá. Přímými důsledky jsou zmenšení objemu skládek, snížení
těžby přírodního kameniva, resp. ochrana přírodních zdrojů,
koncentrace recyklačního procesu do nových recyklačních závodů
aj. Stačí vzpomenout jak se v době, kdy se o recyklaci ještě
neuvažovalo, obrovské konstrukční celky demolovaného původního
mostu Barikádníků v Praze utápěly v tůních řeky Vltavy.

ZÁVĚR

Interakce recyklace konstrukčních hmot, zejména betonu se ŽP
významně rozšiřuje i tak závažné důvody pro postupné vybudování
nového odvětví průmyslu stavebnictví, tj. vybudování recyklačních
závodů pro konstrukční odpady.

Vedle nedostatků či ochrany přírodních zdrojů na výrobu
stavebních hmot, úspory skládkových prostor a využití demolic je
řada dalších ekologických důvodů pro recyklaci konstrukčního
odpadu. Mezi tyto důvody patří i vliv vlastností recyklovaných
hmot na navrhování a technologii nových konstrukcí, kde ještě
v řadě oblastí schází dostatek zkušeností a vědeckého bádáni.
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ABSTRACT

The discussion about the stress being put on natural resources by "modern" agricultural has
become more and more intense during the last years. It has led to legislative decisions that either
restrict the utilization of chemicals (pesticides, fertilizers) or promote the extensification of
agricultural practices. The problem now is to dispose of a tool which supports the complex
decision making process so to respect the ecological aspects on one hand and economic interests
on the other. Only an integrated model, as it is conceived by PSC guarantees an economical
agricultural production system within a sound environment.

1 INTRODUCTION

The integrated firm and land-use planning approach ensures that economic and ecological
aspects are equally considered. Both of the aspects do not contradict each other, on the contrary,
the mutual effects are positively. The computer-based integrated approach makes sure that
planning results of one level will be considered on each other level.

The main elements of the integrated firm and land-use-planning system are as follows:

Land-use-planning places ecological aspects into the foreground. With regard to soil quality,
soil condition, etc. land-use-proposals will be elaborated, which then are basic scenarios for
further economic considerations.

The crop planning specifies in detail the proposals of land-use-planning. Crop plants are
identified for the cultivable area which grow best under the given conditions of location.

The production planning system analyses the economic aspects. Based on the information,
delivered by the crop planning system and in consideration of production processes which are not
directly bond to cropping patterns, the optimal total plan will be generated.

The liquidity planning system analyses the short term payment streams. Based on the production
planning system, and under consideration of accounts receivable and obligations, it will be
ensured that the firm will pay all liabilities in time.

221



Í.T

m.

Tlie firm development planning takes into account the effects of operational decision
alternatives. Besides calculation of profitability the effects on the financial situation are analysed.
It will clearly show whether under the supposed ecological, economical, management and
farming pattern frame-work an agricultural venture may be successful.

2 CONCEPT OF LAND-USE-PLANNING

The multitude of effects on operational and strategical decisions, and the uncertainty of short and
long term assessment of alternative strategies require a comprehensive consultancy and planning
system. It is necessary to use an efficient system that will generate a sound data base for
operational and strategical decisions by the management.

The integrated firm and land-use-planning system is based on an easy to use computerized
model. The single components are linked together via interfaces. Therefore, the effects of
changements in one model will be considered for the whole system. Because the model is valid
for the total firm planning interfaces to not directly bound cropping patterns are also generated.
The use of modern management tools allows the simulation of decision and the elaboration of
alternative strategies within a short tinv..

The elaboration of recommendations for the future land-use, based on the analysis of actual area-
data, is only possible by the use of flexible, easy to use working tools. This is possible by the use
of a computerized Geografie Information System (GIS). Within this system all relevant subjects
will be stored as Geometric Coded Object (GCO). Each subject represents a layer. Finally, each
layer can easily be modified and treated corresponding to different tasks.

Very important and informative is the combination of several layers (e.g. the combination of
cultivated area and slope). The processings of GCO can be additive as well as subtractive or
logical. Altogether, the advantages of a computerized GIS for land-use planning can be described
as follows:

1. The stored information of GCO are easy to handle and can be actualized at any time.

2. Sizes of areas can be calculated.

3. For land-planning and land-use calculation, areas can be summarized and/or separated.

4. Alternatives of land-use can be simulated on the computer.

5. Allocation of areas for ecological protective umbrellas can be conceived and planned.

Especially, the inclusion of ecological protective umbrellas elucidate the enormous possibilities of
a well planned GIS.
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3 EXAMPLES OF LAND-USE-PLANNING

The procedure will be demonstrated by an example. In Hungary, the territory of a former
agricultural cooperative were recorded so to consider very different claims and to simulate and
analyse the consequences of the different zoning. The reduction of the agriculturally used area
was one of the basic aims. To achieve the aims, two conditions were to be considered:

1. The economic efficiency is preserved

2. The adapted use of the released area is guaranteed.

First a detailed concept for the analysis is elaborated. Furthermore, all relevant data are recorded.
For example all landscape elements will be mapped, following their ecological importance. After
digitizing these information will become part of the basic map. Based on already available further
information (e.g. outfall ditch) protectorates to prevent from damage of fertilizer and biozids in
the outfall ditch can be automatically identified.

These areas are subtracted from the actually used area to determine the size of the residual area.
By this strategy it is possible to prevent economic cultivation from negative effects of an
ecologically oriented land-use reduction. Just on the contrary, by using field specific cultivation
and mechanisation methods, earnings will be stabilized and expenditures can be reduced.

The results of the land-use planning supported by a GIS are important information sources for
firm development, cultivation planning and production, process. It is obviously necessary that in
the future policies for land diversion and extensive land-use will be passed. With help of the
integrated firm development and land-use planning system fields will be determined to be
eliminated out of the production process. Furthermore, the system will determine the intensity of
each production process to guarantee an economic sound and ecologically viable farm
management. Some aspects of the planning processes during the restructuring of the cooperative
are shown below.



r STARTING POINT

For the land-use planning for the Hungarian cooperative topographic maps of the Hungarian sur-
veyor's office with scale of 1:10.000 were used. Based on these maps all relevant informations,
e.g. waters, estates, cultivated areas, etc., were digitized. With these information existing field
partitions, actual land-use systems and soil valuation could be identified, as well as former land
tenure systems.

Cooperative Egyelértés Tsz.

Topographic Maps

Source:
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HUMID ZONES

Within the recorded area of the cooperative there are flood drainage systems, small brooks and
ditches of an entire length of 41,2 km. The outfall ditches are straightened and almost entirely
canalized. In vast areas the natural tree vegetation was eliminated. At some spots along the dit-
ches common reed gras population can be found. The size of a lake in the North of the investiga-
tion area is 0,042 km2 with a shore length of ca. 930 m.

Cooperative Egyctirtds'Tsz.

Hydrology
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CROP, FRUIT and VINE GROWING PATTERNS

In a next working step all fields, pastures, vine growing fields and fruit plantation were recorded.
Besides the economically used areas the estates, the private used gardens, the private vineyards
and the recreation area are integrated in this map, to elucidate the close relationship and depen-
dences between the different land use demands.

Cooperative ĽgyclértSs Tsz.

Land Use
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EROSION ENDANGERED AREAS

Cultivated area with a slope of more than 10% are highly endangered areas for erosion. Field ex-
cursions have shown that on some spots the uppermost humus layer (A-horizon) is already dra-
matically reduced by wind and water erosion. Therefore, in the map all areas with a slope equal
or more than 10% are separately shown.

Cooperative Egyetdrtis Tsz.
Fields with a Slope of more than 10%
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Proposal: Renaturalisation of HUMID ZONES

Running waters and shore areas are natural, linear corridores which will build up a network of
humid biotops. Former humid zones are presented in the map. Along brooks which do not di-
rectly belong to the humid 2ones, a strip of land, 10 m broad, was marked not to be used in the
production process. In a later phase of rcnaturalisation woods which fit best to the location will
be planted. Ameliorated fields without positive effects on the production process and ameliorated
fields which are still wet will not be used. Land care arrangements or planting of wood will not
be necessary. These areas are left to the succession (natural development of plant and animal so-
cieties).

Coopcralivo Egyctčrtŕs Tsz.

Proposal: Rcnaturalisation of Humid Zones

cxillLig humid

RESIDUAL CROPPING AREA
(without slope > 10%, humid zones, protective land strips)

Besides areas with an extremely slope all humid zones should be taken out of the production pro-
cess. Non adapted soil management in the past has led to a ground water contamination so that
local sources of potable water cannot be used by the villages. Considering the much higher costs
to supply the population with potable water via pipe-lines from remote sources, the further use of
humid areas would lead to a negative gross margin.

Cooperative Egyetértés Tsz.
Residual Cropping Area
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BASIC MAP OF LAND USE
INTEGRATION OF ALL RELEVANT ASPECTS

The remaining areas which may be used for cultivation can be directly derived out of the map,
after all discussed aspects are recorded and overlaid. The advantage of the integrated land use
planning system results in the point that the different aspects and demands will be evaluated cor-
responding to their economic and ecologic effects at the same time.

Cocj-crslive Hgyctorlis Tsz.

thsic Map of land Use
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4 Further planning steps

The example shows that ecological aspeacts lead to a comprehensive readjustment of land use
planning. They may be represented in different scenarios. In the next planning phase economic
aspects are placed into the foreground. Further steps to be carried out synchronised with the al-
ready described elements are (e.g.):

estate planning
firm restructuring

elaboration of soil quality maps
indication of land burdens:
- contaminated areas
- land tenure relations
firm splitting up

elaboration of adapted field patterns
monitoring of reduction programs
land diversion planning
redistribution
carrying out of environmental protection programs
elaboration of of a renaturalisation and n work coa~j.:
planning of biological purification pond
recreation areas, farm holidays etc.

In reality the planning steps will not be as schematic as shown above but the "integrated firm
and Iand-use-planning system" allows for ar interactive support of decision making at any stage
so to led to an ecologically sound and economic illy viable planning in agriculture.
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ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT: ECONOMIC METHODOLOGIES APPLIED

BY ENTERPRISES AND INTERNATIONAL INSTITUTIONS TO INVESTMENT

PROJECTS

(Prof. Giulio Querini, Universita Degli Studi di Roma "La

Sapienza")

There is an evident contradiction between international

scientific literature concerning the problems of Environmental

Impact Assessment on the one hand, and the methodology applied

by Italian and Community organism, which have to put it into

practice, on the other.

Scientific literature points out that the crucial problem of the

E.I.A. is the financial assessment of those "externalities" -

above all the distraction of natural and non-renewable resources

- to which it is impossible to apply "market price" criteria. In

Europe, such a problem is practically ignored by those public and

private official institutions which actually have to carry out

E.I.A. studies for agricultural, industrial, and infrastructural

investments.

The institutions apply a restricted interpretation of both the

Community and the Italian regulation (respectively 85/337/CEE,

L. 8/7/86 n. 349 and DPCM 10/8/88 n. 377 with the subsequent

regional regulations).

On analyzing the numerous applied cases of E.I.A., we run into

a serious misunderstanding: no "economic and financial

assessment" is made of the effect of investments on the

environment: only a mere "description" of the bio-physical

consequences of the project is given. That is to say, that the

analysis is limited to a first step, which is only an "objective"

one - although fundamental - while the evaluation is strongly

conditioned by a "subjective" weight coefficient, which is to be

utilized to evaluate investment costs as well as benefits.
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To limit the E.I-A. to its first stage - that of "biophysical

description" of environmental effects - implies not only an

evidently incomplete methodology, but also a serious operational

obstacle; it becomes impossible to make a rational confrontation

with the overall convenience (economic as much as environmental)

between two alternative projects (e.g. the convenience of the

bridge as opposed to the tunnel between Calabria and Sicily), as

well as among several possible alternatives within the same

project (e.g. different materials to build the bridge).

The possibility of the E.I.A. becoming efficient tool for

rational choice between two alternative investment projects with

the same objective (as in the example given above: a stable

connection between Calabria and Sicily), is not unrealistic. The

World Bank has long applied the E.I.A. to investment projects

financed by them, utilizing well-tested methodologies which are

already classified in several guidelines (see attached

bibliography).

Such manuals are presently under study by both the EEC (DG XI,

Environment; DG VIII, Cooperation with Developing Countries) and

some Italian public institutions, but so far any information on

the matter is somewhat restrictive.

Unlike the World Bank, the USA and some Scandinavian countries,

the EEC and above all Italian public institutions are introducing

into the E.I.A. elements of "economic and financial assessment"

with a delay which is easy to explain. In fact, the more numerous

the elements of the E.I.A., the more rigorous and binding the

operational results and, consequently, the tighter are the

margins of discretion for the public authorities.

Both at academic and operational level, it is essential to

overcome these ambiguities and these conflicts, even through
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comparison with the solutions adopted by other countries and

institutions, mainly the World Bank, where the E.I.A. has

extensive applications (i.e. including "financial assessment").

The numerous law propositions which are presently under

examination by the Italian Parliament, as well as the proposition

for a new EEC regulation presented to the European Parliament by

the Green Party, could use research on economic-financial

assessment of the investments environmental effects as a spur to

clarity and substance.

The debate over the duality of the E.I.A. - which concerns

basically investment evaluation from the "public" point of view

(i.e. "Welfare Economics") - inevitably brings up a second

problem of environmenta* economy: that of an "evaluation" of the

environmental effects from the "private" point of view. This is

the new and controversial issue of the "environmental

certification", also known as "Eco-Audit".

It is even harder for the "Eco-Audit",than it is for the E.I.A.,

to find an appropriate definition upon which academics and "field

operators" can agree.

While still being a hard concept to define in the academic world,

because of its interdisciplinary character involving industrial

economics, management technical and ecology, the "Eco-Audit" is

being widely used among business operators, also because of

regulations which are awaiting approval by the Community.

Although it is still difficult to give an exact definition, the

"Eco-Audit" seems to aim at the following targets:

1) to give the "audited" business an image of environmental

compatibility in the customers opinion;

I !
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2) to give the company access to credit (regular or "easy-term",

national or EEC) by certifying that it complies with the required

regulations and achieves the environmental "quality standards";

this will also give the firm access to public contracts, location

licences, etc.;

3} to point out lack of organization and communication gaps

within the business, which prevent sound decisions in accordance

with the minimization of environmental waste (decisions over

technologies, raw materials and energy recycling, waste

management, etc.);

4) to assess the firm's market value in case of potential

mergers, acquisitions, etc., considering the influence over such

value of the environmental risks connected with both technologies

and products.

Although the E.I.A., and above of all the "Eco-Audit" have not

yet acquired their own exact features as far as theoretical

analysis is concerned, it is of paramount importance, in both

cases, to solve what is basically an economic problem: to draw

up a methodology which will allow an appropriate economic and

financial evaluation of the environmental effects ("ex-ante"

in the E.I.A., "ex-post" in the "Eco-Audit") of a given economic

activity, such methodology has the challenging purpose of

bringing together two apparently opposite objectives: on the one

hand, the protection of the environment, basic to social welfare.

On the other, the rational utilization of natural and

environmental resources for the maximum profit of private

companies.
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Dec. Ing. Vladimír Glaser, CSc, Doc. íiľj. J-r<n Vídenský, CSc. ,
Ing. Ivona Sedlárova, VSChT, Technická 5, Fraha 6

The contribution is concerning with the range of high temperature
purifľication of coal gas. This gas results by gasification of c&al (with
sulphur content) in steam power plants with gas - steam process. The
purification consists in the removing of sulphur compounds, particularly of
Hz3, by use of various solids, which can be regenerated. The outline of
published informations of the composition, properties and usability of these
materials on the base of iron, sine etc., is the topic of this message.

Při spalování hnědých uhlí z lokalit severozápadní ČR v tepelných
elektrárnách vznikají značná množství oxidu siřičitého a v menší míře i oxidu
sírového. Tyto látky vypouštěné do ovzduší spolu se spalinami způsobují
obrovské, těžko vyčíslitelné škody na rostlinné vegetaci, technických
zařízeních i zdraví původce těchto exhalací - člověka. Dodatečné zachycování
•uvedených škodlivých látek z kouřových plynů je nákladné investičně
i provozně. Prostředky, které by bylo třeba vynaložit jsou značné a snižovaly
by ziskovost výrobce elektrické energie. Případný produkt, který by při
odsiřování vznikal, by byl poměrně levný a jeho uplatněním na trhu by se
zdaleka nepokryly náklady vynaložené na odsiřování. Tato situace navozuje
otázku, zda je nutno provádět odsiřování v konečné fázi využívání uhlí, tj.
zbavovat sirných sloučenin plyny až bezprostředně před jejich vypouštěním do
ovzduší. Sirné sloučeniny lze přeci zachycoval i v horkých plynech
bezprostředně po jejich vzniku. Vzhledem k vysokým teplotám plyr.u a jeho
korozivnosti lze však při tomto 'způsobu očekávat ještě větší technické obtíže
a tedy i vyšší ekonomickou náročnost než u předešlých způsobů. Přesto se
o jeho uplatnění uvažuje a to v souvislosti s výrobou elektrické energie
v elektrárnách pracujících v paroplynovém cyklu, které v rámci své zvýšené
účinnosti oproti klasickým elektrárnám jsou schopny pokrýt náklady na nutné
odsíření plynů. Účinnost takto koncipovaných elektráren může dosahovat až
50-ti %, což je přibližně o 10 % více než u stávajících moderních ť-1-.-ktráren.
Úvahy o jejich režimu jdou dvěma směry. U jednoho se předpokládá tlakové
spalování, u druhého tlakové zplyňování uhlí. Hlavjií odsíření u oleu variant
procesu lze provést vápencem dávkovaným do vrstvy paliva. Uvádí s~, že při
iriolárním poměru Ca : 3 - 2 : 1 lze dosáhnout 90 - 95 V-ijího zachycen: sirných
sloučenin. Z pohledu skladování vzniklého popílku jo- •. "/hodnější ipsjovací
proces, neboť vzniká stabilní CaSCM oproti procesu zplyňo^acíau, při němž se
tvoří CaS, který může v kyselém prostředí uvolňovat během skladování jedovatý
sulfan. CaS obsažený v popílku před jeho deponováním na skládku je proto
třeba oxidovat na CaSGn . Kutné dočištění plynu je ffiožno provést po jeho
ochlazení některým z běžně používaných postupů avšak lépe tak, že se zbytek
sirných sloučenin zachytí při teplotě cca 800° C pevnými látkami, -:-&ré mají
schopnost reagovat se sloučeninami síry. Vysokoteplotní způsob je výhodnější,
neboť přináší cca 2 % ní zvýšení účinnosti elektrárny. K tomuto ú;eiu jsou
vhodné takové látky, které jsou schopné několikanásobné regenerace = použití
v dalších odsiřovacích rykiech a umožňuj í získávat r.achyc<?nou síru ve formě
snadiv- přepracovateiné na prodeli-ý produkt.

.•.. 1 porovnávaní teciiiiolocfickych variant >yi'"4:trärí-n s paropiyac'.y:;-. cykJein
se výchozí r,e skutečnosti, 5e oioemové množství piy;,u. které ')<• treba zbavit
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sioiiOoniii síry, je na výstupu s generátoru několikanásobně Menší než je Lomu
u spali ľ: j že při spalovacím procesu se dosahuje vyšších teplot a to aí
Lakových, při nichž unášený popílek přechází clo stavu taveniny. Vzhledem ke
korozním účinkům této taveniny js- nutno ji z plynu před vstupem clo turbíny
odstraňovat. Technologie je tak složitější a požadavky na teplotní a korozní
odolnost konstrukčních materiálů jsou za těchto podmínek vyšší než je tomu
u způsobu zplyňovacího. Z těchto důvodů se splynovači postup zdá být
přijatelnější. Vzhledem k tomu byla věnována pozornost vysokoteplotní
desulfuraci generátorového plynu. V dalším textu jsou tak shrnuty dostupné
informace o složení a vlastnostech čistících hmot použitelných pro tuto
technologickou variantu.

Zachycování sirných sloučenin, které jsou v generátorovém plynu přítomny
převážně jako sulfan a merkaptany, lse provést pomocí celé řady látek. Po
jejich nasycení sírou se regenerují a vracejí do čistícího okruhu. Jejich
složení, příprava a vlastnosti jsou námětem mnoha publikovaných prací
a patentů.

K zachyr../..';ní sulfanu se používají látky, které jsou schopny vytvářet
sulfidy. Jsoc \o většinou oxidy kovů nebo kovy samotné, které z nich vzniknou
redukcí vodíkem nebo oxidem uhelnatým za teplot, při nichž se čištění plynu
uskutečňuje. V obou těchto případech se jedná o heterogenní nekatalyzovanou
reakci, při které dochází k proreagování použité pevné látky. Zachycování
sulfanu se tedy děje v důsledku průběhu chemické reakce a ne jeho adsorpcí na
povrchu pevné látky. Přesto se v literatuře pojednávající o tomto tématu
používané pevné látky běžně označují jako sorbenty. Vzhledem k této zvyklosti
je v dalším textu rovněž používáno uvedeného názvu.

Základní reakce, které se uplatňují při použití oxidu kovu lze
vystihnout stechiometrickymi rovnicemi (Me značí příslušný kov):

MeC

Předpokládáme-li, že převážná část látek používaných k zachycování
sulfanu bude v oxidické formě, má základní význam reakce, která se
uskutečňuje podle rovnice 1. Vzhledem k velkým obsahům H2 a CO v čištěných
plynech však pří vysokých teplotách nelze pominout ani redukci některých
oxidů probíhající podle rovnice 2. V případě, kdy sulfidace kovu probíhá
rychle a do vysokého stupně, není nutno tuto reakci považovat sa nežádoucí.

SORBENTY NA BÁZI OXIDŮ ŽELEZA

Sorbenty na bázi oxidů Fe patří z hlediska odstraňování sloučenin síry,
především sulfanu, mezi nejdéle používané. V oxidační atmosféře je Fe
přítomno ve formě hematitu, v redukující atmosféře dochází k postupné redukci
v závislosti na teplotě a koncentraci redukujících složek plynu přes
magnetit, wiistit až na kovové železo podle následujících rovnic:

MeO
+ H2

Me

+ HaS ->
(+CO) ->

-f H20 ->

MeS H

Me
MeS H

i- HzO
y H 2 0
v H2

(co?)
(D
( 2 )
( 3 )

3 FezOa + H2 ( + CO ) < - > 2 Fe3O4 + H2O ( + CCfe ) (4)
FftjO* -i- Hz ( + CO ) Ň - > 3 FeO ŕ IfeO ( + CO2 ) ýZ)
FeO + Hz ( •+ CO ) •' - > Fe + H2O ( + CG* ) (6)

Podle autoru práce1 v teplotní oblasti 600-1000°C platí: - je-ii
(CCfe/COi • IQ'-1, potom redukce FeaOa není možná:
• je-1 i toměr HzO/K^ (CCa/CO) - I - 10fl , potom je stabilní formou



oxid Feato ;
- je-li poměr HzO/ife (CO2/CO) Q.D, potom proběhne úplná redukce
oxidu na kovové železo.

Z termodynamického hlediska může reakce Hz 3 probíhat s Fe a s jeho
oxidy, v nichž je přítomno ve všech oxidačních stupních. Je výhodné, když
k reakci dochází s oxidy FeaO3 nebo FeaO*. Hematit je z oxidů žeieza
nejreaktivnější, magnetitu přísluší vysoký molární poměr vzhledem k KzS. Jeho
teoretická sorpční kapacita je 415g síry/kg FesO4. Za vysokých teplot je
nejstabilnějším oxidem Fe30«. V přítomnosti FeO nebo kovového Fe v čistící
hmotě dochází k tvorbě nežádoucích sloučenin, které snižují kapacitu
sorbentu. Působením CO je to např. tvorba karbidu železa. Při redukci na
nižší oxidační stupně navíc dochází k spotřebě Wz a CO, které patří mezi
žádané složky čištěných plynů a jejich transformace na HzO, resp. COz není
žádoucí. Reakce oxidů železa s H2S je teplotně závislá2. S rostoucí teplotou
v intervalu 600 - 800°C schopnost odstraňovat sulfan mírně klesá, což souvisí
s redukcí do nižších oxidačních stupňů.

Důležitým kritériem při posuzování vhodnosti sorbentu je jeho schopnost
regenerace. U sorbentu na bázi Fe probíhá regenerace podle rovnice:

2 Fe3 + 7/2 O2 -> "vO-j + 2 SO* . (7)

Regenerace závisí na teplotě a na koncentraci Gz v oxidačním plynu.
Nalezení optimálního složení plynu a regenerační teploty je obtížné. Při
nedodržení podmínek dochází k nekontrolovatelnému průběhu reakce majícímu za
následek velké zvýšení teploty, které způsobuje sintrování sorbentu.
Použije-li se směs vodní páry a vzduchu, přechází velká část vázané síry na
elementární síru. Její množství se zvětšuje se vzrůstajícím podílem vodní
páry , zároveň se zpomaluje probíhající regenerace. Problémy s regenerací se
snažili někteří autoři odstranit zředěním hematitu jinými materiály1 , jako
je popílek, bentonit. nebo kremičitany.

SORBENTV NA BÁZI OXIDU ZINEČNATÉKO

Sorbenty na bázi Zn, stejně jako sorbenty na bázi Fe.. jsou využívány už
mnoho let. Doposud se uplatňovaly především při nízkých teplotách. Sulfidační
reakce

ZnO + H2S -> ZnS + H2O í8)

je zjednodušena tím, že ZnO je nejstabilnější formou sloučenin zinku. Při
reakci dochází k výměně iontů O2- za větší ionty S 2" doprovázené snížením
porozity a zvýšením objemové hustoty.

Z hlediska vlivu teploty na průběh i-eakce lze uvažovat tři oblasti3-«.
V nízkoteplotní oblasti, v intervalu 375 - S00°C dochází k zastavení reakce
před ukončením úplné konverze oxidu na sulfid. Rychlost reakce i konečná
konverze jsou výrazně závislé na teplotě. V oblasti teplot C00 - 700°C je
reakce rychlá, teplotně nezávislá2 a je dosaženo úplné přeměny oxidu na
sulfid. Tento teplotní interval je pro práci se sorbenty na bázi ZnO
nejvýhodnější. Ve vysokoteplotní oblasti, v ro^mesí teplot 700 - 300°C,
dochází k pomalému rozkladu ZnO-na páry zinku a rta kyslík.

Nejslabším článkem využiti soriéiitu na bázi ZnO i-:- jejich obtížné
ovrtLelnost, která probíhá ô.le rovnic:



ZnS -i 3/2 02 -- ZnO + SG2 í9)
ZnS Ť & o -' ZnO + IÍ2 S. (10)

Během regenerace vzduchem dochází k nekontrolovatelnému vzrůstu (.eploty
a následkem toho k sintrování sorbentu, při nízkých teplotách nebo při
vyšších koncentracích O2 a SOz komplikuje regeneraci tvorba ZnS0« :

ZnS + 2 O2 -> ZnS04 (11)
ZnO + SO2 + I/2O2 -> Z11SO4. (12)

Podobně jako u sorbentů na bázi železa jsou u sorbentů na bázi ZnO
využívány nosiče přírodního charakteru nebo odpady z těžby a průmyslub.

V poslední době jsou studovány nové vysoce účinné sorbenty vznikající
kombinací ZnO s Fe203, tzv. zinečnaté ferity, nebo s TiCe, zinečnaté
titanáty. Zinečnaté ferity jsou látky spinelové struktury, které si
zachovávají kladné vlastnosti původních oxidů. U ZnO jsou to příznivé
termochemické vlastnosti a schopnost snížit obsah H2S a COS v plynu pod 10
PPin, u Fe203 vysoká sorpční kapacita.Redukce zinečnatých feritů probíhá při
teplotách nad 500°C. Nejprve se ferit rozloží na jednotlivé oxidy, a pak
v závislosti na teplotě a složení redukčních plynů dojde k redukci Fe2Oa na
Fe304 nebo FeO6-'. Pracovní teplota zinečnatých feritů je limitována 6D0
- 700°C, kdy se oba oxidy v redukční atmosféře stávají nestabilními a dochází
ke značnému zhoršení mechanické pevnosti. Při náhradě FezCa oxidem
titaničitým dochází k posunutí pracovní oblasti sorbentu k vyšším teplotám.
Stabilizační efekt se přisuzuje tvorbě sloučenin Z11TÍO3 , Z W T Í C M a ZnzTi30e .
Zlepšení teplotní stálosti je však doprovázeno snížením sorpční kapacity,
protože v teplotní oblasti, při které sorbenty pracují, T1Q2 s H2S nereaguje.
Teoretická kapacita ZnO + TiQa je 198 g S/kg sorbentu, oproti kapacitě

která dosahuje 398 g S/kg sorbentu8.

OSTATNÍ SORBENTY

Vedle sorbentu na bázi sloučenin železa a zinku byly studovány
i sorbenty na bázi mědi 9" 1', vanadu12,niklu13-1" a dalších prvků1 • 1 S - l e .

ZÁVĚR

V časopisecké i patentové literatuře je uvedena řada informací
vztahujících se k použití různých látek k zachycování sulfanu
z generátorového plynu při vysokých teplotách. Ve všech případech se však
jedná o laboratorní studie a návrhy. Sdělení o tom, že bylo vysokoteplotní
odsířování realizováno ve výrobní sféře a tedy ani' zkušenosti z dlouhodobého
provozu, zveřejněny nebyly.
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