
Technický list výrobku  

Název výrobku 
Matrice pro stabilizaci/solidifikaci olovnatých iontů 

 
Identifikace a popis výrobku 
Šedá prášková hmota  

 
Charakteristika výrobku 

Rozpustné sloučeniny olova jsou toxické, a proto je nutno odpady s jejich obsahem před 
uložením na skládku stabilizovat/solidifikovat. Pro stabilizaci/solidifikaci byla vyvinuta 
matrice na bázi odpadních popelovin ze spalování slámy (směs popílku a popela).  Produkty 
spalování slámy obsahují až 56 % SiO2, který je částečně v amorfní formě, a tedy je vhodný 
pro reakci s hydroxidem vápenatým. Dosažené zpevnění je vyhovující, účinnost 
stabilizace/solidifikace je 99,99 %.  

 
Složení výrobku 

Směs pro přípravu matrice pro stabilizaci/solidifikaci odpadů s obsahem olovnatých 
iontů obsahuje popílek ze spalování biomasy (nejlépe obilní slámy) a vápenný hydrát, 
v poměru 1 hmot. díl popílku a 0,1 hmotnostního dílu vápenného hydrátu. 

 
Technické vlastnosti výrobku 
 

Parametr  Jednotka Hodnota  

Objemová hmotnost 7 d kgm-3 1570 
Objemová hmotnost  28 d kgm-3 1460 
Pevnost v tlaku 7 d Nmm-2 1,8 
Pevnost v tlaku 28 d Nmm-2 6,2 
Pevnost v tahu za ohybu 7 d Nmm-2 0,1 
Pevnost v tahu za ohybu 28 d Nmm-2 1,7 

 
Složení a pevnosti v tlaku stabilizovaných vzorků s Pb2+  

Složka/ 
parametr 

CaPb1 CaPb2 CaPb3 CaPb4 CaPb5 CaPb6

Popílek [g] 100 100 100 100 100 100
Ca(OH)2  [g] 10 10 10 10 10 10
Pb(NO3)2  [g] 7,992 15,985 23,977 31,969 39,961 47,954
Voda [g] 50 50 55 60 65 67
Objemová 
hmotnost 
[kgm-3] 

1482 1538 1528 1582 1604 1632

Pevnost 
v tlaku 
[Nmm-2 ] 

1,7 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5

Účinnost 
stab./solid. 
[%] 

99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99

 
 
 



Způsob distribuce výrobku 
 
Popílek i vápenný hydrát budou dováženy v autocisterně do provozovny, která pro 

použití směsi musí mít vlastní mísící zařízení. Kvalita záměsové vody by měla vyhovovat 
požadavkům na vodu pro přípravu betonu. V případě použití vody nestandardních vlastností 
je nutno předem provést zkoušky ke zjištění účinnosti matrice.  
 
Vymezení způsobu použití výrobku na stavbě včetně omezení 

Matrice je vhodná pro stabilizaci/solidifikaci odpadů s olovem, který se musí mísit 
s matricí tak, aby obsah Pb2+ nepřekročil 30 % hmot.  Hotový solidifikát je možno použít na 
úpravu komunikací na území skládky.  
 
Technologie aplikace 

Do mísícího zařízení se nadávkuje popílek a vápenný hydrát ve výše uvedeném poměru, 
přidá se množství vody uvedené v receptuře a vytvoří se homogenní směs. K vytvořené směsi 
se přidá odpad s obsahem olovnatých iontů a směs se zhomogenizuje. Následně se uloží na 
skládku příslušné kategorie a zhutní se pojezdem zhutňovacícho stroje. Zpracování odpadu 
lze provádět při teplotách v rozmezí 8 až 30  °C. 

 
Přehled souvisících technických předpisů a norem 
Vyhláška 383/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
ČSN EN 1015-11 Zkušební metody malt pro zdivo. Část 11: Stanovení pevnosti malt v tahu 
za ohybu a v tlaku. 
ČSN 72 2452 Zkouška mrazuvzdornosti malt 

 
Hygiena, BOZP, ekologie 

Při manipulaci se sypkou směsí i s plastickou směsí před jejím zatvrdnutím je nutné, 
aby se osoby chránily ochrannými pomůckami (respirátor, brýle, rukavice). 
 
Vzhled zkušebních těles s olovnatými ionty 
 
 

 


