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Doškolovací semináře 
 2013  
 17/09/2013 SAKO Brno a.s. – vzorkování TZSO 
 17/05/2013 ZEVO Praha - vzorkování TZSO. 
 2012  
 12/09/2012 Prachovice – vzorkování spalitelných odpadů 
 27/6/2012 Raspenava - vzorkování stavebních materiálů. 
2011 
 26/10/2011 Beroun  - vzorkování stavebních materiálů 
 12/05/2011 Laguna Sojovice- vzorkování sedimentů 
2010 
 23/6/2010 Leština –vzorkování železničních pražců 
 1/10/2010 na biodegradační ploše společnosti EPS s.r.o. v 

areálu skládky Celio a.s. - vzorkování heterogenních odpadů 
upravených biodegradací 

2009 
 16-17/4/2009 Chocerady –vzorkování železničních pražců 
 19/11/2009 Stará Lužice vzorkování solidifikátů 
 
 



Doškolovací seminář 17.5.2013 – 
ZEVO Praha 

OVĚŘOVÁNÍ HETEROGENITY 
LABORATORNÍHO VZORKU TUHÝCH 

ZBYTKŮ PO SPALOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH 
ODPADŮ 



Doškolovací seminář 17.5.2013 – 
ZEVO Praha 

 Cílem semináře bylo:  
 ověřit, jak kvalitní informace lze získat na základě odběru 

prostých  vzorků 

  
 



Vzorkování tuhých zbytků spalování 
komunálních odpadů – ZEVO Praha 

 Odběr a úprava vzorků:  
 3 bodové vzorky odpadu: škvára ze spalování komunálních 

odpadů.  

 Vzorky byly odebrány s časovým odstupem 30 minut (odběr z 
pásového dopravníku) 

 První vzorek byl označen – VZOREK I,  

 Druhý vzorek – VZOREK II,  

 Třetí VZOREK III. VZOREK III nebyl dále zpracován 

  
 



Vzorkování tuhých zbytků spalování 
komunálních odpadů – ZEVO Praha 

 se vzorky označenými VZOREK I a VZOREK II 
byly po odběru provedeny následující operace:  

 1. Z odebraného vzorku  byl odstraněn nedopal a hrubé 
kusy kamenů, skla, kovů .  

 2. Materiál bez nedopalu a hrubých kusů byl prosítován na 
sítu 10 mm. Nadsítné a podsítné byly zváženy. 

 3. Nadsítný materiál byl podrcen na velikost pod 10 mm a 
byl přidán do terénního vzorku společně s podsítným (a 
označen VZOREK I-II, resp. VZOREK II-II). 

  
 



Vzorkování tuhých zbytků spalování 
komunálních odpadů – ZEVO Praha 



Vzorkování tuhých zbytků spalování 
komunálních odpadů – ZEVO Praha 

  
 

 4. VZOREK I-II, resp. VZOREK II-II, byl homogenizován a 
postupně zmenšován – na dva cca 1 kilogramové vzorky, a 
následně na dva cca 200 g vzorky.  

  
 



Vzorkování tuhých zbytků spalování 
komunálních odpadů – ZEVO Praha 



Vzorkování tuhých zbytků spalování 
komunálních odpadů – ZEVO Praha 

  
 

 5. Materiál zbylý po zmenšování vzorku (tzn. veškerý zbylý 
materiál po kvartaci vzorků) byl zhomogenizován a byl 
umístěn do jedné vzorkovnice. VZOREK 1 byl připravený z 
materiálů po dělení VZORKU I-II), resp. VZOREK 2 byl 
připravený z materiálu po dělení VZORKU II-II). 

 6. Veškeré vzorky byly zváženy a po odvozu zabezpečeny v 
laboratorních podmínkách (uložení do chladničky – teplota 4 
až 5°C) 

  
 



Vzorkování tuhých zbytků spalování 
komunálních odpadů – ZEVO Praha 



Vzorkování tuhých zbytků spalování 
komunálních odpadů – ZEVO Praha 

 Laboratorní analýzy  
  
 



Vzorkování tuhých zbytků spalování 
komunálních odpadů – ZEVO Praha 

 Laboratorní analýzy  
  Po analýzách vzorků VZOREK 1 a VZOREK 2, byl zbytek 

vzorků od laboratoře vyžádán zpět. 
  Původní VZOREK 1 byl označen jako VZOREK 3 a původní 

VZOREK 2 byl označen jako VZOREK 4. Tyto vzorky byly opět 
předány do laboratoře, následně byl proveden stejný rozsah 
analýz jako v předchozím zadání. 
 

 



Vzorkování tuhých zbytků spalování 
komunálních odpadů – ZEVO Praha 



Vzorkování tuhých zbytků spalování 
komunálních odpadů – ZEVO Praha 



Vzorkování tuhých zbytků spalování 
komunálních odpadů – ZEVO Praha 

 Zohlednění nejistoty analýz  
  ve vzorcích připravených ze VZORKU I výsledky se neshodují 

při zahrnutí míry nejistoty v ukazatelích: Cd, Hg, Pb 
Zohlednění legislativních limitů 
  As (v jednom případě z 6 výsledek nesplnil požadavek 

tab.10.1) 
 Hg (ve 3 případech z 6 výsledek nesplnil požadavek tab.10.1) 

 
 



Vzorkování tuhých zbytků spalování 
komunálních odpadů – ZEVO Praha 

 Zohlednění nejistoty analýz  
  ve vzorcích připravených ze VZORKU II výsledky se neshodují 

při zahrnutí míry nejistoty v ukazatelích: Cd, Pb  
Zohlednění legislativních limitů 
  As (v jednom případě z 6 výsledek nesplnil požadavek 

tab.10.1) 
 Hg (ve 3 případech z 6 výsledek nesplnil požadavek tab.10.1) 
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komunálních odpadů – ZEVO Praha 
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Vzorkování tuhých zbytků spalování 
komunálních odpadů – ZEVO Praha 

 Zohlednění nejistoty analýz  
  ve vzorcích připravených ze VZORKU I výsledky se neshodují 

při zahrnutí míry nejistoty v ukazatelích: Cr, Ni, Pb, V 
Zohlednění legislativních limitů 
 Cr (v jednom případě ze 3 byl výsledek ve vyšší třídě) 
 Pb (v jednom případě ze 3 byl výsledek ve vyšší třídě) 
 Hg (v jednom případě vykazovala nebezpečnou vlastnost 

H15) 
 

 



Vzorkování tuhých zbytků spalování 
komunálních odpadů – ZEVO Praha 

 Zohlednění nejistoty analýz  
  ve vzorcích připravených ze VZORKU II výsledky se neshodují 

při zahrnutí míry nejistoty v ukazatelích: Cr, Cu, Ni, Pb, V 
Zohlednění legislativních limitů 
 Cr (v jednom případě ze 3 byl výsledek ve vyšší třídě) 
 Pb (v jednom případě ze 3 byl výsledek ve vyšší třídě) 
 Hg (v jednom případě vykazovala nebezpečnou vlastnost H15) 

 
 



Vzorkování tuhých zbytků spalování 
komunálních odpadů – ZEVO Praha 

 Hodnocení heterogenity vzorkovaného materiálu: 
v sušině 
 o As, Hg z pohledu legislativních limitů  
 o Cd, Hg, Ni, Pb z analytického pohledu 
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komunálních odpadů – ZEVO Praha 

 Hodnocení heterogenity vzorkovaného materiálu: 
v sušině 
 o As, Hg z pohledu legislativních limitů  
 o Cd, Hg, Ni, Pb z analytického pohledu 
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 Hodnocení heterogenity vzorkovaného materiálu: 
v sušině 
 o As, Hg z pohledu legislativních limitů  
 o Cd, Hg, Ni, Pb z analytického pohledu 
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 Hodnocení heterogenity vzorkovaného materiálu: 
v sušině 
 o As, Hg z pohledu legislativních limitů  
 o Cd, Hg, Ni, Pb z analytického pohledu 
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 Hodnocení heterogenity vzorkovaného materiálu: 
v sušině 
 o As, Hg z pohledu legislativních limitů  
 o Cd, Hg, Ni, Pb z analytického pohledu 
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 Hodnocení heterogenity vzorkovaného materiálu: 
v sušině 
 o As, Hg z pohledu legislativních limitů  
 o Cd, Hg, Ni, Pb z analytického pohledu 

 
 



Vzorkování tuhých zbytků spalování 
komunálních odpadů – ZEVO Praha 

 Hodnocení heterogenity vzorkovaného materiálu: 
v sušině 
 o As, Hg z pohledu legislativních limitů  
 o Cd, Hg, Ni, Pb z analytického pohledu 

 
 



Vzorkování tuhých zbytků spalování 
komunálních odpadů – ZEVO Praha 

 Hodnocení heterogenity vzorkovaného materiálu: 
Ve vodném výluhu 
 Cr, Hg, Pb  z pohledu legislativních limitů  
 Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V z analytického pohledu 

 
 



Vzorkování tuhých zbytků spalování 
komunálních odpadů – ZEVO Praha 

 Hodnocení heterogenity vzorkovaného materiálu: 
Ve vodném výluhu 
 Cr, Hg, Pb  z pohledu legislativních limitů  
 Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V z analytického pohledu 

 
 



Vzorkování tuhých zbytků spalování 
komunálních odpadů – ZEVO Praha 

 Hodnocení heterogenity vzorkovaného materiálu: 
Ve vodném výluhu 
 Cr, Hg, Pb  z pohledu legislativních limitů  
 Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V z analytického pohledu 

 
 



Vzorkování tuhých zbytků spalování 
komunálních odpadů – ZEVO Praha 
Rozložení pravděpodobnosti výsledků v sušině: 

 
 



Vzorkování tuhých zbytků spalování 
komunálních odpadů – ZEVO Praha 
Rozložení pravděpodobnosti výsledků v sušině: 

 
 



Vzorkování tuhých zbytků spalování 
komunálních odpadů – ZEVO Praha 
Rozložení pravděpodobnosti výsledků v sušině: 

 
 



Vzorkování tuhých zbytků spalování 
komunálních odpadů – ZEVO Praha 
Rozložení pravděpodobnosti výsledků v sušině: 

 
 



Vzorkování tuhých zbytků spalování 
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Rozložení pravděpodobnosti výsledků v sušině: 

 
 



Vzorkování tuhých zbytků spalování 
komunálních odpadů – ZEVO Praha 
Rozložení pravděpodobnosti výsledků v sušině: 

 
 



Vzorkování tuhých zbytků spalování 
komunálních odpadů – ZEVO Praha 

 Závěr:  
 Jak lze hodnotit odpad na základě prostých vzorků? 

 

  
 



Vzorkování tuhých zbytků spalování 
komunálních odpadů – ZEVO Praha 

 Závěr:  
 Jak lze hodnotit odpad na základě prostých vzorků? 

 

  
 



Vzorkování tuhých zbytků spalování 
komunálních odpadů – ZEVO Praha 

 Závěr:  
 Jak lze hodnotit odpad na základě prostých vzorků? 

 

  
 



Vzorkování tuhých zbytků spalování 
komunálních odpadů – ZEVO Praha 

 Závěr:  
 Jak lze hodnotit odpad na základě prostých vzorků? 

 

  
 



Vzorkování tuhých zbytků spalování 
komunálních odpadů – ZEVO Praha 

 Závěr:  
 Splnit požadavek spolehlivého vyhodnocení kvality 

testovaného odpadu je možné pouze: 

◦  na základě analýz dostatečného počtu vzorků,  

◦ za použití analýz kritických parametrů (kritické ukazatelé 
byly naším testování vytipovány)  

◦ a vyhodnocením výsledků pomocí statického přístupu. 

  
 



Doškolovací seminář 17.9.2013 – 
SAKO Brno a.s. 

TESTOVÁNÍ LABORATOŘÍ NA 
STANOVENÍ VE VZORKU TUHÝCH 

ZBYTKŮ PO SPALOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH 
ODPADŮ 



Doškolovací seminář 17.9.2013 – 
SAKO Brno a.s. 

 Cílem semináře bylo:  
 ověřit, jak kvalitní informace lze získat na základě odběru 

omezeného počtu vzorků 

 

  
 



TESTOVÁNÍ LABORATOŘÍ NA 
STANOVENÍ VE VZORKU TUHÝCH 

ZBYTKŮ PO SPALOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH 
ODPADŮ 



Příprava vzorků 
 (dle požadavků Osvědčení č. Os 54/11/VeM) 

 byly připraveny 2 směsné vzorky z 
vzorkovaného souboru tvořeného 3 kontejnery 
(každý o objemu 14 m3) 



Příprava vzorků 
 (dle požadavků Osvědčení č. Os 54/11/VeM) 

směsný vzorek byl připraven následujícím 
postupem:   

 Z každého kontejneru bylo odebráno 5 dílčích vzorků – 
terénní vzorek 

 Terénní vzorek byl zhomogenizován, následně prosítován na 
frakce: 

◦  <10 mm,  

◦ > 10 mm – rozdrcení částic <10 mm 

 Homogenizace celého vzorku 

 Rozdělen na 10 podvzorků (10 laboratorních vzorků) 



TESTOVÁNÍ LABORATOŘÍ NA 
STANOVENÍ VE VZORKU TUHÝCH 

ZBYTKŮ PO SPALOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH 
ODPADŮ 

 Každá laboratoř obdržela dvojici vzorků  

 



Vzorkování tuhých zbytků spalování 
komunálních odpadů – SAKO Brno  





Vzorkování tuhých zbytků spalování 
komunálních odpadů – SAKO Brno a.s. 



Vzorkování tuhých zbytků spalování 
komunálních odpadů – SAKO Brno a.s. 







Vzorkování tuhých zbytků spalování 
komunálních odpadů – SAKO Brno a.s. 



Vzorkování tuhých zbytků spalování 
komunálních odpadů – SAKO Brno a.s. 



Vzorkování tuhých zbytků spalování 
komunálních odpadů – SAKO Brno a.s. 

 Závěr:  
 Rozdíly mezi výsledky zúčastněných laboratoří (zejména 

hraniční výsledky) signalizují odlišné postupy laboratoří 
při úpravě a zpracování vzorku. Tyto rozdíly u některých 
ukazatelů (např. As, Ni, Pb stanovené v sušině a Ni, Pb, 
Zn ve vodném výluhu) nelze vysvětlit pouze odkazem 
na heterogenitu dodaného vzorku. 



Vzorkování tuhých zbytků spalování 
komunálních odpadů – SAKO Brno a.s. 

 Závěr:  
 Heterogenita materiálu ve vzorku může být v některých 

ukazatelích natolik významná, že výsledek 
reprezentující celý dodaný vzorek by měl být připraven 
jako průměrná koncentrace z  opakovaných stanovení 
několika zkušebních vzorků. 

 



Vzorkování tuhých zbytků spalování 
komunálních odpadů – SAKO Brno a.s. 

 Závěr:  
 Heterogenita vzorkovaného odpadu je v některých 

ukazatelích natolik významná, že ke spolehlivému 
vyhodnocení kvality testovaného odpadu je nutné 
analyzovat dostatečný počet vzorků (analýzy kritických 
parametrů) a výsledky vyhodnocovat pomocí statického 
přístupu. 



Děkuji za Vaši pozornost!!!    
 

Petr Kohout 
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