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Úvod 

Spaľovňa odpadov Spittelau sa nachádza v širšom centre mesta Viedeň. Okrem likvidácie 
komunálneho odpadu je dôležitou funkciou aj výroba tepla a chladu pre okolité bytové domy 
a neďalekú nemocnicu Allgemeines Krankenhaus. Spaľovňu spravuje spoločnosť Wien 
Energie a je súčasťou siete tepelných elektrární. V letných mesiacoch tepelnú energiu 
fyzikálnymi procesmi ako sú kompresia a absorpcia používajú na ochladzovanie priestorov 
nemocnice. 

Počúvame výklad v 
angličtine 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunálny odpad 

Denne priváža do prevádzky odpad približne 250 nákladných automobilov. Vysýpajú svoj 
náklad do centrálneho priestoru s kapacitou 7 000 m³. Navezený odpad sa najprv stláča 
hydraulickým lisom pod tlakom 40 ton a potom postupuje do spaľovacej pece, kde ho zapália 
plynové horáky. Po spálení vznikne troska, ktorá predstavuje asi 220 kg spáleného odpadu 
na jednu tonu a objemovo zaberá len 10 % z pôvodného objemu dovezeného odpadu. 
Toto je prvá fáza spaľovania. Vzniknutú zmes čakajú ďalšie dva stupne spaľovania, 
výsledkom čoho je iba kilogram hmoty pripomínajúcej prach z pôvodnej tony komunálneho 
odpadu. Troska sa očistí od feromagnetických materiálov, zmieša sa s cementom a vodou a 
vzniká troskový betón. Ten sa vozí na skládku, kde sa z neho vytvára ochranný val, ktorý po 
vytvrdnutí utesňuje skládku smerom navonok, čím sa zabraňuje prenikaniu škodlivín do 
pôdy. 
Vznikajúce spaliny, najmä tuhé čiastočky, zachytáva elektrostatický filter. Zachytí až 99,98 % 
popolčeka. Aby sa zvýšila účinnosť zachytávania ťažkých kovov, spaliny sa zmiešavajú s 
aktívnym uhlím a kyslé zložky sa neutralizujú rozprašovaním vápenatého sorbenta. 
Nebezpečné dioxíny sa separujú hnedouhoľným aktívnym koksom. Najtoxickejší produkt 
spaľovania – filtračný koláč – sa vyváža do Nemecka, kde ho ukladajú do trvalého úložiska v 
bývalých soľných baniach. Ostatné vzniknuté zložky spálených odpadov sa dajú využiť, 
prípadne recyklovať. 



Architektonický návrh 

Architektonického návrhu sa ujal známy rakúsky umeleca architekt Friedensreich 
Hundertwasser, ktorý patril medzi veľkých odporcov racionálnej, pravouhlej architektúry. 
Svoje videnie preniesol aj do spaľovne Spittelau, z ktorej vytvoril umelecké dielo, podľa jeho 
vlastných slov Hrad fantázie. Hradu dominuje veľká zlatá lopta nachádzajúca sa na komíne, 
kde sú umiestnené monitorovacie zariadenia na kvalitu ovzdušia a vypúšťaných emisií. 
Strechy vytvárajú systém strešných záhrad s množstvom zelene, steny fasád sú zasa plné 
umeleckých malieb, najmä keramických mozaík. Stavba bola vybudovaná v rokoch 1970-71. 

 

 

Na streche 
centrálneho 
zberného priestoru 
odpadu rastú stromy 

 

 

 

 

 

 

Stavba bytového domu a interiér rodného domu architekta Hundertwassera vo Viedni 

 



 

Interaktívna fyzika 

V administratívnej časti Spaľovne odpadov sú pripravené pre žiakov zaujímavé fyzikálne 
zariadenia  a pomôcky, kde si mohli priamo vyskúšať niektoré fyzikálne procesy.  

 

Naša skupina zo 
SPŠS na 
termovíznej snímke 

 

 

 

 

 

 

 

ing. Meriačová   ing. Balúchová  


