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Anotace: 

Práce je zaměřena na ověření využití produktů po spalování v podmínkách United Energy 

Komořany a.s. a porovnání se světovými trendy. Světovým trendem je efektivní využívání 

průmyslových odpadů, který je motivován ekonomickými výhodami a hlavně úsporou přírodních 

surovin a energií. Tento trend se týká i popílků – odpadů z energetiky, jejichž využívání dnes ve 

světě patří k nejvíce diskutovaným problémům při řešení otázek druhotných surovin. 
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Annotation: 

The work focuses on the verification of use of the post-combustion products in the conditions 

of United Energy Komořany, a.s. and on comparison with the worldwide trends. It is a worldwide 

trend to efficiently benefit from the industrial waste that is motivated through economic advantages 

and mainly through the savings of natural raw materials and energies. This trend also concerns fly-

ash – a waste product of the energetics industry – the use of which is one of the most discussed 

problems in the solving of the secondary raw material issues in the world today.  
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1. Úvod 
 
Lidstvo  provází  od  nepaměti  věčný problém se získáváním té nejvhodnější energie pro  

uspokojení potřeb každého z nás. Nejhlavnějším zdrojem pro výrobu energií jsou fosilní 

paliva, která se používají v moderních elektrárnách po celém světě. Tímto způsobem získaná 

tepelná popř. elektrická energie nám také přináší mnoho produkovaných popelů, které jsou 

dnes již celosvětovým problémem. Např. ve srovnání se světovými producenty popelů se i 

přes malou rozlohu v České republice ročně vyprodukuje úctyhodných 10 mil. tun popílku 

oproti roční produkci cca 8 mil.tun v Austrálii. 

Největším problémem produktů po spalování je jejich složení nežádoucích látek, které 

jsou mnohdy toxické a tím pádem škodlivé jak pro zdraví člověka tak následně pro celý 

ekosystém. Dalším problémem je značný objem produkce, který je náročný na ukládání 

tuhých zbytků. 

Jedním z nejhlavnějších výrobců tepelné a elektrické energie na severu Čech je 

společnost United Energy a.s., která zásobuje teplem přes 35 tisíc domácností v Mostě a 

Litvínově. 

Historie elektrárny United Energy a.s. sahá až do roku 1943, kdy se začala stavět ještě 

během druhé světové války. Stavba pak pokračovala v rámci národního podniku Mostecko-

sokolovské elektrárny i po roce 1945. První kotel a turbogenerátor byly uvedeny do provozu v 

roce 1951. V padesátých letech bylo uvedeno do provozu pět kotlů o výkonu 90 tun páry za 

hodinu a tři kondenzační turbosoustrojí po 32 MW. Od počátku byla elektrárna zásobována 

hnědým uhlím přímo ze sousední úpravny. 

Od roku 1952 byla elektrárna Komořany součástí národního podniku Mostecké 

elektrárny, později jako samostatný podnik Elektrárna Komořany. V roce 1955 se začíná se 

stavbou elektrárny Komořany II., jejímž dodavatelem byl Energostroj Praha a později závody 

V.I. Lenina, montážní závod Praha. První kotel č. 6 byl zprovozněn v létě roku 1958, poslední 

s pořadovým číslem sedm o rok později. Elektrárna Komořany II. měla pět roštových kotlů o 

výkonu 125 tun páry, tři kondenzační turbogenerátory po 32 MW a jedno kondenzační 

odběrové turbosoustrojí o výkonu 20 MW. Celkový výkon elektrárny se tak na konci 

padesátých let zvýšil na 212 MW. Ve stejném období se pak sloučily komořanská a ervěnická 

elektrárna, jejíž historie sahá až do roku 1923 a která svou činnost definitivně skončila v roce 

1980. Od roku 1967 začala elektrárna přijímat podle tehdejších technických možností první 

opatření na omezení znečišťování ovzduší ve svém okolí. Mechanické odlučování popílku 
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měly tehdy na starosti tzv. multicyklony. Investiční akce pod zkratkou EKY III započala v 

roce 1963 a jejím cílem bylo zahájení teplárenské éry Komořan. Byl postaven nový 

teplárenský protitlaký stroj TG 8, výměníková stanice, horkovod do Mostu a také 180 metrů 

vysoký komín. První teplo začalo proudit do Mostu v roce 1964 a o dva roky později byla 

dokončena stavba komínu, který  zlepšil ovzduší v těsné blízkosti elektrárny. 

V sedmdesátých letech přechází pod hlavičku tehdejších Severočeských elektráren, 

jejichž hlavní součástí jsou Komořany, provoz veškerých rozvodů tepla v celém kraji. K 

elektrárně jsou přičleněny výtopny v Lounech, Teplicích a Bílině. Současně se pracuje na 

výstavbě dalších horkovodů z Komořan - do Chomutova (uveden do provozu v roce 1977) a 

Litvínova (1978).  

V roce 1980 jsou z podniku vyčleněny výtopny v Teplicích, Bílině a Lounech, které 

přechází do závodu Teplárny Teplice. V roce 1982 nastává pro Komořany zlom - začíná 

převládat teplárenský provoz nad výrobou elektřiny, o devět let později se dokonce podle toho 

mění i název společnosti na teplárnu. V letech 1987 až 1992 se uskutečnila stavba nového 

horkovodu, který bude zásobovat Chomutov nikoliv z Komořan, ale z Prunéřova. Stalo se tak 

poprvé v roce 1992 a od té doby jsou lokality Chomutov, Jirkov a Klášterec nad Ohří 

zásobovány z prunéřovské elektrárny a Kadaň zásobuje elektrárna Tušimice II.  

V devadesátých letech se podnik nejprve stává součástí Severočeských teplárenských 

závodů a v roce 1992 jsou Fondem národního majetku rozděleny na dvě akciové společnost - 

První severozápadní teplárenská (ve zkratce 1. SZT), předchůdce současné společnosti, a 

Severočeské teplárny (SČT).  

Přísnější zákony na ochranu ovzduší teplárnu nutí změnit technologii kotlů na fluidní 

spalování s přídavkem vápence metodou tzv. retrofitu. Rekonstrukce začíná v roce 1993 a jde 

o zcela nové ekologické řešení v rámci republiky. Po jejím skončení v roce 1999 výrazně 

klesl dopad činnosti firmy na životní prostředí - snížilo se množství tuhých látek, 

vypouštěných do ovzduší a také oxidu síry a dusíku.  

V roce 1996 byla založena dceřiná společnost ENOP s.r.o., zajišťující údržbu.  

Americký investor - firma Horizon Energy Development B.V., dceřiná společnost National 

Fuel Gas Company - získává nejprve v roce 1997 majoritu v SČT a o rok později také v 1. 

SZT. Od 1. ledna 2000 obě společnosti opět slučuje a později mění název na United Energy, 

a.s. Pod jeden celek tak byla spojena výroba elektrické energie a tepla a také rozvody tepla po 

celých severních Čechách, zásobující více než sto tisíc obyvatel, průmyslových podniků a 

staveb občanské vybavenosti.  
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V roce 2005 američtí investoři prodávají svůj podíl ve společnosti české firmě Czech 

Energy Holding, a.s., jejímž zakladatelem je Patrik Tkáč. Ve stejném roce je pak založena 

dceřiná společnost United Energy Trading - licencovaný prodejce elektřiny.  

V prosinci 2006 došlo k rozdělení United Energy, a.s. na dvě nástupnické společnosti: United 

Energy právní nástupce, a.s. nadále provozuje elektrárnu v Komořanech a navazující rozvody 

tepla pro Most a Litvínov, Teplárenská, a.s. provozuje primární rozvody tepla na Teplicku a 

Chomutovsku. [1] 

Cílem této diplomové práce je ověření současných možností využití produktů po 

spalování v podmínkách United Energy, a.s. Tohoto ověření dosáhneme pomocí 

dlouhodobého monitoringu, který bude prováděn na testovacích rýhách na předem určených 

stanovištích v průběhu dvou let. 
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2. Vlastnosti produktů po spalování – obecně 

2.1. Popeloviny v uhlí 

Až 95 % popelovin obsažených v uhlí tvoří tři hlavní skupiny minerálů. Jsou to 

aluminosilikáty, sulfidy a uhličitany (původní minerály – sulfidy po spálení vytvářejí oxidické 

fáze).  

Popeloviny jsou minerální látky jemně dispergované v uhelné hmotě. Primární 

popeloviny jsou přítomné už v původní hmotě, sekundární se do ložiska uhlí dostaly 

naplavením nebo infiltrací. Sekundární popeloviny obsahují křemičitany, SiO2, uhličitany a 

sírany. Rozměr do 0,001 mm neumožňuje jejich oddělení od uhelné hmoty. Z popelovin 

vzniká popel, definovaný jako tuhý zbytek získaný spálením tuhého paliva v oxidační 

atmosféře při variantních spalovacích režimech. V tabulce 1 jsou uvedeny spalovací režimy a 

podmínky spalování uhlí. [2] 

 
Tabulka 1. Typ spalovacího zařízení. [3] 

Spalovací režim Teplota spalování [°C] Druh uhlí Optimální zrnitost [mm] 

Výtavné ohniště 1350 - 1550 černé 0 – 0,2 

Granulační ohn. 
950 – 1100,1100 - 

1250 
hnědé 0 - 2 

Fluidní ohn. ST* 800 - 850 černé,hnědé 1,5 – 6,5 

Fluidní ohn. 
CIR** 

800 - 850 černé, hnědé < 6,5 

 
ST* - fluidní ohniště se stacionární fluidní vrstvou 
CIR** - fluidní ohniště s cirkulující fluidní vrstvou 

 

Během spalování nastávají v popelovinách změny. Závisí na vlastnostech popelovin, 

způsobu spalování, teplotě a atmosféře v ohništi, resp. v kotli. Během těchto změn se už při 

poměrně nízkých teplotách z  popelovin uvolňuje krystalicky vázaná voda. Při zvyšování 

teploty začínají probíhat reakce, při kterých se tvoří plynné produkty a popeloviny vytvářejí 

nové látky, základní složky popela. Při nižších teplotách probíhají endotermické reakce, při 

nichž se např. uhličitany rozkládají na oxidy a na CO2 (610 – 900 °C). 

Popeloviny některých druhů uhlí obsahujících alkalické soli (NaCl, Na2SO3) se natavují 

při relativně nízkých teplotách 800 až 900 °C. 
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Pro tuhé zbytky po spalování v kotlích se používají tyto názvy: 

 

• struska – minerální látky prošly procesem tavení; je sklovitá, hutná (z tavných a 

granulačních kotlů), 

• škvára – minerální látky v průběhu hoření změkly, spekly se a vytvořily pórovitý 

materiál  (roštové kotle), 

• popel – minerální látky se neroztavily ani nezměkly, zůstaly sypké (fluidní kotle), 

• popílek – jemné částečky tuhých zbytků, které proud spalin vynesl ze spalovací 

komory a zachytily se v zadních tazích z kotle nebo v odlučovačích, 

• úlet – část popílku, který pronikl odlučovači do komína, tvoří emise a imisní spady do 

okolí. 

2.2. Vznik popílku v práškovém topeništi 
 

Padia vytvořil model vzniku popílku při spalování částic uhlí a koksu, ve kterém vznik 

popílku rozdělil do následujících fází (viz obr. 1): 

- natavování minerálních složek dispergovaných v uhlí, 

- aglomerace roztavených  kapek popelovin s postupem výpalu, 

- vznik popílku. 

 
Obrázek 1. Model vzniku popílku podle Padii. [4] 

 
V první fázi dochází k natavování popelovin – minerálních složek (kaolinit, pyrit, sulfáty, 

uhličitany atd.), které jsou jemně dispergované v uhelné hmotě a dosahují velikosti okolo 2 

µm. Roztavené minerální fáze zůstávají ve formě diskrétních taveninových kapek na povrchu 

zkoksovatělých částic, které tavenina nesmáčí. Během hoření postupně dochází k aglomeraci 

jednotlivých roztavených kapek. 
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Uhelné částice s vysokým obsahem exinitu a vitrinitu tvoří na základě svých koksovacích 

vlastností duté, tenkostěnné komůrkové útvary. Při výpalu dochází k roztavení jemně 

vtroušených minerálních složek na vnitřních i vnějších stěnách dutých kuliček a k následné 

aglomeraci vznikajících popílkových kapek. Inertinitové částice v průběhu spalovacího 

procesu nekoksují, jejich výpal probíhá pomalu a tavenina vznikající na povrchu prostupuje 

dovnitř částice. [2] 

Pro popílky je charakteristická přítomnost dutých kuličkových částic, které bývají 

označené jako cenosféry. Cenosféry vznikají z uhelných koksových částic působením 

uvolňované plynné složky. Předpokládá se, že plyn ( zejména CO2 a H2O) vzniká hlavně při 

termické disociaci uhličitanů a jílových minerálů. Tvorbu cenosféry ovlivňuje minerální 

složení práškového uhlí, podmínky spalování (teplota a její gradient) a jemnost mletí.  

Kromě cenosfér byly v popílku identifikovány i tzv. plenosféry. Jedná se o cenosféry, 

které ve svém vnitřku obsahují další částice. Ty mohou být masivní nebo duté (cenosféry). 

Výsledek spalování uhelných částic závisí též na množství tepla dodaného částicím 

(teplota ohniště), tepelné vodivosti částic a velikosti částic. Pokud se uhelným částicím 

neposkytne dostatečné množství tepla pro dokonalé shoření, nedojde k dokonalému roztavení 

minerální substance, ale ke vzniku tvarově nepravidelných částic s relativně velkým podílem 

krystalických fází.  

Uhelná složka, která není úplně spálená, zůstává v produktech po spalování jako nedopal. 

Nespálený  podíl (zbytek nespáleného uhlí) reprezentuje velmi důležitou vlastnost popílků 

s ohledem na jejich další využití. 

Obsah nedopalu závisí především na:  

 

• jemnosti mletí prachového uhlí 

• obsahu prchavých složek v uhlí 

• popelnatosti uhlí 

• velikosti spalovacího prostoru 

 

Charakter popílku je značně ovlivněný fázovým složením popelovin obsažených v uhelné 

hmotě. Převládající část popelovin uhlí tvoří silikáty (kaolinit, illit, křemen), uhličitany a ze 

sulfidů hlavně pyrit. Minerální fáze, tvořící popeloviny, podléhají během hoření rozsáhlým 

změnám, které zahrnují tavící, aglomerační, kondenzační a sublimační procesy.  
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Chemické změny minerálních fází mají charakter oxidačních a redukčních reakcí a 

doprovází je exo- a endotermické procesy. Popílky, které vznikají spálením antracitového 

nebo bituminózního uhlí, mají nízký obsah vápníku. Jejich krystalické fáze jsou 

reprezentovány především křemenem, mullitem a oxidy železa. V popílcích z lignitického a 

subbituminózního uhlí (se zvýšeným obsahem Ca) se kromě křemenu, mullitu a oxidů železa 

vyskytuje oxid vápenatý (CaO), anhydrit (CaSO4) a periklas (MgO). V popílcích, které 

vznikají s přídavkem suchých aditiv (vápenec, dolomit), se tyto složky vyskytují ve vyšších 

koncentracích. [4] 

Krystalická fáze je v popílcích z černého uhlí zastoupená přibližně 10 %, v popílcích 

z tavných topenišť je to méně než 10 % a v popílcích z granulačních topenišť méně než 15 %. 

Obsah krystalické fáze v popílcích závisí i na velikosti zrn prachového uhlí. 

Z nejběžnější složky popelovin – aluminosilikátů vzniká během hoření aluminosilikátová 

tavenina s obsahem železa, alkálií a alkalických zemin.  

Pyrit je teplotně málo stabilní, rozkládat se začíná při teplotách kolem 500°C. Oxidací 

vznikají oxidy železa (hematit, magnetit, maghemit), uniká síra ve formě oxidů. 

Termickým rozkladem silikátových minerálů při teplotách nad 1200°C vznikají mullit a 

vysokoteplotní fáze SiO2 – krystobalit a křemen. Při teplotách 1400°C vzniká ze silikátových 

minerálů silikátová tavenina. Přítomnost mullitu v popílcích indikuje teplotu spalování vyšší 

než 1000°C. 

Uhličitany při teplotách od 700°C (CaCO3) do 900°C (MgCO3) se rozkládají za vzniku 

bazických oxidů (CaO, MgO), které mohou vázat oxidy síry z kouřových plynů, přičemž 

vznikají příslušné sulfáty. 

Křemen v uhlí je během termických procesů prakticky inertní, taví se při teplotách 

vyšších než 1300°C. Tavenina vykazuje vysokou viskozitu a po ochlazení tvoří amorfní fázi. 

[4] 
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2.3. Vznik popílku ve fluidních topeništích 

Ve fluidních kotlích se spaluje drcené palivo (zrnitost cca 6 mm, často až 10 mm) ve 

vzestupném proudu spalovacího vzduchu a vznikajících spalin tak, že zrna paliva se 

vyhoříváním postupně zmenšují. Vznikající popílek je vynášen do určité výšky (výška fluidní 

vrstvy) tak, že pod vlivem rozšiřujícího se průřezu kotle klesne rychlost nosného média na 

hodnotu rychlosti vznosu. Přiváděné palivo se s popílkem rozvrství podle hmotnosti zrn do 

různých výšek. Největší zrna paliva se spalují ve spodní, nejužší části ohniště. Přitom částice 

v topeništi krouží okolo své rovnovážné polohy. Tuhé zbytky po spálení, které zůstávají 

určitou dobu v topeništi ve formě sypkého popílku, se nesmí spékat, tj. musí mít maximální 

teplotu nižší, než je teplota měknutí popelovin. Nízké teploty ve fluidním loži se dosahují tak, 

že se používá palivo s nízkou výhřevností a přiváděný vzduch je ohříván na nízkou teplotu. 

2.4. Popílky z klasického práškového ohniště  

Popílky z klasického způsobu spalování paliva při teplotách cca 1400 až 1600°C se 

vyznačují obsahem hlavně β - křemene a mullitu (3Al2O3.2SiO2). Rovněž obsahují sklovitou 

fázi, jejíž množství je zpravidla vyšší než 50 %, která zásadním způsobem ovlivňuje reaktivitu 

popílků s CaO nebo cementem jak za normální, tak zvýšené teploty (autoklávování). Mullit se 

zúčastňuje reakce pouze ve velmi malé míře výhradně za hydrotermálních podmínek. 

Popílek z klasického způsobu spalování (tj. z výtavných a roštových kotlů) sám o sobě 

nemá vlastnosti hydraulického pojiva, tj. není schopen reagovat s vodou. Je-li však mísen s 

hydroxidem vápenatým - např. z cementu - reaguje a vytváří stejné produkty jako při reakci 

cementu s vodou. Tato reakce se liší dle typu a druhu popílku a je označována jako 

pucolanita. V popílku, který byl skladován delší dobu ve vlhku, může být pucolánový účinek 

porušen. 

Základními požadovanými technickými parametry jsou tedy nízká hodnota ztráty 

sušením - pod 1 %, ztráta žíháním pod 4 %, obsah SiO2 nejméně 40 %, obsah celkové síry do 

3 % a chloridů do 0,1 %, dodržení limitní hranice obsahu radioaktivních nuklidů < 150 Bq/kg 

a přítomnosti toxických látek a těžkých kovů ve vodních výluzích. [5] 

Popílky z klasického způsobu spalování mají ve své matrici jako dominantní složky SiO2 

a Al2O3 v přibližném poměru 2 : 1 a celkově představují asi 80% hmotnostní podíl. Více než 

5% hmotnostní podíl v matrici tvoří Fe2O3,  příp. FeO, méně než 5 % podílu patří TiO2, K2O, 

CaO a MgO. Sírany, vyjádřené jako SO3, a Na2O bývají zastoupeny v řádu 10-1 % 



Ověření možností využití produktů po spalování v podmínkách United Energy Komořany, a.s.         

2008/2009  9 
 

hmotnostního podílu, MnO a sulfidická síra v řádu 10-2 %. Organické látky ve formě 

nedopalu představují hmotnostní podíl pod 5 %. 

Základní fyzikální parametry jsou uvedeny v tabulce 2. 

Tabulka 2. Základní fyzikální parametry popílku z práškového ohniště. 

Měrná hmotnost [kg.m
-3

] 2225 ÷ 2250 

Měrný povrch [m
2
.kg

-1
] 435 ÷ 450 

Sypná hmotnost [kg.m
-3

] ≈ 750 

Nasákavost [% hmot.] ≈ 70 

Pucolánová aktivita [% hmot.] 1,5 ÷ 2,0 

Autoklávová  reaktivita [% hmot. CaO]  40 ÷ 45 
 

Z granulometrických analýz sítováním vychází zastoupení zrnitosti v rozsahu 0,063 ÷ 0,5 

mm mírně vyšší než 50 % hmotnosti, jemnější prachovité částice představují hmotnostní podíl 

pod 50 %.  Typické grafické zobrazení hmotnostních podílů zrnitosti popílků  je uvedeno na 

obr. 2. 
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Obrázek 2. Hmotnostní podíly popílku z práškového ohniště. 
 

Vyluhovatelnost některých chemických prvků podle vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb. 

je u těchto produktů ve třídě II, některé druhy vykazují koncentrace určitých parametrů v 

limitních hodnotách ve třídě III.  

Tři typické příklady výsledků zkoušek vyluhovatelnosti popelů z mosteckého (MU), 

tušimického (TU) a sokolovského (SU) hnědého uhlí jsou uvedeny v tabulce 3. [6] 
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Tabulka 3. Vyluhovatelnost severočeských popílků. 
Parametr   popel popel popel 

  MU TU SU 

pH   5,7  9,3  6,1  
vodivost  mS/m 54,04  190  46  
zápach   žádný žádný žádný 
toxicita   negat. negat. negat. 
PAU  mg/l < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 
fenolový index  mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 
CHSK-Cr  mg/l 1,9  5,8  5,9  
nepol. uhlovodíky  mg/l 0,05  0,05  0,05  
AOX (Cl)  mg/l 0,018  0,021  0,027  
tenzidy anionakt.  mg/l < 0,001 < 0,05 < 0,05 
BTX  mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Ca  mg/l 66,7  330  80  
Mg  mg/l 12,3  26  8,76  
Al  mg/l 2,16  0,87  0,25  
Sb  mg/l < 0,008 < 0,05 < 0,05 
As  mg/l 0,007  < 0,05 0,48  
Ba  mg/l 0,48  0,18  0,22  
Be  mg/l 0,002  < 0,0005 < 0,0005 
B  mg/l 2,13  6,03  3,15  
Pb  mg/l < 0,005 < 0,05 < 0,05 
Cd  mg/l 0,003  < 0,005 0,01  
Cr celkový  mg/l < 0,001 < 0,005 < 0,005 
Cr šestimocný  mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 
Fe  mg/l < 0,1 < 0,01 < 0,005 
Co  mg/l 0,047  < 0,01 < 0,01 
Cu  mg/l < 0,05 < 0,01 < 0,005 
Mn  mg/l 0,34  < 0,005 0,34  
Ni  mg/l 0,14  < 0,01 0,05  
Hg  mg/l < 0,0005 < 0,0003 < 0,0003 
Se  mg/l < 0,008 0,045  0,19  
Ag  mg/l < 0,005 < 0,01 < 0,005 
Tl  mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 
V  mg/l < 0,007 < 0,05 0,56  
Zn  mg/l 0,65  < 0,01 0,027  
Sn  mg/l < 0,01 < 0,05 < 0,05 
fluoridy  mg/l 2,2  5,61  5  
amonné ionty  mg/l < 0,1 2,5  0,06  
chloridy  mg/l 0,22  1,4  8,2  
kyanidy celkové  mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 
kyanidy volné  mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 
dusičnany  mg/l < 1,0 3,3  < 1,0 
dusitany  mg/l 0,01  0,02  0,015  
fosforečnany  mg/l 0,02  < 0,2 0,26  
sírany  mg/l 383,3  1614  267  
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2.5. Popílek z fluidního spalování 

Mleté palivo s přísadou vápence, příp. dolomitu, se spaluje v cirkulující vrstvě při teplotě 

cca 850°C. V průběhu rozkladného procesu se váže z paliva uvolňovaný SO2 na CaSO4, což 

má značný význam z ekologického hlediska, neboť v opačném případě v důsledku oxidu 

siřičitého v atmosféře vznikají velmi škodlivé tzv. kyselé deště. V těchto zmodernizovaných 

provozech vznikají pevné odpady v podobě ložového popele a popílků z elektrofiltrů 

(odlučovačů). Výsledným produktem je pak směs popela z původního paliva, nezreagovaného 

odsiřovacího činidla (CaO s případnými zbytky CaCO3), síranu vápenatého, produktů reakce 

popelovin s CaO a nespáleného paliva. Vzhledem k tomu, že teploty spalování jsou při 

fluidních procesech nižší než při klasickém spalování, je nezreagovaný CaO přítomen ve 

formě tzv. měkce páleného vápna (tzv. volné CaO), a je tedy reaktivní. Pro fluidní popílky je 

též charakteristický nízký obsah taveniny. 

V důsledku transportu kouřových plynů z prostoru ohniště dochází k separaci 

jednotlivých frakcí této směsi, jemné podíly jsou odnášeny spalinami ve formě úletu a hrubší 

zůstávají ve spalovacím prostoru. Úlet tuhých látek je z kouřových plynů odstraňován 

běžnými technologickými postupy (cyklony, filtry). Každá fluidní spalovací jednotka proto 

zpravidla produkuje fluidní popílky dvojího druhu: popílek z prostoru ohniště (označovaný 

jako ložový) a popílek získaný z kouřových plynů (označuje se jako cyklonový, filtrový 

apod.). Vlastnosti obou těchto popílků se výrazně liší jak ve fyzikálních vlastnostech 

(granulometrie, měrný povrch, hustota, sypná hmotnost), tak v chemickém a mineralogickém 

složení, i když pocházejí z téhož technologického procesu fluidního spalování. Stejně jako u 

popílku klasického se i u fluidních produktů po spalování obou druhů projevuje nevýhoda 

kolísavých vlastností, zejména chemického složení, měrné hmotnosti a ostatních parametrů, 

způsobená nestabilitou spalovacího procesu a variabilitou vlastností vstupních komponent 

(uhlí a odsiřovacího činidla). 

Fluidní popílky obsahují na rozdíl od popílků klasických vyšší množství měkce páleného 

reaktivního vápna a mají poměrně vysoký obsah SO3 (7 až 18 %), jenž může způsobit 

v pojivu vznik ettringitu (3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O), jako produktu podporujícího vznik 

mikrotrhlin. [5] 

Fluidní popílky mají ve své matrici jako dominantní složky SiO2 a CaO v přibližném 

poměru 1 : 1 a celkově představují asi 50 ÷ 60% hmotnostní podíl. Rozlišitelné jsou rozdílné 

podíly těchto složek podle typů tuhých zbytků - popela z lože, filtrového popílku nebo 
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popílku z cyklonu. Hmotnostní podíly v řádu 10 % představují  SO3 a Al2O3, v řádu 100 % 

jsou zastoupeny Fe2O3, resp. FeO, MgO a K2O. V řádu 10-1 % se vyskytují TiO2, Na2O, FeO a 

organická hmota. V řádu 10-2 % podílu bývá analyzována sulfidická síra a MnO. Výskyt 

volného CaO se podle typů produktu pohybuje v rozmezí 100 % až řádu 2.101 % 

hmotnostního podílu. Nerozložený CaCO3, resp. MgCO3, představovaný obsahem CO2, se 

pohybuje v řádu 100 % podílu a je výrazně rozdílný u jednotlivých typů produktů.  

Fluidní popílky jsou charakteristické vyšším obsahem Ca, který je přidáván do 

spalovacího procesu nejčastěji ve formě vápence kvůli odsíření. Krystalickou fázi tvoří 

následující mineralogické novotvary [popílky]: anhydrit CaSO4, portlandit Ca(OH)2, sádrovec 

CaSO4.2H2O, kalcit CaCO3, křemen SiO2, hematit Fe2O3, magnetit Fe3O4, bazanit 

CaSO3.1/2H2O, ettringit Ca6Al2(SO4)3(OH)12.26H2O, hanebachit CaSO3.1/2H2O, traumazit 

Ca6Si2(SO4)2(CO3)2(OH)12.24H2O, tobermorit Ca5Si6O16(OH)2.H2O. [7] 
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 3. Využití produktů po spalování v EU a ve světě 

Světovým trendem je efektivní využívání průmyslových odpadů, který je motivovaný 

ekonomickými výhodami, hlavně úsporou přírodních surovin a energií, avšak za podmínky 

nezbytné ochrany životního prostředí. Tento trend se týká i popílků – odpadů z energetiky. 

Jejich využívání dnes ve světě patří k nejvíce diskutovaným problémům při řešení otázek 

druhotných surovin. Řešení je naléhavé, jelikož finanční náklady na budování a udržování 

odkališť popílků jsou vysoké (zřizovací náklady na odkaliště představují desítky až stovky 

milionů korun). 

Zpracování odpadů šetří základní přírodní suroviny a energetické zdroje. Tento 

ekonomický efekt surovinových úspor se zvyšuje v důsledku světového růstu cen surovin a 

energií. 

Zájem o popílky vyplývá i z toho, že se jedná o přístupnou levnou surovinu, 

produkovánou ve velkém množství s dobrými užitkovými vlastnostmi, které v převážné 

většině nepůsobí škodlivě na člověka a životní prostředí. 

 

Popílek a strusku jako minerální suroviny s pucolánovými vlastnostmi můžeme využívat 

následovně: [3] 

 

• v průmyslu stavebních hmot, kde je spektrum využití popílků největší, 

• v hornictví, jako bezcementové pojivo, základkový a termoizolační materiál, 

• magnetitový prach, jako zatěžkávadlo při těžkosuspenzní úpravě, 

• v zemědělství, jako prostředek při neutralizaci půd, přihnojování, na meliorace a jako 

nosiče herbicidů, 

• v komunálním stavebnictví, na tvorbu náspů, stabilizaci hmot a při výrobě asfaltových 

a betonových koberců, 

• při nivelačních a rekultivačních pracích, jako náhradu zeminy. 
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3.1. Využití produktů po spalování v Evropském společenství 

Asociace ECOBA – the European Coal Combustion Products Asociation je 

společenstvím, které bylo založeno v roce 1990 producenty energie, aby společně mohli řešit 

otázku využití produktů po spalování jako druhotného materiálu. V počátku tato asociace 

zahrnovala 10 společností a sdružení z celé Evropy. V současné době zahrnuje již 22 

společností produkujících energie (elektrickou a tepelnou), což představuje 83 % produkce 

produktů po spalování ze všech zemí EU. Kromě aktivit, které zahrnují způsoby úpravy a 

využití produktů po spalování, soustřeďuje ECOBA statistiky produkce a zpracování 

produktů po spalování v EU. Tyto statistiky zahrnují typické představitele těchto produktů, a 

to: polétavý popel (Fly Ash – FA), ložový popel (Bottom Ash – BA), strusku (Boiler Slag – 

BS) a fluidní popílky (Fluidized Bed Combustion Ash – FBC Ash), dále zahrnuje produkty po 

odsíření kouřových spalin. 

V roce 2005 bylo vyprodukováno přibližně 65 milionů tun produktů po spalování (tyto 

statistiky zahrnují 15 zemí EU), v roce 2007 bylo vyprodukováno cca 95 milionů tun 

produktů po spalování (zde už je zahrnuto 27 zemí EU). Jak je patrné z obrázku 3, produkce 

polétavého popílku má klesající charakter, statistiky za rok 2007 nejsou ještě k dispozici. [8] 
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Obrázek 3. Množství produktů po spalování v roce v EU. 
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Největší využití produktů po spalování je ve výrobě stavebních hmot, v pozemním 

stavitelství a hornictví jako konstrukční materiál, dále na rekultivaci výsypek povrchových 

dolů nebo lomů, pouze malé množství bylo trvale ukládáno na úložiště popílků. Z obrázku 4 

je patrné, že stoupá využití těchto produktů a klesá jejich trvalé uložení. 
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Obrázek 4. Způsob nakládání s produkty po spalování v EU. 
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Na obrázku 5 je zobrazeno využití polétavého popílku v Evropě (jedná se o 15 zemí EU). 

Z celkové produkce polétavého popílku, která byla v roce 2005 43,3 mil. tun,  je 

zpracováváno a využíváno 48,3 %, přičemž největší podíl využití je ve stavebnictví, ve formě 

přídavků do betonu, suroviny do cementů nebo směsných cementů. Na rekultivace bylo 

použito 42,3 %, dočasně uloženo bylo 7,6 % a trvale uloženo bylo 1,8 % z celkové produkce 

polétavého popílku v roce 2005 v Evropě. [8,9] 
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Obrázek 5. Využití polétavého popílku v roce 2005 v Evropě (EU 15). 
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Z obrázku 6 vyplývá, že z celkové produkce ložového popela, která byla v roce 2005 2,7 

mil. tun,  je zpracováváno a využíváno 44,6 %, přičemž největší podíl využití je ve 

stavebnictví, ve formě tvárnic a prefabrikátů. Na rekultivace bylo použito 39,5 %, dočasně 

uloženo 7,1 % a trvale uloženo bylo 8,8 %.  
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Obrázek 6. Využití ložového popela v roce 2005 v Evropě (EU 15). 

 
Z obrázku 7 vyplývá, že z celkové produkce fluidního popílku, která byla v roce 2005 cca 

1,0 mil. tun,  je zpracováváno a využíváno 49,3 %, přičemž největší podíl využití je ve 

stavebnictví, ve formě výplňového materiálu. Na rekultivace bylo použito 32,0 %, dočasně 

uloženo 14,9 % a trvale uloženo bylo 3,8 %. [8, 9,10] 
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Obrázek 7. Využití fluidního popílku v roce 2005 v Evropě (EU 15). 
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3.2. Využití popílku ve stavebnictví v USA  

V USA ročně vzniká velké množství produktů po spalování. Z celkové produkce je 40 % 

využíváno a zbylých 60 % je uloženo (deponováno). V roce 2007 bylo v USA vyprodukováno 

71,7 mil. t popílku, využito bylo 31,6 mil. t. Produkce energosádrovce dosáhla 12,3 mil. t, 

využito bylo 9,2 mil. t. Ložového popela bylo vyprodukováno 18,1 mil. t, využito bylo 7,3 

mil. tun. Strusky vzniklo 2 mil. tun, využito bylo 1,6 mil. tun. [11]  

K prvnímu velkému použití popílku v betonu došlo v roce 1942 při rekonstrukci výpusti 

Hooverovy přehrady. Nejimpozantnější stavbou, kdy byl použit popílek v betonu, je přehrada 

The Hungry Horse v Montaně, která byla vybudována v letech 1948 – 1952. Je možné uvést 

spoustu příkladů, kde byl využit v minulosti popílek jako přídavek do betonu.  [12] 

The Freedom Tower v New Yorku představuje rekord v pevnosti betonu s obsahem 

popílku v základech, jádru a podpůrných sloupech. Stavební inženýři požadovali pevnost 

14000 lb/palec2. Více než 240 tis. yardů3 betonu bude využito na stavbu, tento beton bude 

tvořen 40% podílem popílku. Hotová budova bude vysoká 541 m. 

The Trump International Hotel and Tower v Chicagu je nejvyšší budovou, kde došlo k 

nahrazení cementu v betonu popílkem. V projektu se počítá s 180 tis. kubických yardů vysoce 

odolného popílkového betonu a běžného betonu.  

BAPS hinduistický chrám v Chicagu je největší hinduistický chrám v USA. Při jeho 

budování byl využit popílek při stavbě zesílených základů, nosníků a opěrných zdí. 

V důsledku rostoucí produkce produktů po spalování je nutné tyto produkty více 

využívat. Nejvíce se tyto produkty po spalování využívají ve stavebnictví. V USA existuje 

program na podporu využití produktů po spalování ve stavebnictví. Součástí tohoto programu 

je získání certifikátu LEED-certified (Leadership in Energy and Environmental Design), který 

při splnění podmínek udělení zaručuje, že budova je vytvořená s použitím druhotných 

surovin. Co to je LEED? Jedná se o certifikační program a národně uznávané měřítko pro 

design, konstrukci a provoz zelených budov.[13] (zelená budova [green building] – snižují 

dopad na lidské zdraví a životní prostředí v celém průběhu životnosti této budovy díky svému 

designu, konstrukci, provozu, údržbě a v závěru životnosti budovy i odstranění stavby. Jsou 

projektovány tak, aby byl snížen celkový dopad na člověka a přírodní zdroje, tzn. jsou zde 

efektivně využity energie, voda a další zdroje za současného snížení vzniklých odpadů, 

znečištění a degradace životního prostředí).[14] 
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Použití produktů po spalování v těchto budovách umožňuje obdržet tento certifikát. Při 

přípravě stavby mohou být využity produkty po spalování například při stabilizaci nebo 

solidifikaci zemin na stavebním místě. Využívá se to např. při deštivém počasí, kdy může být 

ztížen přístup díky nepříznivým klimatickým podmínkám pro provoz automobilů a přídavkem 

popílku (fluidního nebo z klasického způsobu spalování s přídavkem hydraulického pojiva – 

cementu) se rychle a ekonomicky zpevní pozemní komunikace. Mícháním popílku 

s pucolánovými vlastnostmi se zeminami vzniká směs, kterou je možné využít při zpevnění 

pozemních komunikací a parkovacích míst dříve, než je položena projektovaná pozemní 

komunikace. Pokud jsou potřeba násypy nebo zásypy, je možné využít produkty po spalování 

ve směsi s přírodním materiálem tak, aby bylo dosaženo požadované specifikace pro hutnění, 

zrnitost, pevnost v tlaku a dalších geomechanických parametrů. Dalším využitím produktů po 

spalování při stavbě budov jsou podkladové materiály, jako např. podlahové krytiny. [15]  

Další využití produktů po spalování, konkrétně fluidního popílku a ložového popela, 

spočívá v přídavku do řídkých malt nebo do zednických (kamenických) produktů, včetně 

betonových obkladů v různých barvách. Energosádrovce mohou být použity pro výrobu 

sádrokartonových stropnic s různou strukturou a barvou. 

V Illionis State Geological Survey (ISGS) byly vyvinuty komerčně využívané pálené 

cihly z popílku. Ve státě Illionis se ročně vyprodukuje cca 3 mil. tun popílku, který je 

deponován. V pilotním projektu ISGS byla cihlářská hmota tvořena 40 – 50% podílem 

popílku. Vyrobené cihly pak vykazovaly pevnost v tlaku cca 90 MPa. Komerčně vyráběné 

cihly obsahovaly 40% podíl popílku a dosahovaly pevnosti v tlaku  až 110 MPa. [16] 

V USA vykazuje  využitelnost produktů po spalování rostoucí trend. Snahou je nahradit 

25 až 40 % portlandského cementu, jehož výroba značně znečišťuje životní prostředí. 

Nezanedbatelný není ani ekonomický efekt. Náhradou portlandského cementu popílkem 

dochází ke snížení nákladů, kdy cena za tunu popílku je třetinová až poloviční v porovnání 

s cenou za tunu portlandského cementu. Z 50 států v USA jich 47 má elektrárnu, takže 

dostupnost produktů po spalování je velká.  

3.3. Využití popílku ve stavebnictví v Japonsku  

V Japonsku se začal popílek využívat v roce 1978. Od té doby bylo vyvinuto více 

technologií s cílem efektivně využít tento materiál. Z důvodu velké produkce popílku je nutné 

jej skladovat. Společnost Ube Industries od roku 1995 začala používat technologii 

granulovaného popílku. U této technologie zpracování se očekávalo efektivnější využití 
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popílku ve stavebnictví, jelikož s granulovaným popílkem je možné zacházet a skladovat ho 

jako písek nebo zeminy. Hlavním využitím tohoto materiálu je jako náhražka písku nebo 

zemin v zásypových nebo podkladových materiálech. [17] 

3.4. Využití produktů po spalování v Indii  

Produkce popílků v Indii rok od roku stoupá. Zatímco v roce 1994 byla roční produkce 40 

mil. tun, z čehož byla pouhé 3 % využívána, tak v roce 2005 už bylo vyprodukováno 112 mil. 

tun popílku s 38% využitím. V roce 2012 se předpokládá, že bude vyprodukováno 170 mil. 

tun popílku a předpokládá se 100% využití. Co se využití popílku týče, tak postupem doby se 

přidávají další odvětví, ve kterých je možné popílek využívat. Zatímco v roce 1994 bylo 

využito pouze 1,2 mil. tun popílku hlavně jako náhrada cementu, zásypový materiál a na 

výrobu cihel, tak v roce 1994 – 5 bylo využito 42 mil. tun. Nejvíce se opět využil popílek jako 

náhrada cementu, dále jako zásypový materiál, na stavbu silnic, na zvyšování hrází, 

v zemědělství. [18] 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Použití popílku v Řecku a v Číně  

Lignit hraje důležitou roli v řeckém energetickém sektoru, až 75 % je spotřebováváno na 

výrobu elektrické energie. Řecký lignit má nízkou kvalitu, kterou charakterizuje nízká 

výhřevnost a vysoká vlhkost. Roční produkce lignitu je 60 mil. tun. Spalováním lignitu 

v elektrárnách vzniká ročně okolo 10 mil. tun popílku.  

Čína je největším producentem uhlí na světě, mající 12 % ověřených celosvětových zásob 

uhlí. To představuje 114 bilionů tun uhlí. 84 % těchto zásob představuje černé uhlí, zbytek je 

tvořen méně kvalitním uhlím, lignitem. Čínská poptávka po uhlí roste, v roce 2002 tvořila 

1308 Mt, v roce 2030 bude tvořit 2402 Mt, nejvíce uhlí se spotřebuje při výrobě elektrické 

energie.  

 
Obrázek 8.  Silnice z popílku [18] 
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V Řecku se popílek nejvíce zpracovává v cementářském průmyslu, jako náhrada slínku se 

zaměřením na výrobu speciálních portlandských cementů. Navíc popílek byl úspěšně testován 

jako materiál při stavbě silnic, materiál pro různé druhy malt a jako cementová injektáž. 

V roce 1992 byla zahájena stavba přehradní nádrže Planatovryssi, kde byl aplikován 

válcovaný beton, ve kterém byl jako základní cementační materiál použit popílek. Množství 

popílku v betonu bylo 82 %. 

V Číně se zpracováním a využitím popílku zabývají již dlouho dobu. Od 50. let minulého 

století jsou popílky využívány ve stavebním průmyslu jako příměs v betonu. Mimoto, popílek 

je využíván při výrobě cihel a jako podkladový materiál v stavbě silnic. V současné době je 

popílek využíván hlavně při výrobě slinutých a pálených cihel, betonu, jako náhrada jílů 

v cementu, materiál pro stavbu silnic. Popílek byl využit při stavbě největší hydroelektrárny 

na světě - Tři soutěsky, kde bylo použito 15 mil. tun. [19] 
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4.  Současné využití produktů po spalování v podmínkách United    

Energy Komořany, a.s.                  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

       Při výrobě tepla a elektrické energie v United Energy Komořany, a.s., vzniká 

každoročně značné množství vedlejších produktů .V současných podmínkách UE jsou 

původně odpadní látky využívány  

• Aditivovaný granulát  - Teplárna Komořany, mokrý 

• Popílek z látkových filtrů - Teplárna Komořany, suchý 

4.1. Aditivovaný granulát  

Jedná se o certifikovaný výrobek vznikající smícháním všech druhů popelovin z Teplárny 

Komořany s vodou. Všechny druhy popelovin vzniklé při fluidním spalování mosteckého 

hnědého uhlí tj. ložový popel, popílek z látkových filtrů a popílek z elektroodlučovačů. 

Vzniklý výrobek obsahuje určité procento volného CaO, který s vodou reaguje a dochází k 

postupnému tvrdnutí směsi. Stálou kvalitu výrobku zaručuje použitá moderní technologie, 

řídící procesy spalování, dávkování vápence k palivu a dávkování vody ke směsi 

popelovin.Po zhutnění a vytvrdnutí má výrobek vysokou pevnost v prostém tlaku. 

 
4.2. Popílek z látkových filtrů  

Jedná se o popílek vzniklý při fluidním spalování mosteckého hnědého uhlí a zachycený 

látkovými filtry, který se shromažďuje v suché podobě. Výrobek obsahuje určité procento 

volného CaO. Při smíchání s vodou dochází k postupnému tvrdnutí směsi. Proto je třeba při 

přepravě a skladování zamezit styku s vodou nebo vzdušnou vlhkostí. Stálou kvalitu výrobku 

zaručuje použitá moderní technologie, řídící procesy spalování a dávkování vápence k palivu. 

Další výhodou výrobku je jeho nízká zrnitost (do 1,5 mm). Výrobek lze použít podobně jako 

granulát (viz. Aditivovaný granulát) ve stavebnictví. Po smíchání s vodou, zhutnění a 

vytvrdnutí má výrobek vysokou pevnost v prostém tlaku a lze jej použit jako podkladové 

vrstvy při výstavbě pozemních komunikací a budov a dále pro násypy a zásypy. Výrobek lze 

použít také jako přísadu při výrobě pórobetonu. [20] 

 

Společnost  United Energy Komořany, a.s. v současné době využívá, aditivovaný granulát 

jako: 
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4.3. Aditivovaný granulát do výsypek povrchových dolů, pro násypy a zásypy 

(Vlastnící certifikát č. 204/C5/2007/040-027895) 

Používá se pro separátní, kombinované nebo směsné zakládání při stavbách vnitřních 

a vnějších výsypek povrchových dolů a pro stavby násypů a zásypů v rámci zahlazování 

důsledků hornické činnosti prováděné technologickými postupy stanovenými a schválenými v 

plánech otvírky a přípravy dobývání. 

Tento aditivovaný granulát vzniká míšením produktů z fluidního spalování hnědého uhlí 

(popílek a lóžový popel) s vodou podle technologického postupu daného Místním provozním 

předpisem. 

Výrobek je zasazen do přílohy č. 2, seznam výrobků 9, pořadové číslo 14 podle nařízení 

vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb. - „Granulát a aditivovaný granulát 

do výsypek povrchových dolů pro násypy a zásypy při hornické činnosti". Předepsaný způsob 

posouzení shody odpovídá § 5 uvedeného nařízení. Výrobce zajišťuje systém řízení výroby v 

souladu s požadavky písm. c), odst. 2, § 5 uvedeného nařízení. 

Výrobek splňuje požadavky § 5 NV-163, ve znění NV 312/2005 Sb. s tím omezením, že 

výrobek  lze  použít  pouze v lokalitách,  jejichž geologické  a  hydrogeologické 

podmínky odpovídají zvýšeným hodnotám vyluhovatelnosti. 

 
4.4. Aditivovaný granulát pro násypy a zásypy pro ostatní stavby (mimo stavby  

pozemních komunikací).  

(Vlastnící certifikát č. 204/C5/2007/040-027896) 

Používá se podle technologických postupů stavby se zohledněním geologických a 

hydrogeologických podmínek. Na stavbě je třeba vhodným opatřením zamezit přístupu 

povrchové, srážkové a spodní (včetně vzlínající) vody k materiálu při současném 

respektování geologických a hydrogeologických charakteristik místa stavby a jeho okolí. 

Aditivovaný granulát vznikající míšením produktů z fluidního spalování hnědého uhlí 

(popílek a lóžový popel) s vodou podle technologického postupu daného Místním provozním 

předpisem. 

Výrobek pro výše uvedený účel použití je Nařízením vlády č. 163/2002 Sb., ve 

znění Nařízením vlády č. 312/2005 Sb., příloha č. 2, zatříděn do seznamu 9, pořadové 

č. 12, určený způsob prokazování shody se provádí dle § 5. 
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Výrobek splňuje požadavky § 5 nařízení vlády č. 163/ 2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 

312/2005 Sb. S tím omezením, že výrobek lze použít pouze v lokalitách, jejichž 

geologické    a    hydrogeologické    podmínky    odpovídají    zvýšeným    hodnotám 

ekotoxikologických  testů  (Vyhláška č. 294/2005 Sb., Příloha č. 11). 

 
4.5. Aditivovaný granulát pro stavby zemního tělesa pozemních komunikací.  

(Vlastnící certifikát č. 204/C5/2007/040-027897) 

Používá se podle technologických postupů stanovených v konkrétním projektu stavby. 

Aditivovaný granulát vznikající míšením produktů z fluidního spalování hnědého uhlí 

(popílek a lóžový popel) s vodou podle technologického postupu daného Místním 

provozním předpisem. 

Výrobek je zasazen do přílohy č. 2, seznam výrobků 9, pořadové číslo 11 podle 

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb. - „Popílek a směsi s 

popílkem pro násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací". Předepsaný způsob 

posouzení shody odpovídá § 6 uvedeného nařízení. Na žádost výrobce bude posouzení 

provedeno podle §5. Výrobce zajišťuje systém řízení výroby v souladu s požadavky písm. c), 

odst. 2, § 5 uvedeného nařízení. 

Výrobek splňuje požadavky § 5 NV-163, ve znění NV 312/2005 Sb. s tím omezením, že 

výrobek  lze  použít  pouze v lokalitách,  jejichž  geologické  a  hydrogeologické 

podmínky odpovídají zvýšeným hodnotám vyluhovatelnosti. 

 

4.6. Popílek z látkových filtrů, typ UE-KY-LB do pórobetonu.  

(Vlastnící certifikát č.204/C5/2007/040-028610) 

Tento popílek vznikající fluidním spalováním hnědého uhlí zachycený látkovými filtry, je 

určen jako materiál pro výrobu stavebních výrobků. 

Výrobek je zařazen do přílohy č. 2, seznam výrobků 1, pořadové číslo 3 podle nařízení 

vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb. - „Popílek do pórobetonu". 

Předepsaný způsob posouzení shody odpovídá § 5 uvedeného nařízení. 

 
4.7. Popílek z látkových filtrů pro násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací. 

(Vlastnící certifikát č. 204/C5/2007/040-027893) 

Používá se podle technologických postupů stanovených v konkrétním projektu stavby. Popílek 

vznikající fluidním spalováním hnědého uhlí zachycený látkovými filtry. 
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Výrobek je zařazen do přílohy č. 2, seznam výrobků 9, pořadové číslo 11 podle 

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb. - „Popílky a směsi 

s popílkem pro konstrukční vrstvy vozovek a pro násypy a zásypy při stavbě pozemních 

komunikací". Předepsaný způsob posouzení shody odpovídá § 6 uvedeného nařízení. Na 

žádost výrobce bude posouzení provedeno podle §5. Výrobce zajišťuje systém řízení 

výroby v souladu s požadavky písm. c), odst. 2, § 5 uvedeného nařízení. 

 
4.8. Popílek z látkových filtrů pro násypy a zásypy pro ostatní stavby (mimo stavby  

pozemních komunikací). 

(Vlastnící certifikát č. 204/C5/2007/040-027894)  

Používá se podle technologických postupů stavby se zohledněním geologických a 

hydrogeologických podmínek. Na stavbě je třeba vhodným opatřením zamezit přístupu 

povrchové a spodní vody k materiálu při současném respektování geologických a 

hydrogeologických charakteristik místa stavby a jeho okolí (výrobek není určen pro vrchní 

vrstvy prováděných staveb). 

Popílek vznikající fluidním spalováním hnědého uhlí zachycený látkovými filtry. 

Výrobek pro výše uvedený účel použití je Nařízením vlády č. 163/2002 Sb., ve znění 

Nařízením vlády č. 312/2005 Sb., příloha č. 2, zatříděn do seznamu 9, pořadové č. 12, 

určený způsob prokazování shody se provádí dle § 5. [28] 

 
4.9. Příklady využití aditivovaného granulátu v okolí UE: [20] 

- mimoúrovňová křižovatka v Mostě-Komořanech  (náspy pod tělesem pozemní       

komunikace) 

- silnice spojující Most-Komořany a areál chemických závodů v Záluží u Litvínova 

- silnice Most-Bílina (úsek České Zlatníky), kruhový objezd Most-Souš - podkladní vrstva 

 pozemní komunikace 

- Polygon Most - úpravy terénu, náspy v areálu zkušební dráhy pro řidiče motorových      

vozidel 

- hypermarket Baumax Most - podkladní vrstva pod podlahou budovy 

- hypermarket Tesco Most - podkladní vrstva pod parkoviště 

 

 

 



Ověření možností využití produktů po spalování v podmínkách United Energy Komořany, a.s.         

2008/2009  26 
 

5. Ověření konkrétních možností využití produktů z fluidního  

spalování UE a.s. 

V podmínkách United Energy se využívají produkty po spalování jako: 

• Přídavek do betonu 

• Popílkový beton pro sanace betonových konstrukcí  

• Další stavební aplikace 

• Přehradní stavitelství 

• Stabilizace zemin 

• Konstrukce silnic 

5.1. Popílek jako  přídavek do betonu  

Beton je typická směs štěrku, písku, vody a portlandského cementu a jedná se o velmi 

všestranný stavební materiál, který je hojně celosvětově využíván. Železobeton je velice 

pevný a hodí se téměř ke všem konstrukcím. Bohužel, výroba portlandského cementu výrazně 

ovlivňuje životní prostředí. Při jeho výrobě je celosvětová produkce CO2 okolo 6 – 7 %, toto 

množství skleníkového plynu se dá porovnat s množstvím plynu, které vyprodukuje 330 

milionů aut, se kterými se ročně najede 20 116,80 km. 

Existuje však odpadní produkt, kterým lze nahradit značné množství portlandského 

cementu a který navíc výrazně ovlivňuje environmentální dopady spojené s výrobou betonu. 

Jedná se právě o popílek, který se skládá hlavně z SiO2, Al2O3 a oxidů železa, má složení 

přibližně shodné s portlandským cementem. Při použití většího objemu popílku v betonu, se 

vytvoří pevnější a odolnější produkt - popílkový beton, který má nižší dopad na životní 

prostředí v porovnání s klasickým betonem. Navíc, takto vzniklý beton je pevnější a obsahuje 

méně vody, je sníženo i jeho porušování trhlinami. V dostupných celosvětových zdrojích 

rozlišujeme dva typy popílku: popílek třídy C (class C), který má světlou nebo žlutohnědou 

barvu a vzniká spalováním lignitu nebo subbitumenózního uhlí, a popílek třídy F (class F) , 

který je tmavě šedý a vzniká spalováním antracitu nebo bitumenózního uhlí. [21] 

Při výrobě betonu se v posledních letech ve zvýšené míře začíná využívat popílku jako 

jedné ze složek betonářských receptur. Ne všechny používané popílky však vyhovují 

normovým předpisům pro betonářská použití. 

Popílky mohou být používány jako částečná náhrada cementu v betonu, někdy může 

dosahovat tato náhrada až 50 % cementové příměsi v případě vápenatějšího popílku. 
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Nahrazení cementu do 35 % dává uspokojivou pevnost, nahrazení do 40 % zvyšuje odolnost. 

Kvalita popílku musí být obecně vyšší, pokud je jemnější frakce, a mít nižší obsah nedopalu. 

Požadavky na popílek se značně mění podle druhu produkovaného betonu. 

Přínos popílku v betonu je daný jeho pucolánovými vlastnostmi a jejich reakcí s volným 

vápnem, dále to je kulový tvar zrn a snížení spotřeby vody. Pomáhá zabránit oddělování a 

„krvácení“ čerstvého betonu a zvyšuje to dlouhodobou pevnost a odolnost. Nejdůležitější je 

ovšem potlačení reakce s alkalickými křemičitany (ASR reakce). Tato reakce nastává 

s některými příměsemi a může způsobit nezralost betonu a jeho praskání. Další výhody 

zahrnují nižší permeabilitu a vyšší odolnost vůči alkáliím, sulfidům, chloridům a CO2, korozi, 

tak jako nižší vodopropustnost snižuje korozi výztuží.  

Popílek ve formě filleru optimalizuje křivku zrnitosti kameniva, zvyšuje podíl jemných 

částic pro dobrou tekutost čerstvého betonu, zlepšuje zpracovatelnost a soudržnost čerstvého 

betonu, zmenšuje náchylnost na rozmíšení čerstvého betonu při dopravě a zpracování. Popílek 

nezhoršuje mrazuvzdornost ztvrdlého betonu a omezuje proces reversibilního smršťování 

betonu. 

Doba zrání je při přídavku popílku do betonu delší, zvláště v chladném počasí. Vápenaté 

popílky mají smíšený efekt, popílky třídy C mohou být používány při výrobě rychle 

tvrdnoucího betonu, kde mohou nahradit až 80 % cementu. Betony obohacené popílky mají 

nižší počáteční pevnost, což se dá využít u některých aplikací. 

Vysoký obsah oxidu vápenatého v popílku způsobuje objemové změny čerstvého betonu, 

způsobuje vnitřní napětí s rozvojem trhlin v cementovém tmelu, snižuje pevnost ztvrdlého 

betonu zejména v tahu za ohybu, případně může způsobit destrukci struktury. Vysoký obsah 

SO3 (celkové síry) v popílku způsobuje korozi ztvrdlého betonu a jeho objemové změny. 

Vysoký podíl nespalitelných látek, především obsahu nedopalu v popílku ovlivňuje obsah 

vzduchu v provzdušněném čerstvém betonu, narušuje proces tuhnutí a tvrdnutí čerstvého 

betonu. 

Ve vyšší míře se dají použít popílky jako náhrada za kamenivo nebo příměsi, např. při 

nahrazení 50 % písku v betonu se zvýší pevnost betonu a jeho elasticita. Do pórovitých 

betonů se používá uhelný popílek (30 – 90 % tuhých částic), tento beton je lehčí, má vyšší 

tepelnou odolnost a je levnější než beton vyráběný z obvyklých složek. [22] 
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5.1.1. Výhody použití popílku do betonu [23] 

• Lepší zpracovatelnost – jelikož popílek má kulovitá zrna, vzniká tak směs s lepší 

plasticitou a zároveň se redukuje množství vody potřebné do směsi. 

• Snížení rozmíšení – přídavek popílku do betonu má za následek vznik betonu, který je 

odolný vůči rozmíšení z důvodu lepší soudržnosti.  

• Redukce vytěsňování vody – nižší potřeba vody při výrobě betonu snižuje vytěsňování 

vody ze směsi. 

• Zvýšení čerpatelnosti – kulatá zrna popílku se chovají jako malá kuličková ložiska, 

redukují vnitřní tření, a proto vzniká směs, která je lépe čerpatelná. 

• Snížení opotřebovanosti zařízení – beton z popílku snižuje opotřebení výrobního 

zařízení, např. při přečerpávání z důvodu nízkého vnitřního tření připisovanému 

přirozeným vlastnostem popílku. 

• Zvýšení pevnosti betonu – studie ukazují, že pevnost betonu s popílkem roste i po 28 

dnech zrání. Se zlepšenou zpracovatelností a snížením spotřeby vody, klesá i vodní 

součinitel, čímž vzniká beton s vyšší pevností a delší životností. 

• Snížení smrštění vysušením – za předpokladu snížení obsahu vody až o 10 % ve 

směsi, beton z popílku si udržuje zpracovatelnost a snižuje se tím smrštění způsobené 

vysušením. 

• Snížení permeability – efekt zhuštění kulových částic popílku pomáhá snižovat 

permeabilitu. Chemická reakce mezi popílkem a vápencem vytváří další vazbu (C – S 

– H), která blokuje kanály, které způsobují vytěsňování vody a současně zaplňuje 

póry. 

• Odolnost proti síře – kombinace popílku s volným vápnem neumožňuje reakci se 

sírany. Při tvorbě méně pevných vazeb, zvyšuje se odolnost na agresivní síranové 

roztoky, která se projeví v prodloužení životnosti betonu.  

• Snížení hydratačního tepla – u velkého množství betonové hmoty je obvyklá tvorba 

vyššího vnitřního tepla a tepelného praskání. U betonů z popílku vzniká značně nižší 

teplo než u betonů z portlandského cementu. 

• Cenová konkurenceschopnost.  

• Environmentální faktory – zpracování popílku do betonové směsi umožňuje výrobcům 

cementu a betonu snižovat emise skleníkových plynů spojených s výrobou 

portlandského cementu a betonu. Rostoucí využití popílku do betonu má vliv na 
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životní prostředí, snižuje se množství ukládaného popílku na úložiště, snižuje se 

spotřeba přírodních materiálů, a tím se chrání drahé přírodní zdroje pro budoucí 

použití. 

5.2. Popílkový beton pro sanace betonových konstrukcí  

Sanace betonu dnes představují důležité průmyslové odvětví, které prožívá renesanci. 

Prakticky každá betonová konstrukce potřebuje (nebo za čas bude potřebovat) rutinní opravy 

a údržbu, od jednoduchých ochranných povlaků přes opravy odlupujícího se betonu až po 

zesilování poddimenzovaných dílců. Především současný stav panelové zástavby v ČR a 

způsob sanace objektů, u nichž docházelo k údržbě a opravám pouze sporadicky, vypovídá o 

odůvodněnosti hledání nových (vhodných, ekonomických) způsobů sanací degradovaných 

konstrukcí. 

Především se jedná o opravy povrchů obvodových betonových dílců, u nichž se začala 

oddělovat krycí vrstva výztuže od vlastní konstrukce. Dosavadní výzkum prokázal vhodnost 

využití popílkového betonu právě k tomuto účelu. Především vysoký stupeň lepivosti 

(přilnavosti) popílkového betonu, vysoká odolnost proti působení vnějších klimatických vlivů 

na konstrukce a také mnohem nižší výrobní náklady činí z tohoto druhu betonu zajímavou 

alternativu k doposud používaným sanačním materiálům a technologiím. [24] 

5.3. Další stavební aplikace 

Další možné využití popílku je jako 

přídavek do lehkém betonu. Jedním z výrobců 

lehkého betonu je Neopor, který vyrábí Neopor 

cellular lightweight concrete (CLC), který je 

používán ve více než 40 zemích už 25 let. Tento 

materiál byl využit při stavbě domů, nemocnic, 

škol, průmyslových a obchodních budov.   

CLC je lehký beton, který zraje na vzduchu. 

Při jeho zpracování je využíváno zařízení a 

formy stejné jako pro běžný beton. Doporučovaná objemová hmotnost pro CLC v suchém 

stavu je 1000 kg/m3, pro prefabrikované části a zdivo in-situ je 1200 kg/m3. Obsah popílku je 

v rozmezí 31 – 43% v závislosti na způsobu zrání.  

 

 
Obrázek 9.  On-site produkce produktů 
z lehkého CLC betonu v Indii [19] 
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5.3.1. Hlavní výhody CLC prefabrikátů  

• vysoká tepelná izolace 

• dobrá ohnivzdornost 

• úspora materiálů (k výrobě není nutné přídavek štěrku, používá se málo cementu, 

používá se méně ocelových konstrukcí v budově a v základech) 

• jednoduchá a rychlá výroba 

• není nutná primární k energie k výrobě, snížené náklady na dopravu 

• velké snížení hmotnosti 

 

CLC v porovnání s běžným betonem má vyšší pevnost v tlaku (o 50 %) při 28 - 90 dny 

zrání. I přesto že CLC beton absorbuje vzdušnou vlhkost, nemá to vliv na jeho rostoucí 

mechanické vlastnosti.   

Co se týče nákladů, tak CLC produkty jsou v porovnání s betonovými bloky, cihlami 

z jílu a cihlami sušenými na vzduchu levnější, mohou se vyrábět onsite (snižují náklady na 

dopravu). Produkty z CLC jsou dobrou náhradou za běžně používané cihly, jejichž výroba je 

energeticky náročná a využívá jako surovinu kvalitní jílové zeminy. [19] 

5.4. Produkty po spalování v přehradním stavitelství  

Elektrárenský popílek je jedním z hlavních reprezentantů průmyslových odpadů, které se 

v mnoha zemích zpracovávají na stavbách přehrad, silnic, budov, při zakládání staveb a 

zemních pracích. V betonovém stavitelství vodohospodářských, inženýrských a pozemních 

staveb se popílek požadovaných vlastností může zpracovávat jako částečná náhrada jemné 

frakce kameniva a cementu. Přítomnost popílku v betonu zabraňuje vzniku trhlin, zvyšuje 

jeho pevnost a odolnost proti agresivnímu prostředí. 

V zahraničí využití popílku a úletů při stavbě a rekonstrukcí přehrad je již docela běžné a 

používají se buď v přirozené formě nebo se upravují a jsou považovány za vhodnou náhradu 

cementu a jemné frakce kameniva. V ČR je zatím využití těchto druhotných surovin velmi 

nízké a vzhledem k dobrým zahraničním zkušenostem a kladným výsledkům našeho výzkumu 

by mohlo být rozsáhlejší a efektivnější. 

Současný ekonomický vývoj je stále podmiňován potřebou racionálnějšího použití 

energeticky náročného materiálu – cementu CEM I., jehož energetická náročnost výroby se 

odhaduje na 4000 MJ.t-1 (suchý způsob) až 6500 MJ.t-1 (mokrý způsob).  



Ověření možností využití produktů po spalování v podmínkách United Energy Komořany, a.s.         

2008/2009  31 
 

V mnoha zemích je prakticky ověřen efektivní způsob náhrady cementu jemně mletou 

vysokopecní granulovanou struskou, která se mele na odbodnou zrnitost jako cement, a 

energetická náročnost odpovídá zhruba 1000 až 1500 MJ.t-1. Tím klesá energetická náročnost 

pojiva vhodného do betonu, pro stabilizaci zemin apod.  

S tímto pojivem do betonu se v širším měřítku začalo v šedesátých letech v JAR a od 

sedmdesátých let ve Velké Británii a posléze v USA, Kanadě a v republikách bývalého SSSR.  

Mezi významné větší stavby ze směsi portlandcementu a 50 % jemně mleté strusky patří 

v Anglii přehrada West Sleddale ve Westmoreland i několik dalších, dále most Pothill 

Bridleway v Kentu a několik jaderných elektráren (Hartlepool aj.). Beton s obsahem 80 % 

jemně mleté strusky se použil při stavbě základů pod jednu z největších vysokých pecí v 

Evropě v hutích Redcar. Desetitisíce metrů kubických betonů s obsahem 30 až 70 % jemně 

mleté strusky se použilo při výstavbě silnic a dálnic. Toto pojivo jako základní složka výroby 

struskoalkalických betonů bylo použito např. při stavbě kanalizační síti v Odese (Ukrajina), 

dvaceti a šestnáctipatrových obytných objektů v Lipecku (Ruská federace), komunikací v 

Maďarsku apod.  

Rovněž autoři práce ověřili směsi s použitím jemně mleté strusky jako náhrady cementu a 

fyzikálně mechanické vlastnosti betonů různého stáří vyrobené na bázi této strusky, které by 

bylo možno použít pro výstavbu a rekonstrukci vodohospodářských staveb v technologii 

válcovaného betonu. 

V současné době je o způsob výstavby pomocí technologie válcovaného betonu na celém 

světě zvýšený zájem, protože tato technologie umožňuje zkrácení lhůty výstavby v porovnání 

se sypanými přehradami a zvyšuje se stabilita hrází a jejích životnost. Mezi významné 

přehrady realizované uvedenou technologii patří například přehrady Tamagawa (Japonsko, 

H=103 m) a Upper Stillwater (USA, H=87 m). Technologie válcovaného betonu se však 

použila i při výstavbě nízkých vzdouvacích staveb, např. Bocca (Austrálie, H=12 m) a dále 

byla použita i při výstavbě klenbových přehrad Mohale, H=162 m a Mashai, H=180 m, JAR a 

jiných objektů hydrotechnických staveb. V posledních letech se rozvíjí též v přehradním 

stavitelství v Číně. 
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Ve světě existuje řada technologických postupů při realizací hydrotechnických staveb:  

 
• technologie suchého betonu zhutňovaného válcováním (RCC, „rollcrete“),  

• technologie válcovaného betonu s vysokým dávkováním hydraulického pojiva, 

zejména elektrárenského popílku,  

• japonské technologie (RCD).  

 

Obdobné technologie, které se vyznačují značným zásahem do klasických 

technologických zásad, se uplatňují např. ve Francii, Austrálii, JAR, Maroku a dalších 

zemích, sleduje se hlavně plynulost a rychlost výstavby. Snahou je vyloučit nebo maximálně 

omezit dilatační spáry v přehradním tělese a v co největší míře se vyhnout všem atypickým 

konstrukčním prvkům. [25] 

V tab. 4 jsou uvedené některé charakteristiky betonových směsí na bázi průmyslového odpadu 

– elektrárenského popílku, které se používaly pro různé přehradní stavby:  

Tabulka 4. Charakteristiky betonů používané pro výstavbu přehrad 

Cement  Popílek  Max. zrno  Pevnost v tlaku po 90 

dnech  

Přehrada 

(kg/m3) (kg/m3) (mm) (MPA)  

66 - 75 14,3 Middle Fork (USA) 

70 60 50 15,8 Craigbourne (Austrálie) 

53 51 75 10,8 – 13,0 Galeswille (USA) 

90 125 100 18,1 Santa Eugenia 

(Španělsko) 

79,5 172,7 40 16,4 – 24,8 

44,1 – 48,1 (po 365 dnech) 

Upper Stillwater (USA) 
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5.5. Stabilizace zemin 

Díky svým vlastnostem jsou produkty po spalování ve velké míře celosvětově využívány 

při stabilizaci zemin. V České republice je tento způsob využití aplikován v severních 

Čechách při stabilizaci výsypek hnědouhelných dolů. 

V zemědělství lze produkty po spalování využít při stabilizaci zemin. V USA bylo 

testováno využití popílku při stabilizaci zemin ve výběhu dobytka. Severní státy USA jsou 

sužovány nepříznivými klimatickými podmínkami. V těchto podmínkách byl zjištěn 30% 

úbytek růstu mladého skotu a snížil se příjem potravy v porovnání s dobytkem chovaným 

v suchých podmínkách. Tradičním materiálem pro výběh a chovné hospodářství jsou hutněné 

zeminy, ovšem při nepříznivém počasí jsou tyto podklady nevýhodou a způsobují ztráty 

v produkci dobytka. Optimální je řešení 

s celobetonovým výběhem s asfaltovými cestami mezi 

jednotlivými výběhy, ovšem toto řešení je značně 

nákladné. Způsobem, jak vylepšit podmínky ve výběhu 

při zachování nízkých nákladů, je využití popílku, který 

je smíchán se zeminou, obsah popílku je 15 – 25 %.  

Existují 2 způsoby, jak aplikovat popílky do zemin. 

První způsob je aplikace insitu, kdy zemina je rozrušena rotačním kypřičem půdy, doporučuje 

se, aby zemina byla před aplikací popílku vlhká. Ke zvýšení vlhkosti se může půda pokropit 

vodou. Popílek je poté rovnoměrně rozprostřen po celé ploše. K promíchání se použije kypřič 

půdy, k dokonalému promíchání dojde, pokud se celá plocha projede 3 – 4x. Druhým 

způsobem je míchání exsitu s následnou aplikací popílkové směsi na místo. Zemina by měla 

být málo rozrušená. Nejprve se odstraní 15cm svrchní vrstva, ke které se na míchacím místě 

přidá popílek. Směs se promíchá a v případě nutnosti se přidá voda, aby se zvýšila vlhkost 

směsi. Promíchaná směs se poté rovnoměrně rozprostře na místo, kde je výběh pro dobytek. 

Posledním krokem pro obě varianty je hutnění a zrání. Rovnoměrně rozprostřenou směs je 

nutné zhutnit, nejvhodnější je využití ježkového vibračního válce. Po zhutnění je nutné tuto 

stabilizovanou vrstvu nechat zrát ve vlhku minimálně 5 dní, kdy je možné zvyšovat vlhkost 

kropením. Týden po skončení zrání je možné využívat tento výběh pro dobytek. [26]   

 
Obrázek 10.  Aplikace popílku do 
zemin [26] 
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5.6. Konstrukce silnic 

Používání produktů po spalování při stavbě silnic přináší mnohé výhody. Fyzikální 

vlastnosti popílku jsou specifické, unikátní kulatý tvar a rozložení částic z popílku dělají 

dobrý minerální filler do horkých asfaltových směsí, zlepšují tekutost malt a tekutých zásypů 

a snižují permeabilitu betonu.  

Popílek může být využíván k výrobě kvalitních výrobků díky svým cementujícím 

vlastnostem. Mícháním popílku s portlandským cementem do směsí je možno vyrobit 

pevnější a trvanlivější cesty a mosty v porovnání s betonem, ve kterém je jako pojivo použit 

portlandský cement. Mezi výhody popílku v betonu patří zvýšení zpracovatelnosti díky 

přirozeným vlastnostem popílku a tvaru jeho částic, dále je v tomto betonu sníženo množství 

vody, snižují efekt „bleedingu“ (vytlačování vody ze směsi) na okrajích povrchu vozovky, 

zvyšují pevnost betonu, snižují propustnost vlhkosti, zvyšují dlouhodobou odolnost betonu, 

snižují smršťování betonu. 

Popílek může být používán jako konstrukční materiál u silničních náspů. Pokud je 

popílek zhutněn, může být použit i pro násep v nevhodném prostředí rozbřídavých zemin. 

Mezi výhody popílku při tomto způsobu využití patří  snadná manipulovatelnost a hutnění, 

které snižují čas potřebný na stavbu i nároky na strojní vybavení.  

Tekuté zásypy na bázi popílku mohou být používány místo běžných zásypových 

materiálů. Hlavní výhodou použití popílku jako tekutých zásypů je aplikace za jakéhokoliv 

počasí (i za mrazu), schopnost vyplnit veškeré prostory v okolí stavební konstrukce oproti 

běžným zásypovým materiálům zeminového charakteru. Snižují se problémy se sedáním 

zemin po aplikaci zásypu, zvyšuje se rychlost zasypávání a zjednodušuje se zasypávání díky 

tekutosti.  

Popílek s vápnem může být míchán s kamenivem a z této směsi mohou být konstruovány 

podkladové vrstvy vozovek v aktivní zóně. Tyto podklady vozovek jsou uváděny jako 

pucolánové – stabilizované směsi a jsou ve výhodě oproti jiným podkladovým materiálům 

díky vyšší odolnosti a nízkým nákladům.  

Popílek může být použit jako minerální filler v asfaltové vrstvě vozovky. Minerální filler 

zvyšuje tuhost asfaltové směsi a zlepšuje její odolnost. V porovnání s ostatními fillery popílky 

snižují možné rozpraskání asfaltové vrstvy. [27] 
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V tabulce 5. je uvedena vyluhovatelnost fluidních  popílků v podmínkách UE, které jsou 

vhodné pro výše uvedené způsoby využití.

Tabulka 5. Vyluhovatelnost fluidního popílku v podmínkách UE 
Parametr   ložový popílek z elektro- popílek z lát- 

   popel odlučovačů kových filtrů 

pH   11,5  12,3  11,3  
vodivost  mS/m 114,3  515,7  222  
zápach   žádný žádný žádný 
Toxicita   1,39  > 5,0 0,88  
PAU  mg/l < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 
fenolový index  mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 
CHSK-Cr  mg/l 18  9,6  13  
nepol. uhlovodíky  mg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05 
AOX (Cl)  mg/l 0,015  0,018  0,044  
Tenzory anionakt.  mg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05 
BTX  mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Ca  mg/l 290  600  670  
Mg  mg/l 0,11  0,015  1,11  
Al  mg/l 10,1  < 0,05 0,4  
Sb  mg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05 
As  mg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05 
Ba  mg/l 0,3  0,74  0,43  
Be  mg/l < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 
B  mg/l < 0,01 < 0,01 0,58  
Pb  mg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05 
Cd  mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 
Cr celkový  mg/l < 0,005 0,14  0,82  
Cr šestimocný  mg/l < 0,005 0,11  0,8  
Fe  mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Co  mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Cu  mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Mn  mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 
Ni  mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Hg  mg/l < 0,0003 < 0,0003 < 0,0003 
Se  mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Ag  mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Tl  mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 
V  mg/l < 0,05 < 0,05 0,44  
Zn  mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Sn  mg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05 
fluoridy  mg/l 0,36  2,74  0,7  
amonné ionty  mg/l 2,2  < 0,05 2  
chloridy  mg/l 15,6  3  6,2  
kyanidy celkové  mg/l 0,35  0,02  0,015  
kyanidy volné  mg/l < 0,01 < 0,01 < 0,01 
dusičnany  mg/l < 1,0 < 1,0 4,8  
dusitany  mg/l < 0,01 < 0,01 0,08  
fosforečnany  mg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 
sírany  mg/l 388  492  1470  

 



Ověření možností využití produktů po spalování v podmínkách United Energy Komořany, a.s.         

2008/2009  36 
 

 
6. Výsledky dlouhodobého monitoringu stavebních směsí 

     z produktů fluidního spalování UE a.s.  

Testováním vzorků stavebních směsí z jednotlivých monitorovacích stanovišť byla 

získána ucelená časová řada vývoje sledovaných parametrů fyzikálně mechanických a 

zdravotně ekologických.  Výsledky reprezentují 2leté monitorovací období, ve kterém byly 

průběžně testovány vzorky stavebních směsí, umístěné v  monitorovacích rýhách označené 

K1,K2. 

 6.1. Rýha K1 
 

Tato rýha byla naplněna stavební směsí, která obsahovala fluidní popílek z elektrárny 

United Energy a.s. UE fluid 1200 poměr F:L 60:40 % = 100,0 % hmot. bez přídavku 

pojiva. Jedná se o směs fluidního popílku z látkových filtrů a ložového popela, v poměru 

60:40, které byly produktem při režimu spalování s nastaveným odsiřovacím procesem ve 

vazbě na emisní limit 1200 mg SO3/m
3. 

Výsledky fyzikálně – mechanických parametrů jsou uvedeny v tabulce č. 6, výsledky 

chemických parametrů jsou uvedeny v tabulce č. 7. 
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V následujících grafech jsou pak zachyceny trendy vývoje jednotlivých sledovaných 

fyzikálních a mechanických parametrů. 

 

Graf 1. Fyzikálně mechanické parametry K1 
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Graf 2. Technologické hmotnosti K1 
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Graf 3. Koeficient filtrace K1 
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Graf 4. Pevnost v tlaku K1 
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Grafy č. 5 a 6 zobrazují časový vývoj hodnoty pH a koncentrací vybraných kovů 

v provedených vodných výluzích za celé monitorovací období.  

 

Graf 5. Vývoj pH v K1 
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Graf 6. Vývoj vybraných chemický prvků K1 
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6.1.1. Fyzikálně mechanické parametry K1 

Z fyzikálních parametrů je zaznamenatelný vývoj přirozených vlhkostí w v dlouhodobé 

časové řadě. Patrné jsou dílčí vlivy klimatických podmínek (období zvýšených dešťových 

srážek před vlastním odběrem). Kolísání hodnot vlhkosti se však pohybuje v rozmezí 

necelých 10 %, což lze považovat u tohoto typu materiálu za nevýznamné. Navíc lze 

dokumentovat, že nedochází k dalšímu sycení vodou oproti původně stanovené hodnotě 

přirozené vlhkosti. Stupeň nasycení Sr pak poměrně věrně kopíruje hodnoty vlhkosti a 

v absolutní hodnotě se pohybuje kolem průměrné hodnoty 53%. U parametru pórovitost n 

bylo patrné snížení hodnot cca po 500 dnech od výroby, které patrně souvisí s tvorbou solí 

v pórech stavební směsi. Podobný trend pak v této souvislosti vykazoval i parametr zdánlivá 

hustota pevných částic ρρρρs. Objemová hmotnost vlhká ρρρρ vykazovala kolísání hodnot 

v intervalu mezi 1200 a 1300 kg.m-3, výkyvy byly zaznamenány zejména vlivem přirozené 

vlhkosti stavební směsi, průměrná hodnota objemové hmotnosti suché ρρρρd se pohybovala těsně 

pod úrovní 900 kg.m-3.  

Prakticky vyrovnané hodnoty po celé monitorovací období byly zjišťovány u parametru 

nasákavost Wcm, jehož průměrná hodnota byla na úrovni 64%.  

 

Mechanický parametr pevnost v tlaku σσσσ vykazoval od počátku sledování postupný 

vzrůstající trend, což je pro hodnocení této stavební směsi velmi pozitivní poznatek. Od první 

zjištěné hodnoty pevnosti v tlaku po 28 dnech od výroby 2,8 MPa byla na konci 

monitorovacího období (po 2 letech) zjištěna konečná pevnost cca v hodnotě 3,9 MPa. 

Pozitivní výsledky prokázaly hodnoty parametr vodopropustnosti – koeficient filtrace k, který 

se pohyboval povětšinou v řádu 10-9 m.s-1 a nižší (pod úrovní měřitelnosti přístrojové 

techniky).  
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6.1.2. Zdravotně ekologické vlastnosti K1 

Z tabulkových přehledů jednoznačně vyplývá, že u řady parametrů nebyl v průběhu 

monitorování zjištěn měřitelný obsah prvku ve výluzích a koncentrace se pohybovaly pod 

mezí detekce přístrojové techniky. Měřitelné koncentrace byly zjišťovány pouze u prvků As, 

Ba a V. Pro všechny uvedené prvky s měřitelnými koncentracemi byly sestaveny grafy 

závislostí vývoje koncentrací v čase od referenčních vzorků z 09/06 po vzorky z 09/08. 

Z hlediska samotných průběhů koncentrací uvedených prvků ve výluzích lze stanovit 

pouze mírný pokles hodnot v čase. Nárazově byly zjištěny pouze anomálie při srovnání 

s ostatními hodnotami koncentrací jednotlivých parametrů, např. hodnota koncentrace prvku 

Ba po 150 dnech od výroby byla zjištěna cca 5x vyšší než v ostatních sledovaných termínech. 

Absolutní hodnoty měřitelných koncentrací u prvků As, Ba a V jsou však hluboko pod limity 

použité metodiky vyluhovatelnosti SZÚ (limit pro As 0,1 mg/l, pro Ba 1,0 mg/l a pro V 0,2 

mg/l). 

U parametru pH byla vlivem obsahu volného CaO jako složky s hydraulickými 

vlastnostmi zjištěna na počátku sledování hodnota vysoká – pH 11,77. Jak je patrné z grafické 

závislosti (graf  č. 5), v čase pak docházelo k postupné dílčí neutralizaci a na konci 

monitorovacího období byly zjištěny hodnoty pH v úrovni cca 11.   

 

 

 6.2. Rýha K2 
 

Tato rýha byla naplněna stavební směsí, která obsahovala fluidní popílek z elektrárny 

United Energy a.s. UE fluid 500 poměr F:L 60:40 % = 100,0 % hmot. bez přídavku 

pojiva. Jedná se o směs fluidního popílku z látkových filtrů a ložového popela, v poměru 

60:40, které byly produktem při režimu spalování s nastaveným odsiřovacím procesem ve 

vazbě na emisní limit 500 mg SO3/m
3. 

Výsledky fyzikálně – mechanických parametrů jsou uvedeny v tabulce č. 8, výsledky 

chemických parametrů jsou uvedeny v tabulce č. 9. 
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V následujících grafech jsou pak zachyceny trendy vývoje jednotlivých sledovaných 

fyzikálních a mechanických parametrů. 

 

Graf 7. Fyzikálně mechanické parametry K2 
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Graf 8. Technologické hmotnosti K2 
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Graf 9. Koeficient filtrace K2 
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Graf 10. Pevnost v tlaku K2 
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Grafy č. 11 a 12 zobrazují časový vývoj hodnoty pH a koncentrací vybraných kovů 

v provedených vodných výluzích za celé monitorovací období.  

 

Graf 11. Vývoj pH v K2 
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Graf 12. Vývoj vybraných chemický prvků K2 
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6.2.1. Fyzikálně mechanické parametry K2 

Přestože se jedná o stavební směs, která byla vyrobena ze stejných vstupních komponent 

jako stavební směs K1, tj. fluidní popílek a popel producenta United Energy a.s., pouze 

s rozdílem odlišného nastaveného emisního limitu pro SO3, lze vysledovat určité odlišnosti ve 

vývoji sledovaných parametrů. Přirozená vlhkost w v dlouhodobé časové řadě je opět 

ovlivněna zejména dílčími klimatickými vlivy a pohybuje se v rozmezí hodnot 34,9 – 41,8 %. 

Stupeň nasycení Sr byl však ve srovnání se směsí K1 v absolutních hodnotách nižší cca o 5 % 

(průměrně kolem 48 %). Naopak a logicky byla zjišťována vyšší hodnota parametru 

pórovitost n. V časové řadě bylo rovněž patrné snížení hodnot cca po 500 dnech od výroby, 

které patrně souvisí s tvorbou solí v pórech stavební směsi. Snížení hodnot bylo ve srovnání 

se směsí K1 razantnější  cca o 2 – 3 %. Obdobný vývoj v časové řadě vykazoval i parametr 

zdánlivá hustota pevných částic ρρρρs. Ve vazbě na vyšší hodnotu pórovitosti byly zjišťovány 

nižší objemové hmotnosti vlhké ρρρρ, než u směsi K1 (cca o 50 kg.m-3). Nižší průměrná hodnota 

byla zjišťována i u parametru objemové hmotnosti suché ρρρρd (cca  870 kg.m-3).  

Parametr nasákavost Wcm, se pohyboval po celé sledované období v průměrné hodnotě  

58 %, která je ve srovnání se směsí K1 rovněž nižší, přestože směs K2 vykazuje vyšší 

hodnotu pórovitosti.  
 

Největší rozdíl ve vývoji parametrů stavebních směsí K1 a K2 v časové řadě vykazoval 

průběh pevnosti v tlaku σσσσ. Přestože by se dalo logicky předpokládat, že směs vyrobená 

z produktů po spalování vzniklých při nižším emisním limitu SO3, tj. vyšší dávkování 

vápence do spalovacího procesu a tím větší přebytky volného CaO v produktech po spalování, 

bude vykazovat vyšší dosažené pevnosti, ve skutečnosti tomu tak nebylo. Výsledky pevnosti 

v tlaku směsi K2 byly od počátku monitorování prakticky neměnné (v absolutní hodnotě cca 

2,0 MPa), teprve po 480 dnech od výroby byl zjištěn postupný nárůst pevnosti až ke konečné 

hodnotě 3,566 MPa. Analýzou vstupních komponent výroby stavebních směsí K1 a K2 bylo 

prokázáno, že obsah volného CaO byl naopak nepatrně nižší právě u směsi K2. 

 
Hodnoty parametru vodopropustnosti – koeficientu filtrace k se opět pohybovaly v řádu 

10-9 až 10-10  m.s-1 a pod úrovní měřitelnosti přístrojové techniky.  
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6.2.2. Zdravotně ekologické vlastnosti K2 

U zdravotně ekologických parametrů byly průběžně zjišťovány měřitelné koncentrace ve 

výluzích opět pouze u prvků As, Ba a V, nárazově těsně nad mezí detekce i prvek Se.  

Ve srovnání s dosahovanými výsledky u směsi K1 lze charakterizovat prakticky totožný 

průběh u parametrů As a V. Rozdíl byl zachycen pouze ve zjišťování vyšších koncentrací ve 

výluzích prvku Ba, které se po celé dvouleté období pohybovaly v mezích 0,089 až 0,162 

mg/l. Absolutní hodnoty měřitelných koncentrací u prvků As, Ba, V a nárazově Se byly opět 

hluboko pod limity použité metodiky vyluhovatelnosti SZÚ (limit pro As 0,1 mg/l, pro Ba 1,0 

mg/l, pro V 0,2 mg/l a pro Se 0,05 mg/l). 

Hodnoty pH se opět pohybovaly ve vysokých hodnotách (nad 11), postupně byl zachycen 

klesající trend a ve srovnání s výsledky směsi K1 byla konečná hodnota pH na úrovni 10,75. 

Klesající závislost související opět s postupnou neutralizací je rovněž zachycena v grafickém 

zobrazení tohoto parametru (graf. č. 11) jako lineární regresní křivka.   

 

 Cílem dlouhodobého monitoringu bylo ověřit fyzikálně mechanické a chemické 

parametry jednotlivých stavebních směsí v poloprovozních podmínkách, kdy probíhala 

interakce okolního prostředí a vzorků stavebních směsí. Předmětem analýzy výsledků 

laboratorního testování všech materiálů ze zájmového území monitorovacích stanovišť je 

komplexní shrnutí vývoje všech sledovaných parametrů stavebních směsí.   
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7. Závěr 
 

 Cílem této zprávy bylo ověřit možnosti využití produktů po spalování v podmínkách 

United Energy Komořany, a.s. s pomocí testovaných vzorků stavebních směsí K1,K2 

z monitorovacích stanovišť. Tímto nám vznikla ucelená časová řada vývoje sledovaných  

fyzikálně mechanických a zdravotně ekologických parametrů. Uvedeným způsobem 

testovaných vzorků  K1, K2 a ověřením možností využití produktů po spalování 

v podmínkách United Energy Komořany, a.s., byl zadaný cíl diplomové práce splněn. 

Produkty po spalování fosilních paliv jsou celosvětový problém, který vzrůstá s 

poptávkou po elektrické energii. Trendem všech zemí je tyto produkty následně využít tak, 

aby nebyly deponovány. Z celosvětového hlediska, největší využití produktů po spalování je 

ve stavebním průmyslu. Popílek má specifické vlastnosti, které se využívají jako náhrada 

portlandského cementu v betonu. Současně s využitím odpadních produktů se šetří životní 

prostředí i tím, že není vyráběno takové množství cementu, jehož výroba je značně 

energeticky náročná a vzniká při ní velké množství skleníkových plynů. Výsledné vlastnosti 

betonů s přídavkem popílku jsou srovnatelné, ne-li lepší než při použití portlandského 

cementu. 
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