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Anotace 

Bakalářská práce zpracována na téma „popílky a jejich vyžití“. Na začátku mé práce je 

seznámení s problematikou vzniku popílků, jejich fyzikální a chemické vlastnosti. Popílky 

a jejich vliv na životní prostředí. Dále hodnocení součastného stav s využitím popílků a 

perspektivy do budoucna. Dále využívání popílků pro výrobu umělých kameniv, betonu a 

izolačních materiálů V závěru práce je diskuze na téma využití popílků jako druhotné 

suroviny a závěr. Poté je zařazen seznam použité literatury, zdrojů a rejstřík příloh. 

Klíčová slova: Popílek, Černé uhlí, Hnědé uhlí, Umělecké kamenivo, Cement, Beton, 

Izolační materiály, Cihly. 

Summary 

Bachelor’s thesis elaborated on the theme of "fly ash and its utilization ". At the beginning 

of my work is introduction with the issue of the emergence of fly ash, their physical and 

chemical properties. Ash and their impact on the environment. Further evaluation current 

state using ash and prospects for the future. Furthermore, the use of ash for the 

manufacture of artificial stone, concrete and insulation materials in the work is concluded 

discussions on the use of ash as secondary raw materials and seals. Following is a list of 

the included literature, resources and index attachments. 

Key words: Fly ash, Hard coal, Brown coal, Art stone, Cement, Concrete, Insulation 

materials, Bricks. 
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1. Úvod a cíle bakalářské práce 

Fosilní paliva se používají v moderních elektrárnách pro výrobu tepelné a elektrické 

energie na celém světě. Objem produkovaných popelů a popílků dosahuje závratných 

hodnot a představuje v oblasti odpadů celosvětově velmi závažný problém. Například ve 

Velké Británii vzniká ročně přibližně 10 mil. tun těchto odpadů, v USA okolo 89 mil. tun, 

v Austrálii přibližně 8 mil. tun a v Japonsku 5 mil. tun. V ČR se vyprodukuje ročně okolo 

10 mil. tun popílků. 

Ekologická závadnost těchto odpadů spočívá v obsahu nežádoucích příměsí a 

v některých případech i v obsahu toxických látek a nepřímo i v značných objemech 

produkce, s čímž souvisí velký zábor půdy při jejich ukládání. Paradoxem je to, že se 

zvyšováním účinnosti modernizace odlučovacích zařízení se zlepšuje čistota ovzduší, 

avšak zároveň se zvyšuje množství zachyceného popílku a násobí se problémy s jeho 

likvidací. Ukládání popílků vyvolává zhoršení životního prostředí, odkaliště zabírají velké 

plochy půdy, která by mohla být vhodněji využita. 

Vedle kontaminace ovzduší materiálem z deponií popílků je mnohem závažnější 

znečištění způsobováno emisemi popílků, které nejsou zachyceny odlučovačích a filtrech. 

Většinou jde o částice, jejichž velikost je menší než 10 µm, které silně ovlivňují dýchací 

soustavu člověka a působí negativně na ekosystémy. S popílkem jsou do prostředí vnášeny 

doprovodné prvky, z nich řada je toxických. Celou řadou studií bylo zjištěno, že provoz 

tepelných elektráren způsobuje zvýšené koncentrace Ti, Cr, Co, Ni, Cu, Cd, As Sr a Hg 

v ovzduší, půdách a následně ve vegetaci. Těžké kovy jsou vázány zejména na nejjemnější 

frakce popílku, který nejvíce poškozuje dýchací systém člověka i svým negativním 

mechanickým působením. 

Snížení produkce popílků je možné, a to především dosahováním úspor ve spotřebě 

energie (používáním tepelně izolačních materiálů, zaváděním nových technologií ap.), dále 

omezováním provozu tepelných elektráren, tepláren a průmyslových energetických 

zařízení   (např. v důsledku kritické smogové situace, vyřazováním zastaralých zařízení 

ad.), přechodem na využívání méně popelnatého uhlí, topného oleje nebo zemního plynu, 

dále pak zvyšováním výroby elektrické energie v jaderných, vodních a nekonvečních 

elektrárnách (větrných, solárních apod.). 
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 Stupeň využití popílků je poměrně nízký, asi 10% se využije ve stavebních a zbytek se 

uloží v solidifikovaném stavu  do podzemí, nebo se uloží na skládku. Nejvíce jsou popílky 

využívány ve stavebnictví – k výrobě lehčených kameniv, pórobetonu, suchých 

omítkových, zdících, betonových a jiných speciálních směsí a tmelů pro výrobu cihel a 

keramiky, pro výrobu různých typů solidifikátů a stabilizátů pro silniční a železniční účely. 

Zpracováním popílků do těchto hmot vzniká předpoklad takových chemických a 

mineralogických vazeb, které zabráňují vyluhovatelnosti toxických látek do vodného 

výluhu. Získá se tak výrobek zcela ekologicky nezávadný. Možnosti využití popílků 

v průmyslu výroby stavebních hmot jsou velmi široké a mohou přinášet výhody jak pro 

provozovatele výrob stavebních hmot, tak i pro producenty těchto odpadů. 

  Popílky se dále využívají v dolech, kde slouží jako druhotná surovina v důlních 

technologiích. Jako druhotná surovina se v ostravsko-karvinských dolech využívá převážně 

popílek, který je zachycován odlučovači z kouřových plynů v elektrárnách a teplárnách. Na 

dolech jsou plavící zařízení, kde popílek smíchaný s vodou se splavuje do podzemní. 

Plavená směs se využívá hlavně při protizáparové prevenci. Dále se plavená směs využívá 

pro sanaci opuštěných důlních děl. 

Mezi další způsoby zužitkování popílků patří i získávání užitkových složek, které 

popílky obsahují.  Vybrané popílky lze využít např. k získávání železa, hlinku, titanu 

germania, uranu. 

Současná situace v zneškodňování pevných odpadů ze spalování v ČR je téměř 

výhradně orientována na ukládání popela (s relativně zanedbatelným podílem jeho přímého 

využití) do hydraulicky naplavovaných odkališť. Tato praxe kromě značné finanční 

náročnosti přináší výrazně negativní zásahy do krajiny a nepříznivé ovlivňuje životní 

prostředí. Aspekty dalšího vývoje spočívají v přechodu od dosavadního hydraulického 

ukládání popela na ukládání mechanickou cestou prováděnou ukládáním ve formě vlhké 

směsi, která je realizovaná v zahraničí a jeví se ekonomicky a ekologicky výhodnější. 

V případě potřeby je nezbytné zajistit podmínky pro následnou stabilizaci, která je nutná 

při společném ukládání popelů s produkty odsíření. 
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2. Vznik a vlastnosti popílků 

Popílek je nejjemnější frakce zbytku ze spalování uhlí o zrnitosti 0 – 1 mm, který je 

zachytáván v odlučovacích. Z celého objemu energetického odpadu ze spalování fosilních 

paliv tvoří cca 75 – 85 %. Je to heterogenní materiál tvořený částicemi s rozdílnými 

fyzikálními, chemickými, mineralogickými, morfologickými a technologickými 

vlastnostmi, které jsou determinované a ovlivňované:  

− Kvalitou spalovaného uhlí 

− Technologií spalovacího procesu 

− Tuhé odpady, které mají souvislost se spalovacím procesem anebo čistěním 
kouřových plynů, se označují jako vedlejší energetické produkty. Patří sem: 

− Popel, který obsahuje popílek a škváru (strusku). 

− Energosádrovec (produkt mokré vápencové vypírky kouřových plynů) 

− Produkty spalování uhlí ve fluidních kotlech s odsířením 

− Produkty suché aditivní metody odsíření 

2.1. Charakteristika vstupních surovin 

2.1.1. Uhlí – energetická surovina 

   Uhlí patří mezi tzv. fosilní paliva (stejně jako ropa a zemní plyn),  které vznikaly 

v močálových oblastech po několik milionů let bez přístupu vzduchu a za působení 

vysokých tlaků a teplot, kde se rozkládala organická hmota. Nejprve došlo ke zrašelinění 

materiálu a postupem času, pak díky tlakům a nepřístupu vzduchu, k jeho postupnému 

zuhelnatění. V závislosti od geologických podmínek a času vznikalo uhlí různé kvality. 

Základem uhlí je rostlinný materiál, který tvoří minimálně 70% složení. Organická 

složka uhlí je tvořena  pěti  prvky- C, H, O, N, S- z nichž rozhodující vliv na spalovací 

procesy mají první tři, zatímco zbývající dva podstatnou měrou určují množství škodlivin 

(NOx, SO2) .   
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Skupina Minerál Složení 

Jílové minerály Kaolinit 

Halloysit 

Illit 

Montmorillonit 

Al2O3.SiO2.2H2O 

Al2O3.SiO2.4H2O 

K2O.2Al2O3.6SiO2.2H2O 

AlSi2O5(OH).n H2O 

Sulfidy Pyrit  

Pyrhotin  

FeS2 

Fe5S6 až Fe16S17 

Uhličitany Kalcit  

Dolomit  

Ankerit Uhličitany 

Siderit  

CaCO3 

CaCO3.Mg CO3 

Ca[Mg, Fe, Mn] [CO3]2 

Fe CO3 

 

Halogenní minerály Halit  

Sylvín  

NaCl 

KCl 

Akcesorní minerály Křemen  

Sádrovec  

Ortoklas  

Biotit  

Diaspor  

Cyanit  

Apatit 

 

SiO2 

CaSO4.2H2O 

KAlSi3O8 

K[Mg, Fe]3[ AlSi3O10][OH]2 

Al2O3. H2O 

Al2O3.SiO2 

9CaO.3P2O5.CaF2 

Tabulka1: �ejdůležitější minerály obsažené v uhlí 

2.1.2. Druhy spalovacích procesů 

A) klasické práškové topeniště - produkce strusky a popílků 

B) roštové topeniště - produkce škváry a popílků 

C) fluidní topeniště - produkce popela a popílků z odsíření spalin tzv. aktivních popelů 

se zbytkovým obsahem CaO. 

Spalování uhlí je heterogenní reakce, která probíhá na povrchu uhelných zrn v několika 

dílčích krocích. Reakce vždy přechází do difuzního režimu hoření. Kyslík jako složka 

spalovacího vzduchu je vnášen do ohniště různými postupy, které určují jeho proudění v 
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ohništi. Spalovací zařízení je možné klasifikovat podle rychlosti proudění spalovacího 

vzduchu v ohništi na: roštová ohniště, stacionární fluidní vrstvu, cirkulující fluidní vrstvu, 

prášková ohniště. 

1. Roštová ohniště 

  U roštových ohnišť dochází ke spalování v nehybné vrstvě na roštu, rychlost hoření je 

dána rychlostí přísunu kyslíku k povrchu částic (za předpokladu, že částice stabilně hoří) a 

rychlosti proudění vzduchu v mezerách mezi částicemi. Roštová ohniště jsou výrazně 

převládajícím typem pro menší výkony. Pro ideální provoz vyžadují tříděné uhlí, jeli vrstva 

tvořena netříděným uhlím, jsou menší a lehčí částice unášeny z vrstvy a tvoří úlet, a to již 

od okamžiku vstupu do ohniště. 

2. Ohniště se stacionární fluidní vrstvou 

 Při dosaženi rychlosti proudícího vzduchu, označovaného jako prahová rychlost 

difuze, se uhelné částice ocitají ve vznosu a vytvářejí fluidní vrstvu. Ve vrstvě dochází 

k stálému transportu jednotlivých částic, takže přenos tepla a hmoty je výrazně 

intenzifikován. Fluidní vrstva se chová jako kapalina a vyhořelé lehčí částice jsou jako 

popel u hladiny vynášeny, zatímco uhlí je do ohniště dodáváno pod hladinou. I zde je 

nutné 

řešit otázku únosu jemnějších frakcí z vrstvy (tyto částice vyhořívají pouze částečně, roste 

nedopal v úletu). Řešením je zvýšení fluidizační rychlosti, tedy přechod k cirkulující 

fluidní vrstvě. 

3. Ohniště s cirkulující fluidní vrstvou 

   Uhlí je spalováno ve fluidní vrstvě, obsahující popel a vápenec, přitom je rychlost 

proudění spalovacího vzduchu volena tak, aby se vytvořila cirkulující fluidní vrstva. 

Unášené tuhé částice jsou odlučovány v cyklónech a vráceny zpět do vrstvy, což zajišťuje 

jejich vyhovující vyhoření. Množství vápence je určováno z bilance množství 

recirkulovaných částic a dodávaného uhlí. Dávkování vápence snižuje emise SO2. Nízká 

úroveň emisí NOx je daná teplotou fluidní vrstvy, která nepřesahuje 900 °C. Vystupující 

horké spaliny předávají své teplo v následujícím kotli na odpadní teplo a to, spolu s teplem 

z nezbytného chlazení fluidního ohniště, je použito k výrobě páry pro konvenční parní 
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cyklus. Tak je dáno, že účinnost tohoto systému je zhruba stejná jako u práškových ohnišť. 

Opakovanou cirkulací částic je zajištěno vyhovující vyhoření. 

 

4. Práškové ohniště 

 V práškových ohništích dochází ke spalování uhelného prášku, k dalšímu zvýšení 

rychlosti proudění a je nutné dosáhnout podstatně vyšší spalovací teploty, aby bylo 

zajištěno vyhoření částice při jednom průletu ohništěm. Vysušený, umletý a vytříděný 

uhelný prach je veden do práškových hořáků, do kterých je přiváděn předehřátý spalovací 

vzduch. Spaliny předávají teplo v teplosměnných plochách na stěnách ohniště a v horní 

části prostoru ohniště . 

2.2. Charakteristika popílků z vybraných spalovacích procesů 

Popílky z práškových ohnišť – vznik popílků dělíme do tří fází: 

• Natavování minerálních složek dispergovaných v uhlí 

• Aglomerace roztavených kapek popelovin s postupem výpalu 

• Vznik popílků 

      V první fázi dochází k rozkladu natavování průvodních minerálních složek, které tvoří 

samostatné příměsi, anebo jsou jemně dispergovány v uhelné hmotě a dosahují velikosti 

okolo 2µm. Roztavené minerální fáze zůstávají ve formě diskrétních taveninových kapek 

na povrchu zkoksovatělých částic. Tyto částice jsou taveninou nesmáčitelné. Během hoření 

postupně dochází k aglomeraci jednotlivých roztavených kapek. Krystalická fáze je 

v popílcích z černého uhlí zastoupena přibližně 10%,  u popílků z výtavných ohnišť je to 

méně než 10%, u popílků z granulačních ohnišť je to méně než 15%. Obsah krystalické 

fáze v popílcích je dále závislý na velikosti zrn prachového uhlí. Popílky z běžných 

práškových ohnišť jsou tvořeny z 80 – 90% amorfními alumosilikáty. Výsledek spalování 

uhelných částic závisí také na množství tepla dodaného spalovaným částicím (teplota 

ohniště), dále pak na  tepelné vodivosti částic a na velikosti částic. V případě, že se 

uhelným částicím neposkytne dostatečné množství tepla pro dokonalé shoření, nedojde 

k dokonalému roztavení minerální substance, dochází k vzniku tvarově nepravidelných 

částic s relativně velkým podílem krystalických fází. Uhelná složka nemusí být úplně 

spálená a zůstává jako nedopal. 



Hai Nguyen Huu : popílky a jejich využití 
 

7 
 

 Nespálený podíl reprezentuje velmi důležitou vlastnost popílků s ohledem na jejích 

využití. Obsah nedopalu závisí především na: 

- Jemnosti mletí prachového uhlí. 

- Obsahu prchavých složek v uhlí. 

- Obsahu popela v uhlí. 

- Velkosti ohniště. 

- Zátěži elektrárenského zařízení. 

1. Popílky z fluidních ohnišť – rozdíl ve vlastnostech popílků z fluidního spalování 

proti klasickým je daný změnou podmínek spalování. Hlavní změnou je snížení 

spalovací teploty   a přidávání alkalických aditív přímo do prostoru spalování. 

Spalování probíhá při teplotě okolo 850 ° C, nízko pod teplotou tavení popílku. 

Nedochází k protavování popílkových částic, zrna zůstávají porézní, mají vrstevnatou 

strukturu, velký měrný povrch. Obsahují reaktivní minerální fází, což se může 

projevit pucolánovými vlastnostmi fluidních popílků. 

   Fluidní popílek z černého i hnědého uhlí má morfologii původního uhelného zrna, jen 

zřídka se vyskytují částice, které mají zaoblený tvar. 

2.2.1.  Vlastnosti popílků 

   Popílek je heterogenní směs částic, jenž se liší tvarem, velikostí a chemickým složením. 

Tyto parametry jsou dány kvalitou spalovaného uhlí a typem spalovacího zařízení. 

   Popílky jsou charakterizovány fyzikálními, chemickými, morfologickými vlastnostmi a 

chemickým a mineralogickým složením, z kterých mezi nejdůležitější parametry patří 

obsah nespalitelného podílu, granulometrie, obsah cenosfér a plerosfér, hustota, měrný 

povrch, zastoupení krystalické a amorfní fáze, obsah magnetických minerálů, povlaky na 

povrchu částic, zastoupení majoritních prvků. 
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2.2.2.  Mineralogické složení popílků 

   Mineralogické složení popílků je dáno obsahem a druhem přirozených minerálů v uhlí a 

stupněm jejich tepelné přeměny. Krystalická fáze je v popílcích z černého uhlí zastoupena 

přibližně 10%. U popílků z výtavných ohnišť méně než 15%. 

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

   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 : anhydrit CaSO
4
, portlandit Ca(OH)

2
, sádrovec 

CaSO
4
.2H

2
O, kalcit CaCO

3
, křemen SiO

2
, hematit Fe

2
O

3
, magnetit Fe

3
O

4
, bazanit 

CaSO
3
.1/2H

2
O, ettringit Ca

6
Al

2
(SO

4
)
3
(OH)

12
.26H

2
O, hanebachit CaSO

3
.1/2H

2
O, traumazit 

Ca
6
Si

2
(SO

4
)
2
(CO

3
)
2
(OH)

12
.24H

2
O,  tobermorit Ca

5
Si

6
O

16
(OH)

2
.H

2
O [3].  

 

Popílky můžeme dělit podle hydraulicity na aktivní a neaktivní :  

• Aktivní složky:  

• hydraulické amorfní (amorfní bazické strusky s vysokým obsahem Al
2
O

3
, část 

sklovité fáze, aktivní SiO
2
),  

• hydraulické krystalické (metakaolinit, hlinitany),  

• nehydraulické (CaO, MgO, anhydrid),  

• budiče (sulfidy, alkalické soli).  

• Neaktivní složky:  

• nespálené uhlí,  

• struska s vysokým podílem SiO
2
,  

• krystalické složky (křemen, mullit).  

2.2.3. Chemické složení popílků 

   Popílek je heterogenní materiál tvořený z částic s rozdílným chemickým složením. 

Různorodé chemické složení vyplývá z toho, že při vlastním spalováním jemně mletého 
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paliva jsou všechny mineralogické složky vystaveny různě dlouhou dobu vysokým 

teplotám a mohou navíc procházet oxidačním nebo redukčním prostředím a dochází 

k tavicím, aglomeračním, kondenzačním a sublimačním procesům. Vzhledem k velmi 

krátké době průchodu spalovaných částic vysokou teplotou ohnišť dochází zpravidla 

k jejich roztavení a tím k reakci v kapalné fázi jen na povrchu. Popílky vždy obsahují i 

zbytky původního, či různě přeměněného paliva. Chemické složení popílků je ve značné 

míře informaci o složení původního uhlí, jehož spálením popílek vznikl. 

   Charakteristické chemické složení popílků vzniklých spalováním černého a hnědého uhlí je 

v tabulce č. 2: 

 

Chem. 

složka  

SiO
2 
 

 

Al
2
O

3 
 

 

FeO  

 

TiO
2 
 

 

CaO  

 

MgO  

 

K
2
O  

 

Na
2
O  

 

SO
3 
 

 

Černé uhlí 

[%] 

50-57 25-30 3,5-

8,0 

0-1 2-4 1,5-

3,0 

2,5-

5,0 

0,2-

2,0 

0,5-

1,2 

Hnědé uhlí 

[%]  

43-60 19-34 3,0-

6,0 

1-7 4-6 0-2 0-2 0,5-

1,0 

0-5 

Tabulka 2: Charakteristické chemické složení popílků 

Zastoupení složek [%] 
Popílek 

 
SiO

2 
 Al

2
O

3 
 CaO  CaO  MgO TiO

2 
 Fe

2
O

3
 SO

3 
 Na

2
O  Ztáta 

žháním 

klasický 52,22 28,01 3,09 - 1,38 2,37 9,66 0,6 0,51 5,9 

fuidní 42,34 19,44 18,21 2,58 2,49 1,55 5,79 5,26 0,37 10,7 

Tabulka 3: Průměrné chemické složení popílků z klasického a fluidního spalování 

2.2.4. Fyzikální vlastnosti popílků 

   Barva popílků bývá od světle šedé až po černou podle toho, je-li v uhlí obsažena břidlice 

(světlá) nebo pyrit (tmavá). 

   Granulometrie popílků i měrný povrch částic jsou ovlivňovány jemností mletí 

prachových uhlí, rychlostí tvorby cenofér a obsahem nespáleného podílu. Velikost 

popílkových zrn se pohybuje ve velmi širokém intervalu 0,1 až 100µm. Cenosféry a částice 

zbytkového koksu jsou ve velikostním rozmezí 10 až 3000µm. 
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   Skutečná hustota a zejména sypná hmotnost popílků kolísá v poměrně širokých mezích. 

Závisí na typu a stavu mlýnů, na druhu a jemnost paliva, způsobu spalování a typu a stavu 

odlučovacích zařízení. Tyto okolnosti ovlivňují i zrnitost popílků. 

Legenda jednotka prům. hodnota 

ztráta žíháním % 3,02 

pH vodního výluhu - 11,5 

sypná hmotnost kg/m³ 785 

setřesná hmotnost kg/m³ 1124 

měrná hmotnost kg/m³ 2307 

obsah celkové síry Scelk. % 2,75 

Tabulka 4: Vybrané fyzikální vlastnosti popílku 

   Měrný povrch je významný pro posuzování využitelnosti různých druhů popílků. 

Velikost měrného povrchu je ovlivňována množstvím nedopalu v popílku. Částice 

nedopalu mají charakter koksu, jsou vysokopórovité. Měřením se stanovuje jejich vnější a 

vnitřní povrch. Proto je u popílků s vyšším obsahem spalitelných látek obyčejně stanovený 

větší měrný povrch než u popílků s nízkým obsahem nedopalu. 

2.2.5. Morfologie částic popílků  

   Morfologie popílků je závislá na teplotě spalování. Morfologie částic, které prošly 

tepelným procesem, se liší od morfologie částic přírodního charakteru. 

   Základními určujícími činiteli morfologie nově vznikajících a termicky 

transformovaných částic popílků jsou především: 

• Chemické a prvkové složení uhelné vsázky. 

• Mineralogické složení uhelné vsázky. 

• Distribuce anorganických příměsi v uhelné vsázce. 

• Zrnitostní složení vsázky. 

• Teplotní režim a doba jednotlivých částic v jednotlivých zónách spalovacího zařízení. 

Popílky jsou morfologicky nehomogenní. Obsahují částice: 

• Nespáleného uhlí – nedopalu. 

• Vitricko-alumosilikátových a oxidických sloučením  
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    Z morfologického hlediska můžeme v popílku rozlišit částice zbytku paliva (nespálený 

podíl, nedopal, koks) a vlastní částice popílku – anorganická složka.morfologie částic 

popílku ovlivňují také spalovací zařízení. Černé uhlí spalované ve výtavných ohništích má 

teplotou spalování mezi 1400- 1500°C  při této teplotě jsou skoro všechny popeloviny 

natavené nebo roztavené, proto po vychladnutí převládá kulovitý tvar částic. U popílků 

z hnědého uhlí, vznikajících v práškových ohništích, si částice zachovávají obrysy 

původního uhelného zrna, ale zrno je zaoblené v důsledku natavení. Popílek z fluidních 

ohnišť má morfologii původního uhelného zrna, jen výjimečně se vyskytují částice, které 

mají zaoblený tvar. 
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2.3. Klasifikace popílků 

I. Klasifikace (mezinárodní klaficikace) 
Skupin Popílek 

322 / OAlSiO  
CaO 

3SO  
I. Alumosilikátový >2 <15 Nedef. 
II. Silikátoaluminátový <2 <15 <3 
III. Sulfátoalkalický Nedef. >15 >3 
IV. Jiný (vápenatý) Nedef. >15 <3 
II. klasifikace (ASTM C 618) II. a) (Mc Carthy) 
Třída Popílek Ca, Fe suma oxidů [%] CaO [%] 
F Kyselý Velmi málo Ca 

Značné množství Fe 

70)( 2322 >++ OFeOAlSiO  

 
<10 
10-20 

C Alkalický Značné množství Ca 

50)( 2322 >++ OFeOAlSiO  

>20 

III. klasifikace (CSA.A23) 
Typ Popílek podle 

obsahu Ca 
CaO [%] Ztráta 

žiháním 
[%] 

F Nízký <8 <8 
Cl Střední 8-10 <6 
CH Vysoký >20 <6 

 

IV. klasifikace (podle zdroje)  
Třída Popílek ze 

spalování 
CaO [%] 

1 Antracitu, res. 
Bituminozního uhlí 

<5 

2 Hnědé uhlí 15-30  
V. Klasifikace 
Třída Popílek podle 

obsahu CaO 
CaO [%] 
 

32OFe [%] ( 322 OAlSiO + ) 

[%] 
I. Nízký <4 6-35 70-90 
II. Střední 4-20 6-25 40-70 
III. Vysoký >20 =6 40-65 
VI. klasifikace (vápenný-lime index) 
Hodnotí tzv. pucolánovou reaktivnost, reaktivní kvalitu, pomocí poměru  

:CaO  )( 2322 OFeOAlSiO ++ , kromě situací, když %CAO < 4 

 

Tabulka5: Klasifikace popílků 
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Na základně sledování a studia fyzikálně-chemických a mineralogických vlastností popílků 

byly zpracovány různé klasifikace popílků, které se postupně upravují tak, aby vyhovovaly 

pro různé druhy následného použití. 

 

   První klasifikace popílků podle mezinárodního klasifikačního systému člení popílky na 

čtyři základní skupiny [3] podle obsahu 2SiO  a 32OAl . 

   Druhá klasifikace je vytvořená podle vyhlášky ASTM C168. Do těchto dvou tříd spadají 

popílky s vysokým i nízkým obsahem uhlíku. Norma ASTM C618 nezahrnuje množství 

přítomného CaO, což je např. důvodem, že Mc Carthy  navrhl tři stupně členění. 

   Hlavní cílem třetí klasifikace popílků pro použití v průmyslu je rozlišení popílků, podle 

jejich rozdílných účinků na vlastnosti čerstvého a tvrdnoucího cementu. Proto byla 

revidována kanadská norma CSA.A23 (platí od roku 1998), do úvahy byl brán celkový 

obsah Ca (vyjádřený v % CaO). V třetí klasifikace norma stanovuje tři typy popílku podle 

nízkého, středního a vysokého obsahu Ca. 

   Přítomnost přílišného množství Ca ovlivňuje povahu skla a krystalických fází popílku. 

Vliv Ca na mineralogii popílku je dále dokázán u chemické reaktivity při různých 

poměrech 322 / OAlSiO . Cementační chování popílku s vysokým obsahem Ca je 

připisováno hydrataci a reakcím krystalických Ca-nosných fází. 

   Z pohledu význačných rozdílu v mineralogickém složení a druhu spalovaného uhlí, lze 

popílky rozdělit podle čtvrté klasifikace do dvou kategorií podle obsahu Ca. 

   Při hledání vztahu mezi různými složkami popílku se zjistilo, že pokud chemické složky 

nebudou nazalizovány vzhledem k obsahu nedopalu, není možné stanovit definitivní 

vztahy klasifikace popílků různých typů [4]. Popílky různého původu ukazují stejný trend: 

• S poklesem )( 322 OAlSiO +  roste CaO. 

• S růstem 32OFe  klesá obsah )( 322 OAlSiO + při stejném obsahu CaO. 

   Podíly 2SiO , 32OFe , 32OAl  a CaO byly vypočteny na základě složení volného uhlíku. 

Mimochodem pro popílky s obsahem CaO menším než 20%, je dělení mezi horním a 

dolním limitem   )( 322 OAlSiO +  kontrolované přítomným množstvím 32OFe , zatímco u 

popílků s obsahem CaO větším než 20% je tento rozdíl připisován obsahu 2SiO . Kolísání 
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32OFe  ve vztahu s CaO dalo podnět seskupit popílky podle obsahů 32OFe , )( 322 OAlSiO +  

a CaO do páté klasifikace. 

   Dalším z parametrů, které může být pokladem pro šestou klasifikaci je vápencový index, 

poměr CaO k součtu )( 32322 OFeOAlSiO ++ . Tímto indexem je možno kvantitativně určit 

pucolánovou reaktivnost (tedy kvalitu) popílku. Tento parametr není velmi citlivým 

indikátorem reaktivní kvality popílků s obsahem CaO pod 4%. V případě, že se zohlední 

povaha oxidů 2SiO , 32OAl , 32OFe (t.j. amorfní anebo krystalické), je možné takto 

modifikovaný vápencový index považovat za dobrý kvalitativní indikátor kvality popílku. 

   Výsledkem sjednocení existujících šesti stupňů ke klasifikaci popílků byl poslední sedmý 

návrh, který zohledňuje všechny výše uvedené návrhy 

Typ popílků 
322 / OAlSiO       

(%) 

CaO 

(%) 

Nedopal 

   (%) 

32OFe  

   (%) 

Zdroj materiálu 

Aluminokřemičitý >2 <4 0-16 4-25 Antracit+ černé uhlí 

Křemičitohlinitý 1-2 4-20 <4 5-25 Antracit+ hnědé uhlí 

Vápennatý <2 >20 ≤1 6-10 Hnědé uhlí 

Tabulka 6: �avrhovaná klasifikace popílků 

   Tato navrhovaná klasifikace (podle obsahu oxidů Ca, Si, Al, Fe a množství nedopalu) 

umožní zohlednit i zdroj popílku, tedy skutečnost, zda vznikl spalováním bituminózního a 

antracitového uhlí, anebo subbituminozního uhlí. Množství CaO přítomné v popílku je 

udáváno jako jeden z nejdůležitějších parametrů určujících jeho kvalitu [7]. V popílcích 

s nízkým obsahem Ca (CaO méně než 4) vykazuje obsah nedopalu značnou variabilitu )1-

20%) v závislosti na zdroji (původu) použitého uhlí. Pro popílek s obsahem CaO v rozmezí 

4-20%, kolísá obsah nedopalu od 1-4%, v případě vyššího obsahu CaO je prakticky 

nepřítomný (pod 1%). 
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3.  Současný stav využití popílků a perspektivy jejich využití 

do budoucnosti 

   V evropské unii bylo v roce 2000 vyprodukováno cca 59 mil. tun odpadů z energetické 

zpracování uhlí. Proces odstřední kouřových plynů v elektrárnách vedli k produkci 

0,46mil. tun produktů polosuché metody odsíření kouřových plynů a cca 10,6 mil. tun 

sádry z odsíření spalin. 

   Produkce odpadů z energetického zpracování uhlí v EU v roce 2000 (celková produkce 

59 mil. tun): 

• 66% popílek 

• 9,5 % popel 

• 4% struska 

• 1,7% residual po odsíření 

• 0,8% produkt polosuché metody odsíření 

• 18% sádra z odsíření spalin 

   V EU se stavebním průmyslu současné době využívá okolo 46% popílku, 40% popele a 

100% škváry. Ve většině případu jsou tyto produkty využity jako náhrada přírodních 

surovin, čím se snižuje potřeba dobývat tyto suroviny. 

   Využití popílku v hlubině těžbě a v širokém rozsahu aplikací ve stavebnictví a 

stavitelství v EU. 

   Využití popílku v stavebním průmyslu a hornictví v EU (celkové využití 18,2 mil. tun): 

• 33% přísada do betonu 

• 0,1%  lehké plnivo do betonu 

• 6,1% betonové bloky 

• 0,1% cihly a keramika 

• 21,9% stavba cest/silnic 

• 3,8% výplň ( základkový materiál pro důlní díla) 

• 10,5% směsné cementy 

• 23,4% cementová surovina 

• 1,1% další 

   V ČR jsou primární energetické zdroje zabezpečovány z více než 50% uhlím, jehož 

plynné produkty spalování je nutno odsiřovat a pevné ukládat. U nás se produkuje 
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elektrárenský popílek v množství cca 10 mil. tun ročně, nehledě na strusky a škváry. 

K těmto odpadům nutno přičíst produkci energosádrovce jako produktu odsíření spalin 

mokrou vápencovou vypírkou v množství cca 2,3 mil. tun/rok a k tomu koncový produkt 

odsíření polosuchou metodou. Samostatnou kapitolou je v souvislosti se zavedením 

odsíření středních a malých energetických jednotek fluidní popílek, jako produkt spalování 

a současně odsířování suchou aditivní metodou. [2] Následovný rozsah a strukturu využití 

popílků v ČR při produkci 10 mil. tun ročně  

Oblast využití  Spotřeba [tis. t/rok] 

Ve výrobě pórobetonu na bázi popílků Cca. 120 

Pro výrobu cementu 500 

Pro výrobu umělého kameniva 100 

Příměs do betonu a popílkové suspenze 100 

V silničním stavitelství 130 

Tabulka 7 : Využití popílků v ČR 

   Z tabulky 7 vyplývá, že  ještě okolo 9 mil. tun popílku je nutné uložit  na skládku tj. 90% 

popílku v solidifikovaném stavu jako jako popílkový stabilizát, kterým je možno provádět 

geotechnické práce a rekultivace krajin, zejména v místech bývalé těžby. 

3.1. Využití popílku ve stavební výrobě  

   Stavebnictví patří mezi odvětví, které mnoho let ve značných množstvích zpracovává 

popílek. Je vypracovaný celý soubor norem pro fluidní a klasické popílky, které definují 

základní požadavky na fyzikální a chemické vlastnosti popílků pro jejich využití. 

Z hlediska výsledných vlastností stavebních materiálů a potřeb technologie jejich výroby 

vyplývají další požadavky především na fyzikální vlastnosti popílků. Z toho požadavku 

mají popílky pro stavební praxi velmi výhodné vlastnosti. Vylepšují např. zpracovatelnost 

a čerpatelnost betonových směsí, zvyšují vodotěsnost a trvanlivost betonů, vylepšují 

technické vlastnosti podloží cest, snižují nároky na energii při výpalu cihel, snižují 

objemovou hmotnost keramického střepu apod. 

   Použití popílků ve stavebnictví a stavitelství je možno rozdělit do dvou skupin [3]: 

• Výroba stavebních materiálů a jejich využití ve stavebnictví. 

• Využití v dopravním a pozemním stavitelství. 
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Využití popílků ve výrobě stavebních materiálů (pálených, nepálených) 

- Pro výrobu umělých, lehčených, lehkých a hutních kameniv, různého tvaru a 

charakteru s různým způsobem technologie jejich přípravy a různým způsobem 

použití a využití. 

- Pro výrobu litého a nebo vibrovaného lehkého a obyčejného betonu, v některých 

případech i těžkého betonu a další mezerovité betony s umělým kamenivem. 

- Pro výrobu vybrovaných a vybrolisovaných betonových výrobků. 

- Pro výrobu porobetonu, resp. pěnobetonu, autoklávovaného a nebo 

neautoklávovaného. 

- Pro výrobu suchých omítkových, zálívkových, zdících, betonových a jiných 

speciálních směsí a tmelů. 

- Ve výrobcích cihlářského a keramického průmyslu. 

- Pro výrobu sádry a výrobků ze sádry. 

- Pro výrobu různých typů solidifikátů a stabilizátů pro výstaby cest s využitím hlavně 

do násypů a také do aktivní zóny podloží vozovky i ve vlastní konstrukci vozovky 

podle technických i ekologických vlastností těchto materiálů. 

- Ve výrobě cementu, hlavně ve funkci korekčních složek surovinové směsi, ale také 

při výrobě cementu mletím slinku. 

- Pro výrobu speciálních výrobků pro stavební a jiné odbory, např. v oblasti 

zemědělství. 

- Pro ochranné vrstvy střešních krytin po předchozí hydrofobizaci. 

 

   V dopravním stavitelství se popílky používají hlavně pro: 

- Násypy dopravních staveb a jiných provozních ploch. 

- Zásypy podpěr mostů. 

- Jako náhrada nevhodné podložní zeminy. 

- Stabilizované podkladové vrstvy (popílek stabilizovaný cementem nebo vápnem). 

- Náhrada cementů v silničních a konstrukčních betonech. 

- Náhrada vápencových plniv v živičných směsích. 

- Zlepšení granulometrického složení přírodního kameniva. 
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3.1.1. Umělé kamenivo 

   Umělým kamenivem můžeme v závislosti na technologii výroby částečně nebo úplně 

nahradit přírodní kamenivo. Cílem zkusovění popílků do podoby umělého kameniva je 

zafixovat toxické látky a omezit tak vznik nežádoucích výluhů. Jako hlavní surovinu při 

výrobě umělého kameniva je možné použít jak elektrárenský a teplárenský popílek, 

vzniklý spalováním při vysoké teplotě 1200°C, tak i popel a popílek z fluidního spalování, 

vznikající při teplotě cca 850°C. Jako pojiva se dá použít cement, vápno popř. vápenný 

hydrát, sádra aj. fluidní popely a popílky je možné zpracovávat bez přídavku pojiva. 

3.1.2.  Výroba umělého kameniva a peletizace 

   Příprava lehčeného a nebo umělého kameniva vychází ze zkušenosti s úpravou kusovosti 

jemnozrnných koncentrátů, hlavně z procesu peletizace a spékání. V souladu s tím je 

možné pro výrobu umělého kameniva z popílků aplikovat postupy zpevňování tvarované 

vsázky (granule, pelety) za studena, resp. za nízkých teplot a vypálením. Jde o účelově 

vyráběný anorganický zrnitý materiál s objemovou hmotností zrna max. 1800 3. −mkg  . 

   Jednou z technologií, která může snížit ekologické problémy a zvýšit využití popílku je 

peletizace, přičemž vzniklé ekopelety jsou nezávadným materiálem. Vlastní technologie 

peletizace je založena na zvlhčování popílku vodou v rotujícím agregátu. Velikost agregátů 

lze do určité míry volit podle požadavků od Ǿ5mm do Ǿ20-25mm. Při různých 

kombinacích a poměrech směsi popílku a přísady lze do směsi přimísit tuhý sypký, 

nezávadný odpad čím se řeší komplexní likvidace širokého spektra odpadů. [4] S ohledem 

na odlišné jakostně technologické vlastnosti popílků umožní jejich úprava peletizací široké 

průmyslové využití: pelety lze využít v konkrétních regionech jako podsypový, zásypový, 

stavební, izolační materiál atd., nebo ekologicky nezávadné pelety umožňují ukládání 

v místě energetického spotřebiče, nebo je ukládat do výsypných prostor těžebních závodu. 

   Základním kriteriem rozdělení jednotlivých druhů umělého kameniva je způsob 

vytvrzování[5] : 

1. Technologie za studena – normální zrání ve vlhkém prostředí. 

2. Technologie za zvýšené teploty – urychlené zrání propařování (technologie 

Aardelite) 

3. Technologie za zvýšené teploty a tlaku – urychlené zrání autoklavováním 

(hydrotermální zrání) 

4. Technologie spékáním – za teplot nad 1000°C (Agloporit, Lytag) 
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   Technologie výroby umělého kameniva za studena jsou založeny na použití pojiv, které 

umožňují získat pevnost fyzikálně-chemickými změnami těchto látek, přičemž se vytváří 

vazba mezi zrny popílku všech granulometrických frakcí. Jako pojivo se používá vápno, 

cement, vodné sklo, případně ve směsi s dalšími účinnými látkami. Tuto technologii 

můžeme hodnotit jako energeticky nejméně náročnou. Tímto způsobem můžeme uplatnit 

jako ekologicky nezávadné kamenivo pro výrobu betonu apod. 

   Další možnou alternativou využití popílků pro přípravu lehkých výplní za studena je 

zpevňování granulí s přísadou pojiv na bázi maltovin (1 díl železoportlandského cementu a 

2 díly popílku). Technologický postup zahrnuje v prvním stupni zvlhčení popílků a jejich 

promíchání s určitým množstvím pojiva, vytvarováním granulí na peletizační míse, 

případně v bubnu, zpěňování odležením. Tyto sbalky lze použít k přípravě lehkého betonu 

pojeného buď cementem nebo rovněž popílkocementovou maltovinou. 

   Pod názvem Agloporit je možné vyrábět tepelné zpěňování umělého kameniva 

vyjadřující spojitost se spékáním částic-aglomeraci. K práškovým surovinám přidáváme 

při jejich sbalkování vodu ( popílku 20 až 30%), která slouží nejenom ke granulaci 

suroviny, ale též k nepřímé regulaci potřeby spalitelných látek v surovině, k udržení 

stejnoměrné prodyšnosti vrstvy sbalků podávaných na aglomerační rošt, což je nutné pro 

stejnoměrné prodyšnosti vrstvy sbalků zvětšování pórovitosti vyráběného agloporitu. 

Správný obsah spalitelných látek v popílku a jeho rovnoměrnost patří vedle rovnoměrné 

prodyšnosti vsázky k hlavním problémům výroby jakostního agloporitu. 

      Pro vypalování je možné v zásadě všechny typy zařízení, nejčastějším způsobem 

vypalování agloporitu je spékání na aglomeračních roštech. Vypálené a ochlazené 

spečence se drtí a třídí na žádané betonářské frakce 0-6 mm, 6-12 mm, nad 12 mm. 

Agloporit se vyráběl v závodě v Dětmarovicích, ale z důvodu značné energetické 

náročnosti je jeho výroba v útlumu [6]. 

   Existují v zásadě dvě technologie výroby kameniva (za studena např. Aardelite a za 

horka např. Lytag). 

   Lytag: Výroba je založena na zpracování granulovaného popílku při teplotách kolem 

1 100 °C, kdy žár způsobí mírné natavení a částečné spojení (tzv. slinutí popílkových zrn. 

Výrobní linka sestává z dávkovacího šneku, který dávkuje popílek do mísiče, kde se 

přídavkem vody a malého množství práškového uhlí připraví optimální směs. Ta se 

dávkuje do granulátoru. Vytvořené granule jsou rozprostřeny na granulační pás a 
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zapalovacím hořákem je zahájen proces tzv. aglomerace. Po prohoření vrstvy, slinutí 

granulí a po následném vychlazení na teplotu cca 250 ° C jsou vzniklé granule mechanicky 

tříděny na sítech. Výsledný materiál má vlastnosti srovnatelné s přírodním kamenivem 

s výjimkou nízké měrné hmotnosti (750 - 1400 kg/m3), která jej předurčuje pro použití při 

stavbách jako mostní konstrukce, masívní těžké stavby apod., kde je snaha snížit celkovou 

hmotnost stavby nebo její části. Chemicky se materiál chová jako inertní hmota. Pevnost 

granulí v tlaku je vyšší než 5 MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Umělé kamenivo Lytag. 

   Aardelite: Výroba umělého kameniva Aardelite využívá reakce hydroxidu 

vápenatého ve formě vápenné kaše s SiO2, Al2O3 a Fe2O3 oxidy obsaženými v popílku. 

Reakce je podobná tvrdnutí betonu a vzniká tvrdý a stabilní materiál. Do mísiče se dávkuje 

popílek, recyklovaný materiál z třídění, vápno, voda, popř. další přísady a vše se důkladně 

promíchá. Vzniklá hmota se přivádí do peletizátoru, kde vznikají pelety (granule) o různé 

velikosti. Působením teploty 70-90 °C pelety vytvrdnou a dávkují se přes mezizásobník do 

třídiče. Rozměrově nevyhovující část se vrací zpět na počátek procesu. Aardelite má ve 

srovnání s Lytag poněkud horší vlastnosti (pevnost, nasákavost, mrazuvzdornost), neužívá 

však energeticky náročné vysokoteplotní technologie. Měrná hmotnost kameniva Aardelite 

je 1140 -1750 kg/m3, pevnost granulí v tlaku 2,5 - 8,4 MPa. Výroba umělého kameniva, 

pravděpodobně Aardelite, se připravuje v Elektrárně Mělník. 
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Obr: 2. Výroba umělého kameniva Aardelite 

3.1.3. Výroba maltovin 

   Ve výrobě maltových směsí může jít o celý sortiment, tj. malty pro venkovní a vnitřní 

použití, speciální malty na pórobetony, malty tepelně izolační, malty pro různé speciální 

účely apod. Ve všech těchto případech však musí přecházet posouzení všech fyzikálních, 

chemických vlastností výchozího popílku a jejich kolísání, na které potom navazují 

vypracované příslušné receptury, podmíněné požadovanými vlastnostmi celého výrobku. I 

tento výrobek potom musí být ověřený podle příslušných norem. Základní normovaný 

požadavek na malty je jejich pevnost v tahu z ohybu, pevnost v tlaku a přilnavost 

k pokladu [8]. Zvýšení pevnosti je možné ovlivnit přídavkem chemických přísad a nebo 

proteplováním směsí. 

3.1.4. Suché maltové a omítkové směsi 

   Jinou oblastí možného využívání popílků je výroba suchých maltových, omítkových, 

zdicích, zálivkových a jiných speciálních směsí a tmelů včetně směsí betonových. V tomto 

případě popílky vystupují nejen jako výplň dané směsi, ale současně se zde využívá jejich 

pucolánové případně hydraulické aktivity. Obecně lze konstatovat, že popílky z elektráren 

a tepláren z klasických i fluidních ohnišť lze využít velmi výhodně při výrobě suchých 

směsí. U fluidních popelů a popílků výrazněji vystupuje vliv podmínek jejich vzniku na 

výsledné vlastnosti výše uvedených malt a obdobně i suchých betonových směsí, jejich 

používání je teprve v počátcích [3]. 
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3.1.5. Výroba cementů 

   Porcelánová a hydraulická aktivita popílků 

   Charakteristickou vlastností pucolánů je jejich schopnost reagovat s hydroxidem 

vápenatým nebo portlandským cementem za přítomnosti vody, přičemž se tvoří 

kalciumsilikátové hydratační produkty. Popílky, které obsahují SiO2 a Al2O3 reagují s 

hydroxidem vápenatým Ca(OH)2 . Tato schopnost pucolánu, nazývána jako pucolánová 

aktivita, souvisí s formou a stupňem disperzity přítomného SiO2 . pucolány se používají do 

betonů na zpomalení vývoje hydratačního tepla a nebo na úsporu cementu v takových 

případech, kdy stačí dosáhnout konečných pevností betonu, případně na zlepšení 

granulometrie při nedostatku jemných frakcí v písku. 

   Zatímco tradiční (vysokoteplotní) popílky vykazují zpravidla pouze pucolánovou 

aktivitu, fluidní tuhé zbytky vykazují hydraulickou i pucolánovou aktivitu. 

   Při výrobě cementů, hlavně vícesložkových, jsou velké možnosti využití odpadů 

z energetiky. Popílky se zpracovávají v cementárnách z přípravy suroviných směsí jako 

jedna z jejich složek, a nebo při mletí cementu jako hydraulická přísada pro regulaci 

tuhnutí cementu nebo jako přídavek do rotačních pecí za účelem snížení exhalací SiO2. 

Příměsí popílku do cementu se ušetří 30% portlandského slínku a zlepší se některé 

vlastnosti cementu. Pevnost popílkových cementů je závislá na druhu cementu, popílku a 

na poměru jeho míchání, který se stanovuje individuálně. Kvůli rozdílnosti elektrárenských 

popílků jednotlivých lokalit je nutné stanovit potřebné zkoušky použitých popílků. Jako 

příměs může být popílek využít, když splňuje limit pro obsah spalitelných složek. 

Nespálený uhlík zhoršuje mrazuvzdornost, šedě zbarvuje cement. Únosné množství 

přísady popílků do cementu je asi 25%. Popílky snižují počáteční pevnost a hydratační 

teplo a zvyšují odolnost proti agresivním vodám. Svým složením odpovídají pucolánům, 

používají se do portlandských cementů, a to v množství 15-20 hmot. % popílků. 

   Velmi jemné fluidní popílky mají v maltách a betonech též funkci reaktivního 

mikrokameniva  vyplňujícího prostor mezi až do dva řády hrubšími zrny cementu, což 

omezuje tvorbu póru a spoluvytváří hutnou nanostrukturu, mají tedy z tohoto hlediska 

podobnou funkci jako osvědčené křemičité úlety důsledkem je většinou snížení záměsové 

vody [7]. 

3.1.6. Výroba betonu 
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   Další možnost využití popílku je při výrobě betonu. Kromě značky resp. třídy betonu se 

může v závislosti od druhu konstrukce a podmínek, které budou na ni působit, požadovat i 

další speciální vlastnosti betonu, např. vodotěsnost, mrazuvzdornost a jiné. 

   Výsledné vlastnosti betonu jsou ovlivněné zejména: 

• Použitými složkami betonové směsi, jejich vlastnosti a dávkováním. 

• Požadovanými reologickými vlastnostmi betonové směsi. 

• Technologií betonářských prácí od výroby, dopravy a zhutňování betonové směsi až 

po podmínky tvrdnutí betonu. 

   Jednotlivé složky betonové směsi musí vyhovovat příslušným platným normám. Ty 

popílky, které nesplňují v plné míře kvalitativní požadavky příslušných norem, se 

nemohou vůbec použít, a nebo jejich použití je omezené na nižší třídy betonu a méně 

náročné konstrukce. Aspekt ovlivňování vlastností betonové směsi a betonu má podstatně 

větší význam než aspekt likvidace odpadů. Při aplikaci popílku se musí dodržovat základní 

principy: 

• Výběru vhodného druhu popílku. 

• Složení betonových směsí s popílkem. 

• Vhodných oblastí použití popílkových betonů. 

   Při zpracování betonových směsí se popílek využívá jako náhrada deficitních stavebních 

materiálů, jako jsou v dnešní době cement a kamenivo. Popílek používaný jako plnivo při 

náhradě kameniva, doplňuje chybějící nejmenší frakce kameniva, což přispívá k zlepšení 

kvality betonu a má druhotný příznivý vliv na snížení spotřeby cementu. 
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Pokud se použije popílek jako aktivní na částečnou náhradu cementu, platí evropská norma 

EN 450, přičemž musí vyhovovat požadavkům uvedeným v tabulce č. 8. 

Chemické složení popílku Obsah [% hmot.] 

Ztráta žíháním (po dobu 1 hodiny) Nejvíce 5 

Jemnost popílku (na sítě 0,045mm) Nejvíce 40 

Celková síra jako SiO3 Nejvíce 3 

CaO volný Nejvíce 1 

Obsah chloridů přepočtený na −Cl  Nejvíce 0,1 

Tabulka 8. Požadavky na popílky pro použití do betonu 

   Využitelnost a aktivita popílku při jinak stejném chemickém a mineralogickém složení 

závisí od jeho jemnosti. Jako příměs do betonů je vhodnější popílek z elektrostatických 

odlučovačů. S narůstajícím podílem jemných frakcí popílku se zvyšuje jeho schopnost 

působit jako částečná náhrada cementu, proto jeho jemnost má vliv na konečné vlastnosti 

betonu a druhotně také na úsporu cementu. 

   Kvůli svému pucolánovému charakteru popílky zlepšují kvalitu betonu, vylepšují 

zpracovatelnost a čerpatelnost betonové směsi, též omezují tvoření trhlin, zmenšují 

dotvarování, zvyšují vodotěsnost, zlepšují odolnost proti mrazu a vůči agresivním vlivům, 

a tím zvyšují také trvanlivost staveb. 

   Popílek se může použít pro výrobu betonových směsí do obyčejných betonů a 

železobetonů s výjimkou předpjatých betonů. Obecně však platí, že úspora cementu 

využitím popílku se dosahuje především u betonu nižších značek. Proto se to uplatňuje 

především u betonů pro masivní betonové konstrukce (základové konstrukce, podkladové 

betony, oporné stěny a pro výstavbu přehradových hází, mostů, tunelů apod.). 

   Alkalické betony na bázi elektrárenských popílků různého složení jsou v současnosti 

středem pozornosti různých týmů. Byly zkoušeny fluidní popílky s příměsí alkalické 

složky, které poskytují kompozity velmi dobrých užitných vlastností i bez přítomnosti p-

slínku. Na tyto bezcementové kompozity se neváže limitující podmínka dodržovat obsah 

síranů, což poskytuje možnosti pro různé kombinace i s jinými velkoobjemově 

produkovanými druhotnými surovinami jako jsou vysokopecní struska, energosádrovec, 

tradiční vysokoteplotní popílek. 
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3.1.7. Výroba lehkých betonů 

   Pro zlepšení technologických i ekonomických ukazatelů stavební výroby mají velký 

význam pórovité hmoty, kde tuhá fáze nositelem pevnosti a plynná fáze zajišťuje potřebné 

izolační vlastnosti a snižuje objemovou hmotnost. U výroby lehkých betonů se používali 

hlavně popílky z tzv. klasického spalování. Popílky se v pórobetonech uplatňují jako 

náhrada křemičitého písku, který je v mnoha lokalitách deficitní. Pokud se pracuje 

s vysokým vodním součinitelem, získají se betony mikropórovité, s navzájem propojenými 

póry. Při přidávání pěnotvorní a nebo plynotvorní přísady do základní hmoty se získají 

betony makropórovité. 

   Pro výrobu autoklávovaných pórobetonů je důležité, že  SiO2 v popílcích je daleko 

reaktivnější než u křemičitého písku. Při hydrotermálních reakcích reaguje s 2)(OHCa   

nejen SiO2 z popílku, ale i mulit, kterého v našich popílcích může být až 15%. 

   Hlavním nedostatkem popílku při jeho používání pro výrobu všech druhů pórobetonů je 

kolísaní jeho složení, zejména jeho ztráty žíháním a dále jeho jemnost. V současné době 

vzhledem k tomu, že ve vyspělých státech se pórobeton na bázi popílku vůbec nevyrábí, 

začíná i v ČR převládat tato tendence a výroba popílkových pórobetonů je na ústupu [8]. 

   Pro vysoký obsah celkového i vodného CaO a SiO2 jsou některé fluidní popílky pro 

výrobu pórobetonu úplně nevhodné. Jako základní kritéria pro vyloučení fluidních popílků 

u všech typů zkoušených hmot se ukázali hlavně tyto: vyšší obsahy CaO, MgO a SiO3, 

hydratační teplo, nevyhovující granulometrie. Vybrané parametry, hlavně pevnostní 

charakteristiky pórobetonu, je nutné posuzovat také nejen podle jejich okamžitých či 

krátkodobých vlastností, ale hlavně z pohledu stability těchto vlastností v různém prostředí 

a čase. Z výsledků zkoušek trvanlivosti s různými typy fluidních popílků vyplývá, že 

můžeme uvažovat jen s částečnou náhradou za klasické popílky. Příčinou je vysoká 

vznětlivost a nasákavost pórobetonu na bázi fluidních popílků a tím pádem snížená 

mrazuvzdornost. Zmíněný pórobeton by bylo možné použít jen v interiérech. Ukazuje se 

však, že i částečná náhrada klasických popílků fluidními, přináší určitý ekonomický efekt 

v úspoře pojiva o cca 5-10% podle typu a druhu fluidního popílku. Množství fluidního 

popílku v pórobetonové směsi se může pohybovat i nad 50%, přičemž tento obsah hlavně 

na jeho chemických vlastnostech, jejich kolísání a také typu a parametrech použitého 

popílku (cyklón, lože, filtr) [3]. 
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3.1.8. Výroba izolačních materiálů  

   Popílek je možné také využít k výrobě různých druhů izolačních hmot. Pod pojmem 

minerální vlákna se zpravidla rozumí vlákna struskové a horninové vyrobené směsi, 

vyznačující se poměrně vysokým obsahem SiO2 . Vzhledem k této skutečnosti se nabízí i 

možnost zpracování popílků technologií tavení s následným rozvlákněním. Důležitým 

faktorem při výběru popílků je také obsah doprovodních složek: Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, 

TiO2 , O�a2 , OK 2  a síry a úroveň jeho radioaktivity. Vhodný kyselý modul, který je 

důležitý pro úspěšný tavící proces jako i adekvátní kvalitu vláken, lze získat různými 

korekčními komponenty: křemičitý písek, tuf, jíl. 

   Vzhledem k charakteristice surovin se jeví jako vhodný tavící agregát elektrická pec, 

samozřejmě vybavená potřebným odprašováním. Získané experimentální zkušenosti 

ukázaly reálnou možnost zpracování popílku odpovídajícího chemického složení tavením a 

následujícím rozvlákněním na minerální vlnu a dále pak na výrobky z ní [3]. 

   Výroba minerální vlny byla komplexně ekonomicky posuzována z hlediska investic i 

provozních nákladů na navrženou výrobní linku také v ČR. Nejednalo se zde o 

velkoobjemové zpracování popílku, jak je to možné u výroby umělého kameniva nebo 

suchých popílkových směsí. Ukázalo se, že jde o velmi lukrativní výrobu, avšak investiční 

náklady jsou dost vysoké. Při této výrobě je možné s výhodou zpracovávat zejména 

fluidního popely a popílky, ale i klasické popílky. 

3.1.9.  Výroba cihel 

   Velká možnost zpracování popílků se jeví ve výrobě pálených cihel a různých tvarovek. 

Cihly s popílkem vyhovují pro většinu použití v pozemním stavebnictví, jsou vždy lehčí 

než tradiční cihly a přinášejí také další výhody, např. šetří se ložiska cihlářských hlín, a tím 

klesají náklady na otevírání nových ložisek. Vzhledem k tomu je cihlová výroba 

perspektivním oborem využití energetických popílků [9]. 

   Směs pro výrobu cihel tvoří vhodné jílovité hlíny, obvykle s přísadou korekčních složek 

pro úpravu plasticity. Směs se homogenizuje za mokra v mlýnech. Někdy se používá 

suchých způsob přípravy směsi, kde se vysušený materiál mele v kulových mlýnech. 

Z upravené směsi se potom tvarují požadované výrobky, které se suší a vypalují.  
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V cihlářské výrobě je možno popílek využít jako: 

1. Korekční složku výrobní směsi 

2. Základní surovinu 

3. Surovinu pro výrobu umělých, tzv. vápenopískových cihel [10] 

   Na rozdíl od jílů a hlín nemají popílky schopnost vytvářet okolo částic vodní film, a 

proto jejich použitím je možno urychlit průběh sušení a snížit smrštění. Spalitelným 

uhlíkem popílek zhospodárňuje pálení, současnou tvorbou póru vhodně vylehčují vypálený 

střep a snižuje tak nejen hmotnost výrobku, ale i hmotnost budov, a zvyšuje jejich tepelně 

– izolační vlastnosti. Taktéž se zlepšuje plasticita hmoty, její zpracovatelnost, zvyšuje se 

pevnost, mrazuvzdornost a trvanlivost výrobku [10]. 

 

Obr. 3: Popílkové cihly. 

3.1.10. Výroba keramiky 

   Podstatou základní suroviny pro výrobu dlaždič a obkladaček jsou vápenaté slínky, které 

obsahují ve vhodném poměru jemně rozptýlený uhličitan vápenatý a velmi jemný křemen. 

Dlaždice a obkládačky  požadovaných vlastností je možné vyrobit také ze surovin 

netradičních, jakými jsou i elektrárenské popílky. Popílek jako hlavní složka směsi pro 

výrobu obkladaček a dlaždic byl používaný v mnoha krajinách, kde byla rozvinutá výroba 
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obkladaček s barevně páleným střepem. Také pro pokrývání podlah vevnitř budov byly 

vyráběné dlaždice s pórovitým střepem, glazurované otěruvzdornými glazurami. Pro 

výrobu dlaždic a obkladaček je možné používat různé směsi, ve kterých je kromě jílu a 

hlíny i 60 až 80 hmot.% popílku. Popílkové směsi, které obsahují jako výchozí surovinu 

jen elektrárenský popílek a různé druhy jílů, vykazují po vypálení kromě malých množství 

mullitu a magnetitu i novou krystalickou fázi, cristobalit. Obsah cristobalitu je možné 

regulovat množstvím popílku ve směsi, vyšší vypalovací teplotou a dobou jejího působení. 

Vzniklý cristobalit zvyšuje pevnost skelné fáze, a tím i pevnost výrobku. 

3.2. Využití popílku v dopravním stavitelství  

   Problém nutnosti snižování spotřeby primárních surovin pro výstavu a údržbu 

dopravních staveb (cesty, železnice, letiště) kvůli jejich deficitu je řešen substitucí 

primárních materiálů průmyslovými odpady. Protože energetický popílek tvoří největší 

podíl průmyslových odpadů, má jeho využití v dopravním stavitelství velký význam, 

protože představuje z hlediska množství velkou možnost aplikace, vhodnou i pro náročně 

podmínky. [11] Jednou z podmínek jejich využití s silničním stavitelství je, aby z nich 

vytvořené vrstvy vykazovaly dostatečné pevnostní a přetvárné vlastnosti, odpovídající 

technickém požadavkům, aby takto vybudované vozovky měly dostatečnou odolnost vůči 

účinkům dopravního zatížení. 

   Optimálně zvlhčené popílky jsou vhodnou surovinou pro zhutněné násypy, zásypy a 

obsypy, jako náhrada za přírodně těžené štěrkopísky [11]. Popílek může být využíván jako 

čistý nebo jako strusko-popílková směs. Čistý popílek se využívá na: 

• Výstavu podkladových vrstev z prostého popílku, případně s příměsí cementu vápna 

nebo sádry a vápna. 

• Jako plnohodnotné pojivo pro stabilizaci štěrkopísku s příměsí vápna nebo cementu. 

• Na vytvoření ochranně-tepelné izolační vrstvy vozovky, ve vrstvě 8-10 cm se používá 

jako výborná ochrana před nárazovostí. 

   Možnost využití ve stmelených vrstvách je buď ve funkci pojiva nebo příměsi kameniva. 

Popílek zlepšuje granulometrické složení kameniva, zvyšuje odolnost kompozitu proti 

mrazu, zlepšuje jeho deformace a pevnostní charakteristiky. Dále ovlivňuje dobu tuhnutí, a 
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tím také vznik prasklin. To má praktický význam z hlediska technologie zhotovení u 

cementem stmelených podkladových vrstev vozovek. 

   Náhrada stabilizovaných štěrkopísků za popílky stabilizovanými cementem nebo 

vápenným hydrátem se používá při zřizování podkladů vozovek pod všechny druhy krytů, 

pro účelové komunikace, zlepšení podloží, zpevnění ploch skládek, odstavných a 

parkovacích ploch [11]. 

   Do podkladových vrstev vozovky, s betonovým nebo pryskyřičným krytem, nebo jako 

kryt na účelové komunikace a ve zpevněných skládkách, se používá struskopopílková směs 

zpevněná cementem. Struskopopílková směs se vyrábí ve speciálních míchacích centrech a 

v ústředních betonárkách, které používají při výrobě struskové kamenivo a popílek. 

Elektrárenský popílek doplňuje jemné frakce kameniva, kterých je v drcené strusce 

nedostatek. Množství popílku se volí do cca 150 3/ mkg  zhutněné směsi. Množství 

cementu ve směsi je stanoveno zkouškami i tvoří asi 5-6% z hmotnosti zhutněné směsi. 

Vlhkost směsi je okolo 6-7% suché objemové hmotnosti, aby bylo dosaženo optimální 

zhutnění. Směs elektrárenské strusky a popílku se používá i pro úpravy zpevněných ploch 

a komunikaci, a to jako filtrační vrstva. 

   Dle odhadů se v ČR využívá asi 10% vyprodukovaných klasických popílků. Po zavedení 

souboru norem na klasické a fluidní popílky do praxe se předpokládá využívání těchto 

druhotných surovin na dvojnásobek, přičemž zpracování zejména fluidních popelů a 

popílků přepokládá nutnost zachovávat stejnoměrnou kvalitu. Je nutno připomenout, že je 

třeba věnovat pozornost mikrostruktuře ztvrdlých kompozitů s vysokým obsahem fluidních 

materiálů z hlediska požadavků na dlouhodobou stálost a na chemickou korozi v různých 

prostředích a sledovat změny fázového složení s časem. 

   Jedním z hlavních důvodů nedostačeného využívání popelů a popílků ve stavebnictví je 

stále ještě  nedostatečná peče o životní prostředí, poněvadž podnikům se nezřídká vyplatí 

ukládat tyto materiály na depote, nežli hledat jejich využití v dostatečném objemu. Bohužel 

tomu napovídají i směry výzkumu a investic, aplikovaný výzkum využití druhotných 

surovin není zdaleka na odpovídající úrovni. [7] 

3.2.1. Ukládání popílků v dolech 

   V ostravsko-karvinských dolech se využívá převážně popílek, který je zachycován 

mechanickými a elektrostatickými odlučovači z kouřových plynů v elektrárnách a 
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teplárnách. Na všech dolech jsou plavící zařízení, kde popílek smíchaný s vodou se 

splavuje do podzemní. Zařízení obvykle tvoří jeden nebo dva zásobníky o objemu 100 3m , 

šnekové podavače, míchačky a zásobní nádrže směsí, čerpadla pro změnu zahuštění směsí, 

plavící potrubí a kontrolní a ovládací centra. Zahuštění plavící směsi se podle místních 

podmínek a potřeb pohybuje od 600g do 1000g tuhých částí na jeden litr vody. Na 

některých lokalitách se k takto připravené směsi přidávají ještě flotační hlušiny. Jsou to 

odpady z flotace uhlí, jejichž složení je závislé na průvodních horninách uhlí. Obsahují 

jemné částice jílovců, prachovců a pískovců do 1 mm. Z hlediska chemického složení 

převažuje nejčastěji SiO2 . 

   Plavená směs se využívá hlavně při protizáparové prevenci, a to nejčastěji v porubech. 

Zde se někdy při dobývání dostávají z různých příčin zbytky uhlí do pásma zavalování a 

dochází k jejich samovzněcování, k tzv. záparu, který se likviduje proplavováním závalu 

popílkovou směsí. Dále se plavená směs využívá pro sanaci opuštěných důlních děl, a to 

tak, že se plavenou směsí díla vyplní anebo se vytvářejí izolační hráze pro jejich uzavření.  

3.3. Využití popílků v zemědělství  

   Oborem, v němž se také hledaly možnosti pro využití určitého množství popílků, bylo 

zemědělství. Na rozdíl od stavebnictví by zemědělství dávalo možnost využití mokrých 

popílků z odkališť, o něž stavebnictví nemá zájem. 

   Pokusy o využití popílků pro vylehčení těžkých půd a pro melioraci se ukázaly jako 

nevhodné vzhledem k nespáleným zbytkům uhlí, eventuálně i síry a obsahu některých 

těžkých kovů, které mohou mít velmi negativní vliv na pěstované plodiny [13]. Sledovalo 

se použití popílků ve směsi s jinými průmyslovými odpady k přípravě 

bioorganominerálních hnojiv i jejich využití při přímém hnojení rostlin. Zkoušela se 

rovněž možnost využití popílků k přípravě osiva, které se před výsevem obaluje vhodným 

materiálem a převádí se na kulový tvar. Obal dodává zrnům živné látky a slouží jako jejich 

ochrana v zimním období [12]. 
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3.4. Využití popílků při čistění odpadních vod  

   Kolář [155] uvádí, že v 60. letech byla vypracována studie ne využití některých druhů 

popílků, zvláště pak hnědouhelných, k čištění obzvláště znečištěných odpadních vod, 

hlavně fenoly. Autoři studie došli k závěru, že zrnitost popílku nemá na adsorpci fenolů 

podstatný vliv, a že pevnost vazby fenolů na popílek je tím větší, čím větší je sorpční 

kapacita popílku. Ta však značně závisí na jeho druhu   

   Asi 5 % z popílku zachyceného v energetických odpadech má vlastnosti využitelné pro 

účely čištění odpadních vod. Tato část se odseparuje a použije se jako náplň do filtrů, 

přičemž jsou dosahovány překvapivě vysoké účinnosti při čištění některých odpadních 

vod. Životnost náplně filtrů je 10-20 let. Čištění je vysoce účinné zejména na BSK, CHSK, 

tenzidy, patogenní bakterie, nepolární látky, těžké kovy a PCB. 
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3.5. Využití popílků v hutnictví 

   V hutnickém průmyslu se popílky využívají na výrobu Fe koncentrátů a litých zápisů. 

Přehledem metod využití popílků v tomto odvětví je znázorněný na obr. č. 4: 

 

Obr. 4 : Přehled metod využití popílků v hutnictví 
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   V závislosti na technologii odlévání a zušlechťování tekuté oceli se používají 

samomazné, izolační a exotermické zásypy, jako i izolační vložky. 

   Zásypové směsi – pokud konfrontujeme požadavky kladené na samomazné zásypové 

směsi s fyzikálně-chemickými vlastnostmi popílku, zjišťujeme, že z popílků a strusek je 

možné vytvářet dobré samomazné zásypové směsi. V závislosti na druhu oceli se vybírají 

vhodné receptury zásypových směsí. Pro uhlíkovou ocel se používá směs popílků (více než 

60% hmotnostních) s grafitem nebo uhelným prachem, obvykle se přimíchávají popílky, 

které mají nejnižší teploty tavení a které obsahují značné množství nespáleného uhlí (ztráty 

žíháním představuje až 20%). 

   V ocelích s nízkými obsahy stopových prvků se používá popílkografitová směs 

s přídavky, které snižují teplotu tavení zásypové směs. Při sifónovém odlévání ocelí 

s vysokým obsahem stopových prvků musí použitá zásypová směs splňovat nejen uvedené 

podmínky, ale musí vyvolávat patřičný exotermický efekt. 

   Ve Francii a Německu jako samomaznou zásypovou směs používají popílky, bohaté na 

nespálené uhlí (koks). Ročně se v Německu na tento účel spotřebuje asi 100Gt popílků. 

V Anglii jsou polétavé popílky taktéž používány na přípravu zásypových směsí. Takové 

zásypové směsi se považují za nejlepší nejen z důvodů nízkých nákladů a ochrany 

životního prostředí, ale také kvůli jejich chemickému složení a odpovídající struktuře 

zkoksovatělého uhlí, které obsahují. Takto se získává příslušná termická izolace a tekutost 

zásypové směsi. 

   Ve většině receptur polétavé popílky (bez bližšího určení) tvoří 30 až 80% hmotnosti 

zásypové směsi, zbývající část tvoří grafitový prach,  CaCO3, magnetitový prach získaný 

z popílku, cementový prach z elektrofiltrů, fluorid vápenatý, dusičnan sodný, mleté sklo a 

sloučeniny bóru. 

   Zásypové směsi a izolační vložky – pro zabrzdění a udržení rovnoměrného poklesu 

teploty tekuté oceli v nálevkách rozhodující podmínkou při velikosti nálevkové jamky je 

používání formovaných popílků a mikrosfér. 

   Zásypové směsi izolační: analýza používaných izolačních směsí ukazuje, že jejich 

základní složkou je materiál s takovými termoizolačními vlastnostmi, které lehce vytvářejí 

tekutou fázi. V této skupině zásypových hmot jsou směsi termických izolantů (např. 

perlitu) s grafitem, koksovým prachem, dřevem apod., které jsou zdrojem exotermického 

efektu a tvorby plynů. 
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   Termoizolační desky: pro zvýšení výtěžnosti oceli je rozšířená termická izolace horní 

části nálevek, pomocí speciálně vybraných tepelněizolačních desek, které prodlužují dobu 

tuhnutí oceli, zmenšují lunker a umožňují získat rovnoměrnou strukturu oceli. 

   Exotermické směsi – pro odlévání pod vrstvou tekuté strusky a na brždění tuhnutí oceli 

se používají exotermické zásypové směsi. Chemické reakce složek exotermických směsí, 

ke kterým dochází pod vlivem vysoké teploty kovu uvolňují teplo a způsobují roztavení 

částí složek směsi. Vzniká tekutá struska, která oblévá povrch kovu, zmenšuje rozdíl 

povrchových napětí mezi stěnou nálevky a tekutým kovem a brzdí oxidaci oceli – brání 

přístupu kyslíku. Vzniklé teplo dovoluje nejen zpomalení, ale také částečné ovládání 

procesu tuhnutí oceli. Pro další zlepšování exotermických směsí jsou často dodávané 

termoizolační materiály, které dodatečně snižují rychlost ochlazování kovu. Výsledkem 

efektem používání exotermických směsí a exotermicko-izolačních směsí je šetření kovem. 

   Pro získávání patřičného tepelného efektu se exotermické směsi připravují minimálně 

z grafitu, z koksového prachu, dřevěné moučky a lehkých kovů, včetně hliníku a hořčíku. 

Použití magnetitového prachu ( získaného z popílků) kromě nepochybných ekonomických 

efektů (eliminace mletí rudy), dalo zároveň kvalitativní efekt, který spočívá v zabrždění a 

prodloužení doby metalotermické reakce. Zavedení mikrosfér dovoluje vyloučit použití 

perlitu a zvýšení izolačních vlastností směsí. 

3.6. Výroba sorbentů na bázi popílků 

   K nejrozšířenějším přírodním sorbentům patří zeolity. Mnohá ložiska přírodních zeolitů 

vznikla ze sopečného popela – amorfního, vinického (sklovitého), alumosilikátového 

materiálu vyvrhnutého do vodního prostředí v procesu diagenese. Zeolity alkalických kovů 

a zemin [14] jsou tedy krystalické hydratované alumosilikáty. 

   Zeolity ve vulkanicko-sedimentárních horninách vznikají jako výsledek reakce vody 

v pórech s pevnými alumosilikátovými výchozími materiály, kterými jsou nejčastějí 

vulkanické sklo a vulkanický popel. Energetické popílky jsou v určitém směru syntetickou 

paralelou přírodních popelů jak strukturou tak i složením. Přírodní zeolity mohou vznikat i 

z amorfních jíhloých materiálů, amorfních alumosilikátů, plagioklasů, nefelinů, biogenního  

SiO2 a křemene. Pod vlivem nízkoteplotních hydrotermálních roztoků (100-300 °C) se sklo 

lehce rozkládá na jednotlivé komponenty, z některých přeskupením mohou vznikat zeolity. 

Skla jsou i krystalochemicky blízké zeolitům. Přítomnost postupného přechodu mezi 
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vulkanickým sklem a zeolitem se vysvětluje postupným obohacováním skla o vodu až do 

maximálně míry, kdy ze skla vzniká hydrogel. 

   Při přípravě syntetických zeolitů jsou ve značné míře modelovány podobné podmínky 

vzniku zeolitům. Syntetické zeolity z popílků je možné připravit metodou hydrotermální 

alternace, což je v podstatě proces rekrystalizace látky z vodního roztoku za zvýšené 

teploty a tlaku. 

   Principem přípravy zeolitů z popílků je podle Kolouška [15] 3-5 hodinový hydrotermální 

kontakt popílků s roztokem NaOH a KOH při teplotě 130°C. 

   Na kvalitu sorbentu připraveného hydrotermální alternací popílku má vliv: 

1. Fázové mineralogické složení popílku 

2. Zrnitost složení popílků 

3. Doba hydrotermální alternace 

   Zvýšení výměnné kapacity hydrotermálně alternovaného popílku je možné dosáhnout 

kvalitní úpravou, ve které se nabohatí amorfní vitricko-alumosilikátové složky popílku do 

lehkého produktu, čímž se následnou hydro termální alternací dosáhne zvýšení výměnné 

kapacity z cca 0,102 na 1,46 mol.kg-1 . 

   Se zvyšující se dobou hydrotermální alternace je možné dosáhnout zvýšenou výměnnou 

kapacitu syntetického sorbentu až na 1,60 mol.kg-1. Další zvýšení výměnné kapacity z 1,60 

na 2,40 mol.kg-1 je možné dosáhnout vhodnou zrnitostní úpravou popílku. Jako 

nejvhodnější se jeví zrnitost 0,1 – 0,5 mm. 

   Když vezmeme do úvahy klasifikaci kvality přírodních zeolitů z pohledu jejich výměnné 

kapacity, kterou uvádí tabulka 9, potom je možné konstatovat, že popílky jsou vhodnou 

surovinou pro přípravu syntetických sorbentů převyšujících kvalitu přírodních zeolitů. 

 

Výměnná kapacita [mol.kg-1] Kvalita 

>0,47 Podřadná 

>1,18 Průměrná 

>1,56 Dobrá 

>1,88 Výjimečná 

Tabulka 9: klasifikace kvality přírodních zeolitů dle jejich výměnné kapacity 
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   V případě, že jsou zeolitové krystaly po vyprázdnění ponořeny do taveniny soli nebo 

vystaveny parám prchavých solí, tyto se ve značném množství naváží. Oblasti využití 

syntetických zeolitů jsou přibližně stejné jako u přírodních zeolitů. A používají se: 

1. V energetice k čištění zemního plynu – na odstraňování  CO2, H2S, H2O 

2. Při zplyňování uhlí – jako molekulární síta, zajišťující dodávku kyslíkem 

obohaceného vzduchu, a v další fázi výroby plynu na zachytávání SO2 

3. Při využití sluneční energie jako náplň do solárních kolektorů 

4. V zemědělství – zeolity provzdušňují půdu, udržují vlhkost, neutralizují kyselé 

složky, zpomalují uvolňování −++ 2
34 ,, �OK�H , přidáním 2-5% zeolitů do krmiv 

se urychlí růst zvířat 

5. Při ochraně životního prostředí – při likvidaci radioaktivních odpadů, čistění 

odpadních vod, kde jsou schopny odstranit až 99%  x�OCOSO�H ,,, 224
+ , na 

čistění odpadních průmyslových plynů, při odstraňování ropy z mořské hladiny 

6. Při výrobě kyslíku 

7. Při výrobě pracích prášků jako náhrada fosforečnanů 

8. V různých výrobách jako plnivo 
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4.  Diskuse a závěr 

Nynější poznatky, výsledky a prakticky zkušenosti uvedené v předcházejících téma 

vytvářejí pochybnosti o definici energetických popílků jako o odpadu. 

   Ve skutečnosti je to jen odpad z pohledu procesu výroby energie z fosilních paliv. 

Z globálního pohledu procesu koloběhu prvků v biosféře jsou popílky v podstatě 

výsledkem člověkem vynuceného koloběhu uhlíku, vodíku a ostatních prvků vyvolaných 

termickým zpracováním uhlí. Za předpokladu komplexního využití všech užitkových 

složek je možné popílky hodnotit jako kvalitní druhotnou surovinu. Samotkanou otázkou je 

ekonomka jejich úpravy, aktuální ceny finálních produktů, jakož i odbytu v blízkém okolí 

elektráren. 

   Za optimálních podmínek se může komplexním využitím popílků dosáhnout: 

- Snížení záběru půdy se může na deponaci popílků. 

- Zlepšení životního prostředí v okolí tepelných elektráren. 

- Vyšší stupeň využití uhelné hmoty. 

- Šetření surovin. 

- Zavedení nových výrob. 

- Zvýšení zaměstnanosti obyvatelstva. 
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