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ANOTACE 
 

V teoretické části své diplomové práce se věnuji problematice vzniku vzrůstajícího 

množství odpadů z energetiky, jež značně zatěžují životní prostředí. Teoretická část 

popisuje charakteristické rysy odpadu z energetiky - chemické a mineralogické složení, 

chemické a fyzikální vlastnosti  - a způsob jejich vzniku. Dále zachycuje způsoby  využití 

takto vzniklých odpadů, kdy za nejběžnější lze považovat oblast stavebnictví a stavitelství.  

Experimentální část obsahuje resp. definuje legislativní vymezení dané 

problematiky a metodiku využitou při tvorbě vlastních experimentální části. Při 

charakteristice materiálu vycházím z výsledku složení odebraných a připravených 

materiálů – rozkladů daných vzorků a jejich vodných výluhů - jejichž výsledky jsou 

porovnány s platnými limity stanovenými legislativou. 

Tato práce se věnuje především popílkům, neboť představují největší procentuální 

část ze všech energetických odpadů. 

 

Klíčová slova: 

Odpady z energetiky, životní prostředí, mineralogické složení, stavebnictví, chemický 

rozbor, popílek. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

SUMMARY 
 

This graduation theses deals about environmental hazard „rising quantity of the 

waste from heat-power engineering.  

Theoretical section contains study, which is interested in description e.g. chemist 

and mineralogical content of the wastes from heat-power ingeneering - chemical and 

physical characteristics and main compounds of this type of wastes and their basic 

properties – and main type of their average utilization. The most common usage in this 

case are building and architecture industry. 

The first maprt of the experimental part of my diploma thesis contains 

environmental legislation in using waste on the face of the earth and methodology of the 

all used tests and analyses. Continue with chemical and mineralogical analyses of the taken 

samples are evaluated results and mantiooned standards for this type of the wastes.   

The main part of the experimental work deals with fly ash, ash and their mixtures. 

 

Keywords: 

Wastes from the heat-power engineering, the environment, mineralogical content, building 

industry, the environmental legislation, the chemical analyse, fly ash. 
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ÚVOD 

Dnešní moderní doba si klade obrovské nároky na spotřebu energie. Dnes a denně 

využíváme technických vymoženosti, jež přináší současná doba a bere se již jako 

samozřejmost, aniž bychom si uvědomovali důsledky. Měli bychom se zamyslet nad 

našimi vysokými energetickými nároky, kterými neúměrné zatěžujeme naši planetu, a to 

jak samotným získáváním neobnovitelných zdrojů energie, tak znečišťováním životního 

prostředí odpady. Při výrobě elektřiny vznikají odpady různého typu – odpady z 

energetiky, různého množství i skupenství. I když se výrobci snaží sebevíc o jejich 

minimalizaci, bezodpadová technologie neexistuje, a tudíž bezpodmínečně vznikají 

popeloviny, emise síry, dusíku, CO2, radioaktivní a jiné odpady. 

 Každý hospodářský vyspělý stát s rozvinutým průmyslem musí mít dostatečné 

množství energie. Česká republika tuto energii získává převážně ze spalování fosilních 

paliv v tepelných elektrárnách a teplárnách. Negativním dopadem tohoto způsobu je vznik 

značného množství odpadních tuhých zbytků po spalování uhlí – popelovin. 

 Popeloviny jsou tvořeny struskou, škvárou, popelem a popílkem. V současné době 

světová produkce popílku dosahuje cca 100 mil. tun ročně, jejich zneškodňování se 

v minulosti stalo globálním problémem, proto se začaly využívat a to především ve 

stavebnictví, tento krok přinesl značnou úsporu přírodních surovin a ekologický přínos 

v podobě nehyzdících skládek a úložišť, jež kdysi tvořily okolí tepelných elektráren, od té 

doby se začaly považovat za vedlejší energetické produkty. Popílek ze spalovacích procesů 

uhelných elektráren je vhodný též k využití při úpravách terénu po těžbě uhlí, ke tvarování 

reliéfu krajiny, i k rekultivaci odkališť. 

 K využívání odpadů z energetiky vytvářejí vlády různých zemí různé podmínky, 

které producenty a odběratele motivují či nutí odpady využívat. V úsilí o využití jsou 

nejdále země Beneluxu, z toho v Nizozemsku se využívá nebo vyváží plných 100 % 

energetických odpadů. I v jiných zemích se však nyní využití odpadů z energetiky 

dynamicky rozvíjí v souladu s rozvojem technologií a uvědomováním si globální 

důležitosti této problematiky. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 ODPADY Z ENERGETIKY 

1.1  Definice 
Odpady vzniklé ve spalovacích procesech  

Výroba elektrické energie v moderních tepelných elektrárnách je složitý 

technologický proces, na jehož konci je nejen elektrická energie, ale i produkty vzniklé 

spalováním uhlí – pevné a plynné, které se podílejí na znečišťování ovzduší (zejména SO2, 

NOx) [1]. 

Uhlí, které se spaluje v elektrárnách, po sobě zanechává nespalitelný podíl v hodnotě 

25–30 % původního objemu paliva. Ten je třeba z elektrárny odstranit. Nikoli však jako 

klasické odpady, ale jako tzv. vedlejší energetické produkty. Ty našly v souvislosti s 

odsířením kouřových spalin v 90. letech minulého století velké uplatnění jako cenné 

druhotné energetické suroviny [2]. 

Změny v nakládání s odpady z provozu uhelných elektráren, resp. získání statutu 

vedlejších energetických produktů, jsou pro společnost a její akcionáře i ekonomicky 

výhodné [2]. 

Odpady, které vznikají při spalování uhlí v tepelných elektrárnách a v průběhu 

odsíření spalin, se tedy nazývají vedlejší energetické produkty a lze je využít jako druhotné 

suroviny. Po vytvoření odpovídajících dokumentačních, technických, organizačních a 

obchodních podmínek se v souladu s právními předpisy stávají tzv. certifikovanými 

výrobky. Za odpady se považují jen nevyužité vedlejší energetické produkty, které je třeba 

odstranit uložením na skládky [3]. 

Odpady z jaderné energetiky 

Jsou specifické svou radioaktivitou. Radioaktivním odpadem se rozumí látky, 

předměty nebo zařízení obsahující radionuklidy nebo látky kontaminované radioaktivitou, 

pro něž se nepředpokládá další využití. Jsou to: 

 odpady z těžby a zpracování uranových rud, 

 odpady z výroby jadrného paliva, 

 odpady z provozu a vyřazování jaderných reaktorů, 

 odpady ze zpracování vyhořelého paliva, 

 institucionální odpady. 
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 Tyto odpady nejsou ovšem evidovány a zpracovávány podle Zákona o odpadech, 

ale podle Zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření č. 18/1997 Sb. 

Ve znění zákona č. 13/2002 Sb. [7]. 

Odpady z jaderné energetiky jsou specifickým typem energetického odpadu, který 

není podstatou mé diplomové práce. 

1.2  Vznik elektrické energie  
Klasické tepelné elektrárny se v zásadě dělí na 2 základní typy: 

 elektrárny kondenzační – slouží pouze k výrobě el. energie. Veškerá pára přivedená do 

turbiny po vykonání práce zkondenzuje na vodu v kondenzátoru. 

 teplárny – na rozdíl od kondenzačních elektráren dodávají kromě el. energie i energii 

tepelnou na vytápěni, ohřev vody apod. Horká pára je z turbiny vedena dále k tepelným 

spotřebičům. Výhodou tepláren je vyšší hospodárnost, nevýhodou závislost 

elektrického výkonu na okamžitém množství páry odebírané tepelnými spotřebiči. To 

znamená, že je lze budovat pouze v místech koncentrovanější spotřeby tepla – zejména 

ve větších městských či průmyslových aglomeracích [1]. 

Elektrická energie je u nás vyráběna většinou v kondenzačních elektrárnách, které 

spalují hnědé a černé energetické uhlí. 

1.3 Vznik energetických odpadů 
Vzrůstající potřeba spalovat větší množství nekvalitního uhlí vedla ve 20. letech 

minulého století k vývoji ohnišť: 

 Roštová ohniště - jsou vhodná pro elektrárny s omezeným výkonem.  

 Prášková ohniště - jsou schopna spálit palivo s obsahem popela až do 55 % s vyšší 

účinnosti než roštová ohniště. Jejich největším technickým problémem je nutnost řešit 

vysoký úlet popílku do ovzduší. 

 Fluidní ohniště – zajišťuje moderní a velmi účinný způsob spalování, to vyžaduje sice 

výstavbu nových typů spalovacích zařízení, ale zato přináší výhody v menším množství 

škodlivých látek v kouřových plynech. Jeho základní princip vychází z poznatku, že 

jemně mleté uhlí se v proudu vzduchu a ve vhodně zvoleném tvaru spalovacího 

prostoru chová jako vroucí kapalina [1]. 
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2 POPELOVINY 

2.1 Definice 
Popeloviny jsou minerální látky jemně dispergované v uhelné hmotě. Primární 

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

naplavením nebo infiltraci. Sekundarní popeloviny obsahují křemičitany, SiO2, karbonáty a 

sírany. Rozměr 0 – 0,001 mm neumožňuje jejich oddělení od uhelné hmoty. Z poloviny 

vzniká popel, definovaný jako tuhý zbytek, ziskaný spálenim tuhého paliva v oxidační 

atmosféře při teplotě 800 ± 25 ºC (ve fluídních procesech) [4]. Až 95 % popelovin tvoří tři 

hlavní skupiny minerálu. Jsou to: 

 alumosilikáty,  

 sulfidy,  

 uhličitany (původní minerály – sulfidy po spálení vytvářejí oxidické fáze). 

2.2  Vznik 
Během spalování uhlí nastávají v popelovinách změny, tyto změny jsou závislé od 

vlastnosti popelovin, způsobu spalování, teploty a atmosféry v ohništi. Již při poměrně 

nízkých teplotách se 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 

kterých se např. karbonáty rozkládají na oxidy a na CO2 (610 - 900 ºC). 

2.2.1 Typy vedlejších produktů spalování 
Popeloviny některých druhů uhlí obsahujících alkalické soli (NaCl, Na2SO4), se 

natavují už při relativně nízkých teplotách 800 až 900 ºC. Pro tuhé zbytky po spalování 

v kotlích se používají tyto označeni: 

 struska – minerální látky, které prošli procesem taveni, je sklovitá a hutná (z 

výtavných ohnišť), 

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

materiál (granulační a roštové ohniště), 

 popel – minerální látky, které se neroztavily ani nezměkly, zůstaly sypké (z fluidních 

ohnišť), 

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

komory a zachytil se v zadních tazích kotle nebo v odlučovačích, 
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 úlet – je to část popílku, který pronikl odlučovači do komína, tvoří emise a imisní 

spády v okolí [4]. 

Pro provoz různých druhů ohnišť na tuhá paliva je důležitá teplota taveni popelka, při 

které  nastává roztavení všech komponentů. Tuto změnu charakterizují tři teploty, které se 

zjišťují při měření teploty tavení: 

 teplota začátku měknutí popela, 

 teplota tavení popela, 

 teplota začátku tečení popela. 

Praktický význam těchto charakteristických teplot popela je, že orientačně určují 

přípustné teploty v ohništi a teploty, při kterých mohou nastat poruchy na spalovacím 

zařízení. 

Teplota tavení popela závisí od složení popelovin a od druhu atmosféry. Na zvýšení 

teploty tavení má vliv Si O2 a Al2O3. Teplotu tavení snižuje Fe2O3, FeO, TiO2, CaO, MgO, 

Na2O a K2O. Největší vliv na teploty tavení popela mají sloučeniny železa. V oxidační 

atmosféře jsou teploty tavení popela s obsahem oxidu železa vysoké. (Mg sloučeniny mají 

vyšší teploty tavení než analogické Fe sloučeniny.) V silně redukčním prostředí dochází 

k tavení popela při nižších teplotách, nejnižší teploty tavení jsou ve smíšené atmosféře [4]. 

2.3 Charakteristika spalovacích zařízení 
Velmi významný vliv na vazbu prvků do popelovin má charakter spalovacích 

procesů. Spalovací procesy v elektrárnách probíhají v různých ohništích: 

 Prášková ohniště 

 Fluidní ohniště 

 Roštová ohniště 

2.3.1 Roštová ohniště 
Slouží ke spalování kusových tuhých paliv ve vrstvě na roštu. Spalovací rošt má 

v ohništi tyto funkce: vytváří a udržuje vrstvu paliva požadované tloušťky a prodyšnosti, 

zajišťuje přívod vzduchu pro spalování, zachycuje tuhé zbytky po spalování. 

Spalování uhlí je heterogenní reakcí, která probíhá na povrchu uhelných zrn 

v několika dílčích krocích. Reakce vždy přechází do difúzního režimu hoření. Kyslík jako 

složka spalovacího vzduchu je vnášen do ohniště různými postupy, které určují jeho 

proudění v ohništi. Podle rychlosti jeho proudění je provedeno i rozdělení uhelných ohnišť, 

které vychází z představy vrstvy uhlí, ležící nehybně na roštu. Klidová výška vrstvy a 
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průtok vzduchu vrstvou je dán  mezizrnným prostorem mezi částicemi uhlí ve vrstvě. 

Mimo vrstvu proudí vzduch. S rostoucí mimovrstvovou rychlosti roste rychlost difúze 

kyslíku k povrchu částic a při jejich stabilním hoření roste i rychlost hoření. Současně roste 

odpor vrstvy a tudíž i tlaková ztráta ve vrstvě. Při dosažení prahové rychlosti vytvoří 

uhelné částice fluidní vrstvu a částice se ocitnou ve vznosu.  

Roštová ohniště jsou dosud v České republice používaným typem pro menší výkony. 

Pro jejich další provoz je nezbytné použití tříděného paliva a zásadní modernizace. Výkon 

roštových ohnišť je omezen konstrukčními podmínkami a v současné době jsou téměř 

vytlačeny práškovými ohništi [5]. 

2.3.2 Prášková ohniště 
Používají se ve většině našich elektráren. Spaluje se v nich uhelný prášek, který je 

injektován hořáky do spalovacího prostoru. Uhelný prášek má ve srovnání s tříděným 

uhlím, které se používá pro roštová ohniště, 100 až 1000 krát větší měrný povrch a proto 

jeho spalování probíhá rychleji. Jejich nevýhodou je vznik většího množství jemnozrnných 

tuhých odpadních produktů ze spalování. 

V práškových ohništích dochází ke spalování uhelného prášku. Uhlí ze zásobníku je 

vedeno do sušárny a unášeno do mlýna horkými spalinami odebíranými z ohniště. 

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. Ochlazené spaliny jsou po vyčištění 

vedeny do komína. U tohoto typu ohniště je částice unášena směsí vzduchu a spalin 

ohništěm a během průletu vyhořívá na konečný nedopal. Zatímco u ohniště s cirkulující 

fluidní vrstvou může být teplota pod teplotou měknutí popelovin, protože po opakovaných 

průletech je vyhoření vyhovující, u práškového ohniště je možno dosáhnout podstatně 

vyšší teploty. Dle způsobu vypouštění strusky se tato ohniště dělí na granulační a výtavná 

[5]. 

Granulační ohniště - V těchto ohništích se teplota v jádru plamene pohybuje v rozmezí od 

1100 až po 1500 ºC podle druhu paliva tak, aby nedocházelo k tvorbě tekuté strusky a 

zastruskování ohniště. Při vychlazení ohniště vzniká tuhá škvára, která pádá ke dnu 

ohniště, odkud se trvale mechanicky nebo hydraulicky odvádí. Ve škváře granulačního 

ohniště se zachytí 15 – 25% popelovin, které jsou obsaženy v uhlí. Zbytek tvoří jemná zrna 

popílku, která jsou stržena spalinami a odcházejí z ohniště do dodatkových ploch a přes 

odlučovače do komína [5]. 
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Výtavná ohniště - Podmínkou výtavného procesu je udržení vyšší teploty v ohništi, než je 

teplota tečení popelovin, aby se zbytky po spálení paliva shromažďovaly na dně výtavného 

ohniště ve formě tekuté strusky. Z této podmínky vyplývá požadavek na vyšší teploty, než 

jsou v ohništích granulačních. Vysokých spalovacích teplot se dosahuje volbou vhodného 

paliva (vyšší výhřevnost, nižší obsah popelovin), vyšší teplotou spalovacího vzduchu, 

zvětšením jemnosti mletí, vysušením uhelného prášku, dokonalým směšováním paliva a 

vzduchu a dále snížením stupně vychlazení plamene stěnami ohniště v tavícím prostoru. 

2.3.3 Fluidní ohniště 
Spalují drcené palivo vytvořené vzestupným proudem spalovacího vzduchu a 

vznikajících spalin tak, že zrna paliva se vyhoříváním postupně zmenšují. Vznikající 

popílek je vynášen do určité výšky, kdy vlivem rozšiřujícího se průřezu ohniště poklesne 

rychlost nosného média na hodnotu rychlosti vznosu. Přiváděné palivo se spolu se zrny 

popílku rozvrství podle hmotnosti zrn do různých výšek. Částice neustále víří kolem své 

rovnovážné polohy. Tuhé zbytky po spálení, které zůstávají určitou dobu v ohništi ve 

formě sypkého popílku, se nesmí spékat, to znamená, že musí mít maximální teplotu nižší 

než je teplota měknutí popelovin. Nízké teploty ve fluidním lůžku se dosahují tak, že se 

používá palivo s nízkou výhřevností, přiváděný vzduch je ohříván na nízkou teplotu. 

V současnosti je fluidní spalování modifikováno do několika systémů a to dle způsobu 

vnášení spalovacího vzduchu do ohniště: 

 spalování v ohništích se stacionární fluidní vrstvou 

 spalování v cirkulačních fluidních ohništích 

 spalování při atmosférickém tlaku 

 spalování při zvýšeném tlaku  

Ohniště se stacionární fluidní vrstvou - V ohništích se stacionární fluidní vrstvou se po 

dosažení prahové rychlosti fluidizace vytvoří fluidní vrstva. Ve vrstvě dochází k stálému 

transportu jednotlivých částic, takže přenos tepla a hmoty je výrazně intenzifikován. Výška 

expandované fluidní vrstvy se výrazně nemění a tlaková ztráta vrstvy tudíž neroste. Fluidní 

vrstva se chová jako kapalina a vyhořelé lehčí částice jsou jako popel u hladiny vynášeny, 

zatímco uhlí je do ohniště dodáváno pod hladinou. Při spalování ve stacionární fluidní 

vrstvě nesmí být dosahováno teploty měknutí popelovin, aby nedocházelo ke slepování 

částic. Nutné je i řešit problémy únosu drobných částic ze systému. To jsou důvody 

přechodu na ohniště s cirkulující fluidní vrstvou, které jsou technicky progresivnějším 

řešením [5]. 
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Ohniště s cirkulující fluidní vrstvou - V těchto ohništích je uhlí spalováno ve vrstvě 

obsahující popel a vápenec. Odloučení únosu je prováděno v cyklonovém odlučovači, 

odkud jsou částice vraceny zpět do fluidní vrstvy. Dávkování vápence snižuje emise SO2 a 

relativně nízká teplota 900 ºC fluidní vrstvy snižuje emise NOx. Teplo vystupujících 

horkých spalin je využíváno v kotli na odpadní teplo, které je spolu s teplem z nutného 

chlazení fluidního ohniště použito vyhovující vyhoření. Účinnost tohoto systému je 

přibližně stejná jako u práškových ohnišť [5]. 

V ČR dochází k přesunu od spalování uhlí v práškových ohništích k dokonalejšímu 

spalování ve fluidní vrstvě. Při spalování ve vznosu se proces spalování lépe vyrovnává 

s měnící se kvalitou uhlí, přičemž relativně nízké teploty v ohništi snižují tvorbu oxidů 

dusíku. Při přidávání vápence k uhlí probíhá odsiřování spalin přímo ve fluidní vrstvě. 

Spalování ve fluidní vrstvě prochází rychlým vývojem, s postupným zvyšováním účinnosti 

v časových etapách a to [5]: 

 atmosférická fluidní vrstva 

 cirkulující fluidní vrstva 

 tlaková fluidní vrstva 

2.4 Využití vedlejších produktů spalování 
K využívání odpadů z energetiky vytvářejí vlády různých zemí různé podmínky, 

které producenty a odběratele motivují či nutí, aby odpady využívali. V úsilí o využívání 

jsou nejdále země Beneluxu, přičemž v Holandsku se využívá nebo vyváží téměř 100 % 

energetických odpadů. I v jiných zemích se však nyní využití odpadů z energetiky 

dynamicky rozvíjí v souladu s rozvojem technologií a uvědomováním si globální 

důležitosti této problematiky [1]. 

Přechod z hydrosměsi na suché a zvlhčené formy 

Energetický průmysl (tepelné elektrárny, teplárny, kotelny) je jedním z největších 

producentů odpadů, které zatím mají jen omezené využití. V minulosti byla téměř veškera 

produkce popelovin v ČR ukládána ve formě hydrosměsi na odkalištích. Malá část 

produkce popelovin byla ukládána suchým způsobem. Produkty odsíření ani produkty 

spalování ve fluidních kotlích se v ČR nevyskytovaly. V současné době prakticky všechny 

velké elektrárny u nás připravují přechod od ukládání popelovin plavením do odkališť na 

využívání a ukládání popelovin v suché nebo zvlhčené formě (buď samostatně nebo 

s produkty odsířeni) jako [7]: 
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 aglomeráty -  vzniká smícháním popílku nebo popela s přídavkem cca 25 % vody ve 

speciálním zařízení. Takto připravený aglomerát je sypký až granulovaný, při 

transportu ani po uložení nepráší a díky chemickým změnám na povrchu zrn se z něj 

při styku s vodou uvolňuje (vyluhuje) jen velmi málo škodlivin,  

 deponát – směs popelovin a energosádrovce zvlhčena cca 25 % vody. Takto 

zpracovaná hmota má pouze mírně sníženou vyluhovatelnost škodlivin oproti 

původním složkám. Díky různé velikosti částic popílku, strusky a energosádrovce je asi 

10 krát snížena propustnost vrstvy ve srovnání s vrstvami samostatných složek 

deponátu. Těchto vlastnosti deponátu se využívá k ukládání v utěsněných složištích,  

 stabilizát – je ve světě nejrozšířenější formou ukládání en. odpadů. Jedná se o směs 

popele a produktů odsíření nebo popílku z fluidních kotlů, která se zamíchá s vodou za 

případného přídavku aditiva (vápna, cementu) s cílem využít tzv. pucolánových 

vlastností, tj. schopnosti popílku tuhnout a tvrdnout jako např. cement. Tato schopnost 

se však musí aktivovat přídavkem vápna nebo cementu, zejména v případech, kdy 

popel obsahuje jen malé nebo žádné množství volného vápna, jak je u popelů v ČR 

obvyklé. Bez přídavku vápna (aktivátoru) popílek netvrdne. Po zatuhnuti a zatvrdnutí 

dosahuje pevnosti až 10 MPa výjimečně až 20 MPa, za příznivých podmínek může byt 

dosaženo velmi nízké propustnosti, tedy rychlosti, kterou voda může proudit vrstvou 

stabilizátu (až pod 10-10 m/s). Uvolňování škodlivin ze stabilizátu je výrazně sníženo 

tím, že těžké a toxické kovy jsou chemicky vázány v krystalické mřížce materiálu, 

který je podobný betonu přesněji tzv. hubenému betonu [1].  

Přesto, že plavení popílku do odkališť není v rozporu se současnými předpisy, má tento 

způsob odstranění značné nevýhody, zejména z hlediska ochrany životního prostředí [7]:  

 po dobu plavení nelze rekultivovat ani část povrchu odkaliště, tzn. Že zůstávají 

obnaženy velké plochy bez užitku, popílkové pláže jsou zdrojem prachu, odkaliště 

představují velký zásah do krajiny, 

 pro cyklus výstavby zvyšovacích hrází a plavení je třeba mít dvě plochy, 

 čerpání velkého množství vody je neekonomické, 

 některé druhy z energetiky (stabilizáty, popílky a produkty polo i suché metody 

odsíření) nelze takto dopravovat vůbec, v dopravních cestách tuhnou a ucpávají je, 

 plavení velmi omezuje možnosti pro využití popelovin. 
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Suché odběry popílku a strusky jsou ve většině případů základní podmínkou pro další 

využívání této suroviny. Vzhledem k požadavkům Zákona o odpadech na původce odpadů 

se nyní využití odpadů z energetiky dynamicky rozvíjí [7]. 

2.4.1 Využití popílku a škváry 
Využití ve stavebnictví a při výrobě stavebních hmot 

Materiály odebírají stavební firmy a využívají je při přípravě betonů a malt. Popílek 

může působit jako aktivní a neaktivní složka (přispívá či nepřispívá k procesu tvrdnutí), 

struska a škvára zastává především funkci plniva. Takové využívání je ve většině 

elektráren ČEZ, a.s. již běžné a přechodem na suchý způsob odběru popelovin stále 

rozšiřují. 

Popílek a struska je také možno využívat při výrobě cihel, přidávají se do asfaltu atd., 

velmi zajímavá je technologie výroby cihel americké firmy Castone, kdy surovinou 

k výrobě cihel je až z 90 % popelovina a proces probíhá za studena, je tedy energeticky 

úsporný. Cihly mají podstatně lepší užitné vlastnosti ve srovnání s běžnými cihlami a díky 

svým vlastnostem a širokému spektru barev se využívají na vnější zdivo bez omítky [1]. 

 využití ve stavebnictví při přípravě betonů, přičemž popílek může působit jako aktivní i 

neaktivní složka, 

 využití při výrobě stavebních hmot, zejména cementu přidáváním do suroviny nebo 

přidáváním do mlýna se slínkem (využití pucolánových vlastností popílku a strusky), 

 výroba umělého kameniva, 

 odstraňování nebezpečných odpadů solidifikaci. Směs popílku, cementu a vody 

(případně dalších přísad) po přidání např. ke kalu z ČOV vytvoří pevnou hmotu 

s nízkou vyluhovatelnosti, která může být bez rizika ukládána. Směs je u nás 

prodávána pod názvem Rhenipal [7]. 

 
Výroba umělého kameniva 

Je rozšířena např. v Nizozemí, kde je téměř 20 % produkce popílku využito pro tyto 

účely. Existují v zásadě dvě technologie výroby kameniva - za horka např. Lytag, za 

studena např. Aardelite. 

Lytag – výroba je založena na zpracování granulovaného popílku při teplotách kolem 1100 

ºC, kdy žár způsobí mírné natavení a částečné spojení (tzv. slinutí) popílkových zrn. 

Výrobní linka se skládá 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 ºC 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, masivní 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  [1]. 

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 peletizatoru, kde vznikají pelety (granule) o různé 

velikosti. Působením teploty 70 – 90 ºC 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 [1]. 

2.4.2 Využití energosádrovce 
 využití v cementárnách jako přísada pro regulaci tuhnutí cementu, 

 využití pro výrobu sádry a sádrokartonových desek (energosádrovec je po odvodnění 

kalcinován při teplotách cca 100 ºC za vzniku sádry). Sádrokartonové desky již vyrábí 

v ČR např. závod Knauf Počerady, 

 pro stavební účely pro nenáročné stavby s využití schopnosti těchto materiálů nabývat 

alespoň minimálních pevností, 

 pro těsnící vrstvy skládek, zahlazování důlních činnosti, rekultivace, krajinotvorbu 

(vyplňování prostor po povrchové těžbě a znovuobnovení původního nebo vytváření 

nového reliéfu krajiny). Vrstva stabilizátu a aglomerátu může být s výhodou použita 

jako technická rekultivační vrstva skládek, složišť apod. [7]. 

2.4.3 Využití produktů polosuché metody odsíření - popel z fluidních kotlů, 
stabilizát, aglomerát, deponát 

Pro nenáročné stavby (vyplňování výkopů, zásypy, násypy, konstrukční vrstvy silnic 

a dálnic, vyplňování důlních prostor apod.) se využívá schopnosti těchto materiálů nabývat 

alespoň minimálních pevností. Stabilizát z produktů polosuché metody odsíření se 
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používal např. při výstavbě Eurotunelu jako výplňový a konstrukční materiál. V provozech 

energetiky může někdy působit problémy dodržování stále kvality těchto stavebních hmot. 

Proto stavební úřady vyžadují pro použití těchto materiálů při výstavbě tzv. certifikát, který 

zaručuje, že výrobek bude mít vždy vlastnosti, které jsou pro konkrétní použití 

požadovány. Při výrobě stavebních hmot z odpadů z energetiky se proto musí dbát na 

dodržování technologické kázně a sledovat vlastnosti vstupujících surovin [1]. 
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3 POPÍLKY  

3.1 Definice 
Popílek je heterogenní směs částic, jež 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 popílku, granulometrie, obsah cenosfér, hustota, 

měrný povrch, zastoupení krystalického a amorfní fáze, obsah magnetických materiálů, 

povlaky na povrchu částic, zastoupení majoritních a minoritních prvků. 

Mineralogické složení popílků je dáno obsahem a druhem přirozených minerálů 

v uhlí a stupněm jejích tepelné přeměny. Krystalická fáze je v popílcích z černého uhlí 

zastoupena cca 10%. U popílků z výtavných ohnišť méně než 15%. 

 Různé chemické složení vyplývá z toho, že při vlastním spalování jemně mletého 

paliva jsou všechny mineralogické složky vystaveny různě dlouhou dobu vysokým 

teplotám a mohou navíc procházet oxidačně redukčním prostředím a dochází k tavícím, 

aglomeračním, kondenzačním a sublimačním procesům [5]. 

3.2 Původ 
3.2.1 Vznik popílků v práškových ohništích 

V znik popílku je rozdělen do třech fází: 

 natavování minerálních složek dispergovaných v uhlí 

 aglomerace roztavených kapek popelovin s postupem výpalu 

 vznik popílků 

I. fáze - Dochází k rozkladu natavování průvodních minerálních složek, které tvoří 

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

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

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

postupně dochází k aglomeraci jednotlivých roztavených kapek. Laboratorní experimenty 

ukazují, že při spalování černého uhlí vzniká z jedné uhelné částice přibližně pět částic 

popílku. Charakter popílku je do značné míry ovlivňován fázovým složením popelovin 

obsažených v uhelném hmotě. Převážnou část popelovin běžného uhlí tvoří jílové minerály 

(kaolinit, illit), křemen, karbonáty a ze sulfidů hlavně pyrit. Minerální fáze tvořiví 
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popeloviny podléhají při hoření dalekosáhlým změnám, které zahrnují rozkladné tavící, 

aglomerační, kondenzační a sublimační procesy. Chemické a strukturální změny 

minerálních fází zahrnují procesy termického rozkladu a oxidačně redukční reakce [5]. 

II. fáze - Krystalická fáze je v popílcích z černého uhlí zastoupena cca 10 %, u popílku 

z výtavných ohnišť je to méně než 10 %, u popílků z granulačních ohnišť je to méně jak 15 

%. Obsah krystalické fáze v popílcích je dále závislý na velikosti zrn prachového uhlí. 

Popílky z běžných práškových ohnišť jsou tvořeny z 80 – 95 % amorfními aluminosilikáty. 

Pro uvolnění stopových prvků v průběhu spalovacího procesu je kromě výpadu důležité i 

zastoupení uhelných macerálů (vitrinit, exinit, inertinit). Uhelné macerály obsahující různé 

množství prchavých složek, které ovlivňují polokoksovací vlastnosti uhelných částic 

v průběhu spalovacího procesu. Částice s vysokým podílem vitrinitu a exinitu švelují 

silněji než částice inertinitu, které mají nízký obsah prchavých složek. Uhelné částice 

s vysokým obsahem exinitu a vitrinitu na základě svých koksovacích vlastností tvoří duté, 

tenkostěnné komůrkovité útvary. Při výpalu dochází k roztavení jemně vtroušených 

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

vnikajících popílkových kapek. Inertinitové částice, v průběhu spalovacího procesu 

nekoksují, jejich výpal probíhá pomalu a tavenina vznikající na povrchu částice vstupuje 

dovnitř. Při zkoumání vlivu polokoksu na mechanizmus vzniku popílku při spalování 

práškového uhlí bylo zjištěno, že struktura polokoksu má významný vliv na zrnitost 

vznikajícího popílku. Vzorky polokoksu, vznikající při vysokém tlaku, mají více částic 

s vyšší vnitřní pórovitosti v porovnání s těmi, které vznikají při atmosférickém tlaku, čehož 

následkem je vznik většího množství jemnozrnnějších částic popela [5]. 

III. fáze - Štěpení polokoksu určuje vznik jemného popílku v raném a středním stupni 

spalování, přičemž koalescence inkludovaných minerálních látek dominuje při vzniku 

popílku v pozdějším stupni spalování. Výsledek spalování uhelných částic závisí také na 

množství tepla dodaného částicím (teplota ohniště), 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 spálena a zůstává, jako nedopal. Nespálený podíl reprezentuje 

velmi důležitou vlastnost popílků s ohledem na jejich další využití. Obsah nedopalku závisí 

především na: jemnosti mletí prachového uhlí, obsahu prachových složek v uhlí, obsahu 

popela v uhlí, velikosti ohniště, zátěži elektrárenského zařízení [5]. 
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3.2.2 Vznik popílků ve fluidních ohništích 

Hlavní změnou při spalování ve fluidních ohništích je snížená spalovací teplota a 

přidávání alkalických aditiv přímo do spalovacího prostoru, jenž má hlavní vliv na rozdílné 

vlastnosti popílků oproti popílkům vzniklých klasickým spalováním. Spalování probíhá při 

teplotě okolo 850 ºC, nízko pod teplotou tavení popílku. Nedochází k protavování 

popílkových částic, zrna zůstávají porézní, mají vrstevnatou strukturu, velký měrný 

povrch. Obsahují reaktivní minerální fázi, 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 [5]. 

3.3 Charakteristické složení popílků 
3.3.1 Chemické složení popílků 

Popílek je heterogenní materiál z částic s rozdílným chemickým složením. 

Různorodé chemické složení vyplývá z toho, že při vlastním spalování jemně mletého 

paliva jsou všechny mineralogické složky vystaveny různě dlouhou dobu vysokým 

teplotám a mohou navíc procházet oxidačním nebo redukčním prostředím a dochází 

k tavícím, aglomeračním a sublimačním procesům. Vzhledem k velmi krátké době 

průchodu spalovaných částic vysokou teplotou ohnišť dochází zpravidla k jejich roztavení 

a tím k reakcím v kapalné fázi jen na povrchu. Popílky vždy obsahují mimo nerostné 

zbytky i původního či do různého stupně přeměněného paliva. Chemické složeni popílků je 

ve značné míře informací o složení původního uhlí, jehož spálením popílek vznikl. 

Určitá část popelovin je vázána na organickou hmotu, bývají přítomny i humáty 

železa, hliníku a jiné sloučeniny. Proces přeměn při zahřívání anorganického podílu uhelné 

vsazky probíhá jako změna původních minerálů tvořících popeloviny až po zkapalněnou 

směs sloučenin – roztavených minerálů, eutektických směsí i roztavených prvků. Při 

teplotách nad 1050 – 1200 ºC jsou základními produkty rozkladu jílových a slídových 

minerálů [5]: 

 aluminy (Al2O3, Fe2O3), spinely (MeO· Al2O3· SiO2), enstatit (MgO· SiO2), 

 kordinit (2MgO· 2Al2O3· 5SiO2), mullit (3Al2O3· SiO2), 

 leucit (K2O· Al2O3· 4SiO2), sklo. 
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Tabulka 1. Charakteristické složení popílků 
Chem. složka SiO2 Al2O3 FeO TiO2 CaO MgO K2O Na2O SO3 
Černé uhlí [%] 50-57 25-30 3,5-8 0-1 2-4 1,5-3 2,5-5 0,2-2 0,5-1,2 
Hnědé uhlí [%] 43-60 19-34 3-6 1-7 4-6 0-2 0-2 0,5-1 0-5 

 
 
Tabulka 2. Průměrné chemické složení popílku z klasického a fluidních spalování v [%] 

Popílek SiO2 Al2O3 CaO MgO TiO2 Fe2O3 SO3 Na2O K2O Ztráta 
žíháním 

Klasický 52,22 28,01 3,09 1,38 2,37 9,66 0,6 0,51 1,59 5,9 

Fluidní 42,34 19,44 18,21 2,49 1,55 5,79 5,79 0,37 1,41 10,7 
 

Fluidní popílky hodnocení jako celek mají poměr SiO2 : Al2O3 zhruba zachovaný 2:1, 

jako je tomu u klasických popílků, ale tyto složky tvoří asi jenom 60 % hmoty (u 

klasických popílků je to 80 %. K tomuto snížení dochází v důsledku zvýšeného obsahu 

CaO [5]. 

3.3.2 Mineralogické složení popílků 

Mineralogické složení popílků je dáno obsahem a druhem přirozených minerálů 

v uhlí a stupněm jejích tepelné přeměny. Krystalická fáze je v popílcích z černého uhlí 

zastoupena cca 10 %. U popílků z výtavných ohnišť méně než 15 %. Obsah krystalické 

fáze v popílcích je závislý na velikosti zrn prachového uhlí. Mineralogické složení popílků 

z černého a hnědého uhlí z výtavných a práškových granulačních kotlů [5]: 

 vodnaté silikáty a alumosilikáty, 

 minerály železa (magnetit, maghemit, hematit), novotvary,  

 karbonatové skupiny, např. kalcit, siderit, 

 akcesorické minerály, např. křemen a cristobalit, 

 skelnou fázi, jejíž obsah závisí na podmínkách spalování, 

 zbytky nespáleného uhlí, které se skládají z celé škály minerálních novotvarů, od 

původního uhlí až po koks. 

Pro fluidní popílky je charakteristický značný obsah Ca, který je kvůli odsířování 

přidávaný do spalovacího procesu, nejčastěji ve formě vápence. Krystalickou fázi tvoří 

následující mineralogické novotvary: anhydrit, portlandit, sádrovec, kalcit, křemen, 

hematit, magnetit, bazanit, ettringit, hanebachit, traumazit, tobermorit a portlantit. 

Z hlediska hydraulicity lze mineralogické složky popílků rozdělit na aktivní a 

neaktivní.  
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Aktivní složky: 

 hydraulické amorfní (amorfní bazické strusky s vysokým obsahem Al2O3, část sklovité 

fáze, aktivní SiO2), 

 hydraulické krystalické (metakaolinit, hlinitany), 

 nehydraulické (CaO, MgO, anhydrit), 

 budiče (sulfidy, alkalické soli). 

Neaktivní složky na: 

 nespálené uhlí, 

 struska s vysokým obsahem SiO2, 

 krystalické složky (křemen, mullit). 

 
Významnou charakteristikou popílku je jejich tavitelnost, důležitá při různých 

způsobech zpracování. Podle bodu tání se popílky rozdělují do tří skupin [5]: 

 lehce tavitelné – bod tání 1040 – 1200 ºC, 

 středně tavitelné – bod tání 1200 – 1425 ºC, 

 těžce tavitelné – bod tání je větší než 1425 ºC. 

3.4 Morfologie 
Morfologie popílku je závislá na teplotě spalování. Morfologie částic, které prošly 

tepelným procesem, liší od morfologie částic přírodního charakteru. 

Základními určujícími činiteli morfologie nově vznikajících a termický transformovaných 

částic popílků jsou především [5]: 

 chemické a prvkové složení uhelné vsazky, 

 mineralogické složení uhelné vsazky, 

 distribuce anorganických příměsí v uhelné vsázce, 

 zrnitostní složení vsázky, 

 teplotní režim a doba zdržení jednotlivých částic v jednotlivých zónách spalovacího 

zařízení. 

Popílky jsou obecně morfologicky nehomogenní. Obsahují částice nespáleného uhlí – 

nedopalu a vitricko-alumosilikátových a oxidických sloučenin. Z morfologického hlediska 

můžeme v popílku rozlišit částice zbytku paliva (nespálený podíl, nedopal, koks) a vlastní 

částice popílku – anorganická složka. 

Podle Kautza a Zobela tvar částic nedopalu závisí na mecerálovém složení uhlí. 

Popílky vznikají spalováním uhelné vsázky v granulačních a výtavných kotlích, vzhledem 
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k teplotě spalování obsahují zaoblené a sférické částice, přičemž u popílků z fluidních 

kotlů si většinou částice zachovávají tvar původních zrn, i když výjimečně se vyskytují i 

zaoblené částice. 

Vitricko-alumosilikátové a oxidické sloučeniny popílku vytvářejí částice různých 

tvarů od idiomorfních, jejíž výskyt je spíš ojedinělý, přes alotriomorfní, které v objemu 

převládají až po sférické. 

Významným morfologickým fenoménem v popílcích je výskyt sférických a oválných 

částic označovaných jako mikrosféry. Tyto sféry vznikají v teplotním intervalu od 1200 do 

1500 ºC, kdy se část vsázky vyskytuje v roztaveném stavu v důsledku působení plynných 

složek (CO2 a H2O) uvolňovaných uhelných a koksových částic. Mineralogické složení 

uhelné vsázky ovlivňuje viskozitu vznikající taveniny. V procesu jejího chladnutí při 

teplotě 1000 ºC již nejsou vhodné podmínky pro únik plynu z taveniny a tak jejich část 

zůstává uzavřena v částicích. Velikost mikrosfér se pohybuje v rozmezí 20 – 200 μm.  

V závislosti na teplotním režimu mohou vznikat v podstatě 3 druhy sférických útvarů [5]: 

 duté – cenosféry, 

 vyplněné cenosférami menších rozměrů – plerosféry, 

 plné sférické částice – jde o částice kovového Fe nebo Si -  výskyt je spíš ojedinělý. 

Cenosféry vznikající z hnědouhelné vsázky mívají často i oválný tvar a jejich povrch 

není vždy hladký. Na povrchni mikrosfér se často nacházejí jemnozrnné povlaky 

mikročástic většinou krystalických sloučenin o velikosti 0,1 – 0,5 μm. Právě tyto částice 

často vykazují zvýšené obsahy škodlivých a toxických prvků jako As, Se, Ge, Cd, Be, Fe, 

B. Jejich vznik se vysvětluje kondenzaci par v zóně spalování a chlazení nebo chemickými 

reakcemi nosných sloučenin. Typickým příkladem je vysrážení par As. Tyto částice jsou 

především tvořeny tvořený alkalickými chloridy a sulfáty (K2SO4, CaSO4). 

Morfologii částic popílku ovlivňují také spalovací zařízení. Černé uhlí spalované ve 

výtavných ohništích má teplotu spalování mezi 1400 – 1500 ºC. Při této teplotě jsou skoro 

všechny popeloviny natavené nebo roztavené, proto po vychladnutí převládá kulovitý tvar 

částic. U popílku 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 [5]. 



Kamil Kumorek: Možnosti využití energetických odpad 

2009  27 
 

3.5 Fyzikální vlastnosti popílků 

3.5.1 Barva popílků  
Bývá od světlé šedé až po černou podle toho, je-li v uhlí obsažena břidlice (světla) 

nebo pyrit (tmavá) [5]. 

3.5.2 Granulometrie popílků  
Jakožto i měrný povrch částic jsou ovlivňovány jemnosti mletí prachových částic 

uhlí, rychlosti tvorby cenosfér a obsahem nespáleného podílu. Velikost popílkových zrn se 

pohybuje ve velmi širokém intervalu od 0,1 až po 100 μm. Cenosféry a částice zbytkového 

koksu ve velikostním rozmezí 10 až 300 μm. 

V závislosti na podmínkách spalování z jedné uhelné částice vzniká až 30 částic 

popílku. Množství popílkových částic je do jisté míry závislé na velikosti původní částice 

uhlí. Z toho vyplývá, že zrnitostní rozdělení vznikajících popílků je do značné míry závislé 

na zrnitosti spalovaného uhlí. 

Na zrnitosti závisí většina fyzikálních a chemických vlastností popílku, což platí 

hlavně pro hustotu, měrný povrch, susceptibilitu, obsah cenosfér, obsah nespáleného 

podílu a pro některé stopové prvky. Tyto prvky se většinou koncentrují na povrchu 

popílkových částic. 

Z hlediska granulometrie má ke klasickým popílkům nejblíže fluidní popílek 

z cyklonů. Fluidní popílek z lůžka se svou granulometrii podobá spíš písku a vykazuje 

značnou nehomogenitu chemických vlastností. Popílky z výtavných ohnišť jsou obvykle 

jemnozrnnější než popílky z granulačních ohnišť. Rozhodující vliv na granulometrii 

popílků má obsah prachových složek a macerálové složení vstupního uhlí. Charakter 

ohniště není tak podstatný [5]. 

3.5.3 Hustota  
Skutečná hustota a zejména sypná hmotnost popílků kolísá v poměrně širokých 

mezích. Závisí na typu a stavu mlýnů, na druhu a jemnosti paliva, způsobu spalování, typu 

a stavu odlučovacích zařízení. Tyto okolnosti ovlivňují i zrnitost popílků. Většina 

fyzikálních i chemických vlastností popílků závisí na velikosti zrn. Popílek mívá zrna 

velikosti 0,001 – 0,1 mm, což odpovídá měrnému povrchu zhruba 2000 – 3000 cm2 ·g-1. 

Uvádí se, že popílek obsahuje až 68 % částic menších než 0,063 mm a až 98 % částic 

menších než 0,040 mm má kulovitý tvar. Měrná hmotnost popílků se pohybuje v rozmezí 

1,9 – 2,6 g ·cm-3, průměrně kolem 2,2 g ·cm-3 [5]. 
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3.5.4 Měrný povrch   
Je významný pro posuzování vyluhovatelnosti různých druhů popílků. Velikost 

měrného povrchu je ovlivňována množstvím nedopalku v popílku. Částice nedopalu mají 

charakter koksu, jsou vysokoporovité. Měřením se stanovuje jejich vnější a vnitřní povrch. 

Proto je u popílků s vyšším obsahem spalitelných látek obyčejně stanoveny větší měrný 

povrch než u popílků s nízkým obsahem nedopalu [5]. 

3.5.5 Sypná hmotnost    
Pohybuje se od 0,5 – 1 g ·cm-3 se projevují rozdíly způsobené spalováním a účinností 

odlučovacího zařízení. U roštových ohnišť byla zjištěna nižší sypná hmotnost než u 

práškových ohnišť [5].  

3.5.6 Nasákavost  
Nejvyšší nasákavost lze očekávat u popílků z roštových ohnišť a nejnižší 

z granulačních ohnišť [5]. 

3.6 Klasifikace popílků  
Na základě sledování a studia fyzikálně-chemických a mineralogických vlastnosti 

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

vyhovovaly různé druhy následného použití [5]. 

I. klasifikace  - Je vytvořena podle mezinárodního klasifikačního systému a člení popílky 

na čtyři základní skupiny podle principu obsahu SiO2 a Al2O3 [5]. 

II. klasifikace - Je vytvořena podle vyhlášky ASTM C618. 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 další tři stupně členění [5]. 

III. klasifikace - Hlavním cílem je rozlišení popílků, podle jejich rozdílných účinku na 

vlastnosti čerstvého a tvrdnoucího cementu. Proto byla revidována kanadská norma 

CSA.A23 (platí od r. 1998), do úvahy byl brán celkový obsah Ca (vyjádřený v % CaO). 

Norma stanovuje tři typy popílku podle nízkého, středního a vysokého obsahu Ca. 

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

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

poměrech SiO2/Al2O3. Cementační chování popílku s vysokým obsahem Ca je připisován 

hydrataci a reakcím krystalických Ca-nosných fází [5]. 
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IV. klasifikace - Rozděluje popílky dle význačného rozdílu v mineralogickém složení a 

druhu spalovaného uhlí do dvou kategorii podle obsahu Ca. Popílky různého původu 

ukazují stejný trend [5]: 

 s poklesem (SiO2 + Al2O3) roste CaO 

 s růstem Fe2O3 klesá obsah (SiO2 + Al2O3) při stejném obsahu CaO. 

V. klasifikace - Popílky SiO2, Fe2O3, Al2O3 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 (SiO2 + Al2O3) kontrolované přítomným množstvím Fe2O3, 

zatímco u popílku s obsahem, CaO větším než 20 % je tento rozdíl připisován obsahu 

SiO2. Kolísání Fe2O3 ve vztahu s CaO dalo podnět seskupit popílky podle Fe2O3, (SiO2 + 

AL2O3) a CaO do této páté klasifikace [5]. 

VI. klasifikace - Rozdělení dle vápencového indexu „Lime index“, tj. poměr CaO k součtu 

(SiO2 + Al2O3 + Fe2O3). Tímto indexem je možno kvantitativně určit pucolánovou 

reaktivnost (kvalitu) popílku. Tento parametr není velmi citlivým indikátorem reaktivní 

kvality popílků s obsahem CaO pod 4 %. V případě, že se zohlední povaha oxidu SiO2, 

Al2O3, Fe2O3 (tj. amorfní nebo krystalické), je možné takto modifikovaný vápencový index 

považovat za dobrý kvalitativní indikátor kvality popílku [5]. 

VII. klasifikace - Výsledkem sjednocení existujících 6 přístupu ke klasifikaci popílků byl 

poslední 7. návrh, který zohledňuje všechny výše uvedené návrhy: 

Tabulka 3. Navrhovaná 7. klasifikace popílků 

Typ popílku 
 

SiO2/Al2O3 [%] CaO 
[%] 

Nedopal [%] Fe2O3 
[%] 

Zdroj 
materiálu 

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

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

Vápenatý < 2 > 20 ≤ 1 6 - 10 Hnědé uhlí 
 

Tato navrhovaná klasifikace (podle obsahu oxidu 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. V popílku 

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

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

v rozmezí 4 – 20 %, kolísá obsah nedopalku od 1 – 4 %, v případě vyššího obsahu CaO je 

prakticky nepřítomný (pod 1 %). 
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V ČR se při hodnocení klasických popílků vycházelo z ČSN 722060, 722070, ale fluidní 

popely a popílky se vymykaly z hlediska svých chemických a fyzikálních, mechanických 

vlastností požadavkům výše uvedených norem. Rozdíly jsou hlavně v obsahu CaO a SO3, 

u kterých fluidní popílky překračují požadované hodnoty pro jednotlivé účely využití až 10 

krát. Z tohoto důvodu byly přijaty nové soubory norem pro popílky vznikající při vysokých 

teplotách spalování (ČSN 722072-1 až 11) v prosinci 2000 a v červenci 2001 i pro fluidní 

popílky (základní kmenová norma ČSN 722080 a navazujících 16 předmětových norem 

ČSN P 722081-1 až 16, které byly předběžné a jsou souběžně revidovány), což je 

předpokladem pro jejich využívání ve formě druhotných surovin [5]. 

3.7 Využití popílků 
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 tohoto 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. 

3.7.1 Využití popílků v ČR 
Výroba náplni pro čistírny odpadních vod 

Asi 5 % z popílku zachyceného v elektrostatických odlučovačích má vlastnosti 

využitelné pro účely čištění odpadních vod. Tato část se odtřídí a použije se jako náplň do 

filtrů, jsou dosahovány překvapivě vysoké účinnosti při čištěni 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. U nás se za použití českého 

patentu vyrábí sorbent pod obchodním názvem CINIS [1]. 

Zneškodňování nebezpečných odpadů solidifikaci 

Směs popílku, cementu a vody (popř. dalších přísad) po přidání např. ke kalu z ČOV 

vytvoří pevnou hmotu s velmi nízkou vyluhovatelnosti škodlivin, která může být bez rizika 

ukládána. Směs se u nás vyrábí pod obchodním názvem Rhenipal ve spolupráci 

s Elektrárnou Mělník [1].  



Kamil Kumorek: Možnosti využití energetických odpad 

2009  31 
 

Výroba stavebních materiálů a jejich využití ve stavebnictví 

 pro výrobu umělých lehčených, lehkých a hutních kameniv, různé pro výrobu tvaru a 

charakteru s různým způsobem technologie jejich přípravy a různým způsobem použití 

a využití, 

 pro výrobu litého a nebo vybrovaného lehkého a obyčejného betonu, v některých 

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

 pro výrobu vibrovaných a vibrolisovaných betonových výrobků, 

 pro výrobu pórobetonu respektive pěnobetonu, autoklávovaného a nebo    

neautoklávovaného, 

 pro výrobu suchých omítkových, zálivkových, zdicích, betonových a jiných speciálních 

směsí a tmelů, 

 ve výrobcích cihlářského a keramického průmyslu, pro výrobu sádry a výrobku ze 

sádry,  

 pro výrobu různých typů solidifikátů a stabilizátů pro výstavby 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 obory, např. v oblasti zemědělství, 

 pro ochranné vrstvy střešních krytin po předchozí hydrofobizaci. 

 
Využití v dopravním a pozemním stavitelství  

 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 živných směsích“, 

 zlepšení granulometrického složení přírodního kameniva. 

 Při hodnocení popílků z hlediska jejich použití ve stavebnictví je jednou 

z podmínek stanovení jejich škodlivin. Popílky se od sebe liší svým složením, logicky 

z těchto zkušenosti vyplívá, že jejich škodlivé složky budou různě zastoupeny. Škodlivé 
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látky obsažené v odpadech mohou negativně ovlivnit životní prostředí v případném uložení 

na skládkách, jejích vyluhováním do půdy a spodních vod.   

3.7.2 Využití popílků v EU 
Záznamy o produkci a využití odpadů ze spalování tuhých paliv jsou v EU vedeny již 

řadu let. Odpadní materiály ze spalování uhlí, jako popílku z různých typů spalovacích 

zařízení nebo odpady z odsiřování spalin, jsou v EU využívány zejména ve stavebnictví, 

v pozemním stavitelství, k rekultivacím a k navrácení krajiny k původním účelům zejména 

po dlouhotrvající těžební činnosti. Ve velké většině případů jsou odpady ze spalování uhlí 

využívány jako náhrada přírodních zdrojů. Takové využití odpadů poskytuje 

environmentální přínos zejména tím, že se snižuje potřeba energií nutných při 

zušlechťování primárních surovin, snižuje se množství emisí do atmosféry a současně jsou 

uchovávány surovinové zdroje v souladu s trvale udržitelným rozvojem. 

Jak vyplývá z údajů v EU, byly odpady ze spalování uhlí v Evropských zemích 

v roce 2003 využívány zejména ve stavebním a těžebním průmyslu (52,4 %). Významný 

podíl odpadů ze spalování tuhých paliv byl využíván také k rekultivačním pracím (35,9 

%). Dočasně bylo skladováno před jejich dalším využitím celkem 8 % odpadů. Zbývající 

3,7 % odpadů bylo trvale odstraněno skládkováním. 

Popílek získaný elektrárenským nebo mechanickým způsobem čištění kouřových 

plynů po spalování uhlí reprezentuje největší množství v produkci odpadů ze spalování 

tuhých paliv. V rámci Evropy v roce 2003 spadalo využití popílků zejména do oblasti 

výroby cementů a výroby různých prefabrikátů. Jako výplňová hmota byly popílky 

využívány v pozemním stavitelství a těžebním průmyslu. 

V rámci Evropských zemí je využívání produktů ze spalování tuhých paliv na 

poměrně vysoké úrovni. Obecně lze říci, že většina Evropských zemí má technologie 

využívání produktů ze spalování uhlí zvládnuty téměř na 100 %. Vysoké účinnosti ve 

využívání popílků je dosaženo např. v Holandsku, Německu nebo Dánsku. Většina 

produkce popílku v těchto zemích směřuje především do sféry výroby cementu, 

stavebnictví, část popílků je také exportována k dalšímu využití do okolních zemí [8]. 

Využití v Holandsku  

Téměř 60 % vyprodukovaných popílků je využíváno k produkci slínku pro výrobu 

cementu. V dané aplikaci nahrazují popílky přírodní zdroje surovin, které jsou nutné pro 

správné složení surovinové směsi při výrobě cementářského slínku. 20 % popílků 
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z celkové produkce je využíváno formou aditiva do betonů nebo asfaltu. Necelých 18 % je 

používáno k výrobě umělého kameniva a zbývající 2 % jsou využity v různých dalších 

aplikacích. 

Využití ve Spolkové republice Německé  

SRN má dlouholeté zkušenosti ve využívání produktů po spalování uhlí. Kolem 76 % 

popílků je využito při výrobě cementů a betonů. Část vyprodukovaného množství je 

využita v pozemním stavitelství nebo ve formě výplňových hmot. Z důvodu sezónní 

nepravidelnosti v produkci a odbytu popílků (zima x léto) je v Německu vybudována řada 

skladovacích zařízení, které jsou schopny pojmout až 40 000 m3 popílků a uchovat je 

v suchém stavu pro následné využití. 

Vedle produkce cementu a betonu se popílek uplatňuje také ve výrobě umělého 

kameniva, prefabrikátu a v podkladových vrstvách při budování vozovek, chodníku, atd. 

Zajímavým využitím popílků je aplikace v tzv. střešních zahradách. V takových aplikacích 

popílky vylepšují schopnost půdy účinně zadržovat vodu. 

Využití v Dánsku 

Metody využívání popílků v Evropských zemích mohou být pozorovány také 

v Dánsku. Téměř 100 % využití popílků je dosaženo jejich aplikací ve výrobě cementu, 

betonu nebo jiných stavebních materiálů. Své uplatnění nalézají také ve formě 

pokladových vrstev v pozemním stavitelství. 

Využití ve Velké Británii 

Popílky ze spalování tuhých paliv jsou v UK úspěšně využívány již od 50. let m. 

století. Své uplatnění našly v řadě aplikací od základních surovin pro další výrobu až po 

běžné výplňové materiály. Požadavky na znalost popílků, jako potenciálních 

technologických surovin, přispěly k vypracování řady prací, které demonstrovaly výhody 

popílků v porovnání s ekvivalentními přírodními zdroji surovin (The production and 

aplication for pulverised fuel ash). 

Využití popílků ve Velké Británii je směřováno především do oblasti stavebnictví, 

výroby cementu, produkce různých prefabrikátů, využívány jsou také v injektážních a 

plnících hmotách. 
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Popílky jako surovina pro výrobu cementu je využívána výrobci dvěma způsoby: 

 popílek je v tomto případě náhradou přírodního zdroje oxidu křemičitého, který je 

potřebný v surovinové směsi před vypálením na slínek. Popílek také přispívá 

k vylepšení vlastností (chemických) cementu, 

 popílek je jako příměs míchán s cementem pro výrobu směsných cementů, které 

využívají pucolánových vlastností popílků (Portlandské pucolánové cementy).   

Prefabrikované betonové výrobky, betonové směsi 

Popílky jsou široce využívány jako aditivum do betonu, částečně nahrazující 

Portlandský cement. Jako aditivum jsou používány již od r. 1980, např. při výstavbě 

přistávacích ploch pro letadla (terminály letiště Heathrow), při budování pozemních 

komunikací, pobřežních hrází, atd., stejně jako v betonových směsích je často popílek 

zastoupen také v různých betonových prefabrikátech, jako jsou obrubníky, dláždíce, 

drenážní a kanalizační trubky. 

Lehčené betony (prefabrikáty) 

Popílky tvoří primární zdroj pro výrobu lehčených stavebních výrobků, používaných 

při výstavbě bytů, domů nebo komerčních budov. Výroba lehčených výrobků na bázi 

popílků je považována za environmentálně velmi šetrné využívání odpadních surovin.  

Plnivo 

Jako výplňový materiál je popílek využíván v UK již od r. 1952. V 50. a 60. létech 

m.s. bylo provedeno mnoho výzkumných prací, které vytvořily základy pro použití popílků 

ve výplňových hmotách. Znalosti popílků umožnily definovat jako výhody v porovnání 

s ekvivalentními přírodními zdroji surovin, používaných jako výplňový materiál. Příznivé 

vlastnosti popílků pro účely plniva: 

 nízká měrná hmotnost, 

 samotuhnoucí vlastnosti popílků s příznivou pevnosti charakteristikou v porovnání 

s přírodními zdroji, 

 pevnost, které je dosaženo v krátkém časovém úseku od aplikace výplně, snižuje 

nutnost použití většího počtu podpěr, hrází, bednění, atd., 

 dobré zhutňovací vlastnosti.  

Injektáže 

Popílky jsou používány k vyplnění prasklin, mezer nebo volných prostor. Vyplněním 

dojde k zlepšení stability povrchů, zvýšení odolnosti, pevnost povrchů anebo snížení 
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celkové propustnosti zemin. Vylepšení geotechnických vlastností zemin je obecně 

dosahováno injektáží suspenze na požadovaném území. Pro své ekologické, technologické 

a ekonomické výhody jsou popílky používány při injektážích již řadu let jako alternativa 

písků, štěrků, cementů a jiných materiálů [8]. 

Jiné využití 

Popílky jsou surovinou s vysokým potenciálem využití. Představují vhodnou náhradu 

přírodních surovinových zdrojů a to jek ve formě uměle vyrobeného kameniva, tak jako 

příměs efektivně vylepšující vlastností konečných produktů [8]. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 1.  Zpracování popílku 

3.7.3 Využití popílků při povrchové úpravě terénů 
Jde o využití při těsnící vrstvy skládek, zahlazování důlní činnosti, rekultivace, 

krajinotvorbu apod. Úpravou receptury stabilizátu a jeho ukládáním za určitých podmínek 

(hutnění) lze připravit vrstvu, která splňuje všechny požadavky na těsnící materiál pro 

skládky. Vrstva stabilizátu upravená pro těsnicí účely dosahuje propustnosti vůči vodě 10-9 

až 10-11 m/s. vytvořenými chemickými vazbami, zhutněním vrstvy a nízkou propustností 

téměř nedochází k uvolňování případných škodlivin z vrstvy do životního prostředí. Je 

však nutno vytvořit vrstvu dostatečně silnou a pevnou, aby po zatížení vrstvou odpadů 

nedošlo k jejímu popraskání. 

Vrstva stabilizátu, aglomerátu a deponátu může být úspěšně použita jako technická 

rekultivační vrstva skládek, složišť apod. před překrytím zeminou a konečnou úpravou 

povrchu. Stabilizát je i velmi vhodným materiálem pro rekultivaci bývalých odkališť. Tyto 

materiály jsou též vhodné pro vyplňování prostor po povrchové těžbě a obnovení 
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původního nebo vytváření nového reliéfu krajiny. Stabilizát může být i cenným 

konstrukčním prvkem v silničním stavitelství. Při všech těchto způsobech využití se: 

 šetří přírodní suroviny, které by jinak byly spotřebovány,  

 snižuje množství odpadů, které by byly uloženy bez užitku na skládkách [1]. 
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4 VYUŽITÍ, METODIKA A PŘÍSTROJE 

4.1 Odběr vzorku 
Při odběru vzorků určených pro testování se postupovalo dle obecně platných pokynů 

uvedených v ČSN 01 5111 (015111) „Vzorkování sypkých a zrnitých materiálů“. 

4.2 Metoda stanovení obsahu vody, vlhkosti a sušiny vzorků 
Stanovení podílu sušiny bylo provedeno v souladu s postupy dle normy ČSN ISO 

11465. Veškeré vzorky byly váženy na analytických vahách s přesností na 0,0001 g. 

Vzorek o své původní vlhkosti byl vložen do již zvážené váženky, přičemž navážka se 

pohybovala v rozmezí 5 až 6 g. Následně byly vzorky vloženy do sušárny, kde po dobu 2 

hodin byly vystaveny teplotě ± 60 0C a následně dosušeny po dobu 4 hodin při teplotě ± 

105 0C. Poté vytažené vzorky byly ponechány k vychladnutí v exsikátoru a následně opět 

zváženy s váženkou. Podíl sušiny v analytickém vzorku byl vypočten podle vzorce (1). 

(1)    W

D

M
M

DR ⋅= 100
 

 
DR … podíl sušiny v analytickém vzorku v [%] 
MD … hmotnost vysušeného analytického vzorku v [kg] 
MW… navážka analytické vzorku odpadu pro stanovení podílu sušiny v [kg]   
 
Hmotnost analytického vzorku pro přípravu 1 litr vodného výluhu byla stanovena pomocí 

výpočtu podle vzorce (2): 

(2)    DR
MrM ⋅= 100

  
  
M    … hmotnost analytického vzorku pro přípravu vodného výluhu v [kg] 
MT … teoretická navážka sušiny analytického vzorku v [kg]  
  v tomto případě pro 1 l vody je MT = 0,100 kg 
DR … podíl sušiny v analytickém vzorku v [%] 

4.3 Test vyluhovatelnosti vzorků 
Množství přidané vody použité pro přípravu výluhu bylo vypočteno podle vzorce (3): 

(3)    OH
A

DRMrL
2

/10011
ρ
−

⋅=
   

 LA … množství přidané vody v [l] 
 MT … teoretická navážka sušiny analytického vzorku v [kg]  
  v tomto případě pro 1 l vody je MT = 0,100 kg 
 DR … podíl sušiny v analytickém vzorku v [%] 
 ρH2O ... hustota vody pro účely stanovení vyluhovatelnosti je rovna 1 kg/l) 
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Vypočtené množství analytického vzorku bylo vloženo do vzorkovnice a doplněno 

předem vypočteným množstvím vody s přesností ± 5 % objemových z celkového množství 

LA. Poměr L/S byl 10/1. Uzavřená vzorkovnice byla upnuta do třepačky. Výluh byl 

prováděn po dobu 24 h při počtu 120 ot./min za konstantní teploty. Po uplynutí stanového 

času, byla třepačka zastavena a obsahu byl ponechán čas 15 min na sedimentaci. Poté byl 

vodný výluh slit, filtrován přes membránový filtr o velikosti pórů 5 µm a rozdělen na 

odpovídající počet dílčích analytických vzorků pro příslušné chemické analýzy. Analýzou 

výluhu byly získány hmotnostní koncentrace ve výluhu obsažených rozpuštěných složek u 

těchto ukazatelů: DOC, fenolový index, chloridy, fluoridy, sírany, As, Ba, Cd, Cr celkový, 

Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Mo, rozpuštěné látky, pH, jež byly následně porovnány s nejvýše 

přípustnými hodnotami ukazatelů pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti uvedené v příloze č. 

2 k vyhlášce č. 294/2005 Sb., zjištěné údaje jsou uvedeny v tabulkách č. 16 až 30. Metodika 

použitá ke stanovení jednotlivých ukazatelů byla provedena dle platných technických norem 

uvedených v příloze č. 12 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. Normy využité při stanovení 

jednotlivých ukazatelů znázorňuje tabulka 4. 
Tabulka 4. Seznam norem užitých pro analytická stanovení při analýze výluhu 

Ukazatel Technické normy pro analytická stanovení 
DOC ČSN EN 1484 

Fenolový index ČSN ISO 6439 
Chloridy ČSN EN ISO 10 304-(1,2) 
Fluoridy ČSN EN ISO 10 304-(1,2) 
Sírany ČSN EN ISO 10 304-(1,2) 

As ČSN EN ISO 11 969 
Ba TNV 75 7408 
Cd ČSN EN ISO 5961 

Cr celkový ČSN EN 1233 
Cu TNV 75 7426 
Hg ČSN EN 1483 
Ni ČSN ISO 8288 
Pb ČSN ISO 8288 
Sb ISO 15 386 
Se ČSN ISO 9965 
Zn TNV 57 7497 
Mo ISO 15 586 

Rozpuštěné látky ČSN 75 73 46 
pH ČSN ISO 10 523 

4.4 Stanovení obsahu látek v sušině 
Rozklad vzorku byl proveden v souladu s normou ČSN EN 13657. Charakterizace 

odpadů – Rozklad k následnému stanovení prvků rozpustných v Lučavce Královské. 

Do mineralizační baňky bylo naváženo 3 g vzorku s přesností ± 0.001 g. Vzorek byl 

rovnoměrně ovlhčen vodou a za jemného promíchávání bylo přidáno po kapkách (z 

důvodu omezení pěnění) 21 ml HCl a následně 7 ml HNO3. Na baňku byl následně 

nasazen chladič a směs se nechala odstát 16 hodin. Poté byl obsah pozvolna přiveden 
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k varu. Mírný var byl udržován po dobu 2 hodin, tak aby kondenzace probíhala v první 

třetině chladiče. Po ochlazení byl obsah baňky filtrován přes středně hustý filtr do odměrné 

baňky 100 ml. Obsah baňky byl vytemperování doplněn po značku a po pečlivém 

promíchání převeden do uzavíratelných plastových nádobek k další analýze.  

Rozkladem byly stanoveny tyto ukazatele: As, Cd, Cr celkový, Hg, Ni, Pb, V BTEX, 

PAU, EOX, Uhlovodíky C10 – C40, PCB. Naměřené hodnoty byly porovnány s limitními 

hodnotami přípustných koncentrací škodlivin v sušině odpadů uvedených v příloze č. 10 k 

vyhlášce č. 294/2005 Sb. Referenční analytické metody pro stanovení jednotlivých 

ukazatelů jsou uvedeny v příloze č. 12 k vyhlášce 294/2005 Sb. Normy použité při 

jednotlivých stanoveních znázorňuje tabulka 5. 

Tabulka 5.  Seznam norem užitých pro analytická stanovení při analýze rozkladu 
Ukazatel Technické normy pro analytická stanovení 

As ČSN EN ISO 11 969 
Cd ČSN EN ISO 5961 

Cr celkový ČSN EN 1233 
Hg ČSN EN 1483 
Ni ČSN ISO 8288 
Pb ČSN ISO 8288 

BTEX ISO/DIS 15099:2001 
PAU TNV 75 8055 
EOX DIN 38414-17 

C10-C40 ČSN EN 14039 
PCB ISO 10 382:2002 
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5 LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ VZTAHUJÍCÍ SE K VYUŽÍVÁNÍ 
POPÍLKU PRO POVRCHOVOU ÚPRAVU TERÉNU 

Legislativa odpadového hospodářství České republiky se řídí základními zákony, 

vyhláškami a nařízeními vlády české republiky. A plná znění legislativních předpisů 

včetně novelizací je možno získat na internetových stránkách Ministerstva životního 

prostředí [1,19]. 

V zákoně je pojem rekultivace charakterizován jako uvedení místa zpravidla 

dotčeného lidskou činností do souladu s okolím a obnovení funkčnosti povrchu terénu ve 

vztahu k jeho původnímu užívání nebo nově zamýšlenému užívání. 

Obecně může být rekultivace chápána jako terénní úpravy, které se řídí zvláštními 

předpisy, tj. zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů a zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, 

vyhláška č. 383/2001 Sb., v pozdějším znění (vyhláška č. 294/2001 Sb.) o podrobnostech 

nakládání s odpady. 

Při využití popílků pro přípravu stavebního výrobku uplatňovaného při rekultivaci, 

sanaci se vychází z následující legislativy [26]: 

 zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů 

(zákon o obecné bezpečnosti výrobků). 

 zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2001 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 

205/2002 Sb., zákona č 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb. 

 zákon č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.  

5.1 Využívání odpadů na povrchu terénu 
Využívání odpadů na povrchu terénu je definováno v § 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb. 

jako rekultivace povrchu terénu, vyrovnávání terénních nerovností a jiné úpravy terénu, 

vytváření uzavíracích vrstev skládky, rekultivace uzavřených skládek, zavážení vytěžených 

povrchových dolů, lomů, pískoven. Obecné technické požadavky a podmínky pro 

využívání odpadů na povrchu terénu jsou ustanoveny v § 12, § 13, § 14 vyhlášky č. 

294/2005 Sb. Souhrnně jsou tyto podmínky uvedeny v příloze č. 11 této vyhlášky, vyjma 

odpadů, používaných k vytváření uzavírací těsnící vrstvy skládky, který stanový, že 

odpady musí splňovat všechny podmínky stanovené pro danou skupinu skládek a jejich 
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vodný výluh nesmí v žádném z ukazatelů překročit limitní hodnoty výluhové třídy č. II b 

uvedené v tabulce přílohy č. 2. 

Odpady mohou být využity při uzavírání skládky k vytváření ochranné vrstvy kryjící 

těsnící vrstvu skládky a svrchní rekultivační vrstvy skládky jestliže: 

 ve zkouškách akutní toxicity prováděných ekotoxikologickými testy v souladu 

v souladu se zvláštními právními předpisy (na ochranu zvířat proti týrání), jsou splněny 

požadavky stanovené v příloze č. 10, tabulce č. 10.2, sloupce I. 

 obsah škodlivin v sušině využívaných odpadů nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty 

anorganických a organických škodlivin v sušině uvedené v příloze č. 10, tabulce č. 

10.1 

 pro využívání do svrchní rekultivační vrstvy skládky určené pro ozelenění, a pokud 

jsou využívány biologicky rozložitelné odpady jako nositelé živiny, musí být 

prokazatelně upraveny ve smyslu odstranění nebezpečné vlastnosti infekčnosti 

technologií, jejíž účinnost je prokázána fyzikálními, chemickými a biologickými 

ukazateli a potvrzena mikrobiologickým rozborem (vyhláška č. 382/2001 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů) 

 překročení nejvýše přípustných hodnot jednotlivých ukazatelů je tolerováno v případě, 

že jejich zvýšení odpovídá podmínkám charakteristickými pro dané místo a jeho okolí, 

přitom u odpadů takto použitých nesmí docházet v závislosti na klimatických 

podmínkách k přeměnám, které by mohly mít nepříznivý vliv na ŽP. 

Odpady mohou být využity k rekultivaci vytěžených povrchových důlních děl (povrchové 
doly, lomy, pískovny) jestliže: 

 ve zkouškách akutní toxicity prováděných ekotoxikologickými testy v souladu 

v souladu se zvláštními právními předpisy (na ochranu zvířat proti týrání), jsou splněny 

požadavky stanovené v příloze č. 10, tabulce č. 10.2, sloupce II. 

 obsahy škodlivin v sušině odpadů využívaných do horní rekultivační vrstvy v mocnosti 

minimálně 1 m od povrchu terénu nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty anorganických 

a organických škodlivin uvedené v příloze č. 10, tabulce č. 10.1 a zároveň splňuje 

požadavky stanovené v příloze č. 10.2 sloupce I. 

 pro využívání do svrchní rekultivační vrstvy určené pro ozelenění splňující podmínky 

stanovené v písm. a) a b). U biologicky rozložitelných odpadů musí být prokazatelně 

odstraněna infekčnost.  
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 překročení nejvýše přípustných hodnot jednotlivých ukazatelů uvedených pod 

písmenem a), b), c) je tolerováno v případě, že jejich zvýšení odpovídá podmínkám 

charakteristickým pro dané místo, geologické a hydrogeologické charakteristice místa a 

jeho okolí, hodnocení rizika v dané lokalitě v souladu se zvláštními předpisy (vyhláška 

ČBU č. 299/2005 Sb. a 300/2005 Sb.). Využívané odpady nepodléhají žádné významné 

přeměně, čímž by mohlo dojít k uvolňování škodlivin do ŽP, a pokud jsou upravené 

nejvýše přípustné hodnoty stanoveny v provozním řádu k příslušnému zařízení. 

Odpady mohou být využity na povrchu terénu k terénním úpravám nebo rekultivacím 
lidskou činností postižených pozemků (s výjimkou rekultivace skládek) jestliže: 

 v případě využití odpadů v daném místě v množství větším než 1000 t musí být pro to 

místo zpracováno hodnocení rizika v dané lokalitě a to přiměřeně jako pro využívání 

odpadů v důlních dílech v souladu se zvláštními předpisy (vyhláška ČBÚ č. 299/2005 

Sb. a 300/2005 Sb.). 

 ve zkouškách akutní toxicity prováděných ekotoxikologickými testy v souladu 

v souladu se zvláštními právními předpisy (na ochranu zvířat proti týrání), jsou splněny 

požadavky stanovené v příloze č. 10, tabulce č. 10.2, sloupce II. 

 pro využívání do svrchní rekultivační vrstvy určené pro ozelenění splňující podmínky 

stanovené v písm. a) a b). U biologicky rozložitelných odpadů musí být prokazatelně 

odstraněna infekčnost.  

 Překročení nejvýše přípustných hodnot jednotlivých ukazatelů se toleruje v případě, že 

jejich zvýšení odpovídá podmínkám charakteristickým pro dané místo, geologické a 

hydrogeologické charakteristice místa a jeho okolí a jsou splněny požadavky na 

stanovené v § 12 odst. 4. 
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6 STANOVENÍ VYBRANÝCH VLASTNOSTÍ – POSOUZENÍ 
VYUŽITÍ POPÍLKŮ NA POVRCHU TERÉNU 

6.1 Charakteristika odebraných vzorků 
Stručnou charakteristiku odebraných vzorků a jejich úpravu před analýzou 

znázorňuje tabulka 6.  

Tabulka 6.  Charakteristika odebraných vzorku popílků a popela 
Charakter vzorku Vzorek popílku I Vzorek popílku II Vzorek popílku III Vzorek popela 
Označení vzorku VP I VP II VP III VPO 

Původ Sokolovská uhelná, 
a.s. VEC VŠB TUO TŽ Třinec FMMI - Popel ze 

spalování lignitu 
Hmotnost odebraného 

vzorku 5000 g 5000 g 5000 g 5000 g 

Šedý Šedočerný Šedý Šedočerný 
Suchý Suchý Suchý Suchý 

Bez zápachu Bez zápachu Bez zápachu Bez zápachu Fyzikální vlastnosti 

Sypký Sypký Sypký Sypký 

Úprava při přípravě 
výluhu 

Předsušeno při teplotě 
do 40°C, nebylo třeba 

drtit, frakce 
obsahovala ve 100% 
částice pod 4 mm, což 

je vhodné pro 
přípravu vodného 
výluhu a sušiny. 

Předsušeno při teplotě 
do 40°C, nebylo třeba 

drtit, frakce 
obsahovala ve 100% 
částice pod 4 mm, 
což je vhodné pro 
přípravu vodného 
výluhu a sušiny. 

Předsušeno při teplotě 
do 40°C, nebylo třeba 

drtit, frakce 
obsahovala ve 100% 
částice pod 4 mm, 
což je vhodné pro 
přípravu vodného 
výluhu a sušiny. 

Předsušeno při teplotě 
do 40°C, nebylo třeba 

drtit, frakce 
obsahovala ve 100% 
částice pod 4 mm, 
což je vhodné pro 
přípravu vodného 
výluhu a sušiny. 

 
Všechny odebrané materiály byly předupravený, dle platné metodiky a vytvořeny 

jejich vodné výluhy, ve kterých byly stanoveny požadované parametry (viz. Tabulka 4). 

Následně byl u všech odebraných materiálů stanoven obsah škodlivin v sušině. Získané 

výsledky byly porovnány s platnou legislativou a lze je nalézt v kapitole 6.4. Odebrané 

vzorky popílku znázorňují obrázky 2 – 5. 

 
Obrázek 2. Vzhled 

VP I 

 
Obrázek 3. Vzhled 

VP II 

 
Obrázek 4. Vzhled 

VP III 

 
Obrázek 5. Vzhled 

VPO 
Z obrázků 2 až 5 je patrné, že okem není rozdílnost vzorků tolik patrná. 

6.2 Stanovení základních vlastností 
Výsledky získané stanovením obsahu vody, vlhkosti a sušiny vzorků odebraných 

uvádí tabulka 7. 
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Tabulka 7.  Stanovení základních vlastností odebraných vzorků popílků a popela 
Označení 
vzorku 

MD 
g 

MW 
g 

DR 
% 

DR prům. 
% 

x 
% 

x prům 
% 

s 
% 

s prům. 
% 

2,3832 2,4 99,3 0,7 0,7 
3,4836 3,5041 99,41 0,59 0,59 VP I 
3,221 3,2381 99,47 

99,4 
0,53 

0,6 
0,53 

0,61 

3,6426 3,7545 97,02 2,98 3,07 
3,8883 3,924 99,09 0,91 0,92 VP II 
4,7939 4,8596 98,65 

98,25 
1,35 

1,75 
1,37 

1,79 

4,3457 4,3596 99,68 0,32 0,32 
4,3008 4,3122 99,74 0,26 0,27 VP III 
4,3966 4,4124 99,64 

99,69 
0,36 

0,31 
0,36 

0,31 

3,1534 3,2429 97,24 2,76 2,84 
4,1442 4,2778 96,88 3,12 3,22 VPO 
4,6213 4,7251 97,8 

97,31 
2,2 

2,69 
2,25 

2,77 

MD - hmotnost vysušeného analytického vzorku, MW - navážka analytického vzorku pro stanovení 
podílu sušiny ve vzorku, DR - podíl sušiny v analytickém vzorku, x - obsah vody, s - hmotnostní 

vlhkost. 
Z tabulky 7. lze vyčíst, že největší podíl sušiny je u popílků, u nichž se podíl sušiny 

pohybuje od 97,02% do 99,74%, nejmenší podíl sušiny má popel v průměru 97,31%. 

6.3 Vodný výluh 
Změřené hodnoty pro výpočet a výsledný výpočet pro stanovení navážky odebraných 

vzorků popílku a popela jsou uvedeny v tabulce 8. Hodnoty v tabulce jsou průměrem tří 

naměřených hodnot. 

Tabulka 8. Stanovení navážky vzorku a vody pro tvorbu vodného výluhu  
odebraných vzorků popílků a popela 

Označení vzorku MT 
kg 

DR 
kg 

M 
kg 

LA 
kg 

VP I 0,1 99,4 0,10 1,00
VP II 0,1 98,25 0,10 1,00
VP III 0,1 99,69 0,10 1,00
VPO 0,1 97,31 0,10 1,00

MT - teoretická navážka sušiny analytického vzorku, DR - podíl sušiny v analytickém vzorku, M - 
hmotnost analytického vzorku odpadu pro přípravu,  LA - množství přidané vody. 

 

6.3.1 Vyhodnocení analýzy vodného výluhu 
Jednotlivé hodnoty získané analýzou výluhů odebraných a připravených vzorků byly 

porovnány s nejvýše přípustnými hodnotami pro 2b třídu vyluhovatelnosti dle vyhlášky 

294/2005 Sb. K hodnocení dle této třídy bylo přistoupeno z důvodu možného využití 

odpadů při uzavírání skládek k vytváření uzavírací těsnící vrstvě skládky v případě 

vyhovujících hodnot. Odpad splňující tyto podmínky může být rovněž využit i v rámci 

jakékoliv jiné rekultivační činnosti. Naměřené a limitní hodnoty i jejich hodnocení jsou 

uvedeny v tabulkách 9 až 12. 
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Tabulka 9. Parametry výluhu VZORKU VP I srovnaný s přípustnými hodnotami pro danou třídu 
vyluhovatelnosti (příloha č. 2 vyhlášky 294/2005 Sb.) 

Parametr Naměřená hodnota
mg/l 

Nejvyšší přípustná hodnota 
mg/l 

Hodnocení 

DOC 0,56 80 Vyhovuje 
Fenolový index <0,005 - Vyhovuje 

Chloridy 1,4 1500 Vyhovuje 
Fluoridy 5,28 15 Vyhovuje 
Sírany 1614 2000 Vyhovuje 

As <0,005 0,2 Vyhovuje 
Ba 0,18 10 Vyhovuje 
Cd 0,019 0,1 Vyhovuje 

Cr celkový 0,189 1 Vyhovuje 
Cu <0,001 5 Vyhovuje 
Hg <0,005 0,02 Vyhovuje 
Ni 0,024 1 Vyhovuje 
Pb <0,01 1 Vyhovuje 
Sb <0,005 0,07 Vyhovuje 
Se 0,018 0,05 Vyhovuje 
Zn 0,0161 5 Vyhovuje 
Mo <0,05 1 Vyhovuje 

Rozpuštěné látky 3884 6000 Vyhovuje 
pH 12,468 ≥6 Vyhovuje 

 
Tabulka 10. Parametry výluhu VZORKU VP II srovnaný s přípustnými hodnotami pro danou třídu 

vyluhovatelnosti (příloha č. 2 vyhlášky 294/2005 Sb.) 
Parametr Naměřená hodnota

mg/l 
Nejvyšší přípustná hodnota 

mg/l 
Hodnocení 

DOC 0,52 80 Vyhovuje 
Fenolový index <0,005 - Vyhovuje 

Chloridy 0,22 1500 Vyhovuje 
Fluoridy 5 15 Vyhovuje 
Sírany 383 2000 Vyhovuje 

As 0,007 0,2 Vyhovuje 
Ba 0,22 10 Vyhovuje 
Cd 0,006 0,1 Vyhovuje 

Cr celkový 0,315 1 Vyhovuje 
Cu <0,001 5 Vyhovuje 
Hg <0,005 0,02 Vyhovuje 
Ni 0,045 1 Vyhovuje 
Pb <0,01 1 Vyhovuje 
Sb <0,005 0,07 Vyhovuje 
Se <0,005 0,05 Vyhovuje 
Zn 0,0095 5 Vyhovuje 
Mo <0,05 1 Vyhovuje 

Rozpuštěné látky 716 6000 Vyhovuje 
pH 10,315 ≥6 Vyhovuje 
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Tabulka 11. Parametry výluhu VZORKU VP III srovnaný s přípustnými hodnotami pro danou třídu 

vyluhovatelnosti (příloha č. 2 vyhlášky 294/2005 Sb.) 
Parametr Naměřená hodnota

mg/l 
Nejvyšší přípustná hodnota 

mg/l 
Hodnocení 

DOC  0,95 80 Vyhovuje 
Fenolový index <0,005 - Vyhovuje 

Chloridy 8,2 1500 Vyhovuje 
Fluoridy 2,2 15 Vyhovuje 
Sírany 1594 2000 Vyhovuje 

As 0,007 0,2 Vyhovuje 
Ba 0,41 10 Vyhovuje 
Cd 0,019 0,1 Vyhovuje 

Cr celkový 0,154 1 Vyhovuje 
Cu <0,001 5 Vyhovuje 
Hg <0,005 0,02 Vyhovuje 
Ni 0,036 1 Vyhovuje 
Pb <0,01 1 Vyhovuje 
Sb <0,005 0,07 Vyhovuje 
Se <0,005 0,05 Vyhovuje 
Zn 0,0145 5 Vyhovuje 
Mo <0,05 1 Vyhovuje 

Rozpuštěné látky 3828 6000 Vyhovuje 
pH 12,425 ≥6 Vyhovuje 

 
Tabulka 12. Parametry výluhu VZORKU VPO srovnaný s přípustnými hodnotami pro danou třídu 

vyluhovatelnosti (příloha č. 2 vyhlášky 294/2005 Sb.) 
Parametr Naměřená hodnota

mg/l 
Nejvyšší přípustná hodnota 

mg/l 
Hodnocení 

DOC 146,4 80 Nevyhovuje 
Fenolový idnex <0,005 - Vyhovuje 

Chloridy 602,54 1500 Vyhovuje 
Fluoridy 1,49 15 Vyhovuje 
Sírany 86,54 2000 Vyhovuje 

As <0,005 0,2 Vyhovuje 
Ba 1,12 10 Vyhovuje 
Cd <0,001 0,1 Vyhovuje 

Cr celkový <0,001 1 Vyhovuje 
Cu 0,025 5 Vyhovuje 
Hg <0,005 0,02 Vyhovuje 
Ni 0,89 1 Vyhovuje 
Pb 0,054 1 Vyhovuje 
Sb 0,034 0,07 Vyhovuje 
Se <0,005 0,05 Vyhovuje 
Zn 0,008 5 Vyhovuje 
Mo <0,05 1 Vyhovuje 

Rozpuštěné látky 2312 6000 Vyhovuje 
pH 12,721 ≥6 Vyhovuje 

 

Z provedených analýz  připravených vodných výluhů vyplynulo, že limitům 

stanoveným pro IIb třídu vyluhovatelnosti, uvedených v příloze č. 2 vyhlášky č. 294/2005 

Sb. vyhověly ve všech ukazatelích vzorky VP I, VP II, VP III, z čehož plyne, že do ŽP 

resp. v reakci s půdní vodou nedochází k vyluhování žádného z kontaminantů 

jmenovaných v tabulkách 9 až 12. Z tohoto hlediska jsou tyto odpady vhodné pro 

rekultivační účely – úpravy na povrchu terénu. Naopak u zbývajícího vzorku popela VPO 

došlo k překročení jednoho parametru. Vzorek VPO nevyhovoval v obsahu organického 
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uhlíku (obsah byl vyšší o 66,40 mg/l). Vzhledem k tomuto zjištění, jsem došel k závěru, že 

v případě použití tohoto vzorku resp. materiálu v nestabilizovaném stavu, by docházelo ke 

kontaminaci životního prostředí.  

6.4 Rozklad 
Jednotlivé hodnoty získané analýzou rozkladů odebraných a připravených vzorků 

byly porovnány s nejvýše přípustnými hodnotami přílohy č. 10 dle vyhlášky 294/2005 Sb. 

K hodnocení dle této třídy bylo přistoupeno z důvodu možného využití odpadů při 

uzavírání skládek k vytváření uzavírací těsnící vrstvě skládky v případě vyhovujících 

hodnot. Odpad splňující tyto podmínky může být rovněž využit i v rámci jakékoliv jiné 

rekultivační činnosti. Naměřené a limitní hodnoty i jejich hodnocení jsou uvedeny 

v tabulkách 13 až 16. 

Tabulka 13. Obsah škodlivin v sušině VP I a 
srovnán 

s nejvýše přípustnými hodnotami 
(příloha č. 10 vyhlášky 294/2005 Sb.) 

Parametr Naměřená 
hodnota 

Limitní 
hodnota

Hodnocení 

As (mg/kg) <4 10 Vyhovuje 
Cd (mg/kg) 0,52 1 Vyhovuje 
Cr 

celk. (mg/kg) 197 200 Vyhovuje 
Hg (mg/kg) 0,42 0,8 Vyhovuje 
Ni (mg/kg) 83 80 Nevyhovuje
Pb (mg/kg) 22,4 100 Vyhovuje 
V (mg/kg) 25 180 Vyhovuje 

BTEX (mg/kg) <0,2 0,4 Vyhovuje 
PAU (mg/kg) <0,5 6 Vyhovuje 
EOX (mg/kg) <0,5 1 Vyhovuje 
C10-
C40 (mg/kg) <10 300 Vyhovuje 
PCB (mg/kg) <0,1 0,2 Vyhovuje 

 
Tabulka 14. Obsah škodlivin v sušině VP II a 

srovnán 
s nejvýše přípustnými hodnotami 

(příloha č. 10 vyhlášky 294/2005 Sb.) 
Parametr Naměřená 

hodnota 
Limitní 
hodnota

Hodnocení

As (mg/kg) <4 10 Vyhovuje 
Cd (mg/kg) 0,06 1 Vyhovuje 
Cr 

celk. (mg/kg) 156 200 Vyhovuje 
Hg (mg/kg) 0,16 0,8 Vyhovuje 
Ni (mg/kg) 69 80 Vyhovuje 
Pb (mg/kg) 3 100 Vyhovuje 
V (mg/kg) 0,5 180 Vyhovuje 

BTEX (mg/kg) <0,2 0,4 Vyhovuje 
PAU (mg/kg) <0,5 6 Vyhovuje 
EOX (mg/kg) <0,5 1 Vyhovuje 
C10-
C40 (mg/kg) <10 300 Vyhovuje 
PCB (mg/kg) <0,1 0,2 Vyhovuje 

Tabulka 15. Obsah škodlivin v sušině VP III a 
srovnán 

s nejvýše přípustnými hodnotami 
(příloha č. 10 vyhlášky 294/2005 Sb.) 

Parametr Naměřená 
hodnota 

Limitní 
hodnota 

Hodnocení

As (mg/kg) <4 10 Vyhovuje 
Cd (mg/kg) 0,06 1 Vyhovuje 
Cr 

celk. (mg/kg) 156 200 Vyhovuje 
Hg (mg/kg) 0,16 0,8 Vyhovuje 
Ni (mg/kg) 69 80 Vyhovuje 
Pb (mg/kg) 3 100 Vyhovuje 
V (mg/kg) 0,5 180 Vyhovuje 

BTEX (mg/kg) <0,2 0,4 Vyhovuje 
PAU (mg/kg) <0,5 6 Vyhovuje 
EOX (mg/kg) <0,5 1 Vyhovuje 
C10-
C40 (mg/kg) <10 300 Vyhovuje 
PCB (mg/kg) <0,1 0,2 Vyhovuje 

 
Tabulka 16. Obsah škodlivin v sušině VPO a 

srovnán 
s nejvýše přípustnými hodnotami 

(příloha č. 10 vyhlášky 294/2005 Sb.) 
Parametr Naměřená 

hodnota 
Limitní 
hodnota 

Hodnocení

As (mg/kg) <4 10 Vyhovuje 
Cd (mg/kg) 0,54 1 Vyhovuje 
Cr 

celk. (mg/kg) 172 200 Vyhovuje 
Hg (mg/kg) 0,69 0,8 Vyhovuje 
Ni (mg/kg) 79 80 Vyhovuje 
Pb (mg/kg) 42 100 Vyhovuje 
V (mg/kg) 0,12 180 Vyhovuje 

BTEX (mg/kg) <0,2 0,4 Vyhovuje 
PAU (mg/kg) <0,5 6 Vyhovuje 
EOX (mg/kg) <0,5 1 Vyhovuje 
C10-
C40 (mg/kg) <11 300 Vyhovuje 
PCB (mg/kg) <0,2 0,2 Vyhovuje 
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Na základě výsledků provedených analýz jsem zjistil, že vzore VP II a VP II a VPO 

splnily požadavky na obsah škodlivin v odpadech používaných na povrchu terénu, jak to 

ukládá vyhláška č. 294/2005 Sb. Jako nevyhovující se tentokrát ukázal VP I, u kterého byl 

obsah niklu v sušině vyšší o 3 mg/kg než tomu dovoluje vyhláška. S tímto odpadem by 

tedy za normálních podmínek nemohlo být dále nakládáno v rámci rekultivačních prací. 
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7 TVORBA SMĚSÍ S POPÍLKEM A JEJICH VLASTNOSTI 
Pro ověření možnosti vylepšení vlastností popílku byla vytvořena směs nevyhovujícího 

popílku (VP I) a popela (VPO) - s popílkovým stabilizátem 

(viz. Obrázek 6), aby bylo zjištěno, zda při tvorbě směsí 

dojde k vylepšení vlastností ve směsi. Odebraný vzorek 

popílkového stabilizátu měl parametry uvedené v tabulce 

17. Parametry výluhu vzorku a směsí tabulka 18, 19, 20 a 

rozkladu tabulka 21, 22 a 23. Směsi byly vytvořeny 

v poměru 1:1. 

Obrázek 6. Vzhled vzorku PS –  
popílkového stabilizátu 
 
Tabulka 17. Stanovení základních vlastností popílkového stabilizátu 

Označení 
vzorku 

MD MW DR DR 
prům.

x x 
prům

s s 
prům. 

Označení 
vzorku 

  g g % % % % % % 
3,62 3,68 98,63 1,37 1,39 
3,89 3,90 99,63 0,37 0,37 Popílkový 

stabilizát PS 
4,73 4,83 99,26

99,17 
0,74

0,83 
0,74 

0,83 

 
Tabulka 18. Parametry výluhu VZORKU PS srovnaný s přípustnými hodnotami pro danou třídu 

vyluhovatelnosti (příloha č. 2 vyhlášky 294/2005 Sb.) 
Nejvyšší přípustná hodnota Parametr Naměřená hodnota 

 
Hodnocení 

DOC (mg/l) 1,9 80 Vyhovuje 
Fenolový index (mg/l) <0,005 - Vyhovuje 

Chloridy (mg/l) 4 1500 Vyhovuje 
Fluoridy (mg/l) 0,6 15 Vyhovuje 
Sírany (mg/l) 61 2000 Vyhovuje 

As (mg/l) <0,05 0,2 Vyhovuje 
Ba (mg/l) 0,079 10 Vyhovuje 
Cd (mg/l) 0,006 0,1 Vyhovuje 

Co celkový (mg/l) 0,106 1 Vyhovuje 
Cu (mg/l) <0,001 5 Vyhovuje 
Hg (mg/l) <0,005 0,02 Vyhovuje 
Ni (mg/l) 0,06 1 Vyhovuje 
Pb (mg/l) <0,01 1 Vyhovuje 
Sb (mg/l) <0,001 0,07 Vyhovuje 
Se (mg/l) <0,001 0,05 Vyhovuje 
Zn (mg/l) 0,0122 5 Vyhovuje 
Mo (mg/l) <0,05 1 Vyhovuje 

Rozpuštěné látky (mg/l) 732 6000 Vyhovuje 
Ekotoxicita (mg/l)     Negativní 

pH (mg/l) 9,82 ≥6 Vyhovuje 
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Tabulka 19. Parametry výluhu směsi vzorku PS se vzorkem popela VPO srovnaný s přípustnými hodnotami 
pro danou třídu vyluhovatelnosti (příloha č. 2 vyhlášky 294/2005 Sb.) 

Parametr Naměřená hodnota Nejvyšší 
přípustná hodnota 

Hodnocení 

DOC (mg/l) 2,4 80 Vyhovuje 
Fenolový index (mg/l) <0,005 - Vyhovuje 

Chloridy (mg/l) 13 1500 Vyhovuje 
Fluoridy (mg/l) 5,1 15 Vyhovuje 
Sírany (mg/l) 1071 2000 Vyhovuje 

As (mg/l) <0,05 0,2 Vyhovuje 
Ba (mg/l) 0,1492 10 Vyhovuje 
Cd (mg/l) 0,017 0,1 Vyhovuje 

Cr celkový (mg/l) 0,172 1 Vyhovuje 
Cu (mg/l) <0,001 5 Vyhovuje 
Hg (mg/l) <0,005 0,02 Vyhovuje 
Ni (mg/l) 0,049 1 Vyhovuje 
Pb (mg/l) <0,01 1 Vyhovuje 
Sb (mg/l) <0,001 0,07 Vyhovuje 
Se (mg/l) <0,001 0,05 Vyhovuje 
Zn (mg/l) 0,0125 5 Vyhovuje 
Mo (mg/l)   1 Vyhovuje 

Rozpuštěné látky (mg/l) 2536 6000 Vyhovuje 
Ekotoxicita (mg/l)     Negativní 

pH (mg/l) 10,3 ≥6 Vyhovuje 
 

Tabulka 20. Parametry výluhu směsi vzorku PS se vzorkem popela VP I srovnaný s přípustnými hodnotami 
pro danou třídu vyluhovatelnosti (příloha č. 2 vyhlášky 294/2005 Sb.) 

Nejvyšší Parametr Naměřená hodnota 
přípustná hodnota 

Hodnocení 

DOC (mg/l) 1,8 80 Vyhovuje 
Fenolový index (mg/l) <0,005 - Vyhovuje 

Chloridy (mg/l) 21 1500 Vyhovuje 
Fluoridy (mg/l) 3,4 15 Vyhovuje 
Sírany (mg/l) 1285 2000 Vyhovuje 

As (mg/l) 0,059 0,2 Vyhovuje 
Ba (mg/l) 0,0409 10 Vyhovuje 
Cd (mg/l) 0,016 0,1 Vyhovuje 

Cr celkový (mg/l) 0,067 1 Vyhovuje 
Cu (mg/l) 0,01 5 Vyhovuje 
Hg (mg/l) <0,005 0,02 Vyhovuje 
Ni (mg/l) 0,024 1 Vyhovuje 
Pb (mg/l) <0,01 1 Vyhovuje 
Sb (mg/l) <0,001 0,07 Vyhovuje 
Se (mg/l) <0,001 0,05 Vyhovuje 
Zn (mg/l) 0,0167 5 Vyhovuje 
Mo (mg/l) <0,05 1 Vyhovuje 

Rozpuštěné látky (mg/l) 3684 6000 Vyhovuje 
Ekotoxicita (mg/l)     Negativní 

pH (mg/l) 8,71 ≥6 Vyhovuje 
 
Z tabulek 18, 19 a 20 vyplývá, že vzorky ve směsi se stabilizátem splňují limity stanovené 
legislativou. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kamil Kumorek: Možnosti využití energetických odpad 

2009  51 
 

 
 
Tabulka 21. Obsah škodlivin v sušině vzorku PS 

a srovnán s nejvýše přípustnými hodnotami 
(příloha č. 10 vyhlášky 294/2005 Sb.) 

Parametr naměřená 
hodnota 

Limitní 
hodnota

Hodnocení

As (mg/kg) <4,00 10 Vyhovuje 
Cd (mg/kg) <0,5 1 Vyhovuje 
Cr 

celk. (mg/kg) 31 200 Vyhovuje 
Hg (mg/kg) <0,5 0,8 Vyhovuje 
Ni (mg/kg) 27 80 Vyhovuje 
Pb (mg/kg) 16 100 Vyhovuje 
V (mg/kg) 46 180 Vyhovuje 

BTEX (mg/kg) <0,2 0,4 Vyhovuje 
PAU (mg/kg) <0,5 6 Vyhovuje 
EOX (mg/kg) <0,5 1 Vyhovuje 
C10-
C40 (mg/kg) <10 300 Vyhovuje 

PCB (mg/kg) <0,10 0,2 Vyhovuje 
 

Tabulka 22. Obsah škodlivin v sušině vzorku 
směsi PS se vzorkem VPO a srovnán s nejvýše 
přípustnými hodnotami (příloha č. 10 vyhlášky 

294/2005 Sb.) 
Parametr naměřená 

hodnota 
Limitní 
hodnota 

Hodnocení

As (mg/kg) <4,00 10 Vyhovuje 
Cd (mg/kg) <0,5 1 Vyhovuje 
Cr 

celk. (mg/kg) 172 200 Vyhovuje 
Hg (mg/kg) 0,19 0,8 Vyhovuje 
Ni (mg/kg) 65,25 80 Vyhovuje 
Pb (mg/kg) 10,75 100 Vyhovuje 
V (mg/kg) 42 180 Vyhovuje 

BTEX (mg/kg) <0,2 0,4 Vyhovuje 
PAU (mg/kg) <0,5 6 Vyhovuje 
EOX (mg/kg) <0,5 1 Vyhovuje 
C10-
C40 (mg/kg) <10 300 Vyhovuje 

PCB (mg/kg) <0,10 0,2 Vyhovuje 
Tabulka 23. Obsah škodlivin v sušině vzorku směsi PS se vzorkem VP I a srovnán s nejvýše přípustnými 

hodnotami (příloha č. 10 vyhlášky 294/2005 Sb.) 
Parametr naměřená 

hodnota 
Limitní 
hodnota

Hodnocení

As (mg/kg) <4,00 10 Vyhovuje 
Cd (mg/kg) <0,5 1 Vyhovuje 
Cr 

celk. (mg/kg) 78,4 200 Vyhovuje 
Hg (mg/kg) 0,9 0,8 Vyhovuje 
Ni (mg/kg) 27,1 80 Vyhovuje 
Pb (mg/kg) 16,9 100 Vyhovuje 
V (mg/kg) 38 180 Vyhovuje 

BTEX (mg/kg) <0,2 0,4 Vyhovuje 
PAU (mg/kg) <0,5 6 Vyhovuje 
EOX (mg/kg) <0,5 1 Vyhovuje 
C10-
C40 (mg/kg) <10 300 Vyhovuje 

PCB (mg/kg) <0,10 0,2 Vyhovuje 
 
Z tabulek 21, 22 a 23 vyplývá, že vzorky ve směsi se stabilizátem splňují limity stanovené 
legislativou. 
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8 VYHODNOCENÍ EXPERIMENTÁLNÍ ČÁSTI A DISKUSE 
DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 
 

Všechny odebrané materiály byly předúpraveny, dle platné metodiky a vytvořeny 

jejich vodné výluhy, ve kterých byly stanoveny požadované parametry. Následně byl u 

všech odebraných materiálů stanoven obsah škodlivin v sušině. Získané výsledky byly 

porovnány s platnou legislativou. 

Z výsledku získaných stanovením obsahu vody, vlhkosti a sušiny vzorků odebraných 

lze vyčíst, že největší podíl sušiny je u popílků, u nichž se podíl sušiny pohybuje od 

97,02% do 99,74%, nejmenší podíl sušiny má popel v průměru 97,31%. 

 
Vodný výluh 

Jednotlivé hodnoty získané analýzou výluhů odebraných a připravených vzorků 

byly porovnány s nejvýše přípustnými hodnotami pro 2b třídu vyluhovatelnosti dle 

vyhlášky 294/2005 Sb. K hodnocení dle této třídy bylo přistoupeno z důvodu možného 

využití odpadů při uzavírání skládek k vytváření uzavírací těsnící vrstvě skládky v případě 

vyhovujících hodnot. Odpad splňující tyto podmínky může být rovněž využit i v rámci 

jakékoliv jiné rekultivační činnosti. 

Z provedených analýz  připravených vodných výluhů vyplynulo, že limitům 

stanoveným pro IIb třídu vyluhovatelnosti, uvedených v příloze č. 2 vyhlášky č. 294/2005 

Sb. vyhověly ve všech ukazatelích vzorky VP I, VP II, VP III, z čehož plyne, že do ŽP 

resp. v reakci s půdní vodou nedochází k vyluhování žádného z kontaminantů: DOC, 

fenolový index, chloridy, fluoridy, sírany, As, Ba, Cd, Cr celkový, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, 

Zn, Mo. Z tohoto hlediska jsou tyto odpady vhodné pro rekultivační účely – úpravy na 

povrchu terénu. 

Naopak u zbývajícího vzorku popela VPO došlo k překročení jednoho parametru, 

nevyhovoval v obsahu organického uhlíku (obsah byl vyšší o 66,40 mg/l). Vzhledem 

k tomuto zjištění, jsem došel k závěru, že v případě použití tohoto vzorku resp. materiálu 

v nestabilizovaném stavu, by docházelo ke kontaminaci životního prostředí.  

 

Rozklad 

Jednotlivé hodnoty získané analýzou rozkladů odebraných a připravených vzorků 

byly porovnány s nejvýše přípustnými hodnotami přílohy č. 10 dle vyhlášky 294/2005 Sb. 

K hodnocení dle této třídy bylo přistoupeno z důvodu možného využití odpadů při 
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uzavírání skládek k vytváření uzavírací těsnící vrstvě skládky v případě vyhovujících 

hodnot. Odpad splňující tyto podmínky může být rovněž využit i v rámci jakékoliv jiné 

rekultivační činnosti.  

Na základě výsledků provedených analýz jsem zjistil, že vzorky VP II a VP II a 

VPO splnily požadavky na obsah škodlivin v odpadech používaných na povrchu terénu, 

jak to ukládá vyhláška č. 294/2005 Sb. Jako nevyhovující se tentokrát ukázal VP I, u 

kterého byl obsah niklu v sušině vyšší o 3 mg/kg než tomu dovoluje vyhláška. S tímto 

odpadem by tedy za normálních podmínek nemohlo být dále nakládáno v rámci 

rekultivačních prací. 

 

Tvorba směsi 

Pro ověření možnosti vylepšení vlastností popílku byla vytvořena směs 

nevyhovujícího popílku (VP I) a popela (VPO) - s popílkovým stabilizátem, aby bylo 

zjištěno, zda při tvorbě směsí dojde k vylepšení vlastností. Směs byla vytvořena v poměru 

1:1. Ze všech analýz vyplývá, že vzorky ve směsi se stabilizátem splňují limity stanovené 

legislativou. 
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9 ZÁVĚR 
 

Cílem mé diplomové práce bylo zjistit možnosti využití energetických odpadů – 

popílků a jejich směsí pro povrchovou úpravu terénu. Postupoval jsem systematicky od 

způsobu vzniku energetických odpadů až po jejich možné využití, které jsem ověřil v mé 

experimentální části, v níž jsem se zaměřil na využití popílku na povrchu terénu, které je 

podmíněno nepřekročením limitních hodnot škodlivin, jež jsou stanoveny v příloze č. 11 

vyhlášky č. 294/2005 Sb. 

Odběr vzorků probíhal dle ČSN 01 5111 (015111). Stanovení podílu sušiny bylo 

provedeno v souladu s postupy dle normy ČSN ISO 11465. Analýzou výluhu byly získány 

hmotnostní koncentrace ve výluhu obsažených rozpuštěných složek u těchto ukazatelů: 

DOC, fenolový index, chloridy, fluoridy, sírany, As, Ba, Cd, Cr celkový, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, 

Se, Zn, Mo, rozpuštěné látky, pH, jež byly následně porovnány s nejvýše přípustnými 

hodnotami ukazatelů pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti uvedené v příloze č. 2 k vyhlášce 

č. 294/2005 Sb. Metodika použitá ke stanovení jednotlivých ukazatelů byla provedena dle 

platných technických norem uvedených v příloze č. 12 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. Při 

stanovování obsahu látek v sušině byl proveden rozklad vzorku v souladu s normou ČSN 

EN 13657. Rozklad k následnému stanovení prvků rozpustných v Lučavce Královské, byly 

stanoveny tyto ukazatele: As, Cd, Cr celkový, Hg, Ni, Pb, V BTEX, PAU, EOX, 

Uhlovodíky C10 – C40, PCB. Naměřené hodnoty byly porovnány s limitními hodnotami 

přípustných koncentrací škodlivin v sušině odpadů uvedených v příloze č. 10 k vyhlášce č. 

294/2005 Sb. 

 Na základě výsledků provedených analýz jsem zjistil, že až na vzorky VP I, u 

kterého byl obsah niklu v sušině vyšší o 3 mg/kg než tomu dovoluje vyhláška a vzorku 

popela VPO, kde nevyhovoval v překročení obsahu organického uhlíku (obsah byl vyšší o 

66,40 mg/l), splnily všechny ostatní vzorky požadavky na obsah škodlivin v odpadech 

používaných na povrchu terénu, jak to ukládá vyhláška č. 294/2005 Sb. Z důvodu možného 

využití odpadů při uzavírání skládek, k vytváření uzavírací těsnící vrstvě skládky byly 

vzorky také porovnány s nejvýše přípustnými hodnotami přílohy č. 10 dle vyhlášky 

294/2005 Sb., odpad splňující tyto podmínky může být rovněž využit i v rámci jakékoliv 

jiné rekultivační činnosti.  
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