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Poděkování 

 Chtěl bych poděkovat vedoucímu mé bakalářské práce Petrovi Fečkovi za 

cenné rady v oblasti odpadů z energetiky. 



Anotace 

Tato bakalářská práce pojednává o problematice odpadů z energetiky. Popisuje 

jejich vznik, charakteristiku a následné moţnosti jejich vyuţití. V první kapitole se 

tato bakalářská práce zaobírá problematikou vzniku odpadů z energetiky. Dále 

následuje charakteristika, popis jednotlivých sloţek v odpadu a nakonec 

pojednává o moţnostech vyuţití odpadů z energetiky. 

Klíčová slova: Popílky, jaderný odpad, vyuţití ve stavebnictví 

 

Annotacion 

This thesis deals with problems of waste of energy. Describes their creation, 

characteristics, and subsequent potential uses. In the first chapter of the bachelor 

thesis deals with the problems of waste of energy. Followed by a characteristic 

description of the individual components of the waste and finally discusses the 

possibilities of energy recovery. 

Keywords: Ash, nuclear waste, the use of construction 
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1  Úvod 

S rostoucí ţivotní úrovní člověka se neustále zvyšuje spotřeba energie. Tato 

energie se musí někde a z něčeho vyrobit. Kdyţ pomineme výrobu energie 

z obnovitelných zdrojů, jako jsou např.(voda, slunce, vítr) a nebo jiné moţnosti 

výroby (bioplynové stanice atd.), zbývá nám výroba energie z fosilních paliv 

a jaderná energetika. 

Fosilní paliva se pouţívají v elektrárnách pro výrobu tepelné a elektrické 

energie po celém světě [1]. Při spalování těchto paliv, nám však vzniká mnoţství 

škodlivin, které odchází do ovzduší a také mnoţství odpadu – popílku, popela. 

Mnoţství produkovaných popelů a popílků představuje v oblasti odpadů značné 

mnoţství [1]. Proto je potřeba snaţit se tyto odpady znovu vyuţít. Nejvíce se tyto 

odpady jako jsou popílky, vyuţívají ve stavebnictví.  

Spousta lidí vidí dnes východisko z energetické krize ve formě jádra 

a zvyšování mnoţství získané energie z obnovitelných zdrojů. Já si myslím, ţe 

ano, je potřeba získávat energii i z jiných zdrojů, ale neustále je i potřeba fosilních 

paliv.  

Cílem mé bakalářské práce bylo seznámení se, jaký problém představují 

odpady z energetiky a jaké jsou moţnosti jejich řešení.  
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2 Legislativa 

Podle zákona 185/2001 Sb. Ze dne 15. Května 2001 o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů je odpad- „každá movitá věc, které se osoba 

zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se ji zbavit a přísluší do některé ze skupin 

odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu“. 

Odpady z energetiky jsou podle vyhlášky 381/2001 sb. katalog odpadů 

zařazeny podle skupiny 10 – „odpady z tepelných procesů“. Tato skupina je dále 

rozšířena na 10 01 – „odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě 

odpadů uvedených v podskupině 19 – odpady ze zařízení na zpracování 

(využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod 

mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové 

účely)“.  

Nakonec jsou odpady z energetiky zařazeny podle 10 01 01 – „škvára, 

struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04 – 

popílek a kotelní prach ze spalování topných produktů)“ a 10 01 02 – „popílek ze 

spalování uhlí“. [2]  
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3 Vznik odpadů z energetiky 

V této kapitole se seznámíme s jednotlivými procesy, které vedou ke vzniku 

odpadů z energetiky. 

3.1 Spalování uhlí 

Nejpouţívanějším způsobem výroby elektrické energie, tepla a páry je 

spalování tuhých paliv v tepelných elektrárnách, teplárnách a kotelnách. Při tomto 

způsobu spalování se do ovzduší vypouští největší podíl tuhých i plynných 

exhalátů. Spalování tuhých paliv v oxidační atmosféře je heterogenní pochod, 

probíhající mezi reakčním povrchem paliva a plynnou fází. Uhlí nikdy neshoří 

zcela úplně, jeho zbytek po spalování - popel, obsahuje minerální sloţky 

pocházející ze spalovaného uhlí. Část popela uniká ve formě popílku do ovzduší 

se stopovým mnoţstvím těţkých kovů a radioaktivních látek. Dále z plynných 

sloţek kromě oxidu uhličitého uniká do ovzduší i SO2, oxidy dusíku a v některých 

případech i stopová mnoţství karcinogenních uhlovodíků. [1] 

3.2 Charakteristika spalovacích zařízení 

Na vazbu prvků do popelovin má velký význam charakter spalovacích 

procesů. Tyto spalovací procesy probíhají v různých ohništích: prášková ohniště, 

roštová ohniště a fluidní ohniště.  

Roštová ohniště slouţí ke spalování kusových tuhých paliv ve vrstvě. 

Spalovací rošt plní v ohništi několik funkcí jako například: vytváří a udrţuje vrstvu 

paliva poţadované tloušťky a prodyšnosti, dále zajišťuje přívod vzduchu pro 

spalování a v neposlední řadě zachycuje tuhé zbytky po spalování. Jejich 

nevýhodou je omezený výkon z důvodu konstrukce a v současné době jsou 

vytlačována práškovými ohništi. 

Prášková ohniště se pouţívají ve většině našich elektráren, i kdyţ pomalu 

dochází k přesunu k dokonalejšímu spalování ve fluidní vrstvě. Jako palivo se 

v nich pouţívá uhelný prášek, který je injektován hořáky do spalovacího prostoru. 

Uhelný prášek má oproti uhlí 100 aţ 1000 – krát větší měrný povrch a proto jeho 

spalování probíhá rychleji. 
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Tato ohniště se dělí podle způsobu vypouštění strusky na výtavná 

a granulační. V granulačních ohništích se teplota v jádru plamene pohybuje 

v rozmezí 1100 aţ 1500 °C podle druhu paliva tak, aby nedocházelo k tvorbě 

tekuté strusky a zastruskování ohniště. Jakmile dojde k vychlazení ohniště, vzniká 

tuhá škvára, která spadává ke dnu ohniště, odkud se neustále hydraulicky nebo 

mechanicky odvádí. V takto odvedené škváře se zachytí 15 – 25 % popelovin, 

které jsou obsaţené v uhlí. Další zbytek tvoří jemná zrna popílku, která jsou 

unášena spalinami a z ohniště odcházejí přes odlučovače do komína. 

Aby byl zajištěn výtavný proces je podmínkou udrţení vyšší teploty v ohništi 

neţ je teplota tečení popelovin, z důvodů aby se zbytky po spálení paliva 

shromaţďovaly na dně výtavného ohniště ve formě tekuté strusky. 

Fluidní ohniště spaluje drcené palivo vytvořené vzestupným proudem 

spalovacího vzduchu a vznikajících spalin tak, ţe zrna paliva se vyhoříváním 

postupně zmenšují. Popílek je vynášen do určité výšky, kdy dochází vlivem 

rozšiřujícího se průřezu ohniště k poklesu rychlosti nosného média na hodnotu 

rychlosti vznosu. Přiváděné palivo se spolu se zrny popílku rozvrství podle 

hmotnosti zrn do různých výšek. Aby nedocházelo ke spékání sypkého popílku 

v ohništi, musí mít maximální teplotu niţší neţ je teplota měknutí popelovin. Nízké 

teploty ve fluidním lůţku se dosahuje pouţitím paliva s nízkou výhřevností. [1]  

3.3 Jaderné štěpení  

Dalším velmi důleţitým způsobem výroby elektrické energie je výroba 

pomocí jaderné reakce v jaderných elektrárnách. 

Při jaderných reakcí se uvolňuje obrovské mnoţství energie. Energeticky 

významné jsou štěpné jaderné reakce, při nichţ se nuklid štěpí účinkem neutronů 

tak, ţe se uvolní větší počet neutronů, neţ kolik se na štěpení spotřebovalo. Tuto 

vlastnost mají nuklidy 235U a 239PU, které se pouţívají jako jaderné palivo. [3] 

Při tomto způsobu výroby elektrické energie nám vznikají 2 druhy 

radioaktivních materiálů [4]: 

 radioaktivní odpad – je odpad, který vzniká při provozu reaktoru především 

ozářením jeho dříve neaktivních součástí, materiálu a vybavení. Tento 
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druh odpadu se upravuje lisováním, bitumenní nebo vitrifikací, uzavírá se 

do bezpečného obalu a ukládá do zabezpečených uloţišť. Skoro všechny 

tyto odpady jsou středně a nízkoaktivní. 

 Pouţité jaderné palivo – jedná se o vysoce aktivní materiál, který je 

z hlediska nebezpečnosti třeba dlouhodobě izolovat od ţivotního prostředí 

4  Popílky  

Popílky patří mezi nejjemnější frakce zbytku ze spalování uhlí o zrnitosti 0 – 

1 mm, které jsou zachytávány v odlučovačích. Tvoří významný objem celkového 

energetického odpadu ze spalování fosilních paliv asi 75 – 85 %. Je to 

heterogenní materiál tvořený částicemi s rozdílnými fyzikálními, chemickými, 

mineralogickými, morfologickými a technologickými vlastnostmi, které jsou 

ovlivňované: kvalitou spalovaného uhlí, technologií spalovacího procesu. [1] 

4.1 Vlastnosti popílků 

Popílek je heterogenní směs částic, která se liší velikostí, chemickým 

sloţením a tvarem. Všechny tyto parametry jsou dány především kvalitou 

spalovaného uhlí a velký význam má i typ spalovacího zařízení. 

Popílky jsou charakterizovány fyzikálními, morfologickými, chemickými 

vlastnostmi a chemickým a mineralogickým sloţením, z kterých mezi 

nejvýznamnější parametry patří obsah nespalitelného podílu, granulometrie, 

obsah cenosfér a plerosfér, hustota, měrný povrch, zastoupení krystalické 

a amorfní fáze, obsah magnetických minerálů, povlaky na povrchu částic, 

zastoupení majoritních a minoritních prvků. [1] 

4.1.1 Mineralogické složení popílků 

Mineralogické sloţení popílku je dáno obsahem a druhem takových 

minerálů, které se v uhlí přirozeně vyskytují a stupněm jejich tepelné přeměny. 

Krystalická fáze je v popílcích z černého uhlí zastoupena asi 10 %. U popílků 

z výtavných ohnišť je to méně neţ 15 %. [1]  
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Popílky z černého a hnědého uhlí z výtavných a práškových granulačních 

kotlů obsahují tyto hlavní skupiny minerálních látek [6]:  

 vodnaté silikáty a alumosilikáty,   

 minerály ţeleza, novotvary, jejichţ chemické sloţení je ve škále FeO, 

Fe2O3, Fe3O4 aţ po kovové Fe, 

 karbonátové skupiny, např. kalcit, siderit, 

 akcesorické minerály, např. křemen, cristobalit 

 skelnou fázi, jejíţ obsah závisí na podmínkách spalování, 

 zbytky nespáleného uhlí, které se skládají z celé škály minerálních 

novotvarů, od původního uhlí aţ po koks. 

Pro fluidní popílky je charakteristický obsah Ca, který se kvůli odsiřování 

uhlí přidává do spalovacího procesu, nejčastěji ve formě vápence. Krystalickou 

fázi tvoří mineralogické novotvary [5]: magnetit, anhydrit, portlandit, sádrovec, 

kalcit, křemen, hematit, bazanit, ettringit, hanebachit, traumazit, tobermorit, 

portlantit. 

Další moţnost rozdělení mineralogické sloţky popílků z hlediska 

hydraulicity je na aktivní a neaktivní [7]. 

Aktivní sloţky jsou: 

 Hydraulické amorfní (amorfní bazické strusky s vysokým obsahem Al2O3, 

část sklovité fáze, aktivní SiO2) 

 Hydraulické krystalické (metakaolinit, hlinitany), 

 Nehydraulické (CaO, MgO, anhydrid) 

 Budiče (sulfidy, alkalické soli) 

Neaktivní sloţky jsou: 

 Nespálené uhlí, 

 Struska s vysokým podílem SiO2 

 Krystalické sloţky (křemen, mullit) 
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Další velmi důleţitou charakteristikou popílků je jejich tavitelnost, důleţitá 

při rozdílných způsobech zpracování. Popílky se rozdělují do základních tří 

skupin podle bodu tání [1]:  

1. Lehce tavitelné – bod tání 1040 – 1200 °C, 

2. Středně tavitelné – bod tání 1200 – 1425 °C, 

3. Těţce tavitelné – bod tání je větší neţ 1425 °C. 

4.1.2 Chemické složení popílků 

Mezi další rozdělení popílků patří rozdílné chemické sloţení. Různorodé 

chemické sloţení je následkem toho, ţe při vlastním spalování jemně mletého 

paliva všechny mineralogické sloţky podléhají různě dlouhou dobu vysokým 

teplotám a mohou ještě navíc procházet oxidačním nebo redukčním prostředím 

a také dochází k tavícím, aglomeračním, kondenzačním a sublimačním procesům. 

Z důvodu velmi krátké době průchodu spalovaných částic vysokou teplotou ohnišť 

dochází k jejich roztavení a tím k reakci v kapalné fázi jen na povrchu. Popílky 

pokaţdé obsahují kromě nerostných zbytků i zbytky původního či do různého 

stupně přeměněného paliva.[1] Chemické sloţení popílků je v časté míře informací 

o sloţení původního uhlí, jehoţ spálením popílek vznikl [8]. 

Část popelovin je vázána na organickou hmotu, často však bývají přítomny 

i humáty ţeleza, hliníku a jiné sloučeniny. 

Proces proměn při zahřívání anorganického podílu uhelné vsázky probíhá 

jako plynulá změna původních minerálů tvořících popeloviny aţ po zkapalněnou 

směs sloučenin – roztavených minerálů, euteklitických směsí i roztavených prvků. 

Při teplotách nad 1050–1200 °C jsou základními produkty rozkladu jílových 

a slídových minerálů [8]: aluminy, spinely, enstatit, kordinit, mullit, leucit, sklo. 

V následující tabulce 1 je uvedeno charakteristické chemické sloţení 

popílků vzniklých při spalování černého i hnědého uhlí. [1] 
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Tabulka 1. Charakteristické složení popílků 

Chem.sloţka SiO2 Al2O3 FeO TiO2 CaO MgO K2O Na2O SO3 

Černé uhlí 

(%) 

50-57 25-30 3,5-8 0-1 2-4 1,5-3,0 2,5-5,0 0,2-2,0 0,5-1,2 

Hnědé uhlí 

(%) 

43-60 19-34 3,0-6,0 1-7 4-6 0-2 0-2 0,5-1,0 0-5 

 

V tabulce 2 je uvedeno průměrné chemické sloţení popílku z fluidního 

a klasického spalování [9]. 

Tabulka 2. Průměrné chemické složení popílku z klasického a fluidního spalování 

Popílek 

Zastoupení sloţek (%) 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO K2O Na2O SO3 Ztráta ţíháním 

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

Fluidní 42,34 19,44 5,79 1,55 18,21 2,49 1,41 0,37 5,26 10,7 

 

Popílky z fluidních topenišť hodnocené jako celek mají poměr SiO2 : Al2O3 

celkem zachovaný 2:1, jako je tomu u klasických popílků, ale tyto sloţky tvoří 

zhruba 60 % hmoty (u klasických popílků je to 80 %). Ke sníţení dochází z důvodu 

zvýšeného obsahu CaO. [1] 

4.1.3 Geochemie popílků 

Popílky, které pochází z běţných prachových ohnišť, jsou tvořeny z 80 aţ 

95 % amorfními alumosilikáty. Amorfní fáze velmi zásadním způsobem ovlivňují 

pucolánové a latentně hydraulické vlastnosti popílků. Pokud je podíl krystalické 

fáze a nedopalu v popílcích vysoký vede to k oslabení pucolánových reakcí. [1] 

Při studiu geochemického charakteru popílků z výtavných ohnišť bylo 

zjištěno [10], ţe obsahy majoritních prvků (Si, Al, Fe, Ti, Ca, Mg, K a Na) se pro 

jednotlivé zrnitostní třídy příliš nemění. Chemické sloţení ovlivňuje měrný 

prachový odpor částic, který je velmi důleţitý k procesu odlučování prachů 

v elektrických odprašovačích. Ke sníţení měrného prachového odporu slouţí 
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alkalické sloţky (K2O a Na2O), zatímco Al2O3 a SiO2 ve skelné fázi přispívají ke 

zvýšení měrného prachového odporu. Popílky, které pocházejí z granulačních 

ohnišť, mají hodnoty měrného prachového odporu v rozmezí 1010 aţ 1011     

Ω.cm-1. U popílků z výtavných ohnišť s vyššími podíly skelné fáze je měrný 

prachový odpor aţ o řád vyšší[10]. 

Doprovodné prvky v uhlí 

Velmi důleţitým faktorem pro zjištění chování doprovodných prvků 

v průběhu hoření uhlí je jejich vazba v uhelné hmotě a popelovinách a následně 

charakter a podmínky spalovacího procesu. Stopové prvky mohou vázány buď 

organickými nebo anorganickými vazbami na minerální fáze, coţ je určeno afinitou 

prvků. Mezi nejčastěji zastoupené minerální fáze v uhelné hmotě patří: jílové 

minerály (kaolinit, illit, tektity) a sírany (hlavně sádrovec). Ze sulfidů jsou nejčastěji 

zastoupeny: pyrit a markazit, hexagonální pyrhotin, monoklinický pyrhotin a greigit, 

který je v uhelné hmotě stabilní při teplotě 300 °C. Vazba stopových prvků na 

jednotlivé minerální fáze popelovin byla studována Finkelmanem [11], který uvádí 

tuto přednostní vazbu: 

Jílové minerály: Cr, F, Rb, Ti, V 

Sulfidy: Sb, As, Cd, Cu, Pb, Hg, Ni, Se, Zn 

Karbonáty: Ba, Mn, Sr    

Sulfáty: Ba, Sr 

Fosfáty: Ba, F 

Problematikou vazby doprovodných prvků v uhelné hmotě se zabývala řada 

autorů. Zubovič [12] vyjádřil vazbu stopových prvků na organickou substanci 

pomocí tzv. organické afinity. Z velké části můţou být stopové prvky vázané na 

uhelnou hmotu i minerální fáze, ale germanium, berylium, bor a galium jsou 

vázány hlavně na organické sloţky. 

Prvky, které vykazují afinitu k anorganickým látkám definoval Querol [13] takto: 

Jílové minerály: Al, P, Li, K, Mg, Na, Cr, Ni, Cu, Ga, Rb, V, Sr, Z, Sn, Cs, Ba, Ta, 

Pb, Bi, Th a U 
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Fe- sulfidy: S, Fe, Ni, Co, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, W, Pb a Tl 

Karbonáty: C, Ca, Mn a Co 

Sulfáty: S, Ca, Fe a Ba 

Ostatní minerální fáze: karbonáty a sulfidy, jílové minerály a sulfidy 

Organické látky: C, N, S, Be, Ge, V, W a Zr 

Při spalování uhlí se prvky rozdělují mezi loţový popel a úletový popílek 

v určitém poměru. Z poměru mezi úletovým popílkem a loţovým popílkem lze určit 

tzv. index segregace viz. Tab. 3 [1]. 

Tabulka 3. Rozdělení prvků podle indexu segregace  

Prvky, které se koncentrují v úletovém popílku Index 

segregace > 1 
As, B, Bi, Cd, Ge, Hg, Mo, Pb, S, Se, Sb, Sn, Tl 

Prvky, které se více koncentrují v loţovém popílku. 

Index segregace < 1 

C, Cu, Fe, Mn 

Prvky, které nevykazují ţádnou segregaci. Index 

segregace se pohybuje v rozmezí 1 – 1,5 

Li, Be, V, Cr, Co, Ni, Zn, Ga, Rb, Sr, Zr, Y, Cs, Ba, 

Ta, W, Th, U, Al, Ca, K, Mg, Na, P, Ti 

 

Index segregace > 1 je u těch prvků, které vykazují afinitu k CaO + 

sulfátům. U této skupiny prvků dochází k adsorpci na CaO podobným 

mechanizmem, jak dochází k fixaci síry během odsiřování plynů (CaO + SO3 = 

CaSO4). [1] 

Chování prvků v produktech spalování 

Vazba stopových prvků v jednotlivých produktech spalování není závislá 

pouze na charakteru vazby v uhelné hmotě, ale i na řadě dalších faktorů jako je 

geochemické chování prvků a velikost částic. Davison et al. [14], na základě studia 

sublimace a kondenzace, rozdělil prvky do tří skupin podle jejich schopnosti se 

přednostně koncentrovat v různě velkých částicích. První skupina je tvořena prvky 

se zvýšenou schopností koncentrace (As, Cd, Cr, Ni, Pb, Sb, Ti, Zn a S). Druhá 

skupina je tvořena prvky se sníţenou schopností koncentrace (Al, Be, Fe, Mg, Si 

a V). Poslední třetí skupina je tvořena prvky bez schopnosti koncentrace (Bi, Ca, 

Co, Cu, K a Sr). 
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Colles [15] rozdělil prvky podle jejich přednostní vazby do různých velikostí 

částic na tři skupiny: 

1. Litofilní – nabohacují se v malých částicích popílku (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, 

Ti) 

2. Chalkofilní – se zmenšováním částic se zvyšuje jejich koncentrace (As, Cd, 

Mo, Pb, Se, Zn) 

3. Prvky nevykazující ţádnou závislost (Be, Co, Cu, Ni a prvky vzácných 

zemin) 

Vassilev [16] zjistil, ţe se stopové prvky koncentrují nejprve v nemagnetické 

frakci, dále ve frakci o hustotě větší neţ 2,9 g.cm-3 a v nejmenších zrnitostních 

třídách. Do kuličkovitých agregátů se nejprve váţe Zr, Cs, La, Sc, Ti, Cr, Zn, Sb, 

Pb a U. V hrubozrnnějších angulárních částicích se většinou objevují siderofilní 

prvky. Prvky litofilní se váţou přednostně do amorfních skel a dále do krystalické 

nemagnetické fáze o vysoké hustotě. Do této skupiny jsou přednostně zařazeny 

Sr, Zr, W, Y, Nb, Mo, Ba, La, Ce. Z velké většiny je mnoho siderofilních prvků 

vázáno na Fe-oxidy, které se často vyskytují ve formě sférických kuliček, ale 

můţou být vázány ve skelné fázi, nebo v alumosilikátech. Chalkofilní prvky, mezi 

které Vassilev [16] řadí Cu, Zn, Ga, Ge, As, Sn, Sb a Pb, mohou samostatně 

vytvářet akcesorické fáze, jejichţ velikost se většinou pohybuje v rozmezí 0,01 – 5 

µm. V nemagnetické frakci se hlavně shlukuje Cu, Zn, Ge. Radioaktivní prvky 

nevykazují ţádnou schopnost přednostní koncentrace. 

Při spalování fosilních paliv je většina stopových prvků vázána do 

jednotlivých fází produktů spalování, ale i tak jsou některé z nich částečně 

emitovány do ovzduší. Egorov in [16] definoval tzv. bilanční koeficient, ze kterého 

vyplývá, jaká část koncentrace prvků můţe být emitována do ovzduší. 

10 %                   Nb, Ta, Sn, Th 

20 %                   Y, Cs, Eu, Co, Ni, Ga 

20-30 %              Sr, La, V 

30-40 %              Be,Ce, Hf, Sc, Cr, As, Sb 

40-60 %              Zr, Mo, Ba, Cu, Zn, Ge, Pb, U 
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Z těchto hodnot bilančního koeficientu je vidět, ţe do atmosféry pronikají 

chalkofilní a některé litofilní prvky. Tento únik je způsoben zejména jejich 

intenzivní evaporací a sublimací během spalovacího procesu dále ještě částečnou 

kondenzací. 

Smith [17] rozděluje stopové prvky podle jejich těkavosti v průběhu 

spalovacích procesů do 4 tříd. 

1. Netěkavé prvky- kondenzují převáţně v tuhých podílech spalování- Al, Ba, 

Be, Ca, Ce, Co, Cr, Eu, Fe, Hf, K, La, Mg, Mn, NI, Rb, Sc, Si, Sm, Sr, Ta, 

Th, Ti, U, Zr 

2. Těkavé prvky- kondenzují po ochlazení plynů jako oxidy, chloridy nebo 

sulfidy- As, B, Ba, Be, Cd, Co, Cu, Ga, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Te, Tl, V, Zn 

3. Přechodné prvky- Ba, Bi, Co, Cr, Cs, Cu, I, Mo, Na, Ni, Se, Sr, Ta, U, V, W 

4. Těkavé prvky- jsou emitovány z komínů- B, Br, Cl, Hg 

Z dalších kdo se zabýval problematikou chování prvků v produktech 

spalování je Lindberg [18], který rozdělil prvky na základě jejich přednostní 

koncentrace v částicích. Na, V, Cr, Ni a Sc se koncentrují hlavně ve velmi malých 

částicích (pod 40 µm), zatímco u Mg, K, Ca, Ti, Mn, Fe, Co, Al a Si nebyla zjištěna 

přednostní koncentrace v popílcích. 

Dalším kdo studoval přednostní koncentrace stopových prvků je Tauber 

[19], který uvádí, ţe většina sférických částic v popílcích je pokrytá velmi jemnou 

vrstvičkou (0,01µm), která je tvořena většinou lístkovitými krystaly nebo zase velmi 

jemnými sférickými kuličkami. Ke vzniku těchto nových fází dochází při kondenzaci 

spalin, velmi často mají magnetit-maghemitové sloţení s vysokým nabohacením 

stopových prvků. Tauber [19] také neprokázal výrazné změny v chemickém 

sloţení jednotlivých zrnitostních tříd popílků. 

Chování prvků v prachových ohništích 

Na chování stopových prvků v uhlí má velmi velký vliv změna teploty během 

spalovacího procesu. Během spalovacího procesu dochází k uvolňování těkavých 

stopových prvků, které se vyskytují v anorganické i v organické uhelné substanci. 

Stopové prvky, které vykazují vyšší afinitu k organické substanci během spalování, 

vytěkají ve vyšší míře neţ prvky vázané do minerálních fází, coţ podle Smitha [20] 
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platí zejména pro chalkofilní prvky: Zn, Ga, Ge, As, Se a Pb. Ostatní prvky Al, Si, 

K, Ca, Mn, Ti, Fe, Rb, Sr, Y, Zr a Nb měly při rozdílné afinitě k organické substanci 

stupeň vytěkání přibliţně stejný. 

Mezi nejvýznamnější faktor ovlivňující těkání stopových prvků je teplota, se 

vzrůstající teplotou stupeň těkání vzrůstá viz. Obr. 1. Z křivek na obrázku obr. 1 je 

zřejmé, ţe při teplotě nad 400 °C více neţ 90 % z prvků (As, Se, Br, I a Hg) jiţ 

vytěkalo. Kromě teploty spalování je dalším důleţitým ukazatelem tlak par 

stopových prvků. Křivky tlaku par vybraných stopových prvků jsou uvedeny na obr. 

2. S výjimkou Cr, Ni a Co vykazují stopové prvky (Hg, As, Cd, Pb, Zn a jejich 

sloučeniny) body varu menší neţ 1600 °C, coţ znamená, ţe se mohou během 

spalovacího procesu přeměnit v páru. Protoţe se stopové prvky v uhlí nevyskytují 

v elementární formě, je lepším kriteriem porovnání bodu varu příslušných oxidů 

[17], které jsou uvedeny v následujícím přehledu: 

 Oxidy s body varu niţší neţ 600 °C   Hg, Se, Cs 

 Oxidy s body varu v rozmezí 600 – 800 °C ----- 

 Oxidy s body varu v rozmezí 800 – 1000 °C  As,Li 

 Oxidy s body varu v rozmezí 1000 – 1200 °C  Rb 

 Oxidy s body varu v rozmezí 1200 – 1400 °C  Na 

 Oxidy s body varu v rozmezí 1400 – 1600 °C  Sb, Pb, Sn, K, Cd 

 Oxidy s body varu v rozmezí 1600 – 1800 °C  V, Cu, B 

 Oxidy s body varu v rozmezí 1800 – 2000 °C  Tl, Bi, Ni, Mo, Zn, W 

 Oxidy s body varu v rozmezí 2000 – 2400 °C   Ba, Ti 

 Oxidy s body varu v rozmezí 2400 – 2800 °C   Fe, Co 

 Oxidy s body varu v rozmezí 2800 – 3000 °C   Mg, Ca, Si, Al, Cr, Sr 

Předpoklad moţnosti vytěkání stopových prvků nelze zjednodušit pouze na 

aplikaci hodnot bodů varů, ale je důleţité uvaţovat o charakteru redukční 

atmosféry na začátku spalovacího procesu a formu výskytu jednotlivých stopových 

prvků, které mohou být obsaţeny v chemických sloučeninách s rozdílnou 

schopností těkání. [1] 
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Obrázek 1.Stupeň vytěkání stopových prvků v závislosti na teplotě 

1-Hg, 2-Se, 3-Br, 4-I, 5-As [1] 

 

Obrázek 2. Křivky tlaků par stopových prvků a jejich sloučenin [1] 
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Po procesu spálení se skoro všechny stopové prvky nachází ve formě 

oxidů. Při ochlazování proudu spalin můţe docházet ke kondenzaci oxidovaných 

stopových prvků [17]. Plochy, na kterých dochází ke kondenzaci, jsou většinou 

částice popílků unášené proudem spalin. Určitá část vytěkaných stopových prvků 

kondenzuje hned na stěnách topných ploch, nebo dochází ke tvorbě velmi 

jemných částic, které jsou sloţeny z produktů kondenzace. Většina těkavých 

stopových prvků kondenzuje při ochlazení spalin na 130 aţ 140 °C. [1] 

Aby docházelo k odloučení těkavých stopových prvků je kromě teploty 

kondenzace důleţité i teplotní rozmezí, při kterém dochází k odprášení spalin [21]. 

Pokud je teplota vyšší sniţují se obsahy stopových prvků v prachu z čistého plynu 

viz. Obr 3. 

 

Obrázek 3. Obsahy stopových prvků v prachu z čistého plynu po průchodu suchým ohništěm v 
závislosti na teplotě [1] 

 

Kondenzace vytěkaných stopových prvků je z důvodu vyšších parciálních 

tlaků těchto plynných součástí spalin intenzivnější ve výtavných ohništích se 

zpětným vedením popílků, coţ dokumentují výsledky Kolba a Taubera [22], kteří 

zjistili vyšší obsahy Zn, Cd a Pb v popílcích z výtavných ohnišť. Hodně stopových 
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prvků, které jsou těkavé během spalovacího procesu, vykazují velkou závislost 

mezi koncentrací prvku a velikosti zrna. Z toho plyne, ţe podmínky vytěkání 

stopových prvků a jejich následnou kondenzaci hlavně určují pouţité druhy uhlí, 

typ ohniště, charakter odprašovacího zařízení a méně důleţitě zátěţ 

elektrárenského zařízení. Dalším kritériem, na kterém závisí kondenzace 

vytěkaných stopových prvků je obsah prachových částic ve spalinách, které zde 

mají funkci potenciálních “kondenzačních zárodků”. Tyto povrchové vrstvy, které 

jsou vytvořeny kondenzací na částicích popílku, mají tloušťku asi 0,05 µm. 

Smith [17] uvádí, ţe určité prvky jsou v jemných praších (< 10 µm) více 

koncentrovány, neţ je tomu tak v hrubozrnných třídách popílků. Smith [20] dále na 

základě svých experimentálních výsledků uvádí, ţe mezi obsahy stopových prvků 

v popílcích z elektrických odprašovačů a emitovanými prachy z čistého plynu není 

ţádný rozdíl při dodrţení stejné granulometrie analyzovaných částic. V částicích o 

rozměrech okolo 1µm dochází k výraznému nabohacování Zn, As a Pb, 

ale i dalších stopových prvků Cr, Co, Ge a Mo, jak můţeme vidět na obr. 4. 

 

Obrázek 4. Koncentrační profily stopových prvků v popílku v závislosti na granulometrii [1] 
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Studiem jak se chovají prvky během spalovacího procesu, vedlo některé 

autory [15, 23, 24] k jejich rozdělení do čtyř skupin. Prvky uvedené v závorce se 

podle různých autorů mohou vyskytovat klidně v několika skupinách. Samotné 

rozdělení prvků do jednotlivých skupin je graficky vyjádřeno na obr. 5. 

 

 

Obrázek 5. Rozdělení stopových prvků z hlediska jejich obohacení 

 v popílcích z práškových ohnišť [19] 

1. Skupina: (Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Sc, Ti, Mn, Co, Rb, Sr, Cs, Ba, La, Be, 

Sm, Eu, Tb, Dy, Yb, Hf, Ta) 

Jak lze vidět mnohé těchto prvků patří k litofilním nebo siderofilním prvkům. 

Charakteristikou těchto prvků a jejich sloučenin je, ţe mají vysoké body varu a tlak 

par při spalovacích teplotách je minimální. Z toho vyplývá jejich indiferentní 

chování vůči změně spalovacích podmínek.  Jako normovací prvek pro stanovení 

faktoru obohacení EF (faktor obohacení) se často pouţívá hliník. Faktory EF u 

těchto prvků jsou přibliţně 1 a to znamená, ţe tyto prvky jsou skoro rovnoměrně 

rozděleny v odpadech ze spalování v prachových ohništích. 

2. Skupina: (Be, Cr, Co, Cu, Zn, Ga, As, Se, Mo, Cd, Sb, Ba, W, Pb) 

V této skupině jsou zastoupeny převáţně prvky chalkofilní. Tyto prvky mají 

relativně nízké body varu a tlak par, a proto mohou v průběhu spalovacího 

procesu těkat. Kdyţ dochází k ochlazování spalin tak se koncentrují na povrchu 
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popílkových částic. Zvýšené obsahy těchto prvků se nachází ve frakcích jemného 

prachu. Faktory obohacování EF těchto prvků jsou větší neţ 1. [1] 

3. Skupina: (Be, Na, V, Cr, Co, Ni, Cu, Sr, Ba)  

V této řadě jsou prvky, které se nedají jednoznačně přiřadit k výše 

uvedeným skupinám. Chování těchto prvků je hlavně závislé na podmínkách 

spalování a je specifické pro určitý druh spalovacího zařízení. [1] 

4. Skupina: (B, F, Cl, S, Hg) 

V této skupině se jsou prvky, které se vyskytují po spalování v plynné formě 

a jako plyny jsou také emitovány. Faktory obohacení EF těchto prvků jsou menší 

neţ 1. [1] 

Důvodem zvýšeného obsahu prvků v jemných zrnitostních třídách je 

obvykle nakoncentrování prvků v povrchové vrstvě částic. Lincol [25] uvádí, ţe při 

studiu průřezu částic zrnitostní třídy 75 aţ 100 µm jsou některé prvky uvnitř částic 

nerovnoměrně distribuovány. Jsou to hlavně V, Cr, Zn, Tl a Pb, které se více 

koncentrují v povrchové vrstvě neţ uvnitř zrna, rozdíl mezi koncentrací na povrchu 

a uvnitř jádra je u Pb asi čtyřnásobný a u Tl čtyřicetinásobný. K takto podobným 

výsledků dospěl i Hansen [26], který kromě V, Zn a Tl uvádí aţ 70 % nabohacení 

povrchové vrstvy zrn popílků o As, Se, Mo, Cd a Sb. Z analýz průřezů zrn 

popílkových částic provedené Lintorem [27] vyplývá, ţe obsah prvků je konstantní 

do vzdálenosti asi 0,05 µm od povrchu částic a obohacení povrchové vrstvy částic 

popílku velmi dobře koreluje s nabohacením prvků ve výluhu. 

V této kapitole můţeme vidět, ţe distribuce stopových prvků v jeho 

jednotlivých fázích je hlavně ovlivňována spalovacím procesem a vlastním 

chováním prvků během průběhu tohoto procesu. Dále je distribuce stopových 

prvků závislá na velikosti zrna a chemickém sloţení popílku, které podmiňují 

výskyt určitých asociací stopových prvků. [1] 

4.2 Užitkové složky popílků 

Bez úpravy je pouţití popílku omezeno především na vyuţití ve 

stavebnictví. Aby se mohlo vyuţívat ve větší míře, je potřeba jej nějakým 
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způsobem úpravy zpracovat. Způsob úpravy musí být zaměřen na koncentraci 

a získávání všech nebo alespoň většiny uţitkových sloţek obsaţených 

v popílcích. Jednotlivé uţitkové sloţky jsou uvedené v následující tabulce 4 [1]. 

Tabulka č. 4: užitkové složky v popílcích, jejich získávání a využití 

Sloţka Způsob získávání Způsob vyuţití 

nedopal třídění, flotace výroba energie 

cenosféry třídění Plniva 

Fe minerály, magnetit, maghemit, 

hematit 

elektromagnetická separace výroba Fe a Fe- sloučenin. 

zatěţkávadla pro gravitační 

úpravu 

Al minerály,hydrargillit hydrometalurgický, 

biohydrometalurgický 

výroba Al 

Al-Si minerály, zeolit. skupiny, 

mordenit, philipsit, klinoptilolit  

(neuvádí se) Přírodní sorbenty, hnojiva, 

detergenty 

Si minerály, křemen, cristobalit, 

wolastonit, analcim, richterit, 

cuspidin, analcin 

(neuvádí se) teoreticky na výrobu Si, ale 

technologicky a ekonomicky 

nepřijatelné  

Ca minerály, anhydrit, sádrovec (neuvádí se) ve výrobě stavebních hmot 

Amorfní Si Al fáze částečná koncentrace, gravitační 

úpravou 

výroba syntetického zeolitu, 

stavebních materiálů 

stopové, vzácné prvky Ge hydrometalurgicky výroba Ge 

 

Ve skutečnosti jsou v praxi zavedeny převáţně metody získávání nedopalu 

a jeho následné zuţitkování. U ostatních sloţek dochází většinou k aplikovanému 

výzkumu. [1] 

4.2.1 Nedopal  

Provedení petrografických zkoušek na početných vzorcích popílků 

s vysokým obsahem nespáleného uhlí ukázaly, ţe nespálený uhlík není vţdy 

vizuálně stejný [28]. Byly identifikovány tři mikroskopické odlišné typy uhlíku: 

a) Částice inertitu, které jsou patrně unášeny ze spalovacího zařízení před 

tavením anebo spalováním 
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b) izotropní koks, 

c) anizotropní koks,   

přičemţ poslední dva typy prošli procesem tavení. 

Tyto uvedené částice mohou být dále členěny např. podle tvaru, objemu 

pórů a tloušťky stěn. U všech typů uhlíku izolovaných z popílku byly podobné 

hustoty, i kdyţ pocházely z rozdílných zdrojů popílku, inertit 1,5-1,6 g.cm-3, 

izotropní koks 1,72-1,78 g.cm-3, anizotropní koks 1,88-1,95 g.cm-3 [29]. 

„Fečko a kol. [30] zkoumali petrografický charakter nedopalu na vzorcích popílků 

z elektrárny Opatovice. Petrografická analýza byla realizována na směsném 

vzorku, (který vznikl smísením 3 druhů popílků a to popílku čerstvého, 5 a 20 let 

deponovaného)“. 

Zkoumaný směsný vzorek obsahuje podle výsledků petrografické analýzy zrna 2 

typů [1]: 

a) zrna nealterovaného a částečně přeměněného uhlí, 

b) zrna hnědouhelného koksu. 

U zrn prvního typu se dala rozlišit mikropetrografická struktura uhelné 

hmoty, která je tvořena především macerály, textitem a detritem. Textit je macerál 

skupiny huminitu, je to označení pro rostlinné buněčné stěny, které jsou v uhelné 

hmotě zastoupeny buď samostatně, nebo ve větších částicích. Odolnost 

rostlinných pletiv můţe být podmíněna obsahem pryskyřice, kutinu, suberinu 

a tříslovinami a dále tloušťkou pletiva. V důsledku vláknitosti a elastičnosti uhlí 

u nízkého stupně prouhelnění je špatně drtitelný. Při procesu tepelného 

zpracování průběhu nízkoteplotní i vysokoteplotní karbonizace se docela špatně 

rozkládá za vzniku dehtových látek. [1] 

Detrit je představitel skupiny mikrolitotypů, ve kterém mohou být dále 

zastoupeny tyto mikrolitotypy [1]: 

 eutextit: obsahuje zcela zachovaná pletiva 

 mediotextit: rostlinná pletiva jsou částečně gelifikována 

 gelotextit: rostlinná pletiva jsou úplně gelifikována 
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Stupeň prouhelnění matrice úplně určuje charakter karbonizace, 

gelifikována pletiva jsou termicky hodně špatně rozloţitelná. 

„Velikost uhelných zrn ve vzorku se pohybovala až okolo 4 mm. Podíl zrn 

nealterovaného a částečně přeměněného uhlí tvořil 56 % z celkového množství 

uhlíkaté fáze. Zrna hnědouhelného koksu byla charakteristická vysokou 

odrazností, jemně zrnitou strukturou, pórovitostí a kontrakčními puklinami. 

V některých zrnech byla patrná částečná výplň pórů hmotou oranžové barvy 

(oxidy železa)“.[1].. 

Zrna zkoksovatělá tvořila 44 % vzorku. Charakter jednotlivých macerálů 

a zrn hnědouhelného koksu jsou vidět na obrázcích 20 aţ 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6. Struktura macerálu – textit (mediotextit), zvětšeno 
300x [1] 

Obrázek 7. Struktura macerálu – detrit, zvětšeno 300x [1] 
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Při sniţování velikosti částic roste průměrná hustota uhlíkatých částic. 

Hustota uhelných částic je před procesem spalování asi okolo 1,1-1,6 g.cm-3. 

Pokud dochází k nedokonalému spalování uhlí má to za následek relativně nízkou 

hustotu částic, přičemţ nedopal má hustotu niţší neţ 1,7 g.cm-3. Při spalování při 

vysokých teplotách nedopal tvoří polokoks, který můţe být klasifikován jako 

izotropní a anizotropní. Izotropní polokoks má jemnou strukturu stěn a hustotu 

částic kolem 1,7 a 1,9 g.cm-3 a můţe být pouţitý v aplikacích jako aktivní uhlí. [1] 

Anizotropní polokoks má hustotu částic kolem 1,9 aţ 2,2 g.cm-3, hrubostěnnou 

strukturu a malý aktivační potenciál. [31]      

Obrázek 8. Tepelně alterované (zkoksovatělé zrno), zvětšeno 
300x [1] 

Obrázek 9. Hnědouhelný koks s póry (bílá) vyplněný oxidem 
železa, zvětšeno 300x [1] 
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5 Likvidace a využití odpadů z energetiky  

V České republice bylo v roce 2008 vyprodukováno asi 618362 tun odpadu 

škváry, strusky a kotelního prachu a 790867 tun popílku ze spalování uhlí. 

Celkové mnoţství odpadů z energetiky bylo v roce 2008 asi 2 mil. tun. Celkově 

bylo v EU vyprodukováno v roce 2008 asi 6 mil. tun odpadu škváry, strusky, 

kotelního prachu a popílku. [40] 

5.1 Skládkování popílků 

Většina tuhých zbytků po spalování je v současné době v mnoha státech 

skládkováno. Ukládáním odpadů na skládky a odkaliště se zabírá půda, dále se 

sniţují moţnosti jejich následného vyuţití a dochází k negativnímu působení na 

ţivotní prostředí. Aby se docílilo sníţení ekologických problémů skládek popílků je 

potřeba zdokonalit metody dopravy a skladování, aby se předešlo jejich 

rozprašování a neţádoucímu sesuvu vrstev materiálu. Z toho důvodu vyuţívá 

peletizace popílků, čímţ se upevňuje povrch skládky. Dalším problémem při 

přímém skládkování popelovin bez jejich úpravy je vyluhování toxických prvků 

a těţkých kovů, obsaţených v těchto odpadech, do ţivotního prostředí. Jednou 

z moţností bezpečnějšího způsobu ukládání energetických odpadů je vytváření 

stabilizátu. U fluidních popílků je jejich úprava s produkty odsíření při vyuţití 

stabilizační technologie mísení popelů s optimální dávkou vody hodnocena jako 

ekologicky vhodný způsob likvidace. Nevýhodou je, ţe dochází ke ztrátě 

uţitkových sloţek (nespálené zbytky uhlí, magnetitové ţelezo aj.), a tím dochází 

k znehodnocení jako zásoby surovin. [1] 

5.2 Solidifikace 

Při suchém odebírání vedlejších energetických produktů a jejich sloţek je 

moţno jejich přímé uplatnění u odběratelů a vyuţití specifických vlastností 

produktu i k rekultivaci odkališť a k tvarování reliéfu krajiny v souladu s poţadavky 

v dané lokalitě. Nedílnou součástí technologie suchého odběru jsou míchací 

centra k přípravě směsí podle receptur, přizpůsobených účelu vyuţití směsí. [1] 
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Mnohé z elektráren si pro produkty spalování a odsíření kouřových plynů 

zajistila certifikáty a tím tyto produkty přestaly být odpadem a staly se pouţitelným 

produktem. Většiny těchto produktů nejsou vţdy ukládány na úloţiště ve své 

původní formě, ale jsou podrobeny přepracování, přičemţ lze získat tyto produkty 

[32]: 

 Aglomerát – vzniká smícháním popílku s vodou (cca 20 %) bez pouţití 

vápna. Zlepšuje vlastnosti konstrukčních prvků a hlavně se pouţívá jako 

sanační materiál pro rekultivaci zdevastovaných prostor vytěţených 

povrchových uhelných dolů a elektrárenských úloţišť. Je sypký aţ 

granulovaný, jeho vodní výluh obsahuje jen nízké koncentrace škodlivých 

látek 

 Stabilizát – popílek smíchaný s vodou za přídavku stabilizujících přísad 

(vápna, popřípadě energosádrovce). Tím vznikají podmínky pro vznik 

pucolánových reakcí a pro změnu mechanicko-chemických vlastností 

vzniklého produktu. Stabilizát po zatuhnutí a zatvrdnutí dosahuje pevnost 

aţ 10 MPa. Kvalita vodního výluhu stabilizátu je lepší neţ jeho 

jednotlivých sloţek. Těţké a toxické kovy jsou fixovány v krystalické 

mříţce materiálu 

 Deponát – je směs popele a energosádrovce zvlhčená cca 25 % vody. 

Tento produkt má mírně sníţenou vyluhovatelnost ve srování s původními 

sloţkami 

5.3 Využití popílku a škváry 

Nejvíce se uplatňuje pouţití popílků ve stavebnictví. Vyuţívat lze jak 

v průmyslové výrobě stavebních hmot, tak i při stavebních pracích na stavbách. 

Nejrozšířenějším způsobem vyuţívání popílků je jeho zpracování při výrobě 

pórobetonu. Dalším způsobem vyuţívání je v cihlářské výrobě. Popílek a struska 

zde slouţí jako ostřivo, které zlepšuje podmínky při sušení a příznivě ovlivňuje 

i jakost konečného výrobku. Škvára se běţně pouţívá jako stavební materiál uţ 

mnoho let. Vyuţívá se např. k přípravě betonových směsí pro různé druhy 

škvárového betonu, a to k výrobě výplňových, izolačních nebo nosných 

betonových prvků. Další moţností její vyuţití je v terénní a silniční úpravě, při 
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zimním posypu vozovek, ţelezničním stavitelství a v průmyslu stavebních hmot 

k výrobě tvárnic a stavebních dílců. [33] 

5.3.1 Umělé kamenivo 

Umělým kamenivem můţeme částečně nebo úplně nahradit přírodní 

kamenivo. Cílem je zkusovění popílků do podoby umělého kameniva a tím 

zafixovat toxické látky a omezit tak vznik neţádoucích výluhů. Jako hlavní 

surovinu můţeme při výrobě umělého kameniva pouţít jak elektrárenský 

a teplárenský popílek, vzniklý spalováním při vysoké teplotě 1200 °C, tak i popel 

a popílek z fluidního spalování, vznikající při teplotě cca 850 °C. Jako pojiva lze 

pouţít cement, vápno, sádra aj. Při vyuţití fluidního popela a popílků není potřeba 

přídavků pojiva. [1] 

5.3.2 Výroba maltovin 

Vyuţití popílků ve výrobě maltových směsí můţe být v celém jejich 

sortimentu, tj. venkovní a vnitřní pouţití, speciální malty na pórobetony, malty 

tepelně izolační, malty pro různé speciální účely. U všech těchto případů vyuţití 

musí však předcházet posouzení všech fyzikálních, chemických vlastností 

výchozího popílků a jejich kolísání, na které potom navazují vypracované 

příslušné receptury, podmíněné poţadovanými vlastnostmi celého výrobku. [1] 

Suché maltové a omítkové směsi 

Další moţností vyuţívání popílků je výroba suchých maltových, omítkových, 

zdících, zálivkových a jiných speciálních směsí a tmelů včetně směsí betonových. 

Popílky zde vystupují nejen jako výplň dané směsi, ale zároveň se zde vyuţívá 

jejich pucolánové případně hydraulické aktivity. [9] 

5.3.3 Výroba cementu 

Další moţností vyuţití odpadů z energetiky je při výrobě cementu. Popílky 

se zpracovávají v cementárnách za přípravy surovinových směsí jako jedna 

z jejich sloţek, a nebo při mletí cementu jako hydraulická přísada pro regulaci 
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tuhnutí cementu nebo jako přídavek do rotačních pecí za účelem sníţení exhalací 

SO2. [1] 

5.3.4 Výroba cihel 

Velká moţnost zpracování popílků je ve výrobě pálených cihel a různých 

tvarovek. Cihly s přídavkem popílku vyhovují pro většinu pouţití v pozemním 

stavitelství, jejich výhodou je, ţe jsou lehčí neţ tradiční cihly a přinášejí další 

výhody, jako např. šetří se loţiska cihlářských hlín, a tím klesají náklady na 

otevírání nových loţisek. [1] 

5.4 Využití v zemědělství 

Jednou s dalších moţností vyuţití je v zemědělství. Popílky mají alkalickou 

reakci, tedy sniţují kyselost půdy. Vliv popílků z důvodu velkého měrného povrchu 

se pozitivně projeví zvýšením zadrţení vláhy, pokud jsou pouţité jako prostředek 

na zlehčení půdy. Velikost povrchu popílků závisí na způsobu spalování uhlí 

a obsahu zbytku nespáleného uhlí. Přítomnost zbytku nespáleného uhlí zlepšuje 

vlastnosti těţkých půd, tmavé částice se na slunci rychleji zahřejí. V Maďarsku 

pouţívali odpady z úpravy uhlí jako doplněk k zlepšení vlastnosti půdy pro 

pěstování rajčat, které v důsledku této úpravy rychleji dozrávaly. [34]      

5.5 Využití energosádrovce 

Pro odsiřování kouřových plynů se ve většině případů pouţívá vodní 

suspenze vápence nebo páleného vápna. Produktem tohoto procesu je síran 

vápenatý nazvaný energosádrovec. Plným zavedením odsiřování elektráren vznikl 

velký zdroj odpadního sádrovce a tím i řada problémů s jeho vyuţitím. 

Energosádrovec se vyuţívá v cementárnách jako přísada pro regulaci 

tuhnutí cementu. Cementárny odebírají energosádrovec ve vlhké, vysušené nebo 

briketované formě. Výhodou dopravy a manipulaci v této formě je, ţe nepráší ani 

se nelepí. Další vyuţití je pro výrobu sádry a sádrokartonových desek. Při tomto 

způsobu vyuţití se energosádrovec po odvodnění zahřeje na teplotu kolem 100 

°C, při této teplotě vzniká běţná sádra, tzv. β-sádra, která můţe být samostatně 

expedována nebo bývá vyuţita přímo při výrobě sádrokartonových desek. [35] 
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5.6 Využití jaderného odpadu 

Jednou z moţností vyuţití vyhořelého jaderného paliva je přepracování 

s cílem získání v něm obsaţených štěpných materiálů (Pu a U) nebo i pro získání 

některých cenných radionuklidů. Takto získaný uran i plutonium mohou být znovu 

vyuţity k výrobě nového paliva buď uranového nebo směsného (tzv. MOX), 

obsahujícího oxidy uranu a plutonia. Vyuţití paliva z recyklovaného uranu a MOX 

paliva je podmíněno sloţitým schvalovacím procesem a z různých fyzikálních 

důvodů je počet recyklací omezen většinou na tři. Mezi státy, které mají 

zvládnutou technologii přepracování, patří (Rusko, Francie, Velká Británie). Při 

přepracování vyhořelého jaderného paliva v zahraničí budou vzniklé vysoce 

aktivní odpady vráceny původci ve vitrifikované formě v tenkostěnných obalových 

souborech z ušlechtilých kovových materiálů. Následně musí být tyto odpady 

uloţeny v hlubinném úloţišti. Technologie přepracování vyhořelého jaderného 

paliva jsou neustále zdokonalovány s cílem oddělení a následného zneškodnění 

vyšších transuranů (Am, Cm) a dlouhodobých produktů štěpení. [35] 
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6 Využití odpadů z energetiky v zahraničí 

V této kapitole se zabývám vyuţitím odpadů z energetiky v zahraničí.   

6.1 Využití popílků v Německu 

Pouţití popílku jako přísady do betonu se v Německu pouţívá více neţ 30 

let a je zakotveno v předpisech. V současné době probíhají v Německu zkoušky, 

které by měly prokázat, ţe vlastnosti betonu z portlandského cementu (CEM I) 

s přídavkem vysokopecní strusky a popílku vyhovují technickým poţadavkům. 

Zkoušky probíhají s cementy z různých typů a pevnostních tříd s pouţitím popílku 

a strusky různých jemností. [36] 

6.2 Využití popílků na Slovensku 

Stavebnictví obecně patří mezi odvětví, které ve značné míře vyuţívá 

popílek, ať jako plnivo při výrobě pórobetonu, při výrobě betonu, v menší míře jako 

ostřivo při výrobě cihel. V silničním stavitelství se dosud vyuţívá velmi málo. 

Snahy zuţitkovat popílek do násypů vyústili do zpracování normy (STN 73 3052), 

avšak nedostali se na úroveň širší praktické aplikace. Podmínky normy 

nedoporučují pouţít popílek na stavbách, kde je:  

- Hladina podzemní vody v úrovni plánu podloţí násypu nebo nad ní,  

 - Hladina podzemní vody nad úrovní dna stavební rýhy,  

- Výška násypu menší neţ 50 cm.  

Důvodem těchto omezení je nutnost, vhodnými opatřeními zabránit 

přímému styku popílku s vodou. V oblastech se zásobami pitné vody je nezbytné 

prokázat, ţe nehrozí nebezpečí znečištění chemickými výluhy z popílku. Při vyuţití 

popela na obsyp je nutné posoudit agresivitu vodního výluhu na obsypané 

konstrukce a potrubí. Další moţnosti vyuţití popílku vedly k vypracování celého 

souboru norem (STN 73 2060-68), které definují základní poţadavky na fyzikální 

a chemické vlastnosti popílku pro jejich vyuţití, ať jako aktivní nebo neaktivní 

sloţky, zejména do cementových kompozitů. Vyuţití popílku v silničním stavitelství 

je poměrně obtíţné z důvodu jeho proměnlivých vlastností. Na vlastnosti popílku 
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má velký vliv původní mineralogické a petrografické sloţení spalovaného uhlí, 

teplota spalování, ale i rychlost ochlazování popílkových zrn. Spalováním při 

teplotě 1 500 ± 200 °C dochází k různým chemickým a fyzikálním proměnám 

minerálů, čímţ se popílek stává materiálem, sloţeným z částic s rozdílnými 

fyzikálními, mineralogickými a chemickými vlastnostmi. [37] 

6.3 Využití popílků v USA 

USA patří k jedním z největších producentů popílků na světě. Obdobně jako 

u nás, na Slovensku a v Německu se také vyuţívá jako přísada do cementu. 

V roce 2002 bylo v USA pouţito asi 12,6 mil. tun popílku při výrobě betonu. [38] 

6.4 Využití popela v Polsku 

V Polsku pouţívají výrobní proces, který zahrnuje mechanickou aktivaci 

popela a to způsobem, který způsobuje ničení struktury částic popela vystavením 

aktivnímu oxidu křemičitému. Produktem tohoto procesu je Megapar, který silně 

zvyšuje pucolánové vlastnosti. Jeho pouţitím se dá ušetřit 20 aţ 40 % cementu při 

výrobě betonu. Další výhodou je, ţe sniţuje náchylnost betonu ke korozi, 

způsobené chemikáliemi a atmosférickými vlivy. [39] 
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7 Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývala problematikou odpadů z energetiky. 

Postupným seznamováním se s problémem jsem zjistil, ţe odpadu z energetiky je 

opravdu hodně a je potřeba s nimi něco dělat. Celou problematiku jsem si rozdělil 

na 2 hlavní části:  

 Vznik a charakteristika odpadů z energetiky 

 Vyuţití odpadů z energetiky 

V první části jsem popisoval především, z čeho se odpad skládá a v druhé 

jsem se zabýval především moţnostmi jejich vyuţití. 

Ukládání odpadů na skládku je jistou alternativou, ale v rámci zatěţování 

ţivotního prostředí ne zcela rozumnou. 

Daleko rozumnější je jak píši ve své práci tyto odpady znovu zařadit do 

výrobního procesu. Mnohé z odpadů jako jsou např. (popílky, energosádrovec) se 

vyuţívají hlavně ve stavebnictví jiţ delší dobu. Co se popílku týče je jejich vyuţití 

značné, buď jako zásypový materiál v silničním stavitelství nebo jako přísada při 

výrobě cihel. Energosádrovec se zase pouţívá především v cementárnách, čímţ 

šetří značné mnoţství energie. 

Podle mého názoru, kaţdé správné znovu pouţití těchto odpadů sniţuje 

zatíţení ţivotního prostředí.   
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