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Anotace 

Diplomová práce se zabývá problematikou vyuţití popílků ze spalování biomasy 

v Ţatecké teplárenské, a.s. Teoretická část se zabývá základní charakteristikou biomasy, 

jejích fyzikálních a chemických vlastností. V práci byly zhodnoceny vlastnosti a moţnosti 

vyuţití popílků ze spalování uhlí a biomasy. V praktické části jsou uvedeny výsledky 

laboratorních zkoušek vyluhovatelnosti, zrnitostní analýzy, prvkového sloţení a stanovení 

nedopalu. V práci jsou popsána různá vyuţití energetických popílků. Na základě výsledků 

jednotlivých rozborů, byla navrţena moţná řešení vyuţití popílků z biomasy spalované 

v Ţatecké teplárenské, a.s.  

Klíčová slova: Biomasa, popílek, vyluhovatelnost, zrnitostní analýza, prvkové sloţení, 

nedopal 

 

 

 

 

Summary 

This thesis deals with the use of fly ash from the combustion of biomass 

combustion in Ţatecká teplárenská, a.s. The theoretical part deals with the basic 

characteristics of biomass, its physical and chemical properties. The comparison of 

properties and utilisation of ashes from combustion coal and biomass was done. The 

practical part contains the results of laboratory leaching tests, grain size analysis, elemental 

composition and unburned carbon. The different uses of energetic ashes are described. 

From the results the possible utilization of fly ash from biomass combustion in the Ţatecká 

teplárenská, a.s. are proposed.  

Keywords: biomass, fly ash, leachability, grain size analysis, elemental composition, 

unburned carbon 
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1. Seznam pouţitých zkratek 

MŢP – Ministerstvo ţivotního prostředí 

ORC – Organický Rankinův Systém 

ŢT, a.s. – Ţatecká teplárenská, a.s. 
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2. Úvod a cíl práce 

S dohlednou vyčerpatelností fosilních energetických zdrojů roste význam 

obnovitelných zdrojů energie a stává se tak jednou z hlavních podmínek trvale 

udrţitelného rozvoje nejen zemědělství, ale i celé společnosti. [1]   

Biomasa slouţí jak k výrobě elektrické energie, tak tepla. Biomasa přispívá ke 

sniţování emisí tím, ţe nahrazuje spalování fosilních paliv palivem na bázi rostlin (tj. 

dřeviny, zemědělské zbytky ap.). Rostlinné palivo je emisně neutrální, jelikoţ rostliny v 

růstové fázi zachycují oxid uhličitý z ovzduší.  

Při spalování biomasy se do vzduchu dostava jen tolik CO2, kolik rostlina spotřebovala 

po dobu svého růstu. Oproti fosilním palivům vznikají při spalování biomasy niţší emise 

síry, oxidu dusíku a těţkých kovů (v případě, ţe je rostlina neabsorbovala z kontaminované 

půdy). [2]  

Sniţování emisí CO2 je pro společnosti, které spalují biomasu důleţitým ekonomickým 

faktorem. Na základě mnoţství vypuštěného CO2 do ovzduší, jsou společnostem přiděleny 

MŢP emisní povolenky. Na začátku roku se provádí měření a následně verifikace a podle 

spotřeby paliva za daný rok se vypočte mnoţství CO2 vypuštěného do ovzduší. Pokud 

společnosti povolenky zbudou, můţe si je ponechat na následující rok nebo s nimi 

obchodovat na burze povolenek. Pokud naopak společnosti povolenky chybí, musí je 

zakoupit. Cílem je sníţení skleníkových plynů.  

Ţatecká teplárenská, a.s. je výrobcem a dodavatelem tepla pro město Ţatec. V současné 

době ŢT, a.s. spaluje uhlí a dřevní biomasu. Uhlí je spalováno v horkovodních kotlích o 

výkonu 5,5 MW a 11,6 MW. Dřevní biomasa je spalována v novém kogeneračním zdroji 

s termoolejovým kotlem firmy Kohlbach pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny 

s topeništěm o jmenovitém tepelném výkonu 10 MW. Kotel umoţňuje spalovat biomasu 

v různém rozmezí vlhkosti a různé skladby.   

Spalování paliva je řízeno metodou zónového spalování. Vyhoření paliva probíhá 

nejprve v primární zóně v pod-stechiometrické oblasti, v dalších postupných zónách 
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spalovací komory je optimalizované mnoţství vzduchu dávkováno podle obsahu kyslíku 

měřeného za kotlem tzv. Lambda-sondou. Pro stabilizaci teploty plamene z důvodu 

zamezení vzniku oxidů dusíku je pouţito chlazení pomocí vnější recirkulace z hlediska 

spalovacího procesu inertních a vychlazených spalin odebíraných za luvem. Vysoká 

účinnost kotlové jednotky je zajištěna dimenzovanými dodatkovými plochami. Dodatkové 

plochy jsou tvořeny dvoustupňovým termoolejovým ekonomizérem a luvem. Luvo sniţuje 

teplotu spalin před vstupem do komína na 160 – 170°C, teplo je vyuţito pro ohřev 

spalovacího vzduchu. [3] 

Tuhá biopaliva mohou nahradit např. fosilní paliva, a tím omezit objemy odpadů 

vznikajících při jejich těţbě a zpracování, a mohou tak přispět ke zvýšení efektivity zdrojů. 

[4] 

Rostoucí význam biomasy jako zdroje energie je dán snahou vyuţít všechny dostupné 

zdroje. Obvykle jde o domácí zdroje, takţe produkce a zpracování vytváří nové pracovní 

příleţitosti a podporuje rozvoj podnikání. [2] 

Cílem diplomové práce je navrhnout moţné vyuţití energetických odpadů ze 

spalování dřevní biomasy z Ţatecké teplárenské, a.s. na základě provedených rozborů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota
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3. Biomasa 

Biomasa je součástí obnovitelných zdrojů energie. Těmi se rozumějí obnovitelné 

nefosilní zdroje energie (vítr, sluneční energie, geotermální energie, energie vln a přílivu, 

energie vody, biomasa, plyn ze skládek, z čistíren odpadních vod a bioplyny). 

Definice biomasy dle evropské směrnice:  

Biomasou se rozumí biologicky rozloţitelná část výrobků, odpadů a zbytků ze 

zemědělství (včetně rostlinných a ţivočišných látek), lesnictví a souvisejících 

průmyslových odvětví, a rovněţ biologicky rozloţitelná část průmyslového a komunálního 

odpadu. [5] 

Kvalifikace biomasy dle uznávaných definic: 

Biomasa je veškerá hmota biologického původu. Má široký rozsah druhů zahrnující 

dendromasu (dřevní biomasa), fytomasu (biomasa bylinného původu včetně zemědělských 

plodin) a biomasu ţivočišného původu. Jedním z dalších druhů biomasy jsou i biologicky 

rozloţitelné odpady (čisté nebo vytříděné z ostatních sloţek). [6] 

Všeobecná klasifikace tuhých biopaliv podle původu a zdroje: 

Dřevní biomasa 

Lesní a plantáţové dřevo – toto dřevo můţe být upraveno pouze redukcí velikosti 

částic, odzrněním, vysušením nebo zvlhčením. Lesní a plantáţové dřevo zahrnuje dřevo 

z lesů, parků a plantáţí a rychle rostoucí stromy. 

Dřevozpracující průmysl, vedlejší produkty a zbytky – těmito biopalivy mohou být 

chemicky neošetřené dřevní zbytky (např. zbytky z odzrnění, řezání klád nebo zbytky po 

redukci velikosti stromů) nebo chemicky ošetřené dřevní zbytky, pokud neobsahují těţké 

kovy nebo halogenové organické sloučeniny, jeţ jsou výsledkem ošetření konzervačními 

prostředky na dřevo nebo nátěry dřeva. 
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Dřevní paliva

Lesní a 
plantážní dřevo

Celé stromy

Kulatina

Zbytky po těžbě 
dřeva

Pařezy

Kůra (z lesních 
prací)

Dřevní biomasa 
z péče o krajinu

Dřevozpracující 
průmysl

Chemicky 
neošetřené 

dřevní zbytky

Chemicky 
ošetřené dřevní 

zbytky

Vláknité odpady 
rostlinného 
původu z 

celulózového a 
papírenského 

průmyslu

Použité dřevo

Chemicky 
neošetřené dřevo

Chemicky 
ošetřené dřevo

Směsi a příměsi

Pouţité dřevo – tato skupina zahrnuje dřevní odpad od zákazníků a společností, 

který nesmí obsahovat těţké kovy a halogenové organické sloučeniny. 

Směsi a příměsi – tato skupina zahrnuje směsi a příměsi dřevní biomasy. Míchání 

můţe být buď úmyslné (směsi) nebo neúmyslné (příměsi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 Klasifikační schéma dřevních paliv podle původu a zdrojů; Zdroj: [4] 
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Traviny

Olejniny a 
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Bylinná biomasa 
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Bylinná biomasa 

Zemědělské a zahradní byliny – jedná se o materiál, který pochází přímo z pole, 

třeba po skladování, a můţe být upraven pouze redukcí velikosti částic. Je zde zahrnuto i 

sušení. Zemědělské a zahradní byliny pokrývají bylinný materiál ze zemědělských a 

zahradních polí ze zahrad a parků. 

Průmysl zpracovávající byliny, vedlejší produkty a zbytky – zahrnuje materiál 

bylinné biomasy, který zůstal po průmyslové manipulaci a ošetření. Příkladem jsou zbytky 

z výroby cukru z cukrové řepy a zbytky z ječného sladu z výroby piva. 

Směsi a příměsi – zahrnuje směsi a příměsi z bylinné biomasy. Míchání můţe být 

buď úmyslné (směsi) nebo neúmyslné (příměsi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 Klasifikační schéma bylinné biomasy; Zdroj: [4] 
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Ovocná biomasa 

Sadové a zahradní ovoce – v této třídě je klasifikováno ovoce ze stromů a křovin a 

také plody z bylin (např. rajčata). 

Průmysl zpracovávající ovoce, vedlejší produkty a zbytky – zahrnuje materiál 

ovocné biomasy, který zůstane po průmyslové manipulaci a ošetření. Příkladem jsou 

vylisované zbytky z výroby olivového oleje nebo výroby jablečného dţusu. 

Směsi a příměsi – zahrnuje směsi a příměsi z ovocné biomasy. Míchání můţe být 

buď úmyslné (směsi) nebo neúmyslné (příměsi). [4] 

Využití biomasy 

Nejvhodnější způsob vyuţití biomasy k energetickým účelům je do značné míry 

předurčen fyzikálními a chemickými vlastnostmi pouţité biomasy. Z principiálního 

hlediska lze rozlišit několik způsobů získání energie z biomasy. V Tabulce č. 1 jsou 

uvedeny způsoby vyuţití biomasy k energetickým účelům. [7] 

Tabulka č. 1: Způsoby vyuţití biomasy k energetickým účelům; Zdroj: [7] 

Typ konverze biomasy 
Způsob konverze 

biomasy 
Energetický výstup 

Odpadní materiál nebo 

druhotná surovina 

Termochemická 

konverze (suché 

procesy) 

spalování teplo vázané na nosič popeloviny 

zplyňování generátorový plyn 
dehtový olej    

uhlíkaté palivo 

pyrolýza generátorový plyn 
dehtový olej       

pevné hořlavé zbytky 

Biochemická konverze 

(mokré procesy) 

anaerobní fermentace bioplyn fermentovaný substrát 

aerobní fermentace teplo vázané na nosič fermentovaný substrát 

alkoholová fermentace 
etanol               

metanol 
vykvašený substrát 

Fyzikálně-chemická 

konverze 
esterifikace olejů 

metylester         

biooleje 
glycerin 
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Vznik biomasy 

Fotosyntéza v rostlinách mění oxid uhličitý, vodu a pomocné látky, jako jsou různé 

nerosty, na biomasu a kyslík: 

H2O + CO2 + pomocné látky + energie → CkHmOn + H2O + O2 + produkty látkové 

výměny. 

Téměř veškerý kyslík, který se nachází v zemské atmosféře, se vytvořil v procesu 

fotosyntézy. Kyslík, tento ţivotně důleţitý prvek, vznikl jako čistý odpad při tvorbě 

biomasy. 

Zdroje biomasy jsou na Zemi rozmístěny velmi různě a nerovnoměrně. Pro vznik 

biomasy v severních oblastech naší planety není dostatek sluneční energie. Totéţ platí pro 

oblasti s nedostatkem vody, coţ redukuje moţnosti růstu biomasy. [8] 

 

2.1. Vlastnosti biomasy  

Biomasa se skládá z vlastního materiálu, coţ je organická struktura paliva, bohatá 

na funkční skupiny kyslíkaté, sirné a dusíkaté a anorganická součást paliva, přítomná ve 

velmi pestrých formách uvnitř organické struktury, hrající funkci esenciálních součástí 

biomasy při jejím růstu. [9] Obsah anorganických látek přítomných v biomase můţe být 

jednak biogenního původu (obsah SiO2 x nH2O) ve struktuře, ale můţe být ovlivněn i 

dalšími biogenními faktory (eroze – uvolňování půdních částic a jejich adheze na biomasu 

během růstové etapy) nebo antropogenními vlivy (prašná depozice), technologickými 

podmínkami: způsob sklizně apod.  

Z hlediska zastoupení těchto prvků v biomase lze říci, ţe biomasa dřevního 

charakteru je obecně povaţována za palivo nízkoalkalické, s niţší koncentrací chlóru a 

vyšší koncentrací síry a rostlinná biomasa je naopak povaţována za palivo 

vysokoalkalické, s vyšším obsahem chlóru a niţším obsahem síry. Přítomný chlór a síra se 
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zapojují do neţádoucích korozívních procesů během spalovacího procesu v případě, ţe 

biomasa je vyuţívána k získávání energie spalováním. [5] 

Pro posouzení vhodnosti spálení tuhého paliva – biopaliva v určitém typu spalovacího 

zařízení, nebo při vyhodnocení jakosti tuhého paliva, je zapotřebí znát takové vlastnosti 

spalovaného tuhého paliva, které jej dostatečně charakterizují. Jsou to především: 

 obsah vody v původním palivu W (% hm.); 

 obsah popela v původním palivu A (% hm.); 

 spalné teplo QS a výhřevnost Qi (MJ.kg
-1

); 

 prchavá a neprchavá hořlavina v hořlavině V
daf

 a NV
daf

 (% hm.); 

 obsah veškeré síry v palivu S (% hm.); 

 charakteristické teploty popela tA, tB, tC (°C); 

 spékavost popele; 

 fyzikálně-mechanické vlastnosti 

Všechna tuhá paliva, která se vyskytují v přirozeném stavu, se skládají ze tří 

základních sloţek: z celkové vody, popela (přesněji popelovin) a hořlaviny. Toto sloţení 

lze vyjádřit vztahem: 

W + C + H + O + S + N + A = 100% 

Kde: 

 W, C, H, O, S, N, A jsou hmotnostní podíly veškeré vody, uhlíku, vodíku, kyslíku, 

síry, dusíku a popele v původním biopalivu (% hm.).  

Voda a popel tvoří nehořlavou část paliva, která se označuje také jako balast nebo 

přítěţ. Obě tyto sloţky sniţují výhřevnost paliva. Svou přítomností v palivu přímo 

ovlivňují konstrukci spalovacích zařízení a při provozu bývají mnohdy zdrojem četných 

obtíţí. [4] 
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3.1.1 Obsah popela 

Hořlavá část paliva se skládá z uhlíku, vodíku, síry a kyslíku. Z těchto prvků se 

účastní vlastního spalování pouze uhlík, vodík a síra. Kyslík z hořlaviny působí jako 

okysličovadlo. Jedinou sloţkou, která se neúčastní spalování, je dusík. 

Všechny tři základní sloţky paliva (voda, popel, hořlavina) jsou velmi důleţitými 

činiteli při spalování a svými vlastnostmi ovlivňují nejen konstrukci spalovacího zařízení, 

ale i jeho provoz. [4] 

Minerální látky obsaţené v tuhém palivu před jeho spálením se nazývají 

popeloviny. Popeloviny jsou z větší části sloţeny ze silikátů, karbonátů, sulfátů, sulfátů a 

dalších sloučenin. Největší podíl popelovin tvoří silikáty Ca,Mg, Fe dále křemen, kalcit, 

siderit a menší mnoţství sulfidů Fe a sádrovce nebo basanitu. [6] 

Spálením paliva v ohništi vznikne z popelovin tuhý zbytek – popel. Popel je takový 

tuhý zbytek, který se získá dokonalým spálením tuhého paliva v oxidační atmosféře. [4] 

Obsah popela se stanoví výpočtem z hmotnosti zbývající po spálení vzorku na 

vzduchu při řízené teplotě, za přesně stanovených podmínek pro dobu zkoušky, hmotnost 

vzorku a specifikaci zařízení. [10] Řízená teplota je (550 ± 10) °C podle normy ČSN 

EN 14775 pro tuhá biopaliva nebo (815 ± 10) °C podle normy ČSN ISO 1171 pro tuhá 

paliva. [10] 

Čistá dřevní hmota ve formě štěpky nebo pelet, pouţívaná v komunální i 

průmyslové sféře vykazuje relativně malý obsah popela, většinou pod 2%. Tato hodnota je 

závislá na podílu kůry v palivu. Odkorněná dřevní hmota má obsahy popela ještě niţší, 

obvykle pod 1 %. Slamnaté a travní materiály, jakoţ i zbytky z průmyslového zpracování 

olejnatých plodin, jsou ve značné míře spalovány v průmyslových kotelnách. Zde se obsah 

popela pohybuje v rozmezí 4 aţ 7%.[11] 

Rozdíl v obsahu popela stanoveném při vyšší teplotě 815 °C podle ISO 1171 proti 

stanovení při 550 °C je vysvětlován rozkladem karbonátů vytvářejících CO2, úbytkem 

těkavých anorganických sloučenin a další oxidací anorganických sloučenin (na vyšší 
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oxidační stupeň). V  obsahu popela získaném v praxi, např. v teplárnách, jsou některé 

uvolněné anorganické sloučeniny pravděpodobně přeměněny na polétavý popílek, zatímco 

CO2 a další plynné sloučeniny přecházejí do vzduchu a nebudou tvořit část celkového 

mnoţství vytvořeného popela. [10] 

Tabulka č. 2: Obsah popele v dřevní štěpce spalované v ŢT, a.s.; Zdroj: Ţatecká teplárenská, a.s. 

OBDOBÍ FIRMA POPEL V BIOPALIVU (%) 

07/2010 
Dřevotrans 

4,9 

4,5 

LESS 1,5 

08/2010 
LESS 

2,1 

2,1 

SOLITERA 2,5 

09/2010 
LESS 0,9 

Dřevotrans 4,4 

10/2010 

LESS 0,5 

SOLITERA 1,7 

HEDERA 3,4 

LESS Buba 0,2 

11/2010 SOLITERA 2,2 

12/2010 

SOLITERA 3,6 (reklamace) 

PROGLES 1,3 

SOLITERA 2,4 

01/2011 Z odstaveného kotle 
2,9 

3,1 

02/2011 

SOLITERA 1,6 

Štípek 1,1 

PROGLES 10,1 (reklamace) 

HEDERA 1,5 

Průměr                                                            2,66 ± 2,05  
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Z Tabulky č. 2 vyplývá, ţe většina dodavatelů stanovené kritérium na obsah popele 

splňuje. Vzorek z prosince 2010 fa. Solitera obsah popele 3,6 byl reklamován z důvodu 

vysokého obsahu sněhu v dřevní štěpce, která tudíţ nesplňovala kritérium vlhkosti. Vzorek 

z února 2011 od firmy Progles byl reklamován z důvodu vysokého obsahu popele.  

Obsah popele v palivu rostlinného původu je velmi nízký. ŢT, a.s. má deklarovaný 

poţadavek na mnoţství popela max. do 5% hmotnosti. Zařízení ORC, ve kterém je dřevní 

štěpka spalována má tyto poţadavky na palivo - štěpka s obsahem popela do 5% 

hmotnosti, velikost  frakce do 100 mm, sypná hmotnost do 250 kg/m
3
. V tabulce č. 2 je 

uveden obsah popela dřevní štěpky spalované v ŢT, a.s.  

Dřevní odpad má přibliţně asi o 86% niţší obsah popele neţ hnědé uhlí, coţ má následující 

pozitivní přínos: 

 při spalování dřevních odpadů se sníţí emise pevných částic popílku; 

 při spalování dřevní hmoty odpadne nutnost kontinuálního odvodu tuhých zbytků 

po spalování a bude postačovat pouze jednorázové odpopelňování po určitém počtu 

provozních hodin. 

  

3.1.2 Vlhkost 

Voda je obsaţena v kaţdém tuhém palivu. Podobně jako popeloviny je voda 

nehořlavou sloţkou paliva, která sniţuje jeho tepelnou hodnotu, a proto je v palivu 

neţádoucí. Obsah vody v tuhých palivech kolísá v širokém rozmezí od 0 % do 60 %. U 

některých druhů, např. rašeliny, můţe obsah vody v jejím původním stavu přesahovat i 90 

%. Přirozený obsah vody v palivu se řídí jeho geologickým stářím. Čím je palivo mladší, 

tím více vody obsahuje. [4] 

Bezvodá biomasa se v přírodě prakticky nevyskytuje, čerstvé dřevo má asi 55% 

vlhkost, po dvou letech asi 20% vlhkost. Obsah vody v biomase ovlivňuje i přítomnost hub 

(Parenchymu), které se podílejí na procesech samovznícení biomasy. Obsah vody u čerstvě 

pokácených stromů můţe přesahovat i hodnotu 60%, při takovémto obsahu vody uţ 
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výhřevnost nepostačuje ani pro udrţení spalovacího procesu. Ani spalování absolutně 

suchého dřeva není z hlediska průběhu procesu hoření optimální.  Příliš suchá hmota hoří 

explozivně a velká část energie uniká v kouřových plynech. Optimální vlhkost dřeva pro 

spalování se povaţuje 30%. [6] 

Z hlediska uloţení vlhkosti v biomase ji můţeme rozdělit na:  

 Voda chemicky vázaná – je součástí chemických sloučenin. Nelze ji z biomasy 

odstranit sušením, ale pouze spálením, proto je v biomase zastoupena i při nulové 

absolutní vlhkosti. Zjišťuje se při chemických analýzách paliva a její celkové 

mnoţství představuje 1–2 % sušiny. Při charakteristice fyzikálních a mechanických 

vlastností nemá ţádný význam.  

 Voda vázaná (hygroskopická) – nachází se v buněčných stěnách a je vázána 

vodíkovými můstky na hydroxilové skupiny OH amorfní části celulózy a 

hemicelulóz. Voda vázaná se v palivu vyskytuje při vlhkostech 0–30 %. Při 

charakteristice fyzikálních a mechanických vlastností má největší a zásadní 

význam.  

 Voda volná (kapilární) – vyplňuje v palivu lumeny buněk a mezibuněčné prostory. 

Při charakteristice fyzikálních a mechanických vlastností má podstatně menší 

význam neţ voda vázaná.  

Obsah vlhkosti je velice různý a navíc se vlivem okolního prostředí (vzdušná vlhkost, 

teplota, tlak) v čase mění. [12] 

Vlhkost čerstvě pokáceného dříví je pro energetické vyuţití příliš vysoká. V tabulce 

č. 3 je uvedena výhřevnost biopaliva v závislosti na jeho vlhkosti.  Doba potřebná ke 

sníţení relativní vlhkosti pod 40 % závisí na roční době a počasí, ale obvykle se pohybuje 

kolem 3 měsíců. Ekonomicky nejefektivnější je transpirační vysychání. Jeho princip 

spočívá v tom, ţe se stromy po pokácení ponechají ve větvích aţ do úplného opadu jehličí 

(listí) a teprve potom se štěpkují. Prostřednictvím ponechaného asimilačního aparátu strom 

vytranspiruje vlhkost na méně neţ 30 % u břízy, 35 % u olše a smrku a 40 % u borovice. 

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bun%C4%9B%C4%8Dn%C3%A1_st%C4%9Bna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Celul%C3%B3za
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V praxi se pouţívají dva způsoby stanovení vlhkosti dřeva: absolutní vlhkost 

(vztaţená k absolutní sušině) a relativní vlhkost (vztaţená k původní tj. výchozí hmotnosti 

dřeva). 

Absolutní vlhkost: w = (m1 - m2) / m2 * 100 (%) 

Relativní vlhkost: w = (m1 - m2) / m1 * 100 (%) 

Kde: m1 – hmotnost vzorku před vysušením; m2 – hmotnost vzorku po vysušení; w – 

vlhkost dřeva. [6] 

Tabulka č. 3: Výhřevnost biopaliva v závislosti na vlhkosti; Zdroj: [6] 

 

Vlhkost Dřevo Kůra 

(%) (MJ.kg
-1

) 

0 18,5 18,8 

10 16,4 16,7 

20 14,3 14,6 

30 12,2 12,5 

40 10,1 10,5 

50 8,0 8,4 

60 6,0 6,3 

 

 

3.1.3 Základní chemické parametry biomasy 

Z chemického hlediska je rostlinná biomasa, tedy i dřevo, tvořena řadou různých 

sloučenin; ze spalitelných látek mají největší význam celulóza, lignin a pryskyřice. Z 

nespalitelných látek je pro výhřevnost dřeva významný obsah především vody a dále pak 

obsah anorganických látek, které tvoří popel. 
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Celulóza - je nejvýznamnější sloţka dřeva; je to základní stavební materiál 

rostlinných buněk.  

 

Obrázek č. 3 Struktura celulózy; Zdroj: [13] 

Z chemického hlediska jde o polysacharid sloţený z velkého počtu navzájem 

spojených molekul glukózy. Celulóza je hygroskopická; snadno přijímá vodu a vlhne. V 

suchém stavu je velmi stálá; existuje nicméně řada mikroorganismů, které ji umějí rozloţit 

na jednoduché cukry a energeticky vyuţít (tyto mikrobiální procesy se uplatňují při hnití 

nebo tlení dřeva). Vzhledem k tomu, ţe v celulóze připadá na kaţdý atom uhlíku jeden 

atom kyslíku, je výhřevnost suché celulózy jen asi 18MJ/kg. 

Lignin - je významnou sloţkou dřeva stromů; jednou z jeho funkcí je mechanické 

zpevnění buněčných stěn a také tvoří součást kapilár, které v rostlině vedou vodu a ţiviny. 

Tvoří zhruba třetinu hmotnosti dřeva. Z chemického hlediska je lignin komplikovaný 

polymer respektive směs polymerů. Není tvořen ze sacharidů jako celulóza, ale převáţně z 

aromatických alkoholů. Díky tomu není tak hydrofilní (navlhavý) a má i trochu větší 

výhřevnost neţ celulóza. Při nedokonalém spalování (pyrolýze) dřeva se z něj uvolňují 

různé aromatické sloučeniny; např. methoxyfenoly jako je syringol. 
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Obrázek č. 4: Struktura ligninu; Zdroj: [13] 

 

Pryskyřice - je obsaţena ve dřevě jehličnatých stromů a je tvořena převáţně směsí 

uhlovodíků (terpeny). Vzhledem k tomu, ţe uhlovodíky mají znatelně větší výhřevnost neţ 

celulóza nebo lignin, má dřevo jehličnatých stromů obsahujících pryskyřici o trochu větší 

výhřevnost neţ dřevo listnatých stromů. [13] 

Sloţení a vlastnosti dřeva a dřevěného odpadu se velmi liší v závislosti na druhu 

stromu, geografickému původu, věku, druhu zpracování a skladovacích metodách. Klíčové 

charakteristiky jsou ale pro většinu typů dřeva společné. Dřevo má daleko menší obsah 

uhlíku neţ fosilní paliva (uhlí), obvykle okolo 50%. Obsah uhlíku je rozdělen mezi pevnou 

látku (vláknitou celulózu a buničinu, které utvářejí strukturu) a prchavé organické součásti, 

ze kterých je odvozeno 80% energetického obsahu. [14] 
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Prvky alkalických zemin 

Mezi prvky alkalických zemin patří: 

 kovy alkalické (Li, Na, K, Rb, Sc) 

 kovy alkalických zemin (Be, Mg, Ca, Sr, Ba)  

Prvky alkalických zemin (K a NA) a zvláště K jsou významné z hlediska vzniku 

usazenin a nánosů během termických procesů. [6]   

Chloridy 

Důleţité je zastoupení jednotlivých chemických prvků v palivu. U paliv se sleduje 

zejména obsah chlóru a síry. Zatímco obsah síry je v biomase niţší neţ u většiny jiných 

paliv (např. některá uhlí obsahují i více neţ 1 % síry), celkový obsah chlóru je přece jen 

poněkud vyšší (obsah chlóru některých jiných paliv se blíţí nule), i kdyţ toto mnoţství 

není nikterak fatální. Navíc je třeba zdůraznit, ţe nejde o organicky vázaný chlór, ale o 

chlór ve formě anorganických chloridů, coţ bylo ověřeno experimentálně. Obavy z 

produkce škodlivého chlorovodíku při spalování proto nejsou na místě, protoţe ten vzniká 

pouze konverzí organicky vázaného chlóru. [15] 

Je všeobecně známo, ţe rostliny chlór obsahují, záleţí ale na mnoţství, hlavně v 

závislosti na jednotlivých druzích rostlin. Typické hodnoty obsahu chlóru v jednotlivých 

rostlinách (viz. Tabulka č. 4) jsou uvedeny v normě ČSN EN 14961-1. [16] 
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Tabulka č. 4: Typické hodnoty chlóru tuhých biopaliv z biomasy; Zdroj: [16] 

Tuhé palivo z biomasy Chlór, Cl [% (m/m) v bezvodém stavu] 

Typická hodnota Typické rozmezí 

Dřevo z jehličnatých stromů 0,01 < 0,01 aţ 0,03 

Dřevo z listnatých stromů 0,01 < 0,01 aţ 0,03 

Kůra z jehličnatých stromů 0,02 < 0,01 aţ 0,05 

Kůra z listnatých stromů 0,02 < 0,01 aţ 0,05 

Dřevo z jehličnatých stromů 

(zbytky po těžbě dřeva) 

0,01 < 0,01 aţ 0,04 

Dřevo z listnatých stromů 

(zbytky po těžbě dřeva) 

0,01 < 0,01 aţ 0,04 

Vrba (Salix) 0,03 < 0,01 aţ 0,05 

Topol < 0,01 < 0,01 aţ 0,05 

Sláma z pšenice, žita, ječmene 0,4 < 0,1 aţ 1,2 

Sláma z řepky olejky 0,5 < 0,1 aţ 1,1 

Zrno z pšenice, žita, ječmene 0,11 0,05 aţ 0,5 

Zrna z řepky olejky 0,07 0,01 aţ 0,15 

Chrastice rákosovitá – letní 

sklizeň (červenec-říjen) 

0,5 0,2 aţ 0,6 

Chrastice rákosovitá – 

zpožděná sklizeň (březen-

květen) 

0,025 0,01 aţ 0,09 

Tráva, obecně 0,7 0,02 aţ 1,3 

Miscanthus (China red) 0,2 0,02 aţ 0,6 

  

I malá koncentrace chlóru v palivu můţe vést ke vzniku škodlivých sloučenin 

alkalických kovů a chloridů na teplosměnných plochách kotle. Zabránit jejich vzniku lze 

spalováním paliv s obsahem síry a alumosilikátů spolu s palivy, která obsahují chlór. 

Zbytky z dřevozpracujícího průmyslu tvoří specifickou skupinu rizikových paliv na bázi 

dřeva, zejména z hlediska moţného obsahu odřezků překliţek, dřevotřískových desek 

apod., které mohou lákat nízkou cenou, ale pro spalování jsou nevhodné z hlediska obsahu 

cizorodých příměsí.  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/palivove-drivi-vyroba-prodej-a-perspektiva
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalov%C3%A1n%C3%AD
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Sláma můţe být při společném pouţití s jinými palivy poněkud problematická, protoţe 

má nízkou objemovou hustotu a vysoký obsah chlóru a draslíku. Kotle spalující slámu 

mívají značné problémy s rychlým usazováním nečistot a korozí. I přesto se sláma pouţívá 

v některých zemích k výrobě energie uţ mnoho let. Při úvahách o spalování slámy je 

bezpodmínečně nutné dobře promyslet logistiku a správně vybrat technologii spalování. 

Existuje řada příkladů spalování slámy v roštových, práškových i fluidních kotlích. 

Nejniţší úrovně zanášení, struskování a koroze je na základě praktických zkušeností 

dosahováno u práškových kotlů, zatímco zkušenosti se spalováním slámy v kotlích s 

fluidním loţem nejsou tak jednoznačné. Některé studie ukázaly, ţe při teplotě páry nad 

565°C se ţivotnost přehříváků neúnosně zkracuje a jisté problémy nastávají jiţ při niţších 

teplotách. [17] 

Oproti obsahu chlóru v dřevní biomase, kde je jen 0,01 % hm, je obsah chlóru ve všech 

druzích bylin vyšší. Z toho jednoznačně vyplývá, ţe nelze fytomasu nedřevní posuzovat 

podle obsahu chlóru ve fytomase dřevní. Na základě těchto analýz lze ale také vyvodit 

závěr, ţe sláma je fytomasa, která by měla zatěţovat prostory kotle při spalování nejvíce. 

Přitom je ale běţné, ţe právě v rámci fytomasy z bylin se slámou vytápí obecní i městské 

teplárny nejčastěji, a neuvaţuje se, ţe by to bylo vytápění nevhodné. Niţší obsah chlóru v 

krmném šťovíku svědčí o tom, ţe je šťovík podle obsahu chlóru dokonce hodnotnější 

palivo, neţ je sláma. [18] 

Význam chlóru spočívá na jedné straně v emisích HCl – jejich moţného vlivu na 

tvorbu polychlorovaných dibenzo/dioxinů a furanů (PCDD/F) a také na druhé straně 

v korozivních účincích těchto elementů, případně jejich další sloučenin [4]. 
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3.2 Problematika tvorby inkrustů při spalování biomasy 

Při termických procesech přeměny energie dochází v ţárovém lůţku k fyzikálním 

změnám popela. V závislosti na teplotě dochází k deformaci aţ úplnému roztavení částic 

popela. U paliv s nízkými teplotami měknutí popela, mezi které patří hlavně stébelniny a 

celé rostliny obilovin existuje velké riziko, ţe překročení kritické teploty povede ke vzniku 

inkoustů (viz. Obrázek č. 1). [6] V tabulce č. 3 jsou uvedeny příklady charakteristické 

teploty tuhých paliv.  

 

Obrázek č. 5: Inkrust; Zdroj: Ţatecká teplárenská, a.s. 

Tabulka č. 5: Charakteristické teploty termických vlastností popela tuhých paliv; Zdroj: [6] 

Druh paliva 
Deformace Měknutí Tavení Tečení 

(°C) 

Ječná sláma 659 783 923 1118 

Pšeničná sláma 612 767 1044 1257 

Řepková sláma 633 665 1452 146 

Kukuřičná sláma 796 886 1036 1059 

Pšeničné zrno 612 727 772 792 

Smrkové dřevo 1041 1180 1265 1310 

Hnědé uhlí 1260 1280 1360 1500 
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Pro provoz různých topenišť je proto důleţité znát teplotu tání popela. Je to teplota, při 

které dochází k roztavení všech sloţek popela. Tání popela probíhá v širokém teplotním 

intervalu, při kterém nastává změna skupenství popela. Tato změna je charakterizována 

třemi teplotami, které se zaznamenávají při měření teploty tání: 

 teplota počátku měknutí tA (°C); 

 teplota tání tB (°C); 

 teplota počátku tečení tC (°C).  

Teplota tání popela je závislá na sloţení popela a na okolní atmosféře ve spalovacím 

prostoru. Na zvyšování teploty tání mají vliv oxid křemičitý a hlinitý. Oxid ţelezitý, 

ţeleznatý, titaničitý, vápenatý, hořečnatý, sodný a draselný naopak teplotu tání sniţují. [19] 

Největší vliv na teploty tání popelů mají sloučeniny ţeleza. V silně oxidační 

atmosféře, která je sloţena z kyslíku, vzduch, vodní páry a oxidu uhličitého, jsou teploty 

tání popelů s obsahem oxidů ţeleza nejniţší. O něco niţší, ale stále ještě vysoké, teploty 

tání má popel v prostředí silně redukčním. To se skládá z vodíku a oxidu uhelnatého. 

Nejniţší jsou v prostředí smíšeném (směs vodíku a vodní páry).  

Tavící poměry popela u rostlinné biomasy jsou podstatně ovlivněny koncentrací 

vápníku, hořčíku a draslíku. Zatímco Ca a Mg bod tání zvyšuje, K a chloridy ji sniţují. 

Proto vykazují biopaliva odvozená od dřevní fytomasy vlivem vysokého obsahu Ca a Mg 

vyšší body tavení neţ stébelniny. Dosavadní zkoušky spalování i zdroje z literárních 

pramenů ukazují, ţe u slámy, celých rostlin obilovin a sena by neměla být teplota ve 

spalovacím prostoru v oblasti tvorby popele vyšší neţ 850 – 900 °C a u dřevin 1150 °C 

(viz. Tabulka č. 4).  

Tabulka č. 6: Teploty měknutí, tavení a tečení popelovin u dřevin a stébelnin; Zdroj: [4] 

 

Parametr Jednotka Dřevní biopaliva Stébelniny 

Teplota počátku měknutí °C 1 100 – 1 160 890 – 950 

Teplota tání °C 1 250 – 1 340 1 050 – 1 150 

Teplota počátku tečení °C 1 300 – 1 350 1 150 – 1 200 
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Problémem je i znečištění teplosměnných ploch. Na draslík bohatý popel se jiţ od cca 

850 °C spéká ve sklovitou hmotu, která velmi pevně přilne k vyzdívce a k roštu. Při 

mechanickém čištění se odlupují vrstvy vyzdívky, samotné vyklízení popele je obtíţné. 

Proto, zejména u větších topenišť, jakými právě zařízení tepláren jsou, by vţdy mělo být 

zplynování paliva (teplota 600 °C) a dohoření spalných plynů (teplota do 1100 °C) od sebe 

odděleno. [4] 
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4. Vlastnosti popílků ze spalování biomasy 

Dominantní sloţkou popílku ze spalování dřeva jsou makroţiviny vápník, draslík, 

hořčík a fosfor. Vápník je hlavní sloţkou popílku (50-60%), je obvykle přítomen jako 

kalcit nebo oxid vápenatý, jako výsledek tavení popela za vysokých teplot. Křemen je 

přítomen z 10% nebo méně, a jílové minerály jsou přítomny pouze ve stopovém mnoţství. 

Obsah draslíku je obecně vyšší neţ ve většině uhlí. Kromě toho, dřevěný popel obsahuje 

široké spektrum stopových prvků, jako jsou mangan, zinek, měď a bór. Většina z těchto 

prvků jsou důleţité pro růst rostlin, ale jsou toxické ve vysokých koncentracích. [20] 

Chemické a fyzikální vlastnosti popelů z biomasy se odlišují podle typu spalovacího 

zařízení, zda jde o popel roštový nebo o popílek z filtrů. Roštový popel obsahuje kusy 

škváry. Jemný popílek z filtrů obsahuje vyšší koncentraci PAU a kadmia a vykazuje vyšší 

hodnoty vychovatelnosti v porovnání s roštovým popelem. Tmavě hnědá barva popelovin 

z biomasy svědčí o nedokonalém spalování. Obsah organických látek u takových popelů 

překračuje 5 % a obsah PAU můţe dosáhnout aţ 150 mg/kg. Nejniţší obsah cizorodých 

látek se vyskytuje v rostlinném popelu spalovacích zařízení o výkonu vyšším neţ 500kW. 

[21] Příklady sloţení některých typických popelů ze dřeva jsou uvedeny v tabulce č. 7. 

 

Tabulka č. 7: Sloţení bio-popelů (v %); Zdroj: [20] 

 

 Černý 

smrk 

Bílý 

smrk 

Červený 

smrk 

Topol Bříza 

bílá 

Bříza 

žlutá 

Javor 

tvrdý 

Javor 

měkký 

Jilm Buk 

SiO3 6,4 2,0 7,6 1,5 3,0 4,1 39,5 6,1 3,6 12,4 

Al2O3 1,1 0,6 0,0 0,5 0,6 0,3 3,8 3,1 0,0 0,0 

Fe2O3 1,1 0,7 3,1 0,6 2,9 0,8 1,7 0,8 0,3 1,1 

CaO 67,6 62,9 8,4 62,3 58,2 54,2 55,5 60,4 67,1 68,3 

MgO 1,7 6,4 4,7 1,9 4,2 5,4 19,4 2,3 2,0 11,5 

TiO2 - - 0,1 - - - - 0,1 0,1 - 

Na2O 2,5 0,8 2,0 3,9 1,3 1,7 2,2 0,9 0,7 0,9 

K2O 6,2 7,3 5,3 7,2 6,6 8,0 5,8 6,3 4,4 2,6 

P2O5 2,2 2,6 2,2 2,0 2,9 3,8 1,1 0,3 1,3 2,3 

SO3 1,4 2,2 1,3 0,6 3,2 1,3 1,4 2,0 0,8 0,8 
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Sloţení popílků ze spalování dřeva můţe být ovlivněno během přepravy před 

spalováním. [20] Obsah toxických kovů v popelu z biomasy je závislý na druhu rostliny. 

Některé energetické rostliny mají schopnost akumulace toxických kovů v biomase (šťovík, 

konopí, vrba). Rostliny rostoucí v kontaminované půdě obsahují v popelovinách vyšší 

obsah toxických prvků. [21] 

 

4.1 Nedopal 

Ztráta nedopalem udává, jakou část z původní hořlaviny se nepodařilo spálit a tato 

část původní hořlaviny opouští kotel ve formě tuhých a plynných hořlavých sloţek. [22]  

Způsob stanovení nedopalu 

Vzorek popela se namele na analytickou jemnost a zváţí s přesností na 4 desetinná 

místa do porcelánového kelímku. Ten se umístí do muflové elektrické pece s automatickou 

regulací náběhu teploty a její koncové výdrţe. Maximální teplota, při které se v normálních 

tlakových poměrech spálí veškerý uhlík, je 1000 °C. Po úplném vychlazení pece se 

kelímek převáţí a z rozdílu hmotnosti se stanoví ztráta ţíháním. [23]   

Nedopal =  * 100 (%) 

 

Kde:  

- m je naváţka paliva, g; 

- m1 hmotnost kelímku před stanovením, g; 

- m2 hmotnost kelímku po stanovení, g. 

Při stanovení ztráty nedopalu je nutné si uvědomit, ţe nespálené zbytky ve formě 

uhlíku se vyskytují v popelu, který opouští kotel dílem jako škvára (struska) a popílek. 

Navíc se nespálená hořlavina objevuje ve spalinách také v plynné fázi, především jako 
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oxid uhelnatý – produkt nedokonalého spalování uhlíku. Je tedy nutné rozlišovat mezi 

tuhým a plynným nedopalem a dále ještě mezi tuhým nedopalem ve strusce a v popílku.  

V tuhých zbytcích po spalování je jako produkt nedokonalého spalování pouze 

uhlík, protoţe další spalitelné sloţky hořlaviny (síra a vodík) obvykle úspěšně shoří. [22] 

Tabulka č. 8: Výsledky stanovení nedopalu v ŢT; Zdroj: Ţatecká teplárenská, a.s. 

Období 

odběru 

vzorku 

Biomasa  

(dřevní štěpka) 

Hnědé uhlí                      

 (hruboprach hp1 + ořech o2) 

Datum 

provedení 

zk. 

Struska 

% 

Datum 

provedení 

zk. 

Popílek 

% 

Datum 

provedení 

zk. 

Struska 

% 

Datum 

provedení 

zk. 

Popílek 

% 

07/2010 21.7. 

30.7. 

1,4 

0,6 
30.7. 1,2 

Odstávka kotelny 

08/2010 
9.8. 

11.8. 

25.8. 

1,2 

0,8 

1,0 

11.8. 

25.8. 

1,3 

3,6 

09/2010 
9.9. 

22.9. 

4.10. 

1,5 

0,4 

1,0 

9.9. 

22.9. 

4.10. 

1,7 

3,8 

6,6 

12.10. 18,1 12.10. 14,9 

10/2010 19.10. 

11.11. 

1,0 

2,1 

19.10. 

11.11. 

2,5 

13,9 
21.10. 13,3 21.10. 27,4 

11/2010 
23.11. 

2.12. 

17.12. 

X 

2,0 

0,6 

23.11. 

2.12. 

17.12. 

3,0 

9,3 

2,2 

24.11. 

2.12. 

16,3 

7,9 

24.11. 

2.12. 

12,2 

24,3 

12/2010 17.12. X 17.12. 3,6 
20.12. 

20.12. 

5,9 

7,4 

20.12. 

20.12. 

8,9 

11,5 

01/2011 
4.1. 

18.1. 

3.2. 

0,5 

X 

X 

18.1. 

3.2. 

6,5 

7,9 

13.1. 

13.1. 

18.1. 

31.1. 

31.1. 

8,5 

13,1 

13,3 

32,0 

8,9 

13.1. 

13.1. 

18.1. 

31.1. 

31.1. 

9,0 

10,5 

27,0 

12,2 

13,5 

02/2011 
22.2. 

1.3. 

1.3. 

X 

X 

X 

22.2. 

1.3. 

1.3. 

17,9 

3,0 

36,5 

7.2. 

10.2. 

10.2. 

7.3. 

7.3. 

13,8 

7,2 

13,0 

13,3 

10,0 

7.2. 

10.2. 

10.2. 

7.3. 

7.3. 

21,0 

12,9 

14,5 

18,9 

15,7 

03/2011 10.3. 

29.3. 

0,2 

0,1 

10.3. 

29.3. 

31,8 

39,66 
10.3. 6,7 10.3. 10,6 

Průměr 0,65 10,31 12,28 15,59 

X – Výsledek rozboru byl stanoven pod mezí detekce 
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V Tabulce č. 8 jsou uvedeny výsledky stanovení nedopalu v ŢT, a.s. Mnoţství 

nedopalu ve strusce je niţší u obou paliv neţ nedopal z popílků. U biomasy jsou rozdíly 

mezi nedopalem z popílku a strusky velmi výrazné. Z Tabulky č. 8 je patrné, ţe hodnoty 

nedopalu u popílku mají na rozdíl od strusky velké výkyvy. Při spalování štěpky hodnota 

nedopalu není výrobcem kotle deklarována, jsou poţadovány garantované parametry 

paliva, které by měly zaručovat nízké hodnoty nedopalu. Výrobce kotle doporučuje palivo, 

které má obsahovat max. 8 - 50% vlhkosti, velikostní strukturu 30 - 100 mm, sypnou 

hmotnost 160 - 250 kg/m
3
 a obsah popele do 5%.  

Obsah nedopalu je závislý na kvalitě dřevní štěpky. Při spalování štěpky horší 

kvality (vysoká vlhkost a vyšší obsah příměsí) je nutné ve větší míře primérními a 

sekundérními ventilátory vhánět do kotlů vzduch, aby se  dosáhlo potřebného výkonu 

kotle. Výkon ventilátorů se pohybuje mezi 35 - 70%. Tím ale dochází k nedokonalému 

spalování a k úletu drobných nespálených částí. Proto dochází k takovým výkyvům 

v hodnotách nedopalu. V období zimních měsíců, kdy dodavatelé dřevní štěpky tuto 

skladují venku, dochází vlivem povětrnostních podmínek ke zhoršování její kvality. 

V tomto období i díky nedostatku kvalitní štěpky na trhu, byla ŢT, a.s. nucena spalovat 

štěpku i s vyšší vlhkostí a výhřevností kolem 6 MJ/t.  

Hodnota 32,0% ze dne 31. 1. 2011 u nedopalu strusky ze spalování hnědého uhlí 

byla vysoká z důvodu poruchy kotle.  

U výsledků stanovení nedopalu není moţné určit jaký druh dřevní štěpky je právě 

spalován. Je to z důvodu mísení štěpky. Dřevní štěpka je do ŢT, a.s. dováţena z různých 

částí ČR a je zde skladována na volném prostranství (viz. Obrázek č. 5). Odtud je pomocí 

nakladače zaváţena do skladu paliva (viz. Obrázek č. 6), který je funkčně dělený na hlavní 

sklad a jednodenní silo s pohyblivou podlahou, jeţ v návaznosti na hrabicový dopravník 

samočinně vkládá palivo na vodou chlazený rošt ve spalovací komoře kotle.  
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Biomasa má niţší mnoţství nedopalu neţ uhlí, coţ je patrné z Grafu č. 1. Biomasa 

obsahovala přibliţně 3 % popela a vzniklo průměrně 6 % nedopalu, hnědé uhlí obsahuje 

asi průměrně 22 % popela a vzniká cca 14 % nedopalu.  

 

 

Graf č. 1: Výsledky stanovení nedopalu v ŢT; Zdroj: Ţatecká teplárenská, a.s. 

Způsob spalování, ale i jeho kvalita – zejména vlhkost, ovlivňuje mnoţství 

nedopalu – tedy obsahu spalitelných látek, které ale nemohou z různých důvodů v kotli 

vyhořet a zůstávají v popelu, kde mohou tvořit řadu látek omezujících vyuţití popele 

(především se jedná o karcinogenní polycyklické aromatické uhlovodíky). Vznik nedopalu 

znamená velmi nízkou účinnost zařízení, a také vyšší náklady na dopravu. [24] 
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Obrázek č. 6 Skladování dřevní štěpky v ŢT, a.s.; Zdroj: ŢT, a.s. 

 

Obrázek č. 7 Sklad paliva v ŢT, a.s.; Zdroj: Ţatecká teplárenská, a.s. 
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4.2 Prvky alkalických zemin a sloučeniny fosforu 

Popílek z biomasy obsahuje poměrně vysoké mnoţství alkalických kovů. Páry 

alkalických kovů jsou jednou z příčin vysokoteplotní koroze. Jedná se především o prvky 

Na a K, které mohou být problematické zvláště při směsném spalování biomasy s jiným 

palivem, které obsahuje vanad. [25] 

Vyšší obsah alkalických kovů a kovů alkalických zemin by měl, dle teorie, sniţovat 

teplotu tání popela. Vyšší obsah prvků Ca, Na, K a Mg má vliv na niţší teplotu tání popela, 

např. u pelet šťovík+chrastice, šťovík+piliny a obilní zbytky. Naopak toto vyvrací analýza 

popela ze dřeva (viz. Tabulka č. 9), které, ačkoliv má relativně velký obsah alkalických 

kovů v porovnání s jinými popely, má v porovnání s ostatními teplotu tání popela vysokou 

[26]. 

Tabulka č. 9: Elementární sloţení a teploty tání některých popelů; Zdroj: [26] 

Palivo Ca Na K Mg P Teplota tání (°C) 

Dřevo 22,71 0,41 49,32 3,87 4,85 1170 

Šťovík 25,43 0,68 41,4 4,15 5,55 1280 

Šťovík + chrastice 1:1 18,45 0,37 32,07 3,04 5,5 905 

Šťovík + piliny 1:1 25,42 2,51 39,26 5,16 5,25 920 

Obilní zbytky 29,95 4,13 9,57 10,31 30,18 1035 

Řepková sláma + uhlí 9:1 24,12 0,28 13,23 1,34 1,7 1315 

Seno 11,14 1,16 14,45 4,01 10,23 1170 

 

Hodnoty jsou v hmotnostních % oxidů daných prvků s nejvyšším oxidačním 

číslem. Obsah fosforu je uveden ve formě aniontů, tj. fosforečnanů. Typickým příkladem 

je extrémní obsah fosforečnanů v popelu z obilných zbytků, který pochází z hnojení půdy. 

[26] 

Některé minerální sloţky biomasy jsou při spalovacích teplotách těkavé. Jde zejména o 

sloučeniny alkalických kovů (sodík, draslík), sloučeniny fosforu a také některé tzv. těţké 

kovy. Ve spalinách se posléze vyskytují jako kondenzovatelné komponenty. Jiné látky z 
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této skupiny, zejména sloučeniny křemíku a kovů alkalických zemin, se z paliva uvolňují 

jako velmi jemně rozptýlené částice o velikosti pod 1 μm. [11] 

 

4.3 Stopové prvky 

Popely obsahují řadu stopových prvků. Je zřejmé, ţe hodnoty obsahu jednotlivých 

prvků v popelu přímo souvisí s obsahem těchto prvků v půdě, kde daná rostlina roste. 

Zastoupení stopových prvků v popelu je obvykle do 0,1 %. [26] 

Stopové prvky se do tuhých biopaliv mohou dostat z konzervačních chemikálií 

(kontaminace As, B, Cl, Cr, Cu, F, P, Zn), barev (kontaminace Cd, Pb, Ti), pouţitých 

minerálních olejů a plastických maziv, zeminy (např. při skladování, transportu nebo 

manipulaci), dopravy (kontaminace solí k úpravě silnic), pouţitých nástrojů či strojů 

(kontaminace Fe, Cr, Ni), aditiv (např. vápenec – kontaminace Ca, jílové minerály -  

kontaminace Si, Al), či chemických přísad (louhy, lepidla, pojiva). Stanovení obsahu 

stopových prvků (As, Ba, Ce, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V a Zn) se provádí 

podle ČSN P CEN/TS 15411 (838315). [6] 

Popel po spálení dříví obsahuje mnoţství ţivin a stopových prvků. Proto některé země 

umoţňují jeho vyuţití jako hnojiva. Toto pouţití je výhodné z hlediska navracení ţivin 

(fosfor, draslík) vyčerpaných stromy během jejich růstu zpět do půdy. [6]  
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4.4 Srovnání vlastností popílků ze spalování uhlí a ze 

spalování biomasy 

Popel z biomasy neobsahuje toxické kovy jako v případě popílku ze spalování fosilních 

paliv. Popely z biomasy jsou dosti rozdílné v závislosti na druhu biomasy, typu půdy a 

sklizni. Obecně platí, ţe hlavní část popílků tvořící anorganické prvky v biomase paliva 

Ca, K, Na, Si a P a některé z nich působí jako důleţité ţiviny pro biomasy. Nicméně, 

některé druhy biomasy mají vysoký obsah křemíku (např. rýţové slupky), zatímco některé 

mají vysoký obsah alkalických kovů (dřevo). Zatímco elementární sloţení popela se 

stanoví z anorganické sloţky v mateřské biomasy, krystalinity a mineralogie závisí na 

pouţívané spalovací technice. Popílek ze spalování biomasy má více alkalických prvků 

(Na a K) a méně oxidu hlinitého (Al2O3), neţ popílek ze spalování uhlí.  

Ve srovnání s popílkem ze spalování uhlí, kde jiţ významný výzkum proběhl a popílek 

má vysoké vyuţití v několika zemích, komerční vyuţití popílku ze spalování biomasy není 

zatím tak rozšířené. Nicméně, několik výzkumů v této oblasti probíhá. Pro vyuţití popílku 

jako adsorbentu, surovin pro keramiku, jako aditivní náhrada cementu do betonů, a jiné 

materiálové vyuţití na základě jeho vlastností. 

Sloţení, plocha povrchu, a přítomnost nespálených zbytků hrají důleţitou roli při 

určování jeho vyuţití. Některé popílky ze spalování biomasy vykazují podobné pucolánové 

vlastnosti jako popílek ze spalování uhlí, např. rýţové slupky, dřevo, pšeničná sláma a 

cukrová třtina. [27] 
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Na obrázku č. 8 a č. 9 je struska a popílek ze spalování uhlí a na obrázku č. 10 a 11 je 

struska a popílek ze spalování dřevní biomasy. Obrázky byly pořízeny dne 11. 3. 2011 

v Ţatecké teplárenské, a.s. 

 

 

 

Obrázek č. 8: Struska ze spalování uhlí; Zdroj: Ţatecká teplárenská, a.s. 

 

 

Obrázek č. 9: Popílek ze spalování uhlí; Zdroj: Ţatecká teplárenská, a.s. 
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Obrázek č. 10: Struska ze spalování biomasy; Zdroj: Ţatecká teplárenská, a.s. 

 

 

Obrázek č. 11: Popílek ze spalování biomasy; Zdroj: Ţatecká teplárenská, a.s. 

Z Obrázků č. 8, 9, 10 a 11 je patrné, ţe se popílky ze spalování uhlí a biomasy liší 

barvou. Bohuţel nelze přesně stanovit, z jakého druhu biomasy jsou dané obrázky. Někteří 

dodavatelé dřevní štěpky dokládají, kde se přivezená štěpka těţila. Fotografie popílků byly 
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pořízené dne 11. 3. 2001, kdy se spalovala převáţně štěpka od firmy Solitera, která těţila 

štěpku z okolí Kounova, Černoce, Pnětluk, Markvarce, Solopysk, Radotína, Vroutku, 

Plachtína, Kojšovic, Chotíkova, Štědré, Bušovic, Domoušic, Vladořic, Ţlutic, Pšova, 

Smilova a Komárova. Načervenalá barva popílků ze spalování biomasy bude zřejmě 

zapříčiněna vyšším obsahem ţeleza. Obsah ţeleza v půdě z lokality kolem Černoce a 

Kounova je patrný i z rozboru vody, která byla odebrána ze studní firmy Farma Velká 

Černoc. Rozbor provedla laboratoř Okresní hygienická stanice Louny. Výsledkem 

chemického rozboru je obsah ţeleza 1,18 mg/l, coţ je vysoko nad meznou hodnotou 0,2 

mg/l. [28] 

Energetické zhodnocení popílků 

V tabulce č. 10 je uvedeno, kolik % popela vzniká při spalování vedlejších 

energetických produktů. Vzhledem k tomu, ţe Ţatecká teplárenská zahájila provoz kotelny 

na spalování dřevní štěpky v průběhu měsíce července, je v tabulce uvedeno mnoţství 

spáleného paliva aţ od tohoto měsíce.  

Tabulka č. 10: Porovnání mnoţství paliva a energetických odpadů za spalování uhlí a biomasy (dřevní 

štěpky) spalované v ŢT; Zdroj: Ţatecká teplárenská, a.s. 

OBDOBÍ 07/2010 – 02/2011 

Množství spáleného uhlí 8221 t Mnoţství spálené biomasy 19146 t 

Množství popelovin z uhlí 866 t Mnoţství popela z biomasy 1320 t 

Množství popelovin z uhlí 

(%) 
10,53 % 

Mnoţství popela z biomasy 

(%) 
6,89 % 

Z tabulky č. 10 je zřejmé, ţe z 1 t uhlí vzniká 0.105 t energetických odpadů, zatím 

co z 1 t biomasy vzniká 0.069 t energetických odpadů.  

Mnoţství spotřebovaného paliva a vzniku popílku lze zhodnotit z hlediska mnoţství 

vyprodukované energie. V případě spalování uhlí bylo spotřebováno 8221 t paliva během 

243 dní ⇒ 33,83 t uhlí za den. Vynásobením mnoţství spáleného uhlí za den a jeho 
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výhřevností (17220 kJ/kg,m
3
) dostaneme hodnotu 582,55 GJ, coţ představuje teoretickou 

výrobu tepla za den. Při účinnosti kotle 82 % ⇒ 477,69 GJ vyrobeného tepla za den. 

Z čehoţ vyplývá, ţe na 1 GJ vyrobeného tepla připadá 1,81 t popílku.  

V případě spalování dřevní štěpky bylo spotřebováno 19146 t paliva během 243 dní 

⇒ 78,79 t dřevní štěpky za den. Vynásobením mnoţství spálené štěpky za den a její 

výhřevností (9180kJ/kg,m
3
) dostaneme hodnotu 723,29 GJ, coţ představuje teoretickou 

výrobu tepla za den. Při účinnosti kotle 85 % ⇒ 614,80 GJ vyrobeného tepla za den. 

Z čehoţ vyplývá, ţe na 1 GJ vyrobeného tepla připadá 2,15 t popílku.  

Při porovnání výsledků dojdeme k závěru, ţe z 1 t uhlí sice vzniká více 

energetického odpadu neţ z 1 t biomasy, ale při zhodnocení na energetickou jednotku je 

tomu naopak, coţ je zaviněno niţší výhřevností biomasy.  

Opětovné pouţití popílku z biomasy je ţádoucí, neboť obsahuje podobné mnoţství 

ţivin jako sklizená biomasa. Proto je výhodné z hlediska navracení ţivin vyčerpaných 

stromy během jejich růstu zpět do půdy, jako je tomu v mnoha skandinávských zemích. 

K tomu, aby popílek mohl být navracen zpět do půdy, musí splňovat statut hnojiva. Další 

variantou navracení popílku do půdy je pouţití popílku jako výrobku pro rekultivace. 

Nicméně, ne všechny druhy dřevěného popela jsou vhodné k recyklaci, a to pokud je 

obsah těţkých kovů a jiných nečistot příliš vysoký. Také spoluspalováním dřeva s uhlím se 

mění sloţení popela. Manipulace suchého, nezpracovaného popílku by měla být prováděna 

s opatrností. Kromě obsahu soli a vysokého pH, je problémem prašnost popela. Popílek 

můţe být vysoce korozívní. Popílek je pak navlhčený a granulovaný předtím neţ se vrátí 

do lesní půdy. [20] 
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5. Geochemie popílků z Ţatecké teplárenské, a.s. 

Struska a popílek ze spalování uhlí v ŢT, a.s. mají atest jako výrobek - zdrsňovací 

materiál pro posyp a podsyp účelových komunikací a pro násypy a zásypy.   Tento výrobek 

jsou vlhkostně upravené směsné vedlejší energetické produkty z technologie spalování 

tuhých paliv v horkovodních kotlích. Výrobek je tuhý písčitoštěrkovitý materiál 

s majoritním podílem oxidů křemíku a hliníku [29]. 

Popílky ze spalování biomasy jsou v současné době likvidovány jako ostatní odpad 

ukládaný na skládku.  

5.1 Zrnitostní analýza  

Zrnitost je jedna z nejdůleţitější fyzikálních vlastností zeminy. Klasifikace zemin je 

zaloţena především na zrnitosti. K zrnitosti zemin se vztahuje řada geotechnických a 

hydrologických vlastností zeminy. Zrnitost poskytuje popis zeminy zaloţený na rozdělení 

zrn zeminy do jednotlivých zrnitostních tříd.  Zastoupení kaţdé zrnitostní třídy v zemině 

můţe být stanoveno proséváním a/nebo sedimentací. [30] 

 Zrnitostní analýza popílku ze spalování uhlí 

V Tabulce č. 11 jsou uvedeny výsledky zrnitostní analýzy popílků ze spalování uhlí. 

Zkoušku zrnitosti provedla laboratoř VÚHU Most.   
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Tabulka č. 11: Zrnitostní analýza dle ČSN CEN/TS 17892-4 z materiálu pro posyp a podsyp komunikací; 

Zdroj: Ţatecká teplárenská, a.s. 

Zrnitostní třída (mm) Zastoupení (hm. %) 

> 32 0 

32 -16 0,88 

16 – 8 2,69 

8 – 4 6,80 

4 – 2 12,97 

2 - 1 16,37 

1 – 0,5 12,76 

0,5 – 0,25 12,19 

0,25 – 0,125 13,33 

0,125 – 0,063 12,66 

< 0.063 9,34 

Σ (hm. %) 99,99 

 

Na základě zrnitostní analýzy lze konstatovat, ţe odebraný vzorek obsahuje 67,31 

hmot. % pískových zrn (2-0.063 mm), 23,34 % štěrkových součástí (nad 2 mm). Zbylých 

9,34 % je podsítné (pod 0.063 mm), jedná o prachové částice. 

 Zrnitostní analýza ze spalování biomasy (dřevní štěpky) 

V Tabulce č. 12 jsou uvedeny výsledky zrnitostní analýzy popílku ze spalování 

biomasy (dřevní štěpky). Výsledky zrnitostní analýzy jsem získala z laboratoře Oddělení 

chemie kopolymerů, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.,  V Holešovičkách 

41, 182 09, Praha 8 Česká republika.  
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Tabulka č. 12: zrnitostní analýza popílku ze spalování biomasy (dřevní štěpky), který byl odebrán 17. 3. 2011 

v ŢT; Zdroj: Ţatecká teplárenská, a.s. 

Zrnitostní třída (mm) Zastoupení (hm. %) 

> 3.00 2,5 

1.50 – 3.00 2,8 

1.00 – 1.50 2,8 

0.60 – 1.00 28,4 

0.43 – 0.60 11,0 

0.25 – 0.43 16,2 

< 0.25 34,0 

Σ (hm. %) 97,7 

 

V zrnitostní třídě nad 3,00 mm tvořily 2 ks slinuté škváry ve velikosti 3 – 5 cm. 

Jedná se nejspíš o druhotné znečištění roštovým popelem. V zrnitostní třídě nad 0,6 mm 

byly převáţně zastoupeny nedokonale spálenými zbytky dřevní štěpky a toto zjištění 

odpovídá i zjištěné ztrátě ţíhání (nedopalu), která dosahuje hodnoty 39,66%.  
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Obrázek č. 12 Zrnitostní křivky popílků ze spalování biomasy a uhlí; Zdroj: autor 

Ze zrnitostních křivek obou popílků je zřejmé, ţe popílek ze spalování biomasy má 

menší rozsah zrnitosti neţ popílek ze spalování uhlí. V popílku ze spalování biomasy je 

největší podíl zrn o velikosti 1-2 mm, naproti tomu popílek ze spalování uhlí má největší 

obsah zrn v zrnitostní třídě do 0,25 mm.  
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5.2 Vyluhovatelnost  

Vodným výluhem se rozumí dle vyhlášky MŢP č. 294/2005 Sb. roztok, který byl 

připraven ze vzorku odpadu podle ČSN EN 12 457-4 (83 8005). Třída vyluhovatelnosti - 

nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů - koncentrací škodlivin ve vodném výluhu odpadu (v 

mg/l) pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti jsou uvedeny v Tabulce č. 13. 

Postup hodnocení vyluhovatelnosti odpadů je stanoven v metodickém pokynu 

Ministerstva ţivotního prostředí k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů zveřejněném ve 

Věstníku MŢP, ročník XII, částka 12, prosinec 2002. 

Příprava vodného výluhu 

Vzorek pevného odpadu (analytický vzorek o zrnitosti menší neţ 4 mm) za 

definovaných podmínek vyluhován vodou. Postup je zaloţen na předpokladu, ţe se v 

průběhu zkoušky dosáhne úplné nebo přibliţné rovnováhy mezi ve vodě rozpuštěnou a 

pevnou fází jednotlivých sloţek obsaţených v odpadu. Pevná fáze (nerozpuštěné sloţky) je 

následně odstraněna filtrací. S filtrátem se dále zachází jako se vzorkem vody (podle ČSN 

EN ISO 5667-3). [31] 

Předběžná úprava vzorku 

Zjistí se hmotnost laboratorního vzorku. V případě vzorku s částicemi většími neţ 4 

mm se celý laboratorní vzorek proseje sítem. V případě, ţe se laboratorní vzorek musí pro 

umoţnění sítování sušit, nesmí teplota sušícího vzduchu (respektive upravovaného vzorku) 

překročit 40 °C. Pokud zbytek na sítě (nadsítná frakce) činí více neţ 5 % hmotnosti 

laboratorního vzorku, rozdrtí se a znovu proseje. Pokud je zbytek na sítě menší neţ 

uvedených 5 %, odstraní se a do dalšího postupu jiţ nevstupuje. Velikost zbytku na sítě se 

zaznamenává do příslušné dokumentace. Jakékoliv způsoby mletí vzorku jsou nepřípustné. 

Pouţitý postup úpravy zrnitosti musí být dokumentován zápisem v příslušné dokumentaci. 

Zkušební vzorek se připraví homogenizací všech postupně získávaných podsítných podílů. 

Výsledkem úpravy laboratorního vzorku je získání zkušebního vzorku. [31] 
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Postup přípravy vodného výluhu  

Výluh se připravuje z analytického vzorku odpadu. Vlastní přípravě výluhu 

předchází stanovení podílu sušiny (DR) v samostatném analytickém vzorku. Do příslušné 

vzorkovnice se naváţí takové mnoţství analytického vzorku, aby po doplnění vody byl ve 

vzorkovnici poměr vody a pevné fáze odpadu (v přepočtu na vysušený vzorek) L/S 10/1. 

Kvalita kapalné fáze obsaţené v odpadu se nezjišťuje a má se za to, ţe odpovídá vodě. 

Vzorkovnice se po naplnění vzorkem a vodou uzavře a umístí do třepačky. 

 ,  

kde  DR je podíl sušiny v analytickém vzorku v [%], 

MD je hmotnost vysušeného analytického vzorku v [kg], 

MW je naváţka analytického vzorku odpadu pro stanovení podílu sušiny v [kg]. [30] 

Vyluhování odpadu vodou (příprava cca 1 l výluhu) 

Teplota vody pouţité pro přípravu výluhu musí být po celou dobu vyluhování 

udrţována mezi 15 aţ 25 °C. Analytický vzorek o hmotnosti M odpovídající hmotnosti 

sušiny MT = 0,100 kg se vloţí do vzorkovnice a přidá se k němu takové mnoţství vody 

LA, vypočtené podle rovnice (3), aby poměr L/S byl 10/1. Celkové mnoţství vody L je 

součtem přídavku vody LA a vlhkosti obsaţené ve vzorku odpadu. Mnoţství vody LA se 

dávkuje s přesností ± 5 % objemových z celkového mnoţství LA. 

 

kde  LA je mnoţství přidané vody v [l], 

MT je teoretická naváţka sušiny analytického vzorku v [kg] (pro cca 1 l výluhu je 

MT = 0,100 kg), 

DR je podíl sušiny v analytickém vzorku v [%], 

  je hustota vody (pro účely stanovení vyluhovatelnosti je rovna 1 kg/l). 



Mašková Jana: Výzkum vlastností popílků ze spalování biomasy v ŢT, a.s. 

2011 42 

 

Analýzou vodného výluhu se získají hmotnostní koncentrace ve výluhu obsaţených 

rozpuštěných sloţek. Výsledky analýzy zaměřené na zjištění hodnot jednotlivých 

stanovených ukazatelů se uvádějí na tolik platných míst, aby pouze poslední místo bylo 

zatíţeno nejistotou, a v jednotkách, které jsou uvedeny u jejich limitních hodnot v 

tabulkách jednotlivých tříd vyluhovatelnosti. [31] 

Tabulka č. 13: Výsledky vodného výluhu dřevní štěpky a popela z materiálu pro posyp a podsyp komunikací; 

Zdroj: Ţatecká teplárenská, a.s. 

Parametr 

Vyhl.MŢP č.294/2005 Sb. 

Příloha č.2, tab.2.1. 
Limitní 

hodnota       

tř. vyluh. I 

Limitní 

hodnota       

tř. vyluh. IIa 

Limitní 

hodnota       

tř. vyluh. IIb 

Limitní 

hodnota       

tř. vyluh. III 
Dřevní 

štěpka 

Popel 

z uhlí 

pH  12,03±0,10 9,33± 0,10 - ≥6 ≥6 - 

DOC mg/l 2,5±0,3 5,3±0,3 50 80 80 100 

Fenolový 

index 

mg/l 
0,01±0,01 0,14±0,01 0,1 - - - 

Chloridy mg/l <0,5 1,42±0,14 80 1500 1500 2500 

Fluoridy mg/l <0,5 <0,5 1 30 15 50 

Sírany mg/l 7,47±0,75 <2,0 100 3000 2000 5000 

As mg/l <0,003 0,014±0,01 0,05 2,5 0,2 2,5 

Ba mg/l <0,5 <0,5 2 30 10 30 

Cd mg/l <0,0004 <0,0004 0,004 0,500 0,100 0,500 

Cr 

celkový 

mg/l 
<0,04 <0,04 0,05 7 1 7 

Cu mg/l <0,04 <0,04 0,2 10 5 10 

Hg mg/l <0,0005 <0,0005 0,001 0,2 0,02 0,2 

Ni mg/l <0,04 <0,04 0,04 4 1 4 

Pb mg/l <0,005 <0,005 0,05 5 1 5 

Sb mg/l <0,003 <0,004 0,006 0,5 0,07 0,5 

Se mg/l <0,002 <0,01 0,01 0,7 0,05 0,7 

Zn mg/l <0,04 <0,04 0,4 20 5 20 

Mo mg/l <0,04 <0,05 0,05 3 1 3 

RL mg/l 506±41 928±75 400 8000 6000 10000 
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V Tabulce č. 13 jsou uvedeny výsledky stanovení vodného výluhu z dřevní štěpky 

uhlí spalovaného v ŢT, a.s. Výsledky zkoušek vyluhovatelnosti provedla laboratoř 

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. v Mostě.  

Z výsledků vodného výluhu vyplývá, ţe není rozdíl pouze v obsahu rozpuštěných 

látek, ale i v obsahu chloridů, DOC (rozpuštěný organický uhlík), pH, síranů, fenolovém 

indexu, a v obsahu stopového prvku As. Hodnota pH a obsah síranů je vyšší ve výluhu 

z popílku ze dřevní štěpky. Ostatní hodnoty jsou niţší neţ ve výluhu z popílku ze spalování 

uhlí.  

Ve vodném výluhu z popílku ze spalování uhlí byl stanoven obsah rozpuštěných 

látek 928 mg/l. Rozpuštěné látky nemohou vzniknout bez přítomností chloridů a síranů. 

V obou výluzích je obsah síranů a chloridů velmi nízký. Tyto anionty by měly tvořit 

podstatnou část sumy kationtů, která se podílí na hodnotě rozpuštěných látek.  Je otázkou 

jestli mohou být ve vodném výluhu zastoupeny i hydrogenuhličitany. Sodík a draslík se 

vzhledem k vysokému pH mohou vyskytovat ve formě hydroxidů, ale určitě nevytvoří 

podstatnou část do sumy rozpuštěných látek. Sodík a draslík se bez aniontu nemůţe 

vyskytovat a tak obsah RL neodpovídá. Z tohoto důvodu navrhuji zopakování rozborů a 

pro kontrolu správnosti navrhuji provést analýzu obsahu prvků alkalických zemin a 

alkalitu (výpočet hydrogenuhličitanů) i kdyţ je vyhláška nevyţaduje. Z výsledků vodného 

výluhu je tedy zřejmé, ţe lze vyuţít popílku ze spalování biomasy např. jako zdrsňovací 

materiál pro posyp a podsyp jako v případě popílku ze spalování uhlí. Zjištěné koncentrace 

chemických prvků ve vodném výluhu zajišťují plnění poţadavků zákona č. 254/2001 Sb. 
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5.3 Prvková analýza 

Pro analýzu hlavních a stopových prvků pevných materiálů byla pouţita rentgenová 

fluorescenční analýza (XRF). Z vzorku utřeného na analytickou jemnost se připraví 

lisované tablety, které se dále analyzují. Chemické analýzy byly změřeny pomocí rentgen-

fluorescenčního analyzátoru Spectro IQ od firmy Spectro, Kleve, Německo. Tento přístroj 

má terčík vyrobený z palladia, úhel terčíku je 90° od centrálního paprsku a ohnisko má 

velikost 1 mm x 1 mm. (Maximální anodový rozptyl je 50 Wattů se vzdušným chlazením 

anody). Měření probíhá v inertní heliové atmosféře.  Získaná data byla vyhodnocena 

pomocí počítačového programu XLabPro. XRF metoda vţdy zjišťuje intenzitu, kterou 

vyzařuje odraţený specifický svazek paprsků pro kaţdý prvek. Program XLabPro  

umoţňuje automatické přepočítání prvkového zastoupení ve vzorku na oxidickou formu. 

Měření bylo provedeno v oddělení chemie kopolymerů, Ústav struktury a mechaniky 

hornin AV ČR, v.v.i.,  V Holešovičkách 41, 182 09, Praha 8 Česká republika. [3] 

Tabulka č. 14 Chemické sloţení energetických popílků; Zdroj: Ţatecká teplárenská, a.s. 

 Biomasa 

Úletový popílek 

Biomasa 

Struskový 

popílek 

Uhlí 

Popílek ČSN 44 1358 

Parametr Koncentrace (%) Koncentrace (%) Koncentrace (%) Limitní hodnota 

SiO2 28,86 61,79 46,15 >40,0 

<55,0 

Al2O3 4,542 10,40 27,39 >25,0 

<35,0 

Fe2O3 3,541 5,893 11,48 ≥10,0 

<15,0 

MgO 1,536 1,636 1,82 <2,0 

CaO 11,25 10,88 5,68 <10,0 

Na2O < 0,11 < 0,11 1,10 <2,0 

K2O 4,095 5,000 0,80 <2,0 

MnO 1,553 1,563 0,074 <0,1 

TiO2 0,7064 1,249 2,13 <3,0 

P2O5 1,614 0,8665 0,45 <0,5 

SO3 1,827 < 0,00010 1,30 <2,0 
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V Tabulce č. 14 jsou uvedeny hodnoty chemického sloţení energetických popílků. 

Uhelný popílek z ŢT, a.s. má atest jako zdrsňovací materiál pro posyp a podsyp účelových 

komunikací a pro násypy a zásypy. V této tabulce je uvedena mez stanovitelnosti dle ČSN 

44 1358, kterou se stanoví metody pro stanovení sloţení popílků tuhých paliv, které se 

vyjadřuje oxidy: SiO2, Fe2O3, Al2O3, TiO2, CaO, MgO, MnO, SO3, P205, Na2O a K2O. [32]  

K tomu, aby bylo moţné vyuţít popílků jako hnojiva je zapotřebí provést další 

analýzy – tzv. přístupné draslo, které definuje jaká část celkového draslíku je biodostupná. 

Draslík v popílku muţe být vázán do silikátů a pak by byl zcela nedostupný, takţe jeho 

vyuţití jako hnojivého prvku by v podstatě neexistovalo. Pokud nebudou doplněny tyto 

hodnoty nelze říci, zda popílek ze spalované biomasy je či není vhodný jako hnojivo. 

Z uvedených výsledků ale vyplývá, ţe popílek ze spalované biomasy spíše vhodný není.  

V Tabulce č. 15 jsou uvedeny výsledky prvkové analýzy popílků z biomasy. 

Měření bylo provedeno v oddělení chemie kopolymerů, Ústav struktury a mechaniky 

hornin AV ČR, v.v.i.,  V Holešovičkách 41, 182 09, Praha 8 Česká republika pomocí 

metody XRF. [3] 

 Z tabulky je patrné, ţe úletový popílek má vyšší obsah CoO, CuO, ZnO, Hf, Tl a 

PbO. Naproti tomu struskový popílek obsahuje vyšší obsah V2O5, Nb2O5 a BaO.  
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Tabulka č. 15: Prvková analýza energetických odpadů z biomasy;  Zdroj: Ţatecká teplárenská, a.s. 

 Úletový popílek Struskový popílek 

Značka Koncentrace (%) Absolutní chyba (%) Koncentrace (%) Absolutní chyba (%) 

Cl 0,2121 0,0004 < 0,00020 (0,0) 

V2O5 0,0166 0,0022 0,0386 0,0032 

Cr2O3 < 0,00073 (0,0) 0,0387 0,0054 

CoO 0,0348 0,0017 0,0141 0,0012 

NiO 0,00821 0,00024 0,00892 0,00028 

CuO 0,02712 0,00085 0,01118 0,00077 

ZnO 0,0982 0,0093 0,0259 0,0024 

Ga 0,00015 0,00015 < 0,00010 (0,0) 

Ge < 0,00010 (0,0) 0,00077 0,00027 

As2O3 < 0,00013 (0,0) < 0,00013 (0,0) 

Se < 0,00010 (0,0) 0,00134 0,00012 

Br 0,00126 0,00018 < 0,00010 (0,0) 

Rb2O 0,01090 0,00021 0,01354 0,00027 

SrO 0,04837 0,00033 0,05546 0,00041 

Y < 0,00071 (0,0) 0,00100 0,00049 

ZrO2 0,15 0,15 0,202 0,013 

Nb2O5 0,00023 0,00004 0,00119 0,00012 

Mo < 0,0010 (0,0) < 0,0010 (0,0) 

Ag 0,00283 0,00002 0,00138 0,00040 

Cd < 0,00051 (0,0) < 0,00051 (0,0) 

In < 0,00051 (0,0) < 0,00051 (0,0) 

SnO2 0,0148 0,0029 0,019 0,019 

Sb2O5 0,0048 0,0016 0,0043 0,0013 

Te 0,0395 0,0039 0,0376 0,0040 

I 0,00043 0,00043 < 0,00071 (0,0) 

Cs < 0,00081 (0,0) < 0,00081 (0,0) 

BaO 0,076 0,076 0,13 0,13 

La < 0,0010 (0,0) < 0,0010 (0,0) 

Ce 0,00018 0,00013 < 0,0012 (0,0) 

Hf 0,01186 0,00056 0,00200 0,00011 

Ta2O5 0,0225 0,0012 0,0175 0,0011 

WO3 0,0250 0,0014 < 0,00025 (0,0) 

Hg < 0,00020 (0,0) 0,00299 0,00071 

Tl 0,00273 0,00019 0,00053 0,00006 

PbO 0,0156 0,0019 0,00054 0,00005 

Bi < 0,00020 (0,0) 0,00273 0,00070 

Th < 0,00020 (0,0) < 0,00020 (0,0) 

U < 0,00030 (0,0) < 0,00030 (0,0) 
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6. Technologické poţadavky na kvalitativní 

parametry popílků 

Se stoupajícím trendem energetického vyuţití dřevní biomasy, jakoţto jednoho z 

obnovitelných zdrojů energie, souvisí i otázka vznikajícího odpadního produktu spalování 

- dřevního popela a jeho potenciálu pro další vyuţití [33].  

Existuje mnoho důvodů, proč zvyšovat opětovné vyuţití popílku. Jedním z nich je 

minimalizování nákladů na likvidaci. Prostory vyhrazené pro likvidaci by umoţnily další 

vyuţití těchto pozemků. A také finanční výnosy z prodeje vedlejších produktů by mohli 

alespoň částečně vyrovnat náklady na zpracování těchto produktů. Neméně důleţitým 

faktorem je moţnost náhrady některých vzácných nebo drahých přírodních zdrojů [27]. 

Popílek rozhodně nemusí být jen obtíţným odpadem, ale můţe být i cennou surovinou. 

Pro jejich vyuţití jsou důleţité jejich fyzikální a chemické vlastnosti. Fyzikální vlastnosti 

popílků ze spalování uhlí a biomasy jsou podobné, ale jejich chemické vlastnosti jsou 

velmi pestré, mohou obsahovat různé toxické látky, dioxiny, coţ můţe jejich vyuţití 

limitovat. [34] 

 

6.1 Vyuţití popílků ve stavebnictví  

Jedním z moţných vyuţití popílku ze spalování biomasy je v některých stavebních 

výrobcích podobně jako se pouţívá popílek z uhelných elektráren nebo ze spaloven 

odpadů. Vyuţitím popílků dochází ke zhodnocení původně obtíţně likvidovatelného 

odpadního materiálu v cennou surovinu. Struska a popílky pouţívané ve stavebních 

materiálech jsou výbornou příměsí zlepšující vlastnosti vyráběného betonu a betonových 

výrobků. Přídavek popílku z biomasy do cementu představuje v SRN v některých 

výrobcích aţ 20%. Bylo zjištěno, ţe rizikové prvky se z vyrobeného betonu nevyluhují 

[21]. 
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Vyuţití popílku se zdá být technicky proveditelné v cementářském průmyslu. Existují v 

podstatě tři aplikace popílku do cementu: 

- náhrada v portlandském cementu, 

- pucolánový materiál při výrobě pucolánových tmelů, 

- náhrada sádry [18]. 

Cement je z hlediska nákladů náročnou sloţkou betonu. Tyto náklady na výrobu 

betonu mohou být sníţeny částečnou obměnou cementu za popílek. Výhodou vyuţití 

popílku je niţší poptávka po vodě při podobné funkčnosti, sniţuje odvzdušnění betonu a  

uvolňuje méně tepla při hydrataci. Pouţití popílku do betonu zvyšuje zpracovatelnost 

betonu a je široce doporučován jako částečná náhrada cementu. [20] 

Chloridy 

Chloridy mohou pronikat do betonu a jejich přítomnost můţe vést ke korozi 

výztuţe, která můţe ohrozit provozuschopnost staveb. Výzkum vyuţití popílku ukazuje, ţe 

tento materiál je účinný při sniţování míry přenosu chloridů (absorpcí a difúzí). Hlavním 

přínosem vyuţití popílků při výrobě betonu je vysoký obsah oxidů hliníku a schopnost 

vázat chloridy. Jemné částice mají schopnost adsorbovat chloridy, čímţ dochází ke sníţení 

mezikapilární porozity a jejich schopnosti pronikat do betonu. Je tedy zřejmé, ţe kritickým 

faktorem ovlivňujícím rezistenci vůči působení chloridů je spíše mnoţství přidaného 

popílku neţ jeho kvalitativní ukazatele.[20] Beton, obsahující vysoké mnoţství popílku 

vykazuje vynikající mechanické vlastnosti. Velmi dobrou odolnost s ohledem na 

opakované zmrazování a rozmrazování a velmi nízkou propustnost pro ionty chloridu. 

Betony s přidaným popílkem neprokázaly ţádné neţádoucí expanze přidáním reaktivního 

kameniva do betonu. [27] 

Nedopal 

Stanovení nedopalu se pouţívá jako indikátor nespáleného zbytku v popílku a 

odráţí spalovací podmínky, za nichţ byl materiál vyprodukován. Nedopal, můţe ovlivnit 
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barvu, spotřebu vody při chemické reakci, jemnost a reaktivitu směsi. Vlastnosti betonu se 

zhoršují s rostoucím mnoţstvím nedopalu. [20] 

Prvky alkalických zemin 

Vyuţití popílků ze spalování biomasy je nasnadě – nemusí se ukládat na speciální 

skládky vzhledem k jeho pH. Naopak se jeho vyššího pH mělo vyuţít, protoţe se tak získá 

nejen laciný, ale i významný zdroj alkálií. Historické omítky dokazují, ţe přes stáří 1000 

let bylo dosaţeno obdivuhodné trvanlivosti a pevnosti, které jsou dány kombinací věcí 

prostých a jednoduchých, jako je popílek, jíl, písek a vápenec. [35] 

 

6.2 Vyuţití popílků pro rekultivaci 

Rekultivace dolů 

Jedním z moţných vyuţití je při rekultivaci hlubinných dolů, kde je moţné popílek 

pouţít jako zpevněný zásypový materiál. Zpevněný zásypový materiál sloţený z 

klasických popílků zpevněných hydraulickým pojivem je dopravován do jámy v řídkém 

stavu s hlídanou konzistencí, která zaručuje pevnost pro určité úseky jámy aţ 5 MPa. Tento 

materiál beze zbytku zaplní celý prostor jámy a stává se tak zcela nepropustným pro průnik 

metanu. Rovněţ fyzikálně mechanické vlastnosti tohoto materiálu jsou dlouhodobě 

ověřovány a receptury pro likvidaci jam jsou certifikovány pro řadu typů popílků a pojiv. 

[36] 

Zemědělská rekultivace 

Zemědělskou rekultivací se rozumí především rekultivace překrytím popílku 

vrstvou půdy nebo rašeliny. Tento způsob je pro pěstování rostlin nejvhodnější, ale lze jej 

pouţít pouze tam, kde se půda k překrytí popílku získá hloubením usazovacích nádrţí. 

Dováţení půdy z větší vzdálenosti by bylo neúnosně nákladné. Rekultivace musí být 

provedena tak, aby nedocházelo ke kontaminaci potravních řetězců cizorodými látkami. 
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Pro zajištění této podmínky se povaţuje za účelné překrytí popílku vysokou vrstvou 

zeminy, ve snaze izolovat popílek od kořenů pěstovaných rostlin. Vzhledem k tomu, ţe 

řada zemědělských plodin můţe svými kořeny pronikat hluboko do orničního profilu, 

nemusí být toto opatření spolehlivé. Pro nezávadnou zemědělskou rekultivaci je 

rozhodující kvalita popílku, tedy obsah těţkých kovů a dalších cizorodých látek, které by 

mohly kontaminovat potravní řetězec. Pokud se v popílku nalezne obsah škodlivin vyšší, 

neţ je hraniční hodnota pro jejich obsah v půdě, je účelnější toto sloţiště vyloučit ze 

zemědělské rekultivace, neţ jej překrývat neúměrně vysokou vrstvou zeminy a provést zde 

například rekultivaci lesnickou. [34] 

Poţadavky na kvalitu popílků pro rekultivace popisuje Vyhláška č. 294/2005 Sb. o 

podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu. V této 

vyhlášce je stanoveno, ţe max. pH musí být menší nebo rovno 6, coţ nemůţe být splněno, 

protoţe popílek z biomasy má vysoce alkalický výluh (viz. Tabulka č. 13). V důsledku 

vysokého pH nemůţe být splněna ani podmínka ekotoxicky poţadovaná vyhláškou 

č.294/2005 Sb. [37] 

 

6.3 Podmínky a limity pro vyuţití popílků jako 

minerálního plniva 

Ţádné plnivo nelze povaţovat za ideální. Plniva mají mnoho přirozených vlastnosti 

- například morfologie, velikost dodávaných částic, hustota, barva, vsakování oleje, 

teplotní a elektrické vlastnosti a další, jeţ je potřeba vyuţít za účelem získání 

poţadovaných funkcí. Příchod sférických výplní získaných během zušlechťování 

zpracování popílku otevírá nové moţnosti v průmyslu polymerů. Kulovitý tvar je 

důleţitým rysem, který nabízí jednoznačné výhody v procesu při předávání specifických 

vlastnosti do polymeru. Pouţití tohoto kulovitého tvaru umoţňuje maximální objem 

vyuţitelný k výplni na minimální povrchovou plochu. Vyššího zatíţení u běţných plniv lze 

dosáhnout  bez zhoršení zpracovatelnosti. Navzdory těmto jednoznačným výhodám, 

komerční vyuţití popílku jako sférické výplně není rozšířeno, snad jen s výjimkou Jiţní 

Afriky. [20] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
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Nátěrové hmoty 

Po celém světě se odhaduje průměrná roční produkce cca 10
10

 litrů nátěrových 

hmot, které spotřebují přibliţně 10 milionů tun plniv. Sloţení nátěrových hmot se skládá z 

polymerního pojiva, rozpouštědla, barviva, organických i anorganických látek a funkčních 

plniv, jako je mastek, slída, kaolinit. Reologie a lesk jsou posíleny kulovitou výplní. 

Všechny tyto výplně jsou velmi jemné a převáţně bíle. Kromě toho je zde uhličitan 

vápenatý pouţíván jako hromadný extender. Jemnost těchto výplní je zásadní pro 

zachování lesku a jasu. [20] 

Pryž 

Pryţ je obecný název pro skupinu materiálu, jez vykazuji elastické vlastnosti po významné 

deformaci. Jejich další vlastností  je nepropustnost pro plyny, vynikající chemická odolnost 

a vytrvalost. Toto činí elastomery nepostradatelnou součástí moderního průmyslu. Existuje 

široká škála pryţí, přírodních i syntetických s celkovou světovou spotřebou v současné 

době asi 19,5 milionu tun ročně. [20] 

Polyvinylchlorid - PVC 

PVC je jedním z nejvšestrannějších plastů a můţe být pouţit v pevné, pruţné i 

vysoce tekuté formě. Při zpracování PVC jsou uţity tepelné stabilizátory, maziva, 

modifikátory, zpomalovače hoření, plniva pigmentu, a pokud se to vyţaduje, pak jsou uţity 

i plastifikátory. Stupeň plasticity, jakoţ i fyzické vlastnosti jsou dány typem a mnoţstvím 

pouţitých změkčovadel. Sloţky jsou smíšené a vysokorychlostní mixér vytváří prášek, 

který můţe být zpracován buď přímo, nebo pouţít k výrobě granulátu pro přeměnu 

komodity později. PVC je největším spotřebitelem nerostných surovin v průmyslu 

polymerů. Výhodou je obecná dostupnost jako prášku, proto se snadno dá zařídit, aby 

mohly být zavedeny jako výplně. 

Minerální plniva jsou jiţ vyuţívána pouze ke sníţení nákladů na polymery, ale větší 

význam mají jako strojírenské výrobky se specifickými vlastnostmi. Rozmanitost funkcí 

jako je tvar, velikost, hustota a sloţení jsou vyuţívány k úpravě optických, tepelných, 

mechanických a elektrických vlastností polymerů. Mezi těmito funkcemi je významný 
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hlavně velikost a tvar. Tyto výhody sférických plniv nebyly pravděpodobně plně 

vyuţívány, hlavně kvůli nedostupnosti rentabilních produktů a nedostatku technických 

informací o jejich výkonu v komoditních polymerech. Nové výrobní technologie však 

umoţnily rentabilní výrobu Al-silikátů. [20] 

 

6.4 Ostatní moţnosti 

Využití popílku jako hnojiva 

Spalováním rostlinné biomasy dochází k 98 % úbytku organických látek a v rostlinném 

popílku zůstávají rostlinné ţiviny, zejména vápník jako kalcit a draslík jako uhličitan 

draselný. V rostlinném popílku je přítomen i fosfor a hořčík. [21] 

Popílek ze spalování biomasy je moţné v současné době posuzovat s ohledem na jeho 

prvkové sloţení a s ohledem na platnou současnou legislativu tak, ţe je to materiál 

pocházející z organické nekontaminované hmoty a tudíţ je vhodné ho opět za určitých 

podmínek do půdy vrátit. Zde je nutné dodrţet podmínku pravidelného sledování obsahů 

rizikových prvků. K posouzení obsahu rizikových prvků v popílku je moţné vzít za 

současného stavu legislativy v úvahu vyhlášky týkající se poţadavků na minerální hnojiva, 

poţadavků na aplikaci kalů ne zemědělskou půdu nebo poţadavek na kvalitu surovin pro 

kompostování (viz. Tabulka č. 16). Volba právních předpisů a tudíţ volba limitů 

rizikových prvků by měla být v kompetenci toho, kdo na zemědělské půdě hospodaří a 

popílek za účelem aplikace do půdy odebírá. I tento subjekt je povinen vést o popílku 

odpadovou evidenci (pokud ovšem popel nezíská certifikát hnojiva). Popílek je tedy nutné 

posuzovat podle zákona 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších platných právních 

předpisů.  

Pro posouzení mezích hodnot rizikových prvků ve vzorcích popílků je moţné za 

současného stavu legislativy pouţít mezní limity rizikových prvků uvedené v příloze 

vyhlášky č. 271/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení poţadavků 

na hnojiva. K aplikaci popílku do půdy je moţné téţ pouţít limity obsahu rizikových prvků 

uvedených ve vyhlášce č. 382/2001 Sb., o podmínkách pouţití upravených kalů na 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalov%C3%A1n%C3%AD
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-je-nezbytna-soucast-lidskeho-zivota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompostov%C3%A1n%C3%AD
http://biom.cz/cz/legislativa/fyto-legislativa/185-2001-sb
http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzorek
http://biom.cz/cz/legislativa/fyto-legislativa/474-2000-sb
http://biom.cz/cz/legislativa/fyto-legislativa/382-2001-sb
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zemědělskou půdu. V neposlední řadě je moţné pouţít popílek z biomasy jako surovinu 

pro přípravu kompostu a mnoţství rizikových prvků posoudit podle ČSN 465735 

„Průmyslové komposty“. Tato norma stanovuje jakostní znaky a nejvyšší přípustná 

mnoţství sledovaných látek v průmyslovém kompostu a v příloze této normy jsou uvedena 

nejvyšší přípustná mnoţství sledované látky ve vysušeném vzorku suroviny. [38] 

Dále musí splnit zrnitost poţadovanou pro bezproblémovou aplikaci a musí být 

zaručena trvale deklarovaná kvalita. Výroba hnojiva zahrnuje mechanickou úpravu 

roštového popele spočívající v rozdrcení nebo odstranění škváry a nedopalů. Dále je třeba 

homogenizovat popílek z filtrů s mechanicky upraveným roštovým popílkem. Případné 

ovlhčení směsi z důvodu sníţení prašnosti je moţno provést krátce před aplikací, aby 

nedošlo ke ztvrdnutí směsi. Dále je moţné hnojivo z popele biomasy aplikovat 

peletizované. [20] 

Dalším způsobem zemědělského vyuţití popílku ze spalování biomasy je společná 

aplikace se statkovými hnojivy zejména s hnojem nebo kejdou. V případě, ţe je na 

biokotelně trvale spalována vhodná biomasa, např. sláma nebo bílá dřevní štěpka a obsah 

těţkých kovů je podlimitní, je moţno přistoupit ke společnému vyuţívání kejdy a popele z 

biomasy. 

Praktické provedení společného vyuţití kejdy a rostlinného popílku nastává smísením 

10 - 20 % hmotnosti rostlinného popílku a 80 – 90 % kejdy skotu, prasat nebo drůbeţe, 

které je nutné realizovat v jímce na kejdu opatřené míchadlem. Maximální zrnitost popílku 

je třeba posuzovat s ohledem na aplikační techniku a neměla by být větší neţ 5 mm. Kejda 

můţe být pro účel společné aplikace nahrazena digestátem z bioplynové stanice o 

maximální sušině 8 % nebo fugátem z odvodnění digestátu, část kejdy můţe být téţ 

nahrazena lihovarskými výpalky nebo škrobárenskou odpadní vodou. [21] 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzorek
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Tabulka č. 16: Mezní hodnoty koncentrací v kalech dle vybraných předpisů; Zdroj: [39, 40, 41] 

Rizikový 

prvek 

Popílek 

z biomasy 

(dřevní 

štěpka) 

mg/kg 

Vyhláška 474/2000 Sb.  

Vyhláška 

382/2001 Sb. 

 

 

mg/kg 
 
sušiny 

 

Ostatní minerální hnojiva 

neobsahující fosfor 

mg/kg vysušeného 

vzorku hnojiva 

Minerální vápenatá a 

hořečnatovápenatá hnojiva 

mg/kg vysušeného vzorku 

hnojiva 

As < 0,49 10,0 20,0 30 

Cd < 5.1 1,0 1,5 5 

Cr 7.3 50,0 50,0 200 

Cu 217,39 x x 500 

Hg < 2 1,0 0,5 4 

Ni 64,51 x x 100 

Pb 144,82 10,0 30,0 200 

Zn 788,93 x x 2500 

Mo < 10 x x x 

x - není poţadováno 

Tato tabulka byla vytvořena jen pro orientační porovnání obsahu rizikových prvků 

v sušině popílků z biomasy s vyhláškami 474/2000 Sb. a 382/2001 Sb. Limity uváděné 

vyhláškami vyţadují stanovení obsahu rizikových prvků jinou analytickou metodou neţ je 

RTG-fluorescence. RTG fluorescence má vysokou mez detekce pro stanovení Cd.  

Z tabulky je zřejmé, ţe vyhlášce č. 474/200 SB. nevyhovuje celkový obsah Pb. Limitní 

hodnoty vyhlášky č. 382/2011 Sb. splňují všechny sledované prvky s výjimkou Cd. 

Zásadním poţadavkem na společně zpracovávané biodegradabilní odpady s kejdou 

je, ţe neobsahují nadlimitně cizorodé látky a cizorodé prvky a zároveň obsahují rostlinné 

ţiviny, případně téţ organickou hmotu a jsou tedy přínosem pro půdní úrodnost a pro 

výţivu rostlin. [38] 
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Využití popílků pro výrobu syntetických zeolitů 

Loţiska přírodních zeolitu jsou obvykle spojeny s hydrotermálními změnami nebo 

zvětráváním sopečných skelných hornin, zatímco člověkem získané syntetické zeolity lze 

získat z nejrůznějších na Si a Al bohaté minerály. Ačkoli tato potenciální aplikace můţe 

spotřebovat pouze malý podíl produkovaného popílku, můţe konečný produkty 

představovat vyšší přidanou hodnotu ve srovnání se současnou aplikací ve stavebnictví. 

Vzhledem k tomu, ţe se termín zeolit pouţívá pro velké skupiny krystalických Al-

Si fází, s velmi odlišnými vlastnostmi, před pouţitím by mělo být ujasněno, ţe zeolitický 

materiál získaný z popílku uhlí se pouţívá jako molekulární síta a ionexy a také sloţité a 

vysoce čisté zeolity pro katalýzu, k další technologii nemůţe být připraven z důvodu 

technologických omezení a směsí sloţek v popílku. [20] 

Moţné aplikace do zeolitů 

Současně s vývojem syntetických metod byl proveden intenzivní výzkum zaměřený 

na moţné pouţití popílků k výrobě zeolitů. Vysoký poměr Al/Si u těchto zeolitů naznačuje 

velký potenciál pro aplikaci v oblasti odpadních vod. Taktéţ byla zjišťována moţnost 

pouţití zeolitů  pro odvodové technologie čištění plynu. [20] 
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7. Vyhodnocení a závěr 

Tato diplomová práce byla zaměřena na nakládání s energetickými odpady. Cílem bylo 

stanovit fyzikálně chemické vlastnosti popílků ze spalování biomasy a jejich energetické 

zhodnocení. Tyto parametry byly stanoveny, následně vyhodnoceny a porovnány s popílky 

ze spalování uhlí. 

Dá se očekávat, ţe se zvyšujícím se počtem biomasových výtopen bude produkce 

popílku z biomasy narůstat. Pro následné vyuţívání tohoto materiálu je tedy nutné vytvořit 

legislativní oporu.  

Jednou z moţností, jak s popílkem z biomasy naloţit, je jeho vrácení zpět do 

koloběhu ţivin aplikací do půdy [42]. Popílek ze spalování biomasy neobsahuje vyšší 

mnoţství MgO neţ popílek ze spalování uhlí. Obsah P2O5 je v popílcích ze spalování 

biomasy asi trojnásobně vyšší neţ v popílcích ze spalování uhlí.  Aby bylo moţné 

doporučit popílek jako hnojivo, je nutné zjistit formu vazby draslíku (pravděpodobně 

silikáty) na jejich biodostupnost. Stejně by se mělo postupovat i v případě fosforu, který 

můţe být vázán v amorfní sloţce popílků.  I kdyţ celkové obsahy K2O a P2O5 v popílcích 

ze spalování biomasy jsou vyšší neţ ze spalování uhlí, není zatím zjištěna schopnost 

uvolňování ţivin do prostředí. Je tedy nutné doplnit fázový rozbor – mineralogickou 

analýzu a provést pedologický rozbor na přístupné draslo a biodostupný fosfor. Z výsledků 

RTG fluorescence vyplývá, ţe vyhlášce č. 474/200 SB. nevyhovuje celkový obsah Pb a 

vyhlášce č. 382/2011 Sb. obsah Cd.  

V případě vyuţití popílku jako hnojiva se z důvodu nedostatku dusíku vyrábějí  

pelety, na které se nasorbuje kejda obsahující dusík ve formě amonných iontů. Tím se 

zvyšují hnojivé vlastnosti popílku ze spalování biomasy. Tento způsob vyuţití popílku ze 

spalování biomasy povaţuji za vhodný z důvodu navrácení ţivin do půdy a jejich opětovné 

vyuţití.  U popílku ze spalování biomasy je na závadu vysoká prašnost suchého popílku a 

při jeho navlhčení vodou nastává rychle jeho tvrdnutí, které činí aplikaci do půdy obtíţnou, 

nasorbováním pelet kejdou by tento problém odpadl. [38] 
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Další moţnost spatřuji při vyuţití popílku jako posypového a podsypového 

materiálu. K závěru jestli je popílek vhodný pro tuto aplikaci, je nutné doplnit další 

analýzy. V ŢT, a.s. byl provoz kotelny na biomasu zahájen v září 2010. Do této doby 

nebyly provedeny všechny potřebné analýzy. Z těchto důvodů je popílek ukládán na 

skládku, coţ je neekonomické a neefektivní nakládání s potencionální surovinou. Závěrem 

proto doporučuji provést chybějící rozbory a analýzy a na základě zjištěných výsledků 

zhodnotit další moţné vyuţití popílku jako suroviny. 
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