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Summary  
    

Bachelor thesis is aimed to describe CCP´s and their characteristic. The goal of the 

bachelor thesis is to describe CCP´s from their genesis to their utilization in industry.  A 

part of this bachelor thesis is aimed at economical evaluation and contribution of these 

CCP´s. 
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Anotace 

     Bakalářská práce je zaměřena na charakteristiku a popis vedlejších produktů spalování 

fosilních paliv. Cílem této bakalářské práce je popsat vedlejší energetické produkty, jejich 

vznik a vyuţití v průmyslové sféře. Součástí této bakalářské práce bude i ekonomické 

zhodnocení a přínos těchto produktů po spalování. 
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1   ÚVOD 

     V České republice představuje výroba energií za pouţití fosilních paliv, zejména 

hnědého uhlí, nejvyšší podíl celkové produkce. V elektrárnách a teplárnách je spalováno 

především tuzemské hnědé uhlí, těţené v povrchových dolech v severozápadní části České 

republiky. Celková odbytová těţba tohoto uhlí se pohybuje v posledních třech letech okolo 

50 000 tisíc tun. S tím je spojena vysoká produkce tuhých zbytků po spalování, resp. 

doprovodných produktů z odsíření kouřových plynů. Podobný problém existuje rovněţ 

v ostatních zemích světa, kde jsou pro výrobu elektrické energie nebo tepla spalována ve 

vysoké míře tuhá fosilní paliva – uhlí, s následnou vysokou produkcí vedlejších 

energetických produktů.  

      Efektivní a cílevědomé vyuţití produktů po spalování lze povaţovat za racionální nejen 

z hlediska podnikatelského záměru provozovatele energetického zdroje, ale i z pohledu 

národohospodářského. Vedlejší energetické produkty jsou sice kategorizovány jako 

odpady, jejich účelné variantní materiálové vyuţití je však prioritní. Základní strategické a 

perspektivní řešení vyuţití disponibilních vedlejších energetických produktů by mělo 

představovat zejména jejich velkoobjemové technologické zpracování nebo úprava, které 

je přímo předurčuje do oblasti průmyslové sféry, zejména stavebnictví. Další významnou 

moţností vyuţití produktů po spalování je při sanaci hlubinných, resp. povrchových dolů. 

Při likvidaci kaţdého hlubinného důlního díla musí být vypracován projekt likvidace, ve 

kterém, na základě geologických a hydrogeologických průzkumů, musí být zvolen i typ 

materiálu, kterým toto dílo bude zasypáno. 

      Hlavní náplní této bakalářské práce je teoretické ověření moţnosti vyuţití konkrétních 

typů produktů po spalování z energetických a teplárenských zdrojů jako zpevněných 

zásypových materiálů. 
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2   CHARAKTERISTIKA VEP PO SPALOVÁNÍ FOSILNÍCH 

PALIV 

2.1 Typy kotlů 

2.1.1 Kotel s granulační komorou (granulační kotel) 

      Granulační kotle nebo kotle s granulační komorou se provozují při teplotách poblíţ 

stěn komory nebo výměníků tepla pod bodem tavení popela. Ve středu plamene jsou 

teploty často vyšší, neţ je bod tavení částic popela. Do granulační komory se přesouvá 10 

– 20 % popela a odstraňuje se jako spodní popel, zbývajících 80 – 90 % popílku je unášeno 

spalinami a potom se odstraňuje v odlučovačích. Technika granulačního kotle má při 

spalování uhlí nejvyšší jmenovitý výkon na světě. Nová zařízení, která vyuţívají této 

techniky pro výkony jednotlivých jednotek se provozují při spalování hnědého uhlí             

i v Evropě. V USA a Japonsku se postavily dokonce jednotky o vyšších výkonech na černé 

uhlí. [1] 

2.1.2 Kotel s tavnou komorou (výtavný kotel) 

      Výtavné kotle nebo ohniště s tavnou (nebo granulační) komorou s odstraňováním 

tekutého popela byly vyvinuty pro pouţití při teplotách spalování vyšších, neţ je bod 

tavení popela (1400 ºC). Tato ohniště potřebují speciální keramické obloţení, aby odolalo 

teplotám roztaveného popela a vysokoteplotnímu chemickému působení. Velká mnoţství 

popela se přemísťují ke stěnám a stékají po stěnách a vytékají dnem. Popílek se při tomto 

typu spalování můţe recyklovat do spalovací komory za tvorby kotelní škváry jako 

vedlejší produkt. Sloţení popela závisí na sloţení uhlí. Výtavný kotel se pouţívá hlavně při 

spalování černého uhlí (antracitového černého uhlí), které má poměrně malé mnoţství 

těkavých látek.[1] 

2.1.3 Spalování ve fluidním loži 

      Spalování ve fluidním loţi spočívá v nástřiku paliva do horkého vířícího loţe, kam se 

ode dna fluidního kotle vhání spalovací vzduch a dochází ke zkapalnění loţe. Protoţe lze 

ke spalování ve fluidních kotlích pouţít černé i hnědé uhlí, vyuţívá se jich také zejména 

jako průmyslových spalovacích zařízení. Při najíţdění se jako materiálu loţe obvykle 

pouţívá písek. Loţe s částicemi včetně paliva (mezi 1 – 3 % materiálu loţe), popel              
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a sorbenty se stávají postupným prouděním vzduchu v topeništi tekuté a teplota loţe 

umoţňuje hoření paliva. Následkem teplot spalování asi 750 – 850 şC a dlouhého času 

prodlevy je hoření paliva velmi vysoké a proto jsou emise, související s procesem 

spalování, poměrně nízké. Technika fluidního loţe se pouţívá při spalování velmi 

popelnatého uhlí.  

      V současné době existují dva různé typy fluidních kotlů, a sice pro spalování ve 

stacionárním fluidním loţi a pro spalování v cirkulujícím fluidním loţi. [1] 

 

Obrázek 1. Schéma fluidního kotle se stacionárním vířícím loţem (a) a s cirkulujícím loţem (b) [1] 

      Hlavním rozdílem mezi oběma technikami spalování ve fluidním loţi je míra přenosu 

tepla. Uhlí obsahuje pouze nízký podíl těkavých látek, které se mohou pyrolyzovat v loţi. 

Pokud podíl nespalitelných látek zůstává v adiabatickém stacionárním loţi, mohl by se 

tam, pokud by se nevhánělo více vzduchu pro fluidní pochod a spalování, hromadit. 

Takové hromadění nelze připustit, protoţe dokonce i krátkodobé nánosy by mohly zvýšit 

riziko ztráty regulace teploty loţe. Z tohoto důvodu je pro spalovací zařízení s tepelným 
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výkonem nad 50 MW, které spaluje jako hlavní palivo uhlí, nejvhodnější technologií 

fluidní spalování v cirkulujícím fluidním loţi. 

      Spalování ve stacionárním fluidním loţi představuje spalování u dna ohniště. Hustota 

suspenze nad loţem se sniţuje s výškou ohniště, protoţe se materiál loţe recykluje 

v topeništi podél stěn. Spalování ve fluidním loţi se příliš neliší od ostatních spalovacích 

technik. Spalování ve stacionárním fluidním loţi se podobá v mnohém ohledu spalování na 

roštu. Hlavním přínosem u spalování je lepší regulace teploty. Spalování v cirkulujícím 

fluidním loţi se podobá spalování práškového uhlí nebo spalování hořáky. 

      Volba mezi spalováním na roštu a fluidním spalováním závisí na jakosti popela            

a mnoţství pevných nečistot v popelu. [1] 

 

2.1.4 Spalování v tlakovém fluidním loži 

     Rozvoj spalování v tlakovém fluidním loţi, zaloţený na zkušenostech získaných se 

systémy spalování ve fluidním loţi za atmosférického tlaku, začal uprostřed 70. let         

20. století. Systémy tlakového fluidního loţe nabízejí výhodu zařízení o menší velikosti, 

ale stejného výkonu, coţ znamená sníţené investiční náklady a srovnatelně nízké emise 

bez potřeby sekundárního opatření ke sniţování emisí a vše o srovnatelné tepelné účinnosti 

nebo lehce vyšší, neţ je u konvenčních zařízení spalujících uhlí.  

      Hlavními součástmi tlakového systému spalování ve fluidním loţi jsou: příprava uhlí     

a úsek manipulace; tlakový kotel se stacionárním nebo cirkulujícím fluidním loţem; sekce 

čištění horkého plynu za vyuţití keramických svíčkových filtrů nebo cyklonů; plynová 

turbína a okruh pára/voda u parní turbíny. 

      Před spalováním se uhlí drtí a potom se mísí s vápencem (dolomitem). Mimo jedno 

zařízení se všechna zařízení postavila tak, aby mohla jako paliva nejvíce vyuţívat černého 

uhlí. Směs se dopravuje pneumatickým dopravním systémem, nebo kalovým čerpadlem 

přetlakově a potom se nastřikuje do spalovacího zařízení řadou nástřikových míst. 

Spalovací komora je vybavena zapuštěnými výměníky tepla, které umoţňují stálou teplotu 

spalování a které produkují vysokotlakou páru, jeţ se vyuţívá v parní turbíně. V současné 

době jsou systémy spalování v tlakovém fluidním loţi schopny dosáhnout tepelné 

účinnosti aţ 45 %. Další zlepšení je omezeno kvůli poměrně nízké teplotě na vstupu do 

plynové turbíny, coţ je určeno teplotou spalování ve fluidním loţi kotle. [1] 
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Obrázek 2. Schematický nákres stacionárního loţe u tlakového fluidního loţe [1] 

2.1.5 Spalování na roštu 

     Roštové neboli spalovací systémy s mechanickým pohazovačem spalují pevná paliva na 

roštu nebo s mechanickým systémem při průchodu vzduchu spodním patrem systému. 

V těchto systémech se můţe spalovat většina hrubých pevných paliv. Praxe ukazuje, ţe 

přiváděné uhlí můţe být směsí jakostí zrnitosti obvykle od 30 mm dolů včetně velmi 

jemných uhelných částic. Systémy spalování na roštu pracují se stabilním zásobníkem 

paliva ve spalovací komoře, ale uhlí se můţe přivést na rošt bez pomoci ventilátoru, 

přičemţ jsou tyto systémy schopny rychlého záţehu v případě náhlé potřeby páry. Pokud 

dochází k problémům s přidáváním vzduchu, je třeba zavést přídavný provoz. Spalování na 

roštu je stále vyuţívanou technologií pro menší kotle na uhlí, hlavně se uplatňuje               

u průmyslových a místních zařízení centrálního zásobování teplem.[1] 
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Obrázek 3. Schematický nákres roštového spalování [2] 

2.1.6 Prášková topeniště 

     Prášková topeniště spalují uhelný prášek, injektovaný hořáky do spalovacího prostoru. 

Uhelný prášek – v porovnání s tříděným uhlím, pouţívaným v roštových topeništích – má 

100x aţ 1000x větší měrný povrch, proto jeho spalování probíhá rychleji. Nevýhodou 

práškových topenišť je tvorba většího mnoţství jemnozrnných tuhých odpadů. 

      Spalování práškového uhlí se uskutečňuje v kotlích, které mají tavné nebo granulační 

ohniště. V granulačních topeništích se teplota plamene v jádru pohybuje v rozsahu 1100 – 

1300 ºC podle druhu paliva tak, aby nedocházelo k tvorbě tekuté strusky a zastruskování 

ohniště. Vznikající struska padá na dno ohniště, odkud se průběţně mechanicky nebo 

hydraulicky odvádí. Ve strusce granulačního ohniště se zachytí 15 – 25 % popela. Zbytek 

tvoří jemná zrna popílku, která jsou unášena kouřovými plyny, opouštějí ohniště, postupují 

do odlučovačů a část – jako úlet – do komína. 

      Podmínkou tavného procesu je udrţení takové teploty v topeništi, která je vyšší neţ 

teplota tečení popela, aby se zbytky po spálení paliva shromaţďovaly na dně tavného 

ohniště ve formě strusky. Z této podmínky vyplývá poţadavek na vyšší teploty, neţ jsou 

v granulačních topeništích. Vysokých spalovacích teplot se dosahuje volbou vhodného 

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

zvýšením jemnosti mletí, vysušením uhelného prášku, dokonalým mícháním paliva a 

vzduchu a sníţením stupně vychladnutí plamene stěnami ohniště v tavícím prostoru. [1] 
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Obrázek 4. Schematický nákres práškového topeniště [3] 

2.2 Odsiřování spalin v elektrárnách 

      Jsou pouţívány dvě neregenerativní metody odsiřování kouřových plynů z kotlů, a to 

mokrá metoda, při níţ jsou spaliny vedeny přes mokrou vypírku, a tzv. polosuchá metoda, 

při které jsou škodliviny ze spalin absorbovány na částicích vápenné suspenze a částice 

takto vzniklého produktu jsou následně vlivem tepla kouřových plynů usušeny. Kouřové 

plyny z fluidních ohnišť jsou čištěny jiným způsobem. Vápenec je přidáván přímo do 

ohniště a k zachycení oxidů síry dochází přímo ve spalovací komoře. 

      U mokrých metod je vzniklý sádrovec odstraňován z procesu a následně odvodněn          

a pouţit buď k průmyslovému zpracování ve stavebnictví, nebo společně s popelem z kotlů 

uloţen na úloţiště. 

      Polosuché metody vyţadují zachycení produktů odsíření společně s popílkem 

v elektroodlučovačích. Takto zachycený produkt je dále zpracováván a vyuţíván. 

      Fluidní kotle jsou technologií spalování, která umoţňuje přímé sniţování emisí.         

Ve čtyřech uhelných elektrárnách (Hodonín, Poříčí, Tisová a Ledvice) bylo vybudováno         

a zprovozněno celkem 7 nových fluidních kotlů o celkovém parním výkonu 1890 t/h 

(elektrický výkon 497 MW). Jednotlivá provedení se sice liší podle toho, co spalování uhlí 

a technologie bloků v jednotlivých elektrárnách umoţňuje, přesto dosaţené konečné efekty 

vyčištění plynů jsou srovnatelné. 
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2.2.1 Mokrá vápencová vypírka se zavedením vyčištěných kouřových plynů do 

         stávajícího komína 

Kouřové plyny z elektrofiltrů, kde jsou zbaveny polétavého popílku s vysokou 

účinností, jsou zchlazeny ve výměníku plyn-plyn (rotační výměník typu Ljungstrom)         

a jsou zavedeny do procesu vypírky oxidů síry (absorbéru). V absorbéru dojde k reakci 

oxidů síry s uhličitanem vápenatým CaCO3 (vápenec) za vzniku siřičitanu vápenatého 

(CaSO3) a po dooxidování zavedeným vzduchem vznikne konečný krystalický síran 

vápenatý (CaSO4 x 2 H2O) – sádrovec. Sádrovec je z absorbéru odčerpáván a zbavován 

vody aţ na poţadovanou úroveň vhodnou pro jeho další zpracování. Vápenec je obvykle 

připravován pro proces přímo v elektrárně. Kusový vápenec nebo štěrk je dopravován        

z vápencových lomů po ţeleznici, v elektrárně je mlet suchou nebo mokrou cestou na 

prášek a po smísení s vodou přidáván do absorbéru v poţadovaném mnoţství tak, aby 

proces odsíření probíhal za optimálních podmínek (regulace pH). Vyčištěné kouřové plyny 

odcházejí z absorbéru přes odlučovač kapek (zabraňující úniku sorbentu z absorbéru), přes 

druhou stranu rotačního výměníku; zde se znovu ohřejí na teplotu nutnou pro rozptyl 

komínem. Vyčištěné a ohřáté kouřové plyny pak procházejí stávajícím komínem a jsou 

rozptylovány do atmosféry. [8] 

 

Obrázek 5. Schéma mokré vápencové vypírky [9] 
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Přehled instalovaných zařízení na odsíření v elektrárnách skupiny ČEZ, a.s. je uveden 

v tabulce 1.  Z tabulky je patrné, ţe nejvíce pouţívaná metoda odsíření je mokrá vápencová 

vypírka. 

Tabulka 1. Instalovaná zařízení na odsíření skupiny ČEZ a.s. [8] 

elektrárna bloky metoda 

Dětmarovice 4 x 200 MW Mokrá vápencová 

Hodonín 50 MW, 55 MW Fluidní spalování 

Chvaletice 4 x 200 MW Mokrá vápencová 

Ledvice 3 x 110 MW 2 x Polosuchá metoda 

1 x Fluidní spalování 

Mělník II 2 x 110 MW Mokrá vápencová 

Mělník III 500 MW Mokrá vápencová 

Počerady 5 x 200 MW Mokrá vápencová 

Poříčí II 3 x 55 MW Fluidní spalování 

Prunéřov I 4 x 110 MW Mokrá vápencová 

Prunéřov II 5 x 210 MW Mokrá vápencová 

Tisová I 2 kotle pro 3 x 57 MW + 1 x 12,8 MW Fluidní spalování 

Tisová II 112 MW Mokrá vápencová 

Tušimice II 4 x 200 MW Mokrá vápencová 
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2.3 Vlastnosti VEP 

      Pro tuhé zbytky po spalování v kotlích se pouţívají názvy: 

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

a granulačních kotlů), 

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

materiál (roštové kotle), 

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

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

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

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

do okolí. 

2.3.1 Popeloviny v uhlí 

      Aţ 95 % popelovin obsaţených v uhlí tvoří tři hlavní skupiny minerálů. Jsou to 

aluminosilikáty, sulfidy a uhličitany (původní minerály – sulfidy po spálení vytváření 

oxidické fáze). 

      Popeloviny jsou minerální látky, jemně dispergované v uhelné hmotě. Primární 

popeloviny jsou přítomné uţ v původní hmotě, sekundární se do loţiska uhlí dostaly 

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

a sírany. Rozměr do 0,0001 mm neumoţňuje jejich oddělení od uhelné hmoty. Z popelovin 

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

atmosféře při teplotě 800 ± 25 ºC (ve fluidních procesech). [4] 

Tabulka 2. Typ spalovacího zařízení [5] 

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

Výtavné ohniště 1350 - 1550 černé 0 – 0,2 

Granulační ohn. 950 – 1100,1100 - 1250 hnědé 0 – 2 

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

Fluidní ohn. CIR** 800 - 850 černé, hnědé < 6,5 

ST* - fluidní ohniště se stacionární fluidní vrstvou 

CIR** - fluidní ohniště s cirkulující fluidní vrstvou 
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     Během spalování nastávají v popelovinách změny. Závisí na vlastnostech popelovin, 

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

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

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

látky, základní sloţky popela. Při niţších teplotách probíhají endotermické reakce, při 

kterých se např. uhličitany rozkládají na oxidy na CO (610 – 900 ºC). 

      Popeloviny některých druhů uhlí, obsahujících alkalické soli, se natavují při relativně 

nízkých teplotách 800 aţ 900 ºC. 

2.3.2 Vznik a vlastnosti popílku z práškového topeniště 

     Padia[6] vytvořil model vzniku popílku při spalování částic uhlí a koksu, ve kterém 

vznik popílku rozdělil do následujících fází: 

- natavování minerálních sloţek dispergovaných uhlí,  

- aglomerace roztavených kapek popelovin s postupem výpalu, 

- vznik popílku. 

 

Obrázek 6. Model vzniku popílku [6] 

 

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

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

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

na povrchu zkoksovatělých částic, které tavenina nesmáčí. Během hoření postupně dochází 

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

koksovacích vlastností duté, tenkostěnné komůrkové útvary. Při výpalu dochází 

k roztavení jemně vtroušených minerálních sloţek na vnitřních i vnějších stěnách dutých 

kuliček a k následné aglomeraci vznikajících popílkových kapek. Inertinitové částice 

v průběhu spalovacího procesu nekoksují, jejich výpal probíhá pomalu a tavenina 

vznikající na povrchu prostupuje dovnitř částice. [4] 

     Pro popílky je charakteristická přítomnost dutých kuličkových částic, které bývají 

označené jako cenosféry. Cenosféry vznikají z uhelných koksových částic působením 

uvolňované plynné sloţky. Předpokládá se, ţe plyn (CO2 a H2O) vzniká hlavně při 

termické disociaci uhličitanů a jílových minerálů. Tvorbu cenosféry ovlivňuje minerální 

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

Výsledek spalování uhelných částic závisí téţ na mnoţství tepla dodaného částicím, 

tepelné vodivosti částic a velikosti částic. Uhelná sloţka, která není úplně spálená, zůstává 

v produktech po spalování jako nedopal. Charakter popílku je značně ovlivněn fázovým 

sloţením popelovin obsaţených v uhelné hmotě. Převládající část popelovin uhlí tvoří 

silikáty (kaolinit, illit, křemen), uhličitany a ze sulfidů hlavně pyrit. Minerální fáze, tvořící 

popeloviny, podléhají během hoření rozsáhlým změnám, které zahrnují tavící, 

aglomerační, kondenzační a sublimační procesy. Krystalická fáze je v popílcích z černého 

uhlí zastoupená přibliţně 10 %, v popílcích z tavných  topenišť  je  to  méně  neţ  10 %      

a v popílcích z  granulačních topenišť méně neţ 15 %. Uhelná sloţka, která není úplně 

spálená, zůstává v produktech po spalování jako nedopal. Nespálený  podíl (zbytek 

nespáleného uhlí) reprezentuje velmi důleţitou vlastnost popílků s ohledem na jejich další 

vyuţití. [6] 

 

Obsah nedopalu závisí především na:  - jemnosti mletí prachového uhlí, 

 - obsahu prchavých sloţek v uhlí, 

 - popelnatosti uhlí, 

 - velikosti spalovacího prostoru. 
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     Popílek z klasického způsobu spalování (roštové kotle) sám o sobě není hydraulický, 

tj. není schopen reagovat s vodou. Je-li však mísen s hydroxidem vápenatým - např.        

z cementu - reaguje a vytváří stejné produkty jako při reakci cementu s vodou. Tato reakce 

se liší dle typu a druhu popílku a je označována jako pucolanita. V popílku, který byl 

skladován delší dobu ve vlhku, můţe být pucolánový účinek porušen. [7] 

 

Tabulka 3. Základní fyzikální parametry popílku z práškového ohniště 

Měrná hmotnost [kg.m
-3

] 2225 ÷ 2250 

Měrný povrch [m
2

.kg
-1

] 435 ÷ 450 

Sypná hmotnost [kg.m
-3

] ≈ 750 

Nasákavost [% hmot.] ≈ 70 

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

Autoklávová  reaktivita [% hmot. CaO] 40 ÷ 45 

 

 

2.3.3 Vznik a vlastnosti popílku z fluidních topenišť 

      Ve fluidních kotlích se spaluje drcené palivo (zrnitost max. 6 mm, často aţ 10 mm) ve 

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

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

fluidní vrstvy) tak, ţe pod vlivem rozšiřujícího se průřezu kotle klesne rychlost nosného 

média na hodnotu rychlosti vznosu. Přiváděné palivo se s popílkem rozvrství podle 

hmotnosti zrn do různých výšek. Největší zrna paliva se spalují ve spodní, nejuţší části 

ohniště. Přitom částice v topeništi krouţí okolo své rovnováţné polohy. Tuhé zbytky po 

spálení, které zůstávají určitou dobu v topeništi ve formě sypkého popílku, se nesmí 

spékat, tj. musí mít maximální teplotu niţší, neţ je teplota měknutí popelovin. Nízké 

teploty ve fluidním loţi se dosahují tak, ţe se pouţívá palivo s nízkou výhřevností              

a přiváděný vzduch je ohříván na nízkou teplotu. 
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Mleté palivo s přísadou vápence, příp. dolomitu, se spaluje v cirkulující vrstvě při 

teplotě 850 °C. V průběhu disociačního procesu se váţe z paliva uvolňovaný SO2 na 

CaSO4, coţ má značný význam z ekologického hlediska, neboť v opačném případě,           

v důsledku oxidu siřičitého v atmosféře, vznikají velmi škodlivé tzv. kyselé deště. V těchto 

zmodernizovaných provozech vznikají pevné odpady v podobě loţového popele a popílků 

z elektrofiltrů (odlučovačů). Výsledným produktem je pak směs popela z původního 

paliva, nezreagovaného odsiřovacího činidla (CaO s případnými zbytky CaCO3), síranu 

vápenatého, produktů reakce popelovin s CaO a nespáleného paliva. Vzhledem k tomu, ţe 

teploty spalování jsou při fluidních procesech niţší neţ při klasickém spalování, je 

nezreagovaný CaO přítomen ve formě tzv. měkce páleného vápna (tzv. volné CaO) a je 

tedy reaktivní. Pro fluidní popílky je téţ charakteristický nízký obsah taveniny. 

Fluidní popílky obsahují na rozdíl od popílků klasických vyšší mnoţství měkce 

páleného reaktivního vápna a mají poměrně vysoký obsah SO3 (7 aţ 18 %), jenţ můţe 

způsobit v pojivu vznik ettringitu (3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O). [7] 
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3   MOŽNOSTI VYUŽITÍ VEP 

      Při výrobě elektrické energie v uhelných elektrárnách vznikají produkty spalovacího 

procesu (struska a popílek) a z procesu odsiřování kouřových plynů energosádrovce. 

V minulosti byly struska a popílek dopravovány ve formě hydrosměsi do prostor jejich 

uloţení, takzvaných odkališť. S cílem ekologizace provozu uhelných elektráren začal být 

od poloviny 90. let prosazován způsob ukládání suchou cestou, který je šetrnější 

k ţivotnímu prostředí – podstatně sniţuje mnoţství vody, které přichází s ukládaným 

materiálem do styku a omezuje tak vypouštění vody do recipientu. 

      Dalším krokem v ekologizaci byla certifikace produktů po spalování a energosádrovce 

jako stavebních materiálů a to jednotlivě i ve směsích, jejichţ vlastnosti dále omezily 

mnoţství vodních výluhů z ukládaných matriálů. Tyto směsi známé pod názvy stabilizát, 

deponát a aglomerát jsou s úspěchem pouţívány k tvarování krajiny, zahlazování následků 

důlní činnosti a ke stavebním účelům. Všechny jsou povaţovány za VEP. 

      Zpracování odpadů šetří základní přírodní suroviny a energetické zdroje. Tento 

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

a energií. Zájem o popílky vyplývá i z toho, ţe se jedná o přístupnou, levnou surovinu, 

která je produkována ve velkém mnoţství, s dobrými uţitkovými vlastnostmi, které 

v převáţné většině nevytvářejí škodlivé působení na člověka a ţivotní prostředí. 

      Popílek a strusku jako minerálních surovin s pucolánovými vlastnostmi můţeme 

vyuţívat následovně: 

 v průmyslu stavebních hmot, kde je spektrum vyuţití popílků největší, 

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

 v zemědělství, jako prostředek, na odkyselení, přihnojování, na meliorace a jako 

nosiče herbicidů, 

 v komunálním stavebnictví – na tvorbu náspů, stabilizace hmot a při výrobě 

asfaltových a betonových koberců, 

 při nivelačních a rekultivačních pracích, jako náhradu zeminy. 
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3.1 Stavebnictví 

3.1.1 Přídavek do betonu 

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

všestranný stavební materiál, který je hojně celosvětově vyuţíván. Beton je velice pevný   

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

ovlivňuje ţivotní prostředí. 

      Popílek je produkt, kterým lze nahradit značné mnoţství portlandského cementu           

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

pouţití většího objemu popílku v betonu je vytvořen pevnější a odolnější produkt – 

popílkový beton, který má niţší dopad na ţivotní prostředí v porovnání s klasickým 

betonem. Navíc, takto vzniklý beton je pevnější a obsahuje méně vody, je sníţeno i jeho 

praskání. Při výrobě betonu se v posledních letech ve zvýšené míře začíná vyuţívat 

popílku jako jedné ze sloţek betonářských receptur. Ne všechny pouţívané popílky však 

vyhovují normovým předpisům pro betonářská pouţití. Popílky mohou být pouţívány jako 

částečná náhrada cementu v betonu, někdy můţe dosahovat tato náhrada aţ 50 % 

cementové směsi v případě vápenatějšího popílku. Nahrazení cementu do 35 % dává 

uspokojivou pevnost, nahrazení do 40 % zvyšuje odolnost. Kvalita popílku musí být 

obecně vyšší, pokud je jemnější frakce, a mít niţší dosah nedopalu. Poţadavky na popílek 

se značně mění podle druhu produkovaného betonu. 

Výhody pouţití popílku do betonu 

 lepší zpracovatelnost 

 sníţení rozmístění 

 redukce vytěsňování vody 

 zvýšení čerpatelnosti 

 sniţuje opotřebovanost zařízení 

 zvýšení pevnosti betonu 

 sníţení smrštění vysušením 

 sníţení permeability 

 odolnost proti síře 

 sníţení hydratačního tepla 

 cenová konkurenceschopnost 
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Vliv popílku na zpracovatelnost 

1. Popílková cementová směs má menší hmotnost,  popílek můţe pojmout      

o 30 % více cementového materiálu na jednotku hmotnosti v porovnání 

s cementem. Větší podíl zrn popílku v betonové směsi sniţuje otěr a zvyšuje 

tekutost. 

2. Popílky sniţují mnoţství potřebné vody. Kulový tvar zrn popílku a jejich 

schopnost disperse umoţňuje sníţit potřebu vody při výrobě betonu. 

Obvyklé mnoţství vody při pouţití popílku do betonu je sníţeno o 2 – 10 % 

v závislosti na mnoţství a typu pouţívaného popílku. 

 

3.1.2 Podmínky pro výrobu betonu v ČR 

Popílky mají proměnlivé chemické, mineralogické i granulometrické sloţení podle 

druhu spalovaného uhlí, lokality, spalovacího procesu a způsobu odlučování z kouřových 

plynů. Popílek z černého uhlí má menší variabilitu vlastností a je vhodnější příměsí do 

betonu neţ popílek z hnědého uhlí (v ČR je 80 % popílků z hnědého uhlí). Popílky bohaté 

na SiO2 působí jako pucolány. Pucolanita se projevuje velmi pomalu a je prakticky 

zjistitelná za 90 dnů a později. Černouhelné popílky většinou obsahují skelné kuličky 

velikostí blízké zrnům cementu, hnědouhelné popílky mají nepravidelný tvar zrn. Samotný 

hnědouhelný popílek potřebuje pro iniciaci hydratace 18 - 20 % hm. CaO, avšak 

překročení této hodnoty vyvolá nebezpečí rozpadu. Popílky mají vyšší pravděpodobnost 

překročení limitu hmotnostní aktivity 
226

Ra. Obsahují také značné podíly prvků těţkých 

kovů, které vyluhováním se stávají potenciálním nebezpečím kontaminace spodních vod. 

Zrnitost popílků je závislá na pouţitých odlučovačích, z mechanických odlučovačů je 

popílek hrubší (zrna větší neţ 0,09 mm jsou obsaţena nad 20 %, sypná hmotnost je 900 - 

1200 kg.m
-3

) neţ z elektrostatických odlučovačů (zrna nad 0,09 mm do 20 %, sypná 

hmotnost asi 800 kg.m
-3

). Vlastnosti popílků podle způsobu pouţití jsou normovány v ČSN 

EN 450 (viz tabulka 4). [10] 
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Tabulka 4. Kvalitativní poţadavky na popílek dle ČSN EN 450 

Vlastnost Poţadavek Podst. vada Zkuš. norma 

Ztráta ţíháním (1 hod.)  5 % hm. 

výjimečně  7 % hm. 

+ 2 % EN 196 - 2 

Obsah chloridů Cl
- 

 0,1 % hm.  EN 196 – 2 

Obsah SO3  3 % hm. + 0,5 % EN 196 – 2 

Volné CaO  

Podmín.  2,5 % 

+ 0,1 % EN 451 - 1 

Jemnost 

Zbytek na sítě 0,045 mm 

 40mm  5 % EN 451 – 2 

Prosev za mokra 

Index účinnosti 

Porovnání pevnosti v tlaku 

Za 28 dní 75 % 

Za 90 dní 85 % 

- 5 % EN 196 - 1 

Objemová stálost 

50 % popílek, 50 % 

cement 

 10mm + 0,1 mm EN 196 – 3 

LeChatelier 

Měrná hmotnost Tolerance max.  150 kg.m
-3

 od průměru EN 196 - 6 

 

3.1.3 Popílkový beton pro sanace betonových konstrukcí 

Sanace betonu dnes představují důleţité průmyslové odvětví, které proţívá renesanci. 

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

opravy a údrţbu, od jednoduchých ochranných povlaků přes opravy odlupujícího se betonu 

aţ po zesilování poddimenzovaných dílců. Především současný stav panelové zástavby     

v ČR a způsob sanace objektů, u nichţ docházelo k údrţbovým pracím a opravám pouze 

sporadicky, vypovídá o odůvodněnosti hledání nových (vhodných, ekonomických) 

způsobů sanací degradovaných konstrukcí. 

Především se jedná o opravy povrchů obvodových betonových dílců, u nichţ započalo 

oddělování krycí vrstvy výztuţe od vlastní konstrukce. Dosavadní výzkum prokázal 

vhodnost vyuţití popílkového betonu právě k tomuto účelu. Především vysoký stupeň 

lepivosti (přilnavosti) popílkového betonu, vysoká odolnost proti působení vnějších 
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klimatických vlivů na konstrukce a také mnohem niţší výrobní náklady na výrobu činí       

z tohoto druhu betonu zajímavou alternativu k doposud pouţívaným sanačním materiálům 

a technologiím. [11] 

3.2 Možnost využití popílku v zemědělství 

Polní zkoušky prováděné výzkumnými ústavy a univerzitami ukázaly moţnost vyuţití 

popílku v zemědělství při různých klimatických podmínkách a na různých typech zemin. 

Bylo zjištěno, ţe popílky: 

 zlepšují permeabilitu zeminy, 

 zvyšují úrodnost zeminy (zvyšují výnosy), 

 zlepšují strukturu zeminy, 

 sniţují objemovou hmotnost zeminy, 

 zlepšují schopnost zadrţet vodu v zemi / pórovitost, 

 optimalizují pH, 

 zlepšují aeraci zeminy, 

 poskytují mikroţiviny, např. Fe, Zn, Cu, Mo, B, Mn atd., 

 poskytují makroţiviny, např. K, Ca, P, Mg, S atd., 

 umoţňují částečné nahrazení sádry při rekultivaci zemin obsahujících alkalické soli 

a nahrazení vápence při rekultivaci kyselých zemin, 

 umoţňují stabilizovaná, rekultivovaná a zatravněná úloţiště odpadů vyuţít jako 

parky nebo odpočinkové zóny, 

 fungují jako vápenné přísady, 

 pomáhají v počátku zrání úrody, 

 zvyšují nutriční hodnotu úrody, 

 neohroţují kvalitu podzemní vody a 

 ţe úroda vyrostlá na zeminách upravených popílkem je bezpečná pro lidi. 

 

Doporučuje se pouţít přibliţně 30 aţ 50 tun popílku na hektar s doporučenou dávkou 

hnojiv při uţití v zemědělství, lesnictví, při rekultivacích nebo pěstování různých obilnin 

tak, aby bylo dosaţeno výše zmíněných výsledků. Úprava zemin popílkem se můţe 

opakovat po 4 – 5 letech. [12] 
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3.3 Využití popílku v hornictví 

3.3.1 Povrchové doly 

      Technologicky upravené směsi pevných produktů po spalování a po odsíření kouřových 

plynů jsou definovány jako granuláty vyráběné v průmyslových mísičích v procesu 

definovaného času a hydratace analyticky ověřenou záměsovou vodou, vyuţitelné 

v povrchovém hornictví, pro rekultivaci stávajících odkališť popelů, pro sanace starých 

ekologických zátěţí nebo pro velkoobjemové násypy a zásypy v rámci zemních prací. Pro 

oblast hornictví jsou technologicky upravené produkty po spalování specifikovány 

v rozsahu: 

 granulát do výsypek povrchových dolů, 

 granulát aditivovaný do výsypek povrchových dolů, 

 granulát pro rekultivaci báňských výsypek, 

 granulát pro kolejové loţe a obsluţné komunikace báňských provozů. 

Základní směr reálného velkoobjemového vyuţití aditivovaných granulátů vyrobených 

v průmyslových mísičích podle stanovených receptur představuje jejich separátní nebo 

směsné zakládání s výsypkovými zeminami do geomechanicky a hydrogeologicky 

ověřených částí výsypkových těles povrchových dolů. 

S cílem rozšíření moţností reálného velkoobjemového vyuţití pevných produktů po 

spalování z fluidních topenišť, po jejich technologické úpravě aglomerací, v povrchovém 

hornictví, byly provedeny výzkumně - vývojové a praktické experimentální práce 

v oblastech: 

 přímá výstavba účelové komunikace a kolejových loţí,  

 výroba náhradních podsypových hmot (kameniva). 

 

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. provedl v letech 1997 – 2000 výzkum, zabývající 

se moţností vyuţití pevných produktů po spalování pro povrchové hornictví. Projekt 

s názvem „Velkoobjemová technologie úpravy pevných produktů po spalování 

z energetických, teplárenských a jiných zdrojů na výrobky pro povrchové hornictví“ byl 

rozdělen do 4 etap řešení.  
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V návaznosti na typy granulátů byla provedena jejich charakteristika: 

 granulát do výsypek povrchových dolů – technologicky upravené neaktivní 

popílky nebo technologicky upravená směs neaktivních popílků a energosádrovce, 

dávkovaná ve stanovených hmotnostních poměrech vstupních komponent, 

 granulát aditivovaný do výsypek povrchových dolů (stabilizát) – 

technologicky upravená směs neaktivních popílků, energosádrovce a aditiva 

(vápno, cement) nebo technologicky upravená směs aktivních (fluidních) popelů    

a popílků nebo směs neaktivních popílků s produktem odsíření spalin polosuchou 

metodou, dávkovaná ve stanovených hmotnostních poměrech vstupních 

komponent,  

 granulát pro rekultivaci báňských výsypek – technologicky upravená směs 

aktivních nebo neaktivních popílků s aditivy, stanovenými podle petrograficko – 

mineralogických analýz rekultivovaného prostředí, 

 granulát pro kolejové loţe a obsluţné komunikace báňských provozů – 

prodlouţením času technologické úpravy (míchání) při zvýšené hydrataci 

záměsovou vodou podle specifických receptur vzniká tzv. náhradní podsypová 

hmota s přesně definovanými vlastnostmi. 

 

V báňském provozu dolu Jan Šverma byl vybudován zkušební úsek účelové 

komunikace a zkušební úsek kolejového loţe z původního výrobku „Granulát aditivovaný 

do výsypek povrchových dolů“.  Předmětný  úsek  komunikace  byl  vybudován  dne      

21. 8. 2000 v předem vytypovaném úseku podél koleje Z59 dolu Jan Šverma ve dvou 

variantách – jednovrstvé a dvouvrstvé, zkušební úsek kolejového loţe – se zhutněnou 

podkladní vrstvou a s nezhutněnou vrstvou, byl vybudován na pláni 5. skrývkového řezu 

dolu Jan Šverma dne 28. 8. 2000. 
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Po 1 a 2 měsících technologického provozu bylo zjištěno: 

 krychelná pevnost vykazuje vzestup hodnot, 

 únosnost splňuje kritéria pro konstrukční ochranné nebo nestmelené podkladní vrstvy 

pozemních komunikací III. a IV. třídy dopravního zatíţení, 

 provozní trvanlivost jednovrstvého a dvouvrstvého úseku je srovnatelná, 

 jsou splněna kvalitativní kritéria odolnosti vůči báňsko – technologickému zatíţení      

a atmosférickým vlivům pro provozní vyuţitelnost minimálně na 1 rok, 

 při dodrţení předepsaného technologického postupu výstavby účelových komunikací 

přímou aplikací výrobku granulát aditivovaný z technologie úpravy pevných produktů 

fluidního spalování jsou provozně vyhovující jednovrstvé účelové komunikace. 

 

V rámci výzkumu bylo vybudováno kolejové loţe, a to s vyzrálou roznášecí vrstvou      

a bez roznášecí vrstvy. Roznášecí vrstva měla tloušťku 0,2 m po zhutnění. Na vyzrálou 

vrstvu byl přetaţen kolejový rošt, který byl poté prosypán odleţelým aditivovaným 

granulátem. Pravidelný provoz byl zahájen 4. 9. 2000. Z výsledků měření vyplynulo, ţe 

pro kolejové loţe s roznášecí vrstvou: 

 mrazuvzdornost je ve shodě s hodnotami zjištěnými pro jednovrstvý zkušební úsek 

účelové komunikace, 

 v průběhu technologického provozu nebyly patrné ţádné deformační změny 

kolejového roštu, které by signalizovaly příčné rozpraskání roznášecí vrstvy, 

 nebylo zaznamenáno „zarůstání“ kolejového roštu do roznášecí vrstvy ani nálepy 

posypové vrstvy na kolejnicích, 

 roznášecí vrstva splňuje poţadavky na nosný konstrukční prvek bez přímé povrchové 

expozice a lze reálně předpokládat technologicky bezproblémovou báňsko – 

technologickou provozuschopnost min. 1 rok. 
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Kolejové loţe bez roznášecí vrstvy bylo vybudováno na třetí výsypkové etáţi dolu Jan 

Šverma v říjnu roku 2000. Na urovnaný a částečně zhutněný podklad byl vyklopen čerstvý 

granulát, který byl rozhrnut do vrstvy 0,3 m v úseku 70 m. Na takto připravené loţe byl 

přetaţen kolejový rošt, který byl podsypán aditivovaným granulátem. Z výsledků 

monitorování vyplynulo, ţe jsou splněna kvalitativní kritéria trvanlivosti a provozní 

odolnosti v rozsahu odpovídajícím kritériím dosud  převáţně uţívané podsypové hmoty – 

škváry. Bylo prokázáno, ţe tato varianta při pouţití pevných produktů ze spalování 

z fluidních topenišť – granulátů aditivovaných báňsko – technologicky, je vyuţitelná. [13] 

3.3.2 Podzemní důlní díla 

     Při hlubinném dobývání loţisek se v podzemí vytvářejí volné prostory, které se 

z bezpečnostních důvodů zaplňují vhodným materiálem. Pouţití této zakládky ve větším 

měřítku si především v současnosti vynucují bezpečnostní a ekologické důvody. Jako 

zakládkový materiál se pouţívají hornické a nehornické odpady. [14] 

Projekt likvidace a projektované postupy musí zajišťovat naplnění cílů a účelu 

likvidace, který můţe mít různé podoby: 

a) zabránění průběhu a rozvoje deformačních a porušujících procesů v okolí 

jámy, které se nejdestruktivněji mohou projevit ve vzniku propadů ústí jam 

(Hedvika, Salma, Doubrava), nebo v zastřené formě ve zvětšení parametrů 

poklesové kotliny v okolí jámy (poklesy na vrub vymílání a splavování 

částic písčitých vrstev miocenu v OKR do volných prostor nebo dutin), 

b) omezení výstupů plynů z podzemí do atmosféry, 

c) sníţení rozsahu trvale blokované oblasti v okolí jam pro stavební činnost, 

příp. jiné vyuţití, 

d) vyuţití jámy k jiným účelům (zásobníky plynu, vody, sklady, turistické       

a muzejní účely apod.), 

e) zajištění moţnosti opětovného vyuţití jámy v budoucnu (hibernace jam), 

f) pouhé znepřístupnění prostor jámy a dolu. 
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Projekt likvidace musí tyto cíle a účely naplnit technicky, bezpečnostně i ekonomicky 

optimálním řešením, přičemţ je nutno, z hlediska spolehlivosti, uvaţovat v časovém 

měřítku staletí aţ tisíciletí. 

Spolehlivost likvidace je z bezpečnostního i technického hlediska nutno chápat jako 

schopnost likvidovaného systému zabezpečovat jeho dlouhodobou bezporuchovou funkci, 

která zajišťuje naplnění cílů a účelů likvidace. Tuto spolehlivost a bezporuchovou funkci 

zajišťuje celý komplex faktorů, mezi něţ patří především: 

 pouţitý způsob likvidace  (zásyp,  zatopení,  jiné vyuţití,  hibernace  apod.), 

 konstrukční  uspořádání  zásypu  v  jámě  (zátky,  konstrukce  v  nárazištích  

                       apod.), 

 pouţité  materiály  a  jejich  kvalita  (pevnost,  odolnost   vůči  korozivnímu  

                       působení vody, stlačitelnost, odolnost proti otluku apod.), 

 podmínky  v likvidovaných  dílech  (přítoky  a  agresivita  vod,  geologické    

                        a geotechnická situace jámy),        

 kvalita likvidačních prací, technologie prací, 

 kontrola prací a materiálů v průběhu likvidace, 

 monitoring likvidovaných děl, jehoţ rozsah, doba trvání a způsob provádění  

                       závisí na pouţitém systému likvidace a vnějších vlivech. [15] 

 

Likvidace jam hlubinných dolů do roku 1994 probíhala několika odlišnými způsoby. Na 

jedné straně byly jámy zasypávány nezpevněným zásypem na bázi hlušiny a výpěrků, nebo 

zpevněným zásypovým materiálem na bázi klasických popílků zpevněných cementovým 

nebo jiným pojivem. Základní otázky, zda je výhodný jeden nebo druhý způsob, musí být 

vyhodnocovány v dlouhodobém horizontu. Výhody a nevýhody obou základních způsobů 

likvidace byly mnohokrát analyzovány, zásadní údaje lze charakterizovat takto. 
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Nezpevněný materiál má po vsypání do jámy značnou mezerovitost a má tendenci 

k dlouhodobému sedání. Jeho mechanické a fyzikální vlastnosti jsou však dostatečně 

známy, lze předpokládat, ţe i po zaplavení podzemní vodou se jeho vlastnosti měnit 

nebudou (mimo rozbřídavosti u části zásypu sloţeného z břidlic a lupků). Mezerovitost 

zásypu však umoţňuje prostup metanu vlivem kolísání barometrického tlaku, a tím 

nemoţnost regulace nekontrolovaného výstupu na povrch. 

Zpevněný zásypový materiál sloţený z  popílků zpevněných hydraulickým pojivem je 

dopravován do jámy v řídkém stavu s hlídanou konzistencí, která zaručuje krychelnou 

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. Metan lze následně z důlních 

prostorů odčerpávat z potrubí, které je vloţeno po celé hloubce likvidované jámy s jeho 

vyústěním na povrch. Rovněţ fyzikálně mechanické vlastnosti tohoto materiálu jsou 

dlouhodobě ověřovány a receptury pro likvidaci jam jsou certifikovány pro řadu typů 

popílků a pojiv. [16] 

Poţadavky na zpevněné materiály pro likvidace důlních děl jsou specifikovány ve 

vyhláškách ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví poţadavky k zajištění bezpečnosti         

a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve 

znění vyhlášky ČBÚ č. 32/2000 Sb. a 592/2004 Sb. Pod pojmem zpevněný zásypový 

materiál se rozumí materiál obsahující hydraulicky účinný tmel. Mezi základní poţadavky 

na tyto materiály patří: 

 musí být nehořlavý, nerozpustný, nerozbřídavý a nebobtnavý, 

 nesmí ohroţovat ţivotní prostředí škodlivými výpary nebo výluhy  

                       s toxickými látkami, 

 nesmí obsahovat kovové předměty. 

Poţadavkem na základní fyzikálně – mechanickou vlastnost je zejména pevnost v tlaku 

krychelná po 24 hodinách minimálně 0,1 MPa, po 28 dnech zrání suspenze 2 – 5 MPa.  
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4   EKONOMICKÝ PŘÍNOS PŘI VYUŽITÍ VEP 

Technologicky upravené produkty po spalování, které jsou komerčně vyuţívány, jsou 

oprávněně povaţovány za výrobky. 

Základní poţadavky na jakost výrobků obecně stanoví zákon č. 22/1997 Sb.,                  

O požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění. Dle 

tohoto zákona (§ 2) je výrobek jakákoliv věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak 

získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh. V § 8 tohoto 

zákona jsou definovány povinnosti výrobců, dovozců a distributorů při uvádění výrobků na 

trh. Na prvním místě je zde uvedeno, ţe výrobce je povinen uvádět na trh pouze bezpečné 

výrobky. 

V § 12 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, je definice pro „stanovené 

výrobky“, tj. výrobky, které představují zvýšenou míru ohroţení oprávněného zájmu          

a u kterých proto musí být posouzena shoda jejich vlastností s poţadavky technických 

předpisů. Pro oblast vybraných stavebních výrobků platí nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 

kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, v platném znění. V přílohách 

tohoto nařízení jsou přesně stanoveny výrobky, u kterých je výrobce před uvedením na trh 

povinen zajistit certifikaci výrobku, posouzení systému řízení výroby nebo ověření shody 

výrobků (buď u autorizované osoby nebo samotným výrobcem). 

Environmentální poţadavky na stavební hmoty, výrobky či materiály jsou většinou 

stanovené v příslušných technických předpisech či normách. Není-li tomu tak, nebo jedná-

li se např. o nový výrobek vzniklý přepracováním odpadů ve smyslu přílohy č. 3 k zákonu 

č. 185/2001 Sb., v platném znění, pro který ještě podobné normy neexistují, potom je třeba 

postupovat individuálně v souladu s vyjádřeními příslušných státních orgánů činných 

v oblasti ţivotního prostředí. 

Při konkrétním vyuţití upravených produktů po spalování je rovněţ nutné samostatně 

posuzovat i související okrajové podmínky (vlivy na podzemní vodu a horninové 

prostředí), jako např. pozaďové koncentrace polutantů v podzemních vodách na 

konkrétních lokalitách apod.  

Podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, přílohy č. 2 jsou stanovené 

výrobky s podílem vedlejších energetických produktů tyto: 
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1. Stavební výrobky pro betonové a ţelezobetonové části staveb 

 Popílek do betonu (popílek do pórobetonu) 

2. Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení 

 Popílky a směsi s popílkem pro konstrukční vrstvy vozovek a  pro násypy          

a zásypy při stavbě pozemních komunikací 

 Popílky a směsi s popílkem pro zásypy a násypy mimo pozemních komunikací 

 Zásypový materiál k likvidaci hlavních a starých důlních děl zasypáním 

 Granulát pro kolejové loţe a obsluţné komunikace báňských provozů 

 Granulát a aditivovaný granulát do výsypek  povrchových dolů pro násypy         

a zásypy při zahlazování důlní činnosti 

 Granulát pro rekultivaci báňských výsypek 

 

      Pokud není výrobek (produkt) vyjmenován v NV č. 163/2002 Sb., v platném znění, 

není stanoveným výrobkem,  tak jeho vyuţití jako nestanoveného výrobku se řídí hlavně 

dle vyhlášky MŢP č. 294/2005 Sb.,  O  podmínkách  ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu    terénu  a  změně  vyhlášky č. 383/2001 Sb., O podrobnostech 

nakládání s odpady v závislosti na jeho vyuţití.  

     Pokud pro VEP není vyuţití, je nutné jej ukládat na skládku odpadů, coţ pro podnik 

znamená vysoké náklady. Dle platného zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., O odpadech, 

jsou stanoveny poplatky po ukládání odpadů na skládky, které jsou sloţené ze dvou 

poplatků, základního, který činí 1.700,- Kč/t pro nebezpečný odpad a 500,- Kč/t pro 

komunální  a ostatní odpad. Druhou částí poplatku je sazba rizikového poplatku za 

ukládání nebezpečných odpadů, který činí 4.500,- Kč/t pro nebezpečný odpad. Z čehoţ 

jasně plyne, ţe producenti VEP se snaţí najít způsob, jak vyuţít VEP před jeho uloţením 

na skládku.  

     Další z ekonomických vlivů, které mohou ovlivnit cenu konečného výrobku, je způsob 

jeho výroby. Vesměs velký producent VEP má k dispozici míchací centrum. Tato míchací 

centra slouţí k výrobě výrobku daného producenta. Jak takové míchací centrum vypadá 

uvádím na příkladu míchacího centra ve Štětí a v Mostě - Komořanech. 
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Míchací centrum Most – Komořany 

     Míchací centrum je vybaveno třemi průběţně plněnými vířivými mísiči firmy 

Mannesmann, typ HTK 6100, z nichţ jeden mísič tvoří technologickou rezervu. Plnění 

mísičů probíhá přes pneumatický kanál, kterým je tok pevných produktů v rozsahu aţ do 

150 t.h
-1

 dávkován pneumaticky ovládaným dávkovacím hradítkem. Dávkování záměsové 

vody pro hydrataci pevných produktů při míchání je realizováno pneumaticky ovládaným 

regulačním ventilem. Základní nastavení hmotnostního přídavku záměsové vody je 34 %, 

obsluha můţe provádět korekci v rozsahu ± 5 % celkového mnoţství. Technologie výroby 

je provozována pouze v automatickém reţimu, řídící stanoviště je vybaveno 

technologickým schématem pro kontrolu výrobních postupů a signalizaci poruchových 

stavů. Po ukončení míchání kontinuální aglomerační technologií v mísičích je výrobek 

granulát aditivovaný dopravován pásovou technologií D201 aţ D211 do vagónů LHR 40, 

variantně je moţná i nakládka výrobků do nákladních automobilů.   

Míchací centrum Štětí 

     Míchací centrum je vybaveno průmyslovým mísičem Raumaster Oy s výkonem         

120 m³.h
-1

, ke kterému jsou variantně pneumaticky dopravovány loţové nebo filtrové 

produkty spalování přes ručně ovládané hradítko a podávací šnek, resp. rotační turniket. 

V poloautomatickém reţimu pracuje pneumatický uzávěr dávkování produktů spřaţený 

s ventilem přívodu záměsové vody k hydratačním tryskám, umístěným v horní části 

průmyslového mísiče. Mnoţství záměsové vody pro aglomerační proces se kontroluje na 

instalovaném  průtokoměru.  Základní nastavení průtoku  záměsové vody  je  7 l.s
-1

,           

tj. 43 % ± 2 % hmotnostních ve vazbě na průtok pevných produktů po spalování 

z elektrostatických filtrů a 7 l.s
-1

, tj. 23 % ± 1 % hmotnostních pro průtok loţového 

produktu spalování. Zařízení pracuje v kontinuálním reţimu, vyrobený granulát 

aditivovaný je nakládán na nákladní automobily. 

     Tato stacionární míchací centra slouţí k výrobě stanovených produktů (zásypové 

materiály), do ceny výrobku se poté promítne přepravní vzdálenost a způsob a mnoţství 

přepravovaného materiálu. U výroby zásypového materiálu k likvidaci hlavních a starých 

důlních děl jsou vyuţívány semimobilní míchací centra, která vyrábějí tyto zásypové 

materiály in-situ. 
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     K výrobě sádrokartonových produktů se pouţívá energosádrovec. Prodejní cena 

energosádrovce se liší v závislosti na jednotlivých odběratelích, jeho průměrná cena je cca 

25,- Kč/t. 

     K výrobě betonu je zapotřebí cement, písek a voda. Popílek v závislosti na kvalitě můţe 

nahradit cement při výrobě betonu. Mnoţství nahrazeného cementu je závislé na kvalitě 

popílku. Cena popílku do betonu se pohybuje v rozmezí od 10,- - 100,- Kč/t (ČEZ 

Energetické produkty s.r.o.), velké rozpětí cen je dáno specifickými obchodními 

podmínkami. Při ceně cementu 2.000,- - 3.000,- Kč/t (Lafarge Cement a.s.) je úspora při 

pouţití popílku do betonu, jako částečná náhrada cementu, značná. Ovšem platí zde, ţe 

pouţití popílku v betonové směsi je dáno kvalitativními poţadavky na dané vyuţití. Cena 

písku je cca 70,- Kč/t. 

     Finální cena kaţdého produktu po spalování fosilních paliv je ovlivněna cenou dopravy. 

Čím větší je vzdálenost míchacího centra nebo zásobníků VEP od místa vyuţití, tím větší 

můţe být cena těchto produktů v závislosti na ceně dopravy, která je dána individuální 

smlouvou. Výhodou u velkoobjemového vyuţití těchto produktů po spalování je vyuţití 

mobilních míchacích center, ovšem ne vţdy tyto zařízení lze pouţít (potřeba vody při 

přípravě zpevněných zásypových materiálů, výroba stabilizátorů apod.). 
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5   ZÁVĚR 

    Cílem této bakalářské práce je popsat vznik vedlejších energetických produktů po 

spalování fosilních paliv a z odsíření kouřových spalin a jejich vyuţití a ekonomický 

přínos. Oblast severních Čech je charakteristická povrchovou těţbou uhlí a k nim 

přidruţeným uhelným elektrárnám. Tyto uhelné elektrárny jsou velkým producentem 

produktů po spalování a jako producenti jsou nuceni hledat způsoby vyuţití těchto 

produktů před jejich uloţením na skládku, které z ekonomického hlediska je značně 

nevýhodné. Při vyuţití zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, je moţné odpadní produkt, 

který produkuje elektrárna a nebo zařízení spalující fosilní paliva, přeměnit ve stanovený 

výrobek podle poţadavků prováděcích předpisů a takovýto výrobek ekonomicky zhodnotit, 

na rozdíl od odpadu. 

     V kapitole 4, která je zaměřená na ekonomické zhodnocení VEP, jsem se pokusila 

zhodnotit vedlejší energetické produkty. Je patrné, ţe VEP jsou ekonomicky výhodnější 

oproti přírodním materiálům při zachování dostatečných technologických parametrů 

(technologické parametry jsou dány projektem, při kterém budou vyuţity produkty VEP). 

Zjistit finální cenu jednotlivých produktů je v praxi nereálné, jednak je to dáno smluvními 

vztahy, a dalším faktorem, který se promítne do ceny je doprava, která významně ovlivňuje 

celkovou cenu. Obecně platí, ţe s rostoucí vzdáleností roste i konečná cena. 

     Pokud firma produkuje VEP a nemá pro ně vyuţití a je nucena je dávat na skládku 

odpadů, pak dle současné legislativy musí platit poplatek 500,- Kč/t, pokud VEP spadají do 

kategorie OO, pokud spadají do kategorie NO, pak je poplatek 1.700,-  Kč/t + 4.500,- Kč/t 

(sazba rizikového poplatku za ukládání NO).  Z toho je patrné, ţe pokud producent VEP 

nenajde uplatnění pro tyto materiály,  pak  za  poplatky za skládkování je nucen vydat 

500,- Kč/t, resp. 6.200,- Kč/t, dle nebezpečnosti VEP. Pokud najde uplatnění pro tyto 

materiály, pak v závislosti na smluvních podmínkách je moţné mít příjem aţ 100,- Kč/t za 

popílek nebo 25,- Kč/t za energosádrovec. Příjmy to nejsou závratné, ale je lepší mít malý 

zisk oproti větším výdajům. Z tohoto hlediska pak kaţdý producent VEP hledá uplatnění 

pro své  vedlejší  energetické  produkty,  aby  nemusel platit za  skládkování  těchto  

materiálů.   

 



Jarmila Dandová: Pevné produkty po spalování uhlí 

2011 31 

     Moţnosti vyuţití jsou veliké, v oblasti severních Čech je to především v rekultivacích, 

kdy je moţné tyto VEP přidávat do báňských výsypek nebo je certifikovat jako zásypový 

materiál. Další z moţností je vyuţití ve stavebnictví, především fluidní popílky s vyšším 

obsahem volného CaO, které mohou slouţit jako částečná náhrada cementu v betonových 

směsích.  
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