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Anotace 
V diplomové práci popisuji vznik popílků při různých procesech spalování fosilních 

paliv, ověření možného využití energetických produktů jinak než jako odpadů. 

V diplomové práci je popsáno využití popílků ve stavebnictví, dopravním stavebnictví, 

rekultivaci atd. 

V experimentální části popisuji výzkum vhodnost popílku z teplárny United Energy, a.s. 

pro výrobu geopolymerních betonů a porovnání jeho vlastností s ostatními popílky 

z produkce jiných spalovacích zařízení v České republice. Cílem tohoto experimentu 

bylo sledovat vliv přidávání popílku s ohledem na strojírenské vlastnosti (napětí v tlaku, 

pevnost v příčném tahu, pevnost v ohybu a modul pružnosti) geopolymerního cementu a 

betonu.  

Klíčová slova 
Teplárna United Energy, a.s., uhlí, fluidní kotel, popílek, cement, energosádrovec, 

stabilizovaný granulát, geopolymerní beton, certifikace. 

 

Abstract 

In this thesis I describe the emergence of fly ash in various processes of combustion of 

fossil fuels, verify the possible use of energy products other than as waste. In this thesis 

describes the use of fly ash in construction, transportation construction, reclamation, etc. 

In the experimental part of the research describing the suitability of fly ash from a 

heating plant United Energy, Inc. for the production of geopolymer concrete and its 

properties compared with other ash produced by combustion of other facilities in the 

Czech Republic. The aim of this experiment was to monitor the effect of adding fly ash 

with respect to mechanical properties (compressive stress, tensile transverse strength, 

flexural strength and modulus of elasticity) geopolymer cement and concrete. 

Keywords 

Heating plant United Energy, as coal, fluidized bed boiler ash, cement, gypsum, 

stabilized granules, geopolymer concrete, certification. 
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1. Úvod 

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

energetických odpadů, které vznikají spalováním fosilních paliv (hnědého a černého 

uhlí).Tyto odpady ve formě popílků, zachycených buď v elektrostatických odlučovačích 

nebo v mechanických látkových filtrech, ovšem mají jen omezené využití. Pro jejich další 

použití jsou tyto energetické odpady následně certifikovány a podstupují proceduru, kdy se 

z nich stávají výrobky dle platné legislativy. 

Česká republika podle statistických údajů patří mezi největší producenty tzv. vedlejších 

energetických produktů (přepracovaných energetických odpadů) v Evropě. Současné 

bilance ukazují, že české elektrárenské a teplárenské zdroje ročně vyprodukují cca. 13,5 

miliónů tun produktů tj. popílků, strusky, škváry, energosádrovce a produktu z polosuché 

metody odsíření. Toto velké množství způsobuje problémy s jejich uložením. 

Fosilní paliva se však používají pro výrobu elektrické a tepelné energie po celém světě a ne 

jen v ČR. Například ve Velké Británii vzniká ročně asi 10 miliónů tun, v USA 89 miliónů 

tun, v Austrálii 8 miliónů tun a v Japonsku 5 miliónů tun energetického odpadu.  

Tyto závratné hodnoty představují v oblasti odpadů celosvětově velmi závažný problém. 

Zvyšováním účinnosti modernizace odlučovacích zařízení se sice zlepšuje čistota ovzduší, 

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

likvidací. Ukládání popílků vyvolává zhoršení životního prostředí. 

Stále častěji se setkáváme s naléhavými požadavky na širší využití  různých tuhých 

upravených průmyslových odpadů, kterých neustále přibývá zatím, co některých 

přírodních surovin povážlivě ubývá. Využití VEP přináší velké úspory základních surovin i 

energií pro jejich těžbu a zpracování. 

Jedním z hledisek, jsou ekonomické výhody a úspory surovin pro posouzení přínosu 

vyššího zhodnocování průmyslových odpadů.Významná jsou i hlediska ekologická, která 

nabývají na významu v rámci rostoucí péče o životní prostředí. Podle současně platného 

zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, má materiálové využití VEP přednost před jejich plavením 

do odkališť nebo ukládáním do řízených skládek. Odpady ze spalování uhlí a z čištění 

spalin z uhelných elektráren náležejí do skupiny 10 "Odpady z tepelných procesů", resp. do 

podskupiny 10 01 "Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení". Žádný z odpadů 

nepatří do kategorie "nebezpečný", všechny tyto produkty po spalování a odsiřování spalin 

náležejí do kategorie "ostatní".[27] 
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Cílem mé diplomové práce bylo ověření možného využití energetických produktů jinak 

než jako odpadů. Teplárna United Energy, a.s. (dále jen UE, a.s.) je veliký producent VEP, 

které jsou certifikovány, dle nařízení EU – REACH a registraci chemických látek v ní.  

V diplomové práci popisuji vznik popílků při různých procesech spalování fosilních paliv a  

uplatnění VEP ve stavebnictví, silničním stavitelství, rekultivaci apod. V teplárně UE, a.s. 

popisuji výrobu stabilizovaného granulátu ze spalování hnědého uhlí ve fluidním kotli. 

V experimentální části popisuji výzkum vhodnosti popílku z UE, a.s. pro výrobu 

geopolymerních betonů a porovnání jeho vlastností s ostatními popílky produkovanými 

v rámci jiných zařízení v ČR. Přínosem výsledků experimentu je ověření vhodnosti využití 

popílku jako plniva do geopolymerních betonů místo přírodních surovin. 
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2. Legislativa 

 

Nejvýznamnějším způsobem prevence a minimalizace odpadů z energetiky je certifikace 

jednotlivých vznikajících vedlejších energetických produktů (VEP). Hlavní bariérou 

vyššího využívání VEP je skutečnost, že jsou stále vnímány více jako odpad než jako 

stavební výrobky, případně jako chemické látky. Značně limitujícím ukazatelem využití 

VEP v České republice je často odporující si legislativa. Legislativně jasným řešením této 

situace se jeví, že VEP registrované podle evropského nařízení REACH a uváděné na trh 

jsou právně definovány jako chemické látky. Tyto energetické produkty mohou být 

uváděny na trh jako certifikované stavební výrobky. Jen ta část VEP pro kterou nemá 

producent využití, by byla právně používaná za odpad. Tento odpad by bylo možné dále 

využít v zařízení na využití odpadu, tak aby byl v souladu s ustanovením zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech. [24]  Touto certifikací se potvrzuje shoda VEP a výrobků z nich  

s technickými požadavky na vybrané stavební výrobky. Využívání odpadů z energetiky a 

náhrada primárních surovin prostřednictvím VEP je v ČR trendem, který významně 

ovlivňuje bilanci a produkci odpadů ze spalování fosilních paliv.[1]  

  2.1 Certifikace 

Certifikace na VEP podle zákona č. 22/1997 Sb. je činnost autorizované osoby prováděná  

v rozsahu vymezené technickým předpisem, nebo k tomu akreditované osoby prováděná 

na žádost výrobce, dovozce nebo jiné osoby, při níž se vydáním certifikátu osvědčí, že 

výrobek nebo činnosti související s jeho výrobou, popřípadě s jeho opakovaným použitím 

jsou v souladu s technickými požadavky v certifikátu uvedenými. Autorizací se pro účely 

tohoto zákona rozumí pověření právnické osoby k činnostem posuzování shody výrobků 

zahrnujícím i posuzování činností souvisejících s jeho výrobou (dále jen akreditovaná 

osoba. [2]  

Výrobkový certifikát má omezenou dobu (zpravidla 2-5 let) a podléhá každoročně dozoru 

autorizované osoby nad výrobkem. Autorizovaná osoba provádí kontrolní činnost 

jedenkrát ročně. Neomezená platnost je podmíněna neměnností vlastností surovin, 

postupů výroby či jiných okolností mající přímý vliv na kvalitu a vlastnosti výrobku. 
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2.2 Nařízení Evropské unie 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. prosince 2006 REACH – 

Registration (registrace), Evalution (hodnocení) and Authorisation (autorizace) of 

Chemicals  (omezování chemických látek) o zřízení Evropské agentury pro chemické 

látky. 

REACH vstoupil v platnost 1. června 2007. Týká se látek vyráběných v EU nebo do ní 

dovážených v množství větším než 1 tuna ročně, které musí být během 11 let postupně 

registrovány. Nahradil několik desítek starých právních předpisů a proto se o něm někdy 

mluví jako o jedné z nejsložitějších směrnic EU.[3] 

Nařízení by do roku 2020 mělo zajistit, aby se na území evropského společenství vyráběly 

a dovážely pouze takové chemické látky a přípravky, u nichž jsou známy jejich 

nebezpečné vlastnosti. Dále aby se vyráběly, používaly a odstraňovaly bezpečným 

způsobem. Toto nařízení by mělo zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a 

životního prostředí. Rovněž by mělo podpořit rozvoj alternativních metod hodnocení rizik 

látek, nenahrazuje však certifikaci.[3] 

    2.2.1 Předregistrace a registrace  
 

Předregistrace byla jednou z prvních povinností podniků vedoucí k splnění všech 

požadavků nařízení REACH. Od 1.6. do 30.11. 2008 měli podniky možnost své látky, 

spadající pod působnost REACH předregistrovat. Získaly tak odkladný termín na vlastní 

registraci.[3] 

Na základě předregistrací byly následně vytvořeny tzv. Fóra pro výměnu registrací (SIEF 

– Substance Information Exchange Forum), a to pro každou chemickou látku jedno 

speciální SIEF. V těchto fórech jsou mezi společnostmi navzájem sdíleny veškeré 

informace o daných chemických látkách. Poslání přeregistrací je tedy především sdílení 

údajů o látkách mezi jednotlivými společnostmi, a tedy snaha o maximální využití 

informací z již provedených testů, výzkumů, atd.[3] 

Podle nařízení REACH nesou odpovědnost za rizika spojená s používání látek fyzické 

nebo právnické osoby, které vyrábějí, dovážejí, uvádějí na trh nebo používají látky při své 

profesionální činnosti. Z těchto důvodů nařízení REACH požaduje, aby všichni výrobci a 

dovozci látek nad 1 tunu za rok, vytvořili seznam údajů o svých látkách, využívali tyto 

údaje k vyhodnocení rizik s nimi spojených a nakonec vypracovali a doporučili vhodná 

opatření pro řízení a kontrolu případných rizik. Tímto úkolem je myšleno předložení 
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registrační dokumentace (ECHA – European Chemicals Agency) v souladu s REACH. 

Obvykle musí být registrace provedena dříve než je látku možno vyrábět, dovážet nebo 

uvést na trh EU.[3] 

Žádost o registraci podá agentuře (ECHA) každý výrobce nebo dovozce látky samotné 

nebo obsažené v jednom či více přípravcích v množství 1 tuny nebo větší za rok. ECHA 

zahájila svou činnost 1. června 2007 a své plné operační kapacity nabyla 3. června 2008. 

Její sídlo je v Helsinkách.[3]  

Tabulka č. 1 : Harmonogram hlavních kroků k nařízení č. 1907/2006 –REACH[30] 

 

Datum – termín 

plnění 

Lhůta od 

platnosti nařízení 

REACH 

 

 
 Povinnost 

1. 6. 2007 0 Nařízení (ES) č. 1907/2006 vstupuje v 

platnost 

1. 6. – 1. 12. 2008 1,5 Předregistrace, registrace pro zavedené látky 

Do 1. 12. 2010 3,5 Registrace zavedených látek a meziproduktů 

> 1 t/rok 

Karcinogenní, mutagenní, toxické pro 

reprodukci (kat 1, 2) 

> 100t/rok 

Vysoce toxické pro vodní organismy (R50) 

> 1000 t/rok  (tento termín platil pro 

United Energy a. s. – vedlejší energetické 

produkty) 

Ostatní chemické látky  

 

 

Do 1. 6. 2013 6 Registrace zavedených látek a meziproduktů 

> 100 t/rok 

Do 1. 6. 2018 11 Registrace zavedených látek a meziproduktů 

> 1 t/rok 
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V rámci UE byly předregistrovány tyto zavedené látky vyráběné v množství nad 1000 

tun/rok. 

• Popel, zbytky 

CAS : 68131-74-8, ES : 268-627-4 

• Strusky, uhlí 

CAS : 68476-96-0, ES : 270-708-4 

• Zbytky, obsahující síran vápenatý, při odsíření plynů 

CAS : 94114-19-9, ES : 302-652-4 

 

Tabulka č. 2 : Poplatky za žádosti o registraci – standardní poplatky (EUR) 

 

 

 

 

3. Odpady vznikající spalováním hnědého uhlí 

Spalováním tuhých paliv v tepelných elektrárnách a teplárnách se klasickým způsobem 

vyrábí elektrická energie, teplo a pára. Tyto spalovací procesy mají všeobecně nejvyšší 

podíl na množství tuhých i plynných exhalátů vypouštěných do ovzduší.[4] 

Spalování hnědého uhlí v oxidační atmosféře je heterogenní proces, který probíhá mezi 

plynnou fází a reakčním povrchem paliva. Popel – zbytek po spalování hnědého uhlí, 

obsahuje minerální složky pocházející ze spalovaného uhlí. Část popela uniká ve formě 

popílku do ovzduší se stopovým množstvím těžkých kovů a radioaktivních látek. Kromě 

oxidu uhličitého se z plynných látek dostává do ovzduší i SO2, oxidy dusíku a v některých 

případech i stopová množství karcinogenních uhlovodíků. Saze, nižší uhlovodíky, vodík a 

CO vznikají při nedokonalém spalování uhlí. Proces přeměn anorganických složek při 

spalování hnědého uhlí probíhá jako plynulá přeměna původních minerálů tvořících 

popelovinu až po zkapalněnou směs surovin – roztavených minerálů, eutektických směsí a 

roztavených prvků.[5]  

 

 Jednotlivé předložení Společné předložení 

Poplatek za látky od 1 do 10t 1600 1200 

Poplatek za látky od 10 do 100t 4300 3225 

Poplatek za látky od 100 do 1000t 11500 8 625 

Poplatek za látky nad 1000t 31 000 23 250 
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 V popelovinách nastávají změny, které po dobu spalování zahrnují tavící, aglomerační, 

kondenzační a sublimační procesy, závisí na způsobu spalování, teplotě a atmosféře 

v ohništi. Procesy termického rozkladu, oxidační a redukční reakce způsobují chemické 

změny minerálních fází.[6]  

Při spalování hnědého uhlí s obsahem síry probíhá oxidace na oxid siřičitý (SO2) a 

současně vzniká i malé množství oxidu sírového (SO3), maximálně 5-10 % objemu 

z celkového množství sloučenin síry.V uhlí se nachází dvě formy síry : 

• Organická síra – chemicky vázaná v organické struktuře uhlí se zastoupením do 

5 %. 

• Anorganická síra – pyritická, síranová a elementární. 

Dusík, ale i atmosférický dusík, který je též přítomný ve fosilním palivu, se při spalování 

přeměňují na oxidy dusíku. Je to složitý proces, který závisí na teplotě spalování, 

konstrukci spalovací komory a dostupnosti přebytečného vzduchu na spalování. Při teplotě 

nad 1000°C se tvoří převážně oxid dusnatý.[7] 

V následujících tabulkách je ukázána přeměna surového uhlí před a po spalování: 

 

     Tabulka č. 3 : Uhlí před spalováním.[4] 

 

 

 

 

          

 

        

 

Surové uhlí před spalováním 

Celková voda Popeloviny Hořlavina 

 

 

povrchová                hygroskopická 

 

 

křemičitany Ca a Al 

 

uhličitany Mg a Fe 

 

SiO2, pyrit, atd. 

 

tuhá 

prchavá 

uhlík, vodík, síra 

 

dusík, kyslík 
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         Tabulka č. 4 : Zbytky po spálení uhlí[4] 

 

Zbytky po spálení surového uhlí 

Plynné vody Tuhé z popelovin Plynné z hořlaviny 

 

 

vodní pára 

 

struska + popílek 

 

 

SiO2, Al2O3, CaO, 

FeO, Fe2O3, K2O 

složky kouřových  

plynů 

 
CO2, CO, SO2, H2, 
vzdušný O2 a N2, vodní 
pára 

 

        3.1 Spalovací zařízení 

Velmi významný vliv na vazbu prvků popelovin má charakter spalovacích procesů. 

Spalovací procesy v elektrárnách probíhají v různých ohništích :   

 

• roštová ohniště 

• prášková ohniště 

• fluidní ohniště 

 

3.1.1 Roštová ohniště 
Slouží ke spalování kusových paliv ve vrstvě na roštu. Spalovací rošt má v ohništi tyto 

funkce : vytváří a udržuje vrstvu paliva požadované tloušťky a prodyšnosti, zajišťuje 

přívod vzduchu pro spalování, zachycuje  tuhé zbytky po spalování. Výkon roštových 

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

nahrazeny práškovými ohništi. [4]   

Dělí se do dvou základních skupin : 

• s pevným roštem 

• s mechanickým roštem 

Základní části roštového ohniště : 

• spalovací prostor vymezený stěnami 

• rošt s palivovou násypkou, hradítkem, škvárovým jízkem a výsypkou 

• zařízení pro přívod spalovacího vzduchu 
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Základní části roštu : 

• nosná konstrukce 

• roštnice 

• hnací ústrojí (u mechanických roštů) 

Průběh spalování probíhá ve vrstvě na roštu (pevná hořlavina – tuhý uhlík) a v prostoru 

nad vrstvou paliva. Tvar roštového ohniště pro spalování černého uhlí má jedno ohnisko 

hoření, hnědé uhlí a lignit má dvě ohniska hoření.[9] 

 

V kotli s pevným roštem palivo vyhořívá v původní nasypané vrstvě. Zbytky po spalování 

(škvára a popel) se odstraňují ručně, to předurčuje tyto kotle pro nejmenší výkony, rovinný 

rošt:[9] 

 

                               

                 Obrázek č. 1: Rošt z rovinných desek ve tvaru nosníků a nálitky[9] 

 

                             

                        Obrázek č. 2: Rošt z litinových roštnic podélně na stranách zvlněných[9] 
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Stupňový rošt se sestává z šikmé části, kde vyhořívá prchavá hořlavina a části vodorovné, kde 

dohořívá pevný zbytek. Je vhodný pro paliva s větším obsahem prchavé hořlaviny:[9] 

 

                            

                 Obrázek č. 3 Stupňový rošt[9] 

V kotli s mechanickým roštem se palivo v ohništi posouvá, případně se prohrabuje, 

postupně vyhořívá a zbytky po spalování jsou vynášeny mechanicky. Základní typy těchto 

roštů : [9] 

• pásový 

• přesuvný 

• vratisuvný 

 

                    

         Obrázek č. 4: Pásový rošt[9] 

 

 

 

Přesuvný rošt je vhodný pro uhlí i s větším podílem prachu a se sklonem ke spékání. 
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                     Obrázek č. 5 : Přesuvný rošt[9] 

 

U vratisuvného roštu se roštnice pohybují proti směru toku paliva, dosahuje daleko 

pronikavějšího prolamování vrstvy a promíchání paliva ve vrstvě.[9]  

 

 

                 
 

                   Obrázek č. 6 : Vratisuvný rošt Martin[9] 
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 3.1.2 Prášková ohniště  
 

Spaluje se v nich uhelný prášek, který je injektován hořáky do spalovacího prostoru. Tento 

prášek má ve srovnání s tříděným uhlím (pro využití v roštových ohništích), 100 až 1000 – 

krát větší měrný povrch a proto jeho spalování probíhá pomaleji. Nevýhodou je vznik 

většího množství jemnozrnných tuhých odpadních produktů ze spalování.[4]  

Palivo se drtí a mele. Před mletím nebo během mletí se suší horkým vzduchem nebo 

spalinami. K mletí se používají trubnaté (kulové), tlukadlové a ventilátorové mlýny. 

Hořáky musí zaručit rychlé a dokonalé spálení prášku. Do hořáku se přivádí směs prášku 

s primárním vzduchem, sekundární vzduch se přivádí rovněž hořákem, ale promísení 

nastane až v ohništi. Podle způsobu vypouštění strusky se tato ohniště dělí na granulační a 

výtavná. 

U granulačních ohnišť vyhovuje nejnižší teplota plamene, která zajišťuje ještě stabilní 

vzněcování a dostatečně rychlý průběh hoření. Jsou vhodná pro spalování méně 

hodnotných paliv, u nichž vysoký obsah vody snižuje spalovací teplotu. Podmínkou 

bezporuchového provozu je udržení teplot ne nižší úrovni, v jádru plamene nebývají vyšší 

než 1100 až 1500 °C, aby nedocházelo k tvorbě tekuté strusky a její nalepování na stěny 

ohniště. Granulační ohniště mají ve spodní části vychlazené komory granulační rošt, tj. 

řídkou soustavu málo nakloněných varných trubek, o kterou se kapky roztavené strusky 

ochladí.[10]  

 

                                    

  
             Obrázek č. 7:Vysokotlaký parní kotel s granulačním ohništěm [11]                   
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Ve výtavných ohništích je potřeba spalovat palivo při vyšších teplotách než je teplota 

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

ve formě tekuté strusky.[4] Výtavná ohniště jsou dvouprostorová se stropními hořáky, mají 

oddělený výtavný i ochlazovací prostor. Nebo jsou jednoprostorová se stropními 

hořáky.[10] Vysokých spalovacích teplot se dosahuje volbou vhodného paliva (vyšší 

výhřevnost, nižší obsah popelovin). Dále pak vyšší teplotou spalovacího vzduchu, 

zvětšením jemnosti mletí, dokonalým směšováním paliva a vzduchu a snížením stupně 

vychlazení plamene stěnami ohniště v tavícím prostoru.[4] 

 

3.1.3 Fluidní ohniště  
 

V ČR také dochází k přesunu od spalování uhlí v práškových ohništích k technologicky 

dokonalejšímu spalování ve fluidní vrstvě. Proces spalování ve vznosu se lépe vyrovnává 

s měnící se kvalitou uhlí, přitom relativně nízké teploty v ohništích snižují tvorbu oxidů 

uhlíku. 

Spalují drcené palivo v kypící vrstvě, částečky paliva a popílku jsou nadnášeny proudem 

vzduchu a spalin, které proudí svisle vzhůru. Zrna paliva se vyhoříváním postupně 

zmenšují. Vznikající popílek je vynášen do určité výšky, kde vlivem rozšiřujícího se 

průřezu ohniště klesne rychlost nosného média na hodnotu rychlosti vznosu. Palivo se 

rozvrství podle velikosti do různých výšek, větší částice se spalují ve spodní zúžené části, 

menší zrna v rozšířené části ohniště. Spalování ve vznosu je charakterizováno velkým 

hmotovým a tepelným přenosem uvnitř vrstvy, dlouhou dobou pobytu větších částic ve 

vrstvě. Tak, aby se zbytky sypkého popílku, které zůstávají určitou dobu v ohništi 

nespékaly, musí mít teplotu nižší než je teplota měknutí popelovin. Na trubkách 

výhřevných ploch nevznikají nánosy, lze spalovat méně hodnotná paliva, dávkuje-li se do 

fluidní vrstvy vápenec, omezí se tvorba oxidů síry.[4] 

 Nízké teploty ve fluidním lůžku se dosahují tak, že se používá palivo s nízkou výhřevností 

a přiváděný vzduch se ohřívá na nízkou teplotu. V současnosti je fluidní spalování 

modifikováno do několika systémů : 

• AFBC – fluidní spalování při atmosférickém tlaku 

• PFBC – fluidní spalování při zvýšeném tlaku 

• CFBC – fluidní spalování cirkulační  
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Spalování ve fluidním loži nabízí mnoho možností využití tuhých zbytků produkovaným 

tímto procesem. Fluidní technologie umožňují redukovat vliv spalování uhlí na životní 

prostředí a posílit účinnost přeměny energie v uhelných elektrárnách a teplárnách. 

V zásadě existují fluidní ohniště atmosférická a tlaková. Atmosférická jsou buď 

s bublinovou, nebo s cirkulující fluidní vrstvou. V průmyslových zemích je v provozu 

okolo 200 těchto jednotek. Atmosférická fluidní ohniště se běžně využívají v uhelných 

elektrárnách s výkonem bloku do 165 MW. V Japonsku a USA jsou ve výstavbě jednotky 

o výkonu až 350 MW. Tlaková fluidní ohniště jsou v pokročilém stádiu vývoje, aplikují 

principy bublinové i cirkulující fluidní vrstvy.[12] 

 

 

                             

                    Obrázek č. 8 : Schéma atmosférického fluidního kotle [12] 

 

(1)zásobník uhlí, (2)zásobník vápence, (3)mlýn na uhlí, (4)fluidní lože, (5)parní buben, 

(6)vyrobená pára, (7)voda pro výrobu páry, (8)cyklon, (9)výpusť hrubého ložového popele, 

(10)výpusť jemného ložového popele, (11)ventilátor ke vhánění létavého popílku, 

(12)spalinový ventilátor, (13)textilní filtry, (14)komín 

 

Při fluidním spalování uhlí s vápencem jako sorbentem při teplotách okolo 850°C vzniká 

ložový popel obsahující mimo jiné i volné vápno a anhydrit (CaSO4). Zbytek mletého 

vápence zůstává v tuhých zbytcích jako měkce pálené vápno (CaO).[12] 

 

 
 



Bc. Jiří Tauchmann : Ekonomické využití popílku z teplárny United Energy Komořany 

15  

3.2 Uhlí – energetická surovina  

K nejvýznamnějším zdrojům energetických surovin primárního charakteru patří fosilní 

paliva – kaustobiolity. Tato paliva vznikla odumřením organismů a jejich přeměnou. Uhlí 

patří ke kaustobiolitům uhelné řady, je nehomogenní, koloidní tuhá přírodní hornina, která 

vznikla přeměnou organických látek z větší části dřevnatého rostlinného materiálu. 

Zuhelnatěly tím, že po biochemickém rozkladu byly tyto látky převrstveny usazeninami 

zabraňujícími přístup vzduchu. 

Základní vlastnosti uhlí a jeho výhřevnost závisí na intenzitě a době procesu karbonifikace. 

To znamená, že čím déle trval proces zuhelňování, tím větší je zastoupení uhlíku v něm.[5] 

                   Tabulka č. 5 Stáří uhlí podle procent uhlíku (C).[5] 

Typ uhlí Obsah uhlíku [%] 

Antracit 90-95 

Černé uhlí 80-90 

Hnědé uhlí 70 

Lignit 60 

Rašelina 50 

 

Kvalita uhlí závisí na obsahu hořlaviny, popelovin a vody. Hořlavina představuje 

organický podíl uhlí, který tvoří sloučeniny složité polyaromatické struktury a 

makromolekulárního charakteru. Popeloviny představují minerální příměs jemně 

dispergovanou v uhelné hmotě a částečně vázanou i na uhelnou hořlavinu. Až 95% z nich 

tvoří tři hlavní skupiny minerálů :[5] 

• Jílové minerály (aluminosilikáty) 

• Sulfidy 

• Uhličitany 
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Tabulka č. 6 : nejdůležitější minerály obsažené v uhlí [4] 

Skupina Minerál 

Jílové minerály 

Kaolinit 
Halloysit 

Illit 
Montmorillonit 

 

Sulfidy 
Pyrit 

Markazit 
Pyrhotin 

Uhličitany 

Kalcit 
Dolomit 
Ankerit 
Siderit 

Halogenní minerál 
Halit 

Sylvín 

Akcesorické minerály 

Křemen 
Sádrovec 
Ortoklas 

Biotit 
Diaspor 
Cyanit 
Apatit 

 

Z ekonomického a environmentálního hlediska je rozhodující výhřevnost a spalné teplo 

uhlí. Podle mezinárodní klasifikace se uhlí rozděluje do dvou základních tříd:[8] 

• Tvrdé uhlí (antracit a černé uhlí nad 23,9MJ.kg-1) 

• Nízkohodnotné uhlí (lignit, hnědé uhlí)[8] 

Určujícími faktory kvalitativně – kvantitativních parametrů a prvkového složení 

vznikajících popílků je vstupní surovina – spalované uhlí, jehož kvalita je v určitém 

rozmezí předepsaná normami.[8]  

Tabulka č. 7 : Vstupní parametry černého a hnědého uhlí   

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstupní parametry Černé uhlí Hnědé uhlí 

Spalné teplo (MJ.kg-1) 22,5 15 

Popel (%) 10 21,78 

Obsah síry (%) 0,3 0,79 

Obsah vody (%) 1-7 5-9 

Obsah Fe (%) 5-10 2,5-5 

Obsah TiO2 (%) 0,1-0,2 0,2-0,5 
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Tabulka č.8: Chemické složení hnědouhelného popílku [20] 

 

3.2.1 Popílek 
 

Popílek je nejjemnější frakce zbytku ze spalování uhlí o zrnitosti 0 – 1mm. Je zachycován 

v elektrostatických nebo mechanických odlučovačích. Z celkového objemu energetického 

odpadu ze spalování fosilních paliv tvoří cca. 75 -85%. Je to heterogenní materiál tvořený 

částicemi s rozdílnými fyzikálními, chemickými, mineralogickými, morfologickými a 

technologickými vlastnostmi, které jsou determinované a ovlivňované : [4] 

• Kvalitou spalovaného uhlí 

• Technologií spalovaného procesu 

Tuhé odpady, které souvisí se spalovacím procesem nebo čištěním kouřových plynů, se 

označují jako vedlejší energetické produkty. Patří sem :  

• popel, který obsahuje popílek a škváru (strusku)  

• energosádrovec (produkt mokré vápencové „vypírky“ kouřových plynů) 

• produkt polosuché metody odsíření kouřových plynů 

• produkt spalování uhlí ve fluidních kotlech s odsířením 

• produkt suché aditivní metody [4] 

 

4. Možnosti zpracování energetických odpadů 

   4.1 Využití popílku ve stavební výrobě 

Ve stavitelství se již mnoho let, a to ve značném množství zpracovává popílek. Je 

vypracovaný celý soubor norem pro fluidní a klasické popílky, které určují základní 

požadavky na fyzikální a chemické vlastnosti popílků pro jejich využití. Z hlediska 

výsledných vlastností stavebních materiálů a potřeb technologie jejich výroby vyplývají 

další požadavky  především na fyzikální vlastnosti popílků. Z tohoto požadavku mají 

Oxid 

 

SiO2 AL2O3 Na2O K2O CaO MgO Fe2O3 TiO2 C 

zbytkový 

Hmotnost 

(%) 

53,52 32,87 0,33 2,05 1,80 0,85 5,89 1,89 0,2 
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popílky pro stavební využití velmi výhodné vlastnosti. Využití  popílků ve stavebnictví je 

možno rozdělit do dvou skupin[13] : 

• výroba stavebních materiálů a jejich využití ve stavebnictví 

• využití v dopravním a pozemním stavitelství 

4.1.1 Výroba cementu 
 

Pro stavební konstrukce jsou používány různé typy portlanského cementu, struskového 

cementu, postralského struskového cementu atd.. Základním matriálem pro tyto druhy 

cementu je portlandský cementový slínek. Tento slínek je vyráběný za použití vápence jílu 

v surové směsi, druhým možným materiálem je struska nebo poculový materiál. Jsou 

prováděny výzkumy na rozvoj cementu s popílkem využívajícího popílku v aktivované 

formě. Aktivovaný popílek nahradil z 20-50% portlanský cementový slínek, a cementy 

byly připraveny mletím v kulovém mlýně se 4% sádry. [14] 

Aktivovaný popílek- typický popílek z tepelné elektrárny  obsahující 57,82% SiO2, 

24,13% Al2O3, 5,12% Fe2O3, 1,49% TiO2, 0,85% CaO, 0,50% MgO, 0,67% Ma2O, 0,63% 

K2O, 0,65% P2O5, 7,50% LIO se používá k přípravě aktivovaného popelkového agregátu 

aglomerační technikou. 75% popelkového prášku se mísí s 10% středně plastického jílu, 

10% vápenného mléka a 5% koksového prášku a granuluje v diskovém granulátoru za 

použití vody jako pojiva. Jsou připravovány pelety velikosti do 15mm. Tyto pelety jsou 

slinuté v peci, která pracuje na principu slinovacího systému na řetězovém roštu. K výrobě 

asi 30kg aktivovaného popílkového agregátu při teplotě 1260°C byl použit spékací hrnec 

400x400mm v průřezu 500mm vysoký. Pevný uhlík přitom působí v přeměně jako palivo 

pro slinování.[14]  

Portlanský cement- slínky vyrobené v rotační peci byly využívány k mineralogické studii, 

obsahují: 58% trikalcium silikátu (C3S), 27% dikalcium silikátu a intersticiální fáze 

trikalcium aluminátu (C3A), tetrakalcium aluminoferitu (C4AF) a sklo. Chemicky 

cementovaný slínek obsahuje 20,6% SiO2, 5,1% MgO, 0,3% SO3, 63% CaO, 5,6% Al2O3 a 

0,8% alkalií (hlavně K2O a N2O). Tento cementový slínek se použije jako kontrolní 

cement, za přítomnosti 3% sádry.[14] 

Příprava cementové směsi- všechny složky byly smíchány a semlety v laboratorním 

kulovém mlýně pro přípravu cementové směsi. Směsi byly vytvořeny na přípravu 6kg 

cementu při udržování jemnostní konstanty cementu asi 3000cm2/g. Obsah sádry byl 

ponechán na 3% z celého cementu pro udržení jednotného obsahu SO3.[14]  
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Zkušební postup- materiály byly podrobeny sítové analýze pro stanovení procentního 

podílu různých rozměrových frakcí. Vzorek slínku každého typu byl rozdrcen na prášek 

pro účely chemické analýzy. Dále byly zkoumány minerální fáze, specifická hmotnost, 

objemová hmotnost, pórovitost a pevnost agregátu.[14] 

Výsledky- Jako doplněk minerální fáze byli přítomni hematit a magnetit. Zbytkového 

uhlíku přítomného v popílku je 6%. Okolo 94% částic popílku obsahuje sloučeniny 

vápníku, které při slinování při teplotě 1260°C obsahují 56,3% SiO2, 23,45% Al2O3, 5,58% 

FeO3, 7,60% CaO a 2,28% LOI. Bylo zjištěno, že mineralogické fáze aktivního popílku 

jsou velmi ovlivněny přidáním dodatečného vápníku a vlivem vysoké teploty. Obecně 

vápník a silikátové fáze sloučenin vápníku zlepšují porculánové vlastnosti lépe než 

krystalický křemen a mulit. Dále bylo zjištěno, že doba tuhnutí cementové směsi roste se 

zvyšováním obsahu aktivního popílku z 20% na 50%. Nárůst pevnosti v tlaku cementové 

kostky v poměru 1:3 s maltou byl stanoven do 90 dnů. Přidáváním aktivního popílku se 

pevnost postupně snižuje, zajímavé ale je, že všechny směsné cementy ukazují zvýšení 

pevnosti za 60-90 dnů zrání, ale v případě kontrolního cementu je nárůst  pevnosti po 28 

dnech. Použití aktivního popílku při výrobě cementových směsí se zdá být velmi slibné. 

Cementové směsi s 20%, 30% a 40% aktivního popílku jsou velmi uspokojivé pro splnění 

specifikace doporučené v BIS. Ale 50% aktivního popílku v cementu jet hraniční 

z hlediska pevnosti.[14] 

4.1.2 Výroba cihel 
 

Cihly s popílkem přinášejí velké výhody, šetří se ložiska cihlářských hlín, a tím klesají 

náklady na otevírání nových ložisek. Proto je cihlová výroba perspektivním oborem využití 

energetických popílků.[15] 

V cihlářské výrobě je možno využít popílek jako: 

• korekční složku výrobní směsi 

• základní surovinu 

• surovinu pro výrobu umělých, tzv. vápenopískových cihel 

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

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

popílek zhospodárňuje pálení, tvorbou póru vhodně vylehčují vypálený střep a snižují tak 

hmotnost výrobku a zvyšují se tak jejich tepelně-izolační vlastnosti.[16] 
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V Austrálii jsou laboratorně vyráběny cihly, jejichž pevné látky tvoří ze 100% popílek. Na 

výrobu se používá technicky podobné zařízení jako na výrobu hliněné cihly. Nové cihly a 

proces jejich výroby byly patentovány, a dostaly název Flash Bricks (dále jen FB). 

V podstatě jedinou složkou těchto cihel je popílek, kde hlavní kapalnou složkou je voda. 

Jiné složky které jsou doposud komerčně chráněné jsou levné a běžně dostupné, a ačkoli 

jsou základní, jedná se pouze o malé množství. U hliněných cihel je nutná neustálá 

kontrola surovin. Taková kontrola u FB není nutná, protože popílek je nepřetržitě 

analyzován v elektrárně v rámci povinného postupu. Zatím byla výroba FB prováděna 

laboratoři, byla mnohokrát opakována, a testování přináší konzistentní výsledky. Na 

cihlách FB byly provedeny série testů za účelem porovnání jejich nosných vlastností 

s novými vlastnostmi těch z hlíny.[17] 

Pevnost v tahu vyjádřená ve formě hodnoty modulu pevnosti v ohybu je téměř trojnásobná 

proti pevnosti v tahu hliněných cihel, vede to k mnohem menší míře trhlin 

v cihlách.Pevnost v tlaku je nejméně o 24% lepší, to je také velmi významné, protože nové 

cihly se můžou stát hlavním nosným prvkem. Hustota cihel FB je o 28% menší, kde je 

velký význam pro nižší zatížení podlahy, odlehčení konstrukce atd.. Z 1 tuny surovin může 

být vyrobeno až o 100 kusů více než cihel hliněných.[17] 

 

 Tabulka č. 9 Vlastnosti cihel FB ve srovnání s hliněnými [17] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Typ cihly 
Pevnost v 

tlaku 

Modul 

pevnosti 

v ohybu 

Počáteční 

rychlost 

absorpce 

(IRA) 

Absorpční 

kapacita 

Průměrná 

hustota 

Popílkové 

cihly FB 

43MPa 10,3MPa 4,5kg/m2/min 10% 1450kg/m3 

Hliněné 

cihly 

34,8MPa 3,6MPa 5,9kg/m2/min 6% 2000kg/m3 
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                             Obrázek č.9: Cihly Flash Bricks po výpalu [17] 

Rychlost absorpce (IRA) má velký význam pro pokládání cihly a propojení s maltou. 

Vysoké IRA výsledky značí příliš rychlé sušení malty, a tím oslabování malty a snižování 

přilnavosti k cihle. Příliš nízká IRA způsobí že, povrh cihly nebude absorbovat 

přebytečnou vodu což bude mít za následek velmi slabou vrstvu malty. Celková absorpční 

kapacita je taky velmi důležitá. Vysoká absorpce vede k náchylnosti na změny objemu a 

může mít za následek praskání cihel. Malá absorpce je také nežádoucí, dešťová voda má 

tendenci odtékat, a najít si cestu do budovy skrz maltu, a snižovat spárové výplně.[17] 

Zkouška pevnosti vazby na maltu – pro tuto zkoušku nazvanou „bond wrench test“ byly 

použity cihly FB nevypálené, byly srovnány s hliněnými cihlami, které byly vyrobeny za 

použití metod suchého lisu. Malta byla použita jako typický mix vápno, cement, písek 

1:1:6. Test se provádí za použití zvyšování zatížení přes klíč. Ke klíči je upnuta cihla, která 

je vázána na další cihly maltou, spodní cihly jsou zajištěny v rámu. Je zjištěno zatížení, při 

kterém se cihla odtrhne, a vypočítána pevnost spoje.  

Každý výsledek je průměr šesti zkoušek, každá zkouška byla provedena na třech vrstvách 

cihel. Výsledná ohybová pevnost spoje :[17] 

• popílkové cihly FB – 0,41MPa 

• hliněná cihla           -  0,18MPa 

Je to nepřímí důkaz, že povrchová struktura cihel FB působí na zlepšení mechanického 

spojení mezi cihlami a maltou. 

Při zkoušce trvanlivosti byly po patnácti cyklech namáčení a sušení cihel v roztoku síranu 

sodného zaznamenány nulové ztráty hmotnosti. Tento test, ačkoli se zaměřuje na síran 
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sodný je přímím důkazem o schopnosti cihel FB odolat útokům sulfátů, také svědčí o 

schopnosti odolávat cyklům zmrazování a rozmrazování.[17]  

4.1.3 Výroba betonu 
 

U výroby betonu z popílku se sleduje značka a třída, ale i další vlastnosti např. 

vodotěsnost, mrazuvzdornost a jiné. Výsledné vlastnosti betonu jsou ovlivněny zejména: 

• použitými složkami betonové směsi, jejich vlastnostmi a dávkováním 

• požadovanými reologickými vlastnostmi betonové směsi 

•  technologií betonářských prací od výroby, dopravy a zhutňování betonové 

směsi až po podmínky tvrdnutí betonu 

Všechny složky betonové směsi musí vyhovovat příslušným platným normám. (na méně 

náročné konstrukce se můžou omezeně použít betony nižší třídy, které těmto normám 

nevyhovují). Při zpracování betonových směsí se popílek využívá jako náhrada stavebních 

materiálů, jako jsou cement a kamenivo. Jako příměs do betonů je vhodnější popílek 

z elektrostatických odlučovačů, méně vhodný je popílek z mechanických odlučovačů. 

S větším podílem jemných částí popílku se zvyšuje jeho schopnost působit jako náhrada 

cementu, tímto má vliv na konečné vlastnosti betonu. Díky svému porculánovému 

charakteru popílky zvyšují kvalitu betonu. Obecně však platí, že úspora cementu využitím 

popílku se dosahuje především u betonů pro masivní betonové konstrukce např. 

podkladové betony, opěrné stěny, základové konstrukce apod..[4] 

Při aplikaci popílku se musí dodržovat základní principy: 

• výběr vhodného druhu popílku 

• složení betonových směsí s popílkem 

• vhodných oblastí použití popelkových betonů 

 

Tabulka č.10: Požadavky na popílky pro použití do betonu [4] 

Chemické složení popílku Obsah (% hmotnosti) 

ztráta žíháním (po dobu 1 hodiny) max. 5 

jemnost popílku (na sítě 0,045mm) max. 40 

celková síra jako SO3 max. 3 

CaO volný max. 1 

obsah chloridů přepočítaný na Cl max. 0,1 
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4.1.4 Popílkový beton  
 

                 

                          Obrázek č.10: Vnitřní struktura popílkového betonu [18] 

 

Tato struktura popílkového betonu je ukázaná u normových krychlí po provedení 

destrukční zkoušky pevnosti v prostém tlaku. Množství přetržených zrn kameniva svědčí o 

dobré jakosti popílkového betonu. 

Dosavadní výzkum prokázal vhodnost využití popílkového betonu, především na opravy 

povrchů obvodových betonových dílců. Vysoký stupeň lepivosti (přilnavosti) popílkového 

betonu, vysoká odolnost proti působení vnějších klimatických vlivů na konstrukce a také 

mnohem nižší výrobní náklady na výrobu činí z tohoto druhu betonu zajímavou alternativu 

k dosud používaným materiálům a technologiím. 

Podstatným rysem všech betonů je způsob zamíchání všech komponentů ve stavu tekutém 

až plastickém, dále pak formování do požadovaného tvaru či rozměru litím, vibračním, 

tížným silovým, nebo lisovacím hutněním a následným vytvrzením pojivové složky pro 

získání pevného materiálu požadovaného tvaru, pevnosti a určité odolnosti. Na základě 

těchto zkušeností byl zahájen program laboratorních zkoušek s cílem vytvoření kompozice 

přírodního kameniva s pojivem aktivního popílku s důrazem na následné využití ve 

stavební praxi.[18] 
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                           Obrázek č. 11: Hotová čerstvá popílková směs [18] 

 

Aktivace popílku – podstatou je využití geopolymerní reakce působením roztoku vodního 

skla a hydroxidu sodného s následným temperováním na určitou teplotu případně při 

použití dalších přísad s možností aktivace bez dodatečného ohřevu směsi.Takto aktivovaný 

popílek při minimálním množství vody, tedy s nízkým vodním součinitelem vytváří kaši 

podobnou cementové, ovšem s pomalou viskozitou. 

Adhezní můstek – lze sem zahrnout lepidla na bázi syntetických pryskyřic s penetračními 

složkami, silikátová pojiva dopovaná mikromletými křemičitými písky, 

makromolekulárními řetězcovými systémy a řada dalších, běžně dosažitelných na trhu. 

                             

               Obrázek č. 12: Mikroskopické zvětšení rozhraní popílkového betonu [18] 

 

Požadavky na pevnost v tahu – pro podklad pod dlaždice malého i velkého rozměru, 

nebo podlahoviny na bázi tvrzených plastů, pryže, případně textilií spojené adhezním 
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můstkem s pevným podkladem je potřeba, aby minimální pevnost poslední vrstvy 

odpovídala třídě betonu C 20/25. V případě plovoucích podlah uložených na jakémkoliv 

typu účinné kluzné mezivrstvy, kdy se jedná o podklad pod dlaždice malých rozměrů, 

podlahoviny na bázi tvrzených plastů, pryže, případně lepených textilií, lepených parket, 

nebo jako podklad pro nanášení teracové podlahy, způsobem čerstvé na čerstvé, případně 

pokládané samostatně s použitím účinného adhezního můstku, je třeba, aby minimální 

pevnost odpovídala třídě betonu C 25/30. Podlaha z popílkového betonu či cementového 

betonu přímo pojížděná, či pochůzná, nebo opatřená stěrkovou krytinou 

na bázi syntetických pryskyřic, případně leštěná, nebo za čerstva povrchově upravovaná 

barevným tónováním, nebo vytvrzovacím vsypem musí vykázat potřebnou pevnost v 

odtrhu povrchu min. 1,5 MPa, což odpovídá třídě betonu C 25/30, lépe však C 30/37. [18] 

 

   4.1.5 Geopolymerní beton 
 

Geopolymerní beton je materiál, který nepotřebuje Portlanský cement jako pojivo (z 

výroby 1 tuny cementu se uvolní cca 1 tuny CO2). Pojivo je surovina, která je bohatá na 

křemík a hliník (popílek nebo vysokopecní struska). Aktivuje se pomocí zásaditého činidla 

(kombinace křemičitanu sodného nebo draselného a hydroxidu sodného nebo draselného). 

[19] 

                              

                            Obrázek č. 13: Struktura geopolymerního betonu [19]  
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Vlastnosti geopolymerních betonů jsou ovlivněny  volbou použitého cementujícího 

materiálu (chemické složení, velikost částic, CaO). Betony vyrobené z kalcinovaných  

matriálů (metakaolin, popílek, struska), dosahují vyšších pevností v tlaku v porovnání 

s nekalcinovanými materiály, jako je kaolinitický jíl. Hlavní přednosti těchto materiálů: 

• vysoká pevnost a odolnost 

• vodotěsnost 

• mrazuvzdornost (300-1300 zmrazovacích cyklů) 

• chemická odolnost 

• žáruvzdornost 

• malé hydratační smrštění u geopolymerních popílkových  betonů [19] 

U geopolymerního betonu má geopolymer funkci pojiva. Při výrobě geopolymerního 

betonu se používá stejných technologií jako při výrobě běžného betonu. Plnivo zabírá 

největší objem, okolo 75-85% hmotnosti, stejně jako v běžných betonech. Nevýhody 

geopolymerních betonů: 

• hydratační smrštění u alkalicky aktivovaných struskových betonů 

• rychlejší karbonatace proti betonům na bázi Portlanského cementu 

• tvorba výkvětu na povrchu [19]  

Z environmentálního hlediska je potřeba omezit výrobu betonů pomocí Portlanského 

cementu, z kterého se uvolňuje velké množství oxidu uhličitého do atmosféry. 

 

Tabulka č.11: Emise CO2 z výroby Portlanského cementu a geopolymerního pojiva [19] 

 

 

 

 

 

Negativním hlediskem výroby Portlanského cementu je také vysoká energetická náročnost. 

Tabulka č.12: Energetická náročnost pojiv [19] 

 

 

 

 

 

 Emise CO2 v t CO2/t 

Portlanský cement 1,0 

Geopolymerní pojivo 0,296 

 Spotřeba energie v GJ/t 

Portlanský cement 3,7 

Geopolymerní pojivo 1,86 
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4.1.6 Energosádrovec   
 

Tato surovina je průmyslově využívána hlavně pro výrobu sádry a cementu, ale dá se 

využít i při výrobě sádrokartonových  desek, samonivelačních podlahových směsí a 

omítek.[24] 

V cementářském průmyslu je jeho hlavní uplatnění jako regulátor tuhnutí, v některých 

případech jako přídavek do surovinové směsi na vázání většího množství alkálií (úprava 

sírnatého modulu). Při výrobě cementu nejsou na energosádrovec kladeny žádné speciální 

požadavky na kvalitu, jediným požadavkem je obsah vody (vlhkost) do 12% (max. 15%), 

z důvodu přepravy a následné manipulace v cementárně.[24] 

                              

                    Obrázek č.14: Sádrokartonové desky s použitím energosádrovce[26] 

 

Požadavky na výrobu sádry potažmo sádrokartonových desek jsou naopak vysoké, a to jak 

z hlediska čistoty (95% CaSO4), tak z hlediska bělosti. Proto se musí energosádrovec 

v průběhu odvodnění propírat čistou vodou, a tím všechny nečistoty odstraněnit. 

Požadavek na obsah vody je 8-10%.[24] 

Energosádrovec je vedlejším produktem odsiřování spalin metodou mokré vápencové 

vypírky. Na odsiřování kouřových plynů se používá vodní suspenze jemně mletého 

vápence. Energosádrovec (síran vápenatý CaSO4), je vedlejším produktem tohoto procesu. 

Energosádrovec obsahuje 90-95% čistého síranu vápenatého, zatímco přírodní sádrovec 

dosahuje čistoty 65%, tímto je energosádrovec považován za velmi kvalitní náhradu 

přírodních sádrovců. Rozdíly mezi syntetickým a přírodním sádrovcem je z velké části 

v odlišných fyzikálních vlastnostech a to : [24] 
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• velikost zrna (granulometrické složení) 

• tvorba typu krystalů 

• hodnota sypné hmotnosti 

                          

                        Obrázek č.15: Mokrá vápencová vypírka[25] 

4.2 Využití popílku v dopravním stavitelství 

 
Technické podmínky TP93 „Návrh a provádění staveb pozemních komunikací s využitím 

popílků a popelů“ připouští použití stabilizovaných popílků a popelů pro dopravní 

stavitelství. Energetický popílek má velký význam v dopravním stavitelství, protože 

představuje z hlediska množství velkou možnost aplikace (řádově milióny m3), vhodnou i 

pro náročné podmínky. Optimálně zvlhčené popílky jsou vhodnou surovinou pro zhutněné 

násypy, zásypy a obsypy, jako náhrada za přírodně těžené štěrkopísky.[28] 

 

  4.2.1 Stabilizát  
 

Stabilizát je směs popílku nebo popela s vodou a pojivem (vápno nebo cement), popřípadě 

směs popílku, popela, energosádrovce (nebo též síran vápenatý, sádrovec je výsledný 

produkt odsiřování spalin) vody a pojiva. Za stabilizovaný popílek se považují i popílky 

z fluidního spalování smíšené s vodou. Stabilizát po zatuhnutí a zatvrdnutí dosahuje 
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pevnost až 10 Mpa.[4] Takto upravený materiál lze použít do stavby násypu včetně aktivní 

zóny, do podkladních vrstev, do zásypu základu a zásypu za opěrou v přechodové oblasti a 

do obsypu přesypaného objektu (ČSN 73 6244), za podmínek trvale stabilního zemního 

tělesa.[28] 

 

                             

                           Obrázek č. 16: Zařízení na výrobu stabilizátu [21] 

Jedná se o využití schopnosti těchto materiálů nabývat alespoň minimálních pevností, ale 

zároveň jeho složením a způsobem zpracování modelovat fyzikálně-mechanické vlastnosti 

podle příslušných norem a předpisů. Stabilizáty v silničním stavitelství v České republice 

zaznamenaly vzestupný trend.[28] 

 

5. Způsoby využití popílku z teplárny UE, a. s. Komořany       

5.1 Spalovací zařízení v UE, a.s. 

Přísnější zákony na ochranu ovzduší teplárnu donutilo změnit technologii kotlů na fluidní 

spalování s přídavkem vápence metodou tzv. retrofitu. Rekonstrukce začíná v roce 1993 a 

jde o zcela nové ekologické řešení v rámci republiky. Po jejím skončení v roce 1999 

výrazně klesl dopad činnosti firmy na životní prostředí - snížilo se množství tuhých látek, 

vypouštěných do ovzduší a také oxidu síry a dusíku. Ke spalování paliva používá nyní 

teplárna fluidní kotle se stacionálním ložem OF 140 s jmenovitým výkonem 103MWt. Na 

obrázcích č.43, 44 je ukázáno schéma spalovacího zařízení a řez tímto kotlem. 
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Obrázek č. 17: schéma spalovacího zařízení[29] 
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Obrázek č.18: fluidní kotel se stacionálním ložem (OF 140)[29] 
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Legenda ke schématu spalovacího zařízení a fluidního kotle: 

1. vstup napájecí vody, 2. ohřívák vody, 3. buben, 4. spádové trubky, 5. cirkulační okruh, 

6. čerpadla cirkulačního okruhu, 7. spalovací komora, 8. komora fluidního lože, 9. 

přehřívák páry 1. a 2. stupeň, 10. přehřívák páry 3. stupně, 11. kolektor výstupní páry 

z kotle, 12. ventilátor primárního vzduchu, 13. trubkový ohřívák primárního vzduchu, 14. 

kanál primárního vzduchu, 15. plynový hořák se spalovací komorou, 16. dolní část 

základny lože, 17. fluidyzační trysky, 18. ventilátor sekundárního vzduchu, 19. ohřívák 

sekundárního vzduchu, 20. kanály sekundárního vzduchu, 21. trysky sekundárního 

vzduchu, 22. šnekový dopravník popele ze dna fluidního lože, 23. mezizásobník popele ze 

dna fluidního lože, 24. uhelný zásobník, 25. hřeblový podavač uhlí, 26. pohazovače uhlí, 

27. zásobník ložového materiálu, 28. dmýchadlo vzduchu pro dopravu ložového materiálu, 

29. zásobník vápence, 30. komůrkové dávkovače vápence, 31. mezizásobník vápence, 32. 

šnekový podavač vápencové moučky, 33. prodlužovací trubky vápencové moučky, 34. 

látkový filtr, 35. kouřový ventilátor, 36. zásobník popílku z látkového filtru, 37. 

mezizásobník popílku z látkového filtru, 38. komůrkový podavač popílku z látkového 

filtru, 39. retenční zásobník popele, 40. zařízení pro návrat popílku z 2. tahu, 41. zařízení 

pro návrat popílku z mezitahu, 42. komín[29] 

5.2 Výroba VEP v UE, a.s. 

Již deset let zpracovává firma VEP ve formě „aditivovaný granulát“ a nebo jako „popílek 

z látkových filtrů“. 

 

5.2.1 Aditivovaný granulát 
 

Je certifikovaný výrobek, který vzniká smíchání všech druhů popelovin z produkce 

teplárny Komořany s vodou (směs popílku nebo popele s asi 25 % vody). Výroba je 

napojena na fluidní kotle, z kterých firma expeduje granulát buď z ložového popele nebo 

popílku z látkových filtrů. Výstup ložového popele jde přes ochlazovací dvouplášťový 

„šnek“, kde se popel ochlazuje z původních 890°C na 550°C (obrázek č.19). Ochlazování 

je prováděno v plášti vodou. Dále popel pokračuje do plnící nádoby a pneumatickým 

potrubím na další úpravu. Látkové filtry jsou umístněny na střeše teplárny (obrázek 

č.20,21), zachycený popílek v těchto filtrech dál pneumaticky pokračuje do zásobníků, 

odkud se odebírá pro další úpravu (obrázek č. 22).[30] 
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                    Obrázek č.19: Ochlazovací dvouplášťový šnek[30] 

 

                        

                  Obrázek č.20: Látkový filtr[30]  

                        

               Obrázek č.21: Výstupy z látkových filtrů[30] 
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                                      Obrázek č.22: Zásobník popílku z látkového filtru[30] 
 

Dále pokračuje popílek do mísičů (obrázek č.23), před samotným smícháním s vodou je 

popílek zvážen a podle jeho skutečného množství je teprve přidávána voda. Ovládání 

celého procesu míchání probíhá z ovládacího panelu (obrázek č.24)[30] 

                  

                Obrázek č.23: Mísič popílku s vodou[30] 
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                         Obrázek č.24: Ovládací panel míchání popílku[30] 

Připravený granulát putuje do výstupů z mísiče, a po pasovém dopravníku do konečných 

výsypek, odkud se odváží granulát silniční nákladní dopravou (obrázek č.25).  

 

                           

                         Obrázek č.25: Výsypka pro nakládku aglomerátu [30] 

Granulát obsahuje určité procento volného CaO, který s vodou reaguje a dochází tak 

k tvrdnutí směsi. Stálou kvalitu granulátu zaručuje použitá moderní technologie jako jsou, 

řídící procesy spalování, dávkování vápence k palivu a dávkování vody ke směsi 

popelovin. Doba zpracování granulátu je max. 4 hodiny od doby expedice, proto je určen 

k okamžitému zpracování. Výrobek má po zhutnění a vytvrdnutí vysokou pevnost v tlaku, 

tímto je předurčen k použití především ve stavebnictví, jako podkladové vrstvy při 

výstavbě pozemních komunikací, dále jako zásypy a podsypy, tak nahrazuje dražší 

přírodní suroviny.[30] 
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Využití granulátu v regionu Mostecka, Lounska, Chomutovska: Jednou z prvních 

větších dodávek granulátu bylo využití na stavbu silničního obchvatu Louny, jednalo se 

zde o náhradu chybějící kubatury násypového zemního materiálu z výkopů 

granulátem.Dále byl využit v průmyslové zóně „Josepsh“ Most, „Verne“ Klášterec nad 

Ohří, jako podkladní vrstva pod podlahou budov Hypermarket „TESCO“ Jirkov, Most, 

„Baumax“ Most, mimoúrovňová křižovatka silnice 1/7 Chomutov-Křímov, silnice Most-

Bílina, 160 000 tun granulátu bylo použito při výstavbě zkušebního centrumu výuky 

bezpečné jízdy (polygonu) v Mostě atd.[31] 

 

                                
                    Obrázek č.26: Centrum výuky bezpečné jízdy „polygon“ Most [22] 

V roce 2009 byla zprovozněna mimoúrovňová křižovatka u bývalého letiště Žatec, kde byl 

využit certifikovaný popílkový granulát z elektráren Komořany a Počerady. Byly využity 

jako násypy u opěr, po dokončení nosné konstrukce.[23] 

                           

                    Obrázek č.27: Násypy u opěr z certifikovaného popílkového granulátu [23] 
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Na grafech č.1,2 je ukázaná celková produkce aditivovaného granulátu z teplárny UE, a.s. 

z toho jeho prodej a využití pro stabilizaci důlních výsypek a rekultivace, od roku 2006 do 

roku 2010.[31] 
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      Graf č.1: Celková produkce granulátu z let 2006-2010[31,30] 

 

2006
2007

2008
2009

2010

Prodej

Uložení

204 000
188 000

237 330

197 500

239 700

19 040
37 030 47 600

23 850

59 250

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

Granulát[t]
Prodej

Uložení

 

Graf č.2: Prodej a uložení granulátu z let 2006-2010[31,30] 
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5.2.2 Popílek z látkových filtrů 
 

Popílek zachycovaný látkovými filtry se shromažďuje v sile nakládací stanice, odkud je 

v suchém stavu transportován do autocisteren. U tohoto výrobku se musí zamezit styku 

s vodou, aby nedošlo k tvrdnutí směsi. Využití je stejné jako u aditivovaného granulátu, 

smíšení s vodou si zákazník zajišťuje sám.[30] 

 
 

 

                         

                   Obrázek č.28: Stanice pro nakládku suchého popílku[30] 

5.3 Využití granulátu z UE, a.s. na rekultivace 

 

V roce 2010 byl zhotoven plán s názvem „Úprava terénu Komořany“ pro využití granulátu 

na rekultivaci. Byl vybrán pozemek jižně od komunikace 1/13 Komořany-Chomutov. 

Území se nachází v bývalém dobývacím prostoru uhelného lomu „Hedvika“ vyuhleného 

v první polovině 20. století (1901-1945), který byl v roce 1947 přejmenován na důl 

„President F. D. Roosevelt“ a v roce 1957 na důl „Československé armády“.  

Vydobytý prostor zbytkové jámy hloubky do 40m byl z části využit pro ukládání popílků 

z blízké elektrárny „Ervěnice 1“ (1926-1965). V konečné fázi vývoje tohoto prostoru sem 

byly částečně naváženy demolice a též zde byly deponovány písky a štěrky z předpolí 

lomu „Československé armády“.[32] 
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Z geologického hlediska byl prostor brán jako vytěžená plocha s následnou navážkou 

z okolních průmyslových areálů. Větší část plochy byla bez půdního krytu s pionýrskou 

vegetací. Celková plocha terénních úprav byla v územním plánu 8,8895ha.[32] 

 

                

                     

                

 

 

 

                             

 

                              

                     

 

                              

 

 

Obrázek č.29: Území pro realizaci rekultivace - „Úprava terénu Komořany“, 

katastrální mapa[32] 

Z dostupných archivních mapových podkladů vyplývá, že na pozemku byla prakticky 

nulová prozkoumanost, především z hlediska možnosti ověření geotechnických parametrů 

uložených zemin. Pro potřeby tohoto plánu bylo proto navrženo provést základní 

prozkoumání geotechnické kvality. Bylo použito statické penetrační sondování, které 

umožnilo kontinuální sledování geotechnické kvality podzákladí v celém rozsahu aktivní 

zóny. 

Byly použity čtyři statické průzkumné penetrační vpichy, které měly za úkol ověřit 

geotechnické parametry zemin v podloží až do úrovně rostlého terénu. Byly měřeny 

následující veličiny:[32] 

• QT [kN] – celkový odpor, celková tlačná síla 

• QST [MPa] – odpor na hrotu, pevnostní charakteristika 

• FS [MPa] – plášťové tření 

•  Rf [Mpa] – třecí poměr, granulometrická charakteristika zeminy 
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Byly provedeny výpočty možného sednutí povrchu terénu po nasypání a uložení 

aglomerátu na lokalitě. Vzhledem ke stávajícímu terénu, který je vlastně částečně 

zasypanou zbytkovou jámou bývalého povrchového lomu, je více než vhodná modelace 

terénu s využitím certifikovaného materiálu, který splňuje ustanovení zákona č.22/1997 

Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a byl Technickým 

a zkušebním ústavem stavebním v Praze certifikován, jako materiál pro zásypy a 

násypy.[32] 

                            

                          Obrázek č.30: Rekultivační prostor s odvodňovacími příkopy[30] 

 

Bylo určeno, že ukládání granulátu bude do 6m mocnosti a bude nutné dodržovat 

technologické postupy. Zásadním požadavkem bylo zamezení ukládání granulátu do 

zvodnělého prostředí, proto byla odvedena veškerá povrchová voda mimo tento prostor. U 

paty tělesa na severní, jižní a východní straně byly zřízeny odvodňovací příkopy, které 

odvádějí povrchové vody do stávající vodní plochy západním směrem. 

Granulát lze na lokalitě ukládat v jednotlivých prostorově ohraničených sekcích o 

maximální výšce 1,5m. Těmito dílčími sekcemi bude celý prostor postupně vyplněn. 

Celkem bude nasypáno 434 549m3 aglomerátu. Sledování poklesů terénu v závislosti na 

navyšování granulátu bude na lokalitě zajišťovat  stálý geotechnický dozor.[32] 
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                           Obrázek č.31: Ukládání aglomerátu (sekce o výšce 1,5m)[30] 

Budoucí využití území nevyžaduje řešení bilancí energetické náročnosti a řešení 

hospodaření s odpady. V územním plánu je s pozemkem předmětné lokality počítáno jako 

s pozemky budoucí lesnické rekultivace, směřované k acidofilním doubravám. Dokončení 

celé rekultivace je plánováno na rok 2014.[32] 

                             

Obrázek č.32: Současný stav rekultivovaného prostoru[30] 
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6. Experimentální část  

Na komerční využití popílků z teplárny UE, a.s., za spolupráce TU Liberec (v akreditované 

laboratoři TU Liberec) proběhl výzkum, na téma: ověření vhodnosti popílku UE pro 

výrobu geopolymerních betonů a porovnání jeho vlastností s ostatními popílky 

produkovanými v rámci jiných energetických zařízení v ČR. Na tento výzkum byla 

zpracovaná zpráva a dána k dispozici vedení teplárny UE, a.s. Byl jsem účasten u 

hodnocení výsledků a data z této zprávy jsem zpracoval v diplomové práci. 

Cílem tohoto experimentu bylo sledovat vliv přidávání popílku s ohledem na strojírenské 

vlastnosti (napětí v tlaku, pevnost v příčném tahu, pevnost v ohybu a modul pružnosti) do 

geopolymerního cementu a betonu. Některé hodnoty těchto vlastností ovlivňují jedna 

druhou a metody pro určení vložených materiálových vlastností je závislý na předchozím 

experimentu. 

Popílky použité v tomto výzkumu, pochází z různých zdrojů v České republice. Popílky 

byly klasifikované v šesti kódech a to: K1 (ložový, Plzeňská teplárenská), K3 (popílek 

z látkového filtru, Plzeňská teplárenská), K6 (ložový, UE, a.s.),  K6-LF (popílek 

z látkového filtru, UE, a.s.), PRT (Pražská teplárenská), OPE (Elektrárna 

Opatovice).[33] Mají rozdílné barvy jako hnědou, světle šedou až černou, kvůli jejich 

chemickému složení a nečistotě. Popílkové částice jsou všeobecně ostré, špičaté a kulovité 

a mají velikost od 1-3 mikrometru. 

6.1 Materiály a metody 

6.1.1 Změna hmotnosti popílku  
 

Popílek je zahřívaný, aby dokázal čistotu zaručenou teplotou v peci. Obrázek č.33 ukazuje 

teplotu popílku v peci. Okolo 10mg popílku bylo postupně zahřáto na 200°C, 400°C, 

600°C, 800°C a 1000°C s rychlostí ohřevu 5°C/min, na maximální teplotě byl zahříván 

popílek jednu hodinu, teplota byla poté snížena na pokojovou teplotu. Přesná hmotnost 

popílku před a po zahřátí byla změřena pomocí analytické váhy s rozlišením 0,1mg.[33] 
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                        Obrázek č.33: Tepelná expozice popílku při zkoušce v peci[33]  

6.1.2 Změna vzhledu 
 

Tvary původního popílku se zdají nezkušenýma očima stejné, zatímco barvy jsou odlišné, 

závislé na zdroji popílku. Díky oxidaci nespáleného uhlíku a železa při zahřátí popílku na 

1000°C barva popílků zesvětlala. Na obrázcích (č.34-39) je ukázán popílek před a po 

zahřátí na 1000°C. 

 

 

                     
                   Obrázek č.34: Vzorek K1[33] 
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                   Obrázek č.35: Vzorek K3[33] 

                       

             

           Obrázek č.36: Vzorek K6[33] 

  

                                                                                        

                  

                    Obrázek č.37: Vzorek K6-LF[33] 
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          Obrázek č.38: Vzorek OPE[33] 

              

                   Obrázek č.39: Vzorek PRT[33] 

 

6.1.3 Spuštění chemického testování 
 

Všechny vzorky pro test byly předpřipraveny ve tvaru válečků o rozměrech 12 x 25 mm. 

Kyselina (kyselina sírová (1%, 2% a 3%)) a voda (H2O) byly odděleny. Čtyři předvážené 

vzorky byly ponořeny v příslušných chemikáliích (pod dohledem) na jeden den, po 

vyjmutí okamžitě omyté destilovanou vodou a vysušeny stlačením po obou stranách na 

filtrovacích papírech. Následovalo konečné vážení vzorků. Test byl zopakován na čtyřech 

vzorcích v sedmi dnech. K výpočtu ztráty hmotnosti byla použita rovnice WL [%]: [33]            

                                           

  Kde WO je množství výchozí  a Wt je zbytkové množství v každém vyzkoušeném čase, t. 

Všechny výsledky jsou průměrné hodnoty všech čtyř duplikátů.[33] 
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            Obrázek č.40: Vzorky ponořené v příslušném roztoku po sedm dní [33]        

 

6.1.4 Příprava geopolymerních vzorků   
 

Technologie příprava vzorků byla následující: 

• geometrická pryskyřice byla připravena smísením alkalického aktivátoru se 

surovým materiálem. Pevné a kapalné látky byly míchány po dobu 10 minut při 

pokojové teplotě až byl roztok homogenizovaný. 

• dobře homogenizovaná směs byla uložena v mrazícím boxu na  24 hodin, po té, 

geopolymerová pryskyřicová směs byla smíchána s různým obsahem popílku. 

Postupně, jak se zvyšoval obsah popílku, zvyšoval se také obsah vody z 5% na 

20%. Dále byla čerstvá směs nalita do plastických forem o rozměru 50 x 

100mm.  

Zde jsou dva způsoby jak bylo zacházeno se vzorky: 

• po odlití byly vzorky uchovávány 3 dny v pokojové teplotě. Potom byly vzorky 

vyjmuty z formy a ponechány v laboratorním prostředí až do dne testu. 

• všechny vzorky byly uchovávány v peci při teplotě 60°C na 20 a 40 minut. 

Vzorky byly vyjmuty z pece po testovacím procesu. 

Výsledky pevnosti v tlaku geopolymerního popílku byly měřeny na válcovitém vzorku o 

rozměru 50 x 100mm. Hodnoty jsou průměrem tří oddělených testů. Data, která mají 

odchylku více jak 10% byly eliminovány. 
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6.2 Metody 

6.2.1 Tlaková pevnost cementu 
Tři vzorky od každého vzorku byly testovány a jejich průměrná data jsou ukázána. 

Nakládání bylo regulovaně umístněné na konstantní měřítko 2.4mm/min pro všechny testy. 

Tlaková síla cementu (f´cm) byla změřena použitím rovnice:[33] 

                                                    

Kde: f´cm je tlaková síla[Mpa], Fmax je maximální náboj[N], Ac je originální průřezové 

místo vzorku v tlakovém testu[mm2] 

Na konec byly dva válce testovány ve stejném stáří a průměrné síle, ukázané je to na 

výsledku testu při použití tlaku 0.1Mpa. 

           

Obrázek č.41: Tlakový test[33] 

6.2.2 Modul elasticity a pevnosti v příčném tahu 
 

Hodnoty elasticity cementu (Em) a pevnosti v příčném tahu cementu (fts) záleží na bázi 

souvztažnosti tlakové síly (f´cm). Panuje zde jednotnost zvyšování modulu elasticity a 

pevnosti v příčném tahu.[33] 
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Modul elasticity cementu a pevnosti v příčném tahu cementu byl změřen využitím rovnice:                         

Em = 1000 [7.7 ln (f´cm) - 5.5] 

     Fts = 0.745 ln (f´cm) – 0.8 

Kde: hodnoty pevnosti v příčném tahu byly použity z 10Mpa na 65Mpa.[33] 

6.2.3 Morfologie povrchu čistých geopolymerů a              
geopolymerního popílku a EDX analýzy 

 
Skenovací elektronový mikroskop (SEM) byl využit k zjištění soudržnosti mezi 

geopolymery. Nejprve přichází vysoká teplota a chemické testy mezi maticí a popílkem 

zpevněným na základech vzorků po nastavení pokojové teploty. Struktura a chemické 

sloučeniny čistého geopolymeru a cementu byly udány s energetickým rozptylujícím 

rentgenově snímajícím spektrometrem (EDX). Zkouška geopolymerního cementu byla 

provedena skenováním elektronovým mikroskopem s disperzní radiací spektrometru na 

maximum zvětšené 2500x, využilo se sekundární elektronové zjišťování (Esprit 1,8 

software), využívající  akcelerace napětí (30kV).[33] 

6.3 Výsledky a diskuze 

6.3.1 Chemické složení popílku  
 

Skenování elektronovým mikroskopem (SEM) bylo použito k charakteristice struktury a 

k morfologii původního popílku. SEM zobrazení ukazuje původní popílek na různě 

velikých částicích. Z těchto tvarů a disperzní síly rentgenového záření (EDX) je jasně 

ukázáno, že vzorky K3, OPE a PRT jsou lepší než ostatní druhy popílku. 
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6.3.2 Popílek K1 

              

      Obrázek č.42: Částice popílku (SEM) – K1  [33]                    

          

Obrázek č. 43: Spektrum EDX popílku - K1[33] 

 

Tabulka č.13: Kvantitativní analyzovaná data popílku - K1[30] 

 

 

Prvek O Na Mg Al Si P S K Ca Ti Fe Cu As 

Atomárně 
[%] 

53.80 1.84 1.06 14.27 20.25 0.09 0.19 0.25 0.94 1.95 4.72 0.16 0.15 

Standard 
odchylka 

1.13 0.22 0.26 0.65 1.87 0.02 0.01 0.04 0.31 0.22 2.32 0.02 0.01 
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6.3.3 Popílek K3 

           

          Obrázek č.44: Částice popílku (SEM) – K3[33] 

                         

 

       Obrázek č. 45: Spektrum EDX popílku – K3[33] 

     

Tabulka č. 14: Kvantitativní analyzovaná data popílku – K3[30] 

Prvek O Na Mg Al Si P S K Ca Ti Fe As 

Atomárně 
[%] 

53.84 0.35 0.10 9.74 30.57 0.82 0.12 0.93 2.11 0.76 0.57 0.10 

Standard 
odchylka 

1.69 0.16 0.07 2.39 2.60 0.02 0.02 0.21 1.11 0.31 0.23 0.03 

 



Bc. Jiří Tauchmann : Ekonomické využití popílku z teplárny United Energy Komořany 

51  

6.3.4 Popílek K6 

            

             Obrázek č. 46: Částice popílku (SEM) – K6[33] 

           

 

        Obrázek č. 47: Spektrum EDX popílku – K6[33] 

 

            Tabulka č. 15: Kvantitativní analyzovaná data popílku – K6[30] 

Prvek O Na Mg Al Si S K Ca Ti Fe As 

Atomárně 
[%] 

55.43 0.42 0.80 10.00 20.81 0.92 2.42 6.60 0.42 2.04 0.14 

Standard 
odchylka 

2.11 0.03 0.05 1.39 2.47 0.42 0.87 2.68 0.09 0.07 0.02 
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6.3.5 Popílek K6 LF 

           

Obrázek č. 48: Částice popílku (SEM) – K6 LF[33] 

         

Obrázek č. 49: Spektrum EDX popílku - K6 LF[33] 

 

Tabulka č. 16: Kvantitativní analyzovaná data popílku – K6 FL[30] 

Prvek O Na Mg Al Si S K Ca Ti Fe As 

Atomárně 
[%] 

52.81 1.81 0.97 14.73 23.97 0.39 0.41 1.69 0.57 2.57 0.09 

Standard 
odchylka 

0.52 0.10 0.06 0.18 0.52 0.05 0.04 0.29 0.06 0.11 0.01 
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6.3.6 Popílek OPE 

           

Obrázek č. 50: Částice popílku (SEM) – OPE[33] 

           

Obrázek č. 51: Spektrum EDX popílku – OPE[33] 

 

Tabulka č. 17: Kvantitativní analyzovaná data popílku – OPE[30] 

Prvek O Na Mg Al Si K Ca Ti Cr Fe As 

Atomárně 
[%] 

52.65 0.47 0.43 12.64 28.54 1.27 0.97 0.41 0.08 2.44 0.11 

Standard 
odchylka 

1.49 0.09 0.08 1.57 0.73 0.03 0.26 0.06 0.01 0.25 0.02 
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6.3.7 Popílek PRT 

           

Obrázek č. 52: Částice popílku (SEM) – PRT[33] 

           

Obrázek č. 53: Spektrum EDX popílku – PRT[33] 

 

Tabulka č. 18: Kvantitativní analyzovaná data popílku – PRT[30] 

Prvek O Na Mg Al Si K Ca Ti Fe As 

Atomárně 
[%] 

55.06 0.77 1.17 10.89 25.17 1.70 0.93 0.53 3.68 0.10 

Standard 
odchylka 

0.22 0.03 0.09 0.44 0.71 0.09 0.11 0.13 0.20 0.00 
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6.4 Ověření čistoty popílku 

Asi 20mg popílku bylo zahřáto v peci na 200°C, aby dokázal čistotu na obrázku č.54 je 

ukázána ztráta hmotnosti popílku, jakmile je teplo nižší než 200°C ztráta je malá (méně 

než 0.2%), což nám ukazuje že popílky jsou zcela suché. Při postupném zvyšování teploty 

až 1000°C, se ztráta hmotnosti zvyšovala. 

 

             

Obrázek č. 54: Ztráta hmotnosti popílku[33] 

 

6.5 Zkouška tlakem 

6.5.1 Popílek K6 LF v geopolymeru FC1 
 

• Efekt podle procentuálního zastoupení popílku na mechanické vlastnosti 

geopolymerního cementu. 

Vzorek byl připraven s různým obsahem popílku. Na grafu č.3 jsou výsledky měření po 7 

a 28 dnech. Po 28 dnech je hodnota pevnosti v tlaku vyšší než po 7 dnech. Pevnost v tlaku 

je závislá na čase vytvrzování vzorku při pokojové teplotě stejně tak jako i ostatní 

fyzikálně-mechanické charakteristiky. Měření bylo zaměřeno na pevnost v tlaku po 7, 14, 

28 a 90 dnech, hodnoty měly rostoucí tendenci. 

Pevnost v tlaku popílku geopolymerního kompozitu klesá se zvýšením obsahu popílku. 

Obsah popílku byl mezi 20% a 60% hmotnosti. S růstem obsahu popílku se pevnost v tlaku 

velmi snižuje protože, mezi geopolymerem a popílkem je mnoho pórů. Voda může také 
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snižovat hodnoty pevnosti a nasákavosti. S větším množstvím vody v cementu, pevnost 

v tlaku geopolymerního cementu klesá.[30] 

   

20
30

40
50

60

7 dní

28 dní

51,15 51,66

27,79

14,88

5,45

42,63 43,05

23,16

11,45

3,89
0

10

20

30

40

50

60

Pevnost v 

tlaku[MPa]

Obsah popílku[%]

7 dní

28 dní

      

         Graf č 3: Geopolymer s popílkem K6-LF vytvrzen v pokojové teplotě za 7a 28 dní[30] 
 

Tabulka č.19: Mechanické vlastnosti popílku K6-LF v geopolymeru FC1 po vytvrzení 

při pokojové za 7 dní[30] 

Obsah popílku [%] 20 30 40 50 60 

Pevnost v tlaku [Mpa] 42,63 43,05 23,16 11,45 3,89 

Modul pružnosti [GPa] 28,09 28,17 23,40 17,97 9,66 

Pevnost v příčném tahu [Mpa] 2,00 2,01 1,54 1,02 - 

 

 Tabulka č.20: Mechanické vlastnosti popílku K6-LF v geopolymeru FC1 po vytvrzení 

při pokojové za 28 dní[30] 

 

Obsah popílku [%] 20 30 40 50 60 

Pevnost v tlaku [Mpa] 51,15 51,66 27,79 14,88 5,45 

Modul pružnosti [GPa] 29,50 29,57 24,80 19,99 12,26 

Pevnost v příčném tahu [Mpa] 2,13 2,14 1,68 1,21 - 
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• Efekt velikosti teploty na mechanické vlastnosti 30% popílku K6 

v geopolymeru FC1 (graf č.4) 

Vzorek po vytvrzení po 28 dnech byl vložen do pece na teplotách od 100°C do 1000°C 

s rychlostí ohřevu 5°C/min. S výdrží 2 hodiny na maximální teplotě. Pevnost v tlaku 

portlanského cementu ukazuje ztrátu pevnosti se stoupající teplotou vyšší než u 

geopolymeru.[30] 
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         Graf č.4: Popílek K6 (30%) v geopolymeru FC1 závislost pevnosti na teplotě mezi                  
100°C a 1000°C [30] 
 

Tabulka č.21: Pevnost v tlaku, modul pružnosti, a pevnost v příčném tahu po sušení na 

vysokých teplotách, popílek K6 (30%)[30] 

Teplota [°C] 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Pevnost v tlaku [MPa] 77,72 62,7 54,57 46,59 48,41 47,25 47,69 19,55 20,83 15,10 

Modul pružnosti [GPa] 32,72 31,07 30,00 28,78 29,07 28,89 28,96 22,09 22,58 20,10 

Pevnost v příčném tahu[MPa] 2,44 2,28 2,18 2,06 2,09 2,07 2,08 1,41 1,46 1,22 
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6.5.2 Popílek v geopolymeru G1 
 

Byl smíchán cement s popílkem a odlit do formy o velikosti 50x100mm, kde se ještě ve 

vibračním zařízení po dobu dvou minut odstranily vzdušné póry. Dále pak byly vzorky 

žíhány při teplotě 60°C, 20 a 40 hodin. 

 Vzorky K1, K3, K6-LF, PRT a OPE, byly podrobeny analýzou - efekt obsahu popílku a 

doby žíhání na pevnost v tlaku výsledky jsou vidět na grafech č.5-9. Je vidět že doba 

žíhání měla vliv na zvýšení pevnosti v tlaku geopolymerního cementu. 
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         Graf č.5: Popílek K1 žíháno na 60°C po 20 a 40 hodinách [30] 
 

Tabulka č.22: Mechanické vlastnosti popílku K1 v geopolymeru G1 po 20 hodinách při 

60°C[30] 

Obsah popílku[%] 20 30 40 50 

Pevnost v tlaku[Mpa] 19,95 21,55 1,86 0,98 

Modul pružnosti[Gpa] 17,15 18,14 - - 

Pevnost v příčném tahu[Mpa] 1,39 1,49 - - 

Tvrdost[HV] 271 304 222 103 

Hustota[g/cm3] 1,65 1,70 1,37 1,24 
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Tabulka č.23: Mechanické vlastnosti popílku K1 v geopolymeru G1 po 40 hodinách při 

60°C[30] 

Obsah popílku[%] 20 30 40 50 

Pevnost v tlaku[Mpa] 21,99 30,22 3,12 1,07 

Modul pružnosti[Gpa] 18,30 20,75 - - 

Pevnost v příčném tahu[Mpa] 1,50 1,74 - - 

Tvrdost[HV] 271 319 - - 

Hustota[g/cm3] 1,53 1,57 1,26 1,13 
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         Graf č.6: Popílek K3 žíháno na 60°C  po 20 a 40 hodinách [30] 
 

Tabulka č.24: Mechanické vlastnosti popílku K3 v geopolymeru G1 po 20 hodinách při 

60°C[30] 

Obsah popílku[%] 20 30 40 50 

Pevnost v tlaku[Mpa] 14,04 13,83 7,31 2,45 

Modul pružnosti[Gpa] 14,84 14,73 - - 

Pevnost v příčném tahu[Mpa] 1,17 1,16 - - 

Tvrdost[HV] 237 220 167 - 

Hustota[g/cm3] 1,66 1,64 1,44 1,45 



Bc. Jiří Tauchmann : Ekonomické využití popílku z teplárny United Energy Komořany 

60  

Tabulka č.25: Mechanické vlastnosti popílku K3 v geopolymeru G1 po 40 hodinách při 

60°C[30] 

Obsah popílku[%] 20 30 40 50 

Pevnost v tlaku[Mpa] 17,07 17,86 6,80 4,40 

Modul pružnosti[Gpa] 16,35 16,70 - - 

Pevnost v příčném tahu[Mpa] 1,31 1,35 - - 

Tvrdost[HV] 303 293 - - 

Hustota[g/cm3] 1,55 1,50 1,40 1,42 
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          Graf č.7: Popílek K6-LF žíháno na 60°C po 20 a 40 hodinách[30] 

 

Tabulka č.26: Mechanické vlastnosti popílku K6-LF v geopolymeru G1 po 20 hodinách 

při 60°C[30] 

Obsah popílku[%] 20 30 40 50 

Pevnost v tlaku[Mpa] 15,81 7,02 1,44 0,67 

Modul pružnosti[Gpa] 15,76 9,51 - - 

Pevnost v příčném tahu[Mpa] 1,26 0,65 - - 

Tvrdost[HV] 196 178 - - 

Hustota[g/cm3] 1,59 1,53 1,38 1,29 
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Tabulka č.27: Mechanické vlastnosti popílku K6-LF v geopolymeru G1 po 40 hodinách 

při 60°C[30] 

Obsah popílku[%] 20 30 40 50 

Pevnost v tlaku[Mpa] 20,48 7,77 1,78 0,68 

Modul pružnosti[Gpa] 17,75 10,29 - - 

Pevnost v příčném tahu[Mpa] 1,45 0,73 - - 

Tvrdost[HV] 232 195 - - 

Hustota[g/cm3] 1,42 1,35 1,23 1,16 
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          Graf č.8: Popílek PRT  žíháno na 60°C po 20 a 40 hodinách[30] 

 

Tabulka č.28: Mechanické vlastnosti popílku PRT v geopolymeru G1 po 20 hodinách 

při 60°C[30] 

Obsah popílku[%] 20 30 40 50 

Pevnost v tlaku[Mpa] 29,16 16,12 11,03 6,11 

Modul pružnosti[Gpa] 20,47 15,91 12,98 - 

Pevnost v příčném tahu[Mpa] 1,71 1,27 0,99 - 

Tvrdost[HV] 287 244 168 144 

Hustota[g/cm3] 1,75 1,66 1,61 1,61 
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Tabulka č.29: Mechanické vlastnosti popílku PRT v geopolymeru G1 po 40 hodinách 

při 60°C[30] 

Obsah popílku[%] 20 30 40 50 

Pevnost v tlaku[Mpa] 37,67 21,21 14,77 9,96 

Modul pružnosti[Gpa] 22,44 18,02 15,23 12,20 

Pevnost v příčném tahu[Mpa] 1,90 1,48 1,21 0,91 

Tvrdost[HV] 321 262 184 177 

Hustota[g/cm3] 1,58 1,52 1,52 1,50 
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Graf č.9: Popílek OPE  žíháno na 60°C po 20 a 40 hodinách[30] 

 

Tabulka č.30: Mechanické vlastnosti popílku OPE v geopolymeru G1 po 20 hodinách 

při 60°C[30] 

Obsah popílku[%] 20 30 40 50 

Pevnost v tlaku[Mpa] 26,49 17,50 10,17 7,61 

Modul pružnosti[Gpa] 19,73 16,54 12,36 - 

Pevnost v příčném tahu[Mpa] 1,64 1,33 0,93 - 

Tvrdost[HV] 303 193 165 132 

Hustota[g/cm3] 1,70 1,52 1,51 1,48 
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Tabulka č.31: Mechanické vlastnosti popílku OPE v geopolymeru G1 po 40 hodinách 

při 60°C[30] 

Obsah popílku[%] 20 30 40 50 

Pevnost v tlaku[Mpa] 32,21 18,99 15,43 11,90 

Modul pružnosti[Gpa] 21,24 17,17 15,57 13,57 

Pevnost v příčném tahu[Mpa] 1,79 1,39 1,24 1,05 

Tvrdost[HV] 333 241 192 159 

Hustota[g/cm3] 1,57 1,42 1,40 1,41 

 

Výsledky ukazují na závislost obsahu popílku na pevnost v tlaku a též na modul pružnosti. 

Hodnota tvrdosti klesá s obsahem popílku v geopolymeru. Je možno optimalizovat obsah 

popílku v geopolymerní matrici mezi 10% a 30%. Obsah popílku může zvyšovat odolnost 

proti praskání. 

 

                               

Obrázek č.55: Příprava vzorků ke zkoušení[33] 

             

Obrázek č. 56: Produkty z geopolymerního kompozitu[33] 
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7. Závěr 

Produkce VEP je nevyhnutelná, protože vznikají v důsledku plnění požadavků na snížení 

vypouštění emisí do ovzduší. Mimo významného ekonomického přínosu jako je využití 

VEP místo přírodních  materiálů mohou mít při správném využití i nepřehlédnutelný 

přínos pro ochranu životního prostředí. 

Následný vývoj produkce VEP je těžké předvídat, protože je ovlivněn mnoha faktory. Na 

jedné straně při zdokonalování technologie odsíření se může jejich množství zvyšovat, na 

straně druhé pravděpodobnější snižování podílu využívání uhlí na výrobu elektrické 

energie a tepla, ve stále větší míře využívání alternativních zdrojů může mít za následek 

snížení celkové produkce VEP. Hlavním cílem a strategií je navýšení míry využívání VEP 

především v oblasti stavebního průmyslu. Prioritou pak, je jejich nahrazení primárních 

přírodních nerostných surovin. Také státní politika by se měla více zaměřit na podporu 

výzkumu využívání VEP. 

V experimentální části jsou hodnoceny fyzikální, mechanické a strukturní vlastnosti 

geopolymerů a geopolymerních kompozitů  s použitím popílku jako plniva. Byla popsána 

závislost pevnosti v tlaku geopolymerních kompozitů na chemickém složení a růstu teplot. 

Většina vlastností je porovnána s klasickým cementem. Výsledky ukazují, že podle 

naměřených hodnot těchto vlastností je popílek vhodný jako plnivo pro výrobu 

geopolymerního betonu. Je však zapotřebí podrobit popílky dalšímu výzkumu zaměřenému 

na vyhledávání možných aplikací využití geopolymerů k zhodnocování vedlejších 

energetických produktů ze spalování uhelných elektráren a tepláren. 
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