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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá problematikou využití odpadů z energetiky. V první části práce 

je charakterizováno průmyslové odvětví energetiky a začlenění odpadů do kategorie 

odpadů dle platných právních předpisů. Dále popisuji proces a přínos registrace odpadů 

z energetiky ve smyslu nařízení REACH. Následně je uvedena právní úprava, na jejímž 

základě došlo k překlasifikování odpadů z energetiky na vedlejší energetické produkty a je 

popsán následný proces certifikace výrobků z vedlejších energetických produktů. V dalších 

částech práce je pak popsán proces vzniku odpadů z energetiky, jejich charakteristika a 

rozdělení druhů odpadů. V části následné jsou pak uvedeny možné příklady využití odpadů 

a materiálů z odpadů vzniklých.  

Klíčová slova: odpad, vedlejší energetické produkty, popílek, energosádrovec 

 

Annotation 

This bachelor thesis deals with using of energetic waste. In the first part is described 

energetic industry and the integration of waste into categories according to legislation. 

I describe process of energetic waste registration within the meaning of regulation REACH  

and its benefit. Furthermore I describe related legislation that classifies energetic waste into 

by-products and their certification process. In the thesis is also described the energetic 

waste formation , its  characteristic and sorting of waste categories. In the subsequent parts 

are described possible examples of waste and created materials using. 
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České zkratky 
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ETA           -       evropské technické schválení 

VEP           -      vedlejší energetické produkty 

ČSN          -      Československá (Česká) státní norma 

ES             -      evropské společenství 

Cizojazyčné zkratky 

REACH     -      The Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 

ECHA        -      European Chemicals Agency 

UVCB        -      Substances Unknown or Variable composition, Complex reaction products 

or Biological materials 

CE              -      European Conformity  

ACAA       -      Advancing the Management & Use of Coal Combustion Products 

ECOBA     -      European Coal Combusion Products Association Home 
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1 Úvod  

Industriálně orientovaná společnost našeho věku je ve stále větším měřítku 

konfrontována s problémem odpadů, zejména pak s nakládáním s nimi. Odpady, ať už 

komunální či průmyslové, jsou díky rostoucí spotřebě produkovány ve stále větším 

množství, a tak vedle otázky celkového objemu odpadu vyvstává vážný problém jejich 

vlivu na životní prostředí. Zpracování odpadů pak samo o sobě není záležitostí 

jednoduchou, ale je předmětem systémového řešení v návaznosti na koncepční řešení 

celých oblastí či regionů.  

Problematika využití odpadů již přerostla hranice jednotlivých oblastí i zemí. 

Řešení problematiky má ve většině rozvinutých zemí podobný charakter a shodné cíle. 

Státy Evropského společenství se při řešení problémů v tomto odvětví řídí právními 

normami, které jsou do značné míry shodné. Také Česká republika po vstupu do Evropské 

unie, provedla implementaci požadavků právních norem EU do stávající právní normy 

v oblasti odpadového hospodářství, tj. zákona o odpadech. 

Převážná část evropských států také ratifikovala Basilejskou konvenci, která je 

právní úmluvou řešící problematiku nebezpečných látek tedy i odpadů ve vztahu k dovozu, 

vývozu popř. tranzitu těchto látek přes hranice států a nakládání s nimi.  

Vývoj odpadového hospodářství, ke kterému došlo v uplynulých desetiletích, je 

možné přirovnat ke zrychlené průmyslové revoluci. Dříve zaostalé odpadové hospodářství 

se díky nově využívaným technologickým možnostem a značným investicím vkládaným 

do této oblasti posouvá na vyšší technicko-technologickou úroveň. 

V České republice, zejména v bývalém severočeském regionu je životní prostředí 

historicky negativně ovlivněno antropogenní činností, která zde probíhala a probíhá. 

V některých lokalitách je míra ovlivnění tak výrazná, že se jedná o prostředí poškozené. 

Zásadní obrat k lepšímu závisí především na zmapování a analýze škodlivých faktorů 

životního prostředí s následným poznáním mechanizmu jejich působení. Problematika 

řešení odpadů, resp. odpadového hospodářství, je samozřejmě přímo závislá na 
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ekonomické situaci a přímo se přenáší na výslednou úroveň řešení.  Využití odpadů je 

ovlivněno především:  

- koncepcí státní politiky nakládání s odpady 

- podporou státu (např. finanční ve formě daňového zvýhodnění) 

- existencí využití a úrovní zpracovávatelských technologií 

- finančními prostředky, které jsou na odpadové hospodářství vynaloženy 

Při řešení problematiky odpadů by zásadní myšlenkou mělo být, že odpad je cenná 

surovina, kterou je třeba naučit se zpracovávat a využívat efektivním a environmentálně 

nezávadným způsobem. 

2 Charakteristika odvětví  

Energetika je průmyslovým odvětvím zabývajícím se výrobou, přeměnou 

a distribucí všech průmyslově využitelných forem energie. Jedná se o jedno 

z nejvýznamnějších odvětví hospodářství a jako taková se dělí na následující odvětví:    

- elektroenergetika: výroba elektrické energie v elektrárnách (tepelných, jaderných, 

vodních apod.) a následná distribuce vyrobené elektrické energie prostřednictvím 

přenosové soustavy 

- plynárenství: těžba, využití a distribuce zemního plynu, výroba zpracování a 

distribuce propan-butanu 

- uhelný průmysl: těžba, využití a distribuce uhlí 

- těžba uranu a zpracování uranové rudy: těžba, distribuce a využití jaderného paliva 

- teplárenství: dodávky tepla pro bytovou a občanskou vybavenost i podniky 

a prostřednictvím soustav centralizovaného zásobování teplem 

- těžba a zpracování ropy: vlastní těžba ropy v ČR zajišťuje minimální množství cca 

4% spotřeby, větší část tuzemské spotřeby je zajišťována dovozem, z toho důvodu 

je ropa na našem území spíše záležitostí zpracovatelského průmyslu 

Výše uvedené dělení odpovídá členění odvětví ve smyslu energetického zákona 

(zák. č.458/2000 Sb.). 
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Členění energetiky ve smyslu klasifikace Českého statistického úřadu v rámci tzv. 

odvětvové klasifikace rozděluje energetiku na následující odvětví: 

- výrobu elektřiny, plynu a tepla 

- těžbu energetických surovin 

- výrobu paliv  

2.1 Začlenění skupiny odpadů 

Energetický průmysl patří mezi jedny z nevětších producentů odpadu. Tyto odpady 

mají však jiný charakter než ostatní odpady z jiných průmyslových odvětví. Největší 

množství odpadů pak pochází z výroby elektřiny a tepla, která je z více než 40% založena 

na využívání energie z tuhých fosilních paliv.  

Dle katalogu odpadů vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001Sb 

příloha č. 1, jsou tyto odpady zařazeny pod skupinu 10 Odpady z tepelných procesů. 

Odpady z výroby elektrické energie a teplárenství jsou pak ve skupině 10 01 Odpady z 

elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů uvedených v podskupině 19)*. 

Tyto odpady se pak ještě dále člení na jednotlivé typy s níže uvedeným kódovým 

označením: 

- 100101 škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod 

číslem 10 01 04)  

- 100102 popílek ze spalování uhlí 

- 100105 pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin 

- 100107 reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů  

Plynárenství a zpracování ropy produkuje odpady s níže uvedeným kódovým 

označením: 

- 05 01 odpady ze zpracování ropy 

- 0506 odpady z pyrolytického zpracování uhlí 

- 05 07 odpady z čištění a z přepravy zemního plynu 
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 Odpady z výše uvedených skupin mají konzistenci plynnou, kapalnou i tuhou. 

Většina, tj. 84% odpadů z této skupiny, má charakter takový, že náleží do skupiny 

nebezpečných odpadů. 

Zbytkové materiály po těžbě uhlí nejsou definovány dle zákona o odpadech jako 

odpad a jsou řešeny v rámci zákona č. 44 /1988 Sb. O ochraně a využití nerostného 

bohatství, tzv. horní zákon, a zákona 157/2009 Sb. O nakládání s těžebním odpadem.   

Nejrizikovější odpad produkovaný energetickým průmyslem je odpad z  jaderných 

elektráren. Jedná se zejména o odpad z palivového cyklu jaderných elektráren, který je 

zařazen mezi radioaktivní odpady a je s ním nakládáno v režimu tzv. atomového zákona 

(č.18/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 

Vzhledem k charakteristice bývalého severočeského regionu a bezprostřednímu 

dopadu energetického využití uhlí jsem se ve své práci podrobněji zabýval využitím 

odpadů z výroby elektrické energie a tepla v uhelných elektrárnách a teplárnách.  

3 Legislativa  

V této kapitole je uveden přehled legislativy a postupu pro registraci a podmínky 

pro další využití odpadů z energetiky. 

3.1 Registrace dle REACH 

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 

Chemicals) - jedná se o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 

o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské 

agentury pro chemické látky. Toto nařízení je účinné od 1. 6. 2007 a stanoví pro všechny 

výrobce, dovozce a následné uživatele látek povinnost požádat o jejich registraci 

u Evropské chemické agentury v případě, že je látka dovážena či vyráběna v množství 1 t 

a vyšším.  Hlava 1, kapitola 2, článek 3, bodu 1 tohoto nařízení definuje látku jako 

chemický prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu, nebo získané výrobním procesem, 

včetně všech přidaných látek nutných k uchování jeho stability a všech nečistot 
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vznikajících v použitém procesu, avšak s vyloučením všech rozpouštědel, které lze oddělit 

bez ovlivnění látky či změny jejího složení. [1] 

Vzhledem k výše uvedenému se tato povinnost se vztahuje rovněž na odpady 

z energetiky resp. vedlejší energetické produkty. V termínu od 1. 6. do 1. 12. 2008 

probíhalo období tzv. přeregistrace látek, přípravků a předmětů. Bez této přeregistrace 

nebylo možné látky nadále vyrábět či dovážet a k jejich následné výrobě nebo dovozu pak 

byla nutná jejich registrace. Předregistrace  spočívala v bezplatném ohlášení látek 

u Evropské chemické agentury ECHA, což umožnilo výrobcům získat prodloužený termín 

k následné registraci. [2] 

Termín odkladu  Kritéria  

do 31. května 2013 látky vyráběné nebo dovážené v množství nejméně 100 tun ročně 

do 31. května 2018 látky vyráběné nebo dovážené v množství nejméně 1 tuna ročně 

Podklady, které je nutné předložit agentuře ECHA, se rozlišují dle vyráběného 

a dováženého množství látky.  

Pro látky, které jsou vyráběné nebo dovážené v množství větším než 10 tun ročně, 

je nutno předložit tzv. zprávu o chemické bezpečnosti, v níž bude předepsaným způsobem 

dokumentováno zhodnocení rizik ve všech registrantovi známých nebo určených 

expozičních scénářů výroby, používání nebo odstraňování látky.  

Pro všechny látky je pak nutno předložit technickou dokumentaci – tzv. dossier, 

který obsahuje předepsané informace o registrantovi, identifikaci látky včetně jejich 

vlastností a charakteristik nutných pro posouzení její rizikovosti. Bude nutno dokladovat 

protokoly o zkouškách nebo přístupové zprávy k těmto protokolům.   

Popílek, prachy, struska a kaly jsou reakční produkty a jako takové náleží do 

skupiny UVCB látek. Jedná se o látky neznámého či proměnlivého složení, složité reakční 

produkty nebo biologické materiály. Tyto látky mohou být registrovány jako jedna látka 

i přes svoje proměnlivé složení, pokud se tedy jejich nebezpečné vlastnosti významně 

neliší a opravňují ke stejné klasifikaci. [3] 

Agentura ECHA po předložení všech dokumentů nutných k registraci následně 

provede přezkum příslušné dokumentace a přidělí látce registrační číslo, které bude 

povinně uvedeno v bezpečnostním listu dané látky. Registrace samotná už bude 
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zpoplatněna výše poplatků a bude dovozena od velikosti producenta či dovozce a bude -li 

registrace provedena jedním subjektem, nebo skupinou subjektů. [2] 

3.2 Právní úprava využití odpadů z energetiky  

Základní právní normou ČR, která upravuje pravidla a povinnosti pro předcházení 

vzniku odpadů a pro nakládání s nimi, je zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů.   

Odpad je definován ustanovením § 3 jako každá movitá věc, které se osoba zbavuje 

nebo má úmysl či povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin uvedených příloze 

č. 1 tohoto zákona.  Rovně je zde zakotvena v § 11 povinnost přednostního využívání 

odpadů. Je zde uvedeno, že každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti 

povinnost v mezích daných tímto zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich 

odstraněním. Materiálové využití má přednost před jiným využitím odpadů. 

Největší změnou této normy je pak změna č. 154/2010 Sb., tzv. euronovela. Tato 

změna zavedla do výše uvedeného zákona požadavky směrnice Evropského parlamentu 

a Rady o odpadech č. 98/2008. § 3 zákona 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

definuje pojem vedlejší produktu jako: 

Movitou věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba nebo 

získání této věci, se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud 

a) vzniká jako nedílná součást výroby. 

b) její další využití je zajištěno. 

c) její další využití je možné bez dalšího zpracování způsobem jiným, než je běžná 

výrobní praxe. 

d) její další využití je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede k 

nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví. 

Na základě této novely zákona o odpadech přestaly energetické produkty od 

1. července 2010 být odpadem a staly se vedlejším produktem. 

Novela dále stanoví podmínky, které musí vedlejší energetické produkty a výrobky 

z nich splňovat, aby mohly být dále využívány. Je to například podmínka, že musí být 

v souladu se zvláštními právními předpisy, které jsou obecně platné pro všechny výrobky 
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uváděné na trh a do provozu (např. zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky; zákon č.102/2001Sb., o obecné bezpečnosti výrobků; zákon č.86/2002., 

o ochraně veřejného zdraví; zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; zákon 

č. 254/2001Sb., o vodách). [3] 

Stavební výrobky, mezi které patří i výrobky z vedlejších energetických produktů, 

se z hlediska právního pak dále dělí na stanovené, které se pak posuzují dle zákona 

č. 22/1997 Sb. a nestanovené, které podléhají zákonu 102/2001 Sb.  

Prováděcími předpisy pro stanovené výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. jsou pak 

nařízení vlády č.190/2002 Sb., č 163/2002 Sb. a č 312/2005 Sb. Pokud výrobek náleží do 

skupiny, která spadá pod některý z výše uvedených předpisů, pak je posuzována jeho 

shoda s příslušnou technickou specifikací, kterou je např. technická norma, stavební 

technické osvědčení (STO), nebo evropské technické schválení (ETA). Evropský systém 

musí být použit přednostně vždy, pokud pro daný výrobek existuje harmonizovaná norma, 

nebo je na tento výrobek vydáno schválení ETA. Takovéto výrobky se pak na trh dodávají 

s označením CE, u kterého jsou pak povinně uváděny informace o jeho technických 

vlastnostech. 

Výrobky z kategorie stanovených, které spadají pod evropský systém, jsou 

posuzovány dle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. V tomto režimu je posuzováno například 

použití popílku, které je zmíněno v níže uvedených harmonizovaných normách. [4] 

- ČSN EN 450+1 Popílek do betonu – část 1 Definice specifikace a kritéria shody 

- ČSN EN 12620 Kamenivo do betonu 

- ČSN EN 191 – 1 Cement – část 1 Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro 

obecné použití 

Autorizovaná osoba vydává certifikát, jehož platnost je poté potvrzována 

pravidelnými dohledy výrobce. Na jeho základě pak vydá ES prohlášení o shodě. 

Pokud výrobek patří do výše uvedené skupiny a nespadá pod tzv. evropský systém 

v režimu stanovených výrobků, který představuje nařízení vlády č. 190/2002 Sb., spadá do 

tzv. národního systému a autorizace postupuje dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. 

Autorizované osoby pak postupují dle návodů, což jsou technické pokyny sloužící 

k jednotnému postupu při posuzování.  Přehled stanovených výrobků je pak uveden 
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v příloze 2. jmenovaného nařízení vlády.  Podobně jako ve výše zmiňovaném evropském 

systému, je posuzování shody ukončeno certifikátem, na jehož základě vydá výrobce 

prohlášení o shodě. Platnost certifikace je zde opět podmíněna pravidelnými ročními 

dohledy. [4] 

Výrobky z vedlejších energetických produktů, které nepatří mezi výše uvedené 

stanovené výrobky a neexistuje pro ně konkrétní technický předpis, jsou posuzovány dle 

zákona č. 102/2001 Sb., který upravuje obecnou bezpečnost výrobku. Další hodnotící 

kritéria nejsou ve výrobkové legislativě definována.  

Proto tzv. euronovela, upravuje hodnocení výrobků z vedlejších energetických 

produktů, podle odpadové legislativy, čímž došlo k propojení s legislativou výrobkovou.  

Vyhláška č. 294/2005 Sb. stanoví podmínky využívání odpadů vzhledem k ochraně 

životního prostředí a zdraví lidí, a dle těchto podmínek budou vzhledem k výše uvedenému 

posuzovány i výrobky z vedlejších energetických produktů, které nepatří mezi stanovené. 

Obecně lze říci, že odpad (výrobek) nesmí za běžných nebo rozumně předvídatelných 

podmínek představovat nebezpečí z hlediska hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí. 

[3]    

4 Energetické odpady 

Uhlí je důležitým zdrojem, který je v přírodě bohatě zastoupen. V roce 2008 činila 

celková produkce černého uhlí 579 Mt a světová produkce hnědého uhlí 965 Mt. Uhlí 

zajišťuje 27 % světové potřeby energie a je zdrojem 40 % světové elektrické energie. 

Význam uhlí pro výrobu elektřiny bude celosvětově dál stoupat, přičemž v roce 2030 bude 

uhlí zdrojem 44 % světové elektrické energie. [5] 

Podle výpočtů ACAA vzrostla produkce produktů spalování uhlí ze zhruba 25 Mt 

v roce 1966 na přibližně 135 Mt v roce 2008, přičemž prospěšné využití těchto produktů 

v téže době vzrostlo z 5 na zhruba 55 Mt. [5] 

V České republice jsou nejrozšířenějším zdrojem uhelné elektrárny, které vyrábějí 

69% elektrické energie. Nejčastěji se v těchto elektrárnách spaluje hnědé uhlí (10-30 % 



Vörös František: Využití odpadů z energetiky 

 

2012 

9 

 

popela), lignit (až 60% popela) a v menší míře i uhlí černé (10-15% popela). Na jednu 

vyrobenou MWh se spálí průměrně asi jedna tuna uhlí. [8] 

V následující kapitole jsou ve stručnosti uvedeny procesy vedoucí ke vzniku 

odpadů při spalování tuhých fosilních paliv. 

4.1 Spalování tuhých fosilních paliv – uhlí 

Spalování tuhých fosilních paliv v tepelných elektrárnách a teplárnách je 

nejčastějším způsobem výroby elektrické energie a tepla. Při tomto spalovacím procesu do 

ovzduší uniká významný podíl tuhých i plynných exhalátů. Spalování paliv v oxidační 

atmosféře je heterogenní pochod probíhající mezi reakčním povrchem paliva a plynnou 

fází. Uhlí nikdy neshoří zcela úplně, jeho zbytek po spalování – popel obsahuje minerální 

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

stopovým množstvím těžkých kovů a radioaktivních látek. Z plynných složek kromě oxidu 

uhličitého uniká do ovzduší i SO2, oxidy dusíku a v některých případech i stopové 

množství karcinogenních uhlovodíků. [7]  

4.2 Charakteristika uhlí 

Hnědé uhlí je fytogenní kaustobiolit v nižším prouhelňovacím stádiu, tj. s obsahem 

uhlíku pod 73,5 %, s obsahem prchavé hořlaviny nad 50 % a výhřevností na bezpopelové 

bázi menší než 24 MJ/kg. Mezinárodně uznávaná hranice mezi hnědým a černým uhlím je 

hodnota odraznosti světla vitrinitu R=0,5 %, která je u hnědého uhlí menší než 0,5 %. 

Hranice mezi hnědým uhlím a lignitem nebyla stanovena a ve světové praxi je lignit 

zpravidla zahrnován pod hnědé uhlí; v ČR je vykazován samostatně. Celkové světové 

ložiskové zásoby hnědého uhlí (včetně lignitu) jsou odhadovány na více než 500 mld.t. [6] 

Nejdůležitější minerály obsažené v uhlí jsou uvedeny v tabulce č.1. [9] 
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Tab. 1.  Nejdůležitější minerály obsažené v uhlí  

Skupina Minerál Chemické složení Přibližná teplota °C 

rozkladu tání 

Jílové 

minerály 

Kaolinit Al2O3.SiO2.2H2O  1800 

Halloysit Al2O3.SiO2.4H2O   

Ullit K3O,2Al2O3.6SiO3.2H2O  1400 

Montmorillonit AlSi2O5(OH).n O2H   

Sulfidy Pyrit FeS2 265 - 490  

Pyrhotin FE5S6 až Fe16S17 700  

Karbonáty Kalcit CaCO3 850  

Dolomit CaCO3. Mg.CO3 750  

Ankerit Uhličitany Ca[Mg,Fe,Mn][CO3]2   

Siderit FeCO3 500  

Halogenní  

minerály 

Halit NaCl   

Sylvín KCl   

Akcesorní  

minerály 

Křemen SiO2  1450 

Sádrovec CaSO4. 2H2O  1450 

Ortoklas KAlSi3O3  1450 

Biotit K[Mg,Fe]3[AlSi3O10][OH]2  1600 

Diaspor Al2O3.H2O   

Cyanit Al2O3.SiO2   

Apatit 9CaO.3P2O5.CaF2   

  

 

4.3 Typy spalovacích zařízení  

Kotle pro spalování tuhých fosilních paliv se dělí dle typu použitého ohniště na 

roštové, práškové a fluidní  

Kotle s roštovým ohništěm: slouží ke spalování vrstvy uhlí na roštu, který musí 

zajistit rovnoměrné proudění vzduchu, aby palivo co nejlépe vyhořelo. Další funkcí roštu 

je udržení vrstvy paliva v požadované tloušťce a zachycení tuhých zbytků po spalování 
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paliva. Nevýhodou jejich konstrukce je omezený výkon. Na roštových kotlích lze spalovat 

uhlí s obsahem popela 30-40 %. Palivo na roštovém ohništi pak prochází několika fázemi. 

V první fázi nastává sušení, kdy se palivo ohřívá a dochází k vypuzení vody. Ve druhé fázi 

pak dochází k odplyňování, které probíhá intenzivně při teplotách nad 250 °C. Třetí fází je 

potom hoření prchavé hořlaviny a zápal vrstvy tuhé hořlavé hmoty. Fází poslední je pak 

dohořívání tuhé fáze a chladnutí tuhých zbytků. [10] 

V současnosti se tento typ ohnišť využívá k spalování biomasy a odpadů. 

V elektrárenství a teplárenství se používá vzhledem k výše uvedenému pro menší zdroje. 

Schéma roštového kotle na obrázku č. 1. 

 

Obr. 1 Schéma kotle s roštovým ohništěm [10]  

Kotle s práškovým ohništěm: objevují se s rozvojem energetiky v r. 1920 a jsou 

dodnes v elektrárnách nejpoužívanější. Práškové ohniště není co do výkonu omezeno, 

spalují se v něm paliva s obsahem popela vyšším než 55% s účinností vyšší než ohniště 

roštová. Spalování uhlí v práškových ohništích se děje za letu, kdy se spaluje jemně umletý 

uhelný prášek o velikosti cca 1 mm, který se do ohniště dopravuje pneumaticky.  Doba 

spalování je 1 až 3 sekundy, v porovnání s ohništi roštovými kde je tato doba v desítkách 

minut. [10] Schéma práškového kotle na obrázku č. 2. 
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Obr. 2 Schéma kotle s práškovým ohništěm [10] 

Dle konstrukční varianty provedení se kotle s práškovým ohništěm dělí na kotle 

práškové s granulační nebo výtavným ohništěm. 

Kotle s práškovým - granulačním ohništěm: mají nižší teplotu plamene, která 

zajišťuje ještě stabilní vzněcování a dostatečně rychlý průběh hoření. Tato ohniště jsou 

vhodná pro spalování méně hodnotných paliv (např. hnědé uhlí), u nichž vysoký obsah 

vody snižuje spalovací teplotu. Teplota plemene se pohybuje v rozmezí 1100 – 1500 °C, 

čímž je zajištěno, že nedojde ke vzniku tekuté strusky a následnému nalepení tekuté 

strusky na stěny ohniště.  Granulační ohniště mají ve spodní části vychlazené komory 
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granulační rošt. Tento rošt je tvořen soustavou málo nakloněných varných trubek, o kterou 

se kapky roztavené strusky ochlazují. Vzniklá tuhá škvára je mechanicky, nebo 

hydraulicky odstraňována ze spodní části ohniště. V této škváře se zachytí 15-25% 

popelovin, které jsou obsaženy v uhlí. Zbývající část tvoří jemná zrna popílku, která jsou 

unášena proudem spalin přes odlučovač do komína. [10] 

Kotle s práškovým - výtavným ohništěm se hodí zejména pro kvalitní černé uhlí. 

Tyto typy ohniště spalují palivo při vyšších teplotách, popeloviny se roztaví a odstraňují se 

z ohniště v tekutém stavu. Tato ohniště jsou konstrukčně buď dvouprostorová se stropními 

hořáky, kdy je oddělen výtavný a ochlazovací prostor, nebo jednoprostorová s rohovými 

hořáky. U těchto ohnišť je nevýhodou vysoký úlet paliva. [10]  

Kotle s fluidním ohništěm: spalují drcené palivo v kypící vrstvě, kdy částečky 

popílku a paliva jsou nadnášeny svisle vzhůru proudem vzduchu a vznikajících spalin. Aby 

mohla nastat rovnováha tíhy a aerodynamického odporu pro částice různé 

velikosti, snižuje se postupně rychlost spalin zvětšováním průtočného průřezu 

ohniště, které má kónický tvar. Palivo se tak rozvrství podle velikosti do různých výšek. 

Větší částice se spalují ve spodní užší části, částice menší pak v části horní rozšířené. 

Částice paliva jsou pak obaleny vzduchem a spalování je charakterizováno velkým 

hmotovým a rychlostním přenosem uvnitř vrstvy, který je ovšem poměrně dobře 

regulovatelný. Teplota spalování je v rozsahu 700 – 900°C. Tímto je zabráněno spékání 

sypkého popílku v ohništi, protože teplota je nižší než teplota měknutí popelovin. 

V důsledku výše uvedené teploty dochází k potlačení tvorby NOx a aplikací vápence do 

fluidní vrstvy se sníží tvorba oxidů síry. V kotlích opatřených tímto typem ohniště lze pak 

spalovat méně hodnotná paliva.  Atmosférické fluidní kotle lze rozlišit na dva základní 

typy, fluidní kotel se stacionární (bublinkující) fluidní vrstvou (AFB) a fluidní kotel 

s cirkulující fluidní vrstvou (ACFB). [10] 

Atmosférický fluidní kotel se stacionární (bublinkující) fluidní vrstvou (AFB): 

Hlavním znakem tohoto typu kotle je bublinkující fluidní vrstva se zřetelnou hladinou, 

která cirkuluje mezi vlastním spalovacím prostorem a vně umístěným cyklónovým 

odlučovačem.  Zplodiny se v cyklonech zbaví popílku a jsou vedeny přes dodatkové 



Vörös František: Využití odpadů z energetiky 

 

2012 

14 

 

plochy kotle do filtru za kotlem. [10] Schéma atmosférického fluidního kotle AFB na 

obrázku č. 3. 

 

Obr. 3 Schéma atmosférického fluidního kotle AFB [10] 

Atmosférický fluidní kotel s cirkulující fluidní vrstvou (ACFB): Vzniklé spaliny 

prostupují ohništěm přes cyklony, ve kterých se vlivem odstředivé síly odloučí největší 

částice, které se potom vrací do fluidního ohniště. Výhodou je delší pobyt částic ve 

spalovacím prostoru, který vede k lepšímu odsíření a vyhoření uhlíku. [10] Schéma 

atmosférického fluidního kotle s cirkulující fluidní vrstvou obrázku č. 4. 

 

Obr. 4 Schéma atmosférického fluidního kotle ACFB [10] 
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4.4 Odpady vznikající při spalování uhlí  

Popel je zbytkem po spalování uhlí a skládá se ze směsi zrn různě velkých částic. 

Částečky se zrnitostí od 0,001 do 1 mm tvoří podstatný objem asi 75-85% . Tyto jsou 

unášeny proudem spalin a zachycovány v elektrických odlučovačích ve formě popílků. 

Další částí je hrubý popel a škvára (struska) se zrny o velikosti < 5 cm, která představuje 

u granulačních kotlů zpravidla 10-20% celkového množství popele. U roštových kotlů je 

procento škváry vyšší, neboť uhlí se spaluje ve vrstvě na roštu. [11] Typické složení popela 

z tepelných elektráren je uvedeno v tabulce č. 2. [16]   

Tab. 2.  Typické složení popela z tepelných elektráren  

Složka  Jednotka  Složka  Jednotka 

SiO2 45-55% SO3 0,5-2% 

Al2O3 15-30% nespálený uhlík z uhlí (nedopal) 1-10% 

FE2O3 5-20% hustota 1900 do 2300kg/m
3
 

K2O 1% sypná hmotnost cca 750 kg/m
3
 

MgO 1-3% sypná hmotnost setřeseného 

materiálu 

cca 1 000 kg/m
3
 

TiO2 cca 1,5% velikost částic popílku 10
-7

m do 10
-3

m 

Na2O 0,5% velikost částic strusky do několika desítek 

mm 

Cao 1-5% 

(tuzemské uhlí) 

As.Be,Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn V řádu desítek až 

stovek ppm 

4.5 Popílek  

Částečky se zrnitostí od 0,001 do 1 mm tvoří podstatný objem asi 75-85% odpadu 

ze spalování fosilních paliv v energetice. Jedná se o heterogenní směs tvořenou částicemi 

s rozdílnými fyzikálními, chemickými morfologickými a technologickými vlastnostmi. 

Výše uvedené vlastnosti jsou nejvíce ovlivněny technologií spalování a kvalitou 

spalovaného uhlí. [10] 

Charakteristika popílku je pak dána fyzikálními, morfologickými a chemickými 

vlastnostmi, chemickým a mineralogickým složením. Mezi nejvýznamnější parametry patří 

obsah nespalitelného podílu, granulometrie, obsah cenosfér a plenosfér, hustota, měrný 
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povrch, zastoupení krystalické a amorfní fáze, obsah magnetických minerálů, povlaky na 

povrchu částic, zastoupení majoritních a minoritních prvků. [10] 

4.5.1 Fyzikální vlastnosti popílků 

Podle obsahu břidlice nebo pyritu v uhlí bývá barva popílků od světle šedé 

(břidlice) po černou (pyritu). Jemnost mletí prachového uhlí pak ovlivňuje granulometrii, 

měrný povrch popílků, rychlost tvorby cenosfér s obsahem nespáleného podílu. U popílků 

s vyšším obsahem spalitelných látek je stanovený měrný povrch větší než u popílků 

s nízkým obsahem nedopalu. Skutečná hustota a sypná hmotnost popílků kolísá a závisí 

především na typu a stavu mlýnů, na jemnosti a druhu paliva, na způsobu spalování a na 

typu a stavu odlučovacích zařízení. [10] 

4.5.2 Mineralogické složení popílků 

Obsah a druh přirozených minerálů v uhlí a stupeň jejich následné tepelné přeměny 

jsou hlavními ovlivňujícími mineralogické složení popílku. V popílcích z černého uhlí je 

pak krystalická fáze zastoupena přibližně 10%. U popílků z výtavných ohnišť je to méně 

než 15%. [7] 

U popílků z hnědého a černého uhlí, které je spalováno v práškových kotlích 

s výtavným a granulačním ohništěm jsou hlavní skupiny minerálních látek složeny 

z novotvarů minerálů železa (FeO, Fe2O3, Fe3O4 až po Fe), vodnatých silikátů 

a alumosilikátů, karbonátové skupiny (kalcit, siderit), acesoriských minerálů (křemen 

cristbalit). Dále pak obsahují skelnou fázi, u které je obsah závislý na podmínkách 

spalování a zbytky nespáleného uhlí, které se skládají ze škály minerálních novotvarů od 

původního uhlí až po koks. [11] 

U popílků z fluidního spalování je charakteristický obsah Ca, který se do 

spalovacího procesu uhlí přidává nejčastěji ve formě vápence, v rámci technologického 

postupu odsiřování. Krystalická fáze je pak tvořena minerálními novotvary: magnetit, 

portlanndit, sádrovec, anhydrit, křemen, kalcit, hematit, hanebachit, bazanit, traumazit, 

tobermorit, ettringit, portlantit. [12] 
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Dále je možné rozdělit mineralogické složky z popílků dle hydraulicity na aktivní 

a neaktivní. [13] 

Aktivními složkami jsou: 

- Hydraulické amorfní (amorfní bazické strusky s vysokým obsahem Al2O3, díl 

sklovité fáze, aktivní SiO2) 

- Hydraulické krystalické (methakaolinit, hlinitany) 

- Nehydraulická  (CaO,MgO, anhydrid) 

- Budiče (sulfidy, alkalické soli) 

Neaktivní složkami jsou: 

- Nespálené uhlí 

- Struska s vysokým podílem SiO2 

- Krystalické složky (křemen, mullit) 

Další důležitou vlastností popílků je jejich tavitelnost, která je důležitá při 

rozdílných způsobech zpracování. Podle bodu tání se popílky rozdělují do tří základních 

skupin: [7] 

1) Lehce tavitelné s bodem tání 1040-1200°C 

2) Středně tavitelné s bodem tání 1200-1425°C 

3) Těžce tavitelné s bodem tání větším než 1425°C 

4.5.3 Chemické složení popílku 

Dalším kritériem pro dělení popílků je jeho chemické složení. Toto je dáno vlivem 

spalování jemně mletého paliva, kdy všechny mineralogické složky podléhají vysokým 

teplotám po různě dlouhou dobu. Dále mohou procházet oxidačním nebo redukčním 

prostředím a dále také dochází k tavícím, aglomeračním, kondenzačním a sublimačním 

procesům. Z důvodů krátkodobého průchodu spalovaných částic vysokou teplotou ohniště, 

dochází k jejich roztavení a k reakci kapalné fáze pouze na povrchu. Popílky obsahují 

kromě nerostných zbytků i zbytky původního či do různé úrovně přeměněného paliva. [7] 

Chemické složení popílků je tak často informací o původním složení uhlí, jehož spálením 

popílek vznikl. [13] 
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Na organickou hmotu je vázána část popelovin, často jsou však přítomny i humáty 

železa, hliníku a jiné sloučeniny.  

Při zahřívání anorganického podílu uhelné vsázky, probíhá plynule změna 

původních minerálů tvořících popeloviny až po zkapalněnou směs sloučenin, sestávajících 

z roztavených minerálů, euteklitických směsí a roztavených prvků. Při teplotách 

přesahujících 1050-1020°C jsou základními produkty rozkladu jílových a slídových 

minerálů: aluminy, spinely, kordinit, enstatit, leucit, mulit, sklo. [13] 

 

V tabulce č. 3 je uvedeno charakteristické chemické složení popílků vzniklých při 

spalování černého a hnědého uhlí. [7]  

Tab. 3.  Charakteristické složení popílků  

Chem. 

složení 

SiO2 Al2O3 FeO TiO2 CaO MgO K2O Na2O SO3 

Černé 

uhlí 

(%) 

50-57 20-30 3,5-8 0-1 2-4 1,5-3,0 2,5-

5,0 

0,2-2,0 0,5-

1,2 

Hnědé 

uhlí 

(%) 

43-60 19-34 3,0-

6,0 

1-7 4-6 0-2 0-2 0,5-1,0 0-5 

 

V tabulce č. 4 je uvedeno průměrné chemické složení popílku z fluidního a 

klasického spalování.[7] 

Tab. 4.  Průměrné chemické složení popílků z klasického a fluidního spalování 

Popílek  Zastoupení složek (%) 

SiO2 AL2O3 FE2O3 TiO2 CaO MgO K2O Na2O SO3 Ztráta 

žíháním  

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

Fluidní 
42,33 19,44 5,79 1,55 18,21 2,49 1,41 0,37 5,26 10,7 

 

U popílků z fluidních topenišť jako celku je poměr SiO2 : AL2O3 zachovaný celkem 

ve stejném poměru 2:1, jako u popílku z klasických topenišť. Tyto složky tvoří zhruba 

60% hmoty, oproti popílku z klasických topenišť, kde tvoří 80%. K tomuto snížení dochází 

v důsledku zvýšeného obsahu CaO. [7] 
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4.5.4 Geochemie popílků  

Popílky z běžných práškových ohnišť jsou tvořeny z 80 – 90% amorfními 

alumosilikáty. Amorfní fáze zásadním způsobem ovlivňují poculánové a latentně 

hydraulické vlastnosti popílků. Pokud je podíl krystalické fáze a nedopalu v popílcích 

vysoký, vede to k oslabení poculánových reakcí. [7] 

4.5.5 Užitkové složky v popílcích  

Dominantní oblast využití popílku bez předcházející úpravy je ve stavebním 

průmyslu. Aby bylo možno popílek využívat ve větší míře, je potřeba jej nějakým 

způsobem úpravy zpracovat.  Způsob úpravy pak musí být zaměřen na koncentraci 

a získávání všech, nebo alespoň většiny užitkových složek obsažených v popílcích. 

Užitkové složky vyskytující se v popílcích jsou uvedeny v následující tabulce č. 5 [7]   

 

Tab. 5.  Užitkové složky v popílcích jejich získávání a využívání 

 

Složka 

 

Způsob získávání 

 

Způsob využití 

nedopal 
třídění a flotace výroba energie 

cenosféry 
třídění plniva 

Fe minerály, magnetiti, 

maghemit, hematit 

elektromagnetická separace výroba Fe a Fe sloučenin, 

zatěžkávadla pro gravitační 

úpravu 

Al minerály, hidrargilit  
hydrometalurgický, 

biohydrometalurgický 

výroba Al 

Al –Si minerály, zeolit, 

skupiny  modernit, philipsit, 

klinoptilolit 

neuvádí se teoreticky na výrobu Si, ale 

z důvodů technologických a 

ekonomických nepřijatelné 

Ca minerály, anhydrit, 

sádrovec 

neuvádí se  ve výrobě stavebních hmot 

amorfní Si Al fáze 
částečná koncentrace, 

gravitacní úpravou  

výroba systematického 

zeolitu, stavebních 

materiálů 

stopové, vzácné prvky Ge 
hydraometalurgicky výroba Ge 
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5 Likvidace a využití odpadů z energetiky 

V roce 2007 Evropské sdružení produktů spalování uhlí (ECOBA) odhadlo, že 

celková produkce produktů spalování uhlí činí v EU 100 milionů tun ročně v EU-27 

a 61 milionů tun v EU-15, z čehož 68,3 % tvoří popílek, 17,7 % sádra z odsiřovacích 

zařízení, 9,4 % spodní popel, 2,4 % kotelní struska, 1,5 % popel vznikající při odsíření 

kouřových plynů a 0,7 % produkty polosuché absorpce. [3] 

Množství vyprodukovaných VEP v uhelných elektrárnách společnosti ČEZ a.s. je 

uvedeno v níže uvedené tabulce č. 6.  

Tab. 6. Produkce a využití VEP u společnosti ČEZ a.s. 

Rok Produkce VEP  

Celkem tis. tun 

Využití VEP v tis. tun Uložení VEP za poplatek tis. 

tun 

2009 8 652 8 567 85* 

2010 8 758 8 685 73* 

2011 9 727 9 716 11* 

* Poznámka: rozdíl vyprodukovaných, využitých a uložených VEP je dán zásobou VEP v silech v EDE.      

Zdroj dat ČEZ a.s 

 

5.1 Využití popílku  

Tuhé zbytky po spalování se v současné době ještě v mnoha státech ukládají 

formou skládkování. Uložení odpadů na skládky a odkaliště sebou nese negativní důsledky 

v podobě záboru půdy s následnými negativními dopady na životní prostředí v podobě 

prašnosti a sesuvu vrstev materiálu. Dále se tímto způsobem uložení snižuje možnost 

následného využití uložených odpadů. Z tohoto důvodu je s výhodou využíváno peletizace 

popílků, která ve svém důsledku zpevňuje povrch skládky. Dalším problémem plynoucím 

z přímého skládkování popelovin bez jejich úpravy je vyluhování toxických prvků 

a těžkých kovů obsažených v těchto odpadech do okolního životního prostředí.  Jednou 

z možností jak zajistit bezpečnější skládkování je vytváření těchto odpadů tzv. stabilizátu. 
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U fluidních popílků je jejich úprava s produkty odsíření při stabilizační technologii mísení 

popelů hodnocena jako ekologicky vhodný způsob likvidace. Negativem tohoto postupu je, 

že dochází ke ztrátě užitkových složek (nespálené zbytky uhlí, magnezitové železo a. j.). 

V důsledku toho je pak fluidní popílek znehodnocen jako možná zásoba surovin.[7] 

5.1.1 Výroba cementu a betonu  

Nejširší využití popílku je ve stavebnictví a při výrobě stavebních hmot. Jedná se 

zejména o přípravu betonových směsí a malt. Popílek v nich může působit jako aktivní 

i neaktivní složka, tj. přispívá, nebo nepřispívá k procesu tvrdnutí.  

Popílky lze užívat částečně jako náhradu cementu v betonu. V případě 

vápenatějšího popílku může být takto nahrazeno až 50% cementové směsi. Při 40% 

nahrazení cementu dojde ke zvýšení odolnosti, v případě 35% náhrady cementu bude 

pevnost uspokojivá. Největší přínos popílků v betonu spočívá v jejich pucolánových 

vlastnostech a reakcí s vodným vápnem. [15] 

Popílek jako filler do betonu zajistí dobrou tekutost čerstvého betonu, což ovlivňuje 

zpracovatelnost a soudržnost čerstvého betonu. Tím se zmenšuje náchylnost čerstvého 

betonu na rozmíšení při jeho dopravě a zpracování. Popílek dále omezuje proces 

reverzibilního smršťování betonu. 

Výhody při použití popílku do betonu jsou: [15] 

- Lepší zpracovatelnost  

- Snížení rozmíšení  

- Redukce vytěsňování vody  

- Zvýšení čerpatelnosti  

- Snížení opotřebovanosti zařízení  

- Zvýšení pevnosti a životnosti 

- Snížení smrštění vysušením   

- Odolnost proti vůči agresivním síranovým roztokům  

- Snížení hydratačního tepla oproti portlandskému cementu 
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Nejvýznamnější je však faktor environmentální, kdy zpracování popílku do 

betonové směsi umožňuje snižování emisí skleníkových plynů spojených s výrobou 

portlandského cementu a betonu. [15] 

Dominantním producentem popílků v ČR je ČEZ Energetické produkty s.r.o. 

Popílky produkované touto společností jsou certifikovanými stavebními výrobky. Jejich 

užití je tedy možné v rozsahu provedené certifikace a dají se použít jako: [15]  

- Popílek do hlavní složky cementu dle ČSN EN 197-1 

- Popílek jako filler do betonu dle ČSN EN 12620P 

- Popílek do betonu dle ČSN EN 450-1 

- Popílek do porobetonu 

5.1.2 Sanace betonu  

Další možností využití popílku je jeho použití v betonu pro sanaci betonových 

konstrukcí. Jedná se o sanaci povrchových betonových dílců, u nichž se začala oddělovat 

krycí vrstva výztuže od vlastní konstrukce.  Popílkový beton je vhodný z důvodů jeho 

vysoké přilnavosti a odolnosti proti působení vnějších klimatických podmínek. Další 

nezanedbatelnou výhodou tohoto použití jsou mnohem nižší výrobní náklady a odolnost 

vnějším povětrnostním vlivům. [15] 

5.1.3 Pozemní stavby 

Při výstavbě pozemních komunikací, zejména pak silnic, je popílek používán 

v silničních náspech. Pokud je zhutněn, lze jej využít i pro násep v prostředí rozbřídavých 

zemin. Fyzikální vlastnosti popílku, kulatý tvar a rozložení částic dělají z popílků vhodný 

minerální filler do horkých asfaltových směsí. [15] 

Další možné využití je v betonovém stavitelství vodohospodářských, inženýrských 

a pozemních staveb, kde se popílek požadovaných vlastností zpracovává jako částečná 

náhrada jemné frakce kameniva a cementu. V zahraničí se pak používá popílek při stavbě 

a rekonstrukci přehrad a to ve formě přirozené, nebo se upravuje a používá se jako 

přirozená náhrada cementu a jemné frakce kameniva. [15] 
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Dále je možné popílek využít při výrobě cihel, tuto technologii, kdy je surovinou 

z 90% popílek, používá např. americké firma Castone, tento proces výroby pak probíhá za 

studena. Výsledný produkt je energeticky úsporný, cihly takto vyrobené mají ve srovnání 

s běžnými cihlami lepší užitné vlastnosti. Lze je použít i na vnější zdivo bez omítky.[17] 

V ČR je použití popílku v cihlářské výrobě omezeno pouze na přidávání popílku do 

surovinových směsí za účelem snížení citlivosti k sušení a smrštěním sušení (ostřivo). Dále 

pro vylehčení střepu a snížení nevratné vlhkostní roztažnosti pro stropní desky HURDIS. 

[8] 

5.1.4 Výroba umělého kameniva  

Umělé kamenivo lze použít jako částečnou, nebo úplnou náhradu kameniva 

přírodního. Zkusovění popílků do podoby umělého kameniva ve svém důsledku fixuje 

toxické látky a omezuje vznik nežádoucích výluhů. Hlavní surovinou při výrobě umělého 

kameniva je teplárenský nebo elektrárenský popílek vzniklý při teplotách spalování okolo 

1200°C, tzn. ze spalování v klasických kotlích opatřených práškovým granulačním nebo 

výtavným ohništěm. Rovněž lze použít i popílek vznikající za teplot cca. 850°C, tj. při 

spalování ve fluidních kotlech. Jako pojiva lze použít cement, vápno, sádra aj. Při použití 

fluidního popela a popílků není třeba přidávat pojivo. [7] 

Existují v podstatě dvě technologie výroby kameniva, a to za studena (např. 

Aardelite) a za tepla (např. Lytag). 

Aadrelite: Výroba tohoto umělého kameniva využívá reakce hydroxidu vápenného 

ve formě kaše s SiO2, AL2O3 a FE2O3, oxidy obsaženými v popílku. Reakce, při které 

kamenivo vzniká, se podobá tvrdnutí betonu. Do mísiče se dávkuje popílek, recyklovaný 

materiál z třídění, vápno, voda, popř. další přísady. Všechny tyto komponenty se důkladně 

promíchají. Vzniklá hmota se přivádí do pelitizátoru, kde dojde ke vzniku pelet o různé 

velikosti. Následným působením teploty v rozmezí 70-90 °C dochází k vytvrzení pelet, 

které se následně přes mezizásobník dávkují do třídiče. Odtud se rozměrově nevyhovující 

části vrací zpět na začátek procesu. Měrná hmotnost granulí je 1140- 1750kg/m
3
 a pevnost 

granulí v tlaku je 2,5 – 8,4 MPa. [16] 
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Lytag: Tato výroba je založena na zpracování granulovaného popílku při teplotách 

kolem 1100 °C. Vlivem působení vysoké teploty pak dojde k mírnému natavení 

a částečnému spojení (tzv. slinutí) popílkových zrn. Výrobní linka sestává z dávkovacího 

mechanizmu šneku, který dávkuje popel do mísiče. Zde se přídavkem vody a malého 

množství práškového uhlí připraví optimální směs, která se následně dávkuje do 

granulátoru. Vytvořené granule jsou pak rozprostřeny na granulační pás a hořákem je 

zahájen proces tzv. aglomerace. Po prohoření vrstvy, slinutí granulí a následném 

vychlazení na teplotu cca 250°C jsou vzniklé granule mechanicky tříděny na sítech. 

Výsledný materiál má vlastnosti srovnatelné s přírodním kamenivem. Výjimkou je nízká 

měrná hmotnost materiálů (750 – 1400kg/m
3
). Chemicky se získaný materiál chová jako 

inertní hmota. Pevnost granulí je vyšší než 5 MPa. Tyto vlastnosti materiálu jej předurčují 

pro použití ve stavbách, kde je snaha snížit celkovou hmotnost. [16]    

5.1.5 Další možnosti využití 

Dalším využitím je výroba náplně do filtrů pro čistírny odpadních vod.  K tomuto 

účelu se hodí asi 5% popílku zachyceného v elektrostatických odlučovačích, který má 

potřebné parametry. U nás se touto výrobou zabývá firma CINIS spol. s.r.o. [17] 

Popílky jsou využívány jako aditivum ve směsi používané při zneškodňování 

nebezpečných odpadů tzv. solidifikací, kdy vznikne fyzikálně a chemicky stabilní forma 

s velmi nízkou vychovatelností škodlivin, kterou lze uložit bez rizika. U nás se tato vyrábí 

pod obchodním názvem Rhenipal.[17] 

V hutnických procesech se popílek používá ve výrobě zateplovacích vrstev 

a samomazných směsí exotermických a termoizolačních vložek, používaných při odlévání 

ocele. Dále jako zásypové a vložkové hmoty pro odlívání ocele. Cenosférní směsi a směs 

černouhelných popílků a grafitovým prachem se používají jako formovací hmoty pro 

odlévání ocele a slitin. [19] 

V zemědělství jsou popílky využívány při úpravě těžkých půd. Další využití je při 

výrobě obalovaného osiva nebo k ukládání kejdy ve velkých dávkách.[26] 
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Jako perspektivní se ukazuje možnost využití popílků při výrobě geopolymerů resp. 

geopolymerních betonů jako alternativa ke klasickým betonům.[20] 

5.2 Škvára a její využití 

Škvára je jako stavební produkt používána již mnoho let. Používá se do betonových 

směsí pro různé druhy škvárobetonu, ze kterého se poté vyrábějí výplňové, izolační nebo 

nosné betonové prvky. Dále se využívá při terénních a silničních úpravách v železničním 

stavitelství a ve stavebním průmyslu k výrobě tvárnic a stavebních dílců. Rovněž bývá 

využívána jako posypový materiál při údržbě komunikací. [21]  

5.3 Struska  

Struska je vedlejším produktem spalování uhlí v granulačních kotlích. Struska se 

odlučuje na výsypce spalovací komory kotle, kde dopadá do vodní lázně a po odvodnění je 

expedována odběratelům.  Struska svou zrnitostí, složením a mechanickými vlastnostmi 

odpovídá slabě zahliněným, špatně zrněným pískům. Jako materiál je dobře zpracovatelná 

vibračními hutními prostředky. Lze ji využívat do násypů zemních těles pozemních 

komunikací, pro zásyp rýh a kanalizačního potrubí. [22] 

6  Produkty vzniklé při odsíření spalin  

Spalování fosilních paliv v elektrárenství a teplárenství je jedním z hlavních zdrojů 

emisí škodlivin do ovzduší. Především se jedná o oxid siřičitý.  V 80. – 90. letech 

minulého století proběhlo v tehdejším Československu a posléze České republice, tzv. 

odsíření velkých a středních zdrojů znečištění.  A tak vedle výše uvedených odpadů, 

popílků, popela a strusky, vznikajících bezprostředně při spalovacích procesech, je rovněž 

významným zdrojem odpadu – vedlejšího energetického produktu, čištění zplodin hoření.  

Síra v uhlí je vázána ve dvou variantách a to především ve formě organických 

sloučenin z menší části pak v anorganických sloučeninách (pyrity, sulfity). Při spalování 

asi 95% přítomné síry přechází na SO2. Oxid siřičitý je ve spalinách částečně oxidován na 
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SO3. V kouřových plynech z elektráren před odsířením dosahuje poměr SO3/SO2 1/40 až 

1/80. Spaliny vzniklé spalováním uhlí pak unášejí do ovzduší většinu (cca 90%) oxidu 

siřičitého. [16] 

V ovzduší dále reaguje na oxid sírový rychlostí 0,5 až 10 % za hodinu. Ve vlhkém 

vzduchu se tvoří kyselina sírová ve formě aerosolu, často spolu s dalšími škodlivinami v 

kapičkách či tuhých částečkách se širokým spektrem velikostí. Ta pak působí negativně 

v podobě tzv. kyselých dešťů na biosféru, zdraví lidí, dále pak poškozuje stavební 

konstrukce, zejména z vápence a mramoru. [16] 

Odsíření uhelných elektráren je tak jedním z nejdůležitějších příspěvků ke zlepšení 

životního prostředí. Vývoj snižování emisí SO2 v letech 1985 – 2009 v tabulce č. 7.  

Tab. 7. Emise SO2 

Emise SO2 ze spalování paliv ve stacionárních zdrojích energetiky 

rok 1985 1990 1995 2000 2005 2009 

tis. tun 2161 1850 1103 225 217 175 

Zdroj dat: Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2009, vyd. MŽP. 2010  

6.1 Odsiřovacích metody 

Regenerační – metody, při nichž se absorpční činidlo regeneruje a vrací do 

procesu, jsou méně rozšířené, než metody tzv. průtočné. Hlavní příčinou je skutečnost, že 

jsou v porovnání s průtočnými procesy nákladnější v důsledku materiálové a energetické 

náročnosti procesu regenerace. Regenerační procesy ještě obtížněji uplatňují produkty 

odsíření, než procesy průtočné. Vlastnosti produktů průtočných procesů jsou takové, že je 

lze snadněji skladovat jako odpad, zatímco skladování nejčastějších produktů 

regeneračních procesů lze skladovat s většími obtížemi.[24]  

Neregenerační – aktivní látka reaguje s SO2 na dále nevyužitelný nebo využitelný 

produkt a zpět do procesu se nevrací. [24] 

Suchá – při této metodě se přidává mletý vápenec do ohniště, kde se teploty 

pohybují mezi 900 – 1200 °C. Vápenec CaCO3 se tepelně rozkládá na oxid vápenatý a oxid 

uhličitý. Část oxidu siřičitého ve spalinách reaguje s oxidem vápenatým na siřičitan 
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vápenatý CaSO3. Kouřové plyny se touto cestou zbaví 30-40 % síry. Z tohoto důvodu je 

nutné tuto technologii rozšířit o další technologie, které umožňují např. nástřikem vody 

reakci oxidu vápenatého na hydroxid vápenatý, který reaguje se zbytkem oxidu siřičitého 

ve spalinách na siřičitan vápenatý. Ten se dále oxiduje na síran vápenatý. Tímto způsobem 

stoupne účinnost až na 70 %. [25] 

Polosuchá – při této metodě dochází k rozprašování suspenze páleného vápna nebo 

vápenného hydrátu do kouřových plynů. Reakcí s kyselými složkami spalin vzniká 

siřičitan vápenatý a síran vápenatý. [25] 

Mokrá – účinnost této odsiřovací metody je 96%. Při této metodě dochází 

k vypírání kouřových plynů absorpční suspenzí, která obsahuje vodu, práškový vápenec 

CaCO3. Rozpuštěné siřičitanové ionty SO3
2-

 a hydrogensiřičitanové HSO3
-
  a oxid uhličitý. 

Oxidací vzniká tzv. energosádrovec CaSO4.2H2O. Tento proces je možné vyjádřit 

souhrnnou chemickou rovnicí: 2SO2+CaCO3+H2O → Ca (HSO3)2 + CO2. 

Hydrogensiřičitan vápenatý Ca (HSO3)2 je poměrně dobře rozpustná sůl, kterou lze snadno 

oxidovat již v odsiřovacím reaktoru a tak získat dihydrát síranu vápenatého, 

energosádrovec. [16] 

Proces oxidace vyjadřují pak dvě následující rovnice: 

Ca (HSO3)2 + 0,5O2 + 2H2O → CaSo4. 2H2O + H2SO3; 

Ca2
+
 + HSO3

-
 + OH

-
 + 0,5O2 + H2O → CaSO4. 2H2O 

Z celkově instalované kapacity odsiřovacích technologií (USA, Kanada, Japonsko, 

EU) je z cca 80% použita mokrá metoda. V ní přes 70% využívá jako reakční činidlo 

vápenec, méně než 20% užívá vápno a zbytek, tj. cca 10% užívá jiná činidla. [25] 

Blokové schéma instalace technologického zařízení zachycujícího SO2 ve spalinách 

do okruhu spalin viz obrázek č. 5. [23] 
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Obr. 5 Schéma úpravy výstupů zplodin ze spalování  

 

Energosádrovec je produktem reakce mezi vápencem a kyselými složkami 

kouřových plynů, hlavně SO2 a kyselými složkami kouřových plynů s následnou oxidací 

vzniklého siřičitanu vápenatého. Čistota vzniklého produktu je vysoká, neboť se jedná 

o krystalizaci z roztoku.  Pro fungování tohoto procesu je nutné, aby ve vodní suspenzi 

odsiřovacího zařízení bylo udržováno kyselé prostředí s pH v rozmezí 3,5 – 5,0. 

Přítomnost tohoto prostředí má za následek silné korozivní působení a následné 

poškozování ocelových částí odsiřovacího zařízení. Ochrana zařízení je náročná 

a nákladná.  

Energosádrovec má formu suspenze, nebo vlhké hmoty s vlhkostí cca 10%. Vzniká 

v absorbéru a usazování pevných částic se zamezuje mícháním. Suspenze se odčerpává 

z absorbéru odstředivkami, ve kterých se proplachuje a odvodňuje na požadovanou 

hodnotu vlhkosti. [16] 

Vypraný a odstředěný energosádrovec se dopravuje do sila, odkud se odebírá 

k dalšímu zpracování. Výstupní surovina tzv. energosádrovec je stejně hodnotná jako 

přírodní sádrovec, viz tabulka č. 8. [16] 
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Tab. 8. Charakteristické složení energosádrovce  

Složka  Jednotka Složka  Jednotka 

CaSO4. 2H2O 80-95% Střední velikost 70-90µm 

SiO2 cca 1% Hustota 2320 kg/m
3
 

Al2O3 0,5-5% Sypná hmotnost 850 – 1200 kg/m
3 

CaCO3 + MgCO3 0,5-3% Sypná hmotnost 

setřeseného prachu 

1500 kg/m
3 

Fe2O3, MgO, Na2O, K2O, 

SO2, F, Cl 

pod 1 %   

6.2 Využití energosádrovce  

Jako plnohodnotná náhrada přírodního sádrovce se energosádrovec využívá 

v cementárnách při výrobě cementu a ve stavebnictví při výrobě stavebních hmot. Jedná se 

zejména o maltové směsi a regulátor tuhnutí cementu. Pro tuto formu použití je 

vyžadována kusová forma a je nutné energosádrovec briketovat. [16] 

Průmyslově je energosádrovec využíván k výrobě různých druhů sádry 

a sádrokartonových či sádrovláknitých desek či vysoce plastických nátěrů.  

Při výrobě sádrokartonových desek se energosádrovec po odvodnění zahřeje na 

teplotu cca 100 °C, a tzv. kalcinací dojde ke vzniku sádry (tzv.β sádra), která je pak 

využívána samotné  výrobě. [16] 

Je- li sádrovec kalcinován za zvýšeného tlaku 0,4-0,5 MPa a teploty 120 -130°C, 

používá se k výrobě tzv. α – sádry, která má ve srovnání s obyčejnou sádrou výrazně lepší 

vlastnosti, zejména z hlediska pevnosti a mrazuvzdornosti. Ve směsi se struskou může být 

pak tato používána i na vnější stavby. [16] 

Využití energosádrovce není vázáno pouze na stavební průmysl. Používá se rovněž 

pro rekultivaci krajiny po vytěžení uhelných slojí, jako hnojivo, dále jako pomocná hmota 

ke zlepšení vlastností půdy v zemědělství a lesnictví. Rovněž je používán jako surovina pro 

výrobu plniva lepidel, laků a barev, či jako plnivo k výrobě papíru. Dále slouží 

energosádrovec k výrobě anhydridu a anhydritových pojiv. [26] 
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7 Materiály vzniklé přepracováním odpadů  

Ke zlepšení užitných vlastností nebo omezení vlivu na životní prostředí se 

odpadové materiály přepracovávají.  

Aglomerát – vzniká přídavkem asi 25% vody a zamícháním popílku nebo popele 

ve spaciálním zařízení. Takto připravený aglomerát má sypkou až granulovanou 

konzistenci, při transportu a ani po uložení nepráší a díky chemickým změnám na povrchu 

zrn se z něj při styku s vodou vyluhuje málo škodlivin. Aglomerát je vyráběn většinou jako 

certifikovaný výrobek a používá se pro technickou rekultivaci např. bývalých odkališť. 

[22] 

Deponát – je směsí popela a enrgosádrovce , která je zvlhčena asi 25% vody. 

Hmota zpracovaná tímto způsobem má pouze mírně sníženou vyluhovatelnost oproti 

původní vstupním složkám. Díky rozličné velikosti částic popílku, strusky 

a energosádrovce je asi desetkrát snížena propustnost vrstvy ve srovnání s vrstvami 

samotných složek deponátu. Ukládání nevyužité části odpadů z energetiky ve formě 

deponátu do utěsněných složišť je dlouhodobě provozováno v elektrárnách Prunéřov 

a Tušimice. [22] 

Stabilizát – je nejrozšířenější formou přepracování odpadů z energetiky. Jedná se o 

směs tvořenou popelem a produkty odsíření, nebo popílků a popelů z fluidních kotlů. Tato 

směs se promísí s vodou a případnými aditivy (vápno, cement) s cílem aktivace a využití 

tzv. purcolánových vlastností.  Tato vlastnost způsobuje pak, že popílek tuhne obdobně 

jako cement. K aktivaci této schopnosti je důležité přidat do směsi vápno nebo cement, 

zejména jedná-li se o popílek obsahující malé množství volného vápna, což je u popelů 

v ČR obvyklé. Popílek bez přídavku vápna jako aktivátoru netvrdne. S přídavkem vápna 

pak dochází k tvrdnutí směsi stejně jako u betonu. Pro použití v komunikacích 

a zpevněných plochách musí stabilizát obsahovat min. 2%, pro rekultivace minimálně 1%. 

Po zatuhnutí a zatvrdnutí stabilizát dosahuje tvrdosti až 10 MPa. V důsledku toho, že těžké 

a toxické kovy jsou chemicky vázány v krystalické mřížce materiálu, který se podobá tzv. 

hubenému betonu, je výrazně sníženo uvolňování škodlivin. [22] 
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7.1 Využití materiálů vzniklých přepracováním odpadů (VEP) 

Všechny tyto materiály mají podobné uplatnění, jsou použitelné zejména při 

rekultivačních a krajinotvorných projektech. Dále se využívají jako výplňový materiál do 

výkopů, zásypů a násypů, pod konstrukční vrstvy silnic a dálnic a k vyplňování starých 

důlních děl. Úpravou receptury výroby stabilizátu a jeho ukládáním lze za určitých 

podmínek (hutnění) připravit vrstvu, která splňuje všechny požadavky stanovené pro 

těsnící materiál skládky. Vytvořenými chemickými vazbami, následným zhutněním 

a nízkou propustností je minimalizováno uvolňování případných škodlivin z vrstvy do 

životního prostředí. 

Největším producentem stabilizátů u nás je ČEZ Energetické produkty.  Stabilizáty 

vyráběné touto společností jsou certifikovanými stavebními výrobky. Jejich užití je tedy 

možné v rozsahu provedené certifikace a dají se použít jako tělesa násypů zemních 

a pozemních komunikací, protipovodňové hráze a protihlukové valy, hráze odkališť 

a skládek odpadů, podkladní a ochranné vrstvy vozovek, obsypy a zásypy objektů, 

přechodové oblasti mostů, těsnící a uzavírací vrstvy skládek odpadů (dle ČSN 80 8032), 

zásypový materiál při rekultivaci prostor po těžbě nerostných surovin. Dále se dají použít 

pro sanaci podzemních dutin (po demolici stavebních objektů, při stavbách tunelů, 

parovodů, kanalizací, starých důlních děl). [22] 
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8 Závěr  

Produkty z energetiky, zejména po spalování tuhých fosilních paliv, už po léta mění 

tvář krajiny a převážně negativně ovlivňují životní prostředí regionu a to zvláště v regionu 

severozápadních Čech. S rostoucí poptávkou po elektrické energii, která je a bude 

vyráběna především v tepelných elektrárnách, vzniká čím dál tím větší množství produktů 

po spalování. Trendem všech zemí je tyto produkty následně využít tak, aby nebyly 

deponovány. Nejrozšířenější využití je ve stavebním průmyslu. Současně s využitím těchto 

odpadních produktů se šetří životní prostředí i tím, že není vyráběno takové množství 

energeticky náročných stavebních surovin jako např. cement, při jehož výrobě dochází ve 

velkém ke vzniku skleníkových plynů. Pozitivním zjištěním je, že snaha o smysluplné 

využití má již oporu v právních předpisech, kdy se tento dřívější odpad stal plnohodnotnou 

druhotnou surovinou, nacházející uplatnění ve stále širších odvětvích výroby a lidské 

činnosti. Možnost uplatnění vedlejších energetických produktů je dána nejen situací na 

trhu, ale i investičními náklady pro realizování potřebných výrobních a existencí 

výzkumných zařízení, které by umožňovaly stále větší poznání a využití vlastností, které 

VEP, mohou poskytnout jako materiál. Vedle sledování kvality a stability vlastností 

produkce, nelze s výhledem na pokračující recesi ve stavební výrobě do budoucna 

opomenout ani další způsob využití vedlejších energetických produktů. Je to jejich 

ukládání na jednopruhové skládky tak, aby bylo možno v případě potřeby kdykoliv jejich 

plnohodnotné využití. 
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