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1. ÚVOD 

 

Uhlí patří v současné době mezi významné surovinové zdroje světové výroby tepla     

a elektrické energie a existuje předpoklad, ţe jím zůstane minimálně 20 let. Uhelná energetika 

je nejen ve světě, ale i u nás doplňována jadernou energií a také vyuţitím obnovitelných 

zdrojů. Tímto se ţivotnost domácích zásob uhlí prodluţuje a tepelné uhelné elektrárny budou 

v České republice i v budoucí době (2030/2040) nezbytné [1,2].   

Pro zajištění elektrické energie v teplárnách a elektrárnách se v ČR ročně spaluje asi 

36 milionů tun uhlí, coţ i s domácnostmi činí celkem asi 64 milionů tun uhlí za rok. Také 

v ČR se vyuţívá dokonalejší spalování ve fluidní vrstvě, neţ tomu bylo v případě spalování 

uhlí v práškových ohništích. Při spalování ve vznosu se zde výrazně omezuje tvorba oxidů 

dusíku a odsiřování spalin probíhá díky přídavku vápence k uhlí přímo ve fluidní vrstvě [1].  

Během fluidního spalování uhlí jsou prvky obsaţené v uhlí redistribuovány mezi 

loţový popel, úletový popílek a emise [3]. Vzhledem k poměrně vysoké účinnosti záchytu 

pevných částic jsou to především plynné emise, které představují největší nebezpečí pro 

ţivotní prostředí. Řada prvků přítomných v plynné fázi emisí bohuţel vykazuje toxické 

účinky na zdraví člověka. Proto je v posledních letech věnována zvýšená pozornost studiu 

materiálů, které by záchyt těkavých prvků z plynné fáze na pevné částice podpořily či 

usnadnily. V této souvislosti se nejčastěji studují sorbenty na bázi uhlíku, aluminosilikátů či 

alkalické sorbenty obsahující Ca či Mg. 

Zaměření této diplomové práce bylo voleno s ohledem na výše uvedené skutečnosti. 

Hlavním cílem bylo objasnit chování vybraných stopových prvků při spalování uhlí, přičemţ 

největší pozornost byla věnována vyhodnocení vlivu obsahu nedopalu a majoritních sloţek na 

obsahy stopových prvků v úletovém popílku. 
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Cíl této práce byl rozdělen do několika dílčích úkolů: 

- Stanovení majoritních, minoritních a stopových prvků v uhlí, nedopalu a popelech 

- Příprava zrnitostních frakcí pevných produktů spalování uhlí 

- Stanovení obsahu nedopalu a studovaných prvků v těchto zrnitostních frakcích 

- Vyhodnocení chování toxických prvků při spalování 

- Porovnání výsledků se závěry získanými pro jiná fluidní spalovací zařízení. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

2.  ANORGANICKÉ KONSTITUENTY UHLÍ 

2.1.  MINERÁLNÍ FÁZE V UHLÍ 

Minerální sloţení uhlí je velice proměnlivé, a to jak z hlediska kvalitativního, tak 

především kvantitativního zastoupení jednotlivých minerálních fází. Co se týče skupin 

jednotlivých minerálů – v nejhojnější míře jsou v uhlí zastoupeny aluminosilikáty a křemen, 

často se vyskytují také sulfidy / disulfidy, uhličitany, halogenidy, fosforečnany, sírany, oxidy 

a hydroxidy.  

Přehled nejběţnějších minerálů vyskytujících se v uhlí byl převzat z práce Groena a 

Craiga [4] a je uveden v Tab. 1. Mezi dominantní minerály vyskytující se v uhlí Groen a 

Craige [4] zařadili: křemen, kaolinit, muskovit, anortit, albit, montmorillonit, kalcit, pyrit, 

halit, sylvín, limonit, siderit, dolomit, ankerit, chlorit, ortoklas, apatit a barit. 
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Tab. 1. Minerální fáze vyskytující se v uhlí [4]. 

Minerál Chemické složení 

SULFIDY 

Pyrit FeS2 

Markasit FeS2 

Greigit Fe3S4 

Sfalerit (Zn, Fe)S 

Arsenopyrit FeAsS 

HALOGENIDY, OXIDY A HYDROXIDY 

Halit NaCl 

Sylvín KCl 

Křemen SiO2 

Limonit Hydratované Fe- oxidy 

Goethit α-FeO(OH) 

UHLIČITANY 

Kalcit Trigonální CaCO3 

Siderit FeCO3 

Dolomit CaMg(CO3)2 

Ankerit Ca(Fe,Mg,Mn)(CO3)2 

SILIKÁTY 

Kaolinit Al2Si2O5(OH)4 

Muskovit KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 

Montmorillonit (Na,Ca)3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.n(H2O) 

Chlorit (Mg,Fe)5Al(Si3Al)O10(OH)8 

Orthoklas KAlSi3O8 

Anorthit CaAl2Si3O8 

Albit NaAlSi3O8 

FOSFOREČNANY 

Fluoroapatit Ca5(PO4)3(F,OH) 

Evansit Al3PO4(OH)6.6H2O 

SÍRANY 

Barit BaSO4 

Sádrovec CaSO4.2H2O 

Jarosit KFe3(SO4)2(OH)6 

Thenardit Na2SO4 

Szomolnokit FeSO4.H2O 
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2.2  OBSAHY PRVKŦ V UHLÍ 

Podrobnější informace týkající se obsahů prvků v uhlí byly publikovány např. v práci 

Swaina [5] či Boušky a Peška [6], odtud byly obsahy vybraných prvků převzaty do Tab. 2. 

Zatímco Swaine [5] ve své práci uvádí koncentrační interval, do kterého spadaly 

obsahy většiny studovaných prvků v uhlí, Bouška a Pešek [6] zpracovali výsledky analýz uhlí 

formou průměrných obsahů studovaných prvků. Z Tab. 2 vyplývá, ţe u většiny prvků jsou 

publikované výsledky obou studií v souladu, zatímco např. u As byla Bouškou a Peškem [6] 

uvedena hodnota více neţ trojnásobně vyšší neţ je horní hranice intervalu publikovaného pro 

tento prvek Swainem [5]. 

 

Tab. 2. Obsahy vybraných prvků v uhlí.  

  
Swaine  

[5] 

Bouška a Pešek 

[6] 

S (%) - 2,42 

Cl (ppm) 50 - 2000 99,39 

V (ppm) 2 - 100 37,28 

Cr (ppm) 0,5 - 60 54,53 

Ni (ppm) 0,5 - 50 54,17 

Cu (ppm) 0,5 - 50 35,32 

Zn (ppm) 5 - 300 75,54 

Ga (ppm) - 5,22 

Ge (ppm) 0,5 - 80 2,55 

As (ppm) 0,2 - 10 33,37 

Se (ppm) - 1,72 

Br (ppm) - 5,35 

Rb (ppm) - 32,64 

Sr (ppm) - 206,82 

Y (ppm) - 8,93 

Ba (ppm) 20 - 1000 249,91 

Pb (ppm) 20 - 80 11,1 

Th (ppm) 0,5 - 10 3,3 
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2.3  FORMY VÝSKYTU PRVKŦ V UHLÍ 

 Stopové prvky se v uhlí vyskytují v různých formách, jak se patrné z diagramu na Obr. 

1, který byl převzat z literatury [7]. Forma výskytu prvku v uhlí je (společně s jeho obsahem) 

klíčová charakteristika, která do značné míry ovlivňuje chování tohoto prvku, během procesu 

úpravy uhlí, tak i v průběhu jeho technologického zpracování (pyrolýza, spalování apod.) [7] 

 

 

Obr. 1. Klasifikační schéma forem výskytu prvků v uhlí [7]. 

  

 Je všeobecně známou skutečností, ţe pro prvky vykazující v uhlí organickou / 

macerálovou asociaci (levá část Obr. 1) je v průběhu spalování typické těkavé chování, 

zatímco prvky vázané např. v aluminosilikátech se chovají netěkavě či vykazují velmi malou 

těkavost. Z těchto důvodů je studium forem výskytu prvků v uhlí jiţ řadu let věnována velká 

pozornost [7-10]. 

Údaje o výskytu prvků v uhlí získaných od různých autorů jsou uvedeny v Tab. 1.  
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Tab. 3. Pravděpodobné formy výskytu vybraných prvků v uhlí. 

Prvek Davidson [8] Finkelman et al. [7] Bouška [9] Vassilev et al. [10] 

Arsen pyrit, sulfidy pyrit (8) arsenopyrit, auri-

pigment, realgar 

org. hmota, sulfidy, 

arsenopyrit, jíly 

Berylium org. hmota, jíly, 

uhličitany, pyrit 

jíly, org. hmota (4)   org. hmota, jíly, 

slídy 

Bor neuvedeno jíly, organická hmota (6)   zřejmě org. hmota, 

jíly, slídy, turmalin 

Cín neuvedeno org. hmota, Sn oxidy a 

sulfidy, (6) 

org. hmota, 

popeloviny 

sfalerit, falenit, 

organická hmota 

Fluor neuvedeno jíly, fluorapatit (5)   org. hmota, jíly, 

slídy, apatit 

Chlor neuvedeno Cl
-
 v pórové vodě, 

adsorb. v macerálech (6) 

rozpuštěné ionty 

Cl
-
 

org. hmota, jíly, 

slídy 

Chrom jíly, org. hmota, 

uhličitany 

org. hmota, jíly (2) org. hmota, jíly org. hmota, pyrit, 

jíly, slídy 

Kadmium sfalerit, uhličitany, 

pyrit 

sfalerit (8) neuvedeno sfalerit, sulfidy, org. 

hmota,  

Kobalt org. hmota, 

uhličitany 

pyrit, některé sulfidy (4) pyrit, jíly, org. 

hmota 

org. hmota, jíly, 

uhličitany, sulfidy 

Mangan uhličitany uhličitany, siderit a 

ankerit (8) 

  pyrit, org. hmota, 

jíly, uhličitany 

Měď pyrit, chalkopyrit, 

uhličitany, sulfidy 

chalkopyrit (8) org. hmota, jíly pyrit, org. hmota, 

chalkopyrit 

Molybden neuvedeno sulfidy (2)   org. hmota, pyrit 

Nikl org. hmota, pyrit, 

jíly 

org. hmota, sulfidy (2) jíly, org. hmota, 

pyrit 

org. hmota, pyrit, 

jíly 

Olovo galenit, jíly, 

uhličitany, PbSe 

galenit (8) neuvedeno galenit, sulfidy, org. 

hmota 

Rtuť pyrit, org. hmota pyrit (6) pyrit sulfidy, Hg, sfalerit 

Selen pyrit, org. hmota org. hmota, pyrit, sulfidy, 

selenidy (8) 

pyrit sulfidy, org. hmota, 

Se 

Vanad neuvedeno jíly, org. hmota (3) jíly, org. hmota org. hmota, pyrit, jíl 

Zinek pyrit, sfalerit, jíly, 

org. hmota 

sfalerit, org. hmota (8) org. hmota org. hmota, sfalerit, 

jíly, pyrit 

 

            Číselné hodnoty uvedené v závorce za formami výskytu prvků Finkelmanem at al. 

(Tab. 3 – prostřední sloupec) vyjadřují „stupeň jistoty“, s jakým Finkelman et al. došli k těmto 

závěrům, kdy hodnota 1 odpovídá nejmenší a hodnota 10 naopak největší spolehlivost těchto 

údajů. Odtud je naprosto zřejmé, ţe u řady prvků je spolehlivost těchto závěrů velmi malá 

(Mo, Ni, Cr apod.), zatímco u jiných prvků lze publikované údaje povaţovat za celkem 

spolehlivé (As, Cd, Mn, Cu, Pb, Se, Zn). 
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3.  ANORGANICKÁ HMOTA UHLÍ A ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

3.1  ROZDĚLENÍ PRVKŦ DO SKUPIN PODLE ZÁVAŽNOSTI 

VZHLEDEM K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 

Řada stopových prvků vykazuje škodlivé účinky z hlediska ţivotního prostředí a je 

toxická pro zdraví lidí, zvířat i rostlin[11]. Zdroje stopových prvků můţeme rozdělit na 

přírodní a antropogenní. Mezi přírodní zdroje patří zvětrávání skal, činnost vulkánů, mořská 

voda, vřídla, sedimenty z jezer a řek, vegetace a lesní poţáry. Co se týče antropogenních 

zdrojů, jsou to především rudní doly a tavby, spalování uhlí, zpracování olejů a dřeva, 

průmyslová účinnost, likvidace odpadu, zemědělské aktivity, výroba pneumatik a plynné 

emise z automobilů a kremací. U některých prvků můţe tedy být obtíţné určit hlavní zdroj 

emisí do ţivotního prostředí, především mezi antropogenními zdroji. Swaine [11] rozdělil 26 

stopových prvků podle závaţnosti k ţivotnímu prostředí, coţ je uvedeno v Tab. 4. Důleţitost 

k ţivotnímu prostředí zde klesá zleva doprava. 

 

Tab. 4. Rozdělení prvků do skupin podle závaţnosti vzhledem k ţivotnímu prostředí [11].  

I. třída II. třída III. třída 

As B Ba 

Cd Cl Co 

Cr F I 

Hg Mn Ra 

Pb Mo Sb 

Se Ni Sn 

 Be Tl 

 Cu  

 P  

 Th  

 U  

 V  

 Zn  

  

 Z Tab. 4 vyplývá, ţe největší riziko pro ţivotní prostředí představuje podle Swaina 

[11] As, Cd, Cr, Hg, Pb a Se. Bohuţel řada z těchto prvků vykazuje poměrně výrazné těkavé 

chování, coţ poněkud znesnadňuje snahu zabránit emisím těchto prvků do ţivotního prostředí. 
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3.2.  TOXICITA VYBRANÝCH PRVKŦ 

ARSEN [12] 

Arsen je jedním z nejstarších známých jedů. Významným zdrojem znečištění přírody 

arsenem jsou v dnešní době především tepelné elektrárny, které spalují nekvalitní hnědé uhlí. 

Otrava arsenem se projeví hlavně v CNS a to polyneuritidou. Dalšími následky jsou cirhóza 

jater, nefritida, nádorové bujení kůţe, plic a horních cest dýchacích. 

 

BARYUM [13] 

 Nebezpečné jsou hlavně rozpustné sloučeniny barya, které způsobují nervové poruchy 

a dráţdění hladkého svalstva, důleţitý je účinek na srdeční sval. Po poţití způsobuje zaţívací 

potíţe, jako antidotum se v tomto případě podávají alkalické sírany (vzniká netoxický 

BaSO4). 

 

BROM [13] 

 Páry bromu mají podobný účinek jako chlor. V kapalném stavu silně leptá tkáně. 

Bromidy jsou vysoce toxické (3x silnější neţ Cl
-
) a mohou způsobit útlum centrálního 

nervstva.  

 

CHLOR [12] 

Pro svou vysokou toxicitu byl chlor pouţíván jako bojová chemická látka. Sloučeniny 

chloru mají většinou leptavé a silně dráţdivé účinky, zvláště na sliznice a plíce, ve zvýšených 

koncentracích působí také na kůţi. 

 

CHROM [13] 

 Chrom ovlivňuje v organismu metabolismus cukrů a tuků. Toxicita sloučenin Cr
2+ 

a 

Cr
3+

 je velmi malá, u Cr
6+

 vysoká. Dichromany jsou velmi nebezpečné z důvodu jejich 

oxidačních vlastností, rozpustné sloučeniny jsou karcinogenní a mutagenní. 
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MĚĎ [12] 

Měď je biogenní prvek, jeho nedostatek se projevuje anémií, vyvolává neurologické 

poruchy a poruchy plodnosti. Páry mědi a koncentrovanější roztoky jsou toxické a dráţdí 

lokálně kůţi, způsobuje horečku, nauzeu a gastroenteritidu, poškození jater a ledvin. 

 

NIKL [12] 

Nikl je toxický prvek, lokálně dráţdí a působí koţní záněty. Mimořádně nebezpečný je 

tetrakarbonyl niklu, při akutní otravě způsobuje kašel, závratě, bolesti hlavy, ztíţené dýchání, 

cyanózu, horečky a zvracení. Dalším příznakem je edém a hyperémie plic. Sloučeniny 

dvoumocného niklu jsou karcinogenní především na dýchací ústrojí. 

 

OLOVO [12, 14] 

Olovo a jeho sloučeniny patří mezi nejznámější toxické kovy a řadí se mezi 

kumulativní jedy. V těle se olovo nejčastěji ukládá do kostí, odkud se nejvíce uvolňuje během 

těhotenství. Olovo se také ukládá v mozku a v periferních nervech, kdy můţe dojít 

k mozkovému edému a k degeneraci nervových a svalových buněk. Při akutní otravě dochází 

k zánětu sliznice trávicího ústrojí a poškození ledvin. Poškozuje játra, cévy, CNS a způsobuje 

pohybové potíţe. Toxicky působí také na srdce. 

 

RTUŤ [12] 

Velmi nebezpečnou vlastností rtuti je velká tenze par, které se vstřebávají aţ z 80%! 

Otrava se projeví stomatitidou, sliněním, kovovou pachutí v ústech, průjmy a pneumonií. 

Chronická otrava je doprovázena třesem, nefritidou, nechutenstvím a neurologickými 

poruchami. 

 

SELEN [13] 

 Selen je důleţitý esenciální prvek a jeho přítomnost v organismu sniţuje toxické 

účinky Hg, Cd atd. Většina jeho sloučenin je velmi toxická, především selan. H2Se silně 

dráţdí pokoţku, dýchací cesty a oči, poškozuje játra a má alergické účinky. 
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SÍRA [13] 

 Elementární síra ani její sloučeniny nejsou významně toxické. Existují ovšem 

sloučeniny S, které jsou nebezpečné. SO2 má mutagenní schopnost a ve vyšších koncentracích 

dráţdí dýchací cesty, způsobuje edém plic aţ zástavu dechu. Nepříznivě ovlivňuje krvetvorbu, 

metabolismus glycidů a působí na srdeční sval. SO3 s vlhkem vytváří kyselinu sírovou, která 

leptá dýchací cesty a zubní sklovinu. Jde o velmi silnou kyselinu s dehydratačními a 

leptajícími účinky. Při poţití této kyseliny dochází k těţkému poleptání jícnu, ţaludku a střev, 

stačí jeden doušek a můţe dojít k úmrtí. H2S má svůj charakteristický zápach po zkaţených 

vejcích, ale v koncentracích, které mohou ohrozit ţivot, cítit není. Působí na CNS, srdeční 

sval, játra a ledviny. Sulfan se do organismu dostává nejen dýchacími cestami, ale i kůţí. 

 

STRONCIUM [13] 

Sloučeniny stroncia se špatně vstřebávají, ale i přes to je jeho toxicita poměrně velká. 

Pozornost je třeba dávat hlavně na radioizotopy stroncia, především Sr
90

, které se snadno 

ukládá v kostech a svým zářením negativně ovlivňuje kostní dřeň (krvetvorbu). 

 

ZINEK [12] 

Patří také mezi biogenní prvky a nedostatek zinku je doprovázen zpomalením růstu a 

koţními poruchami. Toxické jsou zinečnaté ionty a páry kovového zinku a chronická 

expozice můţe vést k anémii. 
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4.  CHOVÁNÍ MINERÁLNÍ HMOTY UHLÍ BĚHEM 

SPALOVÁNÍ 

 Prvky původně obsaţené v uhlí jsou v průběhu fluidního spalování uhlí (příp. i 

aditivu) redistribuovány mezi loţový popel (LP), úletový popílek (UP) a emise (E). Z důvodu 

ekologické závaţnosti těchto materiálů, a také vzhledem k obrovskému mnoţství produktů 

spalování, které je kaţdým rokem produkováno, je velká pozornost jiţ řadu let věnována 

právě problému přerozdělování stopových prvků mezi jednotlivé produkty spalování [15-20]. 

 

4.1.  SKUPINY PRVKŦ PODLE TĚKAVOSTI 

Při studiu chování prvků při spalování uhlí se obvykle prvky rozdělují do skupin podle 

jejich redistribuce mezi produkty spalování [21,22-26]. V následujícím textu bude popsána 

klasifikace prvků podle Clarka [22]. 

- Prvky skupiny 1 (např. Hf, La, Mn, Rb, Sc, Sm, Th, Zr): mají tendenci 

obohacovat se na hrubozrnnějších částicích popela nebo bývají rovnoměrně rozděleny mezi 

produkty spalování a mezi částice různých velikostí. Tyto pevné částice pak bývají s vysokou 

účinností zachytávány v elektroodlučovačích, tkaninových filtrech, cyklonech atd. Jde o 

typické lithofilní prvky. 

 

- Prvky skupiny 2 (např. As, Cd, Ga, Ge, Pb, Sb, Sn, Te, Tl, Zn): vykazují těkavé 

chování ve spalovací komoře, ale kondenzují při dalším průchodu elektrárnou. Z tohoto 

důvodu bývají často obohacené na jemnozrnných částicích. Pro tyto prvky je typický 

chalkofilní charakter. 

 

- Prvky skupiny 3 (obsahuje nejtěkavější prvky jako Hg, Br, Cl, F): jsou ochuzeny 

ve všech pevných produktech. Tyto prvky mohou dokonce zůstat v plynné fázi i při průchodu 

zařízením na odlučování popílku a mohou tak unikat do atmosféry ve větší míře neţ ostatní 

prvky. 

 Zdaleka ne všechny prvky se chovají během spalovacího procesu jednoznačně, a tudíţ 

nebylo jednoduché zařadit je pouze do uvedených skupin. Např. Ba, Be, Bi, Co, Cr, Cs, Cu, 

Mo, Ni, U, V a W vykazují přechodné chování mezi skupinami 1 a 2, zatímco B, Se a I spíše 
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mezi 2. a 3. skupinou. Proměnlivost chování těchto prvků je dána především výraznou 

závislostí jejich redistribuce na procesních parametrech spalování či na typu spalovaného uhlí.  

Na Obr. 2. je graficky znázorněno rozdělení prvků do skupin podle jejich těkavosti [22,24]. 

 

Obr. 2.  Klasifikace prvků podle jejich chování během spalování [22,24].  

 

 Obsahy stopových prvků se často zvyšují s klesající velikostí částic popela [27-37]. 

Tyto submikronové částice ÚP vykazují vysoké hodnoty specifického povrchu, proto je zde 

moţnost navázání stopových prvků vyšší. Z důvodu obtíţnějšího záchytu těchto 

jemnozrnných frakcí popílku (obohacených stopovými prvky) mohou tyto částice procházet 

odlučovacím zařízením a dále unikat do atmosféry [38-43]. 
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4.2.  METODY POPISU CHOVÁNÍ PRVKŦ PŘI SPALOVÁNÍ UHLÍ 

Kvantitativní popis míry přerozdělení prvků v průběhu spalovacího procesu zahrnuje 

několik postupů.  První moţností, jak popsat přerozdělení prvků při spalování uhlí, je bilanční 

metoda. Jejím základem je vyjádření podílů jednotlivých prvků, které se přerozdělily do 

popela, popílku a emisí [44]. Tuto metodu ve svých publikacích pouţívají např. Klein et 

al.[45] nebo Martel a Rentz [46]. 

Další moţností je vyjádření obohacení / ochuzení prvků v produktech spalování ve 

srovnání s původním uhlím. Jelikoţ je mnoho prvků obsaţeno v pevných produktech 

spalování v podobném relativním zastoupení (vzhledem k anorganickému podílu) jako ve 

spalovaném uhlí, jsou jejich obsahy v popelech kvůli vyhoření organické části uhlí vyšší (a 

např. úniku CO2 z uhličitanů atd.). Proto byly pro názornější popis redistribuce prvků 

zavedeny některé veličiny, které zohledňují tuto skutečnost [44].  

Chování prvků pomocí faktoru obohacení EF (Enrichment factor) popisuje Clarke 

[47]. Nejprve jsou obsahy prvků v uhlí, popelu či popílku vztaţeny na stejný obsah vhodně 

zvoleného prvku, o kterém se obecně předpokládá jeho netěkavé chování. Hodnota EF daného 

prvku v popelu či popílku se pak získá jako podíl jeho přepočtených obsahů v popelu (či 

popílku) a v uhlí. 

Meij [48] pro tuto problematiku zavedla veličinu udávající relativní obohacení RE 

(Relative enrichment). Stejně jako Clarke nejprve normalizuje obsahy prvků ve studovaných 

materiálech na srovnatelné sloţení, pro tento případ jsou obsahy prvků děleny obsahem 

popela A
d
 ve vzorku. Hodnota RE se pak získá jako podíl těchto obsahů (přepočtených na 

stejnou hodnotu A
d
) v popelu (či popílku) a v uhlí. 

V obou těchto případech se pak porovnávají vypočtené hodnoty EF nebo RE pro 

jednotlivé prvky v popelu a popílku. Je-li pro daný prvek získán EF či RE menší neţ 1, je 

takový prvek v popelu ochuzen (ve srovnání s uhlím), pokud jsou naopak hodnoty EF či RE 

vyšší neţ 1, prvek je v daném materiálu obohacen. Těkavé prvky jsou v popelu ochuzeny v 

důsledku vytěkání z uhelné částice v průběhu spalování. Pokud u těchto volatilizovaných 

prvků nedojde k následné kondenzaci / sorpci ještě před průchodem kouřového plynu 

odlučovacím zařízením, jsou v plynné fázi emitovány do atmosféry [44]. 
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4.3.  PEVNÉ A PLYNNÉ EMISE 

 

4.3.1.  PEVNÉ EMISE 

 Regulace úniku pevných částic popílku do atmosféry je otázkou účinnosti 

odlučovacího zařízení, která je obecně velmi vysoká. Rovněţ technické parametry 

spalovacího zařízení ovlivňují redistribuci prvků během spalování.  Např. výkon kotle, typ 

pouţitého odlučovače a teplota, při které pracuje, mají velký vliv jak na mnoţství pevných 

emisí, tak i na rovnováhu plynná – pevná fáze těkavějších substancí obsaţených v kouřovém 

plynu [24,49,50-53].  

 Bylo navrţeno několik zařízení na omezování emisí pevných částic do atmosféry: ze 

všech v současné době běţně dostupných především elektrostatické odlučovače a tkaninové 

filtry jsou schopné obstát při velmi přísných omezeních regulujících úniky pevných emisí do 

atmosféry [24,55,56]. Porovnání účinnosti záchytu pevných částic při pouţití 

elektrostatických odlučovačů a tkaninových filtrů pro různou velikost částic popílku je patrné 

z Obr. 3.  

 

 

Obr. 3. Zachytávací účinnost elektrostatických odlučovačů a tkaninových filtrů v závislosti na 

velikosti částic popílku [24]. 
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Z Obr. 3 jednoznačně vyplývá, ţe účinnost záchytu pevných částic popílku i velmi 

malých rozměrů je poměrně vysoká – u elektrostatických odlučovačů činí přibliţně 99 % a u 

tkaninových filtrů je ještě vyšší – cca 99,9 % či lepší. Z uvedeného je zřejmé, ţe hlavním 

zdrojem emisí toxických stopových prvků do ţivotního prostředí nejsou pevné částice 

popílku, ale spíše plynná fáze (kouřový plyn) procházející odlučovacím zařízením. 

 

4.3.2. PLYNNÉ EMISE 

 Je známou skutečností, ţe plynné emise bohuţel ve větší či menší míře procházejí 

odlučovacím zařízením. Proto klíčovou informací při studiu redistribuce stopových prvků 

mezi jednotlivé produkty spalování jsou nejen podíly prvků v pevných produktech spalování, 

ale především podíly uvolněné v plynné fázi do emisí. 

 V následujícím textu budou uvedeny výsledky několika autorů zabývajících se 

rozdělením prvků mezi jednotlivé produkty spalování. Hlavní pozornost v této kapitole však 

bude zaměřena na podíly jednotlivých prvků v plynných emisích. 

 

Obr. 4. Rozdělení prvků mezi produkty spalování [57]. 

 

FG – kouřový plyn 

FA – úletový popílek 

SBA – loţový popel (malé 

částice) 

LBA – loţový popel (velké 

částice) 
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 Na Obr. 4 je znázorněna distribuce As, Se, Pb, Zn, Cd, Hg, B, Cl a S při 3 spalovacích 

testech, kterou publikoval Li et al. [57]. Z výsledků je zřejmé, ţe u As, Se, Pb, Zn a Hg 

nebyly získány výraznější podíly těchto prvků uvolněné v plynné formě do emisí. Naopak u 

Cd, B, Cl a S byly v kouřovém plynu zjištěny výraznější podíly, které se měnily v závislosti 

na podmínkách spalovacích testů. 

      

Obr. 5. Rozdělení prvků mezi produkty spalování [58]. 

 

Podobné rozdělení můţeme také najít v práci od Huanga et al. [58], odkud byl převzat 

Obr. 5. Podle jeho výsledků je Hg obsaţena z 80 % v kouřovém plynu a pouze z 20 % 

v úletovém popílku. U Cr a Se jsou podíly v plynné fázi niţší neţ u Hg, ale přesto významné 

(cca 40 – 50 %). Asi 15 % -ní podíl v emisích byl zjištěn rovněţ u Mn, zatímco Pb, Zn a Cd 

byly přítomné pouze v pevných produktech spalování. 

 

Obr. 6. Rozdělení prvků mezi produkty spalování [59].  
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Další rozdělení prvků mezi jednotlivé produkty spalování publikoval Xu et al. [59] a je 

patrné pro 21 studovaných prvků na Obr. 6. Většina z uvedených prvků je rozdělena 

mezi úletový popílek a loţový popel, tj. pevné produkty spalování. Avšak B, Hg a Se se 

kromě popelů nacházejí také v plynných emisích, coţ představuje poněkud větší riziko 

z hlediska ţivotního prostředí. Malé mnoţství Cd bylo obsaţeno rovněţ v pevných emisích. 

Z Obr. 4, 5 a 6 a informací uvedených v této kapitole je zřejmé, ţe podíly prvků 

uvolněné do emisí se velmi liší pro jednotlivé prvky. Zatímco u některých prvků jde jen o 

několik %, u jiných prvků můţe jít o podstatnou a převládající část celé hmotové bilance při 

spalovacím testu. Z uvedeného je rovněţ patrná velká variabilita výsledků získaných pro daný 

prvek od jednotlivých autorů, coţ jednoznačně dokládá výrazný vliv podmínek spalování a 

typu pouţitého uhlí na těkavost studovaných prvků během spalování. 
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5.  NEDOPAL 

Z výše uvedeného je zřejmé, ţe emise toxických těkavých prvků by bylo moţné 

výrazně sníţit záchytem jejich plynné fáze na pevné částice (popílku, sorbetu apod.). 

Za tímto účelem se testuje nejčastěji aktivní uhlí, které je však poměrně drahé. 

V posledních letech se výzkum zaměřuje také na nedopal – nespálenou organickou část uhlí 

přítomnou v popelech. 

Bylo zjištěno, ţe se zvyšujícím se obsahem nedopalu v popelu často narůstají také 

obsahy těkavých prvků – především Hg, ale také Se, As, Cl apod. Závislost mezi obsahy Hg a 

Se a obsahy nedopalu ve frakcích popílku ze 4 elektráren byla studována v práci López – 

Antón et al. [60], ze které byl převzat Obr. 7. V prvních 3 elektrárnách šlo o práškové 

spalování uhlí při 1300 °C, v posledním případě šlo spalování uhlí ve fluidní vrstvě společně 

s odpady a vápencem při 850 °C. z uvedených obrázků vyplývá, ţe průběh jednotlivých 

závislostí se výrazně liší pro jednotlivé spalovací jednotky a ţe nebyl získán jednoznačný 

trend v chování těchto 2 prvků. 

 

Obr. 7. Závislost obsahů Hg a Se ve frakcích úletového popílku v závislosti na obsahu 

nedopalu (měřen jako ZŢ) [60].  
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Další studie [61] porovnává obsah nedopalu s obsahy prvků, které jsou zde vyneseny 

jako logaritmy koncentrací ln (wi). Jak je z  Obr. 8 patrné, s rostoucím obsahem nedopalu se 

obsahy všech prvků postupně zvyšují. Výjimkou jsou pouze S, u které je pokles obsahů 

s rostoucím obsahem nedopalu způsoben pravděpodobně její interakcí s vápencem, 

přidávaným v průběhu spalování uhlí kvůli desulfurizaci spalin za tvorby pevného anhydritu. 

 

Obr. 8. Obsahy prvků v úletovém popílku v závislosti na obsahu nedopalu a.) při spalování 

černého uhlí a b.) při spalování hnědého uhlí ve 2 fluidních elektrárnách [61]. 
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

6.  STUDOVANÉ VZORKY, PŘÍSTROJE A METODY 

6.1.  VZORKY 

 V této práci byly studovány vzorky uhlí, nedopalu a především popelů odebraných při 

spalování uhlí v elektrárně s cirkulující fluidní vrstvou. Odebrán byl vzorek loţového popela a 

největší pozornost byla zaměřena na 3 vzorky úletového popílku odebrané z 3 sekcí 

odlučovače. 

Dílčí vzorky uhlí i popílků byly v elektrárně odebrány vţdy v pravidelných časových 

intervalech, po smíchání a kvartaci příslušných dílčích vzorků byly připraveny průměrné 

reprezentativní vzorky určené pro další práci v laboratoři. 

 Z 3 vzorků úletového popílku odebraných v elektrárně (Sekce 1, 2 a 3) byly dále 

připraveny zrnitostní frakce sítováním na sítech o velikosti ok 0,032; 0,036; 0,040; 0,050; 

0,053; 0,056; 0,063; 0,071; 0,080; 0,090; 0,100; 0,125 mm. 

 Z loţového popela byla kvartací vyčleněna jeho reprezentativní část, která byla po 

homogenizaci (mletí) připravena k analýze. 

Studované vzorky jsou uvedeny v Tab. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Tab. 5. Přehled studovaných vzorků. 

Uhlí (U) Celkový vzorek 

Loţový popel (LP) Celkový vzorek 

Ú
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 (
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Celkový vzorek 
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m
m

) 

< 0,032 

0,032 - 0,036 

0,036 - 0,040 

0,040 - 0,050 

0,050 - 0,053 

0,053 - 0,056 

0,056 - 0,063 

0,063 - 0,071  

0,071 - 0,080 

0,080 - 0,090 

0,090 - 0,100 

0,100 - 0,125 

> 0,125 
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 (
S
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Celkový vzorek 
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m

) 

< 0,032 

0,032 - 0,036 

0,036 - 0,040 

0,040 - 0,050 

0,050 - 0,063 

0,063 - 0,080  

> 0,080 

S
E
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 3

 (
S

3
) 

Celkový vzorek 
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 (

m
m

) 

< 0,040 

0,040 - 0,050 

0,050 - 0,053 

0,053 - 0,063 

0,063 - 0,080  

> 0,080 
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6.2.  PŘÍSTROJE A METODY 

6.2.1.  PRVKOVÁ ANALÝZA 

 Prvková analýza byla provedena na přístroji XEPOS fy SPECTRO. Je to energiově – 

disperzní rtg fluorescenční spektrometr vybavený Pd rentgenkou (s Be okénkem) a Si – „drift 

chamber“ detektorem, jehoţ chlazení je zaloţeno na principu Peltierova efektu (tj. není 

chlazen kapalným dusíkem, ale polovodičově na teplotu asi – 11°C). Primární záření 

z rentgenky dopadá na polarizační terčík (v přístroji jsou celkem 3 – HOPG, Mo a Al2O3). 

Odtud na vzorek dopadá záření, které je jiţ polarizované, coţ výrazně sniţuje meze detekce 

(stanovitelnosti) pro studované prvky. Vzorky byly měřeny ve formě lisovaných tablet (4 g 

vzorku + 0,9 g vosku), měření probíhalo ve vakuu. 

 

6.2.2. STANOVENÍ OBSAHU POPELA VE VZORKU 

 Obsah popela ve vzorcích byl stanoven gravimetricky ţíháním v muflové peci při 

teplotě 815°C. 

 

6.2.3. STANOVENÍ OBSAHU NEDOPALU 

 Stanovení obsahu nedopalu (organicky vázaného uhlíku) bylo provedeno po 

odstranění uhličitanů louţením vzorků ve zředěné HCl (2:1). Za občasného míchání byl 

vzorek louţen 2 hodiny. Pak byla suspenze odstředěna při 3000 rpm, roztok nad usazeninou 

byl slit a sediment byl dále 3x promyt redestilovanou vodou a vţdy znovu odstředěn. 

 V takto připravených vzorcích byl obsah nedopalu stanoven coulometrickou titrací po 

záchytu CO2 (uvolněného spalováním vzorku při 1100°C) do roztoku BaClO4. 
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7.  VÝSLEDKY A DISKUZE 

7.1. ANALÝZA UHLÍ A POPELŦ 

7.1.1.  CELKOVÉ VZORKY 

 Chemická analýza uhlí, loţového popela a úletových popílků odebraných za 3 sekcí 

odlučovače byla provedena metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie. Získané 

výsledky jsou společně s hodnotami obsahu popela studovaného materiálu uvedeny v Tab. 6. 

 

Tab. 6. Analýza uhlí (U), loţového popela (LP) a úletových popílků (UP) z 3 sekcí 

odlučovače (S1, S2 a S3). 

 
U LP UPS1 UPS2 UPS3 

A (%) 19,56 98,42 96,63 92,01 90,66 

Na2O (%) < 0,16 < 0,31 < 0,33 < 0,31 < 0,30 

MgO (%) < 0,04 0,92 0,42 0,64 0,72 

Al2O3 (%) 3,57 24,65 19,85 20,14 19,55 

SiO2 (%) 9,23 47,35 39,17 36,58 36,39 

P2O5 (%) 0,07 0,27 0,39 0,73 0,74 

K2O (%) 0,27 2,97 1,53 1,65 1,57 

CaO (%) 0,31 9,20 20,25 18,71 16,31 

MnO (%) 0,01 0,11 0,05 0,06 0,06 

Fe2O3 (%) 2,06 7,91 7,00 6,60 6,80 

S (%) 1,50 1,43 2,45 2,32 2,47 

Cl (ppm) 152,7 138,7 182,0 545,6 834,0 

V (ppm) 55,1 139,0 231,0 299,0 438,0 

Cr (ppm) 11 33 48 71 118 

Ni (ppm) 15,3 63,5 78,2 123,0 187,3 

Cu (ppm) 15,1 64,5 83,6 131,8 158,1 

Zn (ppm) 16,0 99,0 98,7 131,7 162,3 

Ga (ppm) 5,5 30,8 31,7 35,8 41,2 

Ge (ppm) 1,6 10,5 10,4 15,1 34,0 

As (ppm) 83,8 105,8 314,3 470,2 641,3 

Se (ppm) 0,8 1,3 5,5 10,2 15,1 

Br (ppm) 2,6 2,0 9,7 30,0 45,5 

Rb (ppm) 17,7 133,8 98,0 85,5 79,6 

Sr (ppm) 87,9 170,7 409,0 579,3 593,3 

Y (ppm) 4,4 29,0 35,2 48,3 72,1 

Ba (ppm) 45 334 469 723 882 

Pb (ppm) 7,0 50,5 62,8 61,8 67,1 

Th (ppm) 4,0 21,0 20,7 26,5 26,1 
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 Porovnáme-li prvkové sloţení uhlí (Tab. 6) s údaji publikovanými v literatuře (Tab. 2 

v kap. 2.2), z uvedeného je zřejmé, ţe obsahy některých prvků poněkud převyšují průměrné 

hodnoty publikované Bouškou a Peškem [6]. Jde např. o Cl, V, Ga a As. U Cl a V naměřené 

hodnoty spadají do intervalu uvedeného Swainem [5], avšak As výrazně převyšuje i 

maximální hodnotu uvedenou tímto autorem. Uhlí studované v této práci tedy kaţdopádně 

vykazovalo vysoký obsah As.  

 Výsledky chemické analýzy loţového popela a úletových popílků byly porovnány 

graficky a jsou znázorněny na Obr. 9 – 11. 

 Z grafů vynesených na Obr. 9 je patrné vzájemné odlišné chování jednotlivých 

majoritních prvků. U K2O, MgO, SiO2 a Al2O3 byly zjištěny vyšší obsahy v LP ve srovnání 

s jednotlivými sekcemi UP, coţ je typické pro chování málo těkavých aţ netěkavých prvků. 

Vyšší obsahy ve frakcích UP byly naopak zjištěny u P2O5, CaO a SO3. U Fe2O3 a MnO byly 

obsahy ve všech 4 studovaných vzorcích přibliţně stejné.  

 Na Obr. 10 mají všechny uvedené prvky (Se, Br, ge, ZH, Ga, Y a Zn) nejniţší obsahy 

v LP a v úletových popílcích z jednotlivých sekcí odlučovače jejich obsahy postupně narůstají 

aţ k sekci 3. Výjimku tvoří pouze Rb, coţ je typický lithofilní prvek, který obvykle vykazuje 

netěkavé chování. 

 Obsahy Cr, Ni, Cu, Pb, Sr, As, V, Cl a Ba jsou vyneseny na Obr. 11, odkud 

jednoznačně vyplývá nárůst koncentrací těchto prvků od LP k UP, přičemţ zde se obsahy 

zvyšují od 1. sekce aţ ke 3. sekci popílků z odlučovače. Pro všechny je tedy charakteristické 

těkavé chování.  

 Z Obr. 10 a 11 tedy (s výjimkou Rb) vyplývá více či méně těkavé chování především 

těchto prvků: Se, Br, Ge, Zn, Y, Ga, Ni, Cu, Cr, Sr, As, V, Cl a Ba. Jejich vyšší obsahy v UP 

ve srovnání s LP jsou způsobeny jejich odtěkáním ve spalovací komoře (ochuzení v LP) a 

jejich následnou kondenzací na pevných částicích popílků obsaţených v kouřovém plynu 

(obohacení na UP). 
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Obr. 9. Porovnání obsahů majoritních prvků (MnO, P2O5,MgO, K2O, SO3, Fe2O3, CaO, Al2O3, SiO2) v loţovém popelu a úletových popílcích z 3 

sekcí odlučovače (S1, S2 a S3). 
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Obr. 10. Porovnání obsahů stopových prvků (Se, Br, Ge, Th, Ga, Y, Zn, Rb) v loţovém popelu a úletových popílcích z 3 sekcí odlučovače (S1, 

S2 a S3). 
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Obr. 11. Porovnání obsahů stopových prvků (Cr, Ni, Cu, Pb, Sr, As, V, Cl, Ba) v loţovém popelu a úletových popílcích z 3 sekcí odlučovače (S1, 

S2 a S3). 
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7.1.2.  ZRNITOSTNÍ FRAKCE 

7.1.2.1.  PROCENTUÁLNÍ ZASTOUPENÍ ZRNITOSTNÍCH FRAKCÍ 

 Zrnitostní frakce byly připraveny na sítech o velikosti ok 0,032; 0,036; 0,040; 0,050; 

0,053; 0,056; 0,063; 0,071; 0,080; 0,090; 0,100; 0,125 mm. Hmotnostní podíly těchto frakcí 

(přepočtené vţdy na celkovou hmotnost vzorku po sítování) jsou uvedeny v Tab. 7 a graficky 

znázorněny na Obr. 12.  

 

Tab. 7. Hmotnostní zastoupení jednotlivých zrnitostních frakcí úletových popílků z 3 sekcí 

odlučovače. 

Velikost ok [mm] UPS1 [%] UPS2 [%] UPS3 [%] 

< 0,032 6,55 7,82 

<
 0

,0
4
0

 

12,10 0,032 - 0,036 8,84 8,77 

0,036 - 0,040 4,73 24,41 

0,040 - 0,050 9,30 14,45 13,17 

0,050 - 0,053 13,57 

0
,0

5
0
 -

 

0
,0

6
3
 

27,49 
32,74 

0,053 - 0,056 5,49 

0,056 - 0,063 12,50 16,37 

0,063 - 0,071  8,54 
7,58 9,25 

0,071 - 0,080 3,81 

0,080 - 0,090 9,91 

>
 0

,0
8
0

 

9,48 

>
 0

,0
8
0

 

16,37 
0,090 - 0,100 5,03 

0,100 - 0,125 6,40 

> 0,125 5,34 

 

Frakce, jejichţ mnoţství nebylo dostatečné pro provedení všech potřebných analýz, byly 

sloučeny, aby bylo k dispozici dostatek vzorku. 
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Obr. 12. Procentuální zastoupení zrnitostních frakcí úletových popílků z 3 sekcí odlučovače. 
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7.1.2.2.  PRVKOVÁ ANALÝZA ZRNITOSTNÍCH FRAKCÍ 

 

Tab. 8. Obsah popela (A) a chemická analýza zrnitostních frakcí úletového popílku z 1. sekce 

odlučovače (UPS1) – 1. část. 

  C
el

k
. 
v
zo

re
k
 

<
 0

,0
3
2

 

0
,0

3
2
 -

 0
,0

3
6
 

0
,0

3
6
 -

 0
,0

4
0
 

0
,0

4
0
 -

 0
,0

5
0
 

0
,0

5
0
 -

 0
,0

5
3
 

0
,0

5
3
 -

 0
,0

5
6
 

A (%) 96,63 94,04 94,94 94,48 94,62 95,10 95,79 

Na2O (%) < 0,33 < 0,31 < 0,31 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,32 

MgO (%) 0,42 0,50 0,51 0,36 0,42 0,44 0,48 

Al2O3 (%) 19,85 18,11 18,61 17,83 17,78 18,20 19,05 

SiO2 (%) 39,17 35,54 36,60 34,41 34,57 35,57 37,12 

P2O5 (%) 0,39 0,47 0,49 0,43 0,46 0,46 0,43 

K2O (%) 1,53 1,28 1,32 1,32 1,31 1,34 1,42 

CaO (%) 20,25 24,02 22,52 24,74 23,99 23,27 21,59 

MnO (%) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Fe2O3 (%) 7,00 6,96 7,22 7,93 7,62 8,51 8,84 

S (%) 2,45 2,69 2,45 2,88 2,65 2,50 2,58 

Cl (ppm) 182,0 290,5 260,9 270,0 251,2 254,2 235,6 

V (ppm) 231 279 242 209 231 232 184 

Cr (ppm) 47,5 47,4 37,0 38,0 46,2 46,7 39,0 

Ni (ppm) 78,2 85,5 89,4 65,3 81,1 73,0 65,5 

Cu (ppm) 83,6 107 111,2 94,8 99,4 92,4 86,5 

Zn (ppm) 98,7 106,3 97,9 90,3 102,3 106,7 88,9 

Ga (ppm) 31,7 28,0 30,3 27,5 28,3 31,0 23,8 

Ge (ppm) 10,4 11,4 10,4 7,1 10,3 10,6 4,9 

As (ppm) 314,3 440,4 489,2 330,6 405,7 377,1 308,9 

Se (ppm) 5,5 13,5 9,9 7,8 9,7 8,3 7,0 

Br (ppm) 9,7 16,9 16,1 13,9 12,3 12,5 10,4 

Rb (ppm) 98 71,8 76,7 73,9 77,8 76,3 83,5 

Sr (ppm) 409 477 518 414 452 434 393 

Y (ppm) 35,2 41,4 46,9 30,3 37,4 34,6 30,8 

Ba (ppm) 469 461 467 471 467 495 400 

Pb (ppm) 62,8 48,4 55,9 50,8 52,4 51,8 54,7 

Th (ppm) 20,7 23,7 22,1 21,6 22,8 19,3 16,3 
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Tab. 9. Obsah popela (A) a chemická analýza zrnitostních frakcí úletového popílku z 1. sekce 

odlučovače (UPS1) – 2. část. 

  

0
,0

5
6
 -

 0
,0

6
3
 

0
,0

6
3
 -

 0
,0

7
1
  

0
,0

7
1
 -

 0
,0

8
0
 

0
,0

8
0
 -

 0
,0

9
0
 

0
,0

9
0
 -

 0
,1

0
0
 

0
,1

0
0
 -

 0
,1

2
5
 

>
 0

,1
2
5

 

A (%) 96,16 96,95 95,84 98,19 98,08 98,53 98,30 

Na2O (%) < 0,33 < 0,32 < 0,36 < 0,34 < 0,32 < 0,33 < 0,34 

MgO (%) 0,34 0,35 0,32 0,45 0,32 0,37 0,33 

Al2O3 (%) 19,17 21,76 19,92 22,60 23,52 25,57 28,00 

SiO2 (%) 37,76 44,02 39,43 44,81 47,47 51,29 45,33 

P2O5 (%) 0,34 0,35 0,29 0,40 0,36 0,35 0,38 

K2O (%) 1,51 1,85 1,69 1,99 1,97 2,19 1,81 

CaO (%) 22,75 15,83 21,12 15,22 12,90 9,63 12,04 

MnO (%) 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,04 0,04 

Fe2O3 (%) 8,11 6,26 3,71 5,36 4,32 3,70 4,22 

S (%) 2,42 2,04 2,90 2,17 2,18 1,48 1,73 

Cl (ppm) 198,8 107,3 123 102,9 108,0 61,4 121,0 

V (ppm) 147 143 259 323 187 194 247 

Cr (ppm) 38 37 31 52 30 65 75 

Ni (ppm) 61,0 65,1 46,3 69,0 72,8 73,3 98,5 

Cu (ppm) 68,1 76,1 63,4 68,3 69,6 62,7 70,9 

Zn (ppm) 100,3 88 68,6 96,1 106,5 116,3 150,5 

Ga (ppm) 22,5 28,3 27,5 31,7 36,6 37,7 38,9 

Ge (ppm) 7,9 6,4 8,3 8,0 10,4 10,5 20,2 

As (ppm) 244,6 211,5 215,2 228,2 213,5 162,4 213 

Se (ppm) 3,7 3,2 1,1 3,1 1,1 1,7 0,6 

Br (ppm) 9,5 4,9 4,1 4,7 2,8 1,1 2,8 

Rb (ppm) 84,6 104,5 104,3 116,8 135,7 146,3 141,7 

Sr (ppm) 329,9 347,1 319,8 349,1 372,7 359,6 369,7 

Y (ppm) 29,0 27,7 22,7 30,6 32,5 33,0 35,3 

Ba (ppm) 441 462 317 406 547 593 657 

Pb (ppm) 51,4 67,4 67,9 67,5 78,5 67,1 66,3 

Th (ppm) 17,2 21,8 15,1 20,9 23,4 25,4 26,6 
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Tab. 10. Obsah popela (A) a chemická analýza zrnitostních frakcí úletového popílku z 2. 

sekce odlučovače (UPS2). 

  

C
el

k
o
v
ý
 v

zo
re

k
 

<
0
,0

3
2

 

0
,0

3
2
 -

 0
,0

3
6
 

0
,0

3
6
 -

 0
,0

4
0
 

0
,0

4
0
 -

 0
,0

5
0
 

0
,0

5
0
 -

 0
,0

6
3
 

0
,0

6
3
 -

 0
,0

8
0
  

>
0
,0

8
0

 

A (%) 92,01 90,14 93,84 93,49 93,29 92,65 90,65 91,19 

Na2O (%) < 0,31 < 0,30 < 0,31 < 0,30 < 0,29 < 0,29 < 0,29 < 0,30 

MgO (%) 0,64 0,66 0,69 0,64 0,64 0,61 0,55 0,67 

Al2O3 (%) 20,14 18,99 19,33 19,65 19,60 19,56 19,73 19,15 

SiO2 (%) 36,58 36,00 36,68 37,11 37,00 36,91 37,10 37,41 

P2O5 (%) 0,73 0,67 0,73 0,71 0,73 0,70 0,66 0,65 

K2O (%) 1,65 1,57 1,62 1,61 1,63 1,61 1,65 1,65 

CaO (%) 18,71 19,69 19,65 19,43 19,01 18,82 17,42 17,99 

MnO (%) 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 

Fe2O3 (%) 6,60 6,16 6,78 6,48 6,72 6,65 5,97 5,88 

S (%) 2,32 2,18 2,33 2,29 2,29 2,18 2,06 2,19 

Cl (ppm) 545,6 592,3 506,8 515,6 516,9 541,2 540,4 607 

V (ppm) 299 295 249 363 304 319 320 259 

Cr (ppm) 71,0 81,6 74,0 62,5 105,0 72,9 70,8 61,9 

Ni (ppm) 123,0 122,2 126,6 122,0 119,8 115,6 125,3 101,1 

Cu (ppm) 131,8 135,8 132,3 127,0 136,8 120,5 116,8 136,5 

Zn (ppm) 131,7 136,7 126,8 141,1 142,8 137,0 125,0 131,8 

Ga (ppm) 35,8 35,1 34,4 35,6 39,3 30,5 31,4 33,8 

Ge (ppm) 15,1 12,2 18,4 13,8 16,0 14,0 15,0 12,2 

As (ppm) 470,2 402,0 502,6 480,5 480,8 440,4 461,2 383,0 

Se (ppm) 10,2 12,8 11,7 11,0 11,8 9,5 11,8 8,6 

Br (ppm) 30,0 36,4 29,9 29,4 29,6 28,9 32,3 27,7 

Rb (ppm) 85,5 82,5 82,1 83,9 83,5 86,6 89,1 92,4 

Sr (ppm) 579,3 563,6 582,0 581,7 569,6 554,5 537,5 509,5 

Y (ppm) 48,3 47,8 51,3 52,4 54,0 49,9 49,5 45,0 

Ba (ppm) 723 648 719 745 700 687 619 656 

Pb (ppm) 61,8 59,0 59,7 63,3 63,5 58,9 61,4 61,6 

Th (ppm) 26,5 24,6 25,8 32,2 29,1 28,1 22,3 24,9 
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Tab. 11. Obsah popela (A) a chemická analýza zrnitostních frakcí úletového popílku z 3. 

sekce odlučovače (UPS3). 

  

C
el

k
o
v
ý
 v

zo
re

k
 

<
0
,0

4
0

 

0
,0

4
0
 -

 0
,0

5
0
 

0
,0

5
0
 -

 0
,0

5
3
 

0
,0

5
6
 -

 0
,0

6
3
 

0
,0

6
3
 -

 0
,0

8
0
  

>
0
,0

8
0

 

A (%) 90,66 88,15 91,49 91,89 91,24 90,30 91,39 

Na2O (%) < 0,30 < 0,31 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,31 

MgO (%) 0,72 0,68 0,70 0,70 0,65 0,71 0,77 

Al2O3 (%) 19,55 19,70 20,32 20,45 20,47 20,11 20,25 

SiO2 (%) 36,39 35,32 36,40 36,67 36,38 35,98 36,20 

P2O5 (%) 0,74 0,75 0,78 0,78 0,78 0,76 0,77 

K2O (%) 1,57 1,60 1,67 1,67 1,64 1,61 1,60 

CaO (%) 16,31 16,10 16,36 15,87 15,70 15,80 16,23 

MnO (%) 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 

Fe2O3 (%) 6,80 6,20 6,50 6,67 6,42 6,32 6,79 

S (%) 2,47 2,39 2,51 2,48 2,40 2,37 2,40 

Cl (ppm) 834 851 715 722 911 863 772 

V (ppm) 438 394 436 439 405 374 421 

Cr (ppm) 118 113 122 132 139 108 117 

Ni (ppm) 187,3 176,4 177,9 183,0 185,8 175,5 179,8 

Cu (ppm) 158,1 152,6 160,1 165,4 161,0 155,7 170,2 

Zn (ppm) 162,3 149,4 160,8 165,4 150,7 155,2 164,5 

Ga (ppm) 41,2 42,6 45,1 42,4 39,8 43,6 44,0 

Ge (ppm) 34,0 30,8 33,5 34,9 30,9 30,3 34,7 

As (ppm) 641,3 602,4 664,9 685,4 650,7 689,9 671,9 

Se (ppm) 15,1 18,8 15,3 16,0 15,7 14,2 13,4 

Br (ppm) 45,5 43,1 44,1 40,5 46,0 47,0 41,8 

Rb (ppm) 79,6 78,4 82,4 80,6 80,1 81,3 79,2 

Sr (ppm) 593,3 596,8 609,6 621 601,8 604,7 616,3 

Y (ppm) 72,1 55,0 62,5 85,1 57,4 59,1 59,6 

Ba (ppm) 882 820 832 865 857 879 898 

Pb (ppm) 67,1 69,3 68,1 71,6 68,7 68,4 72,1 

Th (ppm) 26,1 26,5 27,3 31,2 25,8 24,3 25,0 
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 Obsahy majoritních, minoritních a stopových prvků v zrnitostních frakcích úletových 

popílků byly stanoveny metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie a jsou shrnuty 

v Tab. 8 – 11. V těchto tabulkách jsou rovněţ uvedeny hodnoty obsahu popela (A) těchto 

vzorků v %. 

 Kromě vyšších obsahů v popílku z 2. a 3. sekce (oproti 1. sekci) byl u většiny prvků 

zjištěn obecný pokles jejich obsahů s rostoucí velikostí zrn frakce. Nejvíce markantní je tento 

vliv u frakcí popílku z 1. sekce odlučovače, kde u hrubozrnných frakcí byly zjištěny nejniţší 

obsahy většiny prvků. Popsané chování se nejvýrazněji projevilo u velmi těkavých prvků – 

Cl, As, Se, Br, ale také u Cu či Ni. Naopak u Rb byly v hrubozrnných frakcích (především 

popílku z 1. sekce) zjištěny obsahy nejvyšší. Chování Pb, Th či Ga nevykazovalo ţádný 

jednoznačný trend.  

 Popsané výsledky souvisejí s volatilizačně – kondenzačním mechanismem chování 

prvků při spalovacích procesech popsaným v literatuře [62].  
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7.2.    NEDOPAL 

 V důsledku přídavku vápence (jako odsiřovacího media) při spalování uhlí pak jeho 

nerozloţený zbytek přechází do popelů, coţ poněkud ztěţuje stanovení nedopalu v těchto 

materiálech. Proto byly před vlastním stanovením zbytky uhličitanů přítomné v popelech 

odstraněny louţením vzorků ve zředěné HCl. Obsahy nedopalu byly stanoveny jak 

v celkových vzorcích popelů, tak i v jejich zrnitostních frakcích. Výsledky analýzy jsou 

uvedeny v Tab. 12. 

 

Tab. 12. Obsahy nedopalu v úletovém popílku v hmotnostních %. 

  UPS1 UPS2 UPS3 

Celkový vzorek 1,29 3,98 4,78 

Z
rn

it
o
st

n
í 

fr
ak

ce
 

< 0,032 2,31 5,39 

<
 0

,0
4
0

 

7,15 0,032 - 0,036 2,03 3,99 

0,036 - 0,040 1,78 3,65 

0,040 - 0,050 1,70 3,32 4,19 

0,050 - 0,053 1,83 

0
,0

5
0
 -

 

0
,0

6
3
 

4,20 
4,43 

0,053 - 0,056 1,35 

0,056 - 0,063 1,14 5,53 

0,063 - 0,071  0,99 
5,14 5,82 

0,071 - 0,080 0,70 

0,080 - 0,090 0,68 

>
 0

,0
8
0

 

3,94 

>
 0

,0
8
0

 

5,22 
0,090 - 0,100 0,36 

0,100 - 0,125 0,17 

> 0,125 0,20 

 

Obsah nedopalu v celkovém vzorku loţového popela je 0,38 %. 

 Z Obr. 13 a Tab. 12 vyplývá, ţe nejvyšší obsahy nedopalu byly neměřeny ve frakcích 

UP z 3. sekce odlučovače; poměrně vysoké obsahy, i kdyţ mírně niţší neţ ve 3. sekci, byly 

zjištěny u popílku z 2. sekce odlučovače. Naopak v popílku z 1. sekce odlučovače byly 

obsahy nedopalu relativně nízké (max. 2,3 %). 
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Obr. 13. Obsahy nedopalu v pevných produktech spalování uhlí (v %). 
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7.3.  DISTRIBUCE STOPOVÝCH PRVKŦ VE FRAKCÍCH ÚLETOVÉHO 

POPÍLKU 

 Jak jiţ bylo zmíněno v teoretické části, záchyt pevných částic popela přítomných 

v kouřovém plynu je téměř kvantitativní. Naopak těkavé prvky, přítomné z velké části 

v plynné formě, bohuţel poměrně snadno procházejí odlučovacím zařízením. Proto je 

v posledních letech velká pozornost věnována materiálům, které by záchyt těkavých prvků 

z plynné fáze na pevné částice podpořily či usnadnily. V této souvislosti se nejčastěji studují 

sorbenty na bázi uhlíku, aluminosilikátů či alkalické sorbenty (např. obsahující Ca či Mg). 

 

7.3.1. SOUVISLOST MEZI OBSAHY STOPOVÝCH PRVKŦ A OBSAHY 

MAJORITNÍCH SLOŽEK A NEDOPALU 

 Z výše uvedených důvodů byly v této práci hodnoceny moţné souvislosti mezi obsahy 

stopových prvků a obsahy nedopalu či vybraných majoritních sloţek popílků – CaO, CaO + 

MgO, Fe2O3, Al2O3 a SiO2. Za tímto účelem bylo vyneseno 18 obrázků (14 – 31) pro 18 zde 

studovaných prvků (S, Cl, V, Cr, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Rb, Sr, Y, Ba, Pb, Th). 

 Kaţdý z těchto obrázků (Obr. 14 – Obr. 31) je dále rozdělen na 6 grafů – na 6 

závislostí obsahu daného prvků na obsahu CaO, CaO + MgO, Fe2O3, Al2O3, SiO2 a na obsahu 

nedopalu. Všechny obrázky obsahují 29 bodů odpovídajících 26 frakcím a 3 celkovým 

vzorkům úletových popílků. Vynesenými body byla proloţena lineární závislost a vypočten jí 

odpovídající korelační koeficient (uveden ve formě R
2
). 

 Je naprosto zřejmé, ţe v řadě případů neexistuje ţádná výraznější souvislost mezi 

oběma veličinami, tedy ani závislost lineární. Přesto i v těchto případech byla znázorněná 

přímka v grafech ponechána, aby i tyto velmi slabé či případně téměř ţádné korelace bylo 

moţné kvantitativně popsat a porovnat s ostatními závislostmi, čemuţ je věnována kap. 9.2 a 

Obr. 32 – 33. 
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Obr. 14. Závislost obsahů S na obsahu CaO, CaO + MgO, Fe2O3, Al2O3, SiO2 a na obsahu nedopalu v úletových popílcích. 
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Obr. 15. Závislost obsahů Cl na obsahu CaO, CaO + MgO, Fe2O3, Al2O3, SiO2 a na obsahu nedopalu v úletových popílcích. 
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Obr. 16. Závislost obsahů V na obsahu CaO, CaO + MgO, Fe2O3, Al2O3, SiO2 a na obsahu nedopalu v úletových popílcích. 
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Obr. 17. Závislost obsahů Cr na obsahu CaO, CaO + MgO, Fe2O3, Al2O3, SiO2 a na obsahu nedopalu v úletových popílcích. 
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Obr. 18. Závislost obsahů Ni na obsahu CaO, CaO + MgO, Fe2O3, Al2O3, SiO2 a na obsahu nedopalu v úletových popílcích. 
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Obr. 19. Závislost obsahů Cu na obsahu CaO, CaO + MgO, Fe2O3, Al2O3, SiO2 a na obsahu nedopalu v úletových popílcích. 
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Obr. 20. Závislost obsahů Zn na obsahu CaO, CaO + MgO, Fe2O3, Al2O3, SiO2 a na obsahu nedopalu v úletových popílcích. 
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Obr. 21. Závislost obsahů Ga na obsahu CaO, CaO + MgO, Fe2O3, Al2O3, SiO2 a na obsahu nedopalu v úletových popílcích. 
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Obr. 22. Závislost obsahů Ge na obsahu CaO, CaO + MgO, Fe2O3, Al2O3, SiO2 a na obsahu nedopalu v úletových popílcích. 
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Obr. 23. Závislost obsahů As na obsahu CaO, CaO + MgO, Fe2O3, Al2O3, SiO2 a na obsahu nedopalu v úletových popílcích. 
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Obr. 24. Závislost obsahů Se na obsahu CaO, CaO + MgO, Fe2O3, Al2O3, SiO2 a na obsahu nedopalu v úletových popílcích. 
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Obr. 25. Závislost obsahů Br na obsahu CaO, CaO + MgO, Fe2O3, Al2O3, SiO2 a na obsahu nedopalu v úletových popílcích. 
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Obr. 26. Závislost obsahů Rb na obsahu CaO, CaO + MgO, Fe2O3, Al2O3, SiO2 a na obsahu nedopalu v úletových popílcích. 
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Obr. 27. Závislost obsahů Sr na obsahu CaO, CaO + MgO, Fe2O3, Al2O3, SiO2 a na obsahu nedopalu v úletových popílcích. 
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Obr. 28. Závislost obsahů Y na obsahu CaO, CaO + MgO, Fe2O3, Al2O3, SiO2 a na obsahu nedopalu v úletových popílcích. 
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Obr. 29. Závislost obsahů Ba na obsahu CaO, CaO + MgO, Fe2O3, Al2O3, SiO2 a na obsahu nedopalu v úletových popílcích. 
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Obr. 30. Závislost obsahů Pb na obsahu CaO, CaO + MgO, Fe2O3, Al2O3, SiO2 a na obsahu nedopalu v úletových popílcích. 

 

 

 



58 

 

Obr. 31. Závislost obsahů Th na obsahu CaO, CaO + MgO, Fe2O3, Al2O3, SiO2 a na obsahu nedopalu v úletových popílcích. 
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 Z Obr. 14 vyplývá výrazná asociace S k CaO či CaO + MgO s korelačními koeficienty 

R
2
 = 0,5718 u CaO a R

2
 = 0,5807 u CaO + MgO, coţ souvisí s tvorbou anhydritu v průběhu 

spalování a potvrzuje účinnost přídavku vápence na odsíření spalin. Mírná afinita S k Fe2O3 

můţe souviset s produkty tepelného rozkladu pyritu, příp. dalších sulfidů Fe. Ostatní afinity 

S jsou nevýznamné, včetně afinity k nedopalu. 

 Vzájemně velmi podobné chování vykazoval Cl a Br, zjištěna byla velmi výrazná 

korelace s obsahem nedopalu R
2
 = 0,9157 pro Cl a R

2
 = 0,9199 pro Br, zatímco další korelace 

byly naprosto nevýznamné. 

 U As, Se, Ni, Sr a Cu byla ze všech 6 závislostí většího významu pouze korelace 

s obsahem nedopalu, avšak korelační koeficienty byly poněkud niţší neţ u Cl a Br (R
2
 = 

0,7409 pro As, R
2
 = 0,8069 pro Se, R

2
 = 0,7501 pro Ni, R

2
 = 0,8249 pro Sr a R

2
 = 0,8384 pro 

Cu). Souvislosti mezi obsahy těchto prvků a obsahy majoritních sloţek nebyly zjištěny. 

 Také u Ba, Y, Cr, V, Ge a Zn stojí za zmínku pouze jejich souvislost s obsahy 

nedopalu (R
2
 = 0,6408 pro Ba, R

2
 = 0,6165 pro Y, R

2
 = 0,5917 pro Cr, R

2
 = 0,591 pro V, R

2
 = 

0,514 pro Ge a R
2
 = 0,5501 pro Zn). 

 U Ga a Th nebyla zjištěna ţádná výraznější pozitivní korelace. U Th byl nejvyšší 

korelační koeficient (R
2
 = 0,2686) zjištěn u závislosti jeho obsahu na obsahu nedopalu, u Ga 

byla nejsilnější pozitivní korelace zjištěna s CaO a CaO + MgO (R
2
 = 0,4288 u CaO, R

2
 = 

0,3984 u CaO + MgO). Ani jedna z uvedených hodnot však nevyjadřuje výraznější závislost. 

 V případě Pb byla nejsilnější pozitivní korelace zjištěna u jeho závislosti na obsahu 

Al2O3 a SiO2 (R
2
 = 0,3336 u Al2O3 a R

2
 = 0,214 u SiO2). Ale i tyto hodnoty jsou poměrně 

nízké na to, aby popisovaly výraznější souvislost mezi studovanými veličinami. 

 Chování Rb bylo velice odlišné od ostatních studovaných prvků – pro závislosti 

obsahů Rb na obsazích Al2O3 a SiO2 byly získány velmi vysoké korelační koeficienty (R
2
 = 

0,8253 u Al2O3 a R
2
 = 0,9255 u SiO2), které dokládají významnou souvislost mezi 

studovanými veličinami. 
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7.3.2. POROVNÁNÍ DISTRIBUCE JEDNOTLIVÝCH PRVKŦ 

V ÚLETOVÝCH POPÍLCÍCH 

 Za účelem přehlednějšího vyhodnocení moţných asociací 18 studovaných prvků (S, 

Cl, V, Cr, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Rb, Sr, Y, Ba, Pb, Th) v úletových popílcích byly 

konstruovány 3 shrnující obrázky porovnávající hodnoty korelačních koeficientů získaných 

vyhodnocením závislostí uvedených na Obr. 14 – 31. 

 Na Obr. 32 jsou proti sobě vyneseny korelační koeficienty získané ze závislostí na 

obsahu CaO a na obsahu nedopalu, na Obr. 33 jde o korelační koeficienty získané při 

vyhodnocení závislostí na obsahu Fe2O3 a obsahu nedopalu a na Obr. 34 jde o korelační 

koeficienty pro Al2O3 a obsah nedopalu.  

 Chování prvků a jejich vynesené hodnoty kladných korelačních koeficientů R
2
 byly 

hodnoceny podle následujícího přehledu: 

Hodnoty R
2
 Míra asociace prvku v UP 

0,5 – 0,7 

0,7 – 0,85 

> 0,85 

mírná afinita 

méně výrazná afinita 

výrazná afinita 

 

 Na základě Obr. 32 – 34 lze 18 studovaných prvků rozdělit do následujících skupin 

podle jejich afinit k nedopalu a majoritním prvkům v UP: 

- prvky s výraznou afinitou k nedopalu (R
2
 ≥ 0,85):  

 Cl, Br, Cu, As, Se, Ni a Sr 

- prvky s méně výraznou afinitou k nedopalu (0,7 ≤ R
2
 < 0,85):  

 Ba, Cr, V, Zn, Ge, Y 

- prvky s mírnou afinitou k nedopalu (0,5 ≤ R
2
 < 0,7): 

 Th, Ga 

- prvky s méně výraznou afinitou k CaO (0,7 ≤ R
2
 < 0,85): 

 S 

- prvky s mírnou afinitou k Fe2O3 (0,5 ≤ R
2
 < 0,7): 

 S 
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- prvky s výraznou afinitou k Al2O3 (R
2
 ≥ 0,85): 

 Rb 

- prvky s mírnou afinitou k Al2O3 (0,5 ≤ R
2
 < 0,7): 

 Pb 

 Jelikoţ u všech prvků vykazující afinitu k nedopalu ve větší či menší míře nelze 

předpokládat jejich výraznější organickou asiciaci ve spalovaném uhlí, vysvětlení 

pozorovaného chování souvisí spíše s volatilizací těchto prvků z uhelné částice a kondenzací 

těchto prvků z plynné fáze kouřového plynu na pevné částice. Zrna nedopalu vykazují větší 

specifický povrch neţ ostatní částice popela – proto se obsahy zvláště těkavých prvků (Cl, Br, 

As a Se) s rostoucím obsahem nedopalu v popelu zvyšují.  

 Výraznější asociace s CaO byla zjištěna pouze u S, a to v důsledku tvorby anhydritu, 

coţ je podstata účinného odsiřování spalin. Mírná afinita S k Fe2O3 souvisí patrně s jejím 

společným výskytem s Fe v uhlí (např. v pyritu). 

 Výraznější korelace získané mezi obsahy prvků a obsahy Al2O3 byly pozorovány 

pouze u Rb a Pb, coţ je známkou významnější (v případě Rb) či méně významné (u Pb) 

aluminosilikátové asociace. 
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Obr. 32. Korelační koeficienty studovaných prvků získané ze závislostí jejich obsahů na obsahu CaO a na obsahu nedopalu (viz Obr. 14-31). 

Méně výrazná 

afinita k CaO 

Méně výrazná 

afinita k nedopalu 

Výrazná afinita 

k nedopalu 
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Obr. 33. Korelační koeficienty studovaných prvků získané ze závislostí jejich obsahů na obsahu Fe2O3 a na obsahu nedopalu (viz Obr. 14-31). 

Mírná afinita 

k Fe2O3 

Výrazná afinita 

k nedopalu 

Méně výrazná 

afinita k nedopalu 
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Obr. 34. Korelační koeficienty studovaných prvků získané ze závislostí jejich obsahů na obsahu Al2O3 a na obsahu nedopalu (viz Obr. 14-31). 

Výrazná afinita 

k Al2O3 

Mírná afinita 

k Al2O3 

Méně výrazná 

afinita k nedopalu 

Výrazná afinita 

k nedopalu 
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7.4.  POROVNÁNÍ ZÍSKANÝCH VÝSLEDKŦ S JINÝMI FLUIDNÍMI 

ELEKTRÁRNAMI 

 Distribuce obsahů prvků v zrnitostních frakcích úletových popílků byla jiţ dříve 

studována např. v práci Bartoňové a kol. [62], kde byla pozornost zaměřena na vzorky 

z elektráren Poříčí a Tisová. V těchto elektrárnách se rovněţ spaluje uhlí společně s vápencem 

v cirkulující fluidní vrstvě. 

 V obou elektrárnách byly vyneseny obsahy Cl, Hg, S, Se, As, Ni, Cu a V proti 

obsahům nedopalu, coţ je patrné z Obr. 8. U všech prvků (kromě S) bylo zjištěno, ţe 

s narůstajícím obsahem nedopalu ve frakci popela docházelo k nárůstu obsahů těchto prvků ve 

frakci UP. Nejvýraznější nárůst byl zjištěn u Hg a Se, a to v obou elektrárnách. 

 Chování S neodpovídalo tomuto trendu z důvodu její interakce s vápencem 

přidávaným v průběhu spalování, coţ je zjištění, které je v souladu s výsledky této diplomové 

práce. Také zde byl zjištěn nárůst obsahů S s rostoucím obsahem CaO (či CaO + MgO), a ne 

s rostoucím obsahem nedopalu. 
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8. ZÁVĚR 

 Vzhledem ke skutečnosti, ţe záchyt pevných částic popela přítomných v kouřovém 

plynu je téměř kvantitativní, je v posledních letech mimořádná pozornost věnována záchytu 

prvků přítomných v plynné fázi na částice popela či vhodně zvolený pevný sorbent. 

 Z těchto důvodů byla tato diplomová práce zaměřena na vyhodnocení moţných 

souvislostí mezi obsahy 18 vybraných minoritních a stopovýh prvků (S, Cl, V, Cr, Ni, Cu, Zn, 

Ga, Ge, As, Se, Br, Rb, Sr, Y, Ba, Pb, Th) a obsahy nedopalu, CaO, CaO + MgO, Fe2O3, 

Al2O3 a SiO2 ve frakcích úletového popílku. Tyto závislosti byly studovány pro 26 frakcí a 3 

celkové vzorky úletového popílku odebrané z 3 sekcí odlučovače. 

 Z vyhodnocení distribuce stopových prvků ve frakcích úletového popílku lze vyvodit 

tyto závěy: 

 Výrazná afinita k nedopalu byla zjištěna u Cl, Br, Cu, As, Se, Ni a Sr (R
2
 > 0,85), 

méně výzanmná pak u Ba, Cr, V, Zn, Ge a Y a poměrně nevýrazná u Th a Ga. 

 Obohacení prvků v nedopalu z úletového popílku souvisí s volatilizačně – 

kondenzačním mechanismem chování prvků, coţ odpovídá tomu, ţe nejvyšší korelační 

koeficienty byly získány právě u nejtěkavějších prvků (Br, As, Se, Cl apod.).  

 Výraznější afinita k CaO byla ze všech 18 zde studovaných prvků zjištěna pouze u S, 

coţ souvisí s tvorbou anhydritu během účinného odsiřování spalin. 

 Aluminosilikátová asociace byla v této práci studována prostřednictvím afinity prvků 

k Al2O3. Velmi vysoký korelační koeficient (R = 0,9085) byl získán pro Rb, coţ je v souladu 

s lithofilním charakterem tohoto prvku. Mírná afinita k Al2O3 byla vypočtena také v případě 

Pb (R = 0,5776). 

 Z uvedených výsledků je patrné, ţe nárůst obsahů většiny zde studovaných stopových 

prvků ve frakcích popílku souvisel především s obsahy nedopalu v těchto vzorcích. 

 Z tohoto pohledu mají studie zabývající se moţnostmi vyuţití nedopalu k záchytu 

škodlivých látek při spalování uhlí své opodstatnění. 
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Příloha 1. Stanovení obsahu popela v úletovém popílku (sekce 1) metodou ţíhání při teplotě 

815 °C – 1. měření. 

1. měření 

Prázdný 

kelímek 

[g] 

Kelímek 

+ vzorek 

[g] 

Naváţka 

vzorku 

[g] 

Kelímek 

+ vz. po 

ţíhání [g] 

ZŢ [%] 

Obsah 

popela A 

(%) 

Celk. vzorek 13,753 14,768 1,015 14,729 3,85 96,15 

< 0,032 14,582 15,602 1,019 15,548 5,28 94,72 

0,032 - 0,036 15,853 16,856 1,003 16,805 5,08 94,92 

0,036 - 0,040 15,523 16,556 1,033 16,506 4,87 95,13 

0,040 - 0,050 15,384 16,377 0,993 16,325 5,27 94,72 

0,050 - 0,053 15,590 16,606 1,016 16,555 5,08 94,92 

0,053 - 0,056 14,840 15,951 1,110 15,906 4,02 95,98 

0,056 - 0,063 14,437 15,490 1,054 15,451 3,76 96,24 

0,063 - 0,071  14,690 15,694 1,003 15,663 3,00 97,00 

0,071 - 0,080 15,193 16,208 1,015 16,165 4,23 95,77 

0,080 - 0,090 15,543 16,571 1,028 16,551 1,92 98,08 

0,090 - 0,100 14,654 15,670 1,016 15,651 1,92 98,08 

0,100 - 0,125 15,212 16,228 1,016 16,213 1,54 98,45 

> 0,125 14,400 15,406 1,007 15,381 2,49 97,51 

 

 

Příloha 2. Stanovení obsahu popela v úletovém popílku (sekce 1) metodou ţíhání při teplotě 

815 °C – 2. měření. 

2. měření 

Prázdný 

kelímek 

[g] 

Kelímek 

+ vzorek 

[g] 

Naváţka 

vzorku 

[g] 

Kelímek 

+ vz. po 

ţíhání [g] 

ZŢ [%] 

Obsah 

popela A 

(%) 

Celk. vzorek 15,258 16,250 0,992 16,221 2,89 97,11 

< 0,032 12,736 13,745 1,009 13,678 6,64 93,36 

0,032 - 0,036 14,965 15,965 1,000 15,915 5,02 94,98 

0,036 - 0,040 14,613 15,627 1,013 15,564 6,17 93,83 

0,040 - 0,050 14,841 15,862 1,020 15,806 5,48 94,52 

0,050 - 0,053 15,176 16,177 1,001 16,129 4,71 95,29 

0,053 - 0,056 15,049 16,050 1,001 16,006 4,39 95,61 

0,056 - 0,063 15,212 16,229 1,018 16,190 3,92 96,08 

0,063 - 0,071 15,287 16,280 0,994 16,250 3,10 96,90 

0,071 - 0,080 15,293 16,285 0,992 16,245 4,08 95,92 

0,080 - 0,090 14,690 15,692 1,002 15,674 1,71 98,29 

0,090 - 0,100 14,978 15,981 1,003 15,962 1,92 98,08 

0,100 - 0,125 15,390 16,393 1,004 16,379 1,38 98,62 

> 0,125 15,916 16,901 0,985 16,892 0,91 99,09 

 



 

Příloha 3. Stanovení obsahu popela v úletovém popílku (sekce 1) metodou ţíhání při teplotě 

815 °C – průměr obsahu popela z obou měření. 

  
Prům. obsah 

popela A [%] 

Celk. vzorek 96,63 

< 0,032 94,04 

0,032 - 0,036 94,94 

0,036 - 0,040 94,48 

0,040 - 0,050 94,62 

0,050 - 0,053 95,10 

0,053 - 0,056 95,79 

0,056 - 0,063 96,16 

0,063 - 0,071  96,95 

0,071 - 0,080 95,84 

0,080 - 0,090 98,19 

0,090 - 0,100 98,08 

0,100 - 0,125 98,54 

> 0,125 98,30 

 

 

 

Příloha 4. Stanovení obsahu popela v úletovém popílku (sekce 2) metodou ţíhání při teplotě 

815 °C – 1. měření. 

1. měření 

Prázdný 

kelímek 

[g] 

Kelímek 

+ vzorek 

[g] 

Naváţka 

vzorku 

[g] 

Kelímek 

+ vz. po 

ţíhání [g] 

ZŢ [%] 

Obsah 

popela A 

(%) 

Celk. vzorek 15,295 16,280 0,985 16,198 8,34 91,66 

< 0,032 14,967 15,973 1,006 15,875 9,76 90,24 

0,032 - 0,036 15,251 16,255 1,005 16,180 7,44 92,56 

0,036 - 0,040 14,628 15,651 1,023 15,583 6,67 93,33 

0,040 - 0,050 14,976 15,987 1,011 15,919 6,67 93,33 

0,050 - 0,063 16,155 17,160 1,005 17,087 7,27 92,73 

0,063 - 0,080  15,048 16,066 1,018 15,970 9,41 90,59 

> 0,080 15,284 16,294 1,009 16,199 9,35 90,65 

 

 

 

 

 



 

Příloha 5. Stanovení obsahu popela v úletovém popílku (sekce 2) metodou ţíhání při teplotě 

815 °C – 2. měření. 

2. měření  

Prázdný 

kelímek 

[g] 

Kelímek 

+ vzorek 

[g] 

Naváţka 

vzorku 

[g] 

Kelímek 

+ vz. po 

ţíhání [g] 

ZŢ [%] 

Obsah 

popela A 

(%) 

Celk. vzorek 13,943 14,935 0,991 14,859 7,64 92,36 

< 0,032 15,542 16,554 1,011 16,453 9,97 90,03 

0,032 - 0,036 14,580 15,575 0,995 15,507 6,88 93,12 

0,036 - 0,040 14,629 15,626 0,996 15,562 6,36 93,63 

0,040 - 0,050 12,405 13,401 0,996 13,334 6,75 93,25 

0,050 - 0,063 15,854 16,597 0,743 16,542 7,43 92,57 

0,063 - 0,080  15,470 16,450 0,980 16,359 9,28 90,71 

> 0,080 15,589 16,582 0,993 16,480 10,27 89,73 

 

 

Příloha 6. Stanovení obsahu popela v úletovém popílku (sekce 2) metodou ţíhání při teplotě 

815 °C – průměr z obou měření. 

  
Prům. obsah 

popela A [%] 

Celk. vzorek 92,01 

< 0,032 90,14 

0,032 - 0,036 92,84 

0,036 - 0,040 93,49 

0,040 - 0,050 93,29 

0,050 - 0,063 92,65 

0,063 - 0,080  90,65 

> 0,080 90,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 7. Stanovení obsahu popela v úletovém popílku (sekce 3) metodou ţíhání při teplotě 

815 °C – 1. měření. 

1. měření 

Prázdný 

kelímek 

[g] 

Kelímek 

+ vzorek 

[g] 

Naváţka 

vzorku 

[g] 

Kelímek 

+ vz. po 

ţíhání [g] 

ZŢ [%] 

Obsah 

popela A 

(%) 

Celk. vzorek 14,615 15,613 0,998 15,525 8,83 91,17 

< 0,040 14,675 15,682 1,007 15,564 11,73 88,27 

0,040 - 0,050 15,177 16,185 1,008 16,099 8,48 91,52 

0,050 - 0,053 15,285 16,284 0,999 16,207 7,66 92,34 

0,056 - 0,063 13,941 14,953 1,012 14,864 8,75 91,25 

0,063 - 0,080  12,737 13,743 1,006 13,646 9,69 90,31 

> 0,080 15,467 16,742 1,275 16,637 8,25 91,75 

 

 

Příloha 8. Stanovení obsahu popela v úletovém popílku (sekce 3) metodou ţíhání při teplotě 

815 °C – 2. měření. 

2. měření  

Prázdný 

kelímek 

[g] 

Kelímek 

+ vzorek 

[g] 

Naváţka 

vzorku 

[g] 

Kelímek 

+ vz. po 

ţíhání [g] 

ZŢ [%] 

Obsah 

popela A 

(%) 

Celk. vzorek 14,654 15,652 0,997 15,554 9,85 90,15 

< 0,040 13,752 14,755 1,002 14,635 11,96 88,04 

0,040 - 0,050 14,438 15,442 1,005 15,356 8,54 91,46 

0,050 - 0,053 16,157 17,166 1,009 17,080 8,56 91,44 

0,056 - 0,063 15,524 16,539 1,015 16,450 8,76 91,24 

0,063 - 0,080  15,193 16,201 1,008 16,103 9,71 90,29 

> 0,080 14,399 15,393 0,994 15,304 8,97 91,03 

 

 

Příloha 9. Stanovení obsahu popela v úletovém popílku (sekce 3) metodou ţíhání při teplotě 

815 °C – průměr z obou měření. 

  
Prům. obsah 

popela A [%] 

Celk. vzorek 90,66 

< 0,040 88,15 

0,040 - 0,050 91,49 

0,050 - 0,053 91,89 

0,056 - 0,063 91,25 

0,063 - 0,080  90,30 

> 0,080 91,39 
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