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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá současným vývojem produkce a využitím vedlejších 

energetických produktů v Evropě. Dále se práce především zabývá vznikem popílků při 

různých procesech spalování fosilních paliv a zároveň jejich ověření možného využití jinak 

než jako odpadů. Pozornost je věnována posouzení potenciálního využití popílků jako 

druhotných surovin. V práci je konkrétněji popsáno možné využití popílků jako vedlejších 

energetických produktů. Tyto produkty nacházejí své uplatnění především ve stavebnictví, 

dopravním stavitelství, při rekultivačních pracích, v zemědělství nebo při syntetizaci zeolitů. 

Klíčová slova 

uhlí, popílek, beton, vedlejší energetický produkt, stabilizát, certifikace, zeolit, 

Annotation 

Bachelor thesis deals with current developments of production and use of secondary 

energy products in Europe. The work is primarily concerned with the emergence of fly ash in 

various processes of combustion of fossil fuels, verifying the other possibilities how to use fly 

ash in different ways more than as a waste. Attention is paid to assessing the potential use of 

fly ash as the secondary raw materials. In this thesis is specifically described the possible use 

of fly ash as the secondary energy products. These products are primarily utilized in the 

construction industry, transportation engineering, in the rehabilitation work, in agriculture or 

in synthesising of zeolites. 
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1 ÚVOD 

Fosilní paliva se používají v teplárnách a moderních tepelných elektrárnách pro 

výrobu tepelné a elektrické energie. Tepelné elektrárny začaly s výrobou elektrické energie 

už v roce 1920. Od té doby bylo vyprodukováno mnoho miliónů tun popela a souvisejících 

energetických produktů. Současná roční světová produkce uhelných popílků se odhaduje 

na šest set miliónů tun.
1
 

Například v Číně vzniká ročně sto miliónů tun popílků, v USA okolo sedmdesáti 

pěti miliónů tun, ve Velké Británii přibližně kolem deseti miliónů tun a v Austrálii deset 

miliónů tun
2
. Celkovou produkci energetických produktů v České republice lze odhadnout 

na základě poskytnutých informací od sdružení ASVEP a Teplárenského sdružení ČR na 

třináct a půl miliónů tun ročně.
3
  

S růstem poptávky po tepelné a elektrické energii roste i produkce popílků a jeho 

likvidace se stala celosvětově závažným environmentálním problémem. Dnešní 

celosvětové využití popílků se výrazně odlišuje. Pohybuje se v rozmezí od 3 % až do 

maximální hodnoty 57 %. Světový průměr je však odhadován na 16 % z celkového 

množství popílku. Značné množství popílku je stále ukládáno na skládky nebo na 

odkaliště, což představuje značné náklady pro provozovatele tepelných elektráren a 

tepláren.  

Například země, jako je třeba Indie, produkuje největší množství popílku na světě, 

něco přes sto třicet miliónů tun popílku ročně a je reálný předpoklad, že toto množství se 

bude zvyšovat, a to v souvislosti s ročním nárůstem spotřeby uhlí o 2,2 %. V Indii se 

likviduje popílek ve velkém měřítku pomocí odkališť, která zabírají cennou zemědělskou 

půdu. Jedná se přibližně o 113 miliónů m
2
. V blízké budoucnosti může být následkem 

vážné poškození životního prostředí, což by bylo pro Indii katastrofální.
1
  

Popílkové částice jsou považovány, vzhledem k jejich potenciálnímu obohacení 

toxickými stopovými prvky, za vysoce kontaminující, k čemuž dochází především při 

kondenzaci spalin. Výzkum pro možnosti využití vedlejšího energetického produktu (VEP) 

má kromě průmyslového zájmu také zájem o udržitelnost kvality životního prostředí. 

Likvidace popílku bude brzy příliš nákladná, ne-li zakázaná. Rozsáhlé výzkumy na téma 

možného využití energetických odpadů probíhají po celém světě hlavně z toho důvodu, 
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aby se zefektivnily současné technologie pro nakládání s těmito produkty a přitom se bral 

ohled na jejich stálou toxickou hrozbu pro jednotlivé složky životního prostředí. 

Úvodním cílem mojí předložené bakalářské práce je vysvětlení pojmu VEP a jejich 

současný vývoj produkce a využití. V této části si kladu za cíl i zdůraznění jejich silného 

potenciálu v uplatnění při náhradách za primární suroviny. Navazujícím cílem práce je 

podrobné objasnění charakteristických vlastností popílků, dále pak, kde a za jakých 

podmínek technologických procesů tyto zbytky po spalování fosilních paliv vznikají. 

Nedílnou součástí tohoto navazujícího cíle je základní shrnutí evropské legislativy, která 

stanovuje pravidla zatřídění, způsoby a podmínky nakládání se zbytky po spalování 

fosilních paliv, tedy popílků, jako s VEP. V poslední části práce je hlavním cílem ověření 

možného využití popílků jinak než jako odpadů.   
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2 VEDLEJŠÍ ENERGETICKÉ PRODUKTY 

Každý z vedlejších energetických produktů (VEP) má své specifické fyzikální 

a chemické vlastnosti, díky kterým jsou využitelné na zavedených dlouhodobě existujících 

trzích. Mimo významného ekonomického přínosu, jako alternativy jiných materiálů, 

mohou představovat, při správném využití, i nepřehlédnutelný přínos pro ochranu 

životního prostředí, protože snižují potřebu čerpání a dolování přírodních surovin.
4
 

Využití VEP je typickým příkladem udržitelnosti, jehož důsledkem se minimalizuje 

spotřeba přírodních zdrojů a materiálů a v mnoha případech také snížení energetické 

náročnosti a produkce emisí, které by jinak byly součástí těžby nebo výroby původně 

nahrazovaného produktu. Dobrým příkladem pozitivního vlivu na životní prostředí je 

využití VEP při použití uhelného popílku v betonu a míchaném cementu, při kterém 

nedochází pouze ke snížení spotřeby primárních surovin a energie, ale také navíc zajišťuje 

takto zpracovaná jedna tuna popílku snížení produkce oxidu uhličitého (CO2) o jednu tunu 

ve srovnání s výrobou, během které by se použil samotný cement.
5
  

2.1 Vývoj produkce VEP a využití energetických produktů v Evropě 

V roce 1990 byl zaznamenán klesající trend v produkci energetických produktů. 

Tato skutečnost se dá částečně vysvětlit snížením používání uhlí jako paliva v energetice, 

v kombinaci s přechodem na využití uhlí vyšší kvality a s nižší popelnatostí, a také 

s přihlédnutím na zlepšení technologie spalování. Následně se ovšem produkce 

energetických odpadů zvýšila asi o padesát devět miliónů tun ročně a přibližně o šedesát 

pět milionů tun v deseti nových členských státech EU. Následné zvýšení produkce 

energetických produktů naznačuje návrat k využití uhlí jako paliva (viz Obrázek č. 1).
3, 6
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Obrázek č. 1: Produkce jednotlivých energetických produktů v Evropě v letech 1966-2006
6 

Vysvětlivky: FA - úletový popílek, BA - ložový popílek, BS - struska, FGD - energosádrovec 

V roce 2009 bylo množství VEP v tepelných elektrárnách původních patnácti zemí 

Evropské unie padesát jedna milionů tun energetických produktů za rok. Z této celkové 

produkce se množství popelovin (popílky, škvára, struska) pohybuje okolo čtyřiceti 

jedněch miliónů tun, přičemž zbylých jedenáct miliónů tun připadá na produkty získané při 

odsiřování spalin.
7
 

V bilanci dvaceti sedmi zemí EU je celková roční produkce VEP odhadována na 

sto miliónů tun
8
. Přesná čísla, hlavně z nových členských států, však stále nejsou 

k dispozici, zejména z důvodu nejasné legislativy vztahující se na tyto produkty. Část 

z nich je totiž evidována v režimu odpadů, část v režimu stavebních výrobků. Ve většině 

případů se tyto údaje často překrývají a podstatná část energetických produktů buď není 

vůbec evidována, nebo je naopak evidována dvakrát, tedy jak v evidenci odpadů, tak je i 

vykazována jako stavební výrobky.
3
 Jak je s většinou VEP nakládáno a jak jsou využívány 

v různých průmyslových odvětvích je graficky znázorněno na Obrázku č. 2.
5
 Z tohoto 

grafu je dobře patrné, že většina energetických produktů v Evropské unii je využívána ve 

stavebním průmyslu, především na stavby dopravní infrastruktury, jako stavební materiál 
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při zahlazování důlní hlubinné těžby nebo na rekultivaci povrchových lomů a dolů. Zhruba 

jedna desetina z celkové produkce VEP je zlikvidována uložením na skládku nebo 

odkaliště. 

 

Obrázek č. 2: Využití VEP v zemích Evropské unie v roce 2007, převzato a upraveno
5 

Využívání VEP je závislé na jejich fyzikálních, chemických a mineralogických 

vlastnostech. Tyto vlastnosti jsou ovlivňovány druhem a typem tepelné elektrárny, zdrojem 

a přísunem paliv a také typem uhlí a druhotných paliv. Hlavním předpokladem pro vhodné 

využití produktu jsou jeho stabilní vlastnosti. V tomto ohledu mají popele ze spalování uhlí 

mnohem příznivější nezbytné předpoklady než většina popelů z lignitu, jejichž složení 

vykazuje značnou nestabilitu, ve srovnání s uhelnými. Z tohoto důvodu se popele z lignitu 

přednostně používají pro rekultivaci povrchových dolů. Všechny další pole uplatnění se 

řídí stejnými pravidly jako v případě popele z uhlí.
3 

2.2 Vlastnosti popílku  

Popílek je nejjemnější frakce zbytku ze spalování uhlí o zrnitosti 0 – 1 mm, který 

je zachytáván v odlučovacích zařízeních. Z celkového objemu energetického odpadu ze 

spalování fosilních paliv tvoří cca 75 – 85 %. Je to různorodý materiál, který je tvořen 



Jirásek Tomáš: Popílek z energetiky  

2013  6 

částicemi s rozdílnými fyzikálními, chemickými, mineralogickými, morfologickými 

a technologickými vlastnostmi.
9
 Tyto vlastnosti jsou určovány a ovlivňovány následovně: 

a) Chemickým složením a vlastnostmi spalovaného uhlí. Chemické složení 

popílku je ve značné míře informací o složení uhlí, z kterého spálením vznikl.  

b) Způsobem spalování uhlí. Například přebytek spalovacího vzduchu je 

určujícím parametrem pro oxidační stupeň železa. Dalšími činiteli jsou teplota 

a charakter topeniště. Jemné částice uhlí mají jiné podmínky hoření než hrubší 

podíly, z kterých se tvoří struska. V průběhu hoření dochází ke vzniku nových 

sloučenin, minerálních novotvarů.
10

 

2.2.1 Fyzikální a technologické vlastnosti popílků 

Fyzikální a technologické vlastnosti popílku jsou přímo ovlivňovány vlastnostmi 

spalovaného uhlí, z kterého vzniká. Mezi fyzikální vlastnosti patří hustota, tvrdost, optické 

vlastnosti, magnetismus, elektricé vlastnosti, tepelná vodivost, roztažnost, sypná 

a objemová hmotnost, namrzavost, zhutnitelnost a bobtnavost.  

Jednou z nejdůležitějších technologických vlastností je zrnitost uhelné vsázky. 

Každý proces mechanického rozpojování je ekonomickou zátěží. Zrnitost musí být 

upravována tak, aby splňovala příslušné parametry pro daný typ spalovacího zařízení.  

V současnosti jsou v energetických provozech používány k výrobě přehřáté páry tři 

druhy kotlů: 

 výtavný, 

 granulační,  

 fluidní.
11

 

Základní parametry uhelné vsázky pro jednotlivé typy spalovacích zařízení jsou 

uvedeny v Tabulce č. 1.  
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Tabulka č. 1: Základní parametry uhelné vsázky
11 

Technické parametry Výtavný kotel Granulační kotel Fluidní kotel 

Zrnitost (mm) 0 – 0,3 0 – 0,3 0 – 2 

Zrnitost pod 0,63 mm (%) 73 62 70 

Měrná hmotnost (g·cm
-3

) 2,0 – 2,35 1,94 – 2,10 1,9 – 2,10 

Sypná a objemová hmotnost (g·cm
-3

) 0,53 – 0,89 0,40 – 0,60 0,35 – 0,60 

V následující Tabulce č. 2 je uvedena optimální zrnitost pro jednotlivá topeniště. 

Tabulka č. 2: Optimální zrnitost uhlí v jednotlivých ohništích
9 

Spalovací režim 
Teplota spalování  

°C 
Druh uhlí 

Optimální zrnitost 

mm 

Výtavné ohniště 1 350 – 1 550 černé 0 – 0,2 

Granulační 

ohniště 

950 – 1 100, 

1 100 – 1 250 
hnědé 0 – 2 

Fluidní ohniště 800 - 850 černé, hnědé 1,6 – 6,5 

Zrnitost popílku je technologickou vlastností, která vzniká po dobu spalování uhlí. 

Další technologickou vlastností je velikost jejich povrchu. Zrnitost popílku, resp. jeho 

jemnost, je důležitou fyzikální vlastností, která ovlivňuje povrchovou aktivitu popílku víc 

jak kterýkoli jiný fyzikální činitel. Bývá stanovena sítovou analýzou, která objektivně 

nesplňuje předpoklady pro určení velikosti měrného povrchu. Obvykle se definuje velikost 

částic popílku velikostí měrného povrchu, která je ovlivňována množstvím nespáleného 

uhlí v popílku. Částice nespáleného paliva, které jsou tvořené zrníčky koksu, jsou vysoce 

pórovité. Měřením se dají stanovit nejen vnější, ale i vnitřní povrchy. 

V průběhu spalovacích procesů v elektrárnách je možné z hlediska velikosti částic 

rozlišit tyto produkty spalování: 

 popílky z mechanických odlučovačů: 0 – 1 mm, 

 popílky z elektroodlučovačů: 0 – 0,2 mm, 

 popílky z vyčištěného plynu (po odprašnění): 0 – 0,02 mm. 

Granulometrie popílků i měrný povrch částic jsou ovlivňovány jemností mletí 

prachových částic, rychlostí tvorby cenosfér, plerosfér, resp. mikrosfér a obsahem 

nespáleného podílu, tedy nedopalu.
10
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Měrná hmotnost a zejména sypná objemová hmotnost popílku kolísá v poměrně 

širokých mezích. Závisí na typu spalování a stavu mlýnů, na druhu a jemnosti paliva a také 

na způsobu spalování, dále pak i na typu a stavu odlučovacích zařízení. Tyto okolnosti 

stejným způsobem ovlivňují i zrnitost popílků. Popílek má zrna o průměru 0,001 - 0,2 mm, 

což odpovídá měrnému povrchu dle Blaina zhruba 2 000 cm
2
·g

-1
.
1
 Uvádí se, že popílek 

obsahuje až 68 % částic menších než 0,063 mm a až 98 % částic menších než 0,040 mm 

má kulovitý tvar. Měrná hmotnost popílků se pohybuje v rozmezí 1,9 – 2,6 g.cm
-3

, 

průměrně kolem 2,2 g.cm
-3

.
11 

Tvrdost popílku je zajímavá pouze v případě, že do technologického procesu je 

potřebné zařadit zdrobňování. Tvrdost popílku není možné změřit přímo například 

mikrotvrdoměrem. Pouze z průběhu jeho rozpojování je možné určit tvrdost podle energie 

vynaložené na jeho destrukci. Popílky se obecně skládají z 50 % silikátů, z této skutečnosti 

vyplývá, že jsou částice popílku tvrdé a křehké. Silikátové částice popílku dosahují tvrdosti 

křemene. Z důvodu křehkosti jsou popílky při destrukci nárazem rozpojovány snadno. 

Naopak při mletí, kdy se rozpojování uskutečňuje roztíráním, je rozpojování mnohem 

obtížnější.
12

 

Zhutnitelnost popílku je také významná vlastnost pro posuzování vhodné 

použitelnosti v silničním stavitelství. Zhutnitelnost úzce souvisí s tvarem, velikostí zrn a 

jejich morfologií.  

Například černouhelný popílek z Dětmarovic má kulové sklovité částice v celé 

zrnitostní škále téměř neporušené. Hnědouhelný popílek z granulačních kotlů ENO 

Nováky obsahuje větší množství sklovité fáze, kulových částic jen malé množství a jsou 

značně porušené. Kromě toho obsahuje větší množství pórovitých částic a amorfních 

útvarů. Mikroskopický rozbor morfologie je podkladem pro vysvětlení poznatků, 

získaných při zhutňovacích zkouškách, tzn., že silně narušené a pórovité zrna popílku jsou 

schopné přijímat větší množství vody.
11 

2.2.2 Morfologie popílků 

Morfologie částic popílků je přímo ovlivňována teplotou spalování a následné 

rychlosti ochlazení
13

. Částice, které prošly spalovacím procesem, mají odlišnou morfologii, 

při srovnání s částicemi přírodního charakteru. Z morfologického hlediska se dají v 
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popílku rozlišit částice zbytku paliva (nespálený podíl, nedopal, koks) a vlastní částice 

popílku. Částice nedopalu mají nepravidelný hranatý tvar podle původního tvaru uhelných 

zrn.
10

 Nedopal, který v tomto případě vznikl při spalování práškového uhlí, je znázorněn na 

Obrázku č 3. 

 

Obrázek č. 3: Morfologie nedopalu
13 

Morfologii částic vysokoteplotních popílků, které vznikají v práškových ohništích 

při teplotách od 1 200 do 1 500 °C, je možné určit pomocí rastrovací elektronové 

mikroskopie
13

. Takto vzniklé popílky obsahují zaoblené, kulovité částice, zatímco částice 

z fluidních ohnišť si většinou zachovávají svůj původní tvar. Použitím, již zmíněné 

mikroskopické metody, byl zjištěn v těchto popílcích výskyt sférických a oválných částic 

označovaných jako mikrosféry. Tyto mikrosféry jsou významným morfologickým jevem 

a jsou tvořeny dutými cenosférami, které jsou na Obrázku č. 4, nebo vyplněnými 

plerosférami.
11 
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Obrázek č. 4: Morfologie cenosfér
13 

Cenosféry vznikající z hnědouhelné vsázky mívají často oválný tvar a jejich povrch 

nebývá vždy hladký. Může být pokrytý jemnozrnnými povlaky mikročástic, většinou 

krystalických sloučenin o velikosti 0,1 - 0,5 m, které vznikají kondenzací par ještě v zóně 

spalování.
10

 Tyto částice bývají obohacené některými škodlivými a toxickými prvky (As, 

Se, Ge, Cd, Be, Fe, B).
11 

2.2.3 Mineralogické složení popílků 

Mineralogické složení popílku je dáno obsahem, druhem přirozeně se vyskytujících 

minerálů v uhlí a stupněm jejich tepelné přeměny. Proto si níže dovolím přiblížit 

a charakterizovat toto fosilní palivo. 

Fosilní paliva (kaustobiolity) patří k nejvýznamnějším zdrojům energetických 

surovin primárního charakteru. Uhlí patří mezi kaustobiolity uhelné řady. Je to hořlavý 

organogenní sediment, který vzniknul nahromaděním především rostlinných těl, která 

zuhelnatěla. To byl proces jejich mikrobiálního odbourávání nejprve v prostředí aerobním 

a později anaerobním. Při něm se mimo činnost organismů, především bakterií, plísní a 

hub, uplatňují i chemické vlivy anorganického prostředí, tlak, teplota apod.
14

 

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

karbonifikace. Čím byl časově delší proces zuhelňování, tím větší je zastoupení uhlíku 
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v něm. V Tabulce č. 3 jsou uvedeny typy jednotlivých uhlí podle procentuálního 

zastoupení uhlíku a zároveň tak podle jejich stáří. 

Tabulka č. 3: Procentuální zastoupení uhlíku
9 

Druh uhlí 
Obsah C  

[%] 

Antracit 90 -95 % C 

Černé uhlí 80-90 % C 

Hnědé uhlí 70 % C 

Lignit 60 % C 

Rašelina 50 % C 

Jakost uhlí je závislá na obsahu hořlaviny, obsahu vody a popelovin. Hořlavina je 

tvořena organickým podílem uhlí, který tvoří sloučeniny složité polyaromatické struktury 

a makromolekulárního charakteru.  

Nestálost vlastností uhlí jako tuhého paliva s ohledem na jeho vznik je značná. 

Doposud nebyla zjištěna dvě ložiska, která by poskytovala kvalitativně shodné palivo. 

Z tohoto důvodu jsou tuhá paliva roztřiďována podle barvy, obsahu vody, spalného tepla, 

prchavé hořlaviny, u černého uhlí i podle vlastnosti zbytku po koksování. Pro ekonomické 

hodnocení uhlí z energetického hlediska je rozhodující jeho spalné teplo a výhřevnost.
14

 

Dle mezinárodní klasifikace se uhlí rozděluje do dvou základních tříd:  

 tvrdé uhlí (antracit a černé s výhřevností nad 23,9 MJ·kg
-1

)  

 nízkohodnotné uhlí (hnědé uhlí a lignit). 

Určujícím činitelem kvalitativně-kvantitativních parametrů a prvkového složení 

vznikajících popílků je vstupní surovina, tedy spalované uhlí, jehož kvalita je uvedena  

v Tabulce č. 4.
15

 Z uvedené tabulky je zřejmé, že největší obsah potenciální tepelné energie 

má černé uhlí, zejména antracit. Je to dané především vysokým zastoupením uhlíku v něm, 

jak popisuje tabulka č. 3. Tento fakt umocňuje i nízký obsah popelnatosti a vody, což se o 

hnědém uhlí říci nedá, protože jeho hodnota popelnatosti a vody je až dvakrát vyšší. Pro 

černé uhlí je i typická zvýšená koncentrace železa. 
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Tabulka č. 4: Vstupní parametry černého a hnědého uhlí
15 

Vstupní parametry Černé uhlí Hnědé uhlí 

Spalné teplo (MJ·kg
-1

) Antracit: 34 - 35 9 – 11 

Popelnatost (%) Antracit: 3 – 20 24 – 44 

Obsah síry (%) 0,3 – 3 1,3 – 3,1 

Obsah vody (%) 1 - 7 5 – 9 

Obsah Fe (%) 5 - 10 2,5 – 5 

Obsah TiO2 (%) 0,1 – 0,2 0,2 – 0,5 

Při hoření se chemické složení a vlastnosti spalovaného uhlí mění. Popeloviny 

představují minerální příměs jemně dispergovanou v uhelné hmotě a částečně vázanou i na 

uhelnou hořlavinu, od uhelné hmoty jich není možné oddělit ani po rozpojování. Až 95 % 

z nich tvoří tři hlavní skupiny minerálů:   

  jílové minerály, resp. aluminosilikáty,  

 sulfidy, 

 uhličitany.
11

 

Nejdůležitější minerály obsažené v uhlí jsou uvedeny v Tabulce č. 5. 

Tabulka č. 5: Nejdůležitější minerály obsažené v uhlí
11 

Skupina Minerál 

Jílové minerály  

Kaolinit 

Halloysit 

Illit 

Montmorillonit 

Sulfidy 
Pyrit a Markazit 

Pyrhotin 

Uhličitany 

Kalcit 

Dolomit 

Ankerit 

Siderit 
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Pokračování Tabulky č. 5 

Skupina Minerál 

Halogenní minerály 
Halit 

Sylvín 

Akcesorické minerály 

Křemen 

Sádrovec 

Ortoklas 

Biotit 

Diaspor 

Cyanit 

Apatit 

Působením zvyšující se teploty na anorganický podíl uhlí se uskutečňuje plynulá 

změna autentických minerálů, které tvoří popeloviny až po zkapalněnou směs sloučenin – 

roztavených minerálů, eutektických směsí i roztavených prvků. Pro příklad jsem uvedl 

přeměnu kaolinitu ve schématu na Obrázku č. 5. Obdobně probíhají změny illitu, 

montmoriolitu a biotitu.
16

 

Popílky obsahují tyto hlavní skupiny minerálních látek, které mohou být po čas 

spalování částečně modifikovány, jsou to: 

 vodnaté silikáty a aluminosilikáty, 

 minerály železa (magnetit, maghemit, hematit), novotvary, jejichž chemické 

složení je ve škále FeO, Fe2O3, Fe3O4, až po kovové Fe, 

 karbonátové skupiny, např. kalcit (CaCO3), siderit (FeCO3), 

 akcesorické minerály, např. křemen a cristobalit (SiO2), 

 skelná fáze, jejíž obsah závisí na podmínkách spalování,  

 zbytky nespáleného uhlí, které sestávají z celé škály minerálních novotvarů, 

od původního uhlí až po koks.
17
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Obrázek č. 5: Přeměna kaolinitu při ohřevu, převzato a upraveno
16 

Pro fluidní popílky je charakteristický značný podíl vápníku. Je to z toho důvodu, 

že do spalovacího procesu je nejčastěji dávkován mletý vápenec kvůli odsíření. 

Krystalickou fázi nejčastěji tvoří minerální novotvary, které jsou uvedeny v Tabulce č. 6. 

Tabulka č. 6: Minerální novotvary tvořící krystalickou fázi fluidních popílků
10

 

Minerální novotvar Předpokládaný chemický vzorec 

Anhydrit CaSO4 

Hannebachit CaSO4.1/2H2O 

Portlandit Ca(OH)2 

Sádrovec CaSO4.2H2O 

Kalcit CaCO3 

Křemen SiO2 

Hematit Fe2O3 

Magnetit Fe3O4 

Ettringit Ca6Al2(SO4)3(OH)12.6H2O 

Thaumazit Ca6Si2(SO4)2(CO3)2(OH)12.24H2O 
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Z hlediska hydraulicity pucolánových vlastností, to je schopnost tuhnout pod 

vodou, je možné mineralogické složky popílků rozdělit na aktivní a neaktivní. 

Aktivní složky jsou: 

 hydraulické amorfní (amorfní bazické strusky s vysokým obsahem Al2O3, část 

sklovité fáze, aktivní SiO2), 

 hydraulické krystalické (metakaolinit, hlinitany), 

 nehydraulické (CaO, MgO, anhydrit), 

 budiče (sulfidy, alkalické soli). 

Neaktivní složky jsou: 

 nespálené uhlí,  

 struska s vysokým podílem SiO2, 

 krystalické složky (křemen, mullit).
9
 

2.2.4 Chemické složení popílků 

Popílek je heterogenní materiál, jehož chemické složení bývá rozdílné. 

Různorodost chemického složení spočívá v tom, že při vlastním spalování jemně mletého 

uhlí jsou všechny mineralogické složky vystaveny různě dlouho dobu vysokým teplotám a 

navíc mohou být ovlivňovány oxidačním nebo redukčním prostředím a dochází tak 

k tavícím, sublimačním, kondenzačním a aglomeračním procesům. Vzhledem k velmi 

krátkému setrvání spalovaných částic ve vysoké teplotě, jímž prochází, dochází zpravidla 

k jejich roztavení a tím k reakci v tekuté fázi na povrchu. Popílky vždy obsahují nejen 

nerostné zbytky, ale i rezidua původního nebo do různého stupně přeměněného paliva. 

Chemické složení je jednoznačně závislé na složení původního uhlí.
11

 Chemické složení 

elektrárenských popílků se dá rozdělit do tří skupin prvků, které vyjadřují jejich 

procentuální zastoupení, jsou to: 

 majoritní prvky s obsahem větším než 1 %, 

 minoritní prvky s obsahem pohybujícím se v rozmezí od 0,1 do 1 %, 

 stopové prvky s obsahem menším než 0,1 %. 

Majoritní a minoritní prvky jsou vyjádřeny v popílku hlavně ve formě oxidů a 

běžně se v nich vyskytují podle obsahu v tomto sestupném pořadí O, Si, Al, Ca, Fe, C, K, 
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Mg, H, Na, Ti, N, P, Ba, někdy se vyskytuje i Mn, Sr, F nebo Cl.
18

 Ostatní zjištěné prvky 

jsou v popílkách jen ve stopových množstvích, mezi ně například patří Cr, Pb, Zn, Hg, Ce, 

Ag, As, Ga, Ge, Mo, Sn nebo V
19

. Nicméně existuje mnoho případů, při nichž je již 

zmíněné pořadí proměnlivé, a to zejména pro prvky jako je C, Ca, H, a N.
18 

V následující Tabulce č. 5 je uvedeno charakteristické chemické složení popílků 

vzniklých spalováním hnědého a černého uhlí. 

Tabulka č. 7: Charakteristické chemické složení popílků
11, 20 

Chemická 

složka 
SiO2 Al2O3 FeO TiO2 CaO MgO K2O Na2O SO3 

Černé uhlí 

(%) 
50-57 25-30 3,5-8,0 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 

Hnědé uhlí 

(FBCA) 

(%) 
54,00 4,42 4,21 1,03 25,90 4,43 0,24 0,09 4,72 

Vysvětlivka k tabulce: FBCA – popílek z fluidního lože parního kotle. 

Tato tabulka porovnává běžné rozsahy chemických složek černouhelného 

a hnědouhelného popílku. Z tabulky je zřejmé, jak rozdílnost způsobu spalování přímo 

ovlivňuje hodnoty jednotlivých složek popílku. Hnědouhelný popílek, který vznikl ve 

fluidním kotli, vykazuje oproti obvyklým hodnotám popílku vysoký obsah oxidu 

vápenatého (CaO). To je zapříčiněno užitím fluidní technologie, která užívá ve svém 

spalovacím procesu odsíření tzv. suchou cestou, což se uskutečňuje dávkováním vápence 

přímo do spalovací komory. Hnědouhelný popílek může mít v porovnání s černouhelným 

popílkem i vyšší koncentraci sloučenin síry. 

2.3 Klasifikace popílku 

Na základě sledování a provádění studií fyzikálních, chemických a 

mineralogických vlastností byly a jsou vytvářeny různé klasifikace popílků, které se 

postupně upravují tak, aby vyhovovaly pro různé druhy následného použití (viz Tabulka č. 

8).  

 

 



Jirásek Tomáš: Popílek z energetiky  

2013  17 

Tabulka č. 8: Klasifikace popílků
11 

I. Klasifikace (mezinárodní klasifikační systém) 

skupina popílek SiO2 /Al2O3 CaO SO3 

I. ALUMOSILIKÁTOVÝ >2 <15 nedef. 

II. SILIKÁTOALUMINÁTOVÝ <2 <15 <3 

III. SULFÁTOALKALICKÝ nedef. >15 >3 

IV. jiný (vápenatý) nedef. >15 <3 

II. Klasifikace (ASTM C618) 

třída popílek Ca, Fe, suma oxidů (%) CaO (%) 

F kyselý 

velmi málo Ca 

<10                                    

10 - 20                                  

>20 

značné množství Fe  

(SiO2 + Al2O3 + Fe2O) >70 

C alkalický 
značné množství Ca  

(SiO2 + Al2O3 + Fe2O) >50 

III. Klasifikace (CSA.A23) 

typ popílek podle obsahu Ca CaO (%) ztráta žíháním (%) 

F nízký <8 <8 

Cl střední  8 - 10 <6 

CH vysoký >20 <6 

První klasifikace popílků je vytvořena podle mezinárodního klasifikačního 

systému, který člení popílky do čtyř základních skupin, při čemž se užívá principu podle 

obsahu SiO2 a Al2O3.
11

 Popílky ze skupin I a II jsou kyselé a nemají cementační vlastnosti. 

Popílky ze skupiny III a IV mají vysoký obsah CaO a patří k aktivním nebo velmi aktivním 

materiálům s cementačními vlastnostmi.
 

Druhá klasifikace definuje popílky dle mezinárodní normy ASTM (American 

Society for Testing and Materials), která nachází asi největší uplatnění na světě, zejména 

ve výrobě betonu a cementu
18

. Tato norma rozděluje popílky do dvou tříd. Rozdělení je 

založeno na obsahu vápníku. Třída F se vyznačuje nízkým obsahem oxidu vápenatého 

(pod 15 %). Vzniká při spalování antracitu nebo černého uhlí. Třída F je charakterizována 

jako třída normálních pucolánů, obsahujících materiál skládající se z křemičitého skla, 

modifikovaného hliníku a železa. Vyžaduje hydroxid vápenatý (Ca(OH)2) ke spuštění 

pucolánové reaktivity, a proto se musí popílek této třídy používat v kombinaci 

s portlandským cementem, který produkuje Ca(OH)2 během jeho hydratace. Takovéto 
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cementové nahrazení snižuje hydratační teplo a zlepšuje odolnost betonu. Třída C obsahuje 

oxid vápenatý (CaO) od 15 až do 20 % a vzniká při spalování hnědého uhlí nebo lignitu.
21

  

Třetí klasifikace popílků je založena na principu rozdílných účinků popílků na 

vlastnosti čerstvého a tvrdnoucího cementu
11

. Tato kanadská norma CSA.A23 je velmi 

podobná normě C618, ale navíc má další specifikace založené na obsahu CaO a obsahu 

ztráty žíháním. Podle obsahu koncentrací CaO jsou popílky seskupeny do tří typů popílků:  

 typ F s obsahem CaO do 8 hm. %, 

 typ Cl s obsahem CaO od 8 do 20 hm. %, 

 typ CH s obsahem CaO větším než 20 hm. %. 

Všechny další klasifikace popílků používané ve zbytku světa byly založeny 

převážně na specifikaci ASTM C618, z níž vychází i například ruská norma GOST 25818-

91 nebo evropská norma EN 450. V zemích Evropské unie se běžně užívá standardní 

norma EN 450, nicméně téměř každá evropská země si jí ještě navíc upravuje vlastními 

vymezenými specifikacemi.
18 
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3 TECHNOLOGIE SPALOVACÍCH PROCESŮ 

Velmi významný vliv na vazbu prvků do popelovin má charakter spalovacích 

procesů. Spalovací procesy v elektrárnách probíhají v různých ohništích: 

 roštová ohniště, 

 prášková ohniště, 

 fluidní ohniště. 

3.1 Roštová ohniště 

Roštová ohniště slouží ke spalování kusových paliv v pevné vrstvě na roštu. Mezi 

důležité funkce spalovacího roštu v ohništi patří vytváření a udržování vrstvy paliva 

požadované tloušťky a prodyšnosti při co nejmenším propadu a úletu zrní paliva, 

zajišťovat přívod spalovacího vzduchu do jednotlivých míst plochy roštu tak, aby 

spalování probíhalo s optimálním součinitelem přebytku vzduchu, umožňovat postupné 

vysoušení, zahřátí na zápalnou teplotu, hoření a dokonalé vyhoření všech zrn paliva, 

shromažďovat, popř. zajišťovat odvod tuhých zbytků po spalování a regulovat tepelný 

výkon podle požadovaného výkonu kotle.
23

  

Výkon roštových ohnišť je omezen konstrukčními podmínkami a v současné době 

jsou téměř úplně vytlačeny práškovými ohništi. Nové roštové kotle se staví zejména pro 

spalování biomasy nebo spalování průmyslových a komunálních odpadů. 

V průběhu spalování na roštu prochází palivo charakteristickými fázemi, které jsou 

umístěny na Obrázku č. 6, a jejichž popis je následující: 

 sušení – palivo se ohřívá na cca 120 °C a vypuzuje se z něho povrchová a 

hygroskopická voda, 

 odplyňování – uvolňování prchavé hořlaviny, které probíhá intenzivně při 

ohřátí nad 250 °C, 

 hoření prchavé hořlaviny a zápal vrstvy tuhé hořlaviny, 

 dohořívání tuhé fáze a chladnutí tuhých zbytků.
22
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Obrázek č. 6: Průběh spalování na roštu
22 

3.2 Prášková ohniště  

Prášková ohniště jsou využívána ve většině našich elektráren. V práškových kotlích 

se spaluje uhelný prášek, který je injektován hořáky do spalovacího prostoru. Uhelný 

prášek vzniká mletím kusového uhlí v mlecích okruzích, což má za následek 

několikanásobné zvětšení měrného povrchu paliva, řádově 100 - 1 000×.
11

 Tím dochází k 

mnohem rychlejšímu spalování než u roštových kotlů, které využívají tříděné uhlí. Doba 

spalování u práškových kotlů je 0,5 - 3 s, zatímco u spalování na roštu bývá v desítkách 

minut.
23 

Dle způsobu vypouštění strusky se rozeznávají dva typy práškových kotlů:  

 granulační se suchým odvodem tuhých zbytků v podobě škváry, 

 výtavné s tekutým odvodem tuhých zbytků z ohniště v podobě strusky to 

znamená nad bodem tečení popele.
11

 

Granulační ohniště je vhodné pro spalování méně hodnotných paliv, jako je hnědé 

uhlí nebo lignit, využívajících většina našich elektráren. Teplota uvnitř plamene 

granulačního ohniště se pohybuje v rozmezí 1 100 – 1 500 °C.
13

 Spalování zde probíhá při 

relativně nízkých teplotách tak, aby nedocházelo k tvorbě tekuté strusky a tím 

k zastruskování ohniště. To vyžaduje intenzivní chlazení spalovací komory. Jednotlivé 

druhy popílkových produktů granulačních ohnišť jsou popsány v následujících kapitolách. 
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3.2.1 Klasický ložový popel a jeho vlastnosti 

Při spalování v této kotelní jednotce se některé mineralizované, částečně roztavené 

částice shlukují a spékají dohromady. Díky své hmotnosti a gravitační síle tyto částice 

neopouští spalovací komoru společně se spalinami, ale padají do spodní části ohniště, kde 

tvoří ložový popel, což je v tomto případě směs škváry a popílku
23, 24

. Stupeň zachycení 

popele ve vzniklé škváře je 15 – 25 % popeloviny, jenž je obsažena ve spalovaném uhlí. 

Popel je ze dna kotle odváděn kontinuálně mechanicky nebo hydraulicky.
11

  

Tento ložový popel se může dále dle potřeby zpracovat pomocí přípravných, 

hlavních úpravnických procesů nebo pomocných úpravnických procesů. Mezi tyto procesy 

se např. řadí vysušení, prosívání, lámání anebo třídění před přechodným uskladněním ať už 

v silu, v šachtě nebo naložením na nákladní automobil popř. vagón a odesláním na místo 

určení.  

Ložový popel se skládá z nepravidelně tvarovaných částic s hrubým povrchem. 

Hlavní chemické složky představují křemen, hliník a oxid železitý. Chemické složení 

ložového popele se přibližně podobá složení popílku, které bude popsáno v kapitole o 

klasickém popílku. Vzhledem k pórovité struktuře částic, kombinuje v sobě ložový popel 

výhodu nízké hmotnosti s dobrými mechanickými vlastnostmi; avšak velikost jeho částic 

se může výrazně lišit, protože závisí na jemnosti uhelného prášku a podmínek spalování.
5 

3.2.2 Klasický popílek a jeho řízená produkce 

Produkce klasického popílku a ložového popelu odpovídající kvality v granulačních 

kotlích je znázorněna na Obrázku č. 7. 

Klasickým popílkem je označován zbytek, tvořený jemnými zrny, která neklesají na 

dno ohniště, ale jsou naopak strhávána spalinami a po několika vteřinovém pobytu s nimi 

společně opouští spalovací komoru.
11 

Spaliny procházejí kotlem a můžou procházet i denitrifikační jednotkou pokud je jí 

kotel osazen. Dále pak prochází ekonomizérem a nakonec přechází do přepravní jednotky 

na prach. Systém odstranění prachu, který obvykle funguje na principu elektrostatického 

odlučovače, se skládá z několika etap, v nichž je popílek oddělen od spalin a potom 

odstraněn.
5 
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Obrázek č. 7: Produkce VEP v práškových ohništích, převzato a upraveno
5 

Sledování kvality popílku probíhá mezi jednotkou na odstranění popele a 

přechodnými skladovacími sily za předpokladu, že je určen pro aplikaci vyžadující 

prvotřídní kvalitu. Spalovací proces je řízený a materiál se třídí na základě výsledků 

kontroly. 

Jestliže popílek dle výsledků sledování kvality splňuje předepsané normy, tak se 

potom odváží na místo určení silniční, železniční nebo vodní dopravou. Pokud je 

elektrárna vybavena pouze jedním zásobníkem, pak se rozhodnutí, zda je popílek v silu 

popílkem podle normy EN 450, přijímá na základě vnitřní kontroly. 

Proces spalování by měl být pod stálou kontrolou, aby splnil přísné kontrolní 

parametry na vypouštění emisí a také, aby splnil parametry podle evropských norem, na 

základě kterých se provádí vyhodnocení shody výrobků. Na obrázku č. 8 je schematicky 

znázorněna odpovědnost výrobce betonu podle evropské normy EN 450-2 (dříve národních 

norem).
5 

Klasický popílek je jemnozrnný prach, který se převážně skládá z roztavených 

sklovitých částic kulovitého tvaru s jemným povrchem, jejichž podíl je zpravidla vyšší než 

50 % a výrazně tak ovlivňuje reaktivitu popílku s vápnem a vodou.
25

 V závislosti na 

použitém palivu se popílek rozděluje na křemenný a vápenatý. Hlavními složkami jsou 

křemen, hliník a složeniny železa a v případě vápenatého popílku také složeniny vápníku a 

oxidu vápenatého. Složení křemenných popílků odpovídá přírodně se vyskytujícím 

pucolánům (vulkanické popele), zatímco vápenaté popele také obsahují hydraulicky 
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aktivní minerální fáze k těmto pucolánovým složkám. Se zřetelem na jemnost popílku a 

rozmístění velikostí částic a také jeho pucolánovou reaktivitu je uhelný popílek nejvíce 

používán ve stavebních materiálech na cementové bázi, ve kterých zlepšuje jejich 

technické vlastnosti a nahrazuje cement.
5 

 

Obrázek č. 8:Výrobní kontrola při produkci popílku pro použití v betonu dle normy EN 450-2, převzato a 

upraveno
5 

Popílkový stabilizát, tento pojem označuje zvlhčenou stavební směs, která se skládá 

z popílku nebo popela s vodou a stabilizující přísady obsahující vápno nebo cement, 

popřípadě směs popílku nebo popela, energosádrovce, vody a pojiva vápna nebo cementu. 

Za stabilizovaný popílek se považují i popílky a popely z fluidního spalování smíšené 

s vodou.
26 

3.3 Fluidní ohniště 

Vzhledem k měnící se kvalitě uhlí, dochází i v ČR k přesunu od spalování 

v práškových kotlích k dokonalejšímu spalování ve fluidní vrstvě. K odsíření zde dochází 

dávkováním vápence nebo dolomitu přímo do spalovací komory současně s uhlím, takže 

zde není nutné konstruovat odsiřovací jednotku. Výhodou oproti práškovým ohništím je 

nízká teplota fluidní vrstvy, což má příznivý dopad na redukci oxidů dusíku ve spalinách a 
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řadí se do tzv. čistých technologií spalování uhlí. Spalování ve fluidní vrstvě prochází 

rychlým vývojem, s postupným zvyšováním účinnosti v časových etapách, a to: 

 atmosférická fluidní vrstva, 

 cirkulující fluidní vrstva, 

 tlaková fluidní vrstva.14 

Významnou odlišností od práškových ohnišť je v tom, že tuhé zbytky po spálení, 

které zůstávají určitou dobu v ohništi ve formě sypkého popílku, se nesmí spékat, tj. musí 

mít maximální teplotu lože nižší než je teplota měknutí popelovin.
11

 Každá spalovací 

jednotka, fungující na principu fluidní technologie, produkuje popílky dvojího typu
25

. Je to 

popel z fluidního lože a filtrový popílek, který je získaný z úletu. Vznik a charakter těchto 

energetických produktů se pokusím přiblížit následující kapitolou.  

3.3.1 Produkty fluidního spalování 

Hlavním rozdílem ve vlastnostech popele z fluidního lože od klasického ložového 

popele je dán změnou podmínek spalování. Hlavní změnou je snížení spalovací teploty 

a přidávání alkalických aditiv přímo do prostoru spalování. 

Technologie fluidních kotlů slučuje spalování uhlí a odsiřování spalin dohromady 

při teplotě spalování od 850 do 900 °C
27

 a je znázorněna na Obrázku č. 9. 

 

Obrázek č. 9:Produkce fluidního popele, převzato a upraveno
5
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Mleté palivo s přísadou vápence pro odsíření se naloží do fluidního kotle. Fluidní 

lože se skládá z materiálu podobného písku, který je fluidován přidáním vzduchu do 

spodní části kotle. Ve fluidním loži se uhlí a vápenec vzájemně promíchávají a ohřejí na 

teplotu 850 až 900 °C
27

. Tím dojde ke spálení uhlí, vápenec se rozloží a reaguje se sírou, 

vzniklou spalováním uhlí. Minerály, které vznikají spalováním uhlí, se liší ve velikosti 

a v hustotě. Větší částice jsou odstraněny z fluidního lože, jako ložový popel, jemnější 

částice opouštějí spalovací komoru společně se spalinami a produkty odsíření 

a nezreagovanými adsorbenty
5
. Odloučení jemnějších částic od hrubých může být 

prováděno v cyklonovém odlučovači, odkud jsou částice vráceny zpět do fluidní vrstvy, 

čímž je zajištěno dostatečné využití sorbentu k odsíření
27

. Systém odstraňování prachu, 

jenž je tvořen filtry nebo elektrostatickými odlučovači, sbírá popílek a ten je pak 

přepravován do skladovacích zásobníků nebo smíchán s ložovým popelem a uskladněn 

v zásobnících nebo přechodně uskladněn. Popel z fluidního lože se přechodně uskladní 

a teprve potom prochází závěrečnými kontrolami a je dopraven na místo použití, obvykle 

silniční přepravou.
5 

Vlastnosti popela z fluidního lože a úletového popílku se výrazně liší jak ve 

fyzikálních vlastnostech (granulometrie, měrný povrch, hustota, sypná hmotnost), tak 

v chemickém a mineralogickém složení, i když pocházejí ze stejného technologického 

procesu fluidního spalování a odsiřování
25

. Tuhé produkty fluidního spalování jsou tedy 

směsí minerálního podílu paliva s produktem odsíření
5
. Dále je zde přítomen i 

nezreagovaný vápenec, vyšší obsah měkce páleného vápna (15 - 35 %) a poměrně vysoký 

obsah SO3 (7 až 18 %)
25

. Používá-li se pro odsíření ve fluidních kotlích dolomitický 

vápenec, obsahují tuhé zbytky vyšší obsah oxidu hořečnatého, což je pro použití ve 

stavebnictví (omítkové směsi) nepříznivé
5
. 
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4 VEP A EVROPSKÁ LEGISLATIVA 

V říjnu a listopadu 2010 většina významných producentů v České republice 

úspěšně dokončila registraci energetických produktů podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování 

chemických látek a zřízení Evropské agentury pro chemické látky, jedná se o tzv. nařízení 

REACH.
28 

Toto nařízení by mělo také zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví 

a životního prostředí, volný pohyb látek samotných, obsažených v přípravcích 

a v předmětech a současně zvýšení konkurenceschopnosti a inovace. Rovněž by mělo 

podpořit rozvoj alternativních metod hodnocení rizik látek.
4
 V Tabulce č. 9 je uveden 

harmonogram hlavních kroků k Nařízení č. 1907/REACH. 

Tabulka č. 9: Harmonogram hlavních kroků k Nařízení č.1907/REACH
29 

Termín plnění 
Lhůta od platnosti nařízení 

REACH 
Povinnost 

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

1. 6. – 1. 12. 

2008 
1,5 Registrace, přeregistrace pro zavedené látky 

do 1. 12. 2010 3,5 

Registrace zavedených látek a meziproduktů: 

 1 t/rok 

Karcinogenní, mutagenní, toxické pro 

reprodukci (Kat.1,2) 

 100 t/rok 

Vysoce toxické pro vodní organismy (R50/53) 
 1000 t/rok 
Ostatní chem.látky 

do 1. 6. 2013 6 
Registrace zavedených látek a meziproduktů: 

 100 t/rok 

do 1. 6. 2018 11 
Registrace zavedených látek a meziproduktů: 

 1 t/rok 

Smyslem registrace podle nařízení REACH je shromáždit od průmyslového sektoru 

požadovaný soubor informací o chemických látkách a využít těchto informací pro 

bezpečné nakládání s nimi. Vlastní registrace zahrnovala provedení analýz, testování, 

vyhodnocování a také přípravy registrační dokumentace ve spolupráci se všemi 

významnými evropskými producenty.
3
 

Popílky a další energetické produkty, které jsou uváděny na trh, jsou v současné 

době považovány za chemické látky a je nezbytné s nimi takto nakládat. Potvrzení tohoto 
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faktu je již vlastní registrace podle nařízení REACH, na které se spolupodíleli všichni 

významní producenti v zemích EU a která nikde není zpochybňována.
 

Evropští producenti provedli registraci následujících látek (energetických látek): 

 Ashes (Residues), Coal – popílek, struska, škvára z klasického spalování. 

 FBC Ash – Fluidized Bed Combastion Ash – fluidní popílky. 

 Ashes (Residues), Plant – popílky ze spalování biomasy. 

 Calcium sulphate – síran vápenatý, produkt mokré metody odsíření. 

 SDA Product – produkt polosuché metody odsíření.
30

 

Registrace také obsahuje Zprávu o chemické bezpečnosti a tzv. scénáře expozice, 

které posuzují identifikovaná použití dané látky. K tomuto účelu byla zřízena Evropská 

Agentura pro Chemické látky (ECHA) se sídlem v Helsinkách
28

. Její činnost souvisí 

s prováděním testů na chemických látkách a je to nejobsáhlejší a nejpodrobnější systém 

zkoušení vůbec. Zahrnuje zejména vyhodnocení všech fyzikálních, fyzikálně-chemických, 

toxikologických a ekotoxikologických vlastností testovaných látek.
31

 V rámci tohoto 

testování a vyhodnocování nebyly stanovovány žádné limitní hodnoty koncentrací pro 

jednotlivé druhy energetických produktů, ani pro jejich použití, ale byla plně zohledněna 

biologická dostupnost příslušné látky, a tudíž byla zcela objektivně hodnocena rizikovost 

na základě jejího skutečného působení, zjištěného testováním.
3 

Nejdůležitější částí registrační dokumentace je Zpráva o chemické bezpečnosti, 

která mimo jiného, obsahuje rizikové analýzy pro lidské zdraví a životní prostředí. Tento 

dokument podrobně popisuje více než třicet fyzikálně-chemických, toxikologických 

a ekotoxikologických testů, jenž byly uskutečněny pro energetické produkty.
32 

Vyhodnocení rovněž zahrnuje každé použití dané látky.
3 

Veškeré studie a testování probíhala dle mezinárodně platných standardů GLP a 

podle metodik OECD. Některé z testů byly uskutečňovány i na živých organismech a 

obratlovcích
28

. Následným vyhodnocením dle nařízení REACH bylo prokázáno, že 

zaregistrované energetické produkty nevykazují žádný negativní vliv ani na lidské zdraví 

ani na životní prostředí. Z toho důvodu se na tyto látky nevztahuje žádná povinnost 

klasifikace, označování, či omezení pro použití identifikovaná v registrační dokumentaci.
3 , 

28, 31 
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Pokud nejsou energetické produkty uváděny na trh, tzn. využity ve formě 

certifikovaného výrobku, dle zákona č. 22/1997 Sb., musí být s takovým produktem 

nakládáno v režimu odpadů. V tomto případě se aplikují ustanovení podle zákona 

č. 185/2001 Sb. o odpadech.
28

  

Nejvýznamnějším způsobem prevence a minimalizace odpadů z energetiky je již 

zmíněná certifikace jednotlivých vznikajících energetických produktů. Certifikací je 

potvrzena shoda vedlejších energetických produktů a výrobků, která zaručuje splnění 

technických požadavků na vybrané stavební výrobky. Využívání odpadů z energetiky a 

nahrazování primárních surovin pomocí VEP je významně ovlivňována bilance a produkce 

odpadů z energetiky.
33

 

4.1 Certifikace 

Certifikace na VEP je ustanovována dle zákona č. 22/1997 Sb., který uvádí, že 

činnost autorizované osoby prováděná v rozsahu vymezeném technickým předpisem, nebo 

k tomu akreditované osoby prováděná na žádost výrobce, dovozce nebo jiné osoby, při níž 

se vydáním certifikátu osvědčí, že výrobek nebo činnosti související s jeho výrobou, 

popřípadě s jeho opakovaným použitím jsou v souladu s technickými požadavky 

v certifikátu uvedenými. Autorizací se pro účely tohoto zákona rozumí pověření právnické 

osoby k činnostem při posuzování shody výrobků zahrnujícím i posuzování shody výrobků 

zahrnujícím i posuzování činností souvisejících s jejich výrobou, popřípadě s jejich 

opakovaným použitím, a vymezených v technických předpisech (dále jen autorizovaná 

osoba).
34

 

Podmínky pro udržování certifikace jsou uvedeny ve smlouvě o kontrolní činnosti. 

Především musí být splňován autorizovanou osobou pravidelný dozor nejméně jedenkrát 

za dvanáct měsíců, při čemž ale má výrobkový certifikát omezenou dobu platnosti, 

z pravidla 2 až 5 let. Certifikát může zůstat v platnosti také po dobu, po kterou se 

požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, technických předpisech nebo 

výrobních podmínkách v místě či systémech výroby výrazně nezmění. Při každé změně 

údajů uvedených v certifikátu je držitel povinen nahlásit změnu, vést evidenci námitek 

a stížností, uplatňovat nároky na certifikaci jen v rozsahu platnosti povinnosti, pro niž byla 

udělena.
35

 



Jirásek Tomáš: Popílek z energetiky  

2013  29 

4.2 Legislativní požadavky pro použití popílků 

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

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

výsledných vlastností stavebních materiálů a potřeb technologie jejich výroby vyplývají 

další požadavky především na fyzikální vlastnosti popílků, které jsou pro stavební výrobu 

velmi výhodné a zdokonalující.  

V poslední době je ovšem hodně řešená a diskutovaná vhodnost použití fluidního 

popílku do betonu. Je jasné, že mezi klasickým, v betonářské praxi dosud hojně 

používaným klasickým popílkem a nově produkovaným fluidním popelem a popílkem, 

jsou rozdíly nejen v chemickém, ale samozřejmě i v mineralogickém složení. Zásadním 

rozdílem mezi oběma typy jsou především v obsaženém vyšším podílu SO3 v množství až 

20 hm. %, volného vysoce reaktivního vápna až 15 hm. %, a překvapivě někdy i vyšší 

ztráty žíháním až 15 hm. % u typu popílku z fluidního spalování.
11 

Klasický vysokoteplotní elektrárenský popílek vykazuje zpravidla pouze 

pucolánovou aktivitu, ale fluidní popílek tuhne a tvrdne nedefinovatelně již při pouhém 

smísení s vodou bez jakýchkoli dalších příměsí a přísad. U fluidního popílku se na jeho 

pojivých účincích podílí zejména přítomný anhydrit a volné vápno, jenž je při specifické 

teplotě měkce pálené, a tudíž velmi reaktivní.
36

 

Fluidní popílek s uvedenými hlavními rozdíly odlišujících se od klasického popílku 

nelze hodnotit dle ČSN EN 450, protože nesplňují již zásadní definici a charakteristiku 

vzniku popílku určeného pro začlenění do betonu a současně nesplňuje většinu 

předepsaných technických norem a kritérií. Použitelnost fluidního popílku a popela pro 

výrobu betonu dle ČSN EN 206-1 je proto nepřípustná.
36

 

Využívání popílku při výrobě betonů v betonárkách je v České republice již 

v širokém rozsahu. Popílek je k danému účelu dodáván z několika vybraných velkých 

elektráren (Dětmarovice, Mělník, Chvaletice, Opatovice), případně i ze středně velkých 

tepláren (Otrokovice, Plzeň). Popílek jako aktivní složku do betonu prodává i Unipetrol 

a.s. a Sokolovská uhelná a.s. Dodávky jsou vždy opatřeny platným certifikátem shody 

nebo prohlášením o shodě s odkazem na příslušnou normu ČSN EN 450 nebo EN 12620.
3
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Pro vlastní potřebu je účelné provádět kontrolní zkoušky popílkových betonových 

směsí. Popílek je pak zpracován jako druhotná surovina, případně výrobek, nikoliv jako 

odpad. Pro stanovení parametrů tohoto produktu a prokazování shody slouží již zmíněné 

evropské harmonizované normy. Popílek jako velmi jemná složka přispívající k optimalizaci 

granulometrie použitého kameniva ve skladbě betonu jako příměs druhu I.  

V případě, že má popílek pucolánové vlastnosti, může za určitých podmínek být 

použit jako aktivní příměs druhu II pro výrobu betonu. Z pohledu nové betonářské normy 

ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda se jedná o prokázání 

shody vlastností popílku především jako příměsi druhu II s požadavky specifikovanými 

v ČSN EN 450 Popílek do betonu – Definice, požadavky a postupy kontroly jakosti nebo 

v případě použití jako příměsi I (fileru jako kamenivo) s požadavky v připravované normě 

EN 12620:2000 Kamenivo do betonu, kdy je třeba, aby i pro tento účel byla s ohledem na 

konkrétní dávky popílku respektována kritéria pro jeho jakost dle ČSN EN 450. Tato 

Evropská norma nahradila českou normu ČSN 72 2064 v roce 1996, podle které byl 

popílek brán jako aktivní složka do betonu z roku 1985 a v současné době je jediným 

určeným dokumentem, dle kterého lze prokázat vhodnost popílku jako pucolánové příměsi 

druhu II pro výrobu betonu nebo betonových výrobků a konstrukcí vyhovujících nové 

betonářské normě ČSN EN 206-1.
36 

Dalším, v ČR hojně používaným energetickým produktem, jsou stabilizáty, které musí 

splňovat požadavky na ochranu životního prostředí, což se především stanovuje pomocí 

maximální přípustné hodnoty chemických prvků ve výluhu, stanovené dle technických 

podmínek Ministerstva dopravy TP 93 „Návrh a provádění staveb pozemních komunikací 

s využitím popílků a popelů“, které připouští použití stabilizovaných popílků a popelů pro 

silniční stavitelství.
24
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5 MOŽNÉ VYUŽITÍ POPÍLKŮ 

Využívání popílků jako vedlejšího energetického produktu se uplatňuje především 

v odvětví stavebnictví, při rekultivačních pracích a stavebních úpravách povrchu terénu. 

Ale díky výzkumům a neustále se vyvíjejícím způsobům v oblasti využívání popílků se 

nachází stále nová uplatnění tohoto produktu, což by měly přiblížit následující kapitoly.   

5.1 Využití popílků ve stavební výrobě 

Využitím popílků ve stavebnictví se zabývá řada odborných specializovaných 

pracovišť již několik desítek let. Převaha zájmu o hromadné využití těchto popílků se 

orientovala do inženýrského stavitelství, kde je možnost využívání popílků jako 

druhotných surovin největší.  

Popílky nacházejí široké upotřebení také ve výrobnách stavebních hmot a to 

především ve výrobě maltovin, betonu, umělého kameniva, cihlářského a keramického 

zboží a také při výrobě injektážích malt a litých podlahových vrstev
11

. Velké ekonomické 

výhody přináší také využití popílků přímo na stavbách, například při budování silnic, 

dálnic, letišť, železnic, přehrad a při řadě dalších zemních prací. 

Za perspektivní postupy aplikace elektrárenských popílků se dnes považuje výroba 

pórobetonu, náhrada cementu v betonových směsích a především všechny druhy zemních 

prací a stabilizací zemin.
25

 

5.1.1 Beton 

Beton je nejdůležitější složkou ve stavebnictví. Důležitým kritériem pro realizování 

staveb s dlouhodobou životností je využívání takových konstrukčních technologií, které 

jsou ekologické a ekonomicky výhodné a zároveň jsou schopny vyvíjet dobře navržený 

beton jako trvanlivý a kvalitní stavební materiál.
37

 Při výrobě betonu jsou však 

spotřebovávána velká množství cementu, čímž se tato technologie stává nákladnou a 

energeticky náročnou
38

. Po celém světě je spotřebováno na výrobu cementu kolem tří 

miliard tun surovin. Jaký vzhled může mít výrobní technologie betonu, znázorňuje 

Obrázek č. 10. 
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Obrázek č. 10: Výrobní technologie betonu  

Výrobě cementu je přisuzována odpovědnost za tvorbu 2,5 % oxidu uhličitého 

(CO2), z celkového množství celosvětových emisí CO2 z průmyslových zdrojů. V důsledku 

technických, ekonomických a environmentálních otázek je proto použití alternativních 

cementových materiálů velmi často diskutovaným tématem.
39

  

Využití těchto materiálů v betonu se neustále zvyšuje, protože se tím snižují náklady na 

výstavbu, zlepšují se také některé jeho fyzikální, mechanické vlastnosti a také jeho trvanlivost 

v agresivním prostředí. Minerální příměsi, jako je například křemičitý úlet, mletá granulovaná 

struska nebo popílek, obecně zlepšují technické vlastnosti betonu, pokud jsou tedy používány 

jako minerální přísada nebo částečná náhrada cementu. Jako minerální příměs do betonu se 

popílek používá po celém světě již přes padesát dva let, což má za následek některé užitečné 

projevy v kvalitě betonu, jako je jeho zvýšení pevnosti, zlepšení zpracovatelnosti, zlepšení jeho 

mechanických vlastností, snížení hydratačního tepla a také zlepšení jeho trvanlivosti. 

Nejpodstatnější užitečný efekt popílku v betonu se dá vyjádřit třemi faktory:  

 pucolánový, 

 účinek mikrokameniva, 

 morfologický.
21
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Schopnost reagovat s hydroxidem vápenatým nebo portlandským cementem za 

přítomnosti vody, je charakteristickou vlastností pucolánů. Při těchto reakcích dochází 

k tvorbě kalciumsilikatových hydratačních produktů a kalciumaluminátových hydratačních 

produktů. Popílky obsahující oxid křemičitý a oxid hlinitý reagují s hydroxidem vápenatým. 

Tato schopnost pucolánu je nazývána jako pucolánová aktivita, která souvisí s formou a 

stupněm rozptýlení přítomného oxidu křemičitého. Reaktivita popílků je tím vyšší, čím více 

obsahují ve sklovině oxid křemičitý (SiO2), ale současně čím méně je v popílku zastoupena 

krystalická fáze mullitu.
11

 

Velmi jemné popílky mají v betonech funkci reaktivního mikrokameniva, které 

umožňuje snadnější rozptyl částic v betonu a vyplnění tak prostoru mezi hrubšími zrny 

cementu, což omezuje tvorbu pórů a spoluvytváří hutnou strukturu. Morfologický efekt je 

projevem existence mikrokuliček v popílku, které pracují jako kluzné kuličky, pokud jsou 

tedy součástí čerstvého betonu, jsou přínosem pro jeho tekutost.
21

 

Používání popílku do betonu se začalo uskutečňovat v USA již v roce 1930. První 

komplexní studie, týkající se použití popílku do betonu, však byla vytvořena na univerzitě 

v Kalifornii až v roce 1937. Zásadní průlom v použití popílku do betonu nastal v roce 1948 

při výstavbě přehrady Hungry Horse na řece Flathead v Montaně (viz Obrázek č. 11). Na 

této stavbě bylo spotřebováno 120 000 t popílku.
40

  

 

Obrázek č. 11: Využití popílku při stavbě Hungry Horse v Montaně v USA
41 



Jirásek Tomáš: Popílek z energetiky  

2013  34 

V současné době je popílek používán ve více než 50 % všech betonů vyrobených ve 

Spojených státech amerických, ale mnoho profesionálních designérů i nadále zůstává příliš 

konzervativních, pokud se jedná o použití popílku do betonu.
42 

Při zpracování betonových směsí má tedy popílek význam jako náhrada deficitních 

stavebních materiálů, jakými jsou cement a kamenivo. Používá se jednak jako plnivo při 

náhradě písku, přičemž jde především o doplnění chybějících nejjemnějších podílů 

kameniva, což přispívá ke zlepšení kvality betonu a má druhotný příznivý vliv na snížení 

spotřeby cementu. Dále se popílek využívá jako náhrada cementu. Popílek není jen inertní 

výplňový materiál, ale také výrazně zlepšuje kvalitu betonu. Přejímá funkci jemné frakce 

a svými pucolánovými vlastnostmi působí na vývoj počáteční a konečné pevnosti. Působí 

též na omezení tvoření trhlin, zmenšuje dotvarování, zlepšuje odolnost proti mrazu 

i odolnost vůči agresivním vlivům a tím také zvyšuje trvanlivost staveb.
43

 

5.1.2 Cement 

Pro stavební konstrukce se využívají různé druhy struskového cementu, 

portlandského cementu nebo portlandského pucolánového cementu. Základní surovinou 

pro výrobu již uvedených druhů cementů je portlandský cementový slínek, obvykle 

vyrobený pomocí směsi, složené z přírodního vápence a hlinité břidlice. Tato směs se 

připravuje drcením v drtičích nebo mletím v kulových mlýnech na jemný prášek, a potom 

dojde k samotnému vypálení při teplotě 1 400 °C. Dalším materiálem může být struska 

nebo pucolánový materiál – popílek.
42

 

Popílek se používá jako surovinová složka, nahrazující ve vlastní výrobě cementu 

jíl. Ten se dále využívá pro výrobu cementového slínku, jenž je hlavní složkou při výrobě 

portlandského popílkového cementu nebo portlandského kompozitního cementu. V první 

řadě je nutné splnit specifické požadavky výrobce cementu a pro výrobu míchaného 

cementu je nutné splnit požadavky normy EN 197-1, která uvádí, že popílek získaný jinak 

než klasickým způsobem spalování, nesmí být v cementech použit.
44

 

Všichni výrobci cementu na území České republiky využívají popílek jako složku 

při výrobě cementu. Dle druhů vyráběného cementu se přídavek popílku výrazně odlišuje. 

Dá se však říci, že průměrný přídavek popílku do cementu činí cca 5 %.
3
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Způsobilost přidávání popílku do cementu je závislá především na jeho 

mineralogickém složení, které se liší dle druhu spalovaného uhlí. To je hlavní příčinou, 

proč si cementárny provádějí vlastní zkoušky popílku a odebírají takový popílek, který jim 

vyhovuje pro vyráběné druhy cementu. Nejvýznamnějšími výrobci cementu v České 

republice jsou:  

 Českomoravský cement, a.s., závod Mokrá, 

 Českomoravský cement, a.s. závod Radotín, 

 Lafarge Cement, a.s. (Čížkovice), 

 Holcim Práchovice, a.s., 

 Českomoravský cement, a.s., Králův Dvůr, 

 Cement Hranice, a.s. (Hranice na Moravě).
36

 

V roce 2010 bylo vyrobeno těmito cementárnami 3 344 tisíc tun cementu. Při 

výrobě bylo spotřebováno celkem sto šedesát pět tisíc tun popílku. Cementárny mohou 

využívat nejen popílku jako pucolán, ale také granulovanou vysokopecní strusku.
3 

Například elektrárny ČEZ, a.s. jako největší producent energetických produktů 

v ČR dodávají popílek především společnosti Českomoravský cement, a.s. závod Radotín 

a závod Mokrá. Do společnosti Cement Hranice, a.s. dodávají popílek Elektrárna 

Dětmarovice.
36 

V současné době jsou realizovány výzkumy na rozvoj cementu míchaného 

s popílkem využívajícího popílek v aktivované formě. Aktivovaný popílek je schopen 

nahradit z 20 %, 30 %, 40 % a 50 % portlandský cementový slínek. Cementy jsou 

připravovány mletím v kulovém mlýně s 4 % sádry.  

Byly přezkoumány různé fyzikální vlastnosti takto připravených cementů a bylo 

zjištěno, že podle indického standardu může být pro výrobu cementové směsi použito až 

40 % popílku v aktivní formě.
42

 

5.1.3 Umělé kamenivo 

Obecně používané lehké agregáty jsou vyráběny vytvrzováním pomocí zvýšené 

teploty působící na jíl, břidlici nebo lupek. Vytvrzování je prováděno v rotační peci při 

teplotě 1 000 – 1 200 °C. Tento proces produkuje kvalitní lehký agregát, který má pevnou 
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stabilní strukturu, dobrou odolnost, je ekologicky inertní a vysoce izolační. Původně bylo 

lehké kamenivo vyrobené z přírodních materiálů, vytěžených z přirozených zdrojů zemské 

kůry, ale v důsledku toho, že se poptávka po lehkém kamenivu zvýšila, se stávají tyto 

zdroje vyčerpanými.
45

 

V důsledku industrializace vznikají přebytečné odpadní materiály, které jsou nyní 

zkoumány jako potenciální zdroje surovin pro výrobu lehkých agregátů. Vysoká poptávka 

po stavebních materiálech a stavebních výrobcích zapříčiňuje vyhledávání a zkoumání 

vhodných materiálů pro recyklaci. Popílek vznikající v tepelných elektrárnách je obvykle 

zachycován v elektrostatických odlučovačích a je proto vhodným zdrojem pro výrobu 

kameniva, které je obecně nazýváno jako recyklované umělé lehké kamenivo.
46

 

Výroba umělého kameniva je založena na zkusovění obvykle zvlhčené 

homogenizované směsi popílku s možností přidání dalšího pojiva do tvaru zrn kameniva, 

a to buď bez působení tlaku (peletizační mísa, peletizační talíř, peletizační buben) anebo 

působením tlaku na vlhkou vsázku (protlačovací lis, ocelové granulační válce).  

Dle velikosti tlačné síly se dají možné principy technologií dělit na:  

 nízkotlaké, 

 středotlaké, 

 vysokotlaké. 

Rozdělení jednotlivých druhů kameniva určuje jejich způsob vytvrzování. 

Rozeznávají se různé druhy výrobní technologie: 

 za studena (normální zrání ve vlhkém prostředí),  

 za zvýšené teploty (urychlování zrání propařováním – např. Aerdelite), 

 kombinace zvýšené teploty a tlaku (urychlené – hydrotermální zrání 

autoklávováním), 

 spékáním za teplot nad 1 000 °C (např. Agloporit, viz Obrázek č. 12).
43
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Obrázek č. 12: Vypálený spečenec agloporitu
47 

Lehké kamenivo je oblíbené pro použití v lehkém betonu, protože zlepšuje jeho 

fyzikální vlastnosti jako je snížení vlastní hmotnosti, vyšší izolační koeficient a vynikající 

hluko-izolační schopnost. Díky moderním metodám, které vytváří umělé lehké kamenivo, 

je možné vyrobit lehčený beton s pevností srovnatelnou s normálně vyráběným betonem. 

Lehké betony nacházejí svá uplatnění především při stavbě budov nebo mostů.
47 

Výroba umělého lehkého kameniva se dá uskutečnit pomocí alkalické aktivace. 

Alkalické aktivátory způsobují svou reaktivitou rychlé vytvrzení a vysokou pevnost 

v tlaku, při čemž k tomu nepotřebují vysokou teplotu.  

Toto tvrzení dokazuje experiment provedený na základě použití směsi ke 

zkusovění, složené z popílku, křemičitanu sodného s vodou, hydroxidu sodného, oxidu 

manganičitého a malé množství běžného portlandského cementu. Křemičitan sodný 

s vodou slouží ve směsi jako pojivo. Hydroxid sodný je využit nejen jako oxidační činidlo 

zvyšující reaktivitu vedoucí ke spojení popílku a hydroxidu vápenatého, ale i ke zvýšení 

rozpustnosti oxidu křemičitého v popílku. Oxid manganičitý byl také použit z důvodů 

zvýšení pevnosti.  



Jirásek Tomáš: Popílek z energetiky  

2013  38 

Takto vzniklá směs je míchána v míchacím centru, dále je zhutněna na vibračním 

stole, poté je vložena do ocelové formy pro provedení fyzikálních a mechanických zkoušek. 

Dále je směs sušena a tím vytvrzena při teplotě 50 °C a době zrání sedm dnů. Vyšší teplota 

vytvrzování by obecně vedla k výsledné vyšší pevnosti v tlaku, což u materiálů alkalicky 

aktivovaných neplatí. Optimální teplota vytvrzování je tedy 40 – 60 °C.  

Beton, vyrobený technologií využívající alkalicky aktivované kamenivo, vykazoval 

pevnost v tlaku 26,5 MPa a dobrou odolnost proti zmrazování a rozmrazování. Výsledek 

experimentu tedy ukazuje, že materiál je vhodný pro výrobu kvalitního umělého kameniva, 

které je použitelné do lehkých betonů.
46

 

5.1.4 Výroba cihel 

Jedna z dalších možností zpracování popílků se nachází ve výrobě pálených cihel 

a různých tvarovek. Ve výrobě cihel se popílky využívají jako korekční složka výrobní 

směsi nebo jako základní surovina pro výrobu lehčeného cihlářského zboží.
11

 Například 

v Austrálii se vyrábí cihly, jejichž pevné látky tvoří ze 100 % popílek. Výroba těchto cihel 

spočívá v použití techniky a zařízení, podobající se těm, které používají továrny na hliněné 

cihly.  

Takto vyrobené cihly mají spousty výhod. Jsou zpravidla o 28 % lehčí než hliněné 

cihly. Cihly vyráběné z popílku mají pevnost v tlaku vyšší než 40 MPa, což je hodnota, 

která předčí některé z nejlepších dostupných hliněných cihel.
48

 

Další progresivní metoda v oblasti výroby cihel je uskutečňována kombinací 

elektrárenského popílku s vedlejšími produkty, vznikajícími ve dvou různých průmyslových 

odvětvích, které budou popsány níže. Metoda využívá popílek (Fly Ash = FA) s vysokým 

obsahem vápníku (15 – 40 %), pro nějž je typická hydraulická vlastnost. Vysoký obsah 

vápníku řadí tento popílek dle normy ASTM do třídy C a je vyráběn ve formě velmi 

jemného prášku, který vykazuje nejen pucolánové vlastnosti, ale také schopnost nastavení 

reakce, vyplývající z přítomnosti vysoce aktivních složek, jako je oxid vápenatý (CaO), 

reaktivní oxid křemičitý (SiO2) a oxid hlinitý (Al2O3). Hydraulické a pucolánové vlastnosti 

jsou pro popílek třídy C charakteristické a plní při výrobě cihel funkci pojiva. Vlastnost 

tuhnutí popílku v přítomnosti vody je z důvodu obsahu CaO.  
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V případě vedlejších produktů se jedná o křemičitý úlet (Silica Fume = SF), jenž je 

považován za velmi jemnou minerální usazeninu, složenou z amorfních sklovitých částic 

oxidu křemičitého, která vzniká jako vedlejší produkt v průběhu výroby křemíkových slitin 

v obloukových elektrických pecích. Křemičitý úlet je považován za čistě pucolánový 

materiál.
49

  

Třetí složkou pro tuto specifickou výrobu cihel je vápencový prášek (Limestone 

Powder = LP), který je generován ve značném množství ve vápencových lomech. Tento 

prášek je vedlejším produktem při drcení vápence. Větší část vápencového prášku se 

hromadí v blízkosti lomu a jeho využití představuje problém. V současné době většina 

lomů provádí likvidaci vápencového prášku pomocí ukládání na sanitární skládky, 

do odpadních jam nebo na volné plochy. Takto uložený vápencový prášek produkuje 

v okolí lomů emise znečišťující ovzduší.
50

 

Materiály potřebné k výrobě většiny stavebních prvků nevyžadují velké technické 

propracovanosti. Použití těchto vedlejších produktů ve výrobě cihel může podpořit vývoj 

stavební udržitelnosti. To také přispívá k rozvoji stavební výroby, ale také zároveň ke 

snižování spotřeby přírodních zdrojů a produkcí více účinných materiálů, které pro svou 

výrobu využívají průmyslové odpady.
51

 Doposud bylo provedeno mnoho studií, které se 

zabývaly použitím popílku při  výrobě cihel, avšak snížení spotřeby energií takto 

vyrobených cihel, nebylo jejich předmětem. Základem všech těchto studií byl požadavek 

na další energii pro vypalování a vytvrzování cihel. Taková výroba, ale není moc 

ekonomicky výhodná a už vůbec se nezabývá šetrností vůči složkám životního prostředí. 

Důvodem tohoto tvrzení je vypouštění emisí do ovzduší ze spalování fosilních paliv pro 

potřebné teplo použitelné k vypalování cihel. V tomto experimentu předběžné výsledky 

ukazují, že popílky třídy C mohou být použity k výrobě cihel bez portlandského cementu. 

Popílek, vápencový prach a křemičitý úlet se tak využijí bez dalšího zpracování.
49

 Na 

Obrázku č. 13 je uvedeno schéma jednotlivých fází výroby.
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Obrázek č. 13: Výroba cihel LFS, převzato a upraveno
49

 

Popis jednotlivých fází výroby cihel je následující: 

 smíchání LP, FA a SF v mixéru, současně je směs sprchována vodou po dobu 

4 min., 

 přeplnění formy směsí, 

 stlačení směsi o tlaku 20 MPa, 

 vyjmutí vzorku z formy, který je sprchován přídavnou vodou při pokojové 

teplotě po dobu 48 h, 

 následně je vzorek ponořen pod hladinu vody k vytvrdnutí po dobu 90 dní.
49

 

Cihly vyrobené tímto způsobem jsou zobrazeny na Obrázku č. 14. Bylo zjištěno, že 

tlak vedoucí ke zhutnění cihly má podstatný vliv na reakci mezi Ca(OH)2 a popílkem.
52

 

Zhutnění cihel proběhlo při různých tlacích, následně tyto vzorky byly podrobeny 

hydrotermálnímu vytvrzení po dobu 10 h. Při zhutnění o tlaku 20 MPa probíhá výrazné 

snížení koncentrace Ca(OH)2, což je považováno za přímý důsledek pucolánové reaktivity, 

ale při překročení tlaku přes hodnotu 30 MPa nebyly pozorovány již žádné významné 

změny v obsahu Ca(OH)2.
53
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Obrázek č. 14: Vzhled vyrobených cihel
49 

Testy týkající se pevnosti v tlaku a v ohybu vykazovaly velice uspokojivé výsledky, 

ve srovnání s tradičně vyráběnými cihlami pálené z hlíny, což je uvedeno v Tabulce č. 10. 

Vzorek s nejlepšími výsledky mechanických a fyzikálních vlastností byl označen názvem 

LFS-20, při čemž obsahoval množství SF ve výši 20 % hmotnosti použitého FA. 

Tabulka č. 10: Vlastnosti cihel LFS 20 ve srovnání s hliněnými
49 

Druhy cihel LFS-20 Hliněné cihly 

Složení cihel FA, LP, SF Jíl 

Pevnost v tlaku (MPa) 26,5 17,4 

Pevnost v ohybu (MPa) 4,1 11,2 

Absorpční kapacita (%) 16,5 20 

Hustota (kg/m
3
) 1,78 1,75 

Způsob výroby Zhutnění: 20 (MPa) Teplota výpalu: 910 °C 

Tato nová technologie pro výrobu cihel je jednoduchá, efektivní a navíc využívá tlak 

místo teploty, čímž se snižují náklady, spoří energie a současně také recykluje materiál, který 

by jinak zůstal nevyužit. Výsledky svědčí o řádném splnění požadavků pro cihly použitelných 

jako nosných prvků, pokud jde o mechanické a některé fyzikální vlastnosti.  

Bylo rovněž zjištěno, že při zvýšení obsahu SF ve směsi dochází k nárůstu hodnot 

pevnosti v tahu a v ohybu. Směs s obsahem 20 % SF se ukázala jako nejvíce vyhovující 
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pro výrobu zdících cihel v porovnání se směsí, která obsahovala 5 % nebo 10 % SF. 

Materiál obsahující 20 % SF měl tlakové, ohybové pevnosti, absorpční kapacitu a hustotu 

splňující standardy nosných cihel.  

Cihly vyrobené tradiční technologií vyžadují použití vysoké teploty, což je 

energeticky náročné a nákladné. Výroba cihly LFS-20 probíhá při pokojové teplotě 

a spotřebovává jen zlomek energie oproti klasické výrobě. Energetické náklady při 

konvenční výrobě cihel je velmi vysoká. Odhadované náklady na výrobu cihel LFS-20 je 

6,4× levnější než pálené hliněné cihly.
49 

5.1.5 Využití stabilizovaného popílku 

Stabilizovaný popílek nalézá velmi široké uplatnění. Jedno z nejvíce vhodných 

uplatnění se jeví jako náhrada přírodních surovin na stavbách pozemních komunikací, 

protože z hlediska množství možné aplikace (řádově milióny m
3
), má stabilizovaný popílek 

v dopravním stavitelství velký význam  

Výroba stabilizátu se uskutečňuje ve standardním centrálním mísícím zařízení. 

Stabilizát je vyráběn technologickou úpravou vstupních surovin, spočívající ve správném 

dávkovaném množství vody a v dokonalém promísení. Zařízení je vybaveno zásobníky 

práškových substrátů s dostatečnou kapacitou, dostatečnou vydatností vodního zdroje 

a váhovým dávkováním.
54

 

Technologické procesy, vedoucí k získání požadovaných vlastností stabilizátu, 

probíhají při počáteční fázi výroby. Je to promísení vstupních surovin s vápnem a následné 

zvlhčení záměsovou vodou, přičemž dochází k exotermní reakci, přirovnatelné k tuhnutí 

cementů. Tím vznikají ve stavební směsi podmínky pro vznik chemických pucolánových 

reakcí a pro změnu mechanicko-chemických vlastností vzniklého produktu a jsou obdobné 

vlastnostem chudého betonu. Jestliže se do stabilizátu přidá větší obsah vápna, vzniká 

materiál charakteristický svou nepropustností, vysokou pevností v prostém tlaku 5 - 10 MPa 

a odolností vůči mrazu a vodě.
11

 

Stabilizáty jako certifikované výrobky, které mají následující využití: 

 tělesa násypů zemních pozemních komunikací,  

 protipovodňové hráze, 

 protihlukové valy, 
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 hráze odkališť a skládek odpadů, 

 podkladní a ochranné vrstvy vozovek, 

 aktivní zóna, 

 obsypy a zásypy, 

 přechodové oblasti mostů, 

 těsnící a uzavírací vrstvy skládek odpadů ve smyslu ČSN 80 8032, 

 stabilizace zemin (zemní pláň, do těles násypů), 

 zásypový materiál při rekultivaci prostor po těžbě nerostných surovin a  

 sanace podzemních dutin (stará důlní díla, při stavba tunelů a po demolici 

stavebních objektů).
54

 

Za stabilizovaný popílek se považují i popílky a popely z fluidního spalování 

smíšené s vodou. Míchací centrum v Elektrárnách Poříčí slouží jako hlavní zařízení pro 

likvidaci popelů z místních fluidních kotlů a je umístěno na Obrázku č. 15. V provozu jsou 

zde dvě technologické linky. První linka má dva mísiče SKAKO a dvě homogenizační 

expediční nádoby s vertikálními míchadly na výrobu čerpatelného stabilizátu. Druhá linka 

s rychloběžným horizontálním mixérem FP 30 je využívána pro výrobu optimálně 

vlhčeného stabilizátu. Výkon zařízení je 20 t/hod suchého popílku.
55

 

 

Obrázek č. 15: Zařízení na výrobu stabilizátu v Elektrárnách Poříčí
55

 

Na výstupu z centrálního mísícího zařízení je stabilizát dodáván jako zvlhlá směs 

s optimální vlhkostí, která je vhodná k okamžitému zpracování. Výsledný produkt 
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stabilizát je vypouštěn pomocí výsypky (viz Obrázek č. 14) a zároveň tak rovnou nakládán 

na nákladní automobil, jímž je stabilizát odvážen ke spotřebiteli.  

Tento certifikovaný stabilizát je využíván pro tvarové úpravy krajiny na odkališti 

Debrné. Na odkališti dochází k uzavírání původních naplavených vrstev a k tvarování 

krajiny s následnou biologickou rekultivací, což v tomto případě znamená krycí travní 

porost s postupným řízeným vytvářením remízků s místně přirozenými náletovými 

dřevinami a keři.
56

 

 

Obrázek č. 16:Výsypka pro nakládku stabilizátu
55 

Využití stabilizátu v silničním stavitelství v České republice poslední dobou 

zaznamenává vzestupný trend. Využití stabilizátu šetří nejen přírodní suroviny, které by 

jinak byly spotřebovány, ale i snižuje množství odpadů, které by bylo bez užitku na 

skládkách. Jednou z prvních větších dodávek stabilizátu bylo využití na stavbu silničního 

obchvatu Louny. Tato dodávka stabilizátu zde nahradila chybějící kubaturu násypového 

zemního materiálu z výkopů. Stabilizát popílku byl také použit na průběžně budované 

rychlostní komunikaci R6 mezi Karlovými Vary a Chebem.  Zatím nejvíce stabilizátu, a to 

160 000 t, spotřebovala stavba zkušebního polygonu v Mostě (viz Obrázek č. 17).
57 
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Obrázek č. 17: Centrum zkušební jízdy polygon Most
58 

5.2 Využití popílku v zemědělství 

Obvyklé metody k odstranění popílku, mezi které patří ukládání popílku na skládky 

nebo odkaliště, jsou využívány po celém světě a způsobují tak degradaci a kontaminaci 

orné půdy. V několika studiích je však navrhováno, aby se popílky využívaly jako půdní 

aditiva, která jsou schopna zlepšit fyzikální, chemické a biologické vlastnosti 

degradovaných půd a jsou zdrojem snadno dostupných rostlinných mikroživin a 

makroživin.
2 

Četné studie prokázaly, že při začlenění určitého množství popílku do půdy se 

zlepšuje fyzikálně-chemická, biologická a nutriční kvalita půdy. Avšak čím vyšší dávka 

popílku je aplikována do půdy, tím hojnější je výskyt těžkých kovů v ní, který má 

negativní vliv na mikrobiologickou aktivitu. Vhodnost popílku pro použití v zemědělství 

může být potvrzena, až po opakovaných testech na jednotlivých typech půd. Tyto testy 

zajišťují jeho bezpečné užití pro danou půdu. 

Původní využití popílku v zemědělství bylo kvůli jeho obsahu vápna a přítomnosti 

základních živin, které podporují růst rostlin. Užití popílku jako hnojiva pro zemědělskou 

rostlinnou výrobu se zatím ve většině zemí nikterak neuchytil. Je to patrně z obav 

týkajících se obsahu prvků jako je např. As, B, Cd, Se, které nepříznivě ovlivňují plodinu a 

půdu. V případě půdy by tyto potencionálně toxické prvky, obsažené v popílku, 

způsobovaly její zasolení a snížení tak rozpustnosti některých živin. Nepříznivá je i 
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nepřítomnost dusíku v popílku, jenž se v průběhu spalování přeměnil na plynné složky. 

Chybějícím prvkem je i fosfor, protože železo a hliník převádějí fosfor do nerozpustných 

sloučenin a ty jsou potom pro rostliny nedostupné.
59

 

I když nižší úrovně popílku v půdě přinesly zlepšení růstu a výnosnosti plodin, tak 

při užití vyšších úrovní popílku byly pozorovány nežádoucí účinky u vypěstovaných 

plodin. Několik studií se zaměřilo především na obecné charakteristiky popílku, které jsou 

nezbytné pro ošetření půdy a přínosné pro růst a výnos plodin. Je třeba také vyhodnotit 

dopad popílku na půdní systém, do kterého patří úrodnost a zdraví půdy, půdní 

mikroorganismy, půdní biochemická aktivita a půdní koloběh dusíku.
60

  

Cílem této kapitoly je stručně vysvětlit vlastnosti popílku, které se týkají začlenění 

popílku do půdy, účinku popílku v půdním systému, případné užití popílku pro meliorace, 

vyživování a produktivity degradované půdy. Vliv popílku na plodnost půdy je do značné 

míry závislý na vlastnostech půdy a uhlí, ze kterého popílek vznikl. Popílky mohou být 

v závislosti na zdroji kyselé nebo alkalické a mohou tak být aplikovány podle toho, jakou 

hodnotu pH půda má.  

Většina plodin potřebuje pro svůj růst optimální hodnoty pH v rozmezí 6,5 – 7,0, 

při kterém se živiny stávají rostlinám dostupné. Velmi nízké hodnoty pH mohou být 

způsobovány větším obsahem manganu a hliníku, který je navíc pro rostliny toxický 

a zároveň snižuje plodnost. Bez řádného řízení bude většina půd s využitím pro ziskové 

pěstování považována za nevhodnou. Počáteční nárůst hodnot pH půdy po alkalickém 

účinku popílku je přisuzováno právě poměrně rychle se uvolňujícímu Ca, Na, Al a OH 

iontů.
61

 

Nedávné výzkumy také naznačují, že popílky můžou najít vhodnější uplatnění 

v kombinaci s organickými materiály, jako je kravský hnůj, kal z čistíren, rostlinné zbytky 

nebo kompost. Kombinace popílku s organickou hmotou způsobuje v půdě prospěšné 

účinky jako je snížení množství těžkých kovů, zneškodňování patogenů v kalu, zlepšení 

kvality půdy v podobě vyšších koncentrací živin. Je dosahováno lepší textury, nižší 

objemové hmotnosti, větší pórovitosti, vlhkosti, většího obsahu jemnozrnných minerálů. 

Zvyšuje se tak biologická aktivita v půdě, snižuje se vyplavování hlavních živin 

a zabezpečuje se tak ochrana vegetace. Některé inhibiční účinky toxických složek popílku, 

působící na půdní mikroby, se zmírní použitím organických materiálů.
62 
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Popílky tedy mohou být použity jako půdní aditiva v různých degradovaných 

půdách, zejména za účelem lesnictví a rostlinářství. Nicméně doporučení pro rozsáhlé 

aplikace popílku do zemědělských půd není možné, to mohou zajistit až provedené četné 

experimenty na vzorcích půdy, které zajistí správnou kombinaci popílku s každým typem 

půdy a tím také zajistí kvalitu a bezpečnost použití. 

Kromě toho jsou prováděny také výzkumy toxických prvků, které popílky obsahují, 

protože je potřeba vyhodnotit zejména negativní vliv těžkých kovů na zdraví člověka, což 

úzce souvisí s přenosem těžkých kovů do potravinového řetězce.
63 

Popílek může tedy být využit jako potenciální živina pro degradované půdy a tím 

může být využit jako druhotná surovina. Avšak z důvodu bioakumulace toxických těžkých 

kovů v rostlinách a jejich negativních účinků na lidské zdraví, musí být půdy vždy 

prozkoumány. Konečným cílem by mělo být využití popílku v degradované půdě 

v takovém rozsahu, aby bylo dosaženo lepší plodnosti půdy bez nežádoucích účinků na 

kvalitu půdy a minimalizace hromadění toxických kovů v rostlinách pod kritickou úrovní 

lidského zdraví.
60 

Příznivé účinky při začlenění popílku do půdy jsou následující: 

 zlepšení struktury půdy, 

 snížení objemové hmotnosti půdy, 

 zlepšení vodní jímavosti, 

 optimalizace hodnoty pH, 

 aerace půdy, 

 poskytování živin (Fe, Zn, Cu, Mo, B atd.), 

 poskytování makroživin (K, P, Ca, atd.), 

 snížení spotřeby klasických hnojiv a vápna, 

 může být využit i jako insekticid (přípravek pro hubení hmyzu).
64

 

Naopak škodlivé účinky jsou následující: 

 snížení biologické dostupnosti některých živin vzhledem k vysoké hodnotě pH 

(obvykle 8 – 12), 

 vysoká úroveň slanosti, 

 velký obsah fytotoxických prvků, zejména bóru.
2
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5.3 Zeolity  

Další možností pro ekologické využití elektrárenských popílků je výroba 

syntetizovaných zeolitů. Syntéza zeolitů z popílků je analogická zeolitům, které vznikají 

v přírodních podmínkách z vulkanického popela, jenž je amorfní, sklovitý, alumosilikátový  

materiál.
65

 Jeden z možných procesů, který vede k přirozenému vzniku zeolitů, je působení 

hydrotermálních roztoků na již zmíněný sopečný popel. Kompoziční podobnost popílku a 

sopečného popelu byla hlavním důvodem k provádění experimentů, týkajících se 

syntetizace zeolitů z popílků. Popílek má vysoký poměr komponent křemíku vůči hliníku, 

který umožňuje syntézu zeolitů s vysokou výměnnou kapacitou iontů a s velkým obsahem 

pórů.
1
 Zeolitový vývoj v přírodních podmínkách může trvat i několik tisíc let. 

V laboratořích je možné tento proces výrazně zrychlit na dobu hodin nebo dnů, to platí jak 

pro elektrárenský popílek, tak i pro sopečný popel.
65

  

Pro výrobu syntetizovaných zeolitů se užívá metoda hydrotermální alternace, což je 

ve své podstatě proces rekrystalizace látky, využívající aktivačních roztoků, obvykle 

alkalických roztoků, jako je hydroxid sodný (NaOH) nebo hydroxid draselný (KOH). Tato 

metodika spočívá principiálně na rozpouštění popílku, který musí být bohatý na amorfní 

vitricko-alumosilikátové složky, v roztoku KOH nebo NaOH a následném vysrážením 

zeolitového materiálu.
11, 65

 

Klasická alkalická přeměna popílků je založena na různých poměrech popílku 

a aktivačních roztoků, na zvýšeném tlaku, teplotě a potřebným reakčním časem, který vede 

k získání různých typů zeolitů
66

. Hlavním omezením pro výrobní procesy syntézy zeolitů 

z popílku je urychlení reakce relativně vysokou teplotou (100-200 °C), která je potřebná 

k rozpuštění Si a Al částic popílků. Jestliže by se teplota snížila, potom by byly i nižší 

výnosy syntetizovaných zeolitů a byla by i nutná dlouhá doba alkalické aktivace.
1
 

Existuje však několik technických a ekonomických problémů, které jsou spojeny 

s ekonomicky, někdy nevýhodnou výrobou uměle vytvořených zeolitů, protože tyto 

výrobní procesy potřebují nutně dlouhou dobu kontaktu roztoku s popílkem a velkou 

spotřebu tepla pro udržení reakční teploty vodných roztoků z alkalických kovů.  Některé 

procesy využívají relativně krátkou dobu pro převod popílku na zeolit, což sebou nese 

nevýhodu v podobě velké spotřeby hydroxidu sodného.
67
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Syntéza zeolitů z popílku se dá rozdělit na přímou a nepřímou. Za přímou syntézu 

je považován proces, při kterém je popílek v kontaktu s hydrotermálním alkalickým 

roztokem za přímého vzniku zeolitu.  

Pokud se jedná o nepřímou syntézu zeolitů, tak je uskutečňována extrahováním 

oxidu křemičitého a oxidu hlinitého z popílku pomocí horkého roztoku s obsahem 

hydroxidu sodného, což vede k získání alumosilikátových extraktů
68

. Tyto extrakty jsou po 

té použity jako výchozí materiál pro syntézu například faujasitu 

(Na2Ca)(Al2Si4O12)·8H2O), který vzniká při teplotě 60 – 90 °C a době převodu 2 - 5 dnů.
1
 

Zeolity obsahující struktury faujasitu hrají důležitou roli v petrochemickém 

průmyslu. Naleziště přírodních zeolitů obsahující faujasit jsou vzácné, vlastně jich je jen 

šest menších na světě a jedno jeho relativně velké naleziště se nachází v Jordánsku. 

S ohledem na tuto skutečnost je syntéza tohoto typu zeolitu z popílku ekonomicky velmi 

zajímavá, ne-li potřebná.  Je-li faujasit připraven v laboratorních zařízeních, tak někdy 

bývá metastabilní, rychle mizí a spíše se vyskytuje ve formě kondenzovaných struktur. To 

je také příčinou jejich omezeného výskytu v přírodních podmínkách. Nicméně faujasit 

obsahuje kationty Ca
II+

 a Mg
II+

, kteří zaujímají 70 až 80 % neutralizačních kationtů v jeho 

struktuře. Bylo také prokázáno, že tento typ zeolitů je vysoce účinný při odstraňování rtuti 

a olova z odpadních průmyslových vod.
66

  

Zeolity jsou obecně velmi užitečné materiály, zejména pro své široké spektrum 

upotřebení. V průmyslu jsou aplikovány jako iontové výměnné materiály, molekulární síta, 

adsorbenty nebo katalyzátory.
67

  

Synteticky vyrobené popílkové zeolity nachází své uplatnění při čištění odpadních 

vod, kde zeolity například zajišťují znehybnění fosfátu. Existence výměnných kationtů 

Ca
II+

 na povrchu zeolitů je rozhodujícím činitelem při vysrážení fosfátů ve vodném 

roztoku. Zeolity mohou být rovněž využity pro odstraňování těžkých kovů z odpadních 

vod.
69

 Výzkumy dokazují, že různé druhy zeolitů z popílků jsou schopny adsorbovat 

kationty těžkých kovů jako je Zn
II+

, Hg
+
, Cd

II+
, Pb

II+
, Cu

II+
, Ni

II+
, Cr

III+
, Co

II+
 nebo Cs

+
.
1, 67, 

69
 

Dále se zeolity uplatňují při odstraňování organických sloučenin z vodných roztoků 

(fenolu nebo chlorfenolu), při zpracování radioaktivních odpadů, při výrobě plynů (kyslík) 
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nebo ve stavebním průmyslu jako přísada při výrobě cementu, betonu, stavebních 

materiálů a vozovek.
1, 11 

 

V zemědělství se zeolity používají k provzdušnění půdy, k udržení půdní vlhkosti, 

k neutralizaci kyselé složky, ke zpomalení uvolňování NH4
+
, K

+
, NO3

II- 
 a přidáním 2-5 % 

zeolitů do krmiv se urychlí růst zvířat.
11

 

 

  



Jirásek Tomáš: Popílek z energetiky  

2013  51 

6 ZÁVĚR 

Energetické produkty vznikají v důsledku spalování pevných paliv a při procesu 

odsiřování spalin, převážně při výrobě elektrické energie a tepla. Produkty po spalování 

jsou celosvětovým problémem. S rostoucí poptávkou po elektrické energii, vzniká čím dál 

větší množství produktů po spalování. Jejich produkce je nevyhnutelná, protože vznikají 

v důsledku plnění opatření na ochranu ovzduší - životního prostředí.  

 Současným trendem všech zemí je tyto produkty následně využít tak, aby nebyly 

deponovány. Vývoj produkce VEP je obtížné předpovídat, protože je ovlivněn mnoha 

faktory. Na jedné straně zdokonalování technologií na ochranu ovzduší v elektrárnách 

může mít za následek rostoucí množství produkce těchto produktů. Na straně druhé je 

pravděpodobnější redukce podílu využívání uhlí pro výrobu energie nebo tepla a ve stále 

větší míře využívání alternativních zdrojů může mít za následek celkové snížení produkce. 

Značně limitujícím nejvýznamnějším faktorem, týkajícím se využití energetických 

produktů v České republice, je často si odporující legislativa. Právně nejednoznačný stav 

odpad versus výrobek, různé metody hodnocení vlivu na lidské zdraví a životní prostředí 

vyplývající buď z legislativy vztahující se na odpady, nebo z legislativy vztahující se na 

výrobky. 

Hlavním strategickým cílem v oblasti energetických produktů je především zvýšení 

míry jejich využitelnosti v oblasti stavebního průmyslu. Prioritou je jejich náhrada za 

primární přírodní nerostné suroviny, jejich využití s ohledem na ochranu životního 

prostředí a využití ekonomického přínosu, v konečném důsledku zlevnění nákladů ve 

stavebním průmyslu.  

V oblasti státní politiky by měla být mezi priority zařazena podpora výzkumu 

využívání energetických produktů v oblastech s vyšší přidanou hodnotou (geopolymery, 

sklokeramika, cenosféry – izolační materiály, atd.) a také podpora výzkumu technologií na 

získávání stopových prvků a minerálů. 
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