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Abstrakt 

Vedlejší energetické produkty jsou v České republice velmi zajímavým 
zdrojem surovin pro výrobu různých druhů stavebních hmot. Vzhledem k ročně 
produkovaným objemům a rovněž i k výrazně stabilnější kvalitě je zapotřebí více 
prosazovat pro jejich využití. 

Disertační práce přináší unikátní ucelený pohled na problematiku VEP v ČR. 
Hodnotí opravdu široké spektrum nejen tuzemských VEP jak po stránce fyzikálně-
mechanických nebo fyzikálně-chemických parametrů, ale také z pohledu variability 
jejich vlastností, hodnocení struktury nebo vlivu na životní prostředí. Dalším 
významným přínosem je rozsáhlé a komplexní hodnocení vhodnosti téměř kompletní 
produkce popelovin společnosti ČEZ pro oba základní typy umělých kameniv na bázi 
popílků.  

Práce představuje praktický pohled producenta VEP na komplexní 
problematiku provozu elektrárny, materiálových toků a především využitelnost VEP 
ve stavebních materiálech. Názorně jsou představeny studie ekonomické a 
ekologické výhodnosti náhrady tradičních surovin vedlejšími energetickými produkty. 
Práce se věnuje otázce optimalizace legislativních předpisů ČR implementací 
nařízení Evropského parlamentu pro maximální zjednodušení a zefektivnění procesu 
certifikace výrobků na bázi VEP. 

 
Klíčová slova 

Popílek, tepelná elektrárna, druhotná surovina, umělé kamenivo, beton, životní 
prostředí. 

 
Abstract 

Energy by-products are very interesting source of raw materials for the 
production of various kinds of building materials in the Czech Republic. Due to 
annual production of volumes and also markedly more stable quality is needed more 
to enforce their utilization. 

Work provides a unique comprehensive perspective on energy by-products in 
the Czech Republic. The work assesses really wide spectrum not only domestic 
energy by-products both from the physico-mechanical or physico-chemical 
parameters so from point of view of the variability of their properties, structure 
evaluation or environmental performance. Another important benefit is extensive and 
complex evaluation of the suitability of an almost complete ash production of 
company ČEZ for both basic types of artificial aggregates based on fly ash. 

The work represents a practical view of the producer of energy by-products on 
the comprehensive problems of power plant operation, material flows and mainly on 
usability of energy by-products in building materials. Illustratively are presented 
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studies of economic and ecological advantages of substitution conventional raw 
materials by secondary energy products. The work deals with the issue of optimizing 
legislative regulations of the Czech Republic, implementation of the regulation 
European Parliament, for maximum simplification and streamline the process of 
certification of products based on energy by-products. 

 

Key words 

Fly ash, heat power plant, secondary raw material, artificial aggregate, 
environment. 
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I ÚVOD  

Vzhledem ke stále vysokému podílu výroby elektrické energie v ČR z fosilních 
paliv (cca necelých 50 %) je naše země rovněž velkým producentem vedlejších 
energetických produktů (VEP). Celkový roční výskyt těchto materiálů je v České 
republice asi 14,0 mil tun. 

Jen ČEZ, a.s. ročně vyprodukuje kolem 10,0 mil tun. Z toho kolem 5,0 mil tun 
ročně je úletový popílek z elektráren s vysokoteplotním způsobem spalování a 0,8 
mil tun pak z fluidní technologie. Energosádrovce ČEZ a.s. vyprodukuje přes 2,0 mil 
tun. Zbytek je uhelná škvára (struska), ložový fluidní popel a produkty z polosuché 
metody odsíření. 

Za posledních 15 let se v ČR nainvestovaly stovky miliard korun do rekonstrukcí 
uhelných bloků jak u elektráren, tak i teplárenských provozů. Tyto investice s sebou 
přinesly zvýšení účinnosti výroby elektrické energie a tepla z uhlí, ale rovněž výrazné 
zlepšení kvality nejen popílků, ale také energosádrovců. U popílků se to dotklo 
především výše nespálených uhelných částic, tzv. nedopalu, který klesl z úrovně 10 
% na dnešní parametry, jež jsou bezpečně pod hranicí 5 %. Dále se pak zlepšila i 
stabilita kvality popílků. 

Toto zvýšení kvality se odráží ve vyšším využívání v betonech, při výrobě 
cementu a všude tam, kde je výhodně využito pucolánových vlastností úletových 
popílků. 

Bohužel se na českém i zahraničním trhu vytvořila v minulosti domněnka, že 
jediný kvalitní popílek může být z černého uhlí, tedy v ČR z elektrárny Dětmarovice. 
Posledních sedm let však získaly velmi dobré jméno popílky z elektráren Chvaletice, 
Ledvice, Mělník, Energotrans a Počerady, i když tyto elektrárny pálí hnědé uhlí. Je 
škoda, že se v České republice prozatím využívá pouze 20 % těchto produktů. 

V současné době je stále více kladen důraz na ochranu ovzduší a snižování 
emisí. Výrazným zvýšením využívání VEP bychom to jen podpořili, neboť popílky již 
nepotřebují vyprodukovat žádné další CO2, jako je tomu při těžbě a úpravě přírodních 
kameniv, výrobě cementu apod. Ve světě se začíná používat pojem „green cement“ 
a „green beton“. Ty jsou založeny právě na vyšším využití potenciálu popílku. S 
prosazením umělých kameniv ve stavebnictví by se mohl používat pojem „green 
artificial aggregates“ – „zelené“ umělé kamenivo. 

Důležitým aspektem je rovněž to, že veškeré VEP prošly přes nařízení 
Evropské komise o chemických látkách, tzv. REACH. Tato legislativa zařadila 
paradoxně všechny produkty po spalování uhlí jako chemické látky. 

Dva roky všichni evropští producenti VEP prováděli velmi přísné testy na 
produktech po spalování, jejichž výsledkem je, že nejsou považovány za 
nebezpečné látky. 
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Tím by konečně mělo dojít k omezení diskuzí, zda jsou produkty po spalování 
odpadem a zda mají nějaké nebezpečné vlastnosti. Závěrem dvouletého zkoumání 
bylo k 30. 11. 2010 vydání dossierů, které potvrzují, že vedlejší energetické produkty 
nejsou zdraví nebezpečné. 
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II CÍL PRÁCE 

Cílem této práce je nalezení takových technologických procesů, které výrazně 
zvýší využívání uhelných popílků pro výrobu betonů, umělých kameniv a to jak 
metodou samovýpalu, tak i se snížením energetické náročnosti při výrobě, tedy 
s použitím přísad, které zajistí potřebné kvalitativní parametry kameniva. 

Práce bude zaměřena nejen na současně používané materiály, jako jsou 
známé uhelné popílky z elektráren Dětmarovice, Chvaletice, Mělník a Ledvice, ale 
především na budoucí zdroje VEP, tedy elektrárny Počerady, Tušimice, Prunéřov. 

Z důvodu zpřísňování limitů pro emise škodlivin do ovzduší prochází nebo 
budou procházet všechny perspektivní elektrárny a teplárny v ČR rekonstrukcemi, 
které zajistí jejich provozuschopnost po roce 2018. Z ekonomických důvodů, které 
jsou výrazně ovlivněny výši poplatků za emise, především za CO2 a z důvodu 
snižování uhelných zásob, se rekonstrukce nebudou týkat všech elektráren. 

Proto je zapotřebí připravit technologie pro výrobu stavebních hmot z jiných, 
než dnes známých a vyzkoušených VEP. Ty by již v budoucnu nemusely být 
k dispozici, a pokud nebudeme mít nové receptury na nové a perspektivní zdroje, 
mohlo by to v ČR zahájit cestu odchodu od využívání VEP a především úletových 
popílků. 

Výroba umělého kameniva je možná dvěma způsoby. Jedním je tzv. 
samovýpal. Tento způsob je v současné době limitován nízkými nedopaly 
v popílcích. Tento „nedostatek“ lze nahradit buď přidáním uhelné substance (nejlépe 
uhelným multiprachem), nebo další možností jsou odpady. Dnes se z průmyslových 
odpadů vytřiďují vysoce výhřevné části, které se využívají především 
v cementárnách a jejich výhřevnost je až 28 MJ/kg. Pro srovnání hnědé uhlí má 
průměrnou výhřevnost 13 MJ/kg. 

Dalším možný způsob je tzv. nízkoenergetický na sbalkovacím talíři. Při výrobě 
se použijí pojiva, která zajistí kvalitativní parametry umělého kameniva, tedy jeho 
pevnost a nízkou nasákavost. 

Další velmi důležitý aspekt této práce má souvislost s výše zmiňovanými 
emisemi – v celé Evropě na západ od nás dochází k výraznému snižování výroby 
elektrické energie z uhlí. Z tohoto důvodu dojde během pěti let k značnému snížení 
produkce VEP a to jak v České republice, tak i v Německu a Francii. Německé zdroje 
pokrývají z velké části potřeby ve Francii a zemích Beneluxu a jsou situovány na 
západní hranici Spolkové republiky (Essen, Düsseldorf a Dortmund). Elektrárny ve 
střední a východní části Německá spalují převážně lignit, který má v sobě vysoké 
množství CaO a to se promítne v popílcích, které proto nejsou vhodné pro stavební 
účely. 

Vzhledem k velké snaze Západní Evropy snižovat emise škodlivin do ovzduší, 
vyvíjejí firmy receptury s výrazně vyšším zastoupením popílků ve stavebních 
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hmotách (green cement, green beton). Dokladem může být zvyšování prodejů VEP 
podle normy ČSN EN 12620 Kamenivo do betonu. 

Zvyšování spotřeby popílků v „zelených“ technologiích a snižování jejich 
produkce může výrazně ekonomicky zvýhodnit toho, kdo bude mít připraveny 
receptury na  své výrobky na trhu. Tato práce by měla nalézt optimální technologie a 
receptury na výrobu umělého kameniva. 
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III  METODIKA PRÁCE 

Studie je metodicky členěna do samostatných pracovních oblastí, z nichž každá 
je dále věcně členěna na dílčí, vzájemně závislé kapitoly. Jednotlivé oblasti řešení 
budou ve své závěrečné části jednoznačně vyhodnoceny a v závěru studie potom 
souhrnně zhodnoceny. 

1 Oblast I - Problematika uhelných elektráren v ČR 

1.1 Elektrárny ČEZ a.s. a jejich perspektiva 

1.1.1 Historie elektráren 

Úvodní část řešení studie zhodnotí historii elektráren na území České republiky, 
která sahá k začátku 20. století (elektrárna a teplárna města Trutnov, později 
elektrárna Poříčí). Chronologicky budou popsány jednotlivé výstavby dalších 
energetických zařízení, spalujících tuhá paliva. Pozornost bude zaměřena na důvody 
výstavby, lokality a závislost na těžbě uhlí, velkých městech apod. Zhodnocen bude 
vývoj používaných technologií tepelných elektráren, včetně používaných paliv a jejich 
specifik. V další části bude řešena problematika rekonstrukcí a přestaveb 
jednotlivých energetických bloků, jejich důvodu a vývoj problematiky v ČR. 

1.1.2 Životnost a budoucnost elektráren 

V současné době se největší producent ČEZ intenzivně zabývá ekonomikou 
provozu jednotlivých zdrojů především v návaznosti na zásoby uhlí a na schopnost 
dodržet emisní limity platné po roce 2018. Dalším velmi důležitým kritériem pro 
hodnocení je potřeba centrálního zásobování obyvatelstva teplem. Pokud se vezmou 
tato tři kritéria v úvahu, pak se nám rozdělí jednotlivé velké zdroje na teplárny a 
vysokoteplotní elektrárny.  

V této části tak budou zhodnoceny vlivy, působící na perspektivu dalšího 
provozu elektráren, vzhledem k jejich charakteru (elektrárna/teplárna) a závislosti na 
daném uhelném dole a současných těžebních limitech. Výsledkem tak bude soubor 
elektráren s výhledem provozu alespoň do roku 2030 ve vazbě na jisté a 
bezproblémové dodávky paliva. 

1.1.3 Vlivy na provoz elektráren 

Rozhodujícím vlivem na provozování uhelné elektrárny je ekonomika. Ta je 
založena na několika faktorech: 

- cena paliva, 

- vzdálenost dopravy paliva, 

- účinnost spalovacího procesu, 
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- emisní limity a jejich vývoj do budoucna, 

- cena silové elektřiny na trhu, 

- cena tepla na trhu, 

- cena emisních povolenek na trhu. 

Tyto faktory po sečtení pak určí pořadí nasazování elektráren do provozu, podle 
potřeby výroby a spotřeby elektřiny a tepla. Je nutné provést analýzu a definovat 
perspektivní zdroje VEP vzhledem k širšímu souboru kritérií. 
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1.2 Kvalitativní parametry využitelnosti vedlejších 
energetických produktů 

Obr. 1 Kvalitativní parametry využitelnosti vedlejších energetických produktů 
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Po zhodnocení elektráren a jejich perspektivy bude práce zaměřena na 
posouzení kvality a využitelnosti širokého souboru popílků a popelů z většiny těchto 
tepelných elektráren pro následné roztřídění do třech základních kategorií. V první 
fázi bude vybrán soubor energetických zařízení, jako zdrojů VEP, které budou 
následně testovány. Důraz bude kladen na maximální pokrytí produkce společnosti 
ČEZ a.s., jako největším producentem, včetně hodnocení fluidních popílků i popílků 
z elektrostatických odlučovačů. Výjimečným zdrojem je elektrárna Ledvice, která 
disponuje jak vysokoteplotní technologií spalování uhlí, tak fluidním způsobem a 
umožňuje tak dobré posouzení vlivu technologie spalování na kvalitu produkovaného 
popílku díky spalování totožného uhlí oběma způsoby. Součástí řešení je i ověření 
možnosti selektivních odběrů popílků z jednotlivých sekcí elektroodlučovačů a jejich 
případného mísení pro zvýšení využitelnosti ve vybraných stavebních materiálech. 

Na všech odebraných vzorcích popílků budou stanoveny rozhodující parametry, 
důležité pro hodnocení možnosti využitelnosti na základě komparace s požadavky 
norem, případně producentů daných stavebních materiálů. Nedílnou součástí bude i 
experimentální ověření vybraných typů popílků přímým využitím při výrobě 
stavebních hmot (beton, cement, lehké betony apod.). Výroba umělých kameniv na 
bázi popílku bude pak samostatnou oblastí řešení studie. Výstupem této části práce 
bude roztřídění zkoušených typů energetických produktů do tří kategorií pro další 
upřesnění souboru perspektivních energetických zařízení. 
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1.3 Legislativa nakládání s vedlejšími energetickými produkty 

 
Obr. 2 Legislativa nakládání s vedlejšími energetickými produkty 

 

Tato část práce je zaměřena na legislativní rámec ovlivňující definici VEP, 
následný rozvoj trhu a možnost použití jako suroviny zejména ve stavebním 
průmyslu. V první fázi bude proveden souhrn problematických oblastí se zaměřením 
na zhodnocení aktuálního stavu legislativy v ČR spolu s analýzou legislativy 
evropské především ve vazbě na nařízení REACH. Bez splnění požadavků tohoto 
nařízení a potřebné registrace produkovaných látek (VEP) by nebylo možné 
v zemích EU takové látky uvádět na trh. V této části bude provedena analýza oblastí, 
kde by mohlo být využívání VEP problematické. Závěrem vyplyne identifikace bariér 
širšího využívání VEP, která bude sloužit jako podklad pro následující fázi zahrnující 
návrhy konkrétních legislativních změn.  
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Při hodnocení možnosti využívání VEP ve stavebnictví je nutno vyřešit 
především legislativní požadavky MŽP ve smyslu splnění podmínek, předepsaných 
směrnic, vyhlášek atd. Dále je třeba splnit minimální požadavky na parametry 
suroviny pro použití v konkrétních stavebních výrobcích. Bude navržen jednotný 
soubor směrnic a předpisů pro usnadnění nakládání s energetickými produkty. 

Vzhledem k charakteru a vlastnostem energetických produktů budou navrženy 
také nelegislativní změny usnadňující další aplikace. Bude se jednat například o 
výrobu nových umělých kameniv, náhradu části pojiva či plniva ve stavebních 
materiálech, využití v dopravních stavbách apod. 

Výstupem bude optimalizace procesu využívání VEP ve stavebnictví. Na 
základě výsledků jednotlivých zkoušek a testů budou stanoveny nejdůležitější 
parametry dané suroviny, včetně vlivu na lidské zdraví a životní prostředí. Bude 
navrženo odstranění překážek širšího využívání VEP spolu s definicí podmínek pro 
volný pohyb zboží. Bude navržen soubor technických parametrů pro optimalizaci 
procesu posuzování shody příslušných výrobků.  
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2 Oblast II - Umělá kameniva na bázi popílků 

2.1 Umělé kamenivo ze spékaných popílků 

 
Obr. 3 Umělé kamenivo ze spékaných popílků 
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Na základě rešerše současného stavu dané problematiky bylo zjištěno, že 
výroba umělých kameniv je v ČR poměrně perspektivním způsobem využití popílků 
ve stavebnictví. První částí řešení této problematiky je oblast spékaného kameniva. 
Řešení bude zaměřeno nejen na experimentální ověření rozdělení tuzemských 
popílků do tří základních kvalitativních kategorií, ale také nalezení principů, 
ovlivňujících kvalitu popílkového kameniva. 

V laboratorních podmínkách budou vypalovány zkušební vzorky (20 x 20 x 50 
mm) při různých podmínkách pro nalezení těch optimálních pro všechny typy popílků 
a minimalizaci externích vlivů na kvalitu výsledného popílkového střepu. Kromě 
standardních fyzikálně-mechanických a fyzikálně-chemických zkoušek bude 
hodnocena i struktura střepu a samozřejmě vliv na životní prostředí. Díky velmi 
širokému souboru vstupních surovin bude možné zobecnění závěrů a nalezení 
vlastností popílků, ovlivňujících kvalitu výsledného střepu. 

Součástí řešení bude i nalezení nové palivové složky surovinové směsi pro 
výrobu kameniva samovýpalem se zaměřením na vedlejší produkty úpraven uhlí a 
samotného energetického zařízení. 

Vzorové receptury, vybrané ze širokého souboru laboratorních výpalů budou 
ověřeny v technologických podmínkách na aglomeračním roštu pro dokonalou 
simulaci specifických provozních podmínek samovýpalu. Bude se jednat o výpaly 
frakcí 4-8 mm a 8-16 mm, granulovaných na granulačních válcích a granulačním talíři 
pro ověření vlivu granulometrie a způsobu granulace. Výstupem bude stanovení 
rozhodujících parametrů popílků, ovlivňujících kvalitu výsledného kameniva. 
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2.2 Umělé popílkové kamenivo za studena vytvrzované 

 

 
Obr. 4 Umělé popílkové kamenivo za studena vytvrzované 

Další část řešení studie se soustřeďuje na výrobu umělého popílkového 
kameniva bez procesu sintrace, vytvrzeného za pomoci pojiva. Pojem „za studena“ je 
zde pro odlišení právě od spékaných kameniv. Součástí řešení však bude i ověření 
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tepelného urychlení tvrdnutí kameniva pro zvýšení výkonu technologie a případnou 
úsporu množství pojiva. 

V laboratorních podmínkách tak budou ověřovány receptury na bázi popílku a 
příměsi pojiva (cement, vápno) v množství 5 - 15 %. Bude ověřen vliv vlhkosti 
surovinové směsi a způsobu uložení (vytvrzení) zkušebních vzorků. Vyráběny budou 
zkušební vzorky o rozměrech 20 x 20 x 100 mm, které budou v jednom případě 
uloženy ve vlhkém laboratorním prostředí a pro ověření tepelného urychlení budou 
uloženy ve speciální nádobě pro zachování vlhkého prostředí do laboratorní sušárny. 
Stanoveny budou standardní fyzikálně-mechanické a fyzikálně-chemické parametry, 
bude hodnocena struktura střepu, mineralogie a vliv na životní prostředí. 

Výsledky laboratorních zkoušek budou následně ověřeny na vybraných 
recepturách i výrobou umělého kameniva granulací popílkových směsí na 
granulačních válcích i granulačním talíři. Uložení vzorků kameniva bude v 
laboratorních podmínkách ve vrstvě 10 - 30 cm pro ověření vlivu deformace pelet 
vlivem vlastní váhy vrstev kameniva. Pro zamezení rychlé vysychání bude kamenivo 
zakryto folií. Rozhodující vlastnosti kameniva budou stanovovány po 24 hodinách, 7 
dnech a 28 dnech. Kromě standardních zkoušek bude pozornost věnována 
především rozboru mineralogie a struktury v jednotlivých fázích zkoušení a nedílnou 
součástí bude i otázka vlivu na životní prostředí, zejména při použití fluidních popílků. 

3 Metodika prováděných zkoušek 

Vzhledem k faktu, že se jedná především o umělá kameniva na bázi popílků, 
vychází zkušební postupy pro vstupní suroviny z normy ČSN 72 2071, požadavky 
jsou dále stanoveny v ČSN 72 2072-6. Metodika zkoušení uhelných hlušin a 
výsledného kameniva vychází z harmonizované evropské normy ČSN EN 13055-1. 

3.1 Stanovení ztráty sušením 

Navážený vzorek se vysuší v sušárně při teplotě 105 °C až 110 °C do ustálené 
hmotnosti. Úbytek hmotnosti odpovídá ztrátě sušením. Postupuje se podle normy 
ČSN 72 0102.  

3.2 Stanovení vlhkosti 

Metoda sušením v sušárně umožňuje zjistit celkovou volnou vodu přítomnou  
ve zkušební navážce kameniva. Postupuje se podle normy ČSN EN 1097-5. 
Zkušební navážka se zváží a vysuší v sušárně s nuceným pohybem vzduchu o 
teplotě (110 ± 5) °C. Obsah vlhkosti se stanoví jako rozdíl hmotností mezi vlhkým a 
suchým vzorkem a vyjadřuje se jako procento hmotnosti vysušené navážky.  
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3.3 Stanovení ztráty žíháním 

Stanovení ztráty žíháním prováděné podle normy ČSN 72 0103 je použito  
ke stanovení množství nedopalu potřebného ke kvalitnímu průběhu samovýpalu. 
Vzorek se žíhá při předepsané teplotě 1100 °C do ustálené hmotnosti. Vážením 
zjištěný úbytek hmotnosti odpovídá ztrátě žíháním. 

3.4 Stanovení sypné hmotnosti volně sypané i setřesené 

Vysušený popílek se volně bez otřesů sype do odměrné nádoby s předepsanou 
plechovou výsypkou. Při následném stanovení setřesené sypné hmotnosti se 
poklepává po hranách nádoby a dosypává se další popílek, dokud nezůstává vzorek 
v nádobě beze změn. Další postup je uveden v ČSN 72 2071.  

3.5 Stanovení zrnitosti sítovým rozborem 

Určení granulometrického složení spočívá v rozdělení zkoušeného materiálu 
podle velikosti částic pomocí sít o normalizovaných parametrech. 

Vstupní suroviny - K sítovému rozboru se použije sada drátěných sít podle  
ČSN ISO 2395. Při stanovení zrnitosti za sucha se postupuje podle normy  
ČSN ISO 2591-1, při kterém se používají zkušební síta z kovové tkaniny a 
děrovaného plechu. Pokud se provádí stanovení proséváním za mokra, postupuje se 
podle normy ČSN EN 451-2. 

Kamenivo - Zrnitost kameniva se musí stanovit podle ČSN EN 933-1. 

3.6 Rentgenová difrakční analýza 

Metoda rentgenové difrakční analýzy (RDA) je použita ke stanovení 
mineralogického složení látek krystalického charakteru, metodickým postupem  
VUT FAST, č. 30-33/1. Identifikace přítomných krystalických fází se provádí 
porovnáním hodnot d a I, odečtených z difraktogramu, s hodnotami v tabulkách 
ASTM.  

3.7 Diferenční termická analýza 

Diferenční termická analýza (DTA) je založena na měření rozdílů teplot  
mezi zkoušeným vzorkem a inertním standardem, je prováděna v souladu s 
metodickým postupem VUT FAST, č. 30-33/1. Bude použita pro bližší určení 
mikrostruktury dané suroviny a její další přeměny během technologických procesů. 

3.8 Rastrovací elektronová mikroskopie 

Analýza mikrostruktury vzorků je prováděna rastrovacím elektronovým 
mikroskopem (REM) v souladu s metodickým postupem VUT FAST, č. 30-33/1. 
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Součástí analýz je i využití kombinace metod REM a EDAX, kdy je možno při 
mikroskopickém snímání ve vytipovaných lokalitách stanovit chemické složení s 
procentuálním zastoupením jednotlivých chemických prvků. 

3.9 Stanovení objemové hmotnosti 

Pro stanovení objemové hmotnosti surových vzorků i vzorků po laboratorním 
výpalu pro posouzení jednotlivých receptur pro kamenivo ze spékaných popílků je 
zvoleno použití zkušebních těles o rozměrech 20×20×50 mm. Samotná objemová 
hmotnost je prováděna s odkazem na ČSN EN 1015-10. 

3.10 Stanovení pevnosti v tlaku 

Pevnost v tlaku surových i vypálených těles je zkoušena na zkušebních 
tělesech (20×20×50 mm). Tělesa jsou vždy uložena do úložných destiček o délce a 
šířce 20 mm. Hodnota pevnosti v tlaku je následně vypočtena jako aritmetický 
průměr hodnot stanovených na čtyřech zkušebních tělesech. 

3.11 Stanovení nasákavosti 

Nasákavost jak zkušebních těles, tak kameniv je stanovována dle ČSN EN 
1097-6.  

3.12 Stanovení odolnosti proti drcení 

Zkouška je prováděna dle přílohy A normy ČSN EN 13055-1. Vzorek kameniva 
se vloží do specifikovaného ocelového válce a zhutní se vibrací. Kamenivo je pak 
pístem stlačováno ve válci na stanovenou vzdálenost, přičemž se změří síla, která 
vyjadřuje odolnost proti drcení. 

3.13 Zkouška vyluhovatelnosti 

Vyluhovatelnost škodlivých složek se stanovuje analytickými metodami 
určenými pro rozbory vodných výluhů. Základním předpisem pro stanovování obsahu 
škodlivin v látkách je v současné době vyhláška č. 294/2005 Sb. "o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu" ve znění 
pozdějších předpisů. 
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IV OBLAST I - PROBLEMATIKA UHELNÝCH 
ELEKTRÁREN V ČR 

4 Elektrárny ČEZ a.s. a jejich perspektiva 

4.1 Výroba energie spalováním tuhých paliv 

Výroba elektrické energie v České republice je z historie založena na spalování 
fosilních paliv. Z hlediska rozložení uhelných pánví máme k dispozici jak uhlí černé, 
dobývané pouze hlubině, tak i uhlí hnědé, které se z 99 % dobývá povrchově. 

Česká republika má jednu zvláštnost a tou je vyšší stáří hnědého uhlí než 
v okolních zemích – Polsku a Německu. Třetihory, ve kterých hnědé uhlí začalo 
vznikat, byly mezi 66,0 a 3,0 mil let př. n. l., a naše hnědé uhlí obsahuje 70-75% 
uhlíku (C) a obsah vody je od 25-37% (max. 45% pouze Sokolovská uhelná) a je 
spíše ze staršího období třetihor. Kdežto hnědé uhlí (spíše lignit), které se nachází 
v Polsku a Německu, má obsah uhlíku pouze 55-70% a je z výrazně mladší etapy 
třetihor. Proto není tak prouhelnatělé a má vysoký obsah vody (48-60%). 

Pro srovnání – černé uhlí začalo vznikat v prvo a druhohorách, obsah uhlíku je 
od 75-91% a obsah vody od 1-10%.  

 

Obr. 5 Rozložení hnědouhelných pánví v Severních Čechách 
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Základní princip fungování uhelné elektrárny je založen na přeměně energie 
tepelné na mechanickou a mechanické na elektrickou. Teplo uvolněné v kotli ohřívá 
vodu procházející trubkami uvnitř kotle a mění ji v páru. Pára proudí do turbíny, jejím 
lopatkám předá svou pohybovou energii a roztočí ji. Vzhledem k tomu, že je turbína 
pevně spojena s generátorem, roztáčí se i ten a přeměňuje mechanickou energii na 
elektřinu. V elektrárenském generátoru rotuje magnet (elektromagnet), vinutí, v němž 
se indukuje napětí a proud, je umístěno na statoru okolo něj. Celé soustrojí se otáčí 
rychlostí 3000 otáček za minutu. Pára vycházející z turbíny je vedena do 
kondenzátoru, kde zkondenzuje, tj. z plynu se stane opět kapalina. Z kondenzátoru je 
voda vedena zpět do kotle, kde celý cyklus začíná znovu. Pára vyrobená v kotli 
nemusí být využita pouze k výrobě elektřiny, může sloužit i k vytápění přilehlých obcí 
a měst. 

Fyzikálním jevem, na němž je ve většině typů elektráren založena výroba 
elektrického proudu, je elektromagnetická indukce. Podle Faradayova zákona o 
elektromagnetické indukci se na koncích smyčky, která se otáčí v magnetickém poli, 
indukuje střídavé elektrické napětí. Uzavřeme-li obvod, prochází smyčkou střídavý 
elektrický proud. Platí, že čím rychleji vodičem v magnetickém poli pohybujeme, tím 
je indukované napětí větší. 

Většina uhelných elektráren je uspořádána do tzv. výrobních bloků. 
Elektrárenský výrobní blok znamená samostatnou jednotku skládající se z kotle, 
turbíny a příslušenství, z generátoru, odlučovačů popílku, chladicí věže, blokového 
transformátoru a v novější době také z odsiřovacího zařízení. Zařízením, které může 
být společné několika blokům, je zauhlování, vodní hospodářství (přivaděče, 
čerpadla a chemická úprava vody), komín, pomocná zařízení k odběru popílku a 
odsiřování. [1] 

4.2 Vedlejší energetické produkty 

4.2.1 Vznik VEP 

V elektrárnách vyrábějících elektrickou energii spalováním uhlí se tuhé minerály 
vytvářejí během spalování jemně rozemletého uhlí a po spalování v plně řízeném 
procesu. Uvažovanými materiály jsou popílky, tj. nespalitelná minerální část v uhlí 
(úletový popílek, struska, fluidní popílek, ložový popel), a tam, kde je instalováno 
odsiřovací zařízení, jsou to produkty po odsíření (produkt polosuché metody odsíření 
spalin a energosádrovec) získané v aparatuře pro odsíření spalin chemickou reakcí 
mezi oxidem siřičitým, který se při procesu spalování uvolňuje ze síry obsažené 
v uhlí, a adsorpčním činidlem na bázi vápníku (vápenné mléko). 

Většina vedlejších produktů vzniká v kotlích s granulačním ohništěm, tj. 
v procesu spalování s teplotami 1100 – 1400 °C. 

Při procesu spalování v pecích s výtavným ohništěm dochází ke vzniku strusky. 
V tomto procesu spalování je spalovací teplota vyšší (1500 – 1700 °C) a úletový 
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popílek se běžně přivádí zpět do kotle, kde dochází k jeho opětovnému roztavení a 
tvorbě strusky. 

Fluidní popel vzniká spalováním v kotlích s fluidním cirkulujícím ložem při 
nižších teplotách (800 až 900 °C). 

Produkt polosuché metody odsíření spalin vzniká při odsíření spalin suchou 
a polosuchou metodou, energosádrovec vzniká odsířením spalin mokrou metodou. 
[2] 

4.2.2 Úletový popílek z vysokoteplotního způsobu spalování 

Popílky z vysokoteplotního způsobu spalování paliva při teplotách cca 1100 až 
1400°C se vyznačují obsahem hlavně – křemene a mullitu (2SiO2∙3Al2O3). Rovněž 
obsahují sklovitou fázi, jejíž množství je zpravidla vyšší než 50 %, která zásadním 
způsobem ovlivňuje reaktivitu popílků s CaO nebo cementem jak za normální, tak 
zvýšené teploty (autoklávování). 

Mullit se zúčastňuje reakce pouze ve velmi malé míře výhradně za 
hydrotermálních podmínek. Popílek sám o sobě není hydraulický, to znamená, že 
není schopen reagovat s vodou. Je-li však mísen s hydroxidem vápenatým reaguje a 
vytváří stejné produkty jako při reakci cementu s vodou. Tato reakce se liší dle typu a 
druhu popílku a je označována jako pucolanita. 

V popílku, který byl skladován delší dobu ve vlhku, může být pucolánový účinek 
porušen. Je ale pravdou, že v zemích, kde je uhelných elektráren málo (Francie), se 
z důvodu nedostatku popílku tyto přes zimu skladují ve zvlhčeném stavu a v období 
stavební sezóny se po přesušení znovu používají. 

Jestliže za normální teploty (30 – 40 °C) se reakcí CaO nebo cementu s 
popílkem z vysokoteplotního technologie spalování zúčastňují pouze ionty obsažené 
v jeho skelné fázi, za hydrotermálních podmínek reaguje s Ca(OH)2 rovněž přítomný 
β-křemen a v malé míře mullit (2SiO2∙3Al2O3). 

Základními požadovanými technickými parametry jsou nízká hodnota ztráty 
sušením – pod 1 %, ztráta žíháním pod 4 %, obsah SiO2 nejméně 40 %, obsah 
celkové síry do 3 % a chloridů do 0,1 %, dodržení limitní hranice obsahu 
radioaktivních nuklidů < 150 Bq/kg a přítomnosti toxických látek a těžkých kovů ve 
vodních výluzích. [3] 
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Obr. 6 Schéma tepelné elektrárny s klasickým spalováním [1] 

a) Vlastnosti úletových popílků obecně 

Úletový popílek je jemnozrnný prach, který se skládá převážně z roztavených 
skelných částic kulovitého tvaru s převážně hladkým povrchem a je zachytáván na 
elektrostatických nebo látkových filtrech (odlučovačích). 

Zvláštní vlastností křemičitého úletového popílku je jeho pucolánová aktivita, tj. 
schopnost reagovat za okolní teploty s vápnem a vodou za vzniku pojivých 
minerálních fází, které jsou podobné těm obsaženým v Portlandském cementu. 
Vzhledem k jeho jemnosti a rozložení velikosti částic a také k jeho pucolánové 
aktivitě se úletový popílek používá většinou do stavebních materiálů spojovaných 
cementem k vylepšení jejich technických vlastností a k náhradě cementu. [3] 

b) Použití úletových popílků 

Velké ekonomické výhody přináší využití popílků přímo ve stavební výrobě, 
například při budování silnic, dálnic, letišť, železnic, přehrad a při řadě dalších 
zemních prací. 

Za perspektivní postupy využití elektrárenských popílků se dnes považuje 
výroba pórobetonu, náhrada cementu v betonových směsích a především všechny 
druhy zemních prací a stabilizace zemin. [2] 
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4.2.3 Úletový popílek z fluidního způsobu spalování 

Fluidní popílky jsou tuhé zbytky fluidního spalování uhlí, směsi minerálního 
podílu uhlí a produktů odsíření vzniklých reakcí sorbetu (např. vápenec, dolomit) 
s oxidem siřičitým. Teplota jejich vzniku nepřesahuje 850 °C, popely a popílky se od 
sebe liší granulometrií. 

Fluidní technologie je jedna z nejmodernějších metod spalování uhlí a dalších 
druhů paliv. Spolu s odsířením je nejúčinnější metodou snižování emisí škodlivých 
látek do ovzduší. Na rozdíl od běžného odsiřování, které čistí spaliny až za 
spalovacím procesem, fluidní technologie umožňuje likvidaci škodlivin přímo v kotli. 

Mleté palivo s přísadou vápence příp. dolomitu se spaluje v cirkulující vrstvě při 
teplotě 850 °C. V těchto zmodernizovaných provozech vznikají pevné odpady v 
podobě ložového popele a popílků z elektrofiltrů (odlučovačů). Výsledným produktem 
je pak směs popela z původního paliva, nezreagovaného odsiřovacího činidla (CaO s 
případnými zbytky CaCO3), síranu vápenatého, produktů reakce popelovin s CaO a 
nespáleného paliva. Vzhledem k tomu, že teploty spalování jsou při fluidních 
procesech nižší než při vysokoteplotním spalování, je nezreagovaný CaO přítomen 
ve formě tzv. měkce páleného vápna a je tedy reaktivní. Pro fluidní popílky je též 
charakteristický nízký obsah taveniny. 

Obr. 7 Schéma tepelné elektrárny s fluidním spalováním [1] 

V důsledku transportu kouřových plynů z prostoru ohniště dochází k separaci 
jednotlivých frakcí této směsi, jemné podíly jsou odnášeny spalinami ve formě úletu a 
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hrubší zůstávají ve spalovacím prostoru. Úlet tuhých látek je z kouřových plynů 
odstraňován běžnými technologickými postupy (cyklóny, filtry). Každá fluidní 
spalovací jednotka proto zpravidla produkuje fluidní popílky dvojího druhu: popílek z 
prostoru ohniště (označovaný jako ložový) a popílek získaný z úletu (označuje se 
cyklónový, filtrový apod.). Vlastnosti obou těchto popílků se výrazně liší jak ve 
fyzikálních vlastnostech (granulometrie, měrný povrch, hustota, sypná hmotnost), tak 
v chemickém a mineralogickém složení, i když pocházejí z téhož technologického 
procesu fluidního spalování a odsiřování. U fluidních popílků obou druhů se projevuje 
nevýhoda kolísavých vlastností, zejména chemického složení, měrné hmotnosti a 
ostatních parametrů, způsobená nestabilitou spalovacího procesu a variabilitou 
vlastností vstupních komponent (uhlí a odsiřovacího činidla). 

Fluidní popílky obsahují na rozdíl od popílků klasických vyšší množství měkce 
páleného reaktivního vápna (8 až 25 %) a mají poměrně vysoký obsah SO3 (7 až 
18 %), jenž může způsobit v pojivu vznik ettringitu (3CaO∙Al2O3∙3CaSO4∙32H2O). 
Z tohoto důvodu je jejich využití způsobem stejným jako u popílků klasických velmi 
složité. [1] 

Vlastnosti popílku 

V závislosti na procesu odsíření v kotli se popel z fluidního lože, jakožto směs 
popele z lože a úletového popílku, skládá z uhelného popele, zbytkového uhlí, 
produktů odsíření a nezreagovaného adsorpčního činidla. Poměrně nízká teplota 
spalování má za následek vytvoření jemnozrnných krystalických minerálů. Maximální 
velikost zrna je do 10 mm a ta pochází z částic popele z lože. Popel je bohatý na 
volné CaO a CaSO4 v důsledku kombinovaného procesu odsíření. Hlavními 
chemickými složkami jsou SiO2, Al2O3 a Fe2O3 (Fe3O4). [2] 

4.2.4 Využitelnost vysokoteplotních a fluidních popílků 

Vysokoteplotní popílek: 
 

 Popílkové stabilizáty, 
 popílkové suspenze, 
 do maltovin (aktivní složka, příměs), 
 do betonu a betonových výrobků, 
 do cementu, 
 do inženýrských staveb, 
 do pórobetonu, 
 cihlářské výrobky, 
 umělé spékané kamenivo, 
 umělé kamenivo vyráběné za studena, 
 minerální vlákna, 
 asfaltové výrobky, 
 při stavbě protipovodňových hrází, 
 popílkovojílové injektáže, 
 při výrobě omítek. 

Popílek z fluidního spalování: 
 

 Výplně, 
 obecné technické výplně, 
 popílkové stabilizáty, 
 do maltovin, 
 vibrované a vibrolisované výrobky, 
 do pórobetonu, 
 zrnité plnivo, 
 suché maltové směsi, 
 při výrobě cementu, 
 cihlářské výrobky, 
 umělé spékané kamenivo, 
 umělé kamenivo vyráběné za studena, 
 minerální vlákna, 
 asfaltové výrobky, 
 pro solidifikaci nebezpečných odpadů. 
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4.3 Uhelné elektrárny a jejich perspektiva 

Česká republika vyrábí skoro 60 % elektrické energie (zdroj ISSAR-Cenia) 
v uhelných elektrárnách a teplárnách. Dnes jsou na trhu s elektřinou tři významní 
producenti: 

- ČEZ a.s. 

- EP Holding (Opatovice, Plzeň) 

- Severní energetická a.s. (Chvaletice) 

Zbylí výrobci se zaměřují spíše na výrobu tepla a elektřina je „vedlejším“ 
produktem. 

Obr. 8 Mapa energetických zdrojů (zdroj ČEZ, a.s.) 

c) Historie elektráren 

Historie elektráren a tepláren se datuje od začátku 20. století (elektrárna a 
teplárna města Trutnov, později elektrárna Poříčí), ale většího rozmachu pak došlo 
v polovině 50. let 20. století, kdy dochází ke stavbám elektráren s výrobou tepla 
Tisová (ETI), Poříčí I (EPO I) a Hodonín (EHO). Všechny tyto elektrárny byly 
projektovány na spalování uhlí, Tisová na hnědé uhlí ze Sokolova a Poříčí I na černé 
uhlí z blízké Žacléřsko-svatoňovické pánve a Hodonín na lignit z blízkého dolu. 
Elektrárny Poříčí i Hodonín však v současné době spalují hnědé uhlí ze Severních 
Čech, protože ekonomika těžby jak na Žacléřsku, tak i v Hodoníně nedovolila doly 
dále provozovat. 

Zdrojem páry byly původní vysokotlaké, třítahové kotle s granulačním ohništěm 
a přirozenou cirkulací. Každý kotel měl čtyři mlecí okruhy s tlukadlovými mlýny, které 
byly v v druhé polovině 60. let rekonstruovány a vybaveny ventilátorovými mlýny s 
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přímým foukáním uhelného prášku do ohniště. Pro zapalování kotlů se používal 
lehký a těžký topný olej. Propojení kotlů bylo řešeno sběrnicovým uspořádáním, tzn., 
měly společnou sběrnu napájecí vody a vyrobená pára byla vedena do společné 
parní sítě. 

Další elektrárny se pak začaly stavět v 60. letech, elektrárna Tušimice I a II 
(ETU), elektrárny Prunéřov (EPR) a elektrárna Ledvice (ELE). Tyto elektrárny byly 
rovněž postaveny v blízkosti Severočeských dolů Chomutov, u Dolu Nástup 
Tušimice. Elektrárna Ledvice pak měla a má zdroj uhlí z Dolu Bílina. V těchto letech 
byla postavena také elektrárna Mělník I, jejímž hlavním cílem byly dodávky tepla do 
Prahy. 

Od druhé poloviny šedesátých až do 80. let proběhly rozsáhlé rekonstrukce 
technologických celků, které se týkaly přestavby na kombinovanou výrobu elektřiny a 
tepla. Turbogenerátory 50 MW byly nahrazeny kondenzačními turbínami s 
regulovaným odběrem. Současně byl budován rozvody tepla pro jednotlivé regiony. 

V 70. letech pak byly postupně dobudovány elektrárny Počerady (EPC), 
Chvaletice (ECH) a Dětmarovice (EDE). Počerady byly a jsou postaveny na uhlí 
z Mostecka (důl Hrabák), Chvaletice byly postaveny u Labe z důvodu tehdy levné 
dopravy po vodě. Dětmarovice do dnešní doby spalují černé uhlí z OKD. 

4.3.1 Životnost a budoucnost elektráren 

V současné době se ČEZ intenzivně zabývá ekonomikou provozu jednotlivých 
zdrojů především v návaznosti na zásoby uhlí a na schopnost dodržet emisní limity 
platné po roce 2018. Dalším velmi důležitým kritériem pro hodnocení je potřeba 
centrálního zásobování obyvatelstva teplem. 

Pokud se vezmou tato tři kritéria v úvahu, pak se nám rozdělí jednotlivé velké 
zdroje na teplárny a vysokoteplotní elektrárny. 

Mezi teplárny můžeme zařadit ETI, EPO a EHO a v poslední době rovněž EDE. 
Zbylé zdroje zůstávají spíše pro výrobu elektrické energie (Obr. 9). 

 

Obr. 9 Rozmístění uhelných elektráren ČEZ a.s. 
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Vliv na provozování uhelných elektráren má především blízkost zdrojů paliva a 
dlouhodobé zásoby. Zdrojově na tom není Česká republika špatně, neboť 
Sokolovská uhelná společnost počítá s těžbou do roku 2030. 

Těžebními limity je blokována bývalá Mostecká uhelná společnost, dnes 
společnosti Vršanská a Litvínovská uhelná. S limity je předpoklad těžby do roku 
2035, při zrušení limitů by bylo možno těžit až do roku 2065-2070. 

Severočeské doly nejsou těžebními limity výrazně postiženy a mohou těžit 
zásoby do roku 2035-2040. 

OKD má rovněž předpoklad těžby do roku 2030.  

Z tohoto pohledu mají české uhelné elektrárny ještě dost dlouhou perspektivu a 
do roku 2035 mohou vyprodukovat kolem 90-100 mil tun popílků jako suroviny pro 
výrobu stavebních hmot. 

4.4 Životnost a budoucnost elektráren 

4.4.1 Vlivy na provoz elektráren 

Rozhodujícím vlivem na provozování uhelné elektrárny je ekonomika. Ta je 
založena na několika faktorech, některé již byly zmíněny dříve. 

Je to: 

- cena paliva 

- vzdálenost dopravy paliva 

- účinnost spalovacího procesu 

- emisní limity a jejich vývoj do budoucna 

- cena silové elektřiny na trhu 

- cena tepla na trhu 

- cena emisních povolenek na trhu 

Tyto faktory po sečtení pak určí pořadí nasazování elektráren do provozu, podle 
potřeby výroby a spotřeby elektřiny a tepla. 

Nejistými z pohledu dostupnosti uhelných zdrojů zůstávají elektrárna Chvaletice 
a teplárna Hodonín. 

Vodní doprava uhlí skončila na neudržitelné ekonomice ve druhé polovině 90. 
let. Lignitové doly Hodonín po privatizaci a špatných ekonomických výsledcích 
skončily v konkurzu a s největší pravděpodobností se tam již nikdy nebude těžit. 

Obdobně je na tom elektrárna Mělník III, které životnost končí kolem roku 2015-
2016. Díky ubývajícím zdrojům se nyní zvažuje, zda místo ní postavit paroplyn, nebo 
fluidní kotel s možností spalování nebo spoluspalování jiných paliv. 
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EDE je díky vysokým cenám černého uhlí, které jsou dvojnásobné proti 
hnědému uhlí, velmi závislá na ceně silové elektřiny na trhu a na možnosti rozšíření 
dodávek tepla např. do Karviné ap. 

Z této jednoduché analýzy vyplývá právě potřeba zaměřit se na zdroje produkce 
VEP na linii mezi Chomutovem a Teplicemi, kterými jsou elektrárny, jejichž produkty 
nebyly v minulosti tolik využívány – Počerady, nově zrekonstruované Tušimice a do 
budoucna pak i nový zdroj v Ledvicích. 
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5 Kvalitativní parametry využitelnosti vedlejších energetických 
produktů 

Obr. 10 Kvalitativní parametry využitelnosti vedlejších energetických produktů 
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Tato část práce je zaměřena na posouzení kvality a využitelnosti širokého 
souboru popílků a popelů z většího množství tepelných elektráren pro následné 
roztřídění do třech základních kategorií. V první fázi bude vybrán soubor zdrojů 
energetických zařízení, jejichž vedlejší produkty budou následně testovány. Důraz 
bude kladen na maximální pokrytí produkce společnosti ČEZ, včetně hodnocení 
fluidních popílků i popílků z mechanických odlučovačů. Výjimečným zdrojem je 
především elektrárna Ledvice, která disponuje jak vysokoteplotní technologií 
spalování uhlí, tak fluidním způsobem a umožňuje tak posouzení vlivu technologie 
spalování na kvalitu produkovaného popílku díky spalování totožného uhlí. Součástí 
řešení je i ověření možnosti selektivních odběrů popílků z jednotlivých sekcí 
elektroodlučovačů a jejich případného mísení pro zvýšení využitelnosti ve vybraných 
stavebních materiálech. 

Na všech odebraných vzorcích popílků budou stanoveny rozhodující parametry, 
důležité pro hodnocení možnosti využitelnosti na základě komparace parametrů 
s požadavky norem, případně producentů daných stavebních materiálů. Nedílnou 
součástí bude i experimentální ověření vybraných typů popílků přímo využitím pro 
výrobu stavebních hmot (beton, cement, lehké betony, filer do betonu apod.). Výroba 
umělých kameniv na bázi popílku bude pak samostatnou oblastí řešení studie. 
Výstupem této části práce bude roztřídění zkoušených typů energetických produktů 
do tří kategorií pro další upřesnění perspektivních zdrojů vedlejších energetických 
produktů. 

5.1 Výběr souboru vedlejších energetických produktů pro 
experimentální činnost 

Na následujícím obrázku jsou uvedeny veškeré zdroje popílků, zejména 
z produkce společnosti ČEZ, a.s., ze kterých byl vybírán soubor vhodných typů 
popílků pro experimentální činnost.  

 

Obr. 11 Zdroje popílků v České republice 
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Z výše uvedených energetických zdrojů byly pro experimentální činnost vybrány 
následující typy vedlejších produktů, které bude možné využít pro experimentální 
činnost. 

Tab. 1 Seznam elektráren v ČR 

Označení Závod Typ popílku 

EDĚ Elektrárna Dětmarovice Vysokoteplotní, černouhelný 

EPC Elektrárna Počerady Vysokoteplotní, hnědouhelný 

EPR Elektrárna Prunéřov Vysokoteplotní, hnědouhelný 

ELE Elektrárna Ledvice Vysokoteplotní i fluidní hnědouhelný 

ETU Elektrárna Tušimice Vysokoteplotní, hnědouhelný 

ECH Elektrárna Chvaletice Vysokoteplotní, hnědouhelný 

EMĚ Elektrárna Mělník Vysokoteplotní, hnědouhelný 

Arcelor (AM) Teplárna Arcelormittal Ostrava Vysokoteplotní, černouhelný 

ETI Elektrárna Tisová Vysokoteplotní i fluidní hnědouhelný 

EHO Elektrárna Hodonín Fluidní, hnědouhelný 

EPO Elektrárna Poříčí Fluidní, hnědouhelný 

5.2 Metodika vzorkování vedlejších energetických produktů 

Na základě poznatků z předchozích dvou podkapitol byla připravena následující 
metodika odběrů a testování vedlejších energetických produktů. 

- Odběrová místa volit dle skutečného odběru pro distribuci, 

- dodržovat místa odběru a stanovené intervaly dle příslušných norem, 

- vždy odebrat větší množství suroviny a kvartací vybrat reprezentativní 
vzorek, 

- veškerou manipulaci se vzorky provádí pouze zaškolená osoba, sběr do 
jasně označených vzorkovnic, 

- odebrané vzorky uskladnit do doby zkoušky ve vhodné vzduchotěsné 
nádobce, pro zamezení navlhnutí a degradaci, 

- zkoušky provést v příslušném intervalu od odběru, především s ohledem 
na případné změny chemického složení, mineralogie apod., doporučený 
interval je 24 hodin od odběru, 

- vzorek musí být před zkouškou dokonale homogenizovaný pro zaručení 
reprezentativnosti získaných výsledků, pro většinu prováděných zkoušek 
je důležité materiál dokonale vysušit, 

- postup zkoušek je jasně stanoven v příslušných normách. 
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Pro pokrytí základní vlastností zkoušených materiálů, důležitých pro 
zhodnocení využitelnosti ve stavebnictví se doporučuje provedení těchto stanovení: 

- zrnitost, 

- měrný povrch, 

- měrná hmotnost, 

- pH ve výluhu, 

- chemické složení, 

- mineralogické složení. 

Stanovení nejvhodnějšího místa odběru příslušné suroviny ve smyslu získání 
produktu s optimálními parametry pro použití při výrobě umělých spékaných kameniv 
je provedeno v rámci řešení 3. etapy projektu. 

5.3 Postupy jednotlivých stanovení 

V této kapitole jsou uvedeny zkoušky prováděné v rámci práce. 

5.3.1 Stanovení ztráty sušením 

Navážený vzorek se vysuší v sušárně při teplotě 105 °C až 110 °C do ustálené 
hmotnosti. Úbytek hmotnosti odpovídá ztrátě sušením. Postupuje se podle normy 
ČSN 72 0102. 

5.3.2 Stanovení vlhkosti 

Metoda sušením v sušárně umožňuje zjistit celkovou volnou vodu přítomnou  
ve zkušební navážce kameniva. Postupuje se podle normy ČSN EN 1097-5. 
Zkušební navážka se zváží a vysuší v sušárně s nuceným pohybem vzduchu o 
teplotě (110 ± 5) °C. Obsah vlhkosti se stanoví jako rozdíl hmotností mezi vlhkým a 
suchým vzorkem a vyjadřuje se jako procento hmotnosti vysušené navážky. 

5.3.3 Stanovení ztráty žíháním 

Stanovení ztráty žíháním prováděné podle normy ČSN 72 0103 je použito  
ke stanovení množství nedopalu potřebného ke kvalitnímu průběhu samovýpalu. 
Vzorek se žíhá při předepsané teplotě 1100 °C do ustálené hmotnosti. Vážením 
zjištěný úbytek hmotnosti odpovídá ztrátě žíháním. 

5.3.4 Stanovení sypné hmotnosti volně sypané i setřesené 

Vysušený popílek se volně bez otřesů sype do odměrné nádoby s předepsanou 
plechovou výsypkou. Při následném stanovení setřesené sypné hmotnosti se 
poklepává po hranách nádoby a dosypává se další popílek, dokud nezůstává vzorek 
v nádobě beze změn. Další postup je uveden v ČSN 72 2071. 
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5.3.5 Stanovení zrnitosti sítovým rozborem 

Určení granulometrického složení spočívá v rozdělení zkoušeného materiálu 
podle velikosti částic pomocí sít o normalizovaných parametrech. 

 Vstupní suroviny - K sítovému rozboru se použije sada drátěných sít podle  
ČSN ISO 2395. Při stanovení zrnitosti za sucha se postupuje podle normy  
ČSN ISO 2591-1, při kterém se používají zkušební síta z kovové tkaniny a 
děrovaného plechu. Pokud se provádí stanovení proséváním za mokra, postupuje se 
podle normy ČSN EN 451-2. 

 Kamenivo - Zrnitost kameniva se musí stanovit podle ČSN EN 933-1. 

5.3.6 Rentgenová difrakční analýza 

Metoda rentgenové difrakční analýzy (RDA) je použita ke stanovení 
mineralogického složení látek krystalického charakteru, metodickým postupem  
VUT FAST, č. 30-33/1. Identifikace přítomných krystalických fází se provádí 
porovnáním hodnot d a I, odečtených z difraktogramu, s hodnotami v tabulkách 
ASTM. 

5.3.7 Rastrovací elektronová mikroskopie 

Analýza mikrostruktury vzorků je prováděna rastrovacím elektronovým 
mikroskopem (REM) v souladu s metodickým postupem VUT FAST, č. 30-33/1. 

Součástí analýz je i využití kombinace metod REM a EDAX, kdy je možno při 
mikroskopickém snímání ve vytipovaných lokalitách stanovit chemické složení s 
procentuálním zastoupením jednotlivých chemických prvků. 

5.3.8 Stanovení objemové hmotnosti zkušebních vzorků 
spékaných a za studena vytvrzovaných popílků vyrobených v 
laboratorních podmínkách 

Pro stanovení objemové hmotnosti čerstvých vzorků i těles po laboratorním 
výpalu pro posouzení jednotlivých receptur pro kamenivo ze spékaných popílků je 
zvoleno použití zkušebních těles o rozměrech 20×20×100 mm. Samotná objemová 
hmotnost je prováděna s odkazem na ČSN EN 1015-10 a ČSN EN 1015-6. 

5.3.9 Stanovení pevnosti v tlaku zkušebních vzorků spékaných a 
za studena vytvrzovaných popílků vyrobených v laboratorních 
podmínkách 

 Pevnost v tlaku čerstvých i vypálených vzorků je zkoušena na zkušebních 
tělesech (20×20×100 mm). Tělesa jsou vždy uložena do úložných destiček o délce a 
šířce 20 mm. Hodnota pevnosti v tlaku je následně vypočtena jako aritmetický 
průměr hodnot stanovených na čtyřech zkušebních tělesech.   
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5.3.10 Stanovení nasákavosti 

Nasákavost jak zkušebních těles, tak kameniv je stanovována dle ČSN EN 
1097-6. 

5.3.11 Stanovení odolnosti proti drcení 

Zkouška je prováděna dle přílohy A normy ČSN EN 13055-1. Vzorek kameniva 
se vloží do specifikovaného ocelového válce a zhutní se vibrací. Kamenivo je pak 
pístem stlačováno ve válci na stanovenou vzdálenost, přičemž se změří síla, která 
vyjadřuje odolnost proti drcení. 

5.3.12 Zkouška vyluhovatelnosti 

Vyluhovatelnost škodlivých složek se stanovuje analytickými metodami 
určenými pro rozbory vodných výluhů. Základním předpisem pro stanovování obsahu 
škodlivin  
v látkách je v současné době vyhláška č. 294/2005 Sb. "o podmínkách ukládání 
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu" ve znění pozdějších 
předpisů. 

1. Vyluhovatelnost škodlivin dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb. 

Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů – koncentrací škodlivin ve vodném výluhu 
odpadu pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 2 Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti 

 
Ukazatel 

Třídy vyluhovatelnosti 

I IIa IIb III 
[mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 

DOC (rozpuštěný organický uhlík) 50 80 80 100 
Fenolový index 0,1 - - - 

Chloridy 80 1500 1500 2500 
Fluoridy 1 30 15 50 
Sírany 100 3000 2000 5000 

As 0,05 2,5 0,2 2,5 
Ba 2 30 10 30 
Cd 0,004 0,5 0,1 0,5 

Cr celkový 0,05 7 1 7 
Cu 0,2 10 5 10 
Hg 0,001 0,2 0,02 0,2 
Ni 0,04 4 1 4 
Pb 0,05 5 1 5 
Sb 0,006 0,5 0,07 0,5 
Se 0,01 0,7 0,05 0,7 
Zn 0,4 20 5 20 
Mo 0,05 3 1 3 

RL (rozpuštěné látky) 400 8 000 6 000 10 000 
pH - ≥ 6 ≥ 6 - 
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5.3.13 Zkouška ekotoxicity 

Ekotoxicita je obecně definována jako toxické působení na životní prostředí 
nebo také toxické působení na živé organismy. Při stanovování jsou organismy 
vystavovány po určitou dobu agresivnímu prostředí a měří se jejich úmrtnost. 
Nejčastější typy ekotoxických zkoušek jsou uvedeny v Tab. 3.   

2. Ekotoxicita dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb. 

 Stejně jako v případě vyluhovatelnosti je hodnocen vodný výluh 
analyzovaného stavebního výrobku. V případě použití např. vápna, cementu apod. je 
možno upravit pH výluhu na hodnotu ležící v intervalu 7,8 ± 0,2. 

Tab. 3 Požadavky na výsledky ekotoxikologických testů 

Testovaný organismus
Doba 

působení 
[hodina] 

I. II. 

Poecilia reticulata, nebo 
Brachydanio rerio 

96 

ryby nesmí vykazovat 
v ověřovacím testu výrazné 
změny chování ve srovnání 
s kontrolními vzorky a nesmí 
uhynout ani jedna ryba 

ryby nesmí vykazovat 
v ověřovacím testu výrazné 
změny chování ve srovnání 
s kontrolními vzorky a nesmí 
uhynout ani jedna ryba 

Daphnia magna Straus 
 

48 

procento imobilizace 
perlooček nesmí 
v ověřovacím testu 
přesáhnout 30 % ve srovnání 
s kontrolními vzorky 

procento imobilizace 
perlooček nesmí 
v ověřovacím testu 
přesáhnout 30 % ve srovnání 
s kontrolními vzorky 

Raphidocelis subcapitata 
(Selenastrum 
capricornutum) nebo 
Scenedesmus 
subspicatus 

72 

neprokáže se v ověřovacím 
testu inhibice růstu řasy větší 
než 30 % ve srovnání 
s kontrolními vzorky 

neprokáže se v ověřovacím 
testu inhibice nebo stimulace 
růstu řasy větší než 30 % ve 
srovnání s kontrolními vzorky 

Semena Sinapis alba 72 

neprokáže se v ověřovacím 
testu inhibice růstu kořene 
semene větší než 30 % ve 
srovnání s kontrolními vzorky 

neprokáže se v ověřovacím 
testu inhibice nebo stimulace 
růstu kořene semene větší 
než 30 % ve srovnání 
s kontrolními vzorky 

 

5.4 Charakterizace popílků 

Z hlediska hodnocení vhodnosti použití vybraného souboru energetických 
produktů při výrobě spékaného pórovitého kameniva má tato etapa zásadní význam. 
Jako hlavní parametry, potřebné k hodnocení použité suroviny budou stanoveny 
fyzikálně-mechanické vlastnosti (granulometrie sítovým rozborem, sypná hmotnost 
volně sypaná a setřesená objemová hmotnost apod.), rozbor mikrostruktury (RTG 
analýza, DTA, mikroskopické posouzení apod.) a chemické rozbory (ztráta žíháním, 
obsah SiO2, CaO, SO3, Fe2O3, Al2O3 apod.)  

Nedílnou součástí provedených analýz bylo posouzení ekologických kritérií 
vstupních materiálů sestávající především z hodnocení vodných výluhů, radioaktivity 



 42

a testů toxicity a ekotoxicity. Tímto byly stanoveny veškeré vstupní parametry pro 
řešení dalších etap projektu.  

Při posuzování vhodnosti použití daných surovin pro výrobu umělého kameniva 
je nezbytné věnovat pozornost charakterizaci vedlejších energetických produktů, 
vybraných pro experimentální činnost. Veškeré výsledky této etapy budou sloužit 
jako nosná část nového katalogu energetických produktů. 

Tab. 4 Výpis zkoušených druhů popílků z ČR  a PL 

Závod Označení Typ popílku 

Elektrárna Dětmarovice EDĚ Vysokoteplotní, černouhelný, filtr 

Elektrárna Počerady EPC Vysokoteplotní, hnědouhelný, filtr 

Elektrárna Prunéřov EPR Vysokoteplotní, hnědouhelný, filtr 

Elektrárna Ledvice 

ELE K3 Vysokoteplotní, hnědouhelný, filtr 

ELE K4 Fluidní, hnědouhelný, filtr 

ELE K4 L Fluidní, hnědouhelný, lože 

Elektrárna Tušimice 

ETU silo Vysokoteplotní, hnědouhelný, filtr, odběr ze sila 

ETU EO1 
Vysokoteplotní, hnědouhelný, 
1. elektroodlučovač,  

ETU EO2 
Vysokoteplotní, hnědouhelný, 
2. elektroodlučovač, 

ETU EO3 
Vysokoteplotní, hnědouhelný, 
3. elektroodlučovač, 

ETU LJ 
Vysokoteplotní, hnědouhelný, 
mechanický odlučovač typu Ljungström, 

Elektrárna Chvaletice ECH Vysokoteplotní, hnědouhelný, filtr 

Elektrárna Mělník 
EMĚ Vysokoteplotní, hnědouhelný, filtr 

EMĚ S Vysokoteplotní, hnědouhelná, struska 

Teplárna Skawina (PL) SKW Vysokoteplotní, černouhelný, filtr 

Teplárna Arcelormittal Ostrava Arcelor Vysokoteplotní, černouhelný, filtr 

Elektrárna Tisová 
ETI Fluidní, hnědouhelný, filtr 

ETI L Fluidní, hnědouhelný, lože 

Elektrárna Hodonín 
EHO Fluidní, hnědouhelný, filtr 

EHO L Fluidní, hnědouhelný, lože 

Elektrárna Poříčí EPO Fluidní, hnědouhelný, filtr 

 



5.4.1 Fyzikálně mechanické vlastnosti a mikrostruktura 

Pro kvalitní hodnocení zkoušených popílků je důležité určit jejich hlavní parametry, kterými jsou především granulometrie, ztráta 
sušením, ztráta žíháním, sypná hmotnost a chemické složení (bylo předmětem dílčí výzkumné zprávy). Na následujícím obrázku je 
uvedena granulometrie zkoušených druhů popílků. 

 

Graf 1 Zrnitost různých druhů VEP 



Tab. 5 Vlastnosti zkoušených popílků 

Popílky 
Ztráta 

sušením 
[%] 

Ztráta 
žíháním 

[%] 

Sypná hmotnost [kg.m-3] Měrný 
povrch 

[m2.kg-1]Volně sypaná Setřesená 

Vysokoteplotní popílky 

Dětmarovice 0,01 1,26 1070 1190 362 

Počerady 0,03 1,07 910 1110 299 

Prunéřov 0,02 1,07 870 940 224 

Ledvice - vysokoteplotní 0,02 1,19 870 990 329 

Tušimice II - EO1 0,22 2,39 910 1010 234 

Tušimice II - EO2 0,30 1,97 730 940 262 

Tušimice II - Ljungström 0,44 2,51 720 800 43 

Chvaletice 0,01 1,04 810 920 334 

Mělník 0,02 1,07 830 930 242 

Arcelormittal Ostrava 0,01 27,12 680 810 398 

Struska Mělník 62,87 14,00 490 610 438 

Fluidní popílky 

Ledvice - filtr 0,01 2,08 650 770 353 

Ledvice - ložový 0,00 4,23 970 1210 33 

Tisová - filtr 0,01 2,04 580 640 361 

Tisová - ložový 0,01 0,44 1710 1800 24 

Hodonín - filtr 0,16 3,94 870 990 273 

Stanovením množství nedopalu ve zkoušených vstupních surovinách bylo 
zjištěno, že kromě popílku ze společnosti Arcelormittal Ostrava splňují všechny 
suroviny požadavek normy ČSN 72 2072-6 na maximální ztrátu žíháním max. 15 %. 
Proto bude ostravský popílek použit v další části jako korekční palivo. 

Z výsledků stanovení sypné hmotnosti je patrný obecně platný fakt, kdy fluidní 
popílky dosahují nižších sypných hmotností než popílky vysokoteplotní vlivem 
neuspořádané („načechrané“) struktury zrn. Většina surovin splňuje požadavek 
normy ČSN 72 2081-8 na minimální sypnou hmotnost volně sypanou 600 kg∙m-3 a 
setřesenou 800 kg∙m-3. Nízké sypné hmotnosti byly také zjištěny u jemné strusky a 
popílku z Arcelormitallu Ostrava. 

Popílky Dětmarovice, Počerady, Ledvice, Tušimice a Skawina dosahují zřejmě 
vyššího procenta slinutí a vykazují tak vyšší hodnoty sypných hmotností. 
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5.4.2 Mikroskopický rozbor 

Charakter popílků je dán mimo jiné i jejich strukturou, kterou lze velice dobře 
prezentovat pomocí snímků z elektronového rastrovacího mikroskopu. 

a) Vysokoteplotní popílky  

 

Obr. 12 Vzorek popílku Dětmarovice Obr. 13 Vzorek popílku Prunéřov 

Při hodnocení mikroskopických snímků vysokoteplotního popílku z elektráren 
Dětmarovice a Prunéřov je markantní vysoký obsah amorfní fáze i při pohledu na 
nejmenší zrna. 

 

Obr. 14 Vzorek popílku Počerady Obr. 15 Vzorek popílku Ledvice K3 

Stejně jako v předchozím případě i popílek z elektrárny Počerady obsahuje 
velký podíl skelné fáze. Ve spojení s vyšším obsahem jemné frakce se očekává 
dosažení lepších výsledků, než s použitím surovin z Dětmarovic a Prunéřova. 
Hodnocení popílku z elektrárny Ledvice jen potvrdilo, že zrna vysokoteplotních 
popílků mají při bližším pohledu kulový charakter. 



 46

 

Obr. 16 Vzorek popílku Tušimice EO1 Obr. 17 Vzorek popílku Tušimice EO2 

 

Obr. 18 Vzorek popílku Tušimice LJ 

Při posouzení jednotlivých vzorků popílků z elektrárny Tušimice je kromě 
zřetelného obsahu amorfní fáze jasně patrný rozdíl v granulometrii. 

 

Obr. 19 Vzorek popílku Skawina Obr. 20 Vzorek popílku Arcelormittal 

Při pohledu na popílek Skawina je zřejmý vysoký podíl amorfní fáze, popílek 
Arcelormittal vykazuje vysokou pórovitost. Ta dokazuje jeho nízké hodnoty sypné 
hmotnosti a vysoké hodnoty měrného povrchu. 
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Obr. 21 Vzorek popílku Ledvice K4 Obr. 22 Vzorek ložového popela Ledvice K4 

Obr. 23 Vzorek popílku Tisová Obr. 24 Vzorek popílku Tisová 

Z posouzení mikrostruktury je zřejmý rozdíl v jemnosti popílků. Současně je 
patrný minimální podíl amorfní fáze v těchto popílcích, který je závislý především na 
teplotě a technologii spalování uhlí v energetickém zařízení. 

5.4.3 Mineralogický rozbor 

Pro bližší pochopení struktury jednotlivých vstupních surovin a následně 
návaznost na výsledky laboratorních a technologických zkoušek byl proveden 
detailní kvantitativní mineralogický rozbor hlavních typů popílků.  

Tab. 6 Kvantitativní rozbor vybraných typů popílků 

Vzorek 
Vysokoteplotní Fluidní 

EDĚ EPC EPR ELE K3 ETU ECH EME AM SKW ELE K4 ETI 

Křemen 14,5 7,8 7,1 7,0 6,8 8,6 6,1 13,0 16,5 9,5 11,6 

Mullit 17,1 32,3 18,2 39,3 19,5 23,0 42,5 12,4 18,5 - - 

Hematit 1,2 - 2,3 1,2 2,9 - - 2,0 1,5 3,3 4,4 

Maghemit 1,3 1,6 3,1 1,5 2,4 5,3 1,4 2,0 1,4 - - 

Magnetit - 0,2 0,8 0,1 0,5 - 0,1 - - - - 

Anortit 6,8 - 8,7 2,7 3,8 - - 4,2 6,2 - - 

Ortoklas - - - 2,6 - - - 2,8 3,5 - - 
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Vzorek 
Vysokoteplotní Fluidní 

EDĚ EPC EPR ELE K3 ETU ECH EME AM SKW ELE K4 ETI 

Sanidin 4,5 - 3,7   1,2 - - - - -   

Albit - - - 3,2 - - - 2,1 1,8 - - 
Amorf. 
fáze 

54,6 58,1 56,1 39,5 53,1 
63,2 49,9 57,5 45,5 63,8 45,3 

Vápno - - - - - - - 0,8 0,1 3,2 - 

Kalcit - - - 0,7 - - - 0,5 2,2 3,8 52,0 

Anhydrit - - - - - - - - 2,5 5,7 23,1 

Pro získání kvalitního popílkového střepu se předpokládá vysoké procento 
nejen oxidu křemičitého, ale také křemene a mullitu jako minerálů, ovlivňujících 
reakci v pevné fázi. Nejvyšším procentem disponuje popílek z polské Skawiny, 
tuzemských Dětmarovic a Ledvic. Ostatní vzorky mají podíly těchto minerálů nižší. 
Popílek z elektrárny Skawina obsahuje poměrně nízké procento amorfní fáze, která 
napomáhá vzniku pevnější a kompaktní struktury. 

Fluidní popílky obsahují produkty odsíření jako je anhydrit, kalcit, vápno a v 
případě popílků z Tisové i portlandit. Současně obsahují i určitý podíl křemene, který 
se podílí na pevnosti výsledného kameniva. Produkty odsíření ve fluidním popílku se 
naopak při výpalu rozkládají a strukturu kameniva tak oslabují. 

5.4.4 Chemické složení 

Velmi důležitým aspektem vhodnosti vstupních surovin pro technologii výroby 
umělého kameniva spékáním je chemické složení. Výsledky stanovení jsou uvedeny 
v následující tabulce. Oranžovou barvou jsou zvýrazněny parametry, které se 
výrazně liší od průměrných hodnot a budou tak původcem odlišného chování popílku 
nejen při výpalu.  

Tab. 7 Chemické složení zkoušených vysokoteplotních i fluidních popílků 

Popílky 
Chemické složení [%] 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 SO3 CaO MgO K2O Na2O P2O5 
Vysokoteplotní popílky 

Dětmarovice 43,95 26,57 12,43 0,00 5,30 2,05 2,08 0,59 0,29 
Počerady 54,60 29,50 5,46 0,08 1,81 0,96 1,34 0,25 0,11 
Prunéřov 47,60 25,00 12,70 0,54 2,29 1,37 1,35 0,33 1,23 
Ledvice - 
vysokoteplotní 

47,70 28,20 5,61 0,13 1,10 0,81 1,04 0,23 0,14 

Tušimice - EO1 50,00 23,40 14,50 0,26 3,42 1,72 1,065 0,29 0,16 
Tušimice - EO2 48,30 22,80 16,60 0,50 3,70 1,73 1,163 0,447 0,177 
Tušimice - 
Ljungström 

49,50 21,90 12,50 0,90 3,51 1,85 0,745 0,236 0,172 

Skawina 49,60 23,10 6,36 0,63 4,19 2,69 2,85 1,17 0,44 
Chvaletice 50,16 27,54 13,08 0,07 2,51 1,46 1,35 0,35 0,19 
Mělník 53,37 32,26 5,74 0,23 1,40 1,01 1,26 0,29 0,22 
Arcelormittal Ostrava 32,09 18,93 8,85 0,24 6,23 2,24 1,49 0,48 0,12 
Struska Mělník 45,50 26,50 4,68 0,14 1,89 1,00 1,06 0,39 0,18 
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Popílky 
Chemické složení [%] 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 SO3 CaO MgO K2O Na2O P2O5 
Fluidní popílky 

Ledvice - filtr 42,70 26,80 5,05 2,98 10,20 0,86 0,86 0,35 0,18 
Ledvice - ložový 42,30 26,70 5,22 3,06 10,30 0,88 0,83 0,29 0,18 
Tisová - filtr 27,60 17,50 5,63 7,57 30,40 0,84 0,46 0,33 0,25 
Tisová - ložový 34,05 22,63 8,89 7,18 22,55 1,01 0,78 0,38 0,21 
Hodonín 36,90 13,60 4,92 6,12 20,10 1,31 4,92 0,65 0,66 

Výsledky ukazují, že vysokoteplotní popílky mají především minimální obsah 
síranů, který bez problémů splňuje požadavek normy ČSN 72 2072-6, kde je hodnota 
stanovena na 3 % hmotnostní. Dále mají vysokoteplotní popílky vyšší obsah železa 
než je tomu u popílků fluidních. Vysoký podíl oxidu křemičitého ve vysokoteplotních 
popílcích je předpokladem získání kvalitního popílkového střepu. Popílek z elektrárny 
Tušimice z odběrového místa Ljunkström má sice vysoký podíl oxidu křemičitého, 
jeho hrubost však bude výrazným handicapem. Výsledky ukazují, že fluidní popílky z 
elektráren Ledvice a Tisová mají v porovnání s popílky vysokoteplotními výrazně 
vyšší podíl CaO vzniklý důsledkem nižších teplot při fluidním spalování. Dále mají 
vyšší obsah síranů. 

5.4.5 Environmentální parametry popílků - vyluhovatelnost 
škodlivin 

Základní požadavky na hodnocení vlivu na životní prostředí dle vyhlášky 
č. 294/2005 Sb. Přesto, že se jedná o vyhlášku zaměřenou na ukládání odpadů na 
povrch terénu a jejich využívání na povrchu terénu, je stále v ČR jediným platným 
dokumentem pro hodnocení vlivu stavebních výrobků na životní prostředí. 

Na vybraných popílcích z různých tuzemských zdrojů byla provedena zkouška 
vyluhovatelnosti škodlivin. Naměřené hodnoty jsou uspořádány v následující tabulce, 
kde zeleně jsou vyznačeny výsledky, které splňují zařazení do první třídy 
vyluhovatelnosti. Oranžová barva značí ostatní hodnoty, které všechny bezpečně 
splňují požadavky pro zařazení do IIa skupiny vyluhovatelnosti dle vyhlášky č. 
294/2005 Sb. Vybrané hodnoty, v následující tabulce, uvedené pod jednotkami 
označují limit pro I třídu vyluhovatelnosti, v závorkách pod nimi jsou pak uváděny 
hodnoty udávající omezení pro IIa třídu. 

Tab. 8 Vyluhovatelnost škodlivin vybraných tuzemských popílků 

Vzorek 
Ztráta 

sušením 
105 °C 

Rozpuštěné 
látky 

Chloridy Sírany Arsen Kadmium Chrom Nikl Olovo

Jednotka [%] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l]

Vyhl. č. 
294/2005Sb.   

400 (8000) 
80 

(1500) 
100 

(3000)
0,05 
(2,5) 

0,004 
(0,5) 

0,05 
(7,0) 

0,04 
(4,0) 

0,05 
(5,0) 

Popílky   

EPR 0,29 794 2,10 501 <0,001 0,016 <0,03 0,227 <0,05 

EPC 0,26 264 5,60 171 <0,001 <0,005 <0,03 0,041 <0,05 

ETU 0,25 268 < 1 398 <0,0046 0,00076 <0,03 0,082 <0,001

ELE K4 U 2,61 3420 3,00 1340 0,0020 0,00041 0,107 <0,02 0,0017
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Vzorek 
Ztráta 

sušením 
105 °C 

Rozpuštěné 
látky 

Chloridy Sírany Arsen Kadmium Chrom Nikl Olovo

Jednotka [%] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l]

Vyhl. č. 
294/2005Sb.   

400 (8000) 
80 

(1500) 
100 

(3000)
0,05 
(2,5) 

0,004 
(0,5) 

0,05 
(7,0) 

0,04 
(4,0) 

0,05 
(5,0) 

Popílky   

ELE K4 L 0,37 5570 21,50 1780 <0,001 <0,005 <0,03 <0,02 <0,05 

ETI 0,16 4530 8,20 2030 0,0022 0,00036 0,075 <0,02 0,0024

ELE K3 0,14 234 1,50 134 0,0029 0,0017 <0,03 0,133 <0,001

ArcelorMittal 0,41 2110 5,90 229 0,0022 0,00037 0,081 <0,02 0,0014

ECH 0,20 247 2,00 160 0,0054 0,0022 <0,03 0,09 <0,001

AHO 1,76 3981 4,60 2240 0,0065 <0,0001 0,059 <0,02 0,0069

EDE 0,09 176 1,20 124 <0,005 <0,004 <0,04 <0,04 <0,04 

Z hodnot uvedených v tabulce vyplývá, že vybrané popílky nesplňují požadavky 
pro zařazení do první třídy vyluhovatelnosti dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb 
a to hlavně z důvodu vysoké vyluhovatelnosti síranů, která byla prokázána u všech 
zkoušených popílků. Nejlepších výsledků dosáhli popílky z elektráren Počerady, 
Chvaletice a Tušimice, které měly pouze 2 parametry vyšší, než požaduje vyhláška 
pro první třídu.  

5.4.6 Environmentální parametry popílků – ekotoxicity 

 Z ekotoxikologických zkoušek byly na vybraných popílcích provedeny zkoušky 
stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby, zkouška akutní toxicity, 
test inhibice růstu sladkovodní řasy a test inhibice růstu kořene hořčice bílé. 
Naměřené hodnoty jsou uspořádány v následujících tabulkách, kde zeleně jsou 
vyznačeny výsledky, které splňují zařazení do první třídy ekotoxicity. Červená barva 
značí hodnoty, které požadavky pro zařazení do první třídy ekotoxicity dle vyhlášky č. 
294/2005 Sb. nesplňují. 

Tab. 9 Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby (Poecilia reticulata) 

Vzorek  
Vyhl. č. 

294/2005 
Sb. 

Koncentrace 
výluhu (ml/l) 

Mortalita ryb za 96 
hod (ks)/počet ryb v 

testu (ks) 

Mortalita 
ryb za 96 
hod (%) 

Kontrola 0 0 0/10 0 
EPR 0 1000 0/10 0 
EPC 0 1000 0/10 0 
ETU 0 1000 0/10 0 

ELE K4  0 1000 0/10 0 
ETI 0 1000 0/10 0 

ArcelorMittal 0 1000 0/10 0 
ELE K3 0 1000 0/10 0 

ECH 0 1000 0/10 0 
EME 0 1000 0/10 0 
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Tab. 10 Test inhibice růstu sladkovodní řasy (Scenedesmus subspicatus) 

Vzorek  
Vyhl. č. 

294/2005 Sb. 
Koncentrace 
výluhu [ml/l] 

Počet 
paralelních 
stanovení 

Ø inhibice/stimulace 
růstu kořene [%] 

Kontrola <30% 0 3 / 

EPR <30% 1000 3 43,8 

EPC <30% 1000 3 8,7 

ETU <30% 1000 3 5 

ELE K4  <30% 1000 3 21,6 

ETI <30% 1000 3 25,3 

ArcelorMittal <30% 1000 3 7,6 

ELE K3 <30% 1000 3 36,8 

ECH <30% 1000 3 -14,1 

EME <30% 1000 3 19,4 

Tab. 11 Test inhibice růstu kořene hořčice bílé (Sinapis alba) 

Vzorek  
Vyhl. č. 

294/2005 Sb. 
Koncentrace 
výluhu [ml/l] 

Počet paralelních 
stanovení po 30 

semenech 

Ø inhibice/stimulace 
růstu kořene [%] 

Kontrola <30% 0 3 / 

EPR <30% 1000 3 17,7 

EPC <30% 1000 3 -8,2 

ETU <30% 1000 3 3,6 

ELE K4  <30% 1000 3 24,2 

ETI <30% 1000 3 48,6 

ArcelorMittal <30% 1000 3 35,5 

ELE K3 <30% 1000 3 11,8 

ECH <30% 1000 3 4,9 

EME <30% 1000 3 -9,4 

Z výsledků ekotoxikologických zkoušek je zřejmé, že nejlepších hodnot dosáhly 
popílky z elektráren Počerady, Tušimice a Chvaletice, které ve všech prováděných 
zkouškách splnily veškeré parametry pro zařazení do první třídy ekotoxicity dle 
přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb. Naopak u popílků z elektráren Prunéřov, 
Tisová a ArcelorMittal Ostrava byly ve dvou zkouškách prokázány vyšší hodnoty, než 
požaduje vyhláška pro zařazení do první třídy ekotoxicky. Pokud však využijeme 
materiál jako vstupní suroviny podle zákon o odpadech, § 14 odst. 2, hodnocen je až 
výsledný výrobek. 

5.5 Možnosti selekce popílků 

Tato část řešení byla zaměřena na posouzení vlivu místa odběru popílku na 
jeho základní vlastnosti a následné využití ve stavebních materiálech. Pro provádění 
jednotlivých analýz byly vybrány popílky z elektrárny Tušimice II, z obnovených bloků 
C (23) a D (24). Za vhodná odběrová místa byly zvoleny odlučovač výměníku tepla 
Ljungstöm (LJ) a následně jednotlivé elektrostatické odlučovače EO1, EO2 a EO3. 
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Pro hodnocení vlastností resp. kvality popílků z této elektrárny byly v rámci 
řešení studie na vzorcích popílku a strusek provedeny následující stanovení: 

- Stanovení zrnitosti*), 

- stanovení měrného povrchu*), 

- stanovení měrné hmotnosti*), 

- stanovení pH ve výluhu*), 

- stanovení zpracovatelnosti (reologie) popílku**), 

- stanovení chemického složení**), 

- stanovení mineralogického složení**). 

Pozn: 

*) Pro tyto stanovení byly vybrány vždy dva vzorky z každého týdne s tím, že z bloku D byly zkoušeny 
navíc další 3 vzorky pro zvýšení vypovídající schopnosti a splnění předepsané četnosti, 

**) toto stanovení bylo prováděno s periodou jednoho týdne. 

Kolísání jednotlivých parametrů sledovaných popílků v závislosti na čase byly 
také součástí řešení. Odběr vzorků popílku pro tato stanovení byl realizován 
v období červenec, srpen 2010 v elektrárně Tušimice II.  

Odběr vzorků byl realizován tak, aby na blocích C a D byly odebírány vzorky v 
období 20 pracovních dní. Při odběru vzorků bylo pochopitelně nutno zohledňovat 
provozní podmínky v jednotlivých elektrárnách.  

V následujících podkapitolách je uvedena vzorová část výsledků zkoušek 
realizovaných v rámci řešení této studie pro názornost především v grafických 
přehledech a to pouze z bloku C, který měl shodné výsledky s blokem D. Kompletní 
výsledky jsou uvedeny v citovaných výzkumných zprávách. 

5.5.1 Výsledky sítových rozborů – stanovení granulometrie 
popílků 

Jemnost (granulometrie) hodnocených vzorků byla stanovena metodou měření 
velikosti částic laserem. Tato metoda je založena na interakci měřených částic 
s laserovým paprskem.  

Výsledky stanovení granulometrie testovaných popílků z jednotlivých typů 
odlučovačů jsou uvedeny na následujícím obrázku. 
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Graf 2 Grafické vyjádření granulometrie jednotlivých typů popílku z bloku C 

Z uvedených výsledků je zřejmý vliv odběrového místa na výsledné vlastnosti 
VEP. Pochopitelně nejhrubší popílek byl odebrán z mechanického odlučovače při 
výměníku tepla přímo za kotlem (LJ). V případě elektrostatických odlučovačů lze 
konstatovat, že nejjemnější popílky jsou zachycovány na poslední sekci elektrofiltrů. 
Variabilita granulometrie jednotlivých vzorků popílků je především v případě vzorků z 
elektrofiltrů nízká. Pouze u hrubších popílků, odebraných v místě, označeném LJ 
mírně kolísá. 

5.5.2 Výsledky chemického rozboru 

Základním postupem pro chemický rozbor vzorků popílku byla ustanovení 
normy ČSN 720100 "Základní postup rozboru silikátů, Všeobecná ustanovení" a 
souvisejících ČSN resp. ČSN EN.  

 
- Oxid křemičitý SiO2 
- Oxid hlinitý Al2O3 
- Oxid železitý Fe2O3 
- Oxid vápenatý CaO  
- Oxid hořečnatý MgO 
- Oxid draselný K2O 

- Oxid sodný Na2O 
- Oxid fosforečný P2O5 
- Oxid titaničitý TiO2 
- Oxid manganatý MnO 
- Sírany SO4

2- 
- Chloridy Cl- 

Výsledky chemického rozboru vzorků popílku jsou uvedeny v následující 
tabulce. 
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Tab. 12 Shrnutí průměrných výsledků chemických rozborů vzorků popílků z bloku C 

Týdenní sesypy - BLOK C 

Parametr Jednotka EO1 EO2 EO3 LJ 

SiO2 % suš. 50,0 48,3 51,45 49,5 

Al2O3 % suš. 23,3 22,8 22,03 21,9 

Fe2O3 % suš. 14,5 16,6 14,58 12,5 

TiO2 % suš. 1,46 1,37 1,68 1,62 
MnO % suš. 0,079 0,086 0,164 0,071 
CaO % suš. 3,42 3,70 3,10 3,51 
MgO % suš. 1,72 1,73 1,71 1,85 
K2O % suš. 1,065 1,163 0,87 0,745 

Na2O % suš. 0,291 0,447 0,25 0,236 

P2O5 % suš. 0,164 0,177 0,20 0,172 
Ztráta sušením [105°C] %  0,22 0,30 0,28 0,44 
Ztráta žíháním 1100°C % suš. 1,22 1,11 2,87 3,38 

Sírany vyjádřené jako SO3 % suš. 0,26 0,50 0,63 0,31 
Chloridy % suš. <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Z hlediska chemického složení nebyly zjištěny výrazné rozdíly ve výsledcích 
rozborů popílků z jednotlivých odlučovačů. Při hodnocení variability lze výsledky 
analýz hodnotit jako stabilní. 

Shrnutí vlivu místa odběru na vlastnosti popílku 

Cílem této části řešení bylo ověření vlivu odběrového místa na vlastnosti 
popílků a to především z hlediska možnosti jejich dalšího zpracování. Jedním 
z hodnocených aspektů bylo rovněž sledování variability vlastností popílků 
v závislosti na čase. Důraz byl rovněž kladen na zhodnocení využití popílků jako 
potenciální druhotné suroviny např. při výrobě stavebních hmot. 

Z výsledků je patrná výhodnost selektivních odběrů a skladování jednotlivých 
typů popílků odděleně. Lze tak kvalitativně třídit VEP přímo v elektrárně a následně 
získat optimální druhotnou surovinu pro stavební výrobky.  

Při hodnocení variability parametrů hodnocených popílků bylo zjištěno, že 
prakticky veškeré hodnoty jsou stabilní a pouze ojediněle se vyskytují vzorky, které 
se výrazněji odchýlí od průměrných hodnot souboru. Největší variabilitu vlastností 
mají zejména vzorky z tzv. Ljungströmu, popílky z elektroodlučovačů dosahovaly ve 
většině případů reprezentativních hodnot. 

5.6 Využitelnost ve stavebních materiálech – teoreticky 

Na základě výsledků dlouhodobého sledování kvality vedlejších energetických 
produktů společnosti ČEZ, a.s. byl sestaven seznam popílků na základě vhodnosti 
do stavebních materiálů. Vzhledem k tomu, že společnost ČEZ, a.s. nemonitoruje 
všechny výše uvedené typy popílků, jsou součástí první verze katalogu pouze 
některé z nich.  



 55

Pro zjednodušení dalšího hodnocení použitelnosti VEP pro stavební materiály 
byly vytvořeny následující grafy, které názorně ukazují, zda byly rozhodující normové 
požadavky splněny. U sloupcových grafů je VEP vhodný pro ty způsoby využití, v 
jejichž poli buď leží, nebo má dané pole nad sebou. U znázornění granulometrického 
rozboru, který je často nejdůležitějším normovým požadavkem, potom musí křivka 
zrnitosti procházet všemi úsečkami dané barvy. 

 

Graf 3 Zrnitost vysokoteplotních popílků s normovými požadavky 

 

Graf 4 Zrnitost fluidních popílků s normovými požadavky 
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Graf 5 Ztráta žíháním fluidních popílků 

Grafické přehledy jasně ukazují případnou vhodnost popílků do stavebních 
materiálů z hlediska hlavních dostupných parametrů. Při získání aktuálních 
parametrů jednotlivých popílků není následně nutné provádění složitého porovnávání 
s tabulkovými přehledy norem a po vložení do programu Excel se vhodnost ihned 
projeví v příslušných grafech, kde je možné porovnat i jednotlivé popílky dohromady. 
Samozřejmě je nutné dále provést doplňující především technologické zkoušky pro 
ověření dalších parametrů, ale pro prvotní rozhodování je tento způsob výhodný. 

Kromě grafického porovnání bylo připraveno i hodnocení tabulkové, kde je 
možné sledovat všechny parametry popílků současně. V následujících tabulkových 
přehledech je uvedena vhodnost vysokoteplotních a následně fluidních popílků do 
jednotlivých stavebních materiálů. Pokud je popílek vhodný, je logicky označen 
zaškrtnutím, pokud ne, je uveden i počet nevyhovujících požadavků. 

Tab. 13 Vhodnost vysokoteplotních popílků 

Způsob využití 
Zdroj popílku 

EDE ECH ELE EMĚ EPC EPR ETU 

Výroba cementu       

Výroba betonu      5  

Výroba malt       

Výroba pórobetonu  1  1  1 1 

Asfaltové výrobky   1 1   

Pozemní komunikace  1 1 1 1 1 1 

Spékané kamenivo 1 2    2 2 

Kamenivo vytvr. za studena 1 2    2 2 

Cihlářské výrobky  1   1 1 1 

Mezi popílky, splňující největší počet požadavků výroby, patří popílek 
z elektrárny Dětmarovice a Ledvice. Vzorek z elektrárny Počerady nesplňuje 
požadavek na zbytky na sítech 0,063 a 0,125 mm. Vysoké procento požadavků 
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splňují také popílky z elektráren Mělník a Tušimice. V Tušimicích lze ale udělat 
technická opatření k zlepšení granulometrie. Normou nejčastěji vyžadovanými 
parametry vysokoteplotních popílků jsou ztráta žíháním, obsah volného CaO a 
zbytek na sítě 0,125 mm. 

Tab. 14 Vhodnost fluidních popílků 

Způsob využití 
Zdroj popílku 

EHO F EPO F ELE F + L ETI F ETI L 

Výroba malt 1  1 1 2 
Výroba pórobetonu 4 1 3 3 3 
Asfaltové výrobky 2   1 2 

Pozemní komunikace 1  1 1 2 
Spékané kamenivo 5 1 2 5 2 

Kamenivo vytvrzované za studena 5 2 2 5 2 
Cihlářské výrobky 1  2 1 1 

Suché maltové směsi 1 1 1 1 1 

Na základě dostupných údajů o vlastnostech fluidních popílků je zřejmé, že 
fluidní popílky jsou ve stavebnictví méně využitelné než popílky vysokoteplotní. Mají 
vysoký podíl CaO a SO3. V důsledku chybějící skelné fáze mají špatné pucolánové 
vlastnosti a ve většině případů nesplňují požadavky výroby. Normou nejvíce 
požadované parametry fluidních popílků jsou požadavky na ztrátu žíháním, obsah 
volného CaO a obsah SO3. 

5.7 Využitelnost ve stavebních materiálech – prakticky 

Cílem je prozkoumat možnosti využívání popílků pro výrobu betonů a směsí 
pojených hydraulickými pojivy v České republice. Práce posuzuje proto možnosti a 
přínosy zabudování popílků do různých typů betonů tak, aby byl pokryt prakticky celý 
sortiment v ČR vyráběných produktů. Hlavní část byla věnována možnostem využití 
popílků pro oblast transportbetonu, kdy je touto technologií vyroben největší objem 
betonů. Zde je sortiment betonů nejširší a kromě pevnostních charakteristik jsou 
kladeny na koncové vlastnosti betonů i jiné speciální požadavky např. trvanlivost 
v různých typech prostředí, dobrá čerpatelnost, samozhutnitelnost atd. Právě pro 
korekci a vylepšení těchto speciálních požadavků se popílky v mnoha případech 
výborně uplatňují, přičemž vytváří široký prostor pro částečnou substituci dávek 
zejména portlandských cementů. Tímto způsobem je jednak výrazně snižována cena 
vstupních surovin pro výrobu betonů, ale značné přínosy jsou i na poli ekologie. 
Snížením dávek cementů a jeho spotřebou je výrazně snižována produkce CO2 do 
ovzduší a současně je řešen i problém s ukládáním popílků do přírody. 

Ve práci byly experimentálně ověřovány i možnosti uplatnění popílků do 
receptur betonů využívaných v prefa výrobě.  

Následně se řešily jak teoretické aspekty zavedení popílků do jednotlivých 
receptur, tak i rozsáhlé experimentální ověření dopadů různých dávek popílků na 
výsledné sledované a profilující vlastnosti betonů pro různá použití. Snahou bylo 
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pokrýt celý sortiment běžně vyráběných betonů či prefabrikovaných dílců, kde je se 
dá předpokládat masovější využití popílků. 

Pro celkové posouzení možných objemů a využití popílků bylo použito výsledků 
ve výrobě betonů a produkce cementů v ČR v jednotlivých letech z dostupných 
informací odborných svazů či dominantních výrobců na českém trhu. 

Práce se zabývala i porovnání účinnosti jednotlivých popílků z produkce ČEZ 
a.s. Na dodaných vzorcích bylo provedeno na stejném složení jemnozrnných malt 
vzájemné porovnání popílků, včetně stanovení jejich granulometrie a měrných 
povrchů. 

5.7.1 „Komparace vlastností cementových kompozitů s částečnou 
náhradou pojiva elektrárenskými popílky“ 

Předmětem této části práce je analýza vlastností jemnozrnných betonů (malt), 
ve kterých bylo až 25% hmotnostních dílů pojiva nahrazeno vybranými typy popílků 
z vytipovaných výroben společnosti ČEZ a.s. Nedílnou součástí je taktéž provedení 
odpovídajících experimentů v oblasti směsí stmelených hydraulickými pojivy, které 
jsou využívány především při výstavbě pozemních komunikací, letištních a jiných 
dopravních ploch. V roce 2008 vyšla v ČR nová norma ČSN EN 14 227 - 3 Směsi 
stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace, část 3: Směsi stmelené popílkem, kde 
jsou definovány požadované vlastnosti směsí a možnosti používání popílků. 
Požadavky na vlastnosti popílků jsou pak uvedeny v ČSN EN 14227-4 Směsi 
stmelené hydraulickými pojivy – Specifikace, část 4: Popílky pro směsi stmelené 
hydraulickými pojivy. 

Cílem prováděných experimentů bylo ověřit možnost využít popílek jako 
částečný substituent cementu, resp. nalézt vhodné popílky pro tento způsob 
zpracování cementového kompozitu. Kritériem pro posouzení vhodnosti popílků pro 
tento způsob využití byla především komparace pevnostních parametrů 
jemnozrnných betonů (resp. malt) modifikovaných popílky s parametry referenční 
směsi, tzn. směsi, ve které byl jako pojivo použit pouze cement. Dalším významným 
aspektem, který byl sledován rovněž, je vliv popílku na zpracovatelnost čerstvé 
směsi. V případě směsí stmelených hydraulickými pojivy (SC  - směsí 
stabilizovaných cementem a KSC - kameniv stmelených cementem) byla pozornost 
mimo pevnostních charakteristik zaměřena na srovnávací objemovou hmotnost a 
optimální vlhkost, která úzce koresponduje se zpracovatelností směsí v čerstvém 
stavu. Byl sledován pouze vliv substituce elektrárenského jemnozrnného popílku 
Dětmarovice.  

Provedenými experimenty bylo prokázáno, že z testovaných popílků relativně 
nejvyšší pevnostní charakteristiky dosahují směsi, ve kterých byla část cementu 
nahrazena popílkem z elektráren Dětmarovice, Chvaletice a Mělník, při současném 
zachování dobré zpracovatelnosti čerstvé směsi. Poměrně výrazný potenciál pro 
tento způsob využití vykazoval rovněž popílek z elektrárny Ledvice. 
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Bylo zjištěno, že jedním z faktorů, který determinuje účinek příměsi popílku na 
fyzikálně mechanické parametry takto modifikovaného kompozitu je měrný povrch 
popílku. Vzhledem k zjištěným skutečnostem lze za optimální hodnotu měrného 
povrchu pro tento způsob využití popílku označit hodnotu přibližně 350 až 450 m2∙kg-

1, což jsou hodnoty přibližně odpovídající hodnotám měrného povrchu cementu. Dále 
bylo zjištěno, že podstatná je rovněž velikost částic popílku resp. její distribuce. 
Optimálních výsledků bylo dosahováno s popílky, u kterých převažují částice 
s velikostí do 100 µm. Částice popílku o těchto velikostech optimálně vyplňují mezery 
mezi částicemi hydratujícího cementu, a současně nemají negativní vliv na reologii 
čerstvé směsi.  

Díky chemickému a mineralogickému složení jsou některé popílky schopny 
reagovat s hydratujícím cementem a aktivně se tak zapojovat do tvorby matrice 
kompozitu. Tyto reakce se zpravidla projevují v delších časových horizontech. Lze 
tedy předpokládat, že diference v pevnostních charakteristikách mezi referenční 
směsí a kompozity s obsahem popílku z uvedených elektráren zjištěné po 28 dnech 
zrání, se díky těmto specifickým reakcím budou nadále zmenšovat.  

Shrnutí 

Vybrané typy popílků z výroben společnosti ČEZ a.s. (seznam viz výše) byly 
podrobeny komplexu experimentů monitorujících jejich účinek v cementových 
kompozitech. Na základě získaných výsledků lze konstatovat, že popílky vznikající 
v elektrárnách Dětmarovice, Chvaletice, Mělník, Počerady ale i nově Tušimice lze 
efektivně využít jako částečnou náhradu pojiva v cementových kompozitech a jsou 
rovněž vhodné do směsí stmelených hydraulickými pojivy použitelných do těles při 
stavbě vozovek. Zbývající testované popílky lze jako náhradu části cementu rovněž 
využít, ovšem toto opatření bude mít za následek poměrně výrazný pokles 
pevnostních charakteristik výsledného kompozitu. 

Lze předpokládat, že zjištěné zcela poznatky budou v rámci řešení studie dále 
doplňovány a rozšiřovány zkouškami realizovanými na betonech různých 
pevnostních tříd, a rovněž tak bude analyzován účinek příměsi popílků z hlediska 
odolnosti betonů vůči agresivním vlivům z vnějšího prostředí. 

5.7.2 Možnosti částečné substituce slinku v cementu 
elektrárenskými popílky 

Práce, hodnotící stávající využití popílku při výrobě cementů prokázala, že jeho 
využívání pro daný účel je v současné době značně nízké, a tvoří pouze necelých 9 
% složek přidávaných při výrobě cementů ke slinku, při výrobě směsných cementů 
(přídavek k cementu podle ČSN EN 197-1, blíže viz kap. 3). 

Je zde tedy patrný velmi vysoký potenciál možnosti růstu spotřeby popílku pro 
tyto účely, kdyby substituoval jiné křemičité složky používané pro přípravu směsných 
cementů, a to i při zachování stávajícího poměru produkce portlandského cementu 
(CEM I) a cementů směsných (CEM II až CEM V). Detailněji je toto vidět 
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z následujících grafů. V druhém grafu je do obsahu zahrnuta i mletá vysokopecní 
struska. 

Graf 6 Maximální obsah složky u jednotlivých druhů cementů podle ČSN EN 197-1 
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Graf 7 Maximální obsah složky u jednotlivých druhů cementů při zachování aktuálního 
objemu jejich produkce 

5.7.3 „Analýza vlivu příměsi popílků na odolnost betonů vůči 
chemicky agresivním prostředím“ 

Cílem bylo komplexní vyšetření příměsi vybraných typů popílků na odolnost 
betonů vůči agresivním prostředím. Aspektem, na kterém byla rovněž zaměřena 
pozornost, bylo vyšetření vlivu příměsi popílku na schopnost betonu pasivovat výztuž 
vůči korozi.  

Z doposud nepublikovaných výsledků jsou využity poznatky ze zkoušení 
dlouhodobě uložených vzorků v daných degradačních prostředích. Vzhledem k tomu, 
že trvanlivostí zkoušky jsou dlouhodobého charakteru, pro další praxi by bylo vhodné 
vytvořit experimentální databázi jednak různých jiných druhů popílků, ale i napři jiné 
třídy betonů, resp. jiný druh agresivních prostředí, kde se předpokládá vyšší účinnost 
případků popílků na zvýšení jejich odolnosti.  

Poznatky dosažené v této části práce lze shrnout v následující:  

Bylo zjištěno, že pokles tlakových pevností betonu po dvouleté expozici 
v roztoku síranů v porovnání s tělesy uloženými stejnou dobu v podmínkách 
normálního zrání nepřekročí hodnotu 10%. Relativně nejvýraznější rozdíl tlakových 
pevností vyvolaný působením síranů byl zjištěn u referenční směsi, tzn. směsí bez 
obsahu popílku.  
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Při expozici zkušebních vzorků v roztoku chloridů byl pokles tlakových pevností 
zjištěn pouze u směsi referenční, tj. směsi bez příměsi popílku. U směsí, ve kterých 
byl aplikován popílek z Chvaletic či Dětmarovic nebyl negativní vliv působení chloridů 
zaznamenán vůbec.  

Skutečnost, že u směsí vystavených působení zkušebních roztoků byly zjištěny 
relativně nízké změny fyzikálně mechanických charakteristik a je zcela v souladu 
s poznatky získanými fyzikálně chemickými analýzami, kdy v mikrostruktuře žádné z 
testovaných směsí nebyla RTG analýzou zjištěna geneze a rozvoj C-S-H fází, které 
vznikají jako produkt reakcí mezi cementovou (resp. popílkocementovou) matricí a 
sírany příp. chloridy. Rovněž alkalita betonu vyjádřená hodnotou pH zjištěná na 
vzorcích exponovaných ve zkušebních roztocích je srovnatelná s hodnotami této 
veličiny stanovenými na tělesech uložených v podmínkách normálního zrání. Tento 
atribut je rovněž v souladu s nízkými změnami fyzikálně mechanických parametrů 
testovaných směsí vyvolaných působením agresivních roztoků.  

U žádného ze sledovaných vzorků výztuže, která byla zabudována v tělesech 
uložených po dobu dvou let v podmínkách normálního zrání i v tělesech 
exponovaných v roztocích síranů či chloridů, nebyly zjištěny stopy masivní koroze. 
Na vzorcích výztuže, a to jak na vzorcích výztuže vložených v referenčních betonech, 
tak na vzorcích výztuže vložených do betonů modifikovaných popílkem, byl 
identifikován pouze výskyt lokální povrchové koroze. 

Míra koroze výztuže uložené v tělesech z referenčních směsí (tj. směsí bez 
obsahu popílku) je zcela srovnatelná s rozsahem koroze zjištěným u výztuže uložené 
v betonech modifikovaných popílkem. Bylo prokázáno, že toto konstatování lze 
zobecnit jak pro vzorky zrající v podmínkách normálního zrání, tak pro vzorky 
exponované v roztoku síranů či chloridů.  

Shrnutí 

Uvedené skutečnosti lze shrnout v konstatování, že využití vhodných typů 
elektrárenských popílků jako částečného substituentu cementu má pozitivní vliv na 
životnost betonu exploatovaného v roztocích chloridů či síranů. Naopak bylo zjištěno, 
že příměs popílku umožňuje snižovat rozvoj degradace betonů vystavených 
působení těchto roztoků. Jednoznačně bylo prokázáno, že příměs popílků nesnižuje 
schopnost takto modifikovaných betonů chránit vloženou výztuž vůči korozi, a to ani 
v případě, že tyto betony budou vystaveny působení roztoků agresivních látek 
(roztoky síranů, chloridů).  

Z hlediska praktického využití elektrárenských popílků v betonech lze uvedené 
poznatky označit za cenné. Je ovšem nutno upozornit, že uvedená konstatování 
neplatí zcela obecně a že mají některá omezení. Mezi tato omezení patří především 
fakt, že platí pro elektrárenské popílky obdobného chemického a mineralogického 
složení, jako měly popílky, které byly testovány.  
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5.7.4 „Možnosti využívání elektrárenských popílků pro 
vibrolisované betonové zboží“ 

U jádrové vrstvy betonů pro vibrolisované zboží záleží zejména na pevnostech 
betonu. Tyto betony plní nosnou funkci jak u jednovrstvých tak i dvouvrstvých 
výrobků. Z výše uvedených výsledků je zřejmé, že na příkladu receptur pro jádrové 
vrstvy zámkových dlažeb je možné použít jemnozrnné aktivní příměsi jako částečné 
náhrady cementů CEM I. Všechny tři testované varianty z hlediska pevnostních 
požadavků na jádrové betony vyhověly, jak v pevnosti v tlaku, tak i příčném tahu. 

Při náhradě 20 % cementu z hmotnosti cementu metakaolínem, byly tyto 
pevnosti výrazně větší. Případnému zavedení však brání dosavadní cena suroviny, 
která způsobila navýšení ceny o 33%. Při korekci výsledných pevností na úroveň 
referenční záměsi by se toto navýšení ceny poněkud zmenšilo na cca 29 %. 

Využití kvalitního elektrárenského popílku při 20% náhradě cementu přineslo 
sice mírné snížení pevností v tlaku za 28 dní a již ne tak výrazné snížení pevnosti 
v příčném tahu. Dosažené pevnosti po 40 dnech jsou pro finální výrobky vyhovující. 
Podle požadavků příslušné ČSN EN je min. pevnost v příčném tahu 3,6 MPa. 
V případě použití kriteria pevnosti v tlaku je min. požadovaná hodnota 60 MPa. 
Ekonomický přínos úsporou cementu činí cca 13 %. 

Do budoucna je určitě pro výrobu betonových výrobků důležité trvale sledovat 
možnosti využití druhotných surovin, řešení jejich likvidace, případně možnosti jejich 
zušlechtění pro dosažení jejich vhodnosti při výrobě betonu. Tento způsob je jednou 
z cest ke snižování nákladů výroby a zvýšení konkurenceschopnosti betonových 
výrobků ve vztahu k možným úsporám. 

5.7.5 „Možnosti využívání elektrárenských popílků pro výrobu 
lehkých konstrukčních betonů v ČR“ 

Tato etapa byla věnována možnostem využívání technologie lehkých betonů do 
nosných monolitických konstrukcí. Vzhledem k tomu, že obecně je při použití lehkých 
porézních kameniv vždy problém s čerpatelností je nutné využívat zvýšenou dávku 
jemných příměsí. Současně je zde v protikladu i nízká pevnost lehkého porézního 
kameniva a požadavek na dosažení pevností v tlaku vyšších než 20 MPa pro nosné 
konstrukce. Pro zajištění obou technologických kritérií je nutné využívat aktivní 
příměsi. Proto bylo provedeno srovnání elektrárenského popílku z Elektrárny 
Chvaletice a mikrosiliky Istebné. 

Prokázalo se, že je možné i v podmínkách ČR vyrobit tyto betony i s dlouhou 
dobou zpracovatelnosti v  čase (až 90 minut) a bezpečně čerpatelné. Při srovnání 
použitých aktivních příměsí se přidáním mikrosiliky zvýší pevnosti jen nepatrně a 
zhorší se částečně jeho zpracovatelnost. 

Z hlediska ekonomického vyhodnocení receptur s využitím popílku, ve kterých 
byly použity shodné vstupní suroviny s výjimkou typu, a dávky aktivní příměsi je 
následující poznatek: 
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V receptuře, ve které byl použit el. popílek Chvaletice v dávce 60 kg∙m-3 tzn. 
Cena  příměsi je tedy : 60 kg x 0,085 Kč/kg 5,10 Kč/m3 lehkého betonu. 

V receptuře č. 4 byla použita mikrosilika  v dávce 40 kg∙m-3 tzn. Cena příměsi je 
tedy: 40 kg x 9,60 Kč/kg = 384 Kč/ m3 lehkého betonu. 

Pevnost u tohoto vzorku byla po 28 dnech vyšší pouze o 2,0 MPa 

Rozdíl v cenách 1 m3 lehkého čerpatelného betonu pro pevnostní třídu LC25/28 
a ostatních srovnatelných vlastnostech  je při použití el. popílku o cca 380 Kč nižší 
než při použití mikrosiliky. 

Objem vyrobených lehkých betonů v ČR postupně narůstá, ročně je touto 
technologií vyrobeno cca 45.000-50.000 m3 jak monolitických tak i prefabrikovaných 
konstrukcí. Zde je prostor pro uplatnění více než 3.000 tun popílků. 

5.7.6 „Samozhutnitelné betony s využitím aktivních příměsí na 
bázi průmyslových odpadů – kamenné odprašky, vysokopecní 
jemně mletá struska, popílek“ 

Zde je velký prostor pro využití jiných typů jemnozrnných příměsí. V těchto 
experimentálních pracích byly testovány různé dávky jemně mleté vysokopecní 
strusky a popílku z Elektrárny Chvaletice. Výsledky potvrzují výhodnost používání 
popílků pro SCC betony.  Významnou výhodou použití popílků je prodloužení doby 
zpracovatelnosti a zachování potřebné reologie i v čase 60 minut. Pokles vlastností 
zatvrdlých betonů je ve srovnání s recepturami, kde byla použita stejná dávka jemně 
mleté strusky nevýznamný. 

5.8 Shrnutí produkce betonů v České republice v úrovni roku 
2008, vč. průměrných spotřeb cementů a možnosti uplatnění 
popílků jako substituce hlavně cementů CEM I 

Technologie transportbetonu 

V oblasti výroby Transportbetonu v posledních letech je v ČR vyrobeno 
necelých 10 mil m3 betonu. Průměrná dávka cementu (přepočteno na CEM I) je cca 
285 kg∙m-3.  

Z hlediska rozdělení produkce betonů podle pevnostních tříd je struktura 
následující: 

Tab. 15 Produkce betonu podle pevnostních tříd 

Pevnost betonu v tlaku 
[MPa] 

Objem betonů 
[mil. m3] 

Zastoupení 
[%] 

KSC, SC  1,2 12 

< 15 1,0 10 

15 – 25 3,1 31 

25 – 35 3,3 33 

> 35 1,4 14 
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Tab. 16 Zastoupení betonů podle hodnoty zpracovatelnosti (konzistence): 

Stupeň konzistence 
Objem betonů 

[mil. m3] 
Zastoupení 

[%] 

S1 2,0 20 

S2 0,9 9 

S3 5,0 50 

S4 1,5 15 

SCC 0,6 6 

Při předpokládané průměrné dávce cementu 285 kg∙m-3 bylo v oblasti 
transportbetonu spotřebováno cca 3 miliony tun všech typů cementů. 

Procentuální zastoupení jednotlivých typů cementů vyrobených na území ČR 
např. v roce 2008 pro celý objem vyrobených betonů včetně prefa výroby atd. je cca 
následující: 

Tab. 17 Procentuální zastoupení jednotlivých typů cementů vyrobených na území ČR 

Typ cementu 
Pevnostní 

třída 
Produkce [t] Produkce [%] 

Max. obsah 
složky [%] 

Max. obsah 
složky [t] 

CEM I 
42,5 R 1 746 000 36,6% 0 0 
52,5 N 296 000 6,2% 0 0 
52,5 R 216 000 4,5% 0 0 

Celkem CEM I  2 258 000 47,4%  0 

CEM II/A-S 
42,5 N 211 000 4,4% 20 42 200 
42,5 R 253 000 5,3% 20 50 600 
52,5 N 59 000 1,2% 20 11 800 

CEM II/B-S 32,5 R 1 440 000 30,2% 35 504 000 
CEM II/A-L 42,5 N 39 000 0,8% 20 7 800 
CEM II/B-L 32,5 N 3 000 0,1% 35 1 050 

CEM II/B-M 
32,5 R 207 000 4,3% 35 72 450 
42,5 N 12 000 0,3% 35 4 200 

Celkem CEM II  2 224 000 46,7%  694 100 
CEM III/A 32,5 R 267 000 5,6% 65 173 550 
CEM III/B 32,5 N 18 000 0,4% 80 14 400 

Celkem CEM III  285 000 6,0%  187 950 

CELKEM  4 767 000 100,0%  882 050 

V tomto objemu cementů nejsou započítány objemy cementů importovaných do 
ČR. Odhadem to mohlo být okolo 0,75 milionů tun. 

Odhadnuté množství potencionálních možností spotřeby popílků pro oblast 
transportbetonů pro jednotlivé typy betonů, vychází z max. možné dávky pro rozpětí 
pevnostních tříd betonu při použití portlandského cementu jako základního pojiva. 
V následující tabulce je odhad možného objemu zabudování popílků a odhad 
následné úspory portlandského cementu pevnostní třídy CEM I 42,5. 

 V praxi se ovšem často používá i kombinace směsných cementů s  popílky. 
Odhady úspor v těchto kombinacích a objem takto vyrobených betonů je 
z dostupných zdrojů nemožný. 
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Tab. 18 Pevnost v tlaku a průměrné dávky cementu 

Pevnost betonu v tlaku 
[MPa] 

Průměrná dávka cementu CEM I 
42,5 

< 15 210 

15 – 25 300 

25 – 35 330 

> 35 380 

Výše uvedené dávky jsou uvažovány pro konzistenci ve stupni S3. Pro jiné 
konzistence budou tyto dávky mírně odlišné. 

 V případě použití kvalitních popílků do betonů je možné uvažovat tyto dávky 
cementu, popílků a následné snížení hmotnosti cementu. 

Tab. 19 Dávky cementu, popílků a následné snížení hmotnosti 

Pevnost betonu 
[MPa] 

Dávka cementu 
CEM I 42,5 

[kg/m3] 

Dávka popílku 
[kg/m3] 

Úspora 
cementu 

< 15 175 65 17,3 

15 – 25 245 85 18,3 

25 – 35 285 100 13,6 

> 35 335 110 11,9 

Objem teoreticky využitelných popílků pro náhradu cementů CEM I 42,5 
vztaženo k produkci roku 2008 se dá určit z poměru spotřeby jednotlivých typů 
cementů. Při cca 55% objemu cementů CEM I využívaných pro oblast 
transportbetonu vychází pak objem uvedený v následující tabulce. 

Tab. 20 Objemy cementů CEM I využívaných pro oblast transportbetonu 

Pevnost betonu 
[MPa] 

Objem výroby 
[m3] 

Spotřeba popílku 
[t] 

< 15 0,69 mil. 44.850 

15 – 25 2,13 mil. 181.390 

25 – 35 2,27 mil. 227.000 

> 35 0,96 mil. 105.875 

Celkem - 559.115 tun 

Tento odhad vychází samozřejmě z předpokladu, že celkový objem vyrobeného 
transportbetonu z cementů CEM I bude vyroben v kombinaci s tímto cementem a 
popílkem jako částečné substituce cementu. Toto množství ve skutečnosti 
pravděpodobně nebude dosaženo, neboť pro některé typy betonů např. třídu 
agresivity XF, nejsou ve většině případů popílky využívány. Platí mimo normativní 
omezení i zbytečné striktní zákazy v různých předpisech (TKP ŘSD ČR, TKP ČD 
ČR, TKP ŘVC ČR atd.). 
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5.8.1 Možnosti využití popílků ve směsích stmelených 
hydraulickými pojivy pro podkladní vrstvy pozemních 
komunikací 

Objem výroby těchto materiálů bývá ročně dle odhadu (statistiky nejsou 
k dispozici) cca 1,5 mil m3. V případě použití opět kombinace cementu CEM I 42,5 a 
popílku by bylo možné uvažovat o průměrné dávce popílku cca 50 kg∙m-3, což by 
obnášelo cca 75.000 tun popílků. S tím souvisí i možná úspora cementu CEM I. S 
nástupem ČSN EN 14227-1-4 je tato situace složitější a skutečně využitelný obsah 
popílku jako náhrady cementu není v praxi možno ověřit, neboť i když existují 
průkazní zkoušky podle legislativy a tyto materiály jsou běžně používány v zahraničí 
(Rakousko, SRN, Itálie ap.), tak největší investor MD, resp. ŘSD nemá upravenu 
svou vlastní normu pro významnější využití popílků v betonech pro komunikace 
v ČR. 

5.8.2 Možnosti využití popílků při výrobě prefabrikátů 

a) Drobné vibrolisované zboží 

Stanovení potenciálně možného využití popílku v oboru vibrolisovaného zboží 
v ČR. 

Při objemu výroby cca 820.000 m3 drobného vibrolisovaného betonu je pro 
jádrové vrstvy dlažeb spotřebováno cca 450.000 m3 betonu. Pro tuto oblast je možné 
počítat s využitím max. 80 kg popílku na 1 m3 tzn. spotřebu cca 36.000 tun popílků. 

Pro ostatní vibrolisované zboží hlavně jednovrstvé výrobky (zdící tvárnice atd.), 
kde není tak vysoký požadavek na pevnosti je poměr náhrady cementu popílkem 
mírně vyšší. Dá se přepokládat max. náhrada 100 kg∙m-3 betonu. Při objemu výrobu 
cca 310.000 m3 betonu lze pak odhadnout potenciál spotřeby popílku na 31.000 tun.  

Dohromady pak mohou závody spotřebovat okolo 70 – 80.00 tun. 

b) Výroba betonových kanalizačních prvků 

Obdobná situace je pak v oblasti výroby betonových vibrolisovaných 
kanalizačních systémů. Zde se jedná vždy jen o jednovrstvé typy výrobků. Průměrná 
dávka portlandských cementů CEM I 42,5 je pro tyto výrobky mezi 340 až  
390 kg∙m-3. Možná částečná náhrada cementu popílky se opět pohybuje mezi 15 až 
25 % z hmotnosti cementu, tj. 50 až 100 kg popílku na 1 m3. Při objemu výroby cca 
740.000 m3 to pak představuje objem popílku mezi 37 až 74.000 tunami. 

c) Těžká prefabrikace 

V tomto odvětví nastal v posledním období postupný pokles výroby, který se 
ještě v minulém roce propadal. Jedná se zejména o značné snížení objemu výroby 
dílců pro skeletové systémy či stropní prefabrikáty. Přesné informace o objemu prefa 
betonu v letech nejsou v ČR k dispozici. Odhadem se jednalo o cca 3,2 mil. m3. Pro 
tento sortiment betonů se využívá vyšších pevnostních tříd minimálně na úrovni C 
25/30, u předpínaných prvků pak C40/50. Pro tyto betony se převážně využívá 
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cementů CEM I 42,5 nebo CEM I 52,5. Odhadem 75 % vyrobeného objemu. Zde je 
využívání popílku více problematické, neboť např. pro předem předpínané 
prefabrikované dílce je užívání popílku zakázáno. Roční produkce se pohybuje v 
úrovni cca 1,4 mil. m3, u kterých by se mohl popílek částečně využít.  Max. dávka 
popílku pro používané pevnostní třídy a typy konstrukcí pak nebude vyšší než 80 
kg∙m-3. Objem uplatnitelných popílků v této oblasti by mohl dosahovat přes 100 
tis.tun/rok. 

Shrnutí 

Podetapa měla za cíl prozkoumat možnosti širšího uplatnění popílků pro výrobu 
transportbetonů a prefabrikovaných betonů v ČR. Pro tyto účely bylo zpracováno 
mnoho dílčích odborných posouzení s cílem experimentálně ověřit vhodnost použití, 
případné dopady na kvalitativní vlastnosti betonů a případné finanční přínosy využití 
popílků v betonářských technologiích. Na širokém spektru zcela rozdílných typů a 
pevnostních tříd betonů bylo jednoznačně prokázán přínos používání popílků 
v betonech jednak z hlediska zvýšení kvalitativních ukazatelů, dále ve všech 
případech dosažení úspor a jednak i nezanedbatelnými ekologickými přínosy. 

Zajímavý je pak odhad pro uplatnění popílků v ČR při dosažení současné 
stavební výroby. Celkový potenciál při zpracování popílků v betonech se může 
pohybovat v rozmezí 700 až 900 tisíc tun za rok. 

Skutečnost ve využití v betonech ze znalosti trhu je pak něco málo přes 40%. 
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6 Legislativa nakládání s vedlejšími energetickými produkty 

 

Obr. 25 Legislativa nakládání s vedlejšími energetickými produkty 

Tato část práce je zaměřena na legislativní rámec ovlivňující definici VEP, 
následný rozvoj trhu a možnost použití jako suroviny zejména ve stavebním 
průmyslu. V první fázi bude proveden souhrn problematických oblastí se zaměřením 
na zhodnocení aktuálního stavu legislativy v ČR spolu s analýzou legislativy 
evropské především ve vazbě na nařízení REACH. Bez splnění požadavků tohoto 
nařízení a potřebné registrace produkovaných látek (VEP) by nebylo možné 
v zemích EU takové látky uvádět na trh.  

V této části je provedena analýza oblastí, kde by mohlo být využívání VEP 
problematické. Z této fáze závěrem vyplyne identifikace bariér širšího využívání VEP, 
která bude sloužit jako podklad pro následující fázi zahrnující návrhy konkrétních 
legislativních změn.  
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Při hodnocení možnosti využívání VEP ve stavebnictví je nutno řešit především 
legislativní požadavky MŽP ve smyslu splnění podmínek, předepsaných směrnic, 
vyhlášek atd. Dále je třeba plnit minimální požadavky na parametry suroviny pro 
použití v konkrétních stavebních výrobcích. 

6.1 Úvod k problematice 

V České republice existuje dlouhodobě nevyjasněná situace v oblasti 
legislativy, týkající se využívání vedlejších produktů ze spalování tuhých paliv. 
Hlavním problémem stále zůstává stav, kdy jsou tyto produkty zařazeny jako odpad a 
je tedy velmi obtížné je dále využívat například ve stavebnictví. I když podle Zákona 
o odpadech existuje § 14 odst. 2, kde je možno využít odpad pokud splňuje 
podmínky vstupní surovin. Tady se ale naráží na obavy orgánů státní správy i 
samosprávy a jednání v tomto směru bývá velmi komplikované. Záměrem původců 
tedy je připravit optimalizovaný proces certifikace tak, aby byla stanovena 
jednoznačná kritéria pro produkt, který by dále mohl být uváděn na trh a následně 
využíván. 

Hlavním cílem je řešení navržení jednotného postupu posuzování shody 
stavebních výrobků z popílku.  

Proto musí být v postupech zapracováno ustanovení směrnice (ES) č.98/2008 a 
požadavky kladené na producenty podle nařízení REACH do vlastního procesu 
certifikace. Tímto dochází k sjednocení metodiky posuzování vlivu na hygienu, 
ochranu zdraví a životní prostředí, která je v současné době aplikována v zemích 
Evropské Unie. 

6.2 Stanovení souboru technických parametrů, jejichž 
stanovení bude součástí optimalizované certifikační 
procedury 

Při procesu uvádění stavebního výrobku na trh je nejprve třeba rozhodnout, zda 
se jedná o výrobek stanovený a jakým způsobem k němu bude přistupováno. 
Zejména zda bude uplatněn postup Evropským nebo ještě národním systémem 
posuzování shody. 

Pokud je pro daný výrobek zaveden Evropský systém posuzování shody, je 
většinou již zrušena možnost postupu dle národního systému, tato premisa platí pro 
všechny členské státy Evropské unie. Je tedy nejprve nutné zjistit, zda výrobek pod 
tento systém již spadá. 

Tento stav nastane, pokud pro výrobek již byla zpracována Harmonizovaná 
evropská norma. Pokud je potvrzeno, že pro výrobek skutečně harmonizovaná 
norma existuje, jedná se o stanovený výrobek, který spadá pod Evropský systém 
posuzování shody. Výrobce nebo dovozce tedy musí pro uvedení na trh postupovat v 
souladu s požadavky dané harmonizované normy. Posouzení končí vystavením 
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evropského prohlášení o shodě a připojením označení CE. Tím je výrobek uveden 
na trh a všechny legislativní požadavky jsou splněny. 

V případě, že harmonizovaná norma ještě není k dispozici, je nutné ověřit, zda 
výrobek není zahrnut do systému národního. Tato skutečnost je lehce ověřitelná 
nahlédnutím do nařízení vlády č. 163/2002 Sb., které ve své příloze č. 2 přímo 
vyjmenovává stanovené výrobky. Pokud zde nalezneme příslušný výrobek, máme 
potvrzeno, že se jedná o stanovený výrobek, který spadá pod Národní systém 
posuzování shody a výrobce nebo dovozce tedy musí postupovat v souladu s 
požadavky, které mu určí zmíněné nařízení vlády, potažmo určené normy a stavebně 
technické osvědčení. Posouzení shody končí vystavením prohlášení o shodě. Tím 
jsou naplněny legislativní požadavky. 

Když pro daný výrobek neexistuje ani harmonizovaná norma ani není 
vyjmenován v nařízení vlády č. 163/2002 Sb. jedná se o nestanovený výrobek. 

Před samotným procesem posouzení shody a uvedením výrobku na trh je 
každý výrobce povinen zavést a udržovat „Systém řízení výroby“ daného výrobku 
tak, aby zajistil jednak jeho stálou kvalitu a dále zajistil, že výrobek bude trvale plnit 
základní požadavky na stavby. Požadavky na systém řízení výroby jsou stanoveny 
jednak nařízením vlády č. 163/2002 Sb. pro výrobky stanovené k tomuto nařízení, 
anebo příslušnou harmonizovanou normou pro výrobky, které spadají pod nařízení 
vlády č. 190/2002 Sb. 

Součástí systému řízení výroby je kromě dalších věcí i povinnost výrobce 
provádět stálou vnitřní kontrolu funkčních parametrů výrobků s četností, která může 
být stanovená v normách, technických předpisech, stavebním technickém osvědčení 
nebo technických dokumentech a přizpůsobená výrobku a jeho výrobním 
podmínkám. 

Kromě funkčních parametrů, které se mnohdy stanovují obtížně, případně je 
nelze zejména z časových důvodů provádět často, může výrobce zavést vnitřní 
systém identifikačních zkoušek, kterými prokáže identičnost průběžně vyráběného 
výrobku se vzorkem, který byl testován na všechny funkční parametry. 

Od roku 2006 bylo do legislativy Evropské Unie zavedeno Nařízení Evropského 
Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), které stanovuje 
producentům a dovozcům látek na území Evropské Unie povinnost zaregistrovat 
všechny látky uváděné na trh samostatně nebo jako součást směsi v množství 1 tuny 
nebo větším za rok. Uvedené nařízení se nevztahuje na odpady. 

Tato registrace látek je nezbytnou podmínkou pro uvádění na trh (samostatně 
nebo obsažené ve výrobku). To znamená, že látky, které nebudou registrovány podle 
nařízení REACH, nemohou být uváděny na trh od 1. 12. 2010 (platí pro látky 
produkované v množství nad 1000 t/rok). Látky produkované v menším množství 
mohou být uváděny na trh pouze za předpokladu provedené předregistrace 
příslušného výrobce, kterou bylo nutné provést již k 30. 11. 2008. 
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Producenti vedlejších energetických produktů ze spalování uhlí dnes již 
registraci těchto produktů u Evropské agentury pro chemické látky v Helsinkách 
(ECHA) mají. Součástí registrace bylo provedení rozsáhlého a dlouhodobého 
testování zahrnující toxikologické a ekotoxikologické testy provedené v laboratoři 
pracující v systému GLP (Good Laboratory Practice) včetně Zprávy o chemické 
bezpečnosti a též scénářů expozice. Tyto testy a hodnocení probíhaly podle jednotné 
metodiky v rámci celé Evropské Unie a jejich účelem bylo identifikovat a podrobně 
vyhodnotit vliv těchto látek na hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí. 

Vedlejší energetické produkty byly zaregistrovány jako Ashes (residues), coal, 
což zahrnuje popílek, škváru a strusku z vysokoteplotního spalování uhlí. 

Další zaregistrované látky jsou FBC Ash, což je úletový popílek a ložový popel 
z fluidního spalování uhlí, Biomass Ash – popílek ze spalování biomasy, Calcium 
sulphate – produkt mokré metody odsíření a SDA Product – produkt polosuché 
metody odsíření. 

Jednou z posledních registrovaných látek je také Mixed Ash – popílek ze 
spoluspalování vybraných odpadů jasně definovaných v registrační dokumentaci. 

Z výše uvedených důvodů byly požadavky na testování látek dle nařízení 
REACH zahrnuty do procesu certifikace výrobků. Některé metodiky testování a byly 
vybrány pro posouzení vlivu na hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí a 
zařazeny do revidovaných technických návodů. 

Z pohledu vlivu vedlejšího energetického produktu na hygienu, ochranu zdraví a 
životní prostředí byly vybrány testy Acute toxicity for Daphnia (EU C.2/OECD 202) a 
Algal inhibition test (EU C.3/OECD 201), které jsou vypracovány specializovanou 
skupinou OECD a jsou prakticky beze změn převzaty i legislativou EU. Jejich 
předností je především: 

1. Schopnost reagovat na širokou škálu negativních vlivů v prostředí i v 
nízkých koncentracích, 

2. jednoduchost, 

3. reprodukovatelnost, 

4. nenáročnost na přístrojové vybavení, 

5. relativní rychlost provedení, 

6. zkoušky jsou validovány na mezinárodní úrovní, 

7. jsou dostupné okružní testy pro zjištění správnosti jejich provádění, 

8. výsledky jsou využitelné i pro deklarování nutných údajů, vyžadovaných 
jinou legislativou než „odpadářskou“, 

9. nevyužívají obratlovců v souladu s mezinárodními trendy na ochranu 
zvířat proti týrání, 
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10. malá prostorová náročnost, možnost provádění velkého množství 
zkoušek současně vedle sebe. 

Kompletní seznam toxikologických a ekotoxikologických testů, které jsou 
požadovány v rámci přípravy je v registrační dokumentace podle nařízení REACH. 

Nezbytnou podmínkou při posuzování vlivu na hygienu, ochranu zdraví a životní 
prostředí je požadavek, aby pro žádnou z látek obsažených ve výrobku nevyplývala 
podmínka klasifikace podle nařízení REACH a CLP. 

Splnění výše uvedených podmínek je nezbytnou podmínkou pro uvádění 
výrobku na trh. To znamená, že předložení registračního čísla přiděleného 
Agenturou ECHA každému výrobci po úspěšné registraci podle nařízení REACH a 
Zprávy o chemické bezpečnosti, ze které vyplývá, že se na látku nevztahuje 
povinnost klasifikace, musí být nedílnou součástí žádosti o posouzení shody 
(certifikace výrobku). 

Výše uvedený postup znamená oddělení legislativních požadavků vztahujících 
se na výrobky (včetně látek obsažených ve výrobcích) od legislativních požadavků 
vztahujících se na odpady. 
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6.3 Rozhodovací proces výrobek versus odpad 

Obr. 26 Produkty po spalování pevných paliv 
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6.4 Proces posuzování shody vedlejšího energetického 
produktu 

Obr. 27 Vedlejší produkt VEP 
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Dále pak existuje kompletních souborů technických parametrů pro identifikační 
zkoušky výrobků. Soubor parametrů funkčních vlastností je pak shrnut v návrzích 
technických návodů pro činnost autorizovaných osob.  

V tabulkách Tab. 21 až Tab. 26 je uveden přehled navrhovaných identifikačních 
parametrů pro posouzení, zda vedlejší energetický produkt plní podmínky pro 
zařazení jako výrobek. Tabulky rovněž obsahují přehled zkušebních metod a 
minimální četnost zkoušek. 

Tab. 21 Popílek (Křemičitý) pro užití jiné než „ukládání na povrch terénu“ 

 

Název zkoušky Jednotka 
Jakostní požadavky Četnost 

kontrolních 
zkoušek 

Zkušební postup 
Minimální 
hodnota 

Maximální 
hodnota 

C
h

em
ic

ké
 z

ko
u

šk
y 

Silikátový rozbor % hmot. 
Dle deklarace 

výrobce 
Dle deklarace 

výrobce 2x ročně* ČSN 72 2071 

Stanovení obsahu SO3 % hmot. 
Dle deklarace 

výrobce 
Dle deklarace 

výrobce 1x měsíčně* ČSN 72 2071 

Stanovení obsahu Cl- % hmot. 
Dle deklarace 

výrobce 
Dle deklarace 

výrobce 
1x měsíčně 

ČSN 72 2071 

Stanovení alkálií 
přepočtené na Na2O 

% hmot. 
Dle deklarace 

výrobce 
Dle deklarace 

výrobce 
1x měsíčně 

ČSN 72 2071 

Stanovení ztráty žíháním 
(950 oC) 

% hmot. 
Dle deklarace 

výrobce 
Dle deklarace 

výrobce 1x týdně* ČSN 72 2071 

F
yz

ik
ál

n
í z

ko
u

š
ky

 

Zrnitost % hmot.  
Pokud je 

požadováno 
1x měsíčně* ČSN CEN ISO/TS 17892-4 

Stanovení měrné 
hmotnosti 

kg.m-3   1x měsíčně ČSN 72 2071 

Vlhkost % hmot.  Wopt.PS ± x % 1x ročně** ČSN CEN ISO/TS 17892-1 
ČSN 72 2071 

Stanovení objemové 
stálosti 

 Výsledek musí znít – vyhovující 1x týdně ČSN 722071 

E
ko

lo
g

ie
 

Ekotoxicita -   1x ročně* 

(ES) 1907/2006: 
Acute toxicity for Daphnia,  

EU C.2 / OECD 202 
Algal inhibition test,  
EU C.3 / OECD 201 

Stanovení obsahu 
toxických stopových 
prvků  
(dle klasifikace ES 
1272/2008) 

% hmot.  0,1 % 2x ročně* 

ČSN EN ISO 11 885 

ČSN EN 1483 

EN 12338 

EN ISO 17294 

O
b

sa
h

 
ra

d
io

n
u

kl
id

ů
 

Index hmotnostní aktivity - - 2,0 1x ročně* doporučení SÚJB 2009 

Obsah 226Ra Bg/kg - 1000 1x ročně* doporučení SÚJB 2009 
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Tab. 22 Popílek z fluidního spalování (vápenatý) pro užití jiné než „ukládání na 
povrch terénu“ 

 

Název zkoušky Jednotka 
Jakostní požadavky Četnost 

kontrolních 
zkoušek 

Zkušební postup 
Minimální 
hodnota 

Maximální 
hodnota 

C
h

em
ic

ké
 z

ko
u

šk
y 

Silikátový rozbor % hmot. 
Dle deklarace 

výrobce 
Dle deklarace 

výrobce 2x ročně ČSN P 72 2080 

Stanovení volného 
oxidu vápenatého 

% hmot. 
Dle deklarace 

výrobce 
Dle deklarace 

výrobce 
1x týdně ČSN P 72 2080 

Stanovení obsahu SO3 % hmot. 
Dle deklarace 

výrobce 
Dle deklarace 

výrobce 1x měsíčně ČSN P 72 2080 

Stanovení obsahu Cl- % hmot. 
Dle deklarace 

výrobce 
Dle deklarace 

výrobce 1x měsíčně ČSN P 72 2080 

Stanovení alkálií 
přepočtené na Na2O 

% hmot. 
Dle deklarace 

výrobce 
Dle deklarace 

výrobce 1x měsíčně ČSN P 72 2080 

Stanovení ztráty 
žíháním (850 oC) 

% hmot. 
Dle deklarace 

výrobce 
Dle deklarace 

výrobce 1x týdně ČSN P 72 2080 

F
yz

ik
ál

n
í z

ko
u

š
ky

 

Zrnitost % hmot.  
Pokud je 

požadováno 
1x měsíčně ČSN CEN ISO/TS 17892-4 

Stanovení měrné 
hmotnosti 

kg.m-3   1x měsíčně ČSN P 72 2080 

Vlhkost % hmot.  Wopt.PS ± x % 1x měsíčně ČSN CEN ISO/TS 17892-1 
ČSN 72 2071 

Stanovení objemové 
stálosti 

 Výsledek musí znít – vyhovující 1x týdně ČSN P 72 2080 

E
ko

lo
g

ie
 

Ekotoxicita -   1x ročně 

(ES) 1907/2006: 
Acute toxicity for Daphnia,  

EU C.2 / OECD 202 
Algal inhibition test,  
EU C.3 / OECD 201 

Stanovení obsahu 
toxických stopových 
prvků  
(dle klasifikace ES 
1272/2008) 

% hmot.  0,1 % 2x ročně 

ČSN EN ISO 11 885 
ČSN EN 1483 

EN 12338 
EN ISO 17294 

O
b

sa
h

 
ra

d
io

n
u

kl
id

ů
 

Index hmotnostní 
aktivity 

- - 2,0 1x ročně doporučení SÚJB 2009 

Obsah 226Ra Bg/kg - 1000 1x ročně doporučení SÚJB 2009 
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Tab. 23 Popílek (Křemičitý) po úpravě na centrálním mísícím zařízení pro ukládání 
na povrch terénu 

 

Název zkoušky Jednotka 
Jakostní požadavky Četnost 

kontrolních 
zkoušek 

Zkušební postup 
Minimální 
hodnota 

Maximální 
hodnota 

C
h

em
ic

ké
 z

ko
u

šk
y Silikátový rozbor % hmot. 

Dle deklarace 
výrobce 

Dle deklarace 
výrobce 2x ročně ČSN 72 2071 

Stanovení obsahu SO3 % hmot. 
Dle deklarace 

výrobce 
Dle deklarace 

výrobce 1x měsíčně ČSN 72 2071 

Stanovení ztráty 
žíháním (950 oC) 

% hmot. 
Dle deklarace 

výrobce 
Dle deklarace 

výrobce 1x týdně ČSN 72 2071 

F
yz

ik
ál

n
í z

ko
u

š
ky

 

Zrnitost % hmot.  
Pokud je 

požadováno 
1x měsíčně ČSN CEN ISO/TS 17892-4 

Zhutnitelnost  
(Proctor standard) 

% hmot.  ρdmax.PS ± x % 1x ročně ČSN EN 13286-2 

Vlhkost % hmot.  Wopt.PS ± x % 1x ročně ČSN CEN ISO/TS 17892-1 
ČSN 72 2071 

Poměr únosnosti CBR % . ≥ 2,0 %  1x ročně ČSN EN 13286-47 

Pevnost v prostém 
tlaku 

MPa  Pokud je 
požadováno 

1x ročně 
ČSN EN 13286-41 

ČSN CEN ISO/TS 17892-7 

ČSN EN 12390-3 

Odolnost proti vodě a 
mrazu 

MPa   Pokud je 
požadováno 

1x ročně ČSN EN 14227-3 

Propustnost – filtrační 
koeficient 

m.s-1  Pokud je 
požadováno 

1x ročně ČSN CEN ISO/TS 17892-11 

Smyková pevnost stupňů φ ≥ 27 o Pokud je 
požadováno 

1x ročně ČSN CEN ISO/TS 17892-10 

E
ko

lo
g

ie
 

Ekotoxicita -   1x ročně 

(ES) 1907/2006: 
Acute toxicity for Daphnia,  

EU C.2 / OECD 202 
Algal inhibition test,  
EU C.3 / OECD 201 

Stanovení obsahu 
toxických stopových 
prvků  
(dle klasifikace ES 
1272/2008) 

% hmot.  0,1 % 2x ročně 

ČSN EN ISO 11 885 
ČSN EN 1483 

EN 12338 
EN ISO 17294 

O
b

sa
h

 
ra

d
io

n
u

kl
id

ů
 

Index hmotnostní 
aktivity 

- - 2,0 1x ročně doporučení SÚJB 2009 

Obsah 226Ra Bg/kg - 1000 1x ročně doporučení SÚJB 2009 
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Tab. 24 Popílek z fluidního spalování (vápenatý) po úpravě na centrálním mísícím 
zařízení pro ukládání na povrch terénu 

 

Název zkoušky Jednotka 
Jakostní požadavky Četnost 

kontrolních 
zkoušek 

Zkušební postup 
Minimální 
hodnota 

Maximální 
hodnota 

C
h

em
ic

ké
 z

ko
u

šk
y 

Silikátový rozbor % hmot. 
Dle deklarace 

výrobce 
Dle deklarace 

výrobce 2x ročně ČSN P 72 2080 

Stanovení obsahu SO3 % hmot. 
Dle deklarace 

výrobce 
Dle deklarace 

výrobce 1x měsíčně ČSN P 72 2080 

Stanovení volného 
oxidu vápenatého 

% hmot. 
Dle deklarace 

výrobce 
Dle deklarace 

výrobce 
1x týdně ČSN P 72 2080 

Stanovení ztráty 
žíháním (850 oC) 

% hmot. 
Dle deklarace 

výrobce 
Dle deklarace 

výrobce 1x týdně ČSN P 72 2080 

F
yz

ik
ál

n
í z

ko
u

š
ky

 

Zrnitost % hmot.  
Pokud je 

požadováno 
1x měsíčně ČSN CEN ISO/TS 17892-4 

Zhutnitelnost  
(Proctor standard) 

% hmot.  ρdmax.PS ± x % 1x ročně ČSN EN 13286-2 

Vlhkost % hmot.  Wopt.PS ± x % 1x ročně ČSN CEN ISO/TS 17892-1 
ČSN 72 2071 

Poměr únosnosti CBR % . ≥ 2,0 %  1x ročně ČSN EN 13286-47 

Pevnost v prostém 
tlaku 

MPa  Pokud je 
požadováno 

1x ročně 
ČSN EN 13286-41 

ČSN CEN ISO/TS 17892-7 

ČSN EN 12390-3 

Odolnost proti vodě a 
mrazu 

MPa   Pokud je 
požadováno 

1x ročně ČSN EN 14227-3 

Propustnost – filtrační 
koeficient 

m.s-1  Pokud je 
požadováno 

1x ročně ČSN CEN ISO/TS 17892-11 

Smyková pevnost stupňů φ ≥ 27 o Pokud je 
požadováno 

1x ročně ČSN CEN ISO/TS 17892-10 

E
ko

lo
g

ie
 

Ekotoxicita -   1x ročně 

(ES) 1907/2006: 
Acute toxicity for Daphnia,  

EU C.2 / OECD 202 
Algal inhibition test,  
EU C.3 / OECD 201 

Stanovení obsahu 
toxických stopových 
prvků  
(dle klasifikace ES 
1272/2008) 

% hmot.  0,1 % 2x ročně 

ČSN EN ISO 11 885 
ČSN EN 1483 

EN 12338 
EN ISO 17294 

O
b

sa
h

 
ra

d
io

n
u

kl
id

ů
 

Index hmotnostní 
aktivity 

- - 2,0 1x ročně doporučení SÚJB 2009 

Obsah 226Ra Bg/kg - 1000 1x ročně doporučení SÚJB 2009 
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Tab. 25 Průmyslový sádrovec (energosádrovec, chemosádrovec) 

 

Název zkoušky Jednotka 
Jakostní požadavky 

Četnost 
zkoušení 

Zkušební postup 
Minimální 
hodnota 

Maximální 
hodnota 

C
h

em
ic

ké
 Z

ko
u

šk
y 

Obsah CaSO4 . 2H2O % hmot. 50% 100% 1x měsíčně ČSN 721206 

Obsah chloridů % hmot. 0 ≤ 0,1 % 1x týdně ČSN 721206 

Obsah MgO % hmot. 0 ≤ 0,2 % 2x ročně ČSN 721206 

pH vodného výluhu  5,0 8,0 1x týdně ČSN 721206 

F
yz

ik
ál

n
í z

ko
u

š
ky

 

Zrnitost % hmot.  
Pokud je 

požadováno 
1x měsíčně ČSN CEN ISO/TS 17892-4 

Stanovení sypné 
hmotnosti 

- volně sypaná 
- setřesená 

 
kg.m-3 

kg.m-3 

 
 

 
Pokud je 

požadováno 
1x měsíčně ČSN 721206 

Vlhkost %  - 1x týdně ČSN 721206 

E
ko

lo
g

ie
 

Ekotoxicita -   1x ročně 

(ES) 1907/2006: 
Acute toxicity for Daphnia, 

EU C.2 / OECD 202 
Algal inhibition test, 
EU C.3 / OECD 201 

Stanovení obsahu 
toxických stopových 
prvků  
(dle klasifikace ES 
1272/2008) 

% hmot.  0,1 % 2x ročně 

ČSN EN ISO 11 885 
ČSN EN 1483 

EN 12338 
EN ISO 17294 

O
b

sa
h

 
ra

d
io

n
u

kl
id

ů
 

Index hmotnostní 
aktivity 

- - 2,0 
1 x rok 

doporučení SÚJB 2009 

Obsah 226Ra Bg/kg - 1000 
1 x rok 

doporučení SÚJB 2009 
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Tab. 26 Struska, škvára 

 
Název zkoušky 

Jednotk
a 

Jakostní požadavky 
Četnost 

zkoušení 
Zkušební postup 

Minimální 
hodnota 

Maximální 
hodnota 

C
h

em
ic

ké
 

zk
o

u
šk

y
 

Silikátový rozbor % hmot. 
Dle deklarace 

výrobce 
Dle deklarace 

výrobce 
2x ročně ČSN 72 2071 

Stanovení obsahu SO3 % hmot. 
Dle deklarace 

výrobce 
Dle deklarace 

výrobce 
1x měsíčně ČSN 72 2071 

Stanovení ztráty 
žíháním (800oC) 

% hmot. 
Dle deklarace 

výrobce 
Dle deklarace 

výrobce 
1x týdně ČSN 72 2071 

F
yz

ik
ál

n
í z

ko
u

š
ky

 

Zrnitost % hmot. 
Dle deklarace 

výrobce 
Dle deklarace 

výrobce 

Pokud je 
požadováno 

1x ročně 
ČSN CEN ISO/TS 17892-4 

Poměr únosnosti CBR % . 2,0 % - 
Pokud je 

požadováno 
1x ročně 

ČSN EN 13286-47 

pórovitost %  - 65 % 
Pokud je 

požadováno 
1x ročně 

ČSN EN 14227-3 

Propustnost – filtrační 
koeficient 

m.s-1 
Dle deklarace 

výrobce 
Dle deklarace 

výrobce 

Pokud je 
požadováno 

1x ročně 

ČSN CEN ISO/TS 17892-
11 

E
ko

lo
g

ie
 

Ekotoxicita -   1x ročně 

(ES) 1907/2006: 
Acute toxicity for Daphnia,  

EU C.2 / OECD 202 
Algal inhibition test,  
EU C.3 / OECD 201 

Stanovení obsahu 
toxických stopových 
prvků  
(dle klasifikace ES 
1272/2008) 

% hmot.  0,1 % 2x ročně 

ČSN EN ISO 11 885 
ČSN EN 1483 

EN 12338 
EN ISO 17294 

O
b

sa
h

 
ra

d
io

n
u

kl
id

ů

Index hmotnostní 
aktivity 

- - 2,0 1 x rok doporučení SÚJB 2009 

Obsah 226Ra Bg/kg - 1000 1 x rok doporučení SÚJB 2009 

6.5 Zpracování finálních verzí technických postupů 

S pokračující harmonizací dochází k postupnému omezování národních 
systémů posuzování shody. Postupně začínají sloužit jako doplnění systému 
evropského a vztahují se na výrobky, pro které ještě nebyla zpracována 
harmonizovaná norma. Výrobky, na které se již harmonizované normy vztahují a jsou 
tedy výrobky stanovenými k NV č. 190/2002 Sb., není nutné se dále zabývat. 

Ostatní výrobky však stále patří pod národní systém posuzování shody. 

Finální soubor pro stanovení konkrétních funkčních technických parametrů 
vedlejších energetických produktů (VEP) byl zpracován formou koncepčních návrhů 
technických návodů pro činnost autorizovaných osob. Tyto technické návody slouží 
autorizovaným osobám při posuzování shody v případech, že na daný výrobek 
neexistuje určená technická norma, případně tato norma nepokrývá dostatečně 
všechny základní požadavky na stavby nebo výrobce z nějakého důvodu nechce 
podle této normy postupovat.  
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V případě vedlejších energetických produktů, určené normy stále neexistují. Pro 
některé typy VEPů již proto byly technické návody zpracovány, nicméně rozhodně 
nepokrývají všechna určená užití a dále zahrnují pouze úzkou skupinu těchto 
produktů. 

Pro tvorbu návrhů nových technických návodů byly využity již existující české 
normy pro vysokoteplotní a fluidní popílky v aktuálním znění. 

Součástí tvorby těchto návodů byl i návrh úpravy Nařízení vlády č. 163/2002 
Sb. tak, aby příloha 2 tohoto nařízení zahrnovala i dosud neuváděné vedlejší 
energetické produkty, které proto dosud patří mezi nestanovené výrobky.  

Zároveň je doporučeno zvolit pro posuzování shody těchto vedlejších 
energetických produktů nejpřísnější možný režim, který je popsán §5 v nařízení vlády 
č. 163/2002 Sb. 

Stávající technické návody vypracované podle položek v seznamu stanovených 
výrobků pro položky „Popílky a směsi s popílkem“, umožňují producentům požadovat 
certifikaci výrobků z jakýchkoli popílků, případně i směsí popílku s odpady bez 
identifikace potenciálních rizik pro hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí. Toto 
riziko je v nových technických návodech minimalizováno požadavkem na registraci 
všech komponent podle nařízení REACH.  

Z výše uvedených důvodů byla navržena změna názvu položek č. 09.11 a 
09.12, společně se specifikací původu VEP dle definice ve vyhlášce č.13/2009 Sb. 
Tato změna by si však vyžádala změny v Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném 
znění. 

Navržené technické návody byly zpracovány pro VEP ze spalování pevných 
paliv, biomasy a produktů z odsíření spalin. Podle těchto technických návodů je 
možné posuzovat i produkty ze spoluspalování odpadů. Jak bylo již konstatováno 
výše, musely by být tyto produkty (popílky) rovněž posouzeny podle požadavků 
nařízení REAC. 

Popílky ze spalování odpadů v současné době nejsou registrovány podle 
požadavků nařízení REACH a nebyl tak komplexně zhodnocen jejich vliv na hygienu, 
ochranu zdraví a životní prostředí. Proto v současné době nelze uvažovat o možnosti 
jejich certifikace. 

Další důvodem k novelizaci současných technických návodů, ve kterých jsou 
specifikovány požadavky na hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí posuzovány 
podle „odpadářské“ legislativy, je implementace směrnice (ES) č.98/2008, do zákona 
o odpadech – viz kapitola 2.6.1. 

Podle definice v §3, odst. 5 nejsou (vedlejší) energetické produkty ze spalování 
uhlí odpadem, ale vedlejšími produkty. Odpadem se stávají pouze v případě, kdy 
nesplní jednu z uvedených podmínek (tedy pro danou věc není zajištěno její další 
využití – tedy odbyt, nebo by její použití vedlo k nepříznivým účinkům na lidské 
zdraví nebo životní prostředí). 



 83

6.5.1 Návrh úpravy rozsahu a znění přílohy č. 2 v Nařízení vlády  
č. 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2002 Sb. 

Úprava stávajících položek v NV 

Tab. 27 Stavební výrobky pro betonové a železobetonové části staveb 

 
Poř. číslo 

Název skupiny výrobků 
Postup 
posuz. 
shody  

3 Popílek do betonu         §5 
01.03.03 Popílek z fluidního spalování do pórobetonu 

8 Malty k injektáži §6 
§5 

(směsi s 
popílkem) 

01.08.03 Injektážní směsi s popílkem pro stabilizaci hornin a zemin 

Tab. 28 Ochranné, tepelně izolační materiály a výrobky, hydroizolační materiály, 
střešní krytiny a lepidla 

 
Poř. 
číslo 

 
Název skupiny výrobků 

Postup 
posuz. 
shody 

9 
Pórovité kamenivo, expandované hlíny, škváry a obdobné výrobky určené 
pro tepelně izolační zásypy 

§ 5  
(agloporit) 

§ 7 
(ostatní) 05.09.01 

Výrobky určené pro tepelně izolační zásypy pro méně náročné podmínky použití 
(keramzit, agloporit, břidlice, jílovce apod.) 

05.09.02 
Volně sypané zrnité tepelně a zvukově izolační výrobky pro náročnější podmínky 
použití (keramzit, agloporit, břidlice, jílovce apod.) 

Tab. 29 Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení 

 
Poř. číslo 

 
Název skupiny výrobků 

Postup 
posuz. 
shody 

11 
Vedlejší energetické produkty ze spalování pevných paliv, biomasy a 
produkty z odsíření spalin pro inženýrské stavby 

§ 5 

09.11.01 Vedlejší energetické produkty pro konstrukční vrstvy vozovek 

09.11.02 
Vedlejší energetické produkty pro násypy a zásypy při stavbě pozemních 
komunikací 

09.11.03 Popílek pro výrobu stmelených směsí 

12 
Vedlejší energetické produkty ze spalování pevných paliv, biomasy a 
produkty z odsíření spalin pro technickou rekultivaci 

§ 5 

09.12.01 
Vedlejší energetické produkty ze spalování pevných paliv, biomasy a produkty z 
odsíření spalin pro technickou rekultivaci 

18 Výrobky pro stabilizaci hornin a zemin jinde neuvedené §5 
09.18.03 Výplňové a zpevňující hmoty z popílku pro stabilizaci hornin a zemin 
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Návrh nových položek v NV 

Tab. 30 Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení 

 
Poř. číslo 

 
Název skupiny výrobků 

Postup 
posuz. 
shody 

23 Popílek pro výrobu maltovin § 5 
09.23.01 Popílek pro výrobu cementu 
09.23.02 Popílek pro výrobu maltovin vyjma cementu 
09.23.03 Popílek z fluidního spalování pro výrobu maltovin 

24 
Sádrovec z energetických a chemických procesů pro výrobu cementu, 
sádry a sádrových výrobků 

§ 5 

09.24.01 Sádrovec pro výrobu cementu 
09.24.02 Sádrovec pro výrobu sádry a sádrových výrobků 

25 
Vedlejší energetické produkty ze spalování pevných paliv a biomasy pro 
výrobu pálených cihlářských výrobků 

§ 5 

09.25.01 Vedlejší energetické produkty pro výrobu pálených cihlářských výrobků 
26 Popel ze spalování pevných paliv a biomasy pro výrobu umělého kameniva § 5 

09.26.01 Popel pro výrobu umělého spékaného kameniva 
09.26.02 Popel pro výrobu umělého kameniva za studena 

27 Popel ze spalování pevných paliv a biomasy pro asfaltové výrobky § 5 
09.27.01 Popel pro asfaltové výrobky 

Návrh technických návodů byl konzultován se zástupci TZÚS Praha, s.p. 

Koncept technických návodů je součástí přílohy č. 1. 

6.6 Návrhy konkrétních legislativních a nelegislativních 
opatření k podpoře využívání produktů ze spalování pevných 
paliv, biomasy a spoluspalování odpadů v energetických i 
dalších zařízeních 

V této kapitole je uveden souhrn nových legislativních i nelegislativních opatření 
k podpoře využívání produktů ze spalování pevných paliv, biomasy a spoluspalování 
odpadů v energetických i dalších zařízeních. Navrhované změny jsou podrobně 
popsány v jednotlivých podkapitolách. 

a) Změny pohledu na vedlejší energetické produkty ve smyslu 
implementace ustanovení Směrnice (ES) č. 98/2008 do Zákona o 
odpadech. 

b) Zohlednění požadavků nařízení REACH při posuzování vlivu na hygienu, 
ochranu zdraví a životní prostředí. 

c) Definice VEP ze spalování pevných paliv dle vyhlášky č. 13/2009 Sb. 

Základním navrhovaným legislativním opatřením je úprava technických návodů 
používaných autorizovanými osobami pro činnost v oblasti posuzování shody. Dále 
je navrhována novelizace nařízení vlády č. 163/2002 Sb. tak, aby toto nařízení ve 
své příloze č. 2 zahrnovalo pokud možno všechny vedlejší energetické produkty, 
které se nějakým způsobem dále využívají ve stavebním průmyslu. Součástí 
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navrhovaných opatření je i zavedení jednotných identifikačních zkoušek vedlejších 
energetických produktů v rámci výrobní kontroly a systému řízení výroby. 

Jak bylo dříve řečeno, některé vedlejší energetické produkty již v systémech 
posuzování shody zahrnuty jsou. Existuje však poměrně široká skupina vedlejších 
energetických produktů a výrobků z nich vyráběných, které nejsou pokryty 
příslušným systémem posuzování shody. Vzhledem k tomu, že se jedná o produkty, 
kde hrozí zvýšené riziko nedodržení ochrany oprávněného zájmu z hlediska zajištění 
šesti základních požadavků kladených na stavby je základním navrhovaným 
legislativním opatřením novelizace nařízení vlády č. 163/2002 Sb. tak, aby toto 
nařízení ve své příloze č. 2 zahrnovalo pokud možno všechny vedlejší energetické 
produkty, které se nějakým způsobem dále využívají ve stavebním průmyslu. 

Dalším opatřením, které přímo souvisí s předchozím bodem je úprava 
technických návodů používaných autorizovanými osobami pro činnost v oblasti 
posuzování shody. Technické návrhy by měly být zpracovány v souladu s nově 
navrhovanými případně upravovanými položkami nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Pro 
tuto činnost byly již v rámci řešení projektu zpracovány koncepční návrhy technických 
návodů, které jsou určené k dalšímu projednání v příslušných komisích pro technické 
návody. 

Zároveň je doporučeno zvolit pro posuzování shody těchto vedlejších 
energetických produktů nejpřísnější možný režim, který je popsán §5 v nařízení vlády 
č. 163/2002 Sb. Tento režim zajistí nejen pravidelnou kontrolu systému řízení výroby 
daného produktu přímo v místě výroby, ale i pravidelné ověřování funkčních 
parametrů produktů. 

Posledním doporučeným, v tomto případě nelegislativním, opatřením, které ale 
úzce souvisí s uváděním těchto produktů na trh, je zavedení jednotných 
identifikačních zkoušek vedlejších energetických produktů v rámci výrobní kontroly a 
systému řízení výroby. Sledování těchto vlastností může sloužit k průběžnému 
prokazování identičnosti vyráběného výrobku se vzorkem, který byl testován na 
všechny funkční parametry v rámci posouzení shody. 

6.6.1 Změna pohledu na vedlejší energetické produkty ve smyslu 
implementace požadavků Směrnice (ES) č. 98/2008 do Zákona 
o odpadech 

Podle zákona č.185/2001 Sb. (zákon o odpadech) je v par. 3, odstavec 5 
definováno 

Movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba nebo 
získání této věci, se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud 

a) vzniká jako nedílná součást výroby, 

b) její další využití je zajištěno, 

c) její další využití je možné bez dalšího zpracování způsobem jiným, než je 
běžná výrobní praxe, a 
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d) její další využití je v souladu se zvláštními právními předpisy 11a) a 
nepovede k nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví. 

Podle této definice nejsou (vedlejší) energetické produkty (tuhé zbytky po 
spalování) odpady, ale vedlejší produkty. Odpadem se stávají pouze v případě, kdy 
nesplní jednu z výše uvedených podmínek (tedy pro danou věc není zajištěno její 
další využití – tedy odbyt, nebo by její použití vedlo k nepříznivým účinkům na lidské 
zdraví nebo životní prostředí). Argumenty jsou následující: 

- Bod a) – Energetické produkty vznikají jako nedílná součást technologie 
výroby elektrické energie nebo tepla. Prvotním cílem výroby je tedy 
produkce energie nebo tepla a (vedlejší) energetické produkty (tuhé 
zbytky po spalování) vznikají jako nedílná součást této výrobní 
technologie (jsou tuhými produkty vznikajícími po spalování v kotli). 

- Bod b) – Využití takto produkovaných energetických produktů je 
zajištěno, protože pro tyto produkty existuje poptávka a trh – v současné 
době jsou takové produkty využívány především ve stavebním průmyslu 
– například při stavbě komunikací, hrází, násypů a zásypů, jako příměsi 
do betonu, cementu, při výrobě sádrokartonových desek, pálených 
cihlářských výrobků, atd. 

- Bod c) – Veškerá využití popsaná v odstavci výše dokladují, že 
energetické produkty jsou naprosto běžně využívány bez dalšího 
zpracování – jsou využívány ve velké míře jako příměsi zlepšující 
kvalitativní parametry betonů, cementů, materiálů využívaných při stavbě 
komunikací, hrází, násypů a zásypů, atd. 

- Bod d) – Jejich další využití nepovede k nepříznivým účinkům na životní 
prostředí nebo lidské zdraví. Tento požadavek vyplývá ze splnění 
povinností podle nařízení REACH, kdy identifikace případných rizik pro 
lidské zdraví nebo pro životní prostředí je vlastním cílem tohoto nařízení.  
Tj. při povinnosti registrace své látky má producent povinnost klasifikovat 
o označit příslušnou látku na základě výsledků testování a provedeného 
vyhodnocení podle nařízení (ES) č.1907/2006 (nařízení REACH) a 
nařízení (ES) č.1272/2008 (nařízení CLP). Tato klasifikace musí být 
následně zohledněna při posuzování vhodnosti každého jednotlivého 
vedlejšího produktu pro konkrétní využití.  

6.6.2 Zohlednění požadavků nařízení REACH při posuzování vlivu 
na hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí 

Od roku 2006 bylo do legislativy Evropské Unie zavedeno Nařízení Evropského 
Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), které stanovuje 
producentům a dovozcům látek na území Evropské Unie povinnost zaregistrovat 
všechny látky uváděné na trh samostatně nebo jako součást směsi v množství 1 tuny 
nebo větším za rok. Z tohoto důvodu je žádoucí zapracovat toto hodnocení do 
procesu certifikace výrobků, včetně příslušných metodik testování a hodnocení. 
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Tímto způsobem dojde k důslednému oddělení legislativních požadavků vztahujících 
se na výrobky (včetně látek obsažených ve výrobcích) od legislativních požadavků 
vztahujících se na odpady. 

V rámci úkolu Optimalizace technické části certifikačního procesu pro produkty 
z procesů spalování, zejména z procesů spalování a spoluspalování odpadů si 
řešitelé vytkli jako hlavní cíl optimalizace zapracovat požadavky kladené na 
producenty podle nařízení REACH do vlastního procesu certifikace. Tímto došlo 
zejména k zapracování jednotné metodiky posuzování vlivu na hygienu, ochranu 
zdraví a životní prostředí, která je v současné době aplikována v zemích Evropské 
Unie. Dalším pozitivním efektem pro producenty je skutečnost, že v procesu 
certifikace jsou při posuzování vlivu na hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí 
využity výsledky rozsáhlého a velmi nákladného testování, které bylo provedeno 
v rámci registrace u Evropské Agentury pro chemické látky v Helsinkách podle 
požadavků nařízení REACH.  

Vedlejší energetické produkty prošly velmi podrobným testováním podle 
nařízení REACH. Podle tohoto nařízení jsou všichni producenti těchto látek povinni 
předložit registrační dokumentaci (tzv. dossier). Tato registrační dokumentace 
obsahuje toxikologické a ekotoxikologické testy provedené v laboratoři pracující 
v systému GLP (Good Laboratory Practice) včetně Zprávy o chemické bezpečnosti a 
též scénářů expozice. Tyto testy a hodnocení probíhaly podle jednotné metodiky 
v rámci celé Evropské Unie a jejich účelem bylo identifikovat a podrobně vyhodnotit 
vliv těchto látek na zdraví člověka a na životní prostředí. Zpráva o chemické 
bezpečnosti představuje celkové zhodnocení registrované látky z hlediska jejího vlivu 
na zdraví člověka a na životní prostředí. Jedná se o odborné zhodnocení a komentář 
výsledků všech požadovaných toxikologických a ekotoxikologických testů odborníky 
v oblasti toxikologie a ekotoxikologie. Následně byla tato zpráva prověřena 
nezávislými odborníky určenými Evropskou Agenturou pro chemické látky 
v Helsinkách. Navíc byla Zpráva o chemické bezpečnosti pro každou registrovanou 
látku umístěna na webové stránky Evropské Agentury pro chemické látky a je 
přístupná i veřejnosti. 

Vzhledem ke skutečnosti, že takto musí být posuzovány všechny látky 
obsažené ve výrobcích (tedy nejen stavebních) a že tyto testy proběhly podle 
jednotné metodiky v rámci celé EU (některé testy byly prováděny také na 
obratlovcích), je doporučení využít výsledky těchto testů pro posuzování vlivu VEP 
na životní prostředí. 

Záměrem bylo připravit optimalizovaný proces certifikace tak, aby byla 
stanovena jednoznačná kritéria pro produkt, který je uváděn na trh. Tato 
optimalizovaná kritéria se vztahují jak na (vedlejší) energetické produkty po 
spalování pevných paliv, tak i na tuhé zbytky vznikající při energetickém využití 
odpadů. Každý subjekt, v důsledku jehož činnosti takový produkt vznikne, bude 
následně volit ze dvou alternativ: buď splní všechna kritéria stanovená podle zákona 
č.185/2001 Sb. při definici vedlejšího produktu (tj. včetně splnění podmínek pro 
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certifikaci svého produktu a deklarování jeho využití) a může poté takový výrobek 
uvádět na trh nebo se rozhodne tohoto tuhého zbytku po spalování zbavit a bude 
s ním dále nakládat v režimu legislativních požadavků na odpady. 

6.6.3 Definice VEP ze spalování pevných paliv dle vyhlášky č. 
13/2009 Sb.  

Vyhláška č.13/2009 stanovuje požadavky na kvalitu paliv pro stacionární zdroje 
z hlediska ochrany ovzduší, požadavky na odběr vzorků paliv, ověřování a 
osvědčování kvality, způsob a termín ohlašování údajů o obsahu síry v některých 
kapalných palivech.  

Palivem se dle této vyhlášky rozumí spalitelný materiál v pevném, kapalném 
nebo plynném skupenství, určený ke spalování ve stacionárních zdrojích za účelem 
uvolnění jeho energetického obsahu. Za palivo podle této vyhlášky není považován 
odpad podle jiného právního předpisu s výjimkou rostlinného odpadu, jehož 
spalování nespadá do působnosti jiného právního předpisu. 

Tato vyhláška stanovuje i poměrně přísná kritéria na složení pevných paliv. 

U vedlejších produktů, které vznikají při spalování paliv definovaných touto 
vyhláškou, lze tedy oprávněně předpokládat značnou homogenitu složení i 
z dlouhodobého hlediska. 

Právě tato stabilita výroby a poměrně dobrá predikovatelnost složení vedlejších 
produktů umožňuje jejich využití ve stavební praxi. Je totiž splněna i jedna 
z podmínek pro posuzování shody při uvádění výrobků na trh, a to stabilita výrobního 
procesu. 

Shrnutí 

Od roku 2006 bylo do legislativy Evropské Unie zavedeno Nařízení Evropského 
Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), které stanovuje 
producentům a dovozcům látek na území Evropské Unie povinnost zaregistrovat 
všechny látky uváděné na trh samostatně nebo jako součást směsi. Tato registrace 
látek je nezbytnou podmínkou pro jejich uvádění na trh. To znamená, že látky, které 
nejsou registrovány podle nařízení REACH, nemohou být uváděny na trh.  

Producenti vedlejších energetických produktů ze spalování uhlí provedli 
registraci těchto produktů u Evropské agentury pro chemické látky v Helsinkách 
(ECHA). Součástí registrace bylo provedení rozsáhlého a dlouhodobého testování 
zahrnující toxikologické a ekotoxikologické testy provedené v laboratoři pracující 
v systému GLP (Good Laboratory Practice) včetně Zprávy o chemické bezpečnosti a 
též scénářů expozice. Tyto testy a hodnocení probíhaly podle jednotné metodiky 
v rámci celé Evropské Unie a jejich účelem bylo identifikovat a podrobně vyhodnotit 
vliv těchto látek na hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí. 

Splnění požadavků nařízení REACH je nezbytnou podmínkou pro uvedení 
výrobku na trh. To znamená, že předložení registračního čísla přiděleného 
Agenturou ECHA každému výrobci po úspěšné registraci podle nařízení REACH a 
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Zprávy o chemické bezpečnosti, ze které vyplývá, že se na látku nevztahuje 
povinnost klasifikace, musí být nedílnou součástí žádosti o posouzení shody 
(certifikace výrobku). 

Byl připraven optimalizovaný proces certifikace tak, aby byla stanovena 
jednoznačná kritéria pro produkt, který je uváděn na trh. Každý subjekt, v důsledku 
jehož činnosti takový produkt vznikne, bude následně volit ze dvou alternativ: buď 
splní všechna kritéria stanovená podle směrnice (ES) č.98/2008 a zákona 
č.185/2001 Sb. při definici vedlejšího produktu (tj. včetně splnění podmínek pro 
certifikaci svého produktu a deklarování jeho využití) a může poté takový výrobek 
uvádět na trh nebo se rozhodne tohoto tuhého zbytku po spalování zbavit a bude 
s ním dále nakládat v režimu legislativních požadavků na odpady. 
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V OBLAST II - UMĚLÁ KAMENIVA NA BÁZI POPÍLKŮ 

7 Umělé kamenivo ze spékaných popílků 

 
Obr. 28 Parametry vstupní suroviny 
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Na základě rešerše současného stavu dané problematiky bylo zjištěno, že 
výroba umělých kameniv je v ČR poměrně perspektivním způsobem využití popílků 
ve stavebnictví. První částí je řešení problematiky spékaného kameniva. Řešení 
bude zaměřeno nejen na experimentální ověření tohoto rozdělení tuzemských 
popílků do tří základních kategorií, ale také nalezení principů, ovlivňujících kvalitu 
popílkového kameniva. 

V laboratorních podmínkách budou vypalovány zkušební vzorky (20 x 20 x 50 
mm) při různých podmínkách pro nalezení těch optimálních pro všechny typy popílků 
a minimalizaci externích vlivů na kvalitu výsledného popílkového střepu. Kromě 
standardních fyzikálně-mechanických a fyzikálně-chemických zkoušek bude 
hodnocena i struktura střepu a samozřejmě vliv na životní prostředí. Díky velmi 
širokému souboru vstupních surovin bude možné zobecnění závěrů a nalezení 
vlastností popílků, ovlivňujících kvalitu výsledného střepu. 

Součástí řešení bude i nalezení nové palivové složky surovinové směsi pro 
výrobu kameniva samovýpalem se zaměřením na vedlejší produkty úpraven uhlí a 
samotného energetického zařízení. 

Vzorové receptury, vybrané ze širokého souboru laboratorních výpalů budou 
ověřeny v technologických podmínkách na aglomeračním roštu pro dokonalou 
simulaci specifických provozních samovýpalu. Bude se jednat o výpaly frakcí 4-8 mm 
a 8-16 mm, granulovaných na granulačních válcích a granulačním talíři pro ověření 
vlivu granulometrie a způsobu granulace. Výstupem bude stanovení rozhodujících 
parametrů popílků, ovlivňujících kvalitu výsledného kameniva. 

7.1 Vliv předsoušení na kvalitu kameniva 

Při posuzování vhodnosti použití daných surovin pro výrobu umělého kameniva 
je nezbytné věnovat pozornost optimalizaci složení směsi pro výpal. Byly prováděny 
zkušební výpaly vzorků na bázi ověřovaných popílků v různých poměrech 
s korekčními složkami. Jako základní korekční složky jsou vybrány mleté černé uhlí a 
popílek pro korekci spalitelných látek, cihlářský jíl jako plastifikační složka a cement a 
vápno jako pojiva pro zvýšení manipulační pevnosti.  

Předsoušení zkušebních vzorků na bázi popílků 

Příprava surovinové vsázky pro aglomerační rošt představuje nutnost přídavku 
technologické vody pro granulaci. V následném procesu samovýpalu je tak nutné 
vynaložit část energie na vysušení pelet. Na následujících obrázcích jsou uvedeny 
množství potřebné záměsové vody pro jednotlivé typy popílků v hmotnostních 
procentech, vztaženo k suché surovinové směsi. 
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Graf 8 Vodní součinitel pro konzistenci pasta zkušebních vzorků 

Z výsledků je zřejmé, že fluidní popílky z důvodu neuspořádané ("načechrané") 
struktury a vyššího obsahu volného vápna vyžadují pro dosažení stejné konzistence 
pasty výrazně vyšší množství vody než popílky vysokoteplotní s pravidelnou 
strukturou s vysokým podílem skelné fáze.  

Vzhledem k minimálním pevnostem vzorků z popílků bez příměsi, jsou v etapě 
zkoušeny i vzorky s příměsí jílu (10 %), cementu (5 %) a páleného vápna (5 %) pro 
zvýšení těchto pevností a snížení citlivosti vzorků na rychlý výpal v muflové peci. Na 
následujícím obrázku jsou uvedeny výsledky stanovení pevnosti předsušených 
vzorků na bázi popílků v laboratorní sušárně při teplotě 105 °C po dobu 2 hodin. 
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Graf 9 Pevnost v tlaku předsušených zkušebních vzorků 

Je zřejmé, že vysokoteplotní popílky nedosahují po vysušení ani manipulačních 
pevností, přičemž popel z mechanického odlučovače (LJ) elektrárny Tušimice 
nedosahoval manipulační pevnosti ani po příměsi jílu nebo pojiv. Nejvyšších pevností 
je dosaženo příměsí cementu, následována příměsí páleného vápna a jílu. Obecně 
jsou také vyšší pevnosti dosahovány při použití fluidních popílků, obsahujících vyšší 
podíl CaO. 

7.2 Optimalizace laboratorního výpalu 

Optimalizace samotného procesu laboratorního výpalu je nedílnou součástí 
řešení problematiky využitelnosti různých druhů popílků při výrobě kameniva. Je 
nutno stanovit optimální laboratorní podmínky tak, aby dokonale simulovaly výpal na 
aglomeračním roštu a měly vypovídající hodnotu o chování dané suroviny při výpalu. 

V rámci řešení bylo provedeno množství zkušebních výpalů pro optimalizaci 
parametrů laboratorního výpalu při použití daného druhu suroviny. Hlavními 
proměnnými byly teplota výpalu, rychlost náběhu teplot a izotermická výdrž. 
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7.2.1 Fyzikálně mechanické vlastnosti keramického střepu 

Pro hodnocení kvality vzorků výpalu byly rozhodující především fyzikálně-
mechanické vlastnosti zkušebních těles jako objemová hmotnost, pevnost v tlaku, 
nasákavost apod.  

Pro tuto část řešení byly vybrány vysokoteplotní a fluidní popílek z elektrárny 
Ledvice. Prvním námětem k řešení byla možnost výpalu vzorků ve dvou vrstvách pro 
získání většího množství těles pro zkoušky. Na následujících obrázcích jsou uvedeny 
vlastnosti vzorků na bázi vysokoteplotního a fluidního popílku Ledvice při teplotě 
výpalu 1050 °C, maximálnímu náběhu teplot a 10 minut izotermické výdrži. Číselně 
jsou označeny vzorky, uložené v peci směrem od dvířek k otvoru pro odvod spalin. 

 

Graf 10 Vliv vrstvení vzorků na objemovou hmotnost vypalovaných 
zkušebních vzorků z vysokoteplotního popílku Ledvice 

 

 

Graf 11 Vliv vrstvení vzorků na objemovou hmotnost vypalovaných 
zkušebních vzorků z fluidního popílku Ledvice 
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Z výsledků stanovení objemové hmotnosti byly zjištěny minimální rozdíly 
v hodnotách, avšak je zřejmé, že vyššího slinutí bylo docíleno u prvních (spodních) 
vrstev, které jsou schopny lépe akumulovat teplo a více slinout. Současně jsou také 
blíže topným tělískům pece, stejně jako samostatně uložená vrstva. 

 

Graf 12 Vliv vrstvení vzorků na pevnost vypalovaných zkušebních 
vzorků z vysokoteplotního popílku Ledvice 

 

 

Graf 13 Vliv vrstvení vzorků na pevnost vypalovaných zkušebních vzorků 

Výsledky stanovení pevnosti v tlaku zkušebních vypálených vzorků potvrzují 
předchozí předpoklad, kdy bylo dosaženo vyšších pevností u vzorků, uložených 
v první (spodní) vrstvě. Následovány pevnostmi vzorků, vypalovaných v samostatné 
vrstvě. Následující výpaly tak budou provozovány pouze v jedné vrstvě pro snížení 
rozptylu výsledků provedených výpalů. Odlišné parametry vzorků, umístěných 
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v krajních částech pece ukazují, že je vhodné provádět výpal pouze v polohách č. 3 – 
7. 

Následující experimenty jsou zaměřeny na vliv režimu výpalu na fyzikálně-
mechanické parametry. Teplota výpalu byla z důvodu nízkých pevností zvýšena 
na 1150 °C. Proměnnými jsou náběh teplot za hodinu, tak doba izotermické výdrže. 
Současně byla otestována i možnost výpalu 1/3 délky zkušebních těles pro eliminaci 
deformace (kroucení) vlivem rozdílných teplot dna a středu pece. 

 

Graf 14 Vliv režimu výpalu na objemovou hmotnost zkušebních vzorků 

 

 

Graf 15 Vliv režimu výpalu na pevnost v tlaku zkušebních vzorků 
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Z výsledků je zřejmé, že optimálním růstem teplot za hodinu pro zisk pevného 
střepu je 300 °C, kdy zvýšení izotermické výdrže dále zvýšilo pevnost střepu. Pomalý 
nárůst teplot (100 °C/hod.) dosahuje mírně vyšších hodnot jako maximální nárůst 
teplot. Rozdělení těles na třetiny evidentně zvýšilo pevnost střepu. Na následujících 
obrázcích jsou uvedeny výsledky zkušebních výpalů fluidního popílku. 

 

Graf 16 Vliv režimu výpalu na objemovou hmotnost zkušebních vzorků 

 

 

Graf 17 Vliv režimu výpalu na pevnost v tlaku zkušebních vzorků 

Výsledky výpalů vzorků na bázi fluidního popílku potvrzují předchozí tvrzení, 
kdy je zajištěno získání pevného střepu při náběhu teplot 300 °C/hod. Laboratorní 
výpaly různých druhů popílků však nejsou zaměřeny na získání maximálních 
pevností, avšak na vzájemné porovnání těchto surovin. Pro maximální simulaci 
technologických výpalů tak budou následující výpaly prováděny při maximálním 
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náběhu teplot za hodinu a 10 minutové izotermické výdrži. Metodicky lze shrnout 
přípravu a výpal vzorků na bázi popílků do následujících bodů: 

- Mísení a homogenizace suché směsi s vodou na konzistenci pasta, 

- hutnění na střásacím stroji 25 údery, 

- odformování po 24 hodinách, 

- vysušení při 105 °C na 2 hodiny, 

- po vysušení a vychladnutí na pokojovou teplotu výpal v muflové peci (4 
ks těles na středu muflové pece, max. °C/ hod., 10 minut izotermická 
výdrž). 

7.3 Laboratorní výpaly při optimálních podmínkách 

V předchozí části bylo hodnoceno předsoušení zkušebních vzorků popílků. 
V této části bude ověřen vliv jak samotného popílku, tak i různých typů příměsí na 
fyzikálně-mechanické vlastnosti vypáleného střepu. Zkušební vzorky byly vypalovány 
v muflové peci s poměrně strmou teplotní křivkou výpalu (Graf 18). Doba výpalu je 
charakterizována počáteční teplotou 25 °C, maximální rychlostí výpalu, které je 
muflová pec schopna (cca 8,0 °C/min.) a izotermickou výdrží na teplotě 1150 °C po 
dobu 10 min, což dohromady stanovilo dobu výpalu na 160 min ±2 min. Tyto 
parametry výpalu byly zvoleny s ohledem na velmi vysokou rychlost výpalu na 
aglomeračním roštu a pro všechny navržené receptury jsou konstantní. Po výpalu a 
přirozeném vychladnutí se vzorky vyjmou z pece a umístí do exsikátoru. Po ustálení 
jejich teploty bude stanovena objemová hmotnost, pevnost v prostém tlaku a 
nasákavost. 

 

Graf 18 Teplotní křivka výpalu popílkových směsí 

Jako základní korekční složky byly testovány cement CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R 
a pálené vápno pro zvýšení manipulačních pevností čerstvě namíchaných 
zkušebních vzorků, dále také černouhelný prach a popílek. Černouhelný prach má 
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zjevně jemnost srovnatelnou s popílky nebo i vyšší, vzhledem ke své nízké objemové 
hmotnosti však není bezpečně měřitelná používanými metodami. 

 

Graf 19 Smrštění vypálených zkušebních vzorků 

Z grafu vyplývá, že ve většině případů došlo výpalem ke smrštění zkušebních 
vzorků. Větší smrštění se projevilo u vzorků bez příměsi. V případě příměsi vápna 
došlo u vzorků vyrobených z popílků z elektráren Dětmarovice, Tušimice EO1 a 
Hodonín k nadýmání. Tento jev byl zřejmě způsoben příměsí vápna, které při výpalu 
působí jako tavivo a urychluje tak přechod z fáze slinutí do fáze nadouvání. 
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Graf 20 Objemová hmotnost vypálených zkušebních vzorků 

Z výsledků je zřejmé, že příměsi cementu a vápna spíše snižují tento parametr 
vlivem rozkladu hydratačních produktů. Vzorky z poměrně hrubých popelů z fluidního 
způsobu spalování a popílku z mechanického odlučovače nedosahovaly po výpalu 
manipulační pevnosti. Jednalo se zejména o popílky z elektrárny Hodonín a Tušimice 
LJ.  
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Graf 21 Pevnost v tlaku vypálených zkušebních vzorků 
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Graf 22 Nasákavost vypálených zkušebních vzorků 

Z výsledků je zřejmé, že kvalitního střepu je dosaženo při použití kvalitních 
klasických popílků, kterými jsou vzorky z elektrárny Dětmarovice, Ledvice, Prunéřov, 
Počerady a jemného popílku z druhého elektroodlučovače elektrárny Tušimice II. 
Fluidní popílky dosahují z důvodu své neuspořádané struktury nesrovnatelně nižších 
pevností. Příměs cementu nebo vápna oslabuje strukturu rozkladem hydratačních 
produktů a kromě snížení pevnosti, zvyšuje i nasákavost. V případě vzorků na bázi 
fluidního popílku z elektrárny Tisová, Hodonín a Ledvice nebylo možné z důvodu 
snížení manipulační pevnosti při zkoušení nasákavosti, tento parametr měřit. U 
vysokoteplotního popílku z elektrárny Tušimice LJ byl zjištěn stejný problém.



7.3.1 Environmentální parametry popílkového střepu 

Environmentální parametry popílkového střepu byly posuzovány podle příloh 2 
a 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb. 

a) Vyluhovatelnost škodlivin  

 Na popílkovém střepu vyrobeném z vybraných popílků z různých tuzemských 
zdrojů byla provedena zkouška vyluhovatelnosti škodlivin. Naměřené hodnoty jsou 
uspořádány v následující tabulce, kde zeleně jsou vyznačeny výsledky, které splňují 
zařazení do první třídy vyluhovatelnosti. Oranžová barva značí ostatní hodnoty, které 
všechny bezpečně splňují požadavky pro zařazení do IIa skupiny vyluhovatelnosti 
dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. Hodnoty, v následující tabulce, uvedené pod 
jednotkami označují limit pro I třídu vyluhovatelnosti, v závorkách pod nimi jsou pak 
uváděny hodnoty udávající omezení pro IIa třídu. 

Tab. 31 Vyluhovatelnost škodlivin popílků a popílkového střepu 

Vzorek 
Rozpuštěné 

látky 
Chloridy Sírany Arsen Kadmium Chrom Nikl Olovo

Jednotka [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l]

Vyhl. č. 294/2005 
Sb. 

400         
(8000) 

80       
(1500) 

100 
(3000)

0,05    
(2,5) 

0,004    
(0,5) 

0,05     
(7,0) 

0,04    
(4,0) 

0,05    
(5,0) 

EPR popílek 794 2,10 501 <0,001 0,016 <0,03 0,227 <0,05 

EPR pop. střep 8 1,40 4 0,134 <0,005 <0,03 <0,02 <0,05 

EPC popílek 264 5,60 171 <0,001 <0,005 <0,03 0,041 <0,05 

EPC pop. střep 20 1,10 3 0,024 <0,005 <0,03 <0,02 <0,05 

ETU popílek 268 < 1 398 <0,0046 0,00076 <0,03 0,0820 <0,001

ETU pop. střep 24 < 1 2 <0,01 <0,005 <0,03 <0,02 <0,05 

ELE K4 U popílek 3420 3,00 1340 0,002 0,00041 0,107 <0,02 0,0017

ELE K4 U pop. 
střep 

452 < 1 372 <0,01 <0,005 <0,03 <0,02 <0,05 

ELE K4 L popílek 5570 21,50 1780 <0,001 <0,005 <0,03 <0,02 <0,05 

ELE K4 L pop. střep 1890 9,50 463 <0,01 <0,005 0,067 <0,02 <0,05 

ETI popílek 4530 8,20 2030 0,002 0,00036 0,057 <0,02 0,0024

ETI pop. střep 1220 4,6 761 <0,01 <0,005 0,062 <0,02 <0,05 

EDE popílek 176 1,2 124 <0,005 <0,004 <0,04 <0,04 <0,04 

EDE pop. střep 12 < 1 6 <0,005 <0,004 <0,04 <0,04 <0,004

ELE K3 popílek 234 1,5 134 <0,005 <0,0002 <0,04 <0,04 <0,004

ELE K3 pop. střep 16 < 1 4 <0,005 <0,0002 <0,04 <0,04 <0,04 

Z hodnot uvedených v tabulce vyplývá, že většina vzorků nesplňuje požadavky 
pro zařazení do první třídy vyluhovatelnosti dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb 
(červeně) a to hlavně z důvodu vysoké vyluhovatelnosti síranů. Nejlepších výsledků 
dosáhl popílkový střep vyrobený z popílku z elektrárny Počerady, který jako jediný 
popílkový střep ze zkoušených vzorků splňuje veškeré parametry pro zařazení do 
první třídy vyluhovatelnosti. Dobrých výsledků dosáhl také střep vyrobený z popílku z 
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elektrárny Prunéřov, který měl pouze jeden parametr vyšší, než požaduje vyhláška 
pro první třídu. Nejvíce nevhodných hodnot pro první třídu bylo naměřeno u střepů 
vyrobených z fluidních popílků z elektráren Ledvice a Tisová. Druhou třídu 
vyluhovatelnosti však všechny vzorky splňují. 

Je otázka, zda pokud se jedná o stanovený výrobek, který splňuje všechny 
parametry norem, tedy dle zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších změn, má toto 
vyhodnocování smysl. Pokud bychom podrobili stejným zkouškám cement nebo 
vápno, ani jedna surovina by nevyhověla vyhlášce MŽP č. 294/2005 Sb. 

7.4 Výroba umělého kameniva spékáním 

7.4.1 Granulace  

Z hlediska řešení technologie výroby umělého spékaného kameniva jako celku 
je nutno zařadit do práce i část věnovanou předúpravě surovinové vsázky.  

V rámci prováděných prací je stanoven vliv rozhodujících parametrů vstupních 
materiálů na kvalitu surovinové vsázky. Je hodnocen především účinek zvoleného 
granulačního zařízení a jeho vliv na samovýpal vsázky a kvalitu kameniva. Z 
technologického hlediska je tato etapa důležitá především z pohledu další 
manipulace se surovinovou vsázkou z daného druhu popílku. Případně možnost 
skladování před transportem na aglomerační rošt se zaručením manipulační 
pevnosti. 

Na následujících obrázcích jsou uvedeny hlavní dva typy granulačních zařízení 
- granulační válce a granulační talíř. 

Obr. 29 Pohled do násypky granulačních 
válců 

Obr. 30 Optimálně nastavený 
granulační talíř v provozu 

Z technologického hlediska je tato etapa důležitá především z pohledu další 
manipulace se surovinovou vsázkou z daného druhu popílku. Případně možnost 



 105

skladování před transportem na aglomerační rošt se zaručením manipulační 
pevnosti. 

Pokud hodnotíme vliv způsobu granulace na kvalitu kameniva, je třeba zaměřit 
se i na vliv na strukturu zrna. Na následujících obrázcích jsou uvedeny jak 
makrofotografie jednotlivých typů zrn, tak mikroskopické snímky zaměřené na okraj 
a střed zrn.  

a) Manipulační pevnost 

Pro manipulaci s granulátem, a jak si následně ukážeme i pro možnosti výpalu 
při vyšších hodnotách podtlaku, je nutné stanovit i manipulační pevnosti čerstvě 
vytvořených pelet v závislosti na granulačním zařízení. Použity byly základní typy 
popílků perspektivních zdrojů společnosti ČEZ ze západních Čech. Jedná se o 
vysokoteplotní popílky z elektráren Prunéřov, Počerady a Tušimice a fluidní popílky 
z Ledvic a Tisové. Vzhledem k problematickému využití fluidních popílků pro 
spékaná kameniva, jsou tyto v dalších etapách řešeny spíše doplňkově. 

Na následujícím grafu jsou uvedeny základní vlastnosti granulátů, které byly 
zkoušeny 1 hodinu od vytvoření. 

Graf 23 Sypná hmotnost granulátu v setřeseném stavu 

Dle předchozích poznatků bylo předpokládáno, že díky vyšší míře zhutnění 
popílku při granulaci na válcích budou tyto dosahovat vyšší sypné hmotnosti. 
Výsledky tento předpoklad nepotvrzují. V případě popílku z elektrárny Tušimice a 
Tisová byla naměřena opačná závislost, kdy byly pelety z granulačních válců mírně 
těžší. Rozdíly v sypné hmotnosti vzorků z vysokoteplotních a fluidních popílků nejsou 
výrazné. Fluidní popílky totiž svou nižší sypnou hmotnost v suchém stavu 
kompenzují vyšší nasákavostí vody při mísení a granulaci. Na dalším grafu si pak 
ukážeme případný vliv na manipulační pevnosti granulátů. 
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Graf 24 Odolnost proti drcení čerstvých granulátů 

V případě surových granulátů nebyl prokázán významný vliv granulačního 
zařízení na pevnost zrn. Je to způsobeno především velmi nízkou rozlišovací 
schopností zkušebního zařízení, avšak při vyšších pevnostech granulátu na bázi 
fluidního popílku je již rozdíl patrnější. 

b) Vliv typu granulátu na průběh výpalu  

V této části si ukážeme, jaký vliv má způsob granulace na vlastnosti výsledného 
kameniva. Popílky s palivem byly granulovány jak na granulačních válcích, tak na 
granulačním talíři. Výpaly probíhaly při výšce vsázky 40 cm a době zapalování 5 
minut. 

Pro kvalitativní hodnocení byly prováděny základní fyzikálně-mechanické 
parametry kameniva. Zkušební výpaly, zaměřené na ověření vlivu podtlaku na 
průběh výpalu započaly na hodnotě 1100 Pa při použití dvou typů vsázky. V prvním 
případě vsázky, granulované na válcích a v druhém případě granulované na talíři. Na 
následujících obrázcích jsou pak vidět hlavní rozdíly v kvalitě výpalu kameniva na 
bázi popílku z elektrárny Prunéřov. 

Obr. 31 Propad vsázky při podtlaku 1100 
Pa (granulace na válcích) 

Obr. 32 Propad vsázky při podtlaku 1100 
Pa (granulace na talíři) 
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Obr. 33 Výrazný propad 
nevypáleného okraje vsázky 

Obr. 34 Výrazný propad 
nevypáleného okraje vsázky 

 

 

Obr. 35 Extrémní případ snížení 
prodyšnosti vsázky a nevypálení středu 

Obr. 36 Výrazně menší spečenec při 
granulaci na válcích 

 

Obr. 37 Extrémní případ snížení prodyšnosti 
vsázky a nevypálení středu 
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Jak je zřejmé z Obr. 31 a Obr. 32, vsázka byla silně namáhána vysokým 
podtlakem a poměrně výrazně klesla vlivem deformace pelet v nižších vrstvách. 
Kvalitnější granulát z granulačního talíře díky kulovým zrnům lépe odolával tomuto 
namáhání. Jak je možné vidět na obrázcích Obr. 33 a Obr. 34, vysoký podtlak 
způsoboval i vysoký průtok vzduchu u stěn pece, kdy často pouze umocnil vysušení 
vsázky vlivem nízké tepelné izolace stěn. V případě granulátu z válců tak došlo 
k propadu vsázky prakticky v celé výšce. V případě granulátu z talíře pak byl tento 
efekt méně výrazný. Dílčí propady vsázky také přinesly více spalovacího vzduchu pro 
nižší, neprodyšné vrstvy vsázky. Pevnost a tvar zrn mají také za následek uzavírání 
vsázky a nekvalitní výpal. Na Obr. 35 a Obr. 36 je tak vidět, jak vsázka, granulovaná 
na válcích doznala vyššího uzavření než vsázka z talíře a v extrémním případě 
dokonce došlo k pouhému vysušení a rozpadu zrn, kdy byla spodní vrstva vsázky 
tvořena suchým popílkem (Obr. 37). Co se týče množství spalovacího vzduchu, 
v případě výpalu granulátu, vytvořeného na talíři, bylo zaznamenáno téměř 
dvojnásobné množství, oproti granulátu z válců. 

7.4.2 Optimalizace složení surovinové směsi pro proces 
samovýpalu kameniva 

Dle výsledků předchozích etap a s ohledem na perspektivitu stability kvality 
a provozu energetických zdrojů byl vybrán užší soubor různých typů popílků pro 
ověření vhodnosti použití v podmínkách technologického výpalu. Konkrétně se jedná 
o vysokoteplotní popílky z elektráren Prunéřov, Počerady, Ledvice a Tušimice. Co se 
týče fluidních popílků, vzhledem k prokázané nízké kvalitě popílkového střepu 
z laboratorních výpalů, byl zkoušen pouze popílek z elektrárny Ledvice. 

Při výpalu v technologických podmínkách je maximálně využito principu 
samovýpalu vsázky za pomocí vlastního obsahu spalitelných látek. Ten je korigován 
standardním druhem paliva na bázi černouhelného prachu a nového typu paliva na 
bázi teplárenského popílku, který částečně ovlivňuje kvalitu výsledného kameniva, 
neboť oproti cca 7% příměsi v případě uhlí, je obsažen ve směsi přibližně v množství 
25-30 %. 

a) Optimální množství spalitelných látek 

V rámci první fáze řešení, kdy byl ověřován vhodný obsah spalitelných látek ve 
směsi popílku a paliva, bylo zjištěno, že optimální hodnotou pro vysokoteplotní 
popílky je 8 % hmotnostních, které zaručí kvalitní průběh výpalu. Veškerý objem 
vsázky je vypálen a vytvrzen reakcemi v pevné fázi, avšak nedochází k natavení zrn 
(Obr. 38). 
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Obr. 38 Příklad nedostatečně vypálené 
vsázky 

Obr. 39 Příklad vypálené vsázky s 
nadlimitním obsahem spalitelných látek 

V případě fluidních popílků je stanovení optimálního množství spalitelných látek 
poměrně obtížným úkolem. Zkušebními výpaly bylo ověřeno, že je možno počítat 
s hodnotou 9 % hmotnostních. Fluidní popílky však mají určitý obsah volného vápna, 
působícího při výpalu jako tavivo a tak stále hrozí riziko částečného natavené zrn 
vsázky. V extrémním případě pak může dojít k roztavení velké části vsázky (Obr. 39), 
někdy až k vytvoření průduchu pro pálící vzduch. 

Obr. 40 Ukázka natavení velké části vsázky na bázi 
fluidního popílku Ledvice 

7.4.3 Fyzikálně mechanické parametry vyrobeného kameniva 

V této části si ukážeme, jaký vliv má daný typ popílku na vlastnosti výsledného 
kameniva. Popílky s palivem byly granulovány jak na granulačních válcích, tak na 
granulačním talíři. Výpaly probíhaly při výšce vsázky 40 cm a době zapalování 5 
minut. 

Pro kvalitativní hodnocení byly prováděny základní fyzikálně-mechanické 
parametry kameniva (odolnost proti drcení, sypná hmotnost volně sypaná a 
setřesená, nasákavost apod.).  
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Graf 25 Sypná hmotnost setřesená vypáleného popílkového kameniva 

Výsledky stanovení sypné hmotnosti ukazují na rozdíl mezi vysokoteplotními a 
fluidními popílky, které svou vysokou pórovitostí dosahují nižších hodnot. Jak ukázaly 
již výpaly v laboratorních podmínkách, vzorky na bázi popílku z Prunéřova a Tušimic, 
které mají v elektrárnách stejný palivový základ, dosahují nižších objemových 
hmotností.  

Graf 26 Odolnost proti drcení vypáleného popílkového kameniva 

Z pohledu pevnosti, stanovené jako odolnost proti drcení bylo získáno 
nejkvalitnější kamenivo s využitím vysokoteplotního popílku z elektrárny Ledvice, 
následované Počerady, Prunéřovem, dále pak Tušimicemi a nejméně kvalitní 
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kamenivo získáme výpalem fluidního popílku Ledvice. Struktura a chemické složení 
fluidních popílků nejsou pro výrobu umělého kameniva samovýpalem příliš vhodné. 
28% příměs popílku z ArcelorMittal Ostrava jako paliva nahradila méně vhodný 
fluidní popílek a kvalita kameniva logicky vzrostla. Obecně však vliv typu paliva nebyl 
výrazně prokázán. 

Graf 27 Nasákavost vypáleného popílkového kameniva 

Při hodnocení nasákavostí je hlavním poznatkem vliv způsobu spalování uhlí 
v daném energetickém zařízení. Fluidní popílky obecně nejsou schopny vytvoření 
kvalitní struktury kameniva s uzavřenou pórovitostí (Obr. 41) a tak i nasákavost je 
zde poměrně vysoká. Vliv granulačního zařízení na kvalitu kameniva zde nebyl 
výrazně prokázán. Lze ale konstatovat, že v případě popíků z elektráren Prunéřov, 
Tušimice a Ledvice (fluidní) je kvalitnější kamenivo získáno při granulaci na talíři a 
v případě vysokoteplotního popílku z Ledvic spíše na válcích. 

Obr. 41 Struktura kameniva na bázi 
vysokoteplotního popílku 

Obr. 42 Struktura kameniva na bázi 
fluidního popílku 
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7.5 Environmentální parametry využití umělého kameniva 

Environmentální parametry popílkového střepu byly posuzovány podle příloh 2 
a 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., které jsou uvedeny v metodice studie. 

7.5.1 Vyluhovatelnost škodlivin 

Na spékaném kamenivu z vybraných popílků z různých tuzemských zdrojů byla 
provedena zkouška vyluhovatelnosti škodlivin. Naměřené hodnoty jsou uspořádány v 
následujících tabulkách, kde zeleně jsou vyznačeny výsledky, které splňují zařazení 
do první třídy vyluhovatelnosti. Oranžová barva značí ostatní hodnoty, které všechny 
bezpečně splňují požadavky pro zařazení do IIa skupiny vyluhovatelnosti dle 
vyhlášky č. 294/2005 Sb. Hodnoty, v následujících tabulkách, uvedené pod 
jednotkami označují limit pro I třídu vyluhovatelnosti, v závorkách pod nimi jsou pak 
uváděny hodnoty udávající omezení pro IIa třídu. 

Tab. 32 Vyluhovatelnost škodlivin spékaného kameniva 

Vzorek 
Rozpuštěné 

látky 
Chloridy Sírany Arsen Kadmium Chrom Nikl Olovo 

Jednotka [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 

Vyhl. č. 
294/2005 Sb. 

400         
(8000) 

80       
(1500) 

100 
(3000) 

0,05    
(2,5) 

0,004    
(0,5) 

0,05    
(7,0) 

0,04    
(4,0) 

0,05    
(5,0) 

EPR LAB 8 1,4 4 0,134 <0,005 <0,03 <0,02 <0,05 

EPR + uhlí 114 < 1 68 0,331 <0,00013 <0,03 <0,02 <0,001 

EPC LAB 20 1,1 3 0,024 <0,005 <0,03 <0,02 <0,05 

EPC + uhlí 58 < 1 34 0,047 <0,0001 <0,03 <0,02 <0,001 

ELE K3 LAB 16 < 1 4 <0,005 <0,0002 <0,04 <0,04 <0,04 

ELE K3 + uhlí 378 < 1 151 0,214 0,00019 <0,03 <0,02 <0,001 

ETU LAB 24 < 1 2 <0,01 <0,005 <0,03 <0,02 <0,05 

ETU + uhlí 158 < 1 61 0,263 0,00012 <0,03 <0,02 <0,001 

Spékané kamenivo vyrobené z vybraných popílků nesplňuje ve většině případů 
požadavky pro zařazení do první třídy vyluhovatelnosti dle přílohy č. 2 vyhlášky 
č. 294/2005 Sb. a to hlavně z důvodu vysoké vyluhovatelnosti arsenu, která byla 
prokázána u většiny zkoušených vzorků. Dále byla u vzorku s uhlím z ELE K3 
prokázána nadlimitní vyluhovatelnost síranů. Nejlepších výsledků dosáhlo kamenivo 
vyrobené z popílku z elektrárny Počerady (bez příměsi i s příměsí uhlí), které jako 
jediné ze zkoušených vzorků splňuje všechny požadavky pro zařazení do první třídy 
vyluhovatelnosti. Nejvíce nevhodných hodnot pro první třídu bylo naměřeno u popílku 
z elektrárny Ledvice. 

Z hlediska splnění podmínek třídy vyluhovatelnosti může se zde použít stejný  
pohled, jako u tabulky 31. 
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7.6 Ekotoxicita 

Z ekotoxikologických zkoušek byly na spékaném kamenivu z vybraných popílků 
provedeny zkoušky stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby, 
zkouška akutní toxicity, test inhibice růstu sladkovodní řasy a test inhibice růstu 
kořene hořčice bílé. Naměřené hodnoty jsou uspořádány v následujících tabulkách, 
kde zeleně jsou vyznačeny výsledky, které splňují zařazení do první třídy ekotoxicity. 
Červená barva značí hodnoty, které požadavky pro zařazení do první třídy 
ekotoxicity dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. nesplňují. 

Tab. 33 Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby (Poecilia 
reticulata) 

Spékané kamenivo + uhlí 

Vzorek  Kontrola EPR + uhlí EPC + uhlí ELE K3 + uhlí ETU + uhlí 
Vyhl. č. 294/2005 Sb. 0 0 0 0 0 
Koncentrace výluhu 

(ml/l) 
0 1000 1000 1000 1000 

Mortalita ryb za 96 hod 
(ks)/ počet ryb v testu 

(ks) 
0/10 0/10 0/10 0/10 0/10 

Mortalita ryb za 96 hod 
(%) 

0 0 0 0 0 

Spékané kamenivo + ErcelorMittal 

Vzorek  Kontrola EPR + AM EPC + AM ELE K3 + AM ETU + AM 
Vyhl. č. 294/2005 Sb. 0 0 0 0 0 
Koncentrace výluhu 

(ml/l) 
0 1000 1000 1000 1000 

Mortalita ryb za 96 hod 
(ks)/ počet ryb v testu 

(ks) 
0/10 0/10 0/10 0/10 0/10 

Mortalita ryb za 96 hod 
(%) 

0 0 0 0 0 

Při ekotoxikologických zkouškách spékaného kameniva všechna zkoušená 
kameniva splnila veškeré parametry potřebné pro zařazení do první třídy ekotoxicity 
dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb.  
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8 Umělé popílkové kamenivo za studena vytvrzované 

 
Obr. 43 Vstupní suroviny a parametry umělého popílkového kameniva za 

studena vytvrzovaného 
 

Další část řešení studie se soustřeďuje na výrobu umělého popílkového 
kameniva bez procesu sintrace, vytvrzeného za pomoci pojiva. Pojem „za studena“ je 
zde pro odlišení právě od spékaných kameniv. Součástí řešení však bude i ověření 
tepelného urychlení tvrdnutí kameniva pro zvýšení výkonu technologie a případnou 
úsporu množství pojiva. 
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V laboratorních podmínkách tak jsou ověřovány receptury na bázi popílku a 
příměsi pojiva (cement, vápno) v množství 5 - 15 %. Je ověřen vliv vlhkosti 
surovinové směsi a způsobu uložení (vytvrzení) zkušebních vzorků. Nedílnou 
součástí je i ověření vlivu na životní prostředí. 

Výsledky laboratorních zkoušek jsou následně ověřeny na vybraných 
recepturách i výrobou umělého kameniva granulací popílkových směsí na 
granulačních válcích i granulačním talíři. 

8.1 Laboratorní ověření receptur 

V této fázi práce je ověřen vliv příměsí vápna a cementu CEM II/B-M (S-LL) 
32,5 R na fyzikálně-mechanické vlastnosti popílkového kameniva vytvrzovaného za 
studena. Pro výrobu zkušebních vzorků z různých druhů tuzemských popílků bylo 
použito množství 5, 10 a 15 % cementu. V případě vápna se jednalo o stejné 
množství příměsi. Takto vyrobené vzorky se po odformování uložily do vlhkého 
prostředí, kde byly ponechány po dobu 7 a 28 dní. Po vyjmutí vzorků z vlhkého 
prostředí byla stanovena objemová hmotnost, pevnost v prostém tlaku a nasákavost. 
Výsledky těchto zkoušek jsou znázorněny v následujícím grafickém zobrazení. 
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Graf 28 Objemová hmotnost popílkového kameniva vytvrzovaného za studena s příměsí 
cementu po 28 dnech 

Z grafu je zřejmé, že vyšších objemových hmotností dosahují vysokoteplotní 
popílky, zatímco popílky z fluidního způsobu spalování vykazují nižší hodnoty. 
Nejvyšších hodnot pak dosahují kvalitní popílky z elektrárny Dětmarovice a popílky z 
Tušimic. 
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Graf 29 Nasákavost popílkového kameniva vytvrzovaného za studena s příměsí 
cementu po 28 dnech 

Z grafického přehledu je patrné, že vyšší nasákavost mají vzorky vyrobené z 
fluidních popílků, protože z důvodu neuspořádané ("načechrané") struktury a vyššího 
obsahu volného vápna vyžadují pro dosažení stejné konzistence pasty výrazně vyšší 
množství vody než popílky vysokoteplotní s pravidelnou strukturou s vysokým 
podílem skelné fáze. U některých vzorků došlo při zkoušce nasákavosti k jejich 
rozpadu, proto hodnoty chybí. 
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Graf 30 Pevnost v tlaku popílkového kameniva vytvrzovaného za studena s příměsí 
cementu po 28 dnech 

Z Graf 30 vyplývá, že v případě vápna jako příměsi nejvyšších pevností 
dosahují vzorky vyrobené z popílků z fluidního způsobu spalování a to zejména z 
popílku z elektrárny Ledvice. Co se týká příměsi cementu, zde už tolik fluidní popílky 
nedominují, ale i přes to dosahují více než průměrných pevností v porovnání s 
ostatními vysokoteplotními popílky.  

8.2 Výroba umělého kameniva za studena 

Pro výrobu kameniva vytvrzovaného za studena byly vybrány popílky z 
elektráren Počerady, Prunéřov, Tušimice, Ledvice a Tisová. K popílkům byla přidána 
příměs 10 % cementu CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R a z této směsi byly posléze 
vyrobeny sbalky v granulačních válcích. Po vytvoření sbalků bylo kamenivo uloženo 
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do vlhkého prostředí na 28 dní. Po uplynutí této doby byly na kamenivu prováděny 
zkoušky jeho základních vlastností. Hlavním zkoušeným parametrem byla odolnost 
kameniva proti drcení, před kterou bylo kamenivo vysušeno při teplotě 50 °C do 
ustálení hmotnosti. Dále byla zjišťována sypná hmotnost, nasákavost a vlhkost 
kameniva. V následujících grafických přehledech jsou uvedeny výsledky těchto 
zkoušek. 

Graf 31 Sypná hmotnost kameniva vytvrzovaného za studena volně sypaná o frakci 
8/16 

Z grafického přehledu vyplývá, že dochází k mírnému snižování sypné 
hmotnosti kameniva s časem. Žádné z uvedených kameniv se hodnotou sypné 
hmotnosti výrazně nevychyluje od ostatních zkoušených popílkových kameniv. 

Graf 32 Odolnost proti drcení kameniva vytvrzovaného za studena o frakci 8/16 
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Z grafu vyplívá, že nejlepší odolnosti proti drcení dosahují kameniva vyrobená 
z fluidních popílků z elektráren Tisová a Ledvice. V případě kameniva z popílku z 
Tisové došlo k nejvýraznějšímu zvýšení odolnosti proti drcení v časovém horizontu 
mezi 24 hodinami a 7 dny. 

8.3 Environmentální parametry výroby a využití umělého 
kameniva 

Environmentální parametry popílkového střepu byly posuzovány podle příloh 2 
a 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., které jsou uvedeny v metodice studie. 

8.3.1 Vyluhovatelnost škodlivin 

Na kamenivu vyrobeném za studena z vybraných popílků z různých 
tuzemských zdrojů byla provedena zkouška vyluhovatelnosti škodlivin. Naměřené 
hodnoty jsou uspořádány v následujících tabulkách, kde zeleně jsou vyznačeny 
výsledky, které splňují zařazení do první třídy vyluhovatelnosti. Oranžová barva značí 
ostatní hodnoty, které všechny bezpečně splňují požadavky pro zařazení do IIa 
skupiny vyluhovatelnosti dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. Hodnoty, v následujících 
tabulkách, uvedené pod jednotkami označují limit pro I třídu vyluhovatelnosti, v 
závorkách pod nimi jsou pak uváděny hodnoty udávající omezení pro IIa třídu. 

Tab. 34 Vyluhovatelnost škodlivin kameniva vyrobeného za studena 

Vzorek 
Rozpuštěné 

látky 
Chloridy Sírany Arsen Kadmium Chrom Nikl Olovo

Jednotka [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 

Vyhl. č. 294/2005 Sb. 
400         

(8000) 
80       

(1500) 
100 

(3000) 
0,05    
(2,5) 

0,004    
(0,5) 

0,05     
(7,0) 

0,04    
(4,0) 

0,05    
(5,0) 

EPR (10 % CEM) LAB 82 1,4 16 0,0199 <0,005 0,03 <0,02 <0,05 

EPR (10 % CEM) TECH 264 3,3 63 0,042 0,0013 0,064 <0,02 <0,001

EPC (10 % CEM) LAB  88 1,4 12 0,01 <0,005 0,03 <0,02 <0,05 

EPC (10 % CEM) TECH 28 2,00 35 0,015 0,00014 0,04 <0,02 <0,001

ELE (10 % CEM) LAB  98 2,10 35 0,01 <0,005 0,03 <0,02 <0,05 

ELE (10 % CEM) TECH  684 2,10 29 0,0015 <0,0001 0,03 <0,02 <0,001

ETI (10 % CEM) LAB  176 1,80 24 0,01 <0,005 0,05 <0,02 <0,001

ETI (10 % CEM) TECH  382 3,80 98 0,003 <0,0001 0,105 <0,02 <0,001

ETU (10 % CEM) LAB  142 2,2 37 0,01 <0,0001 0,04 <0,02 <0,001

ETU (10 % CEM) TECH 236 3,2 42 0,018 <0,0001 0,081 <0,02 <0,001

Z hodnot uvedených v tabulce vyplývá, že kamenivo vyrobené za studena 
v laboratorních podmínkách z vybraných popílků splňuje požadavky pro zařazení do 
první třídy vyluhovatelnosti dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb. Jako nadlimitní 
parametr, při použití 10% příměsi cementu, se jeví vyluhovatelnost chromu, která 
byla prokázána ve většině případů. 

Toto vyhodnocení je opět možno posuzovat z pohledu logiky používání 
vyhlášky, která je určena pro ukládání odpadů na povrchu terénu k vyhodnocování 
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kvality výrobku, splňujícího podmínky určené pro daný sortiment stanovených 
výrobků dle zákona č.22/1997 Sb v pozdějším znění.  

8.4 Ekotoxicita 

Z ekotoxikologických zkoušek byly na kamenivu vyrobeném za studena z 
vybraných popílků provedeny zkoušky stanovení akutní letální toxicity látek pro 
sladkovodní ryby, zkouška akutní toxicity, test inhibice růstu sladkovodní řasy a test 
inhibice růstu kořene hořčice bílé. Naměřené hodnoty jsou uspořádány v 
následujících tabulkách, kde zeleně jsou vyznačeny výsledky, které splňují zařazení 
do první třídy ekotoxicity. Červená barva značí hodnoty, které požadavky pro 
zařazení do první třídy ekotoxicity dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. nesplňují. 

 

8.4.1 Kamenivo vyrobené za studena 

Tab. 35 Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus – Zkouška akutní 
toxicity 

Kamenivo za studena s příměsi 5 % cementu 
Vzorek  Kontrola EPC EPR ELE K4 ETU ETI 

Vyhl. č. 294/2005 Sb. < 30 % < 30 % < 30 % < 30 % < 30 % < 30 % 
Koncentrace výluhu 

(ml/l) 
0 1000 1000 1000 1000 1000 

Mortalita ryb za 96 
hod (ks)/ počet ryb v 

testu (ks) 
0/20 13/60 3/60 42/60 5/60 60/60 

Mortalita ryb za 96 
hod (%) 

0 21,7 5,0 70 8,3 100 

Spékané kamenivo + ErcelorMittal 
Vzorek  Kontrola EPC EPR ELE K4 ETU ETI 

Vyhl. č. 294/2005 Sb. < 30 % < 30 % < 30 % < 30 % < 30 % < 30 % 
Koncentrace výluhu 

(ml/l) 
0 1000 1000 1000 1000 1000 

Mortalita ryb za 96 
hod (ks)/ počet ryb v 

testu (ks) 
0/20 2/60 4/60 51/60 27/60 10/60 

Mortalita ryb za 96 
hod (%) 

0 3,3 6,6 85,0 45,0 16,7 

 

Z výsledků ekotoxikologických zkoušek kameniva vyrobeného za studena je 
zřejmé, že všechna zkoušená kameniva splňují veškeré parametry potřebné pro 
zařazení do první třídy ekotoxicity dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb. 
Výjimkou byla pouze zkouška akutní toxicity, ve které dosáhli veškeré zkoušené 
vzorky nadlimitních hodnot pro zařazení do první třídy.  

U zkoušky akutní toxicity kameniva vyrobeného za studena, dosáhli vzorky 
kameniva vyrobeného z popílků ELE K4 a ETU nadlimitních hodnot pro zařazení do 
první třídy. 
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VI DISKUZE A KOMPARACE VÝSLEDKŮ 

OBLAST I - PROBLEMATIKA UHELNÝCH ELEKTRÁREN V ČR 

Elektrárny ČEZ a.s. a jejich perspektiva 

Úvodní část disertační práce přináší komplexní přehled o historii, současnosti a 
perspektivě tuzemských tepelných elektráren. Přináší jedinečné informace o 
problematice provozu těchto energetických zdrojů z pohledu producenta. Pokládá tak 
výborný základ pro další oblasti řešení disertační práce. Definuje faktory, které jsou 
pro producenta VEP zásadní, a musí je ve svých činnostech neustále hodnotit. Těmi 
jsou především cena paliva, vzdálenost dopravy paliva, účinnost spalovacího 
procesu, emisní limity, cena silové elektřiny na trhu apod. Z uvedených kritérií jsou, 
jako perspektivní zdroje VEP v ČR, vyhodnoceny elektrárny v linii mezi Chomutovem 
a Teplicemi, kterými jsou Počerady, nově zrekonstruované Tušimice a do budoucna 
pak i nový zdroj v Ledvicích. 

Kvalitativní parametry využitelnosti vedlejších energetických produktů 

Disertační práce dále představuje široké spektrum vedlejších energetických 
produktů především společnosti ČEZ (21 VEP z 12 zdrojů) a podrobně je 
charakterizuje. Stanovením množství nedopalu ve zkoušených vstupních surovinách 
bylo zjištěno, že kromě popílku ze společnosti Arcelormittal Ostrava splňují všechny 
suroviny požadavek normy ČSN 72 2072-6 na maximální ztrátu žíháním max. 15 %. 
Z výsledků stanovení sypné hmotnosti je patrný obecně platný fakt, kdy fluidní 
popílky dosahují nižších sypných hmotností než popílky vysokoteplotní vlivem 
neuspořádané struktury zrn. Tyto parametry potvrzuje i hodnocení mikrostruktury 
popílkových zrn, kdy obsahují vysokoteplotní popílky výrazný podíl amorfních 
kulových zrn, zatím co fluidní popílky pak neuspořádanou pórovitou strukturu. 
Hodnocení mineralogického složení ukázalo, že nejvyšším procentem křemene a 
mullitu disponuje popílek z polské Skawiny, tuzemských Dětmarovic a Ledvic. 
Ostatní vzorky mají podíly těchto minerálů nižší. Fluidní popílky obsahují produkty 
odsíření jako je anhydrit, kalcit, vápno a v případě popílků z Tisové i portlandit. 
Produkty odsíření ve fluidním popílku se naopak při výpalu rozkládají a strukturu 
kameniva tak oslabují. Výsledky analýzy chemického složení ukazují, že 
vysokoteplotní popílky mají především minimální obsah síranů. Vysoký podíl oxidu 
křemičitého je pak předpokladem získání kvalitního popílkového střepu. Popílek z 
elektrárny Tušimice z odběrového místa Ljunkström má sice vysoký podíl oxidu 
křemičitého, jeho hrubost však bude výrazným handicapem. Výsledky ukazují, že 
fluidní popílky z elektráren Ledvice a Tisová mají v porovnání s popílky 
vysokoteplotními výrazně vyšší podíl CaO vzniklý důsledkem nižších teplot při 
fluidním spalování. Dále mají vyšší obsah síranů. Z hodnot analýzy vodných výluhů 
vyplývá, že vybrané popílky nesplňují požadavky pro zařazení do první třídy 
vyluhovatelnosti dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb. a to hlavně z důvodu 
vysoké vyluhovatelnosti síranů, která byla prokázána u všech zkoušených popílků. 
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Nejlepších výsledků dosáhli popílky z elektráren Počerady, Chvaletice a Tušimice, 
které měly pouze 2 parametry vyšší, než požaduje vyhláška pro první třídu. Z 
výsledků ekotoxikologických zkoušek je zřejmé, že nejlepších hodnot dosáhly popílky 
z elektráren Počerady, Tušimice a Chvaletice, které ve všech prováděných 
zkouškách splnily veškeré parametry pro zařazení do první třídy ekotoxicity dle 
přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb. Naopak u popílků z elektráren Prunéřov, 
Tisová a ArcelorMittal Ostrava byly ve dvou zkouškách prokázány vyšší hodnoty, než 
požaduje vyhláška pro zařazení do první třídy ekotoxicity. Při hodnocení variability 
parametrů hodnocených popílků elektrárny Tušimice bylo zjištěno, že prakticky 
veškeré hodnoty jsou stabilní a pouze ojediněle se vyskytují vzorky, které se 
výrazněji odchýlí od průměrných hodnot souboru. Největší variabilitu vlastností mají 
zejména vzorky z tzv. Ljungströmu, popílky z elektroodlučovačů dosahovaly ve 
většině případů reprezentativních hodnot. 

Využitelnost ve stavebních materiálech 

Následující část práce se věnovala hodnocení využitelnosti VEP ve stavebních 
materiálech. Nejdříve byla perspektiva VEP hodnocena teoreticky. Bylo zjištěno, že 
mezi popílky, splňující největší počet požadavků výroby, patří popílek z elektrárny 
Dětmarovice a Ledvice. Vzorek z elektrárny Počerady nesplňuje požadavek na 
zbytky na sítech 0,063 a 0,125 mm. Vysoké procento požadavků splňují také popílky 
z elektráren Mělník a Tušimice. V Tušimicích lze ale udělat technická opatření k 
zlepšení granulometrie. Normou nejčastěji vyžadovanými parametry vysokoteplotních 
popílků jsou ztráta žíháním, obsah volného CaO a zbytek na sítě 0,125 mm. Při 
hodnocení fluidních popílků bylo zjištěno, že jsou ve stavebnictví méně využitelné 
než popílky vysokoteplotní. Mají vysoký podíl CaO a SO3. V důsledku chybějící 
skelné fáze mají špatné pucolánové vlastnosti a ve většině případů nesplňují 
požadavky výroby. Normou nejvíce požadované parametry fluidních popílků jsou 
požadavky na ztrátu žíháním, obsah volného CaO a obsah SO3. Praktická část 
přinesla množství dílčích odborných posouzení s cílem experimentálně ověřit 
vhodnost použití, případné dopady na kvalitativní vlastnosti betonů a případné 
finanční přínosy využití popílků v betonářských technologiích. Na širokém spektru 
zcela rozdílných typů a pevnostních tříd betonů bylo jednoznačně prokázán přínos 
používání popílků v betonech jednak z hlediska zvýšení kvalitativních ukazatelů, dále 
ve všech případech dosažení úspor a jednak i nezanedbatelnými ekologickými 
přínosy. Zajímavý je pak odhad pro uplatnění popílků v ČR při dosažení současné 
stavební výroby. Celkový potenciál při zpracování popílků v betonech se může 
pohybovat v rozmezí 700 až 900 tisíc tun za rok. Skutečnost ve využití v betonech ze 
znalosti trhu je pak něco málo přes 40%. 

Legislativa nakládání s vedlejšími energetickými produkty 

Záměrem části, věnované legislativě nakládání s VEP, bylo zhodnotit současný 
stav právních předpisů a připravit optimalizovaný proces certifikace tak, aby byla 
stanovena jednoznačná kritéria pro produkt, který je uváděn na trh. Každý subjekt, v 
důsledku jehož činnosti takový produkt vznikne, bude následně volit ze dvou 
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alternativ: buď splní všechna kritéria stanovená podle směrnice (ES) č.98/2008 a 
zákona č.185/2001 Sb. při definici vedlejšího produktu (tj. včetně splnění podmínek 
pro certifikaci svého produktu a deklarování jeho využití) a může poté takový výrobek 
uvádět na trh nebo se rozhodne tohoto tuhého zbytku po spalování zbavit a bude s 
ním dále nakládat v režimu legislativních požadavků na odpady.  

OBLAST II - UMĚLÁ KAMENIVA NA BÁZI POPÍLKŮ 

Umělé kamenivo ze spékaných popílků 

Jednou z hlavních částí práce byla oblast, věnovaná umělým kamenivům na 
bázi popílků. V rámci rozsáhlého experimentálního testování byla pozornost 
věnována nejdříve umělému kamenivu na bázi spékaných popílků. Při laboratorních 
výpalech v muflové peci bylo testováno 15 typů VEP jak samostatně, tak ve směsi s 
5 % cementu nebo vápna, dále pak ve směsi s palivem na bázi popílku z 
ArcelorMittal Ostrava nebo na bázi černouhelného prachu. Výpal byl definován 
maximálním nárůstem teplot (8 °C/minutu), maximální teplotou 1150 °C a 
izotermickou výdrži 10 minut, Výpalem došlo většině případů výpalem ke smrštění 
zkušebních vzorků. Větší smrštění se projevilo u vzorků bez příměsi. V případě 
příměsi vápna došlo u vzorků vyrobených z popílků z elektráren Dětmarovice, 
Tušimice EO1 a Hodonín k nadýmání. Tento jev byl zřejmě způsoben příměsí vápna, 
které při výpalu působí jako tavivo a urychluje tak přechod z fáze slinutí do fáze 
nadouvání. Při hodnocení objemové hmotnosti bylo zjištěno, že příměsi cementu a 
vápna spíše snižují tento parametr vlivem rozkladu hydratačních produktů. Vzorky z 
poměrně hrubých popelů z fluidního způsobu spalování a popílku z mechanického 
odlučovače nedosahovaly po výpalu manipulační pevnosti. Jednalo se zejména o 
popílky z elektrárny Hodonín a Tušimice LJ. Kvalitního střepu je dosaženo při použití 
kvalitních vysokoteplotních popílků, kterými jsou vzorky z elektrárny Dětmarovice, 
Ledvice, Prunéřov, Počerady a jemného popílku z druhého elektroodlučovače 
elektrárny Tušimice II. Fluidní popílky dosahují z důvodu své neuspořádané struktury 
nesrovnatelně nižších pevností. Příměs cementu nebo vápna oslabuje strukturu 
rozkladem hydratačních produktů a kromě snížení pevnosti, zvyšuje i nasákavost. Z 
hodnocení vlivu popílkových střepů na životní prostředí vyplývá, že většina vzorků 
nesplňuje požadavky pro zařazení do první třídy vyluhovatelnosti dle přílohy č. 2 
vyhlášky č. 294/2005 Sb. a to hlavně z důvodu vysoké vyluhovatelnosti síranů. 
Nejlepších výsledků dosáhl popílkový střep vyrobený z popílku z elektrárny 
Počerady, který jako jediný popílkový střep ze zkoušených vzorků splňuje veškeré 
parametry pro zařazení do první třídy vyluhovatelnosti. Nejvíce nevhodných hodnot 
pro první třídu bylo naměřeno u střepů vyrobených z popílků z elektráren Ledvice a 
Tisová (fluid). Pro technologický výpal umělého kameniva ve vertikální peci byly 
vybrány popílky z perspektivních zdrojů elektráren Tušimice, Prunéřov, Počerady a 
Ledvice. Popílky s palivem (černouhelný prach/popílek ArcelorMittal) byly 
granulovány jak na granulačních válcích, tak na granulačním talíři. Výpaly probíhaly 
při výšce vsázky 40 cm a době zapalování 5 minut. Výsledky stanovení sypné 
hmotnosti ukazují na rozdíl mezi vysokoteplotními a fluidními popílky, které svou 
vysokou pórovitostí dosahují nižších hodnot. Jak ukázaly již výpaly v laboratorních 
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podmínkách, vzorky na bázi popílku z Prunéřova a Tušimic, které mají v elektrárnách 
stejný palivový základ, dosahují nižších objemových hmotností. Z pohledu pevnosti, 
stanovené jako odolnost proti drcení bylo získáno nejkvalitnější kamenivo s využitím 
vysokoteplotního popílku z elektrárny Ledvice, následované Počerady, Prunéřovem, 
dále pak Tušimicemi a nejméně kvalitní kamenivo získáme výpalem fluidního popílku 
Ledvice. Struktura a chemické složení fluidních popílků nejsou pro výrobu umělého 
kameniva samovýpalem příliš vhodné. 28% příměs popílku z ArcelorMittal Ostrava 
jako paliva nahradila méně vhodný fluidní popílek a kvalita kameniva logicky vzrostla. 
Obecně však vliv typu paliva nebyl výrazně prokázán. Při hodnocení nasákavostí je 
hlavním poznatkem vliv způsobu spalování uhlí v daném energetickém zařízení. 
Fluidní popílky obecně nejsou schopny vytvoření kvalitní struktury kameniva s 
uzavřenou pórovitostí a tak i nasákavost je zde poměrně vysoká. Vliv granulačního 
zařízení na kvalitu kameniva zde nebyl výrazně prokázán. Lze ale konstatovat, že v 
případě popíků z elektráren Prunéřov, Tušimice a Ledvice (fluidní) je kvalitnější 
kamenivo získáno při granulaci na talíři a v případě vysokoteplotního popílku z 
Ledvic spíše na válcích. Při ekotoxikologických zkouškách spékaného kameniva 
všechna zkoušená kameniva splnila veškeré parametry potřebné pro zařazení do 
první třídy ekotoxicity dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb.  

Umělé popílkové kamenivo za studena vytvrzované 

Při hodnocení vhodnosti VEP pro umělé kamenivo, vyráběné studenou cestou 
byl ověřen vliv příměsí vápna a cementu CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R na fyzikálně-
mechanické vlastnosti popílkového kameniva vytvrzovaného za studena. Pro výrobu 
laboratorních zkušebních vzorků (20x20x100 mm) z různých druhů tuzemských 
popílků bylo použito množství 5, 10 a 15 % cementu. V této části práce bylo 
testováno 16 typů popílků. Výsledky laboratorního testování ukázalo, že vyšších 
objemových hmotností dosahují vysokoteplotní popílky, zatímco popílky z fluidního 
způsobu spalování vykazují nižší hodnoty. Nejvyšších hodnot pak dosahují kvalitní 
popílky z elektrárny Dětmarovice a popílky z Tušimic. Dále bylo zjištěno, že vyšší 
nasákavost mají vzorky vyrobené z fluidních popílků, protože z důvodu 
neuspořádané ("načechrané") struktury a vyššího obsahu volného vápna vyžadují 
pro dosažení stejné konzistence pasty výrazně vyšší množství vody než popílky 
vysokoteplotní s pravidelnou strukturou s vysokým podílem skelné fáze. Nejvyšších 
pevností dosahují vzorky vyrobené z popílků z fluidního způsobu spalování a to 
zejména z popílku z elektrárny Ledvice. Co se týká příměsi cementu, zde už tolik 
fluidní popílky nedominují, ale i přes to dosahují více než průměrných pevností v 
porovnání s ostatními vysokoteplotními popílky. Pro výrobu sbalkovaného kameniva 
vytvrzovaného za studena byly vybrány popílky z elektráren Počerady, Prunéřov, 
Tušimice, Ledvice a Tisová. K popílkům byla přidána příměs 10 % cementu CEM 
II/B-M (S-LL) 32,5 R a z této směsi byly posléze vyrobeny sbalky v granulačních 
válcích. Po vytvoření sbalků bylo kamenivo uloženo do vlhkého prostředí na 28 dní. 
Při hodnocení výsledků zkoušek bylo především zjištěno, že nejvyšší odolnosti proti 
drcení dosahují kameniva vyrobená z fluidních popílků z elektráren Tisová a Ledvice. 
V případě kameniva z popílku z Tisové došlo k nejvýraznějšímu zvýšení odolnosti 
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proti drcení v časovém horizontu mezi 24 hodinami a 7 dny. Z výsledků 
ekotoxikologických zkoušek kameniva vyrobeného za studena je zřejmé, že všechna 
zkoušená kameniva splňují veškeré parametry potřebné pro zařazení do první třídy 
ekotoxicity dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb.   
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VII  ZÁVĚR 

Jak bylo již uvedeno v této práci, vedlejší energetické produkty jsou v České 
republice velmi zajímavým zdrojem surovin pro výrobu různých druhů stavebních 
hmot. Vzhledem k ročně produkovaným objemům a rovněž i k výrazně stabilnější 
kvalitě je zapotřebí více prosazovat  jejich využití. 

Technologie jsou známy - výroba cementu, betonu, betonových prefabrikátů a 
pórobetonových zdících prvků je dokladem velmi smysluplného využití VEP. 

Práce přináší komplexní přehled o historii, současnosti a perspektivě 
tuzemských tepelných elektráren. Přináší jedinečné informace o problematice 
provozu těchto energetických zdrojů z pohledu producenta, zodpovědného 
především za materiálové toky. Úvodní část tak pokládá výborný základ pro další 
oblasti řešení disertační práce. Definuje faktory, které jsou pro producenta VEP 
zásadní, a musí je ve svých činnostech neustále hodnotit.  

V zahraničí díky honbě za úsporou emisí se dostává především úletový popílek 
velmi do popředí, i když cementáři v době krize, která začala v roce 2009, se snažili 
popílky nahradit mletým vápencem. Dizertační práce jasně prokázala, že díky 
pucolánovým vlastnostem popelovin a díky tomu, že je to surovina, která již 
neprodukuje při svém využití žádné emise CO2, se výrobci stavebních hmot vracejí 
k jejich používání. 

Je tu však jedno velké ALE. Současná evropská cesta výroby elektrické energie 
z obnovitelných zdrojů je sice záslužná, ale přinesla sebou dva velké problémy: 

- díky dotacím na elektřinu z obnovitelných zdrojů úplně pokřivila cenu energií 
na trhu a tím dostává celý evropský energetický průmysl na kolena. Není možné 
tržními náklady konkurovat dotovaným zdrojům 

- tím, že obnovitelné zdroje běží nejvíce v jarním až podzimním cyklu, jsou 
odstavovány uhelné zdroje právě v době stavební sezóny. 

V ČR ve velkém prozatím taková situace nehrozí, což tato práce dokladuje, ale 
jednotlivé zdroje jsou během roku tímto občas zasaženy. 

V současné době je v ČR využito z 5,0 mil tun úletového popíku pouze 0,4 mil 
tun, energosádrovce z 2,0 mil tun rovněž necelých 0,4 mil tun. Především u 
úletového popílku je to škoda, a tato dizertační práce na to poukazuje, protože 
stavebnictví by bylo podle propočtů schopno využít 2,5-3,0 mil tun ročně! 

V práci je zhodnoceno široké spektrum vedlejších energetických produktů nejen 
společnosti ČEZ (21 VEP z 12 zdrojů), které je velmi detailně charakterizováno a 
zhodnoceno. Věnuje se nejen fyzikálně-mechanickým a fyzikálně-chemickým 
parametrů, ale také hodnocení variability jejich vlastností v čase, hodnocení struktury 
a zejména také otázce vlivu VEP na životní prostředí a legislativnímu prostředí ČR a 
Evropy z pohledu registrace jako chemických látek nebo certifikace jako stavebních 
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výrobků. Tato část práce názorně představuje legislativní prostředí ČR ve smyslu 
nakládání s vedlejšími produkty. Přináší unikátní návrhy optimalizace především 
současných technických návodů v závislosti na nových evropských nařízeních  jako 
je např. REACH pro zvýšení využitelnosti VEP jako hodnotného stavebního výrobku. 

Naprosto komplexní hodnocení tuzemských VEP dále doplňuje hodnocení 
vhodnosti širokého souboru VEP pro stavební materiály. Tato část práce přináší 
kromě teoretické komparace parametrů VEP s normovými požadavky, také praktické 
zhodnocení přínosu a výhodnosti použití VEP ve stavebních hmotách. Názorně 
přestavuje ekonomické rozvahy, ukazující významné úspory výrobce betonu při 
náhradě tradičních surovin kvalitními popílky.  

Velká pozornost je v práci věnována možnosti výroby umělého popílkového 
kameniva v současných podmínkách ČR. Umělá kameniva se vyráběla již 
v minulosti, ale jejich kvalitativní parametry neodpovídaly potřebám výrobců 
stavebních hmot. Důvodem byla špatná kvalita úletových popílků. 

Tato dizertační práce jednoznačně poukazuje na důvod. Ten se skrývá v kdysi 
používané technologii filtrů, které nedovedly zachytit tolik potřebnou jemnou frakci 
popílků. Tato frakce odcházela spolu se spalinami komínem. Dnes je díky 
kvalitnějším elektrostatickým a tkaninovým filtrům výrazně příznivější zrnitostní křivka 
(zachytí se 97-98% úletu) a navíc výrobci již neprodukují směs popelovin, ale umí je 
separovat podle zrnitosti (ETU, EPC, ELE a do budoucna EPR). A to dává obrovskou 
možnost vyrábět popílky v zrnitostních křivkách podle zadání. 

Zaváděním výroby umělých kameniv na bázi popílků se sníží potřeby 
deponovat tak velké objemy na složiště, čímž dojde ke snižování nákladů na provoz 
elektráren, ke snížení prašnosti na složištích, k nižším emisím při technologii 
zakládání. 

Umělé kamenivo by mělo zásadně omezit těžbu z přírodních zdrojů a zabránit 
především tomu, že v jedné části dané oblasti se za vysoké náklady budují složiště 
těchto surovin a na druhé straně se pak přírodní kamenivo těží a ničí se příroda. Pro 
lidi, bydlící v okolí, jsou obě činnosti velmi obtěžující, jednak hlukem ale i prašností. 
Zanedbatelné nejsou ani emise ze spalování motorové nafty (CO2 , NOx apod.) 

V experimentální části je práce zaměřena zejména na kameniva spékaná a 
kameniva vytvrzována hydratací při normální teplotě. Pro hodnocení vhodnosti byl 
použit rozsáhlý soubor (16 typů) nejen tuzemských VEP. Velmi rozsáhlé 
experimentální testování definovalo společné jmenovatele, ovlivňujících parametry 
výsledného kameniva. Byla optimalizována metodika laboratorního testování výroby 
popílkového střepu. Experimentálně bylo prokázáno, že fluidní popílky nejsou 
vhodnými surovinami pro spékané kamenivo, kdy jejich neuspořádaná struktura a 
také obsah zbytků reaktantů po procesu odsíření neumožňují vznik pevného 
popílkového střepu. Na druhou stranu bylo prokázáno, že práce zbytky chemických 
složek jako jsou CaO a CaSO4 příznivě působí na vznik pevného umělého kameniva 
studenou cestou. Vysokoteplotní popílky jsou pro spékané kamenivo vhodné. Vysoký 



 129

podíl amorfního SiO2, Al2O3 a Fe2O3 umožňují vznik pevné struktury popílkového 
střepu s uzavřenou pórovitostí a vysokou pevností. 
 

Přínos disertační práce pro obor 

Disertační práce přináší unikátní ucelený pohled na problematiku VEP v ČR. 
Hodnotí opravdu široké spektrum nejen tuzemských VEP jak po stránce fyzikálně-
mechanických nebo fyzikálně-chemických parametrů, ale také z pohledu variability 
jejich vlastností, hodnocení struktury nebo vlivu na životní prostředí. Dalším 
významným přínosem je rozsáhlé a komplexní hodnocení vhodnosti téměř kompletní 
produkce popelovin společnosti ČEZ, a.s. pro oba základní typy umělých kameniv na 
bázi popílků.  

 
Přínos disertační práce pro praxi 

Práce představuje praktický pohled producenta VEP na komplexní problematiku 
provozu elektrárny, materiálových toků a především využitelnost VEP ve stavebních 
materiálech. Názorně jsou představeny studie ekonomické a ekologické výhodnosti 
náhrady tradičních surovin vedlejšími energetickými produkty. Práce se věnuje 
otázce optimalizace legislativních předpisů ČR implementací nařízení Evropského 
parlamentu pro maximální zjednodušení a zefektivnění procesu certifikace výrobků 
na bázi VEP. 
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