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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. 

Dva roky všichni evropští producenti VEP prováděli velmi přísné testy na 
produktech po spalování, jejichž výsledkem je, že nejsou považovány za 
nebezpečné látky. 

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. 

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. 
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III  OBLAST I - PROBLEMATIKA UHELNÝCH ELEKTRÁREN 
V ČR 

1 Elektrárny ČEZ a.s. a jejich perspektiva 

1.1 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. 

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. 

1.2 Vedlejší energetické produkty 

1.2.1 Vznik VEP 

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 
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. [1] 

1.2.2 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. 
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1.2.3 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 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. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

1.2.4 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. 

1.3 Životnost a budoucnost elektráren 

1.3.1 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 
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2 Kvalitativní parametry využitelnosti vedlejších energetických 
produktů 

Obr. 1 Kvalitativní parametry využitelnosti vedlejších energetických produktů 
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2.1 Výběr souboru VEP 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.  

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 

2.2 Postupy jednotlivých stanovení 

V této kapitole jsou uvedeny zkoušky prováděné v rámci práce. 

2.2.1 Stanovení ztráty sušením 

2.2.2 Stanovení vlhkosti 

2.2.3 Stanovení ztráty žíháním 

2.2.4 Stanovení sypné hmotnosti volně sypané i setřesené 

2.2.5 Stanovení zrnitosti sítovým rozborem 

2.2.6 Rentgenová difrakční analýza 

2.2.7 Rastrovací elektronová mikroskopie 

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

2.2.9 Stanovení pevnosti v tlaku zkušebních vzorků spékaných a za 
studena vytvrzovaných popílků vyrobených v laboratorních 
podmínkách 
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2.2.10 Stanovení nasákavosti 

2.2.11 Stanovení odolnosti proti drcení 

2.2.12 Zkouška vyluhovatelnosti. 

2.2.13 Zkouška ekotoxicity 

2.3 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.)  

Tab. 2 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 



  

2.3.1 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 č. 1 Zrnitost různých druhů VEP 



  

2.3.2 Mikroskopický rozbor 

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

 

2.3.3 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.  

2.3.4 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. 3 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 

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 
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2.3.5 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. 

Tab. 4 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

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 

2.3.6 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. 

2.4 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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2.4.1 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- 

2.5 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.  

Pro zjednodušení dalšího hodnocení použitelnosti VEP pro stavební materiály 
byly vytvořeny následující grafy, které názorně ukazují, zda byly rozhodující normové 
požadavky splněny.  

 

Graf č. 2 Zrnitost vysokoteplotních popílků s normovými požadavky 
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Graf č. 3 Zrnitost fluidních popílků s normovými požadavky 

Graf č. 4 Ztráta žíháním fluidních popílků 

Grafické přehledy jasně ukazují případnou vhodnost popílků do stavebních 
materiálů z hlediska hlavních dostupných parametrů.  

Tab. 5 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 
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Tab. 6 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 

2.6 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. 

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

2.6.1 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. 

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 
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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. 

2.6.2 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). 

grafu

Graf č. 5 Maximální obsah složky u jednotlivých druhů cementů při zachování aktuálního 
objemu jejich produkce 

2.6.3 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.  

Shrnutí 

Uvedené skutečnosti lze shrnout v konstatování, že využití vhodných typů 
elektrárenských popílků jako částečného substituentu cementu má pozitivní vliv na 
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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.  

2.6.4 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 %. 

2.6.5 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. 
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2.6.6 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. 

2.7 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.  

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 
pro celý objem vyrobených betonů včetně prefa výroby atd. je cca následující: 

Tab. 7 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 
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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. 8 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 se dá 
určit z poměru spotřeby jednotlivých typů cementů. 

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. To vše je závislé na velikosti 
stavební výroby. 

Skutečnost ve využití v betonech ze znalosti trhu je pak něco málo přes 40%. 
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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. 
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3.1 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. 

3.2 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. 

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. 

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 



22 
 

všechny látky uváděné na trh samostatně nebo jako součást směsi v množství 1 tuny 
nebo větším za rok. Uvedené nařízení se nevztahuje na odpady. 

3.3 Rozhodovací proces výrobek versus odpad 

Obr. 3 Produkty po spalování pevných paliv 
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3.4 Proces posuzování shody vedlejšího energetického 
produktu 

Obr. 4 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.  

3.5 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. 

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.  

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

Zde 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. 
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IV OBLAST II - UMĚLÁ KAMENIVA NA BÁZI POPÍLKŮ 

4 Umělé kamenivo ze spékaných popílků 

 
Obr. 5 Parametry vstupní suroviny 
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4.1 Výroba umělého kameniva spékáním 

4.1.1 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. 

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

Obr. 6 Pohled do násypky granulačních 
válců 

Obr. 7 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 
skladování před transportem na aglomerační rošt se zaručením manipulační 
pevnosti. 

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. 

V případě surových granulátů nebyl prokázán významný vliv granulačního 
zařízení na pevnost zrn. Je to způsobeno především velmi nízkou rozlišovací 



27 
 

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. 

 

Obr. 8 Propad vsázky při podtlaku 1100 
Pa (granulace na válcích) 

Obr. 9 Propad vsázky při podtlaku 1100 
Pa (granulace na talíři) 

 

Obr. 10 Výrazně menší spečenec při 
granulaci na válcích 

Obr. 11 Extrémní případ snížení 
prodyšnosti vsázky a nevypálení středu 

 

4.1.2 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 
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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. 12). 

 

Obr. 12 Příklad nedostatečně vypálené 
vsázky 

Obr. 13 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. 13), 
někdy až k vytvoření průduchu pro pálící vzduch. 

4.1.3 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. 
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Pro kvalitativní hodnocení byly prováděny základní fyzikálně-mechanické 
parametry kameniva (odolnost proti drcení, sypná hmotnost volně sypaná a 
setřesená, nasákavost apod.).  

Graf č. 6 Sypná hmotnost setřesená vypáleného popílkového kameniva 

 

Graf č. 7 Odolnost proti drcení vypáleného popílkového kameniva 
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Graf č. 8 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. 14a) 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. 14a Struktura kameniva na bázi 
vysokoteplotního popílku 

Obr. 14b Struktura kameniva na bázi 
fluidního popílku 

4.2 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. 
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4.2.1 Vyluhovatelnost škodlivin 

Na spékaném kamenivu z vybraných popílků z různých tuzemských zdrojů byla 
provedena zkouška vyluhovatelnosti škodlivin. 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. 

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

4.3 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.  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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5 Umělé popílkové kamenivo za studena vytvrzované 

 
Obr. 15 Vstupní suroviny a parametry umělého popílkového kameniva za 

studena vytvrzovaného 
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5.1 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. 

Vyluhovatelnost škodlivin 

Na kamenivu vyrobeném za studena z vybraných popílků z různých 
tuzemských zdrojů byla provedena zkouška vyluhovatelnosti škodlivin. 

Z hodnot 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. 

5.2 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. 

Výjimkou byla pouze zkouška akutní toxicity, ve které dosáhli veškeré zkoušené 
vzorky nadlimitních hodnot pro zařazení do první třídy.  

V  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.  



34 
 

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! 

 
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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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 
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. 

 

 


