
 

Evropská asociace pro produkty vznikající spalování m uhlí 
Komentá ř ECOBA ke spisu Evropského ú řadu pro životní prost ředí 
o "Emisích rtuti z tepelných elektráren spalujících  uhlí” ke 
zvážení v probíhající diskuzi BREF. 
ECOBA, Evropská asociace pro produkty vznikající sp alováním 
uhlí, byla založena v roce 1990 provozovateli evrop ských 
elektráren za ú čelem zajišt ění p řínosného využití vedlejších 
produkt ů ze spalování uhlí neboli "Vedlejších energetických  
produkt ů (VEP), jak se nazývají dnes. “VEP” je synonymem pr o 
rezidua spalování, jako je struska, ložový popel a zvlášt ě pak 
produkty odsí ření, SDA produkty vznikající tzv. polosuchou 
metodou odsí ření nebo energosádrovec vznikající odsi řovacím 
procesem mokrou metodou. Každoro čně se v Evrop ě vyprodukuje 
více jak 100 milion ů tun VEP, které se používají jako suroviny 
do stavebních materiál ů a v samotném stavebnictví. Z tohoto 
důvodu je zákazník ům složení a reaktivita VEP velmi dob ře 
známa a na tyto výrobky jsou kladeny vysoké požadav ky z 
hlediska jejich použití p ři výrob ě stavebních materiál ů a p ři 
samotných stavebních pracích. 
V tomto ohledu je situace v Evrop ě jiná než ve Spojených 
státech. V první řadě je technologie tepelné elektrárny jiná a 
za druhé použití VEP v minulosti nelze v ůbec srovnat. V 
některých evropských zemích se VEP používají déle jak  40 let 
jako náhrada p řírodních zdroj ů a stavebních materiál ů. Zm ěna 
vlastností zvýšením nap říklad stopových prvk ů, zejména rtuti 
nebo podle nových parametr ů brómu, by p ůsobila 
kontraproduktivn ě ohledn ě zájm ů výrobc ů a koncových uživatel ů 
ve stavebnictví. Dále VEP byly podle vyhlášky REACH  již 
zaregistrovány a zm ěna složení by si vyžádala nové vyhodnocení 
z d ůvod ů klasifikace. 
Existuje riziko, že v ětšina VEP, které se dnes hojn ě 
využívají, by musela být likvidována, kdyby došlo k e zm ěnám v 
provozu tepelných elektráren, které by m ěly za následek zm ěny 
ve známém složení a vlastnostech t ěchto materiál ů. 
Produkce VEP a jejich využití 
V roce 2009 se v Evrop ě vyprodukovalo více než 100 milion ů VEP 
a p řibližn ě 52 milion ů tun VEP v zemích evropské 15 [1]. Každý 
z VEP má specifické fyzikální a chemické vlastnosti , díky 
kterým jsou využitelné v zavedených dlouhodob ě existujících 
trzích. Mezi tyto aplikace pat ří mimo jiné jejich využití v 
cementu, jako surovina pro vypalovací pece a jako p římá 
náhražka cementu, v betonu, p ři výrob ě leh čeného kameniva a 
leh čených stavebních blok ů, jako kameniva ve stavebnictví a 
pozemním stavitelství, v d ůlním pr ůmyslu a v dalších odv ětvích 



stavebnictví nebo jako plniva, jako minerální plniv a a v 
případ ě energosádrovce FGD jako suroviny pro výrobu 
sádrokartonu a jako retardér p ři výrob ě cementu. Další 

 

komentá ře ECOBA ke studii EEB v rámci diskuze BREF a 
podrobnosti ohledn ě likvidace a využití jednotlivých VEP jsou 
uvedeny na obr. 1 a specifická použití popílku a 
energosádrovce jsou uvedena na obr. 2 a 3. 

 

Obr. 1 Využití a likvidace VEP v Evrop ě (EU 15) v roce 2009 
[1] 
Využívání VEP je v n ěkterých evropských zemích na základ ě 
dlouhodobých zkušeností a p řínosu jak z hlediska techniky tak 
pro životní prost ředí dob ře zavedeno. Použití VEP má ohledn ě 
ochrany životního prost ředí p řínos v tom, že se šet ří p řírodní 
zdroje, šet ří energie vynaložené p ři dolování, zpracování a 
výrob ě a také díky nižší produkci CO2, která by b ěhem t ěchto 
proces ů byla nevyhnuteln ě vyšší. Použití t ěchto materiál ů 
přispívá v trvanlivosti a odolnosti stavebních materi ál ů, 
staveb a konstrukcí. 
Dopad p řísad na využití VEP p ři zjišt ění rtuti. 
Použití VEP je založeno na technických podmínkách a  výrobních 
standardech a také závisí na p ředpisech na ochranu životního 
prost ředí. Hlavní využití popílku je p ři výrob ě cementu a 
betonu, kde existuje omezení na obsah nespáleného u hlí. Mezní 
hodnoty se v Evrop ě liší na základ ě zkušenosti a podmínek 
životního prost ředí. P řidání aktivního uhlí pro zachycení 
rtuti povede ke zvýšenému obsahu nespáleného uhlí v  popílku. 
Pokud dojde k p řekro čení mezní hodnoty LOI, pak nelze popílek 
takto použít a bude muset být zpracován jinak nebo 
zlikvidován. Navíc je nutné vzít v úvahu k vyšší ho dnot ě LOI 
také vyšší obsah rtuti. A krom ě mezních hodnot je také nutné 
zvážit ochotu zákazníka takový produkt p řijmout. Protože VEP 



se považují za vedlejší produkt, tak by jiné ozna čení vedlo k 
jeho odmítnutí na trhu. 
Tu samou skute čnost je t řeba  zvážit ohledn ě energosádrovce, 
jehož se ro čně spot řebuje 8 milion ů tun p ři výrob ě sádry a 
cementu. Protože již po mnoho let energosádrovec sl ouží jako 
surovina pro výrobu sádry, kdy nahrazuje p řírodní sádrovec, je 
t řeba také vzít v úvahu nutnost t ěžby p řírodního sádrovce, 
která by nevyhnuteln ě následovala. Také u energosádrovce by 
nár ůst obsahu rtuti znamenal problémy s p řijetím na trhu a 
překro čení stanovených hodnot by vedlo k vyšším objem ům 
likvidovaného sádrovce. 

 

Obr.2 Použití popílku ve stavebnictví a podzemním d olování v 
Evrop ě (EU 15) v roce 2009. 

Celkové zpracované množství 15.4 milionu tun. [1] 



 

Obr.3 Použití energosádrovce ve stavebnictví v Evro pě (EU 15) 
v roce 2009. 

Celkové zpracované množství 10.7 milionu tun. [1] 
Dále výrobci VEP zaregistrovali podle vyhlášky REAC H VEP 
produkty (energosádrovec, SDA produkt, popílek, lož ový popel, 
strusku a popel z fluidního lože). Registrace si vy žádala 
obsáhlé informace o toxikologických a ekotoxikologi ckých 
vlastnostech t ěchto látek. Všechny testy, které byly provedeny 
v rámci této podrobné registrace prokázaly, že VEP nevykazují 
žádné škodlivé vlastnosti. Pokud dojde k významné z měně ve 
složení VEP, pak bude muset být obnoveno vyhodnocen í a 
provedena reklasifikace ohledn ě nebezpe čných látek. To má 
návaznost na cenu a časovou náro čnost, které je také nutno 
vzít p ři probíhající diskuzi v úvahu. 
Využití VEP - p řijatelnost pro zákazníka a jeho zájmy 
I p řes technické zkušenosti delší jak 40 let s využitím  VEP, 
jeden z nejv ětších problém ů, p řed kterým pr ůmysl stojí, je to, 
jak jsou vnímány a jejich obraz coby druhotných sur ovin jako 
odpad a odlišné interpretace definice "odpad" v jed notlivých 
evropských zemích. V rámci diskuze týkající se sníž ení hodnot 
emisních limit ů v mezích BREF roste nejistota v odv ětví z 
obav, jak bude produkt p řijímat koncový zákazník. Problémy 
ohledn ě image VEP budou dále stimulovány, pokud bude nutné  
zvažovat vyšší obsah t ěžkých kov ů ve VEP. Proto dopad aktuáln ě 
diskutovaných technologií na snížení obsahu rtuti ( tedy 
přidáním brómu anebo aktivního uhlí) na kvalitu VEP b ude muset 
být prozkoumán p ředtím, než se za čnou tyto technologie 
považovat za nejlepší dostupné. 
Závěr 
V Evrop ě se VEP vyráb ějí a využívají jako surovina a stavební 
materiál. Jejich využití je založeno na technických  normách a 
předpisech. V probíhající diskuzi ohledn ě snížení emisí rtuti 



v emisích z tepelných elektráren se musí zvážit, zd a zvýšení 
t ěžkých kov ů a zejména rtuti nepovede nejen k p řekra čování 
mezních hodnot, ale také k problém ům s p řijatelností pro 
zákazníky a následn ě tak k vyššímu množství likvidovaných VEP. 
Dopad t ěchto technologií na vlastnosti VEP se musí prozkoum at 
a následky pro jejich využití jako surovin a staveb ních 
materiál ů musí být vyhodnoceny p ředtím, než tyto technologie 
budou p řijaty jako ty nejlepší možné. 
ECOBA, 27. dubna 2012 email: info@ecoba.org  
[1] ECOBA- Statistika o produkci a využití VEP v Ev rop ě 
(Evropská 15) v r. 2009 


