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ABSTRACT 
Monitoring of the radionuclides in fly-ash from lignite combustion and its use in building industry. 
Fossil fuels such as lignite are widely used in thermal power plants. A large amount of ashes is being produced, 
consisting of fly-ash and a bottom-ash. Lignite often contain high concentrations of naturally occuring radionuclides 
such as K, 232Th, 238U and decay products of decay chains of last two mentioned. Produced ashes are enriched in these 
radionuclides in the combustion process. Large amounts of waste, especially fly-ashes and its proper disposal is 
a significant environmental problem. This waste, however, can be effectively used as a raw material in many industrial 
and other applications. It is widely used especially in building industry, because of its properties, which allow it to 
partially replace cement in concrete. Other aplications include non-active aditives in building industry, additives in 
metallurgy, filling of exploited mines and others. A limiting factor can be the natural radionuclide contents in fly-ashes. 
Its limit is given by the law and therefore activity of the fly-ashes should be monitored in order to avoid negative 
influence on the environment. A method of direct gamma spectrometry with high purity germanium detector was used 
to determine the actvity of above mentioned natural radionuclides in fly-ash samples taken from the thermal plant 
TEZVO in Zvolen. A standard geometry of 450 ml Marinelli beaker for large volume samples was used. Preliminary 
results are in a good agreement with results publicated by several authors in recent works. The use of fly-ashes is a very 
effective way to reduce the amount of waste from lignite combustion to be disposed, and in many cases it saves 
alternative natural resources. With respect to all benefits arising from its use, its potential negative influence on the 
environment should be avoided by careful monitoring of its limiting properties. 
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ÚVOD 

Zneškodňovanie priemyselných odpadov predstavuje v súčasnosti významný celospoločenský 
environmentálny problém. V minulosti najrozšírenejšie zneškodňovanie skládkováním je dnes považované 
za poslednú alternatívu a hlavný dôraz sa kladie na energetické a materiálové zhodnocovanie odpadov. 
Spotreba energie vo svete neustále rastie, pričom zabezpečenie s minimalizáciou negatívnych vplyvov 
výroby energie na životné prostredie vyžaduje využitie najnovších environmentálnych technológii. Podľa 
výročnej správy Slovenských elektrární a.s. [11] bol podiel fosílnych palív na výrobe elektrickej energie 
v roku 2003 18,2 %, pri výrobe dodávkového tepla až 45,3 %. Pri súhrnnom podiele 26,8 % tepelných 
elektrární na celkovom inštalovanom výkone SE a.s. tvoria popoloviny vznikajúce spaľovaním uhlia (popol, 
troska, škvára, popolček) a stabilizované popoloviny (stabilizát) až 97,5 % všetkých odpadov produkovaných 
v SE, a. s.[10]. Z celkového množstva odpadov vyprodukovaných v roku 2003 bolo zhodnotených 19,5 %. 
Významnú časť z týchto odpadov tvoria popoloviny, ktoré sa využívajú najmä v stavebníctve. Požiadavky na 
ich vlastnosti pre využitie v stavebníctve u nás definuje súbor STN noriem. Podstatným faktorom 
obmedzujúcim využitie popolčeka je aktivita prítomných rádionuklidov, ktorých limitné hodnoty stanovuje 
vyhláška MZ SR č. 12/2001 Zb. Materiálové využitie teplárenských popolčekov zmenšuje množstvo tuhých 
odpadov deponovaných na skládkach, šetrí zdroje surovín, a má často pozitívny vplyv na kvalitu výsledného 
produktu. V celom procese zhodnocovania teplárenských popolčekov je však potrebné zohľadniť ich 
špecifické vlastnosti, dôsledne ich sledovať a tým predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné 
prostredie a zdravie obyvateľstva. 
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VYUŽITIE TEPLÁRENSKÝCH POPOLČEKOV 
Popolček predstavuje lacnú druhotnú surovinu, ktorej využitie je výhodné vo viacerých oblastiach 

priemyslu. Najväčší podiel predstavuje využitie v stavebníctve pri výrobe maltovín, umelého kameniva, 
betónov a špeciálnych ľahkých betónov, tehál, keramiky a v cestnom staviteľstve.[6] 

Základnými fyzikálnymi vlastnosťami popolčekov, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie o ich použití je 
zrnitosť, resp. veľkosť špecifického povrchu, morfológia, hustota, sypná a objemová hmotnosť, tvrdosť, 
zhutniteľnosť, namŕzavosť, taviteľnosť a i.[6] Podrobne tieto vlastnosti vo svojej práci analyzuje Trivedi 
a Sud [12] pre popolčeky zo spaľovania lignitu. 

Pokiaľ sa nevyužívajú ako surovina, sú popolček, spolu so škvárou a troskou najčastejšie 
dopravované hydraulicky do zberných zariadení a deponované na odkaliskách alebo skládkach. Výsledky 
výskumu dokazujú, že deponáciou popolčekov sa v dôsledku pôsobenia exogénnych a biogénnych faktorov 
in situ mení ich chemické a fázové zloženie, a tak sa znižujú možnosti ich ďalšieho využitia v budúcnosti [4]. 

V ostatných odvetviach priemyslu sa využíva popolček najmä v hutníctve pri výrobe ocele na 
prípravu liacich zásypov a zatepľujúcich vrstiev a zmesí, v baníctve na zakladanie vydobytých banských 
priestorov a v poľnohospodárstve na úpravu ťažkých pôd, pri príprave bioorganominerálnych hnojív 
a obaľovaní osiva. [6] 

V cestnom staviteľstve sa popolček používa najčastejšie v stabilizovaných podkladoch vo funkcii 
spojiva alebo příměsi ku kamenivu. Pre využitie vo funkcii spojiva je dôležitá tzv. puzolánová aktivita, 
podľa ktorej sa delia popolčeky na málo a veľmi aktívne [3]. Puzolánová aktivita popolčeka predstavuje 
schopnosť Si02 a AI2O3 v popolčeku reagovať s Ca(OH)2 v prítomnosti vody, za vzniku kalciumsilikátových 
a kalciumaluminátových hydratačných produktov, tzv. CSH-fáz, ktoré majú spojivové vlastnosti. Produkty 
reakcií popolčeka vypĺňajú medzery medzi časticami hydratovaného cementu v cementovej kaši, čím 
dochádza k obmedzovaniu tvorby trhlín, znižovaniu priepustnosti a rýchlosti difúzie vlhkosti a agresívnych 
látok do betónu [6]. Veľmi puzolánovo aktívne popolčeky môžu čiastočne alebo úplne nahradiť spojivo, 
musia však vyhovovať požiadavkám noriem STN 72 2060 - popolček pre stavebné účely a STN 72 2064 -
popolček ako aktívna zložka do betónu. [3] 

Široké možnosti uplatnenia majú popolčeky pri použití rôznych metód úpravy ich vlastností, 
prípadne extrakcie niektorých ich využiteľných zložiek [6]. 

CHARAKTERISTIKA POPOLČEKA Z HĽADISKA OBSAHU RÁDIONUKLIDOV 
Lignit je tvorený najmä uhlíkom a ďalšími prímesami, ktorých časť tvorí nespáliteľný zvyšok. Ako 

AAA A A A A A # 

všetky prírodné horniny obsahuje prirodzené primordiálne rádionuklidy K, Th, U, U, a členy 
rozpadových radov posledných troch spomenutých. Vzhľadom na dlhú dobu prítomnosti rádionuklidov 
v hornine porovnateľnej s polčasmi rozpadov jednotlivých členov rozpadových radov, vytvorila sa 
rovnováha medzi koncentráciami pôvodných primordiálnych rádionuklidov a ich dcérskych produktov. 
V procese horenia vzniká nespáliteľný zvyšok. Kumulujú sa v ňom nespáliteľné zlúčeniny a prvky. Delí sa 
na trosku a škváru v spodnej časti spaľovacieho zariadenia a úletový popolček rozptýlený v odplyne spolu 
s parami plynných prvkov a zlúčenín. [2] Vzhľadom na rozdielne vlastnosti rádionuklidov obsiahnutých 
v spaľovanom lignite a rôznych vplyvov počas procesu spaľovania a čistenia odpadových plynov, dochádza 
k nerovnomernej kumulácii rádionuklidov v rôznych odpadových produktoch spaľovania v závislosti od 
spôsobu čistenia spalín a fyzikálnych podmienok v technologickom zariadení. V dôsledku toho je 
v popolčeku niekoľkonásobne zvýšená koncentrácia rádionuklidov v porovnaní s pôvodným lignitom a tiež 
narušená rovnováha medzi materskými a dcérskymi rádionuklidmi prirodzených rozpadových radov. [2] 

ODBER VZORIEK 
Pre stavebné účely majú najlepšiu využiteľnosť čerstvé popolčeky bez úpravy, prípadne po úprave 

mletím a pod. Pri odbere vzoriek na analýzu rádionuklidového zloženia popolčekov vychádzame zo znalostí 
konštrukčného riešenia zberného zariadenia a zariadenia na dopravu popolčeka na miesto dočasného 
uloženia. Odobratá vzorka musí reprezentovať vlastnosti popolčeka, ktorý je dopravovaný vo veľkých 
množstvách na spracovanie alebo zneškodnenie. Pre bežné rutinné stanovenie pre potreby preukázania zhody 
s deklarovanými vlastnosťami popolčeka ako stavebného materiálu postupuje certifikované laboratórium pri 
odbere vzorky podľa príslušnej normy. Z hľadiska dlhodobého monitoringu nás ale zaujíma širší rozsah 
informácii. Tak ako sa mení kvalita spaľovaného uhlia a podmienky spaľovania, menia sa s časom aj 
kvalitatívne vlastnosti popolčeka, a teda aj obsah rádionuklidov. Zrejmé je, že najväčší vplyv na výsledok má 
kvalita a zloženie paliva. Zaujímavý prístup zvolil vo svojej práci Karangelos a kol. [2]. Skúmal aktivitu 
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rádionuklidov v popolčeku z jednotlivých častí technologického celku na čistenie spalín a hľadal vzťah 
medzi obsahom rádionuklidov, granulometrickým zložením popolčeka a teplotou spalín v príslušnej časti 
zariadenia. Zo záverov tejto práce vyplýva, že na výslednú aktivitu majú vplyv fyzikálne vlastnosti 
rádionuklidu, teplota v príslušnej časti zariadenia a granulometrické zloženie popolčeka. Z hľadiska 
monitoringu v dlhodobejšom časovom horizonte bude zaujímavé sledovať časové variácie obsahu 
rádionuklidov v popolčeku a prípadne hľadať vzťah medzi týmito variáciami a rôznymi faktormi, ktoré naň 
môžu vplývať. V prvej fáze sme urobili jednorázový odber väčšieho množstva vzorky vo zvolenskej teplárni 
za účelom predbežného stanovenia obsahu rádionuklidov a ďalších analýz. Pred analýzou bola vzorka 
vysušená a homogenizovaná, po naplnení do Marinelliho nádoby sme vzorku nechali uzavretú po dobu jeden 
mesiac, aby sa ustálila rovnováha dcérskych produktov prítomných primordiálnych rádionuklidov. 

METODIKA MERANIA AKTIVITY RÁDIONUKLIDOV 

Na stanovenie aktivity bol použitý gamaspektrometrický systém sHPGe detektorom od firmy 
Princeton Gamma-Tech a mnohokanálovým analyzátorom Canberra 35+. Na spracovanie a vyhodnotenie 
spektier bol použitý softvér JAK203. Namerané hodnoty boli korigované na vplyv aktivity pozadia. Časť 
pozadia tvorí aj prítomnosť rádionuklidov v konštrukčnom materiály detektora, tieniaceho krytu a okolitých 
stavebných materiálov. [13] 

PREDBEŽNÉ VÝSLEDKY 

V prvej fáze práce máme k dispozícii výsledky z analýzy jednorazového odberu vzorky popolčeka. 
Spomínané meranie boli realizované pre potreby overenia funkčnosti aparatúry a kalibrácie pre daný materiál 
a geometriu merania a potvrdenie pracovných hypotéz. V tabuľke uvádzame výsledky gamaspektrometrickej 
analýzy vzorky spolu so štandardnou neistotou rozšírenou na 2o. Nakoľko sa jedná o predbežné meranie, 
výsledky nás neoprávňujú k významnejším záverom. V ďalšom výskume bude zaujímavé sa zamerať na 
výskum obsahu rádionuklidov v popolčeku v jednotlivých fázach ^istenia spalín a analýzy procesov, ktoré 
spôsobujú ich nerovnomerné rozdelenie. Taktiež budeme sledovať časové variácie a časový priebeh obsahu 
rádionuklidov v popolčekoch vplyvom sezónne rôznych podmienok spaľovania. 

Rádionuklid Aktivita Rádionuklid 
[Bq/kg] 

4 0 K 454 ± 23,4 
214BÍ 169 ±7,72 

2 1 4 P B 172 ±7,82 
2 0 8 T | 81,1 ±4,11 
212BÍ 79,6 ± 5,94 

2 1 2 P B 105 ±5,08 
228AC 117 ±5,48 

Tabuľka 1: Aktivity rádionuklidov vo vzorke popolčeka 
z teplárne Zvolen, referenčný dátum 1.6.2004 

ZÁVER 

Využitie popolčeka ako druhotnej suroviny v najrôznejších oblastiach ľudskej činnosti má veľký 
potenciál v oblasti materiálového zhodnocovania odpadov, najmä s ohľadom na veľké množstvá tohto 
odpadu, ktorý produkuje energetika. Znižuje sa tým množstvo odpadu, ktoré je nutné zneškodniť 
skládkováním a vznikajú materiály a výrobky, ktoré majú vďaka využitiu popolčeka často lepšie úžitkové 
vlastnosti. Vplyv spaľovania fosílnych palív na životné prostredie bol a je predmetom mnohých výskumov. 
Jedným zo zriedkavo spomínaných vplyvov je kontaminácia okolia rádionuklidmi [7], [8], [9] v popolčeku. 
Účinným čistením odpadových plynov od tuhých emisii a následným kontrolovaným využívaním 
vzniknutého popolčeka na vhodné účely sa dá tento negatívny vplyv minimalizovať. Ešte širšie možnosti 
využitia popolčeka sa otvárajú pri zavádzaní nových technológii spaľovania vo fluidnej vrstve a najnovších 
technológii čistenia spalín. Vznikajú kvalitatívne nové druhy odpadov [6], ktorých využitie najmä 
v stavebníctve, má pri dodržaní všetkých platných noriem a opatrení veľkú perspektívu. 
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