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ABSTRAKT  
Disertační práce je zaměřena na výzkum a vývoj hydraulického pojiva na bázi fluidního 

popílku. Práce zkoumá možnosti využití tohoto popílku do slínku tak, aby vlastnosti výsledného 

cementu byly srovnatelné s portlandským cementem. Nedílnou součástí této práce je též rešerše 

možností snižování emisí v cementářském průmyslu, což je v dnešní době velmi aktuální téma.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
Fluidní popílek 

vysokoteplotní popílek 

portlandský cement 

směsný cement 

emise  

ABSTRACT  
The thesis is focused on research and development of hydraulic binders based on FBC-ashes. 

It examines the possibilities of using this ash in the clinker so that the properties of the final 

cement are comparable to Portland cement. As an integral part of this thesis the research 

of emission reduction possibilities in the cement industry - a very current topic these days - 

is presented.  
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Úvod 

Odpad jako zdroj budoucí prosperity? 

Globální hospodaření s přírodními zdroji by mělo být základem úspěchu v 

budoucnosti. Víme, že výroba cementu je velmi energeticky a materiálově náročný 

proces. Statisíce tun vyrobeného portlandského slínku je výsledkem těžby přírodních 

materiálů a vysoké spotřeby paliv. V každé cementárně je spolu s výrobou cementů 

i priorita zajištění environmentálně bezpečného, čistého a udržitelného výrobního 

procesu. Jednou z možností je snižování slínkového faktoru – množství slínku ve 

vyráběných cementech. Řízením výroby zajišťují cementárny produkci kvalitního 

slínku a efektivní a ekonomické využití vstupních surovin a paliv.  

S neustálým rozvojem potřeb člověka však stoupá i rozsah průmyslových zón, 

jednou z nich je například i stavebnictví a energetika.  

Spojením dvou problematik, ať už jde o emise produkované průmyslem, 

anebo rozvoji jiného průmyslu, vzniká otázka, jak šetřit naše životní prostředí i přes 

rozmach výroby. 

Emise jsou látky, znečišťující naše ovzduší. V dnešní moderní době 

si uvědomujeme, co takové znečištění znamená a jaké by mohlo mít v 

budoucnosti dopady. Ve své disertační práci se zajímám o výrobu cementu, 

a proto je pozornost zaměřena hlavně na tuto průmyslovou oblast. 

Celosvětovým problémem je celkové množství CO2 v emisích. Oxid uhličitý je 

všude na světě ve vcelku vysoké koncentraci. Mohou za to, jak emise vznikající 

využitím pro nás těžkých prostředků jako jsou např. automobily, nebo například 

zastaralé topení v našich domovech a spousta dalších faktorů. Jako další a velký 

producent emisí je průmysl, u kterého můžeme říci, že má vysoký podíl v 

celosvětovém měřítku emisí.   

Již v 80. a 90. letech minulého století se touto problematikou začalo zabývat 

několik zemí v Evropě. Po několika letých jednání byl proto roku 1990 podepsán tzv. 

Kjótský protokol, který zavazoval podepsané země k celkovému snížení emisí. 

Jelikož již před lety pozbýval platnosti, Evropská unie reagovala vydáním 

nového protokolu, tzv. energeticko-klimatického balíčku EU pro následující období. 

Tím zavázala všechny členy k dalšímu snižování emisí, a to postupem tzv. 

povolenkového systému. Od roku 2015 se v Paříži opět schází smluvní strany 

Rámcové smlouvy OSN a jednají o nejnovějších změnách klimatu (UNFCCC), 

známých pod zkratkou COP21 (21 st Conference of the Parties). Tyto země chtějí 
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dosáhnout rovnováhy mezi vypouštěnými emisemi a emisemi přirozeně pohlcenými 

v přírodě. Nová smlouva by měla být obdobná Kjótskému protokolu. Pro ČR by 

to znamenalo snížit emise prachových částic, ale i snížit emise CO2 z 12 tun 

ekvivalentu na osobu ročně k EU průměru, tedy na cca 7 tun CO2 ročně. 

Tato problematika je velmi složitá, a proto je nutné se zaměřit převážně 

na primární řešení, tedy na zdroje vzniku těchto skleníkových plynů. 

Jednou z možností vedoucí ke zlepšení emisních limitů je používání 

nejmodernějších technologií. Ne však všechna opatření mohou vést k lepším 

výsledkům. Nejdůležitějším bodem tedy je začít u vlastního počátku výroby 

a postupně řešit jednotlivé procesy v průběhu a navrhovat co nejefektivnější řešení. 

Vezmeme-li v potaz, že hlavním surovinovým zdrojem pro výrobu cementuje je 

vápenec, zjistíme, že tato surovina je právě díky jejímu složení největším zdrojem 

oxidu uhličitého při jeho zpracování. Je třeba se tedy zaměřit na možné nahrazení 

alespoň části vápence jinou surovinou, která by dokázala snížit množství unikajících 

škodlivých oxidů, ale přitom byla dostupná a levná. Jednou z takových surovin by 

mohl být fluidní popílek, o kterém bude pojednáno v této disertační práci. 

V rámci zpracování dat zde budou uvedeny co nejnovější informace o využívání 

fluidních popílků v cementářském průmyslu. Dále se zde zaměřuji na co nejnovější 

informace ohledně celkové problematiky snižování emisí v průmyslu 

a jeho možnostech snižování. Problematika je natolik složitá, že není možné zde 

obsáhnout všechny údaje a data, které by vystihly kompletní problematiku, ale aspoň 

ji přiblíží. V cementárnách a ostatních závodech mají na tuto problematiku oddělení 

či samostatného pracovníka. 

Disertační práce je rozdělena na dvě hlavní části. V teoretické části bude 

pojednáno o cementářském průmyslu jak v ČR, tak v některých zemích Evropské 

unie. Nedílnou součástí je představení fluidního popílku, jako možné náhrady 

za přírodní vápenec; problematika skleníkových plynů. Druhá, praktická část práce 

bude zaměřena přímo na návrh a výrobu cementu, připraveného ze slínku 

na bázi fluidního popílku. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části disertační práce jsou zjišťovány vlivy výroby cementu 

na znečišťování ovzduší. Tato problematika je v dnešní době velmi vyhledávaným 

tématem průmyslu a je třeba mu věnovat pozornost. Téma snižování emisí, resp. 

oxidu uhličitého, je velmi rozsáhlé, a to jak co do pochopení komplexní problematiky, 

tak i následného prozkoumání možných řešení. V této kapitole je zahrnuta rešerše 

o řešení této problematiky v zahraničí. 

1 CEMENTÁRNY A VLIV NA ZNEČIŠŤOVÁNÍ 

OVZDUŠÍ 

Tato kapitola je zaměřena na otázku vlivu cementářského průmyslu na 

znečišťování ovzduší. Opravdu se tato oblast průmyslu řadí mezi největší producenty 

škodlivin? Jak jsou na tom cementárny v porovnání s ostatními oblastmi průmyslu? 

Jakými je zatíženo emisemi? Je dnes cementárna ekologickou zátěží pro své okolí? 

V první řadě je třeba zmínit, že s ustálením ekonomické nerovnováhy v posledních 

letech se situace změnila, a to k lepšímu. Graf 1 znázorňuje pomalý nárůst výroby 

cementu, spolu s domácí spotřebou. S trochou nadsázky bychom mohli říci, že by 

tento trend mohl pokračovat i v nejbližších letech. (Svaz výrobců cementů ČR, 2008-

2017) 

 

Graf 1: Spotřeba a množství cementu v ČR 
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Jak již bylo řečeno v úvodu, dnes je velmi diskutovaným tématem ochrana ovzduší 

a snížení dopadu průmyslu na životní prostředí. Cementárny dnes ke své výrobě 

používají rozličná paliva. Jako při každém spalování i při výrobě cementu vznikají 

spaliny, ale je „dým“, který vychází z komínů tak škodlivý? Tato problematika je 

velmi obsáhlá a v každé cementárně najdeme odborníka, který se věnuje převážně 

jen této otázce.  

První proměnou, která je ve výrobě cementu jedna z nejdůležitějších, je 

palivo používané při vypalování slínku. O tomto tématu pojednává samostatná 

kapitola 3. 

Jelikož se čím dál častěji a hojněji využívá tuhých alternativních paliv (TAP), je 

nedílnou součástí každé cementárny respektování směrnice o průmyslových emisích 

2010/75/EU. (Českomoravský cement a.s., 2016) 

Z různých zdrojů, které se zaměřují na problematiku emisí v průmyslu se můžeme 

dočíst, že cementárna je vlastně, díky dodržování všech pravidel, jeden z nejmenších 

producentů emisí.  

V jednom z dokumentů Svazu výrobců cementů ČR je porovnáno množství emisí 

při spálení jedné tuny paliva v cementárně, elektrárně a v kotli na tuhá paliva v 

rodinném domku. Z jejich porovnání bylo patrné, že kromě NOx jsou emise všech 

škodlivin z cementárny oproti jiným zdrojům nejnižší. Avšak vysoké emise NOx jsou 

daní za vysokou účinnost cementárny při likvidaci ostatních škodlivin a jsou 

způsobeny vysokou teplotou v technologickém procesu. Tyto emise jsou však dnes 

omezovány speciální technikou selektivní nekatalyckou redukcí. 

V porovnání emisí těžkých kovů vyplynulo, že rodinný dům by vyprodukoval 

cca 0,75 g/tpaliva těchto emisí, kdežto u cementárny je to okolo 0,2 g/tpaliva. To je 

dáno procesem výroby slínku, kde jsou těžké kovy přednostně pevně navázány 

na krystalovou mřížku vznikajících slínkových minerálů, čímž je minimalizováno jejich 

vypouštění v rámci emisí do ovzduší. Vazba atomů kovů je tak pevná, že nedojde 

ani k jejich následnému vyluhování při aplikaci výrobku, a proto vyráběné cementy 

vyhovují přísným podmínkám pro styk s pitnou vodou. (Svaz výrobců cementů ČR, 

2008-2017) 
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1.1 Emise produkované v cementářském průmyslu 

1.1.1 Škodliviny 

Průmyslové exhalace obsahují řadu plynných složek, které nepříznivě ovlivňují 

životní prostředí. (Hoffman & Novák, 2002) V průmyslově vyspělých zemích se 

předpisy a zákony omezují na emise těchto plynných škodlivin (Tabulka 1:): 

• oxidy síry SOx 

• oxidy dusíku NOx 

• chloru Cl2  

• chlorovodíku HCl 

• fluorovodíku HF 

• oxidu uhelného CO 

• oxidu uhličitého CO2 

• uhlovodíků CmHn 

• ionty CN- 

 

Tabulka 1: Specifické emisní limity pro cementářské pece tepelně zpracovávající 

odpad společně s palivem dle vyhlášky č. 415/2012 Sb. o přípustné 

úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení 

zákona o ochraně ovzduší 

Znečišťující látka Emisní limit [mg.m-3] 

TZL 30 

NOX 500 

SO2 50 

TOC 10 

HCl 10 

HF 1 

 

(Českomoravský cement a.s., 2016) 

1.1.2    Snižování emisí 

Existuje několik postupů, které se využívají ke snižování emisí převážně ze 

spalovacích zařízení pro fosilní paliva odlišující se vybavením a technikou. 

Tyto různé způsoby opatření se rozdělují do dvou kategorií, tj. na primární 

a sekundární. Primární opatření jsou zejména změna paliva a modifikace spalování, 

sekundární opatření pak čištění již vzniklých spalin, omezující emise vypouštěné 
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do ovzduší. Na následujícím znázornění (Obrázek 1) jsou ilustrovány hlavní 

možnosti redukce emisí znečišťujících látek ze spalovacích procesů. (Kurfürst, 2008)   

 

Obrázek 1: Hlavní možnosti redukce emisí znečišťujících látek ze stacionárních 

spalovacích procesů 

Primární opatření pro snížení emisí 

• záměna paliva: z pevného na kapalné a naopak, změna vzájemných podílů 

různých druhů paliv 

• modifikace spalování: snižování výkonu, modifikace hořáků, modifikace 

spalování uvnitř topeniště, modifikace vzduchu a paliva (např. recyklace 

spalných plynů, mísení paliva se vzduchem předem, využití aditiv, promísení 

paliva, sušení, jemné mletí, zplynování atd.) 
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Sekundární opatření pro omezení emisí tuhých znečišťujících látek 

Během spalování fosilních paliv přechází minerální látka do popela a částečně 

opouští kotel se spalinami jako polétavý popílek. Rozptýlené částice ve spalinách 

jako polétavý popílek tvoří primární hmotné částice, které vstupují 

do odlučovacího zařízení.  

Charakteristiky a množství popílku závisejí na použitém palivu, například 

na minerálním složení uhlí a typu spalování. Složení uhlí a obsah nespáleného uhlíku 

v polétavém popílku ovlivňuje odolnost a soudržnost popílku a tudíž i výkon zařízení 

k omezení částic. Typ spalování působí na rozložení částic v polétavém popílku dle 

velikosti a tudíž na emise částic. K odstraňování hmotných částic ze spalin se obvykle 

používají různé technologie, jako jsou elektrostatické odlučovače, tkaninové filtry 

a mokré skrubry.   

(Kurfürst, 2008) 

Oxidy síry 

Zdrojem síry jsou převážně pyrit a markazit. V cementářské surovině je 

síra obvykle ve formě sirníku nebo organické síry. Jako taková se ze suroviny vypaří 

a cca 30 % i více pak odchází z prvního stupně výměníku. Z celého spalovacího 

systému se využívá cyklického oběhu odpadních plynů z pece pro předehřev 

suroviny Pro lepší spalování se přidává kyslík, který obvykle zoxiduje jakékoliv sirníky 

na SO2. Část uvolněného SO2 se pak může zachytit v surovinovém mlýně na jemně 

mletých částicích suroviny. 

Koncentrace emisí SO2 závisí na obsahu síry (zejména pyritické) ve vstupní 

surovině. 

Emisní limit pro cementářské pece pro SO2 je pod 400 mg.m-3, základní emisní 

limit bez výjimek, umožněných v NV č. 415/2012 Sb. v platném znění, tj. SO2 je nad 

50 mg.m-3. 

(Českomoravský cement a.s., 2016) 

Primární opatření k odstranění oxidů síry 

Jsou to mechanické, chemické, fyzikální postupy pro snížení obsahu síry v palivu 

nebo zvýšení tepelné resp. elektrické účinnosti elektrárny, čímž se relativně sníží 

emise na jednotku produkce. 
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Sekundární opatření pro snížní emisí oxidů síry  

Jde o odstraňování sloučenin síry ze spalin (označují se „end of pipe“). Podle 

druhu nakládání s produktem odsiřovacího procesu značíme tyto procesy jako: 

• regenerativní (opakované využití komponenty uvolněním zachycených 

sloučenin síry a získání aktivní komponenty v původním stavu) 

• neregenerativní (zachycená síra je deponována s aktivní komponentou, 

na niž je vázána) 

Obecný přehled užívaných technologií podle záchytu oxidů síry: 

• Metody aditivní:  

- injektáž vápna či vápence nad zónu plamene 

- injektáž zemního plynu, vody a sek. vzduchu s aditivem 

- fluidní spalování uhlí s přídavkem CaCO3 ve fluidní vrstvě 

- s cirkulující fluidní vrstvou 

• Polosuché a suché metody: 

- vstřikování aktivovaného vápna do spalin a následná filtrace tuhé fáze 

- rozprašovací sušárny 

• Absorpční, mokré procesy: 

- neregenerativní, zachycená síra je vázána v produktu procesu  

- regenerativní, aktivní komponenta je regenerována pro opětovné 

použití 

• Katalytické metody: 

- katalytická oxidace SO2 na SO3 

• Adsorpční procesy: 

• regenerativní adsorpce např. na aktivním koksu a regenerace párou 

nebo horkým pískem 

Nejvíce využívané odsiřující zařízení jsou na principu neregenerativním, 

při kterém se využívá absorpčních činidel. Ta jsou pak odváděna spolu s vázanou 

sírou jako produkt či odpad. Nejrozšířenějšími představiteli těchto procesů jsou 

mokré vápencové a vápnové vypírky. V USA je podíl těchto zařízení zhruba 90%, v 

Japonsku asi 85% a v Německu asi 70% ze všech dosud postavených. V nedávné 

minulosti se zvýšil počet jednotek pracujících na principu rozprašovacích sušáren. 

Mezi tyto metody patří i aditivní metody, používané u klasických kotlů jako intervenční 

a perspektivní, dnes užívané u fluidních spalovacích zařízení. 
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Ke snížení emisí oxidu siřičitého využíváme absorbentů v systémech spalování ve 

fluidním loži. Jsou na tom založeny všechny integrované systémy odsiřování. 

Omezují teplotu spalování asi na 850 °C, kde běžně vyžívaným absorbentem je CaO, 

Ca(OH)2 nebo CaCO3. Tato technika je využívána hlavně ve velkých kotlích 

vytápěných uhlím.  

Dalším takovým opatřením je využití nízkosirného paliva, které může značně 

omezit emise SO2. Vyplatí se ovšem tam, kde je možná dodávka těchto paliv a závisí 

i na typu použitého zařízení. 

Sekundárních opatření k redukci SO2 existuje celá řada. V současnosti v 

podmínkách České republiky se uplatňují především dvě dříve zmíněné metody. Jde 

o mokrou vápencovou vypírku a polosuchou metodu odsíření spalin. Mokrá 

vápencová vypírka je investičně dražší, ale provozně levnější (použití vápence 

jako sorbentu). Tímto způsobem lze dosáhnout výstupních koncentrací nižších než 

200 mg.m-3. Druhý způsob tzv. polosuchá metoda odsíření realizovaná rozprašovací 

sušárnou je investičně méně náročná, ale výstupní hodnoty koncentrace SO2 je v 

rozmezí 800-1200 mg.m-3, což je několikrát vyšší množství, než je tomu u 

mokrého způsobu.  

Využíváme-li znalostí o oběhu oxidů síry v pecním systému, víme tedy, že 

tyto prchavé látky se dostávají do rotační pece prostřednictvím surovin nebo paliv 

a to ve formě sloučenin alkálií, síry, a chloru. Tyto sloučeniny se při vysokých 

teplotách ve slinovacím pásmu a v plamenu převážně rozkládají a odcházejí z 

pásma výpalu ve formě par. Při poklesu teploty dochází k přechodu do tekuté a pevné 

fáze, která způsobuje nalepování suroviny převážně v šachtě za pecí a ve spodní 

části výměníkového systému. Část těchto pevných sloučenin je odnášena zpět 

do pece směrem k plamenu, kde se opět odpaří a celý cyklus se opakuje. 

Aby byl narušen tento cyklus, využívá se tzv. bypass. Tento bypass se nachází v 

místě za pecí, v prostoru před kondenzací, kde se extrahuje část kouřových plynů 

spolu s prachem a jsou odvedeny pryč z dalšího oběhu v peci. Množství 

odvedeného prachu ze systému činí okolo 2-15 hm. % síry. Zamezuje se tak možnost 

zvyšování jejich koncentrace.  

To znamená, že extrahovaná část kouřových plynů spolu s prachem je prudce 

ochlazena a pevné části se filtrací oddělí od kouřových plynů.  Výstupem z filtru je 

prach s vysokou koncentrací solí. 
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Obrázek 2: Schéma oběhu SOx  [zdroj: internet]  

Ve slínku zůstává síra běžně v množství 0,1-0,5 %. V přítomnosti síry dochází ke 

snížení teploty rozkladu vápence cca o 10-80 °C, dále se urychluje tvorba belitu 

a některé sírany se při vyšších teplotách rozpadají a vytváří vysoce aktivní CaO. Z 

tohoto důvodu se intenzifikují procesy rozpouštění belitu a volného CaO v tavenině 

a tím se urychluje krystalizace alitu. 

V reálných surovinových směsích může být obsah síry 0,5-1 %, za předpokladu 

přítomnosti alkálií, které by ji vyvázaly. Při vyšším obsahu síry dochází k některým 

negativním vlivům a nechtěným reakcím, jako je například tvorba sulfoaluminátů 

místo C3A a proces tvorby alitu by byl zpomalen. 

Obsah síry je limitován normovými předpisy, kdy nesmí být v surovině více než 

2 % síry jako SO3 a ve slínku max. 3,5 % SO3. 

Emise SO2 
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Obrázek 3: Koncentrační profil sloučeniny síry v moučce [zdroj: internet] 

Vnější bilance síry: 

Největší část síry se do systému dostává surovinou a zároveň největší část 

odchází ve slínku (48–77 hm. %). Prach z bypassu vynáší ze systému kolem 2–15 

hm. % síry. Čištěný plyn představuje 5–13 hm. % celkového výstupu síry ze systému.   

Tabulka 2: Vnější bilance síry 

Vstupy Slín Vápenec 
Černé 
uhlí 

Hnědé 
uhlí 

Sekundární 
palivo 

Ostatní Celkem 

kg 
SO3/h 

673 28 193 53 95 259 1301 

% 52 2 15 4 7 20  

 

Výstupy 
Čištěný 

plyn 
Bypassový 

prach 
Surovina v 

silech 

Uhelný 
prach v 
silech 

Slínek Celkem 

kg SO3/h 112 41 333 316 856 1658 

% 7 2 20 19 52  

 

Vnitřní bilance síry: 

Kolem 75–90 % síry se dostává do systému ze suroviny a zbytek z paliva. Mezi 50 

až 70 % síry odchází spolu se slínkem. 
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Část síry odchází v podobě odprašků bypassem (2–4 hm. %). Podstatná část síry 

odchází pecními plyny, 7–28 % a prachem 4-17 hm. %.  

Tabulka 3: Vnitřní bilance síry 

Vstup 
Pecní 

moučka 
Černé uhlí 

Hnědé 
uhlí 

Sekundární 
palivo 

Celkem 

kg SO3/h 1100 193 53 95 1441 

% 76 13 4 7   

 

Výstup 
Nečištěný 

plyn 
Prach 

Bypassový 
plyn 

Bypassový 
prach 

Slínek Celkem 

kg SO3/h 346 146 8 41 856 1397 

% 25 10 1 3 61   

 

(Fridrichová & Gemrich, 2010) 

Oxid uhličitý 

Oxid uhličitý je atmosférický plyn složený z jednoho atomu uhlíku a dvou atomů 

kyslíku.  

Pochází z rozmanitých přirozených zdrojů, jako je například sopečná činnost, 

spalování organických látek a dýchací procesy žijících aerobních organismů. Umělé 

zdroje oxidu uhličitého jsou hlavně od spalování různých fosilních paliv pro výrobu 

energie, nebo využívání dopravy apod. 

Jako všechny tří a víceatomové plyny odráží oxid uhličitý část tepelného záření 

zemského povrchu nazpět, a spolu s dalšími složkami atmosféry se tak podílí 

na vytváření skleníkového efektu. 

(Noskievič, 2009) 

Omezení emisí oxidu uhelného a uhličitého v cementárnách lze omezit dokonalým 

vedením spalovacího procesu a dosažením co nejvyšší účinnosti spalování paliv. 
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1.2 Zahraniční cementárny 

V této krátké kapitole je představení některých zahraničních cementáren a jejich 

snižování CO2 v rámci EU, které jsem za své studium navštívila. 

1.2.1 Cementárna Portugalsko 

V rámci svého studijního pobytu v Portugalsku jsem měla možnost navštívit jednu 

z tamních nejmodernějších cementáren. 

Jedním z největších producentů cementu v Portugalsku je společnost Secil. 

Tato společnost se pyšní roční produkcí okolo 4 milionů tun cementu a splňuje tak 

cca 35 % poptávku v celém Portugalsku. Ačkoliv je výroba cementů hlavní činností 

této společnosti, Secil vlastní okolo 40 společností produkujících již produkty jako je 

beton, betonové prefabrikované výrobky, hydraulické vápno, omítky, obklady, sololit 

a další. 

Společnost Secil má 3 závody na výrobu cementu:  

Secil-Outão – jedna z největších cementáren v Portugalsku, mají 6 pecí, z čehož 

každá má kapacitu 1000 tun za den, k produkci využívají nejmodernější způsob 

získávání slínku, tedy suchým procesem; celkově mají produkci cementu přibližně 

2 miliony tun; mají zde jednu z nejmodernějších balíren cementu 

Maceira – Liz – jedna z nejstarších cementáren, otevřena 1923; tato cementárna 

používá jako první pokročilejší technologie, tedy používali jako první krátké pece; 

produkce této cementárny je přibližně 1,35 milionu tun za rok 

Cibra – Pataias – cementárna produkující jak bílý cement, tak šedivý cement (ten 

již v nižším množství cca 380 tis. tun) 

1.2.2 Cementárna Maceira-Liz 

Spolu se svými kolegy doktorandy v čele s prof. Barroso de Aguiar jsme 

navštívili cementárnu Maceira-Liz v oblasti Leira, nedaleko Lisabonu. V této 

cementárně se nás ujala přímo manažerka závodu, která nás spolu se svým kolegou 

technologem provedli celou cementárnou.  

Jako první jsme v cementárně navštívili vápencový lom, který se přímo nachází 

v areálu cementárny. Stejně jako je tomu u nás, tak i zde jsou již vidět počátky 

rekultivačních prací v místech již nevhodných pro těžbu. V nedaleké blízkosti se 

nachází předhomogenizační skládka, spolu se skladem korekčních surovin. 
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Cementárna Maceira-Liz používá systém tzv. suché výroby. V těsné 

blízkosti cementárny se nachází skládka starých pneumatik. Nedaleko je pak 

i skladiště odpadu, u nás pod označením TAP. Tyto dva druhy odpadu jsou 

používány v určitém množství spolu s plynem k výpalu slínku. 

Semletá surovina z předhomogenizační skládky je po korekci přemístěna 

do homogenizačních sil. Odtud pak klasicky výměníkovým systémem do pece. V 

této cementárně mají dvě „jednotky“ tj. dva výměníkové systémy a dvě pece.  

V posledních letech však byly portugalské cementárny, stejně jako naše 

cementárny, donuceny k modernizaci svého pálicího cyklu. Jelikož je nedílnou 

součástí paliva pro pálení stále více nestandardních příměsí (pneumatiky apod.), 

byla cementárna nucena investovat do lepšího systému odvětrávání pecí, tj. využití 

bypassů. V době návštěvy cementárny byl bypass již připraven pro vlastní montáž.  

Cementárna Maceira-Liz produkuje několik druhů šedivých portlandských 

cementů. Mají pro nás známé klasické portlandské cementy od pevností 32,5R 

do 52,5R, dále pak struskové cementy, pucolánové cementy apod. 

 

 

 Obrázek 4: pecní systém s připraveným bypassem k montáži 
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Obrázek 5: pohled na cementárnu 

Cementárna Slovinsko 

V rámci týdenní zahraniční exkurze se studenty jsme navštívili cementárnu 

Trbovlje ve Slovinsku – v té době ještě Holcim, dnes již patří pod Lafarge viz Obrázek 

6. Díky svému umístění je ve firmě LAFARGE interně prezentována jako příklad 

trvale udržitelného rozvoje. Modernizace závodu a investice do ochrany životního 

prostředí vytvořily „zelenou továrnu”, která získává body také za řadu regionálních 

iniciativ. Každý rok jsou veřejně vysazovány stromy, v lomu závodu žije populace 

divokých králíků, školy profitují ze seminářů na téma ochrany životního prostředí, 

apod. 

 

 

Obrázek 6: Cementárna Trbovlje 
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2 VÝROBA CEMENTU 

  

Obrázek 7: Schéma výroby cementu 

[7] 

V současnosti je provozována výroba cementu v České republice v pěti lokalitách, 

Českomoravský cement se sídly v Praze - Radotíně a Mokré, dále Cement Hranice 
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na Moravě, Cemex se sídlem v Prachovicích a Lafarge Cement v Čížkovicích. 

Vzhledem k tomu, že jsou jejich výrobní postupy (suchý způsob) prakticky stejné, 

jejich výrobní technologie je demonstrována na schématu výroby cementárny 

Radotín (viz  Obrázek 7) 

2.1 Technologie výroby  

2.1.1 Těžba, drcení a skladování surovin 

Většina cementáren má ve své blízkosti i svůj vlastní lom. Cementárna Radotín 

využívá vápence ze tří vlastních lomů - Hvížďalka, Špička a Loděnice. 

Pro korekci a zvýšení kvality těchto vápenců ve výrobě využívá i dovážený vápenec 

z Velkolomu Čertovy schody a Mořiny. Složení jednotlivých vápenců je vždy 

zjišťováno na rentgenfluorescenčních analyzátorech ze vzorků vrtné moučky.  

Tyto rozbory jsou prováděny vždy před jednotlivými clonovými odstřely. Na základě 

znalostí o ložisku, výsledků rozborů a požadavků na skladbu suroviny pro výpal se 

poté stanoví poměry pro svoz jednotlivých typů vápenců. 

 

 

 Obrázek 8: Drtírna, lom Špička 

Rozpojená rubanina je dopravována z jednotlivých etáží nákladními auty k výchozí 

drtírně (Obrázek 8). Vápencová drť je z násypky dopravována článkovým podavačem 

do čelisťového drtiče, a dále pak dopravním pasem do následující drtírny s 

kladivovými drtiči. Takto podrcená je dále přepravena dopravními pasy na 

předhomogenizační skládku. 

  

2.1.2 Výroba surovinové moučky 

Předhomogenizační skládka slouží jako mezistupeň při přípravě suroviny pro 

výpal slínku. Jejím hlavním přínosem je vyrovnávání chemismu vápence 



Ing. Jana Stachová                    Snižování emisí CO2 při výpalu hydraulických pojiv 

32 

(homogenizaci) před vstupem do surovinových mlýnů a jako meziskládka 

podrcených vápenců. Předhomogenizační skládku využívá většina našich 

i zahraničních cementáren, ale najdou se i takové, které je ze svého 

výrobního procesu zcela vyjmuli a nevyužívají ji, jako např. cementárna Mokrá. 

Při odtahu suroviny z předhomogenizační skládky na předdrcení a mlýnici 

suroviny se přidává dle vypočteného množství Fe-korekce, korekční vápenec, popílek 

a energosádrovec. 

  

Obrázek 9: Předhomogenizační skládka, retenční nádrž 

K dalšímu rozdružení materiálu je používán odrazový drtič.  

 

 

Obrázek 10: Surovinová mlýnice 
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Podrcený materiál je dále zjemňován ve dvou kulových trubnatých mlýnech. V 

této pneumatické oběhové mlýnici jsou využívány odpadní kouřové plyny z 

výměníkového systému (330-370 °C) k předsušení materiálu. Semletý vápenec je 

unášen vzduchem do třídičů, ze kterých je jemná část unášena do cyklonových 

odlučovačů a hrubší část - krupice je odvedena zpět skluzem do mlýna. Odloučená 

surovina je vzdušným žlabem dopravována do elevátoru a odtud žlaby do zásobníků 

na mletou surovinu.  

Zásobníky jsou železobetonová sila, která tvoří zásobu suroviny pro rotační pec. 

Také zde dochází k homogenizaci materiálu, a to při řízeném transportu přepouštěné 

suroviny z primárních do sekundárních sil.  

 

Obrázek 11: Železobetonová sila 

2.1.3 Výpal slínku a výroba cementu 

Již dokonale zhomogenizovaná surovinová moučka je elevátory dopravována 

do zásobníků rotačních pecí a odtud mezi první a druhý stupeň čtyřstupňového 

výměníkového systému Humboldt. Postupem moučky výměníkem se surovina 

postupně ohřívá, kdy na vstupu do vlastní pece je pak teplota předehřáté suroviny 

cca 750 °C. Řada čidel, kontroluje teplotu na jednotlivých stupních předehřevu, ale 

též zanešení jednotlivých stupňů. Je tedy možné korigovat spad směsi systémem tak, 

aby nedocházelo k nerovnoměrnému předehřívání moučky před vlastním pálením, 

kdy se tím předchází nerovnoměrnosti chemického složení výsledného slínku. 

Na boční straně přechodové komory mezi výměníkovým systémem a rotační pecí je 

instalováno odsávání části plynů do směšovací komory a bypassu. Je tak narušen 
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koloběh nechtěného chlóru a tím sníženo lepení suroviny ve výměníku. Ostatní plyny 

jsou odvedeny do elektrofiltrů nebo do hadicových filtrů, které jsou efektivnější (záleží 

na každé cementárně, jaký způsob filrace využívá). 

  

Obrázek 12: Výměníkový systém, rotační pec 

2.1.4  Postup výpalu slínku 

Předehřátá surovina vstupuje do pece skluzem ze IV. výměníku, který je vybaven 

sondou na odběr vzorků kouřových plynů ke stanovení O2 (0,0-6,0%), CO (0,0-1,5%). 

Množství těchto oxidů se řídí přídělem paliva a surovinové moučky do pece. 

Ve vlastní rotační peci probíhá postupně celý proces slinování. Pec je teoreticky 

rozdělena na tepelná pásma. Předehřívacím a dekarbonizačním pásmu 

teplota suroviny roste přibližně na 900-1200 °C. Dokončuje se zde dekarbonizace 

CaCO3 a MgCO3 za vzniku velkého množství volného CaO. Slínkové minerály 

začínají vznikat reakcí volného CaO, SiO2 a R2O3. Tyto reakce probíhají v tuhém 

stavu, kdy se práškovitá hmota mění na větší granule (granálie). Při teplotě 1300 °C 
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se začíná tvořit tavenina, která reakce urychluje a začíná se tvořit větší část 

dikalciumsilikátů C2S, aluminátů C3A5, C3A a aluminátferitů C4AF. Množství 

volného CaO se postupně snižuje. 

Ve slinovacím pásmu je počáteční teplota cca 1300 °C a zvyšuje se přibližně 

na 1400-1450 °C. V tomto pásmu dochází k vytvoření tekuté fáze, reagující s 

produkty reakcí v tuhém stavu. Na počátku vstupují do tekuté fáze C4AF, C3A, MgO, 

CaO a jen C2S zůstává v tuhé fázi. Až při nárůstu teploty se značná část C2S 

rozpouští v tekuté fázi a reaguje s volným CaO za vzniku C3S, který se následně 

vylučuje z tekuté fáze v krystalické formě. Teplota na konci slinovacího pásma opět 

klesá na počátečních 1210 °C. Touto teplotou je ukončen proces slinování a tekutá 

fáze začíná tuhnout. Nastává proces intenzivního chlazení slínku např. na roštovém 

chladiči typu Fuller. 

Roštový chladič je rozdělen na 3 komory s vlastními ventilátory. K dosažení 

kvalitního ochlazení slínku se reguluje výška ložné vrstvy materiálu, kdy při výstupu z 

chladiče má slínek teplotu cca o 80 °C více než je okolní teplota. Větší kusy slínku 

jsou rozdrceny v drtiči a následně je jemně granulovaný materiál odtahován 

do zásobních sil. 

2.1.5 Mletí cementu 

K mletí cementu slouží dva dvoukomorové mlýny, kde se semílá dohromady slínek 

a další korigující suroviny jako je např. sádrovec, vápenec, struska. 

Semletý materiál vypadává do čeřícího žlabu a přechází na rozmetací talíř třídiče. 

Cement je roztříděn a veden buď zpět do mlýna (hrubá frakce) nebo je dopravován 

po ochlazení na 60-65 °C do cementových sil.  

Z těchto zásobních sil je cement expedován jako volně ložený do autocisteren 

nebo železničních cisteren. 

(Korynta, 2010) (Ryšánek & Bohuněk, 2009) 
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2.2 Chemické a mineralogické složení portlandského slínku 

U cementů určujeme jeho chemické a mineralogické složení, kde je sledováno tzv. 

fázové složení. Obsahy jednotlivých slínkových minerálů určené z fázového složení 

stanovují hlavní vlastnosti slínku a následně cementu. Slínek portlandského cementu 

se skládá ze čtyř základních fází: alit, belit, mezerní hmota tmavá a mezerní 

hmota světlá (viz Obrázek 13). Minoritními složkami jsou volné vápno, periklas 

či alkalické sírany (Na2SO4, K2SO4). 

 

Obrázek 13: slínkové minerály - alit (1), belit (2), C3A (3), C4AF (4), pór (5) 

 Chemické vzorce, zkratky a podíly jednotlivých fází jsou uvedeny v Tabulka 4. 

Slínkové fáze vznikají reakcí surovinové moučky, jež obsahuje hlavně CaO, SiO2, 

Al2O3 a Fe2O3 v přesných poměrech viz Obrázek 14. (Taylor, 1990) 

Tabulka 4: Přehled hlavních slínkových minerálů 

Název Vzorec Označení 
Zastoupení 

(%) 
Hydratační 

teplo (kJ.kg-1) 
Rychlost 

hydratace 

Trikalciumsilikát C3S alit 60-65 500 rychlá 

Dikalciumsilikát C2S belit 20-25 250 střední 

Trikalciumaluminát C3A  08.10 860 
velmi rych

lá 

Tetrakalciumaluminát 
ferit 

C4AF 
Brownmillerit

celit 
07.10 420 rychlá 
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Obrázek 14: Reakce v průběhu výpalu surovinové moučky až do vzniku slínku 

C3S – trikalciumsilikát – Alit 

Trikalciumsilikát je nejvýznamnějším minerálem slínku p-cementu. Bývá 

označován jako alit, protože obsahuje zpravidla v tuhém roztoku malé množství 

Al2O3, MgO a Fe2O3. Alit je po stránce kvalitativní a kvantitativní hlavní součástí 

slínku, v němž dosahuje množství cca 65 %. 

Trikalciumsilikát je sloučenina nejbohatší na CaO. Taje při 2150 °C za vzniku 

pevného CaO a taveniny. Pod teplotou asi 1250 °C je nestabilní a rozkládá se 

na CaO a dikalciumsilikát, jak uvádí rovnice č. 1.  

 

3CaO∙SiO2 → CaO + 2CaO ∙SiO2                   (1) 

 

K tomuto nežádoucímu rozkladu dochází pouze při velice pomalém chlazení 

okolo teploty 1264 + 3 °C. S přítomností cizích iontů v krystalové mřížce klesá 

teplota rozkladu. Některé cizí ionty mohou rozklad zpozdit, jiné ji urychlit. Ve slínku p-

cementu se trikalciumsilikát nachází v nestabilním podchlazeném stavu. 

Ve slínku p-cementu má trikalciumsilikát hlavní účast na vývoji pevností, 

a to zejména během prvních 28 dní. Alit, neboli modifikace C3S stabilizovaná 

různými cizími ionty, je obecně více hydraulický než čistý C3S, a proto nabývá 

vysokých pevností rychleji než čistý C3S.  C3S se tvoří při vysokých teplotách 

chemickou reakcí v tuhém roztoku, jež je uvedena v rovnici č.2. 

 

3CaO + SiO2 → 3CaO∙SiO2                                (2) 
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Při výpalu slínku je již v systému přítomen C2S, C3S tedy přednostně vzniká reakcí 

v rovnici č.3. 

  

2CaO∙SiO2 + CaO → 3CaO∙SiO2       (3) 

 

C3S může být připraveno ze směsi čistého CaO a SiO2, reakce by však 

potřebovala teplotu alespoň 1500 °C. V průmyslových slíncích alit vzniká 

rychleji mezi teplotami okolo 1350 °C a 1500 °C v přítomnosti taveniny, která se 

skládá přednostně z CaO, Al2O3 a Fe2O3.  Trikalciumsilikát prochází v čistém stavu 

sedmi vratnými modifikacemi, jež jsou uvedeny v schématu č.1. 

Schéma č.1: 

 

 

 

T značí triklinickou modifikaci, M monoklinickou a R romboedrickou. Chlazením 

čisté sloučeniny C3S je dosaženo modifikace T1. Díky včlenění cizích iontů se v 

průmyslových slíncích nachází alit při pokojové teplotě v modifikaci M1 či M3 

nebo směsi M1 a M3, zřídka se vyskytuje modifikace T2. Modifikace M1 a M3 jsou v 

průmyslových slíncích stabilizovány přítomností MgO. Slínky s obsahem 

MgO menším než 0,8 hm. % MgO obsahují alit pouze v modifikaci M1. Se vzrůstajícím 

množstvím MgO v C3S roste i poměr modifikací M3 : M1. C3S se však nikdy 

nevyskytuje pouze v modifikaci M3,krystalová mřížka alitu není totiž schopna pojmout 

větší množství MgO než 2,0 hm. %. Modifikace M1 je naopak stabilizována 

přítomností SO3, nad hranicí 1,2 – 2,4 hm. % obsahu SO3 se ve slínku nachází C3S 

pouze v modifikaci M1. Tedy se vzrůstajícím množstvím SO3 je pro stabilizaci 

modifikace M3 třeba vyšší obsah MgO.  

Přítomnost Al2O3 v tuhém roztoku C3S je omezena 1,0 hm. % a přítomnost Fe2O3 

1,1 hm. %. Nižší absorpce hlinitých a železitých iontů oproti hořečnatým je 

dána většími rozdíly v poloměru iontů mezi Al3+, Fe2+ a Ca2+. Rozdíl poloměrů iontů 

Mg2+ a Ca2+ je mnohem nižší. 
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Čistý trikalciumsilikát obsahuje 73,7 hm. % CaO a 26,3 hm. % SiO2. Alit v 

průmyslových slíncích většinou obsahuje okolo 3–4 hm. % cizích iontů.  

Při hydrataci trikalciumsilikátu dochází k vývoji značného množství hydratačního 

tepla (500kJ/kg). Proto se pro cementy s požadovaným malým vývinem hydratačního 

tepla předepisuje, že jeho obsah má být nižší než 50 %, případně i méně. To samé 

je vyžadováno i pro cementy chemicky odolné, jelikož je pak cement méně odolný 

proti agresivnímu prostředí. Další negativní vlastností je možnost tvorby výkvětů. 

C2S – dikalciumsilikát – Belit 

Je druhým nejvýznamnějším minerálem ve slínku p-cementu. Označuje se také 

jako belit. Množství belitu je ve slínku přibližně okolo 20 %.  

Proces tvorby dikalciumsilikátu je nejlépe patrný z uvedeného schématu 

uvedeného na schématu č. 2. 

Schéma č. 2: 

 

 

Dikalciumsilikát se vyskytuje v těchto krystalových modifikacích – α (hexagonální), 

α’ – popř. α´H a α´L (ortorombické), β (monoklinická) a γ (ortorombická). 

Během ochlazování z teplot nad 1400 °C dochází dále k transformaci  modifikace 

α’ dle následujícího zobrazení: 

Schéma č. 3: 

 

α    α´H              α´L    β    γ 

 

Mimo tyto polymorfy byla dále popsána existence kubické fáze β´, metastabilní 

fáze β, C2S stabilizovaná fáze s SiO2 a hydraulicky aktivní forma β*, vznikající rychlým 

chlazením dikalciumsilikátu a příměsí alkálií. 

1425 °C 1160 °C 670 °C ≤500 °C 
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Pro vznik C2S je třeba, aby slínek nebyl zcela nasycen oxidem vápenatým, aby 

tedy veškerý nezreagoval na C3S. C2S taje při 2130 °C a je stabilní sloučeninou.  

Hydraulicky významnou modifikací je β-C2S. Dalšími modifikacemi jsou α a γ-C2S 

a metastabilní α´. 

Modifikace α- C2S je stálá nad teplotou 1450 °C. Při pomalejším chlazení α- C2S 

vznikají α´- C2S a  ß-C2S. Při zcela pozvolném chlazení vzniká při teplotě 

okolo 725°C modifikace γ – C2S. Vznik této modifikace je nežádoucí, neboť v 

důsledku menší měrné hmotnosti než je měrná hmotnost ß-C2S způsobuje rozpad 

slínku. Kromě toho vykazuje γ – C2S pouze slabé hydraulické schopnosti. 

Belit je modifikace C2S stabilizovaná cizími ionty, přičemž do své krystalové mříže 

je schopen pojmout více cizích iontů (okolo 4–6 hm. %), než je tomu v případě 

trikalciumsilikátu. Cizími ionty bývají v případě průmyslových slínků vždy ionty Al, dále 

mohou být přítomny Na, Mg, P, S, K, Ti, V, Cr, Mn a Fe. Absorpční kapacita cizích 

iontů je nejvyšší v případě β-modifikace. Vysoko teplotní modifikace mohou být 

stabilizovány cizími ionty. V závislosti na povaze a koncentraci jednotlivých iontů 

je možné připravit některé modifikace odděleně. Stabilizátory pak mohou být ze 

sloučenin např. Ca3(PO4)2, Na4P2O7, V2O5, B2O3, SrO, BaO, K2O a kombinace 

Na2O a Fe2O3.  Hydraulické vlastnosti belitu se mění množstvím a  povahou iontů 

přítomných v krystalové mřížce. V přítomnosti trikalciumaluminátu β-C2S hydratuje 

a nabývá pevností podstatně rychleji a jeho dlouhodobé pevnosti se mohou vyrovnat 

až pevnostem trikalciumsilikátu.  

Belit je odolnější proti agresivnímu prostředí, nevytváří výkvěty a díky nižšímu 

vývinu hydratačního tepla je vhodný pro použití v masivních konstrukcích. 

β-C2S se ve formě tuhého roztoku nachází v přírodě jako larnit. Modifikace α’-C2S 

je spojována s minerálem bredigit a α-C2S je podobná minerálu nagelschmidtit. 

C3A – trikalciumaluminát 

C3A obsažený ve slínku je součástí tzv. tmavé mezerní hmoty. Vyznačuje se 

rychlým tuhnutím a tvrdnutím. S vodou tuhne téměř okamžitě, a tím přispívá v prvních 

dnech k vývinu pevností p-cementu. Při pozdějším tuhnutí se však jeho vliv na vývin 

pevností neprojevuje.  

V závislosti na obsahu alkálií, především sodíku, se ve slínku vyskytuje ve třech 

modifikacích – kubické, ortorombické a monoklinické. Dále byly popsány dvě další 

metastabilní modifikace C3A – tetragonální (vysokoteplotní polymorf) a slabě 

krystalická forma, tzv. „proto-C3A“. 



Ing. Jana Stachová                    Snižování emisí CO2 při výpalu hydraulických pojiv 

41 

Při hydrataci trikalciumaluminát dochází k vývinu velkého množství 

hydratačního tepla (860 kJ/kg), proto také cementy s vysokým obsahem C3A nejsou 

vhodné jako tzv. cementy přehradové. 

Trikalciumaluminát je velmi špatně odolný vůči působení agresivního prostředí. 

Přítomnost většího množství C3A ve slínku p-cementu způsobuje též nežádoucí 

objemové změny. 

C4AF – tetrakalciumaluminátferit – Brownmillerit 

C4AF je součástí tzv. světlé mezerní hmoty. Tetrakalciumaluminátferit zvaný 

brownmillerit se zúčastňuje též vývinu pevností p-cementu, 

a to zejména v počátečním období. Hydratační teplo C4AF je poměrně malé (420 

kJ/kg). Vývin pevností C4AF je oproti C3S nebo C3A značně pomalejší. 

Tetrakalciumaluminoferit o složení 4CaO∙Al2O3∙Fe2O3 (C4AF) se vyskytuje také 

jako přírodní minerál. C4AF je tuhý roztok dikalcium feritu 2CaO∙Fe2O3 a dikalcium 

aluminátu 2CaO∙Al2O3. Železitá fáze může být mírně proměnlivého složení 

v závislosti na poměru C2F ku C2A. Okrajové oblasti bývají bohatší na Al3+, proto se 

v nich vyskytuje více C2A, a to v poměru k C2F asi 70 hm. %. Železitá fáze může být 

formulována vzorcem Ca2(AlxFe1-x)2O5, kde 0,0 < x < 0,7, takže C4AF je pouze jedna z 

možností, kdy x = 0,5. 

 Struktura C2F je orthorombická, obsahuje vrstvu oktaedrů [FeO6]9-  a vrtstvou 

tetraedrů  [FeO4]5- s ionty Ca2+ umístěných v dutinách. . Ionty Al3+ nejdříve z poloviny 

nahradí ionty Fe3+ v tetraedrální vrstvě, další jsou stejným dílem rozmístěny 

mezi tetraedrální a oktaedrální vrstvu.  

Kalcium aluminoferit může pojmout cizí ionty do své krystalové mřížky 

v zastoupení až 10 hm. %. Příkladem iontů mohou být Mg2+, které nahrazují Fe3+ 

či Ca2+. 

Inkorporací iontů Mg2+  získává jak kalcium aluminoferit, tak celý slínek a cement 

svoji typickou barvu. Bez iontů Mg2+ by byl slínek zbarven hnědě až tmavě hnědě 

a cement pak světle hnědě až hnědě.  

Kalciumaluminoferit reaguje s vodou velice pomalu a jeho reaktivita klesá 

s vyšším množstvím Fe2O3. Tetrakalcimaluminátferit zajišťuje objemovou stálost 

cementu. Není však odolný proti agresivnímu prostředí. ( 
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Volné vápno a volné MgO (periklas)  

Volné vápno je zbytkem nezreagovaného CaO ze směsi surovin nebo vzniká 

rozpadem C3S. Volné MgO vzniklo z části oxidu hořečnatého, které se 

nezačlenilo formou tuhého roztoku do slínkových minerálů. Obě tyto fáze jsou 

nebezpečné pro svoji expanzivnost po reakci s vodou. MgO a CaO reagují s vodou 

opožděně oproti ostatním slínkovým minerálům, začínají reagovat až po prvním 

zpevnění cementové pasty, rozpínají se a způsobují praskání. MgO je schopno se z 

části začlenit do všech čtyř hlavních slínkových minerálů. Při vyšším obsahu se 

MgO sráží z taveniny ve formě periklasu. Čím rychleji je slínek chlazen, tím menší 

částice periklasu vzniknou, budou rovnoměrněji rozmístěné a nastane tedy menší 

expanze rovnoměrně v celém objemu.  

Dalšími důvody přítomnosti volného CaO je například surovinová moučka, jež 

byla bohatá na vápenec, a ten nemůže zreagovat všechen. Příliš veliká či špatně 

pomletá zrna vápence a křemene způsobí výskyt míst bohatých a chudých na CaO. 

Difúzní cesta pro vytvoření trikalciumsilkátu je příliš dlouhá. Nebo dochází ke špatné 

homogenizaci surovinové moučky, jež vede k místům přesyceným CaO a s 

nedostatkem CaO. V neposlední řadě je teplota výpalu příliš nízká, nevzniká C3A. 

 

Skelná fáze  

Slínek obsahuje okolo 25 hm. % skelné fáze při slinovací teplotě, jež se skládá 

převážně z CaO, Al2O3, Fe2O3 a z menších množství SiO2, MgO a alkálií. Větší část 

skelné fáze krystalizuje jako trikalciumaluminát či kalcium aluminoferit, část tuhne ve 

formě skelné fáze, avšak záleží na rychlosti chlazení. Trikalciumaluminát a kalcium 

aluminoferit z taveniny většinou krystalizují ve formě velmi malých krystalků, skelná 

fáze se pak nachází v oblastech mezi nimi. Optický mikroskop dokáže detekovat 

pouze souvislou oblast trikalcium aluminátu či kalcium aluminoferitu.  

 

Alkálie, SO3 a další těkavé složky  

Slínek portlandského cementu obsahuje okolo 2 hm. % alkálií (tj. součet hm. % 

Na2O a K2O). Alkálie pochází zejména z jílových minerálů a z živce. Slínky vyrobené 

v Evropě většinou obsahují více K2O než Na2O, a to v poměru K2O / Na2O = 1,520. 

Slínek portlandského cementu obsahuje také až 1,5 hm.% SO3. SO3 pochází z 

oxidačního hoření sirnatých sloučenin, které jsou v jistém zastoupení přítomny v 

surovinové moučce nebo v palivu.  Alkálie preferují reakci s SO3, ve slínku tedy 
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vznikají sírany sodné a draselné. Sírany mohou mít vliv na počáteční i pozdější 

pevnost betonu. 

  (Taylor, 1990), (Maltoviny 1, 1993), (Sehnal, 2015), (Structure and 

performance of cements, 2002)   

C4A3S - Kleinův komplex, mineralogicky Yeelimit 

Vzniká výpalem složek ve vhodném stechiometrickém poměru při teplotě 

cca 1200–1250 °C. Yeelimit reaguje velmi rychle (řádově minuty) s vodou za vzniku 

ettringitu, přičemž se uvolňuje značné reakční teplo. Ettringit je hlavním nositelem 

krátkodobých pevností sulfoaluminátového cementu. Protože ettringit není 

sloučenina dlouhodobě stabilní, dochází pozvolna k poklesu jeho pevností. Používá 

se zejména výše zmíněný β-C2S, který může ve vypálené směsi vznikat (vzhledem 

k podobné teplotě reakce) současně s Kleinovým komplexem. Proto se cementy 

na bázi Kleinova komplexu zpravidla doplňují další složkou, která je po rozpadu 

ettringitu nositelem dlouhodobých pevností. Tyto cementy jsou označovány zkratkou 

SAB (sulfoaluminát-belitické cementy). Výroba cementů s obsahem Kleinova 

komplexu našla zatím větší rozšíření zejména v Asii (Čína, Indie). V Evropě se 

sulfoaluminátový cement dosud neujal. Důvodem je patrně značný konzervativismus 

výrobců a spotřebitelů cementu. Dalším nezanedbatelným faktorem jsou emise oxidů 

síry, k nimž může při výpalu Kleinova komplexu docházet. V Evropě platí poměrně 

velmi přísné emisní limity. 

(Nízkoenergetická hydraulická pojiva vyrobená z druhotných materiálů, 2014) 
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3 VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ RESP. DRUHOTNÝCH 

SUROVIN V CEMENTÁŘSKÉM PRŮMYSLU 

3.1 Odpady v cementárnách 

Spalování odpadů v cementářské rotační peci energeticky zhodnocuje odpad, ale 

představuje i velmi výhodné materiálové zhodnocení anorganické složky odpadů. 

Výhodou spalování odpadů v cementárnách jsou hlavně vysoké teploty 

a zaručená oxidační atmosféra při výpalu slínku. Dostatečně dlouhá doba umožňuje 

vysokoteplotní destrukci odpadu v oxidační atmosféře. Dochází většinou 

k bezodpadovému spálení všech organických částic a to bez vzniku popela, kdy ten 

se váže rovnou do páleného slínku. 

Využitím tepelného obsahu organických částic se dá ušetřit na ušlechtilých 

palivech, tedy je to i ekonomičtější. Dále pak nevznikají toxické spaliny, jelikož 

odpady při vstupu do cementářského podniku prochází kontrolou. 

Jedná se tedy o bezodpadovou, ekologickou, hygienickou, ekonomickou 

i hospodářskou likvidaci odpadů s dokonalým zhodnocením jejich energetické 

a materiálové složky se sníženou produkcí emisí. Díky těmto nesporným výhodám 

tak využití odpadů jako paliv v cementářských rotačních pecích přispívá k trvale 

udržitelnému rozvoji. 

Po ekonomické stránce dochází též ke snižování nákladů na výrobu cementů.  

3.2 Elektrárny vs. cementárny 

S nárůstem využívání moderních technologií spalování ubývá míst, kde by mohl 

být spalován odpad.  
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Obrázek 15: elektrárny v ČR (zdroj: www.cez.cz)  

Většina uhelných elektráren spaluje hnědé uhlí a v řadě elektráren je spolu s uhlím 

spalována biomasa. Elektrárenská Společnost ČEZ realizovala v letech 1992 až 1998 

jeden z nejrozsáhlejších ekologických programů v Evropě. V rámci tohoto programu 

proběhla v elektrárnách výměna zastaralé technologie za moderní (tzv. retrofit). 

Cílem bylo dosažení snížení emisních látek a přitom ke zvýšení účinnosti kotlů. 

Docházelo ke komplexní obnově bloků při vynaložení nižších investičních nákladů, 

než by vyžadovala výstavba nových bloků. Takováto komplexní oprava proběhla 

například u elektrárny Tušimice IIa Prunéřov II. Celkem bylo v uhelných elektrárnách 

instalováno celkem 28 odsiřovacích jednotek a 7 fluidních kotlů, rekonstruovány 

odlučovače popílku a modernizovány řídící systémy elektráren.  

Z důvodu nedostatku paliva v lokalitě nebo neefektivity udržování úrovně 

ekologických parametrů bude brzy ukončen i provoz vybraných bloků. Kromě 

Elektrárny Tušimice I, odstavené již v roce 1998, hodlá ČEZ v roce 2019 zcela ukončit 

provoz Elektrárny Prunéřov I. Tato elektrárna již od roku 2015 bez rekonstrukce 

nevyhovuje zpřísněným ekologickým parametrům podle nové legislativy. Navíc by 

pro ni na Dole Libouš, na potřebnou dobu provozu, nebyl dostatek uhlí. Dalším 
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zařízením, které definitivně do roku 2020 zastaví provoz (také především z důvodu 

nedostatku uhlí), je Elektrárna Mělník III. 

Právě s rostoucí změnou v energetice, kde již nebude možné využívat její vysokou 

teplotu při spalování uhlí a odpadu při výrobě elektrické energie, zbývají cementárny. 

Jen ty využívají pro výpal slínku teplot vyšších než 1400 °C, která je v elektrárnách. 

Jsou tedy již výhradním místem pro spalování některých druhů odpadů. 

 Vysokoenergetická frakce, tak se nazývá vytříděná složka získaná ze 

směsného komunálního odpadu. Používá se jako částečná náhrada surovinových 

složek a ušlechtilého fosilního paliva při výpalu portlandského slínku. Výhodou 

tohoto využití oproti spalování tohoto odpadu ve spalovnách, kde tak vzniká další 

nebezpečný odpad, je přímé využití při výrobě stavebního materiálu. Anorganický 

podíl odpadu je tepelně přeměněn jako součást suroviny a zabudován ve slínkových 

minerálech a organický obsah využit jako palivo a při vysokých teplotách procesu 

rozložen na základní prvky. 

Velice často se mezi odpady vyskytují materiály, které se smí likvidovat pouze 

spalováním. Při teplotách využívaných v cementárnách se tak „přemění“ 

na alternativní palivo. V rámci efektivnosti a ekologičnosti je takovéto spalování 

bráno jako nejvýhodnější a nejbezpečnostnější z hlediska životního prostředí. Využití 

takového materiálu je vždy zohledňováno při výpalu slínku a je s ním 

počítáno při korekcí výsledného slínku. Využívání energetického a 

materiálového obsahů odpadů je upraveno v EU směrnicí 2000/76/ES, která je 

transponována do národní legislativy nařízením vlády č.354/2002 Sb.  

3.2.1 Udržitelnost rozvoje alternativních paliv 

Na grafu č. 

 Graf 2 z dat uveřejněných MPO (Statistika energetického využívání odpadů 

a alternativních paliv 1989–2016, 2017) je zřejmý rostoucí trend využívání 

cementáren pro spalování odpadů. Na grafu č.Graf 3 je i názorně vidět rostoucí 

množství spalování alternativních paliv v cementárnách. Dle nejnovějších informací, 

které jsou v dnešní době nutností dle nařízeních EU se tento trend i nadále zvyšuje. 
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 Graf 2: Energeticky využité odpady a ATP 

  

  

 Graf 3: Využívání alternativních paliv v cementárnách  a vápenkách 

[pozn:   Kapalná alternativní paliva a odpady: ZPO; surový odpadní benzín; SLO;OXO; 

OSB; odpadní ředidla; odpadní oleje; KAP; ETO 10; ETO; Energooil; AROL aj.  OZE: MKM; 

kafilerní tuk; čistírenské kaly; Lipix aj.  Pryž: Pneumatiky celé i drcené; TAP Pryž; Paltas; 

ALTPAL MP05 aj.   Tuhá aditivní paliva: Kormul; sludge; SNO; TPS NATUR aj.  Tuhá 

alternativní paliva: ASAPAL; TAP RUMPOLD; TTS O; TAP Lafarge; Palozo; S.E.R.B.– 

REKLA; nerozlišená TTS; dovozová TAP aj.] 
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Dle zprávy o udržitelném rozvoji společnosti Heidelberg Cement, která 

zpracovávala tyto informace každý druhý rok zjistíme, že plnění cílů v rámci dodržení 

cílů v horizontu do roku 2020 postupuje pozitivním směrem. Prioritou všech 

cementáren je zajistit environmentálně bezpečný, čistý a udržitelný výrobní proces. 

Nejmodernější řízení výroby zajišťuje produkci kvalitního slínku a efektivní 

a ekonomické využití všech vstupních surovin. V dnešní době je to hlavně úspora. 

Proto jsou primární fosilní paliva, jako je uhlí, olej, plyn, nahrazovány palivy 

alternativními. To jsou například tuhá alternativní paliva, hnědouhelný generátorový 

dehet, použitá rozpouštědla nebo kaly. Náš největší producent cementu v ČR 

HeidelbergCement Group si celosvětově zakládá na využívání odpadů a patří 

mezi špičku. Tepelným zpracováním při vyšších teplotách, než jsou ve spalovnách 

dochází k jejich bezpečnému zlikvidování, přičemž jsou současně využívány 

pro jejich energetický a materiálový obsah- bez změn na vlastnostech slínku. 

Jako náhradu splňují i BAT (Best Available Techniques) – „Nejlepší dostupné 

techniky“ v oblasti cementářské výroby. Výsledky jejich měření jednoznačně ukazují, 

že využívání alternativních paliv nemají vliv na zdraví nebo bezpečnost v okolí 

cementáren. Přísná kontrola vstupních parametrů tak zajišťuje, že emise 

znečišťujících látek jsou daleko pod emisními limity. 

(Zpráva o udržitelném rozvoji, 2014), (Statistika energetického využívání odpadů 

a alternativních paliv 1989–2016, 2017) 

3.3 Možné náhrady složek při výrobě slínků (struska, fluidní 

popílek, apod.) 

V cementářském průmyslu je jedním z trendů snižování využití primárních 

vstupních surovin a nahrazení alespoň částečně druhotnou surovinou. Jednají tak 

na základě poptávky zákazníků na vlastnosti cementů a též na snížení ceny 

cementů.  

Dalším trendem je, že se cementárny snaží omezit vylučování CO2 při výrobě 

cementu do takové míry, která souvisí jen se samotným principem výroby. Snížením 

podílu slínku náhradou jinými materiály dochází též ke snížení měrných emisí CO2. 

K dalšímu snížení emisí se dosahuje například modernizací pecních linek, umožňující 

snížení měrné spotřeby paliv a využívání alternativních paliv s obsahem biomasy. 

Jednou ze složek vhodných jako částečná náhrada se již roky používá například 

struska či vysokoteplotní popílek. 
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3.3.1 Struska 

Granulovaná vysokopecní struska (GBS) se používá do cementových směsí již 

po mnoho let. První komerční využití (kolem roku 1859) byla výroba cihel z nemleté 

strusky. Ve druhé polovině 19. století byly objeveny cementové vlastnosti a koncem 

19. století byly vyrobeny první cementové směsi s GBS. Od roku 1950 se směsi mleté 

strusky a portlandského cementu používají běžně. V některých zemích se výraz 

struskový cement používá pro čistou mletou strusku. Prakticky neexistuje směs 

betonu, malty nebo cementového mléka bez použití strusky.  

GBS je vyráběna ze struskové taveniny vznikající při tavení železné rudy ve 

vysoké peci. Rychlé ochlazení vodou nebo vzduchem vytváří sklovitý granulovaný 

materiál s latentními hydraulickými vlastnostmi. Používá se do cementu, betonu, 

malty, cementového mléka a s kamenivem. 

Strusková tavenina se podobá sopečné lávě. Pokud ztuhne, je struska (GBS) 

anorganickým, sklovitým materiálem. Sklovitost je výsledkem obdobných vlastností 

jako má cement. Hlavní složky strusky z hlediska chemického rozboru jsou čtyři: 

CaO, SiO2, Al2O3 a MgO. Dále jsou přítomny i TiO2 a MnO, jež ovlivňují latentní 

hydraulické vlastnosti. Vzhledem k podmínkám při výrobě železa zůstávají těžké kovy 

v železu. Zbylé sledované prvky jsou ve strusce přítomny v obdobném množství, v 

jakém se vyskytují v přírodních minerálech. (EUROSLAG Technický list č.1, 2013) 

Chemické složení strusky je velmi proměnné. Jeho vhodnost bývá posuzována dle 

několika kritérií. Na základě obsahu jednotlivých sloučenin ve strusce lze její kvalitu 

hodnotit pomocí modulů, stejně jak je tomu u cementů. Zásadním kritériem je modul 

zásaditosti Mz: 

                                                                                        (4) 

 Je-li Mz < 1 jedná se o strusky kyselé, při Mz > 1 se jedná o strusky zásadité. 

Dalším důležitým ukazatelem kvality je index F dle Keila, který zohledňuje také vliv 

CaS a MnO: 

                                                         (5) 

Pokud je F<1, je struska nevhodná pro výrobu cementu, od hodnoty 1,5 hovoříme 

o kvalitní a od 1,9 o velmi kvalitní strusce. 
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V kyselých struskách jsou hlavními minerály anortit (CaO·Al2O3·2SiO2) a0diopsid 

(CaO·MgO·2SiO2). V neutrálních0a zásaditých struskách se nejčastěji vyskytují 

gehlenit (2CaO·Al2O3·SiO2), akermanit (2CaO·MgO·SiO2), melilit (tuhý roztok 

gehlenitu a akermanitu), merwinit (3CaO·MgO·2SiO2), 0belit (β-2CaO·SiO2) 

a wollastonit (β-CaO·SiO2). 

Při pomalém ochlazování přechází zásadité strusky do krystalického stavu a hrozí 

zde nebezpečí0silikátového rozpadu strusky, což je ve své podstatě modifikační 

přeměna β-C2S na γ-C2S, která je0provázena zvětšením objemu konečného 

produktu cca o 10 % a snížením0objemové hmotnosti. 

(Indra, 2010) 

Struskový cement  

Průmyslově lze struskový cement vyrobit dvěma způsoby. Buď se jednotlivé složky 

(struska a portlandský slínek) melou odděleně a poté jsou smíchány nebo mohou být 

mlety a míseny společně v rámci jedné operace. V evropské normě na cement EN 

197-1 je uvedeno devět cementových směsí obsahujících strusku s jejím obsahem 

mezi 6 % a 35 % celkové hmotnosti směsi. Struskové cementy jsou dostupné nejen 

po celé Evropě, a i ve většině zemí světa. Jejich nespornou výhodou je nižší celkové 

hydratační teplo, pozvolný nárůst pevností a stálost fyzikálních a chemických 

vlastností. Struska v cementu zvyšuje odolnost proti agresivnímu prostředí. 

Jeho nevýhodou je, že zvyšuje smrštitelnost betonu na suchu. 

(ČSN EN 197-1 ed. 2, 2012) 

Snižování CO2 využitím strusky 

Výroba 1 tuny portlandského cementu v Evropě způsobuje vznik v průměru 

1,2 tuny CO2, zatímco výroba jedné tuny struskového cementu obsahujícím 50 % 

mleté strusky dává vzniknout pouze 0,54 tuny CO2. Tyto data zahrnují emise 

při procesu pálení cementu, spalování fosilních paliv a použití elektrické energie. 

Použití strusky je tak velmi efektivní a ekonomicky přínosná metoda při snižování 

spotřeby energie a emisí CO2 při porovnání s běžnou výrobou cementu. 

 

3.3.2 Vysokoteplotní popílek 

Hlavními energetickými produkty elektráren jsou vyrobená elektřina a teplo. 

Pro výrobu těchto produktů je třeba energie, která je získávána převážně spalováním 

fosilních paliv. Ta pak zanechávají určitý nespalitelný podíl (popílek) v hodnotě 
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okolo 15 % z původního objemu paliva. Popílek je nutné z elektrárny odstranit, 

přičemž je žádoucí, aby byl dále využitý jako sekundární surovina, nikoli jako odpad. 

Popílek, ať již klasický vysokoteplotní či fluidní, se tedy po částečné úpravě 

a za předpokladu splnění technických a zákonných podmínek, dá charakterizovat 

jako vedlejší energetický produkt, který je vzhledem ke svému chemicko-

mineralogickému složení vhodný především v průmyslu výroby stavebních hmot. 

Klasický vysokoteplotní popílek vzniká při spalování uhlí či jiných fosilních paliv 

za teplot cca 1400-1600°C. Co do fázového složení obsahuje především amorfní  

SiO2, poměrně nízké podíly krystalického SiO2 ve vysokoteplotních modifikacích 

cristobalitu a tridymitu i nízkoteplotní modifikace křemene, dále pak mullit, 

3Al2O3.2SiO2, oxidy železa hematit (α-Fe2O3) či maghemit (γ- Fe2O3), event. gehlenit 

(2CaO.Al2O3.SiO2)  

Popílek není hydraulický, tzn. že sám o sobě není schopen reagovat s vodou, tudíž 

ani tuhnout a tvrdnout ve vodném prostředí. Za přítomnosti vápenatých iontů, např. z 

vápna, vápenného hydrátu či cementu, však reaguje a vytváří podobné produkty, jaké 

vznikají při reakci cementu s vodou. Tato schopnost popílku, daná přítomností 

amorfní silikátové fáze, je označována jako pucolanita.  

Cement s popílkem 

Dle ČSN EN 197-1 je možno vyrábět cementy s přísadou 

křemičitého nebo vápenatého popílku, přičemž v ČR se prakticky vápenatý popílek 

nevyskytuje. Křemičitý popílek je jemný prášek převážně z kulatých sklovitých částic 

s pucolánovými vlastnostmi. Musí sestávat hlavně z aktivního SiO2 event. Al2O3. 

Jako celek je povahy amorfní s nízkým podílem krystalických fází, který 

zpravidla nepřekračují 10 %.  

Různé druhy uhlí a různé druhy kotlů používané při procesu pálení produkují 

různou jakost popílku. Nejlépe se uplatňují popílky, jejichž jemnost je přibližně shodná 

s jemností cementu. Všechny tyto druhy popílku jsou v některých evropských zemích 

podle národních zkušeností a tradice používané při výrobě betonu. 

 

3.3.3 Fluidní popílek 

Na rozdíl od vysokoteplotního popílku je při spalování ve fluidních kotlech 

moderních elektráren vrstvě při teplotě 850 °C, tedy o polovinu menší teplota. 

V průběhu disociačního procesu se váže z paliva uvolňovaný SO2 na CaSO4, což má 
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značný význam z ekologického hlediska. V opačném případě by v důsledku obsahu 

oxidu siřičitého v atmosféře vznikaly velmi škodlivé tzv. kyselé deště. Ve 

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 klasickém spalování, je nezreagovaný CaO přítomen ve formě tzv. měkce 

páleného vápna, a je tedy reaktivní. Pro tyto fluidní popílky je též charakteristická 

praktická absence taveniny. 

Charakter filtrového i ložového popílku (název je odvozen dle místa odběru 

za spalovacím prostorem) se výrazně odlišuje ve fyzikálních vlastnostech 

(granulometrie, měrný povrch, hustota, sypná hmotnost), přestože pocházejí z téhož 

technologického procesu. Odlišují se kvantitativně v chemickém i mineralogickém 

složení. Stejně jako u popílku klasického tak u fluidních popílků se projevují kolísavé 

vlastnosti zejména chemického složení, měrné hmotnosti a ostatních parametrů, 

způsobených nestabilitou spalovacího procesu a variabilitou vlastností vstupních 

komponent (uhlí a odsiřovacího činidla). 

Využití fluidních popílků 

Narozdíl od klasických vysokopecních popílků, které se v cementářském průmyslu 

používají při výrobě některých cementů, nejsou dosud s fluidními popílky v českém 

cementářském průmyslu významnější zkušenosti. Tento popílek prozatím 

ani norma neumožňuje využívat, pro jeho poměrně vysoký obsah SO3. 

Využívání fluidního popílku pro stavební účely je jak v České republice, tak i v 

zahraničí ve fázi vývoje. Převážně jsou těmito popílky rekultivovány skládky, event. 

jej elektrárny samy skládkují nedaleko závodů. V lepším případě je fluidní popílek 

využíván pro podkladní vrstvy staveb pozemních komunikací, nebo je používán 

při výrobě pórobetonových stavebních dílců. 

Na ústavu THD, VUT v Brně se již provádí výzkumy ohledně možného využití 

fluidních popílků. Prozatímními výsledky bylo zjištěno, že tyto popílky mají takové 

vlastnosti ukazující na možnost využití fluidních popílků jako surovinové báze 

pro výpal hydraulických pojiv.  Vzhledem k nízkému obsahu CaO mohou fluidní 

popílky tvořit pouze jednu složku surovinové moučky, přičemž druhá složka musí být 

vždy vápenec. Technologickými zkouškami bylo prokázáno možné použití fluidních 
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popílků i pro výpal maltoviny typu portlandského slínku, pokud jsou dodrženy určité 

specifické podmínky. 

(Fečko, 2003), (Popílky ve stavebnictví, 2013) (Ekologie a nové stavební hmoty 

a výrobky, 2005) 

3.3.4 Snižování CO2 za použití fluidních popílků 

Dle prvotních průzkumů na ÚTHD [např. Studium vlastností a možnosti aplikace 

fluidních popílků ve stavebnictví (Vehovská, 2009)], lze předběžně konstatovat, že 

dílčí substituce vápence fluidními popílky v surovinové směsi pro výpal slínku 

portlandského cementu je z hlediska chemicko-mineralogického složení vstupních 

surovin i výsledného produktu možná a může vést až k 10 % snížení emisí CO2. 
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4 CÍLE ŘEŠENÍ 

Disertační práce je zaměřena na využití druhotných surovin typu fluidních popílků 

pro přípravu hydraulických maltovin. Již v předchozích studiích bylo potvrzeno, že 

fluidní popílky jsou pro přípravu surovinové moučky hydraulických pojiv využitelné 

jako jedna ze základních surovin. Avšak vzhledem k nízkému obsahu CaO je nutné 

i nadále dodat vysokoprocentní vápenec. Cílem bylo připravit cement za použití 

fluidních popílků tak, aby se svými vlastnostmi po převedení na cement, rovnal 

portlandskému cementu 42,5 R. V rámci práce byla prováděna korekce skladby 

surovinové moučky dle výsledků jednotlivých etap z dále uvedených analýz. 
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5 METODIKA A POSTUP PRÁCE 

Podle předchozích výzkumů byla práce rozdělena na čtyři etapy. První etapu jsem  

zaměřila na návrh surovinové moučky na základě předchozího výzkumu. 

Byla provedena korekce tak, aby po výpalu došlo k přerozdělení vzniklých slínkových 

minerálů ve prospěch kalciumsilikátů, hlavně alitu. Druhá etapa byla odvislá 

z výsledků první etapy, kdy byla dále provedena modifikace surovinové moučky 

za pomoci Fe-korekce a Si-korekce.  Třetí etapa byla již zaměřena na výpal tří 

vybraných surovinových směsí za použití dvou různých typů fluidního popílku, tj. 

ložového a filtrového. Tyto surovinové moučky byly dále podrobeny vybraným 

zkouškám. Z výsledků zkoušek byly vybrány dvě surovinové moučky, které byly 

následně ve čtvrté etapě podrobeny poloprovoznímu výpalu. Vypálené slínky byly 

převedeny na cement za použití sádrovce jako regulátoru tuhnutí a podrobeny 

technologickým zkouškám.    

5.1 I. Etapa 

Byly zvoleny dvě skladby surovinové moučky tak, aby se množství slínkových 

minerálů přerozdělilo ve prospěch kalciumsilikátů, hlavně pak alitu. Návrh mouček byl 

proveden aproximačně dle předchozího výzkumu, avšak za dodržení požadavků 

na moduly a na kontrolní výpočty dle Boguea. 

Suroviny byly semlety v laboratorním kulovém mlýně a ze vzniklé moučky byly 

vylisovány tablety, které byly dále laboratorně vypalovány po dobu 5 hodin, dle 

předem zvolených režimů, tj. 1250 °C, 1350 °C a 1450 °C. 

U vypálených slínků byla dále provedena chemická analýza a stanoveno 

fázového složení metodami mikroskopické bodové integrace a RTG-difrakční 

analýzy. 

5.2 II. ETAPA 

Dle výsledků první etapy se přistoupilo k další modifikaci surovinových mouček 

za pomoci Fe-korekce a Si-korekce. Dle propočtů tak mělo dojít k lepšímu 

přerozdělení vzniklých slínkových minerálů, kdy by se docílilo malého zvýšení 

množství belitu a naopak ke snížení množství mezerní hmoty. 

Pálení nově navržených surovinových mouček bylo realizováno v superkantalové 

peci laboratoře VUSTAH Brno.  Výpaly byly uskutečněny předem zvolenými režimy 

tak, aby bylo možné lépe posoudit vliv dodané tepelné energie (výše teploty a délky 
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izotermické výdrže) na tvorbu jednotlivých slinkových meziproduktů a konečných 

produktů.  Navržené pálicí teploty byly tři, a to 1350oC, 1400oC a 1450oC. Navržené 

izotermické výdrže byly rovněž tři, a to 1 hodina, 3 hodiny a 5 hodin. 

Vypálené slínky byly podrobeny stanovení chemického a fázového složení, 

na základě kterých bylo usuzováno na vhodnost navržené skladby surovinové směsi, 

vhodnost daného pálicího režimu, event. na další okolnosti, spojené s kvalitou slinku. 

5.3 III. ETAPA 

Na základě vyhodnocení výsledků z předchozích etap byla prokázána možnost 

využití fluidních popílků pro přípravu cementu. Současně byl vyhodnocen vliv 

pálicího režimu na tvorbu slínkových minerálů. Dalším krokem tedy bylo zaměřit se 

na možnost konkrétního návrhu surovinové moučky, a to za použití obou dostupných 

druhů fluidních popílků, tj. ložového a filtrového. 

Všechny nově navržené vzorky surovinových mouček byly vypáleny 

v superkantalové peci. Pro ověření tvorby složení slínků byly zvoleny dva druhy 

kontrolního výpalů, a to rovnovážný a nerovnovážný a následně jeden tzv. velký 

laboratorní výpal.  

Slínky z velkého laboratorního výpalu byly následně semlety se sádrovcem 

a vzniklé cementy opět podrobeny zkouškám technologických vlastností. 

5.4 IV.ETAPA 

Po porovnání všech dosavadních výsledků z předchozích etap jsem vybrala dvě 

surovinové moučky, které byly následně podrobeny výpalu v modelové rotační 

peci umístěné ve VUSTAH Brno. 

Jako nejvhodnější jsem vybrala  vzorky S6 a S8, které byly nadávkovány 

v množství 20 kg. Na peletizačním talíři byly příslušné surovinové moučky převedeny 

na sbalky, které byly následně vypáleny v modelové rotační peci režimem 

postupného posunu materiálu do žárového pásma. 

Vzniklé slínky byly podrobeny chemickému a mineralogickému rozboru.  

Pro převedení slínků na cement bylo zvoleno trojí dávkování sádrovce, a to  5, 7 

a 9 %. Po semletí slínku společně se sádrovcem v laboratorním kulovém mlýně, byly 

připravené cementy podrobeny technologickým zkouškám. 
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5.5 Metodika práce v diagramu: 
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5.6 Dílčí postup v jednotlivých etapách 

5.6.1 Návrh surovinové močky 

Na samotném začátku výzkumu bylo pro jednoduchost přistoupeno k návrhu 

surovinové moučky pomocí aproximace předchozích výsledků. Byla tedy 

sestavena dvousložková a třísložková surovinová směs, která byla následně 

laboratorně vypálena v superkantalové peci dle předem zvolených režimů. 

V pokročilejší fázi výzkumu byla již surovinová moučka navrhována dle 

standardního postupu, tedy tak, aby byl dodržovány požadavky na modul hydraulický 

pro dvousložkovou, event. též na modul aluminátový a silikátový pro tří-až 

čtyřsložkovou surovinovou směs. Následně byla provedena zpětná kontrola 

prostřednictvím výpočtů fázového složení slínku dle Boguea z početně stanoveného 

chemismu surovinové moučky: 

Dvousložková surovinová směs 

Modul hydraulický:  

                                           
2 2 3 2 3

H

CaO
M

SiO Al O Fe O


 
                                (6) 

  

hodnoty CaO, SiO2 , Al2O3   a Fe2O3  (zkráceně C, S, A, F) představují hmotnostní 

obsah těchto oxidů v surovinové moučce. Princip dalšího postupu spočíval v tom, že 

obsahu výše uvedených oxidů v první (surovina1) a druhé (surovina 2) složce moučky 

jsou přiřazeny symboly  C1, C2;  S1, S2; A1, A2 a F1, F2, přičemž se předpokládalo, že 

vzájemné dávkování obou složek je v hmotnostním poměru 1 díl (suroviny1) : x dílů 

(suroviny2). Na základě tohoto předpokladu a po úpravě lze pro modul hydraulický 

uvést vztah: 

                                                       



    

1 2

1 2 1 2 1 2

H

C xC
M

S xS A xA F xF
                                              (7) 

 Ze zvoleného modulu hydraulického a známé chemické analýzy vstupních 

surovin bylo pak možné snadno vyřešit hledanou hodnotu x. 

Kontrola požadované skladby surovinové směsi se běžně uskutečňuje tak, že 

z vypočtených poměrů dávkování se kvantifikuje teoretické chemické složení 

surovinové moučky, resp. po odečtu ztráty žíháním teoretické složení 
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vypáleného slínku. To pak slouží k teoretickému výpočtu mineralogického složení 

slínku dle Boguea: 

C3S = 4,071 CaO – 7,600 SiO2 – 6,718 Al2O3 – 1,430 Fe2O3   (8) 

C2S = 2,867 SiO2 – 0,7544 C3S       (9) 

C3A = 2,650 Al2O3 – 1,692 Fe2O3       (10) 

C4AF= 3,043 Fe2O3        (11) 

které umožní porovnání požadovaného a vypočteného obsahu slínkových 

minerálů a případnou další korekci zvolené hodnoty modulu, použitého k výpočtu 

(zde MH). 

Třísložková, event. vícesložková surovinová směs 

Jestliže se surovinová směs skládá ze tří složek s označením základních čtyř oxidů 

C1, C2, C3;   S1, S2, S3;    A1, A2, A3   a   F1, F2, F3,  je základní předpoklad 

dalšího výpočtu takový, že vzájemné dávkování bude v poměru 1 díl (suroviny1) : x 

dílů (suroviny2)  : y dílů (suroviny3). Pro výpočet neznámých x a y  bylo tedy nutné 

postavit dvě rovnice o dvou neznámých, což prakticky znamená, že bylo zapotřebí 

zvolit dva výpočtové moduly a určit jejich hodnoty. Nejčastějším postup je, že stejně 

jako u dvousložkové surovinové směsi je jednou z těchto veličin modul hydraulický 

a druhou buď modul aluminátový MA anebo silikátový MS: 

                         2 3

2 3

A

Al O
M

Fe O
                                                    (12) 

                                    2

2 3 2 3

S

SiO
M

Al O Fe O



                                               (13) 

 Obdobně jako u dvousložkové suroviny je v dále proveden výpočet neznámých x 

a y, pro kontrolu pak výpočet teoretického chemismu slínku na bázi surovinové 

moučky ze složek dávkovaných v hmotnostních poměrech 1 : x : y  a teoretický obsah 

jednotlivých slínkových minerálů dle Boguea. Na základě vypočteného 

fázového složení slínku skladbu surovinové směsi lze dále upravit zpřesněním 

hodnot vybraných modulů. Při návrhu surovinové směsi z více než tří složek se 

pro každou další složku přidává další modul, a stoupá tak počet rovnic, ze kterých se 

řeší neznámé hodnoty dávkovacích poměrů.  
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5.6.2 Granulometrie surovinových mouček 

Stanovení granulometrického složení bylo převážně prováděno sítovým rozborem 

nebo laserovým analyzátorem Mastersizer 2000E System EPA5011 (fy Malvern). 

5.6.3 Chemické a fázové složení 

Stanovení chemického a fázového složení slínků bylo realizováno v laboratořích 

VUSTAH Brno. Chemické složení bylo určeno vážkovou analýzou, fázové složení 

bylo kvantifikováno metodou RTG-difrakční analýzou s Rietveldovským zpřesněním 

a základní metodou mikroskopickou bodovou integrací. 

5.6.4 Výpal slínků 

Základní výpaly byly prováděny v superkantalové peci v laboratořích VUSTAH 

Brno. Pálicí režimy byly zvoleny od 1250 °C do 1450 °C s izotermickou výdrží 1 až 5 

hodin.  

Poloprovozní výpal byl proveden v laboratorní modelové rotační peci. 

5.6.5 Hydratační proces cementů 

Hydratační proces cementů, připravených z laboratorně vypálených slínků, byl 

sledován prostřednictvím mineralogického složení hydratovaných cementových past, 

stanoveného metodou RTG-difrakční analýzy a termické analýzy. 

Metodou RTG-difrakční analýzy byly v rentgenogramech hydratovaných 

cementových past identifikovány následující minerály:  

• alit, C3S (dhkl = 2,957; 2,78; 2,74 Ǻ) 

• belit, C2S (dhkl = 2,78; 2,74; 2,403 Ǻ) 

• trikalciumaluminát, C3A (dhkl = 2,70 Ǻ) 

• brownmillerit, C4AF (dhkl = 7,24; 2,63 Ǻ) 

• portlandit, Ca(OH)2 (dhkl = 4,92; 2,627 Ǻ) 

• kalcit, CaCO3 (dhkl = 3,86; 3,035 Ǻ) 

• ettringit, C3A.3CaSO4.32H2O (dhkl = 9,8; 5,6 Ǻ) 

• monosulfát, C3A. CaSO4.12H2O (dhkl = 8,9 Ǻ) 

• tetrakalciumalumináthydrát, C4AH13 (dhkl = 8,05 Ǻ) 
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5.6.6 Technologické vlastnosti cementů ze slínků z fluidních popílků: 

Základní technologické vlastnosti byly zkoušeny tak, jak jsou popsány v normě 

ČSN EN 196 – metody zkoušení cementu 
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6 POUŽITÉ SUROVINY A PŘÍSTROJE: 

6.1 Suroviny 

Pro přípravu surovinových mouček byly použity následující suroviny: 

• Vápenec Čertovy schody 

• fluidní popílek – ložový, filtrový, Hodonín  

• železitá korekce, cementárna Mokrá 

• křemičitý písek, Šajdíkové Humence  

• sádrovec 

 

Chemické složení jednotlivých surovin je uvedeno v tabulce č.Tabulka 5. 

Tabulka 5: Chemické složení vstupních surovin 

                                                

1 tj. 33,78% jako Fe2O3 

Složka 

Fluidní popílek Hodonín 
Vápenec 
Čertovy 
Schody 

Písek 
Šajdíkové 
Humence 

Fe-korekce 
Mokrá filtr lože 

SiO2 42,74 39,56 0,92 96 4,46 

TiO2 1,16 0,59 <0,01 <0,01 0,8 

Al2O3 17,44 7,23 0,44 1,8 0,87 

Fe2O3 5,75 3,51 0,26 0,18 39,16 

FeO         30,401 

P2O5 1,06 0,48 0,02 <0,01 0,29 

MnO 0,15 0,096 0,009 <0,01 1,05 

MgO 1,34 0,95 0,43 <0,05 1,31 

CaO 16,84 29,48 54,41 <0,05 8,21 

Na2O 0,52 0,36 0,032 <0,05 0,32 

K2O 2,27 1,42 0,069 <0,05 0,21 

ztr. žíh. 4,86 1,81 43,15 0,3 4,81 

SO3 celk. 5,75 14,42 0,05 <0,01 0,5 

CELKEM 99,88 99,91 99,79     

SO3 síran. 5,74 14,36 <0,01 <0,01 0,29 

Ztr. suš. 0,2 + 0,37 <0,2 0,53 

CaO vol 12,81 19,39 Nestan. Nestan. Nestan. 
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6.2  

Přístroje 

V průběhu práce byly používány tyto přístroje: 

• Kulový laboratorní mlýn 

• Superkantalová pec 

• Difraktograf -  Bruker D8 Advance 

• XRD - Empyrean Series 2 

• Granulometr - Malvern Mastersizer 2000E System EPA5011 

• Diferenční termická analýza 

• Modelová rotační pec 

• Ostatní laboratorní vybavení pro zkoušení technologických vlastností 

cementů dle normy ČSN EN 196 
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7 VÝSLEDKY 

7.1 ETAPA I 

Předchozím výzkumem bylo prokázáno, že fluidní popílky jsou využitelné 

jako jedna ze základních surovin pro přípravu surovinové moučky hydraulických 

pojiv. Vzhledem k nízkému obsahu CaO musí však být vždy jako druhá 

surovina přidáván vysokoprocentní vápenec.   

Byla provedena korekce skladby surovinové moučky tak, aby se přerozdělil ve 

vzorcích získaný obsah slínkových minerálů ve prospěch kalciumsilikátů, z nich pak 

blíže ve prospěch alitu. 

V rámci přerozdělení obsahu slínkových minerálů bylo nutné upravit složení 

surovinové moučky z předchozího výzkumu. Jelikož výpočet skladby surovinové 

moučky dle obvykle používaných modulů či stupně sycení měl z důvodu potenciální 

vazby Al2O3 do Kleinovy soli jen nízkou vypovídající schopnost, byl návrh uskutečněn 

pomocí aproximace výsledků. 

7.1.1 Návrh surovinových mouček 

Na základě navrženého složení byla sestavena dvousložková (vzorek A) 

a třísložková (vzorek B) surovinová moučka, která byla laboratorně vypálena dle 

předem zvolených režimů: 

Vzorek A:   vápenec : fluidní popílek = 3 : 1 

Vzorek B:  vápenec : fluidní popílek : Fe-korekce = 3 : 1 : 0,06 

Suroviny, připravené v daném poměru, byly dále semlety v laboratorním kulovém 

mlýně na cca 10 % zbytek na sítě 0,063 mm stanovený laserovou granulometrií, 

celková hmotnost vzorku činila vždy cca 5 kg. Poté byly ze vzniklých surovinových 

mouček vylisovány tablety průměru 40 mm a hmotnosti přibližně 100 g. 

Výpal slínků byl realizován v laboratorní superkantalové peci režimy: 

teplota / izotermická výdrž 

1250 °C / 5h 

1350 °C / 5h 

1450 °C / 5h 

Vzorky A a B byly přitom páleny vždy současně tak, aby se 

minimalizovalo potenciální zatížení výsledků subjektivní chybou.  
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U vypálených slínků byla dále provedena chemická 

analýza a stanoveno fázového složení metodami mikroskopické bodové integrace 

a RTG-difrakční analýzy. 

7.1.2 Chemická analýza 

Z výsledků chemických analýz v Tabulka 6 vyplývá, že po přepočtu chemismu 

vzorku na stav bez ztráty žíhání je chemické složení slínku jak u vzorku řady A, tak u 

vzorku řady B v závislosti na zvoleném pálicím režimu prakticky stejné a pozorované 

rozdíly se pohybují pouze v řádu subjektivní chyby měření. Výjimkou byl ovšem 

pokles obsahu SO3 a současně i obsahu alkálií úměrný zvyšující se teplotě, viz 

Tabulka 7. 

Tabulka 6:Chemické složení (chemické analýzy slínků) 

Označení A-1250 A-1350 A-1450 B-1250 B-1350 B-1450 

SiO2 18,21 18,72 19,38 18,22 18,65 19,01 

TiO2 0,32 0,32 0,32 0,33 0,33 0,33 

Al2O3 7,54 7,68 7,3 7,43 7,57 7,38 

Fe2O3 3,12 3,13 3,02 4,63 4,6 4,47 

P2O5 0,26 0,28 0,28 0,21 0,22 0,24 

MnO 0,062 0,06 0,058 0,083 0,084 0,078 

MgO 1,21 1,2 1,19 1,2 1,22 1,21 

CaO 63,5 65,11 65,7 62,71 63,89 64,58 

Na2O 0,26 0,2 0,19 0,22 0,22 0,18 

K2O 0,82 0,71 0,64 0,78 0,73 0,6 

Ztráta žíháním 2,5 0,63 0,49 2,04 0,6 0,4 

SO3 celkový 2,11 1,79 1,45 2,24 1,84 1,32 

Σ 99,91 99,83 100,02 100,09 99,95 99,80 
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Tabulka 7: Obsah SO3 a alkálií ve slíncích po přepočtu na stav bez ZŽ 

Složka 
Vzorek A Vzorek B 

1250°C 1350°C 1450°C 1250°C 1350°C 1450°C 

SO3 2,16 1,8 1,46 2,28 1,85 1,33 

K2O 0,84 0,71 0,64 0,78 0,73 0,6 

Na2O 0,27 0,2 0,19 0,22 0,22 0,18 

 

Ve vzorcích přítomné sírany přecházely během výpalu při rozkladu 

původního CaSO4 event. Kleinova komplexu přednostně na alkalické sírany, jejichž 

páry v podmínkách laboratorního výpalu unikají do atmosféry. Jelikož vzorky 

obsahovaly nižší podíl alkálií než odpovídá stechiometrickému poměru k síranům, 

dochází i k částečnému odpaření oxidů síry. Z toho vyplynulo, že v dalším řešení by 

bylo vhodné zvýšit obsah alkálií na stechiometrickou úroveň vůči přítomným síranům.  

7.1.3 RTG-difrakční analýza 

V rentgenogramech vypálených slínků, viz příloha [Obrázek 22: Rentgenogramy 

slínků A; Obrázek 23: Rentgenogramy slínků B], byly identifikovány následující 

minerály: 

alit, C3S (dhkl = 5.9, 2.957; 2.78, 2.74 Å) 

belit,  C2S (dhkl = 2.78, 2.73; 2.403 Å) 

brownmillerit, C4AF (dhkl = 7.24; 2.68 Å) 

trikalciumaluminát, C3A (dhkl = 2.70 Å) 

volné vápno, CaO (dhkl = 2.79, 2.405 Å) 

portlandit, Ca(OH)2 (dhkl = 4.92; 3.108; 2.627 Å) 
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Pálicí režim 1250 °C/ 5h 

U slínků A i B vypálených tímto režimem byla již identifikována přítomnost všech 

hlavních slínkových minerálů, tj. alitu, belitu, C3A i browmilleritu. Zároveň však 

oba slínky obsahovaly určitý podíl volného vápna, částečně transformovaného 

do portlanditu, který signalizuje, že zvolený pálicí režim se nachází na rozhraní 

mezi stádii suchého a taveninového slinování, a neumožňuje tak dosud dokonalou 

tvorbu alitu. 

Za zcela ukončenou lze naopak při tomto pálicím režimu považovat tvorbu 

C3A a browmilleritu. Přitom obsah browmilleritu ve slínku B je díky přídavku Fe-

korekce výrazně vyšší než u slínku A. 

V žádném ze slínků nebyla identifikována přítomnost anhydritu II či Kleinova 

komplexu. 

Pálicí režim 1350 °C/ 5h 

Podstatným rozdílem u obou slínků vypálených tímto režimem oproti režimu 

předchozímu je absence volného vápna i portlanditu. Na druhé straně lze pozorovat 

podstatný nárůst intenzity určujících difrakcí alitu (dhkl = 2,957; 5,9 Å). Z 

uvedeného vyplývá, že tento pálicí režim již dostatečně umožňuje rozvoj 

stádia taveninového slinování, a tedy i tvorbu alitu. Prakticky beze změny při tomto 

pálicím režimu již zůstala intenzita difrakčních linií C3A a browmilleritu. 

Pálicí režim 1450 °C/ 5h 

Oproti rentgenogramům slínků vypálených předchozím režimem byla v 

tomto případě pozorována pouze nepatrně zvýšená intenzita některých 

kalciumsilikátových linií, která by, především u slínku A, mohla signalizovat mírný 

nárůst obsahu alitu. 

7.1.4 Mikroskopická integrační bodová analýza 

Výsledky mikroskopické analýzy jsou patrné v přímém pohledu na obrázcích 

č. Obrázek 16, Obrázek 17 a Obrázek 18. 

Výsledky kvantitativního vyhodnocení fázové analýzy uvádějí tabulky č.Tabulka 8 

a  

Tabulka 9.  

U slínků A-1250 a B-1250 nemohla být fázová analýza provedena, z důvodů jejich 

jemné struktury. 
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Pálicí režim 1250 °C/5h 

  

a) b) 

Obrázek 16: a) Vzorek A-1250, b) vzorek B-1250 

Ze snímků je patrné, jak jsou oba slínky A i B velice jemně disperzní. Modrá, jemně 

až středně disperzní ostrohranná zrna náležejí alitu (1), velmi jemnozrnné hnědé 

částice pak belitu (2), který se vykytuje víceméně sporadicky. Dále jsou na snímcích 

patrná žlutá zrna dosud přítomného volného vápna (7) a ojediněle se vyskytují i bílé 

útvary lokálních eutektik (8). C3A a C4AF nelze v těchto slíncích prakticky navzájem 

prakticky odlišit. Větší tmavá místa na snímku jsou výpalem vytvořené póry (5). 
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Pálicí režim 1350°C/5h 

  

  

a) b) 

Obrázek 17: a) Vzorek A-1350, b) vzorek B-1350 

Oba slínky jsou dosud poněkud disperzní. Na rozdíl od vzorků vypálených 

předchozím režimem však již došlo k podstatně lepšímu vykrystalování alitu (1), 

a do určité míry i belitu (2). Mimo to lze již rozlišit C3A, viz tmavší zrna na světlejším 

podkladu (3), a brownmillerit, viz světlejší podklad (4). V detailu je patrné, že podíl 

browmilleritu je podstatně vyšší u slínku B než u slínku A. Místa na snímcích pod ozn. 

(6) je epoxid, používaný při přípravě vzorků pro metodu stanovení fázového složení 

vzorků metodou mikroskopické bodové integrace. 
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Pálicí režim 1450°C/5h  

  

a) b) 

Obrázek 18: a) vzorek A-1450, b) vzorek B-1450 

Slínky vypálené tímto režimem již prakticky nejsou disperzní, nýbrž slinuté. 

Oproti předchozímu pálicímu režimu došlo k podstatnému nárůstu krystalu alitu (1) 

i belitu (2). Mezerní hmota je rovněž velmi dobře diferencovaná, přičemž ve slínku 

A převládají tmavší zrna C3A (3) na světlém podkladu C4AF (4), kdežto u slínku B je 

kvantifikace obou fází opačná. Větší tmavá místa na snímku jsou výpalem vytvořené 

póry (5). 

Tabulka 8: Fázové složení slínku řady A 

Označení 
Bogue 

surovinová 
moučka 

A-1350 
slínek 

A-1450 
slínek 

C3S 85,9 59,8 69 

C2S -10,6 9,5 8,2 

C3A 15 22,4 17,8 

C4AF 9,7 8,2 5 

Cvol - 0,1 0 

∑ 100,0 100,0 100,0 
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Tabulka 9: Fázové složení slínku řady B 

Označení 
Bogue 

surovinová 
moučka 

B-1350 
slínek 

B-1450 
slínek 

C3S 75,1 58,5 62,2 

C2S -2,9 10,5 8,9 

C3A 13,1 11,1 10,7 

C4AF 14,7 19,8 18,2 

Cvol - 0,1 0 

∑ 100,0 100,0 100,0 

 

Z výsledků uvedených v tabulkách je zřejmé, že změnou dávkování výchozích 

surovin z poměru vápenec : popílek  =  2 : 1 na poměr  3 : 1 došlo k výraznému 

posunu v kvantitativním zastoupení slínkových minerálů. 

Došlo k nepatrnému poklesu obsahu C3A a C4AF a naopak nárůstu obsahu 

kalciumsilikátových fází. Výrazný rozdíl byl v přerozdělení C3A a C4AF a rovněž 

v obsahu C3S a C2S. Zatímco při směšovacím poměru 2 : 1 byl obsah C3A za všech 

okolností nižší než C4AF, došlo při změně dávkování na směšovací poměr 3 : 1 

k tomu, že obsah C3A byl u slinků řady A více než dvojnásobný a u vzorků řady B se 

zvýšil na více než 50 % obsahu C4AF. 

Mimořádnou změnu pak představovalo přerozdělení obsahu C3S a C2S. 

Při směšovacím poměru 2 : 1 totiž nejvyšší obsah C3S, zaznamenaný u vzorku A-

1450, činil 38,5 %, ve všech ostatních případek pak byl nižší než 30 %. Dávkováním 

na nový směšovací poměr 3 : 1 došlo k podstatnému zvýšení obsahu C3S 

ohraničenou v zaokrouhlení ohraničenou hodnotami 60 – 65 %. V důsledku poměrně 

vysokého obsahu C3A a C4AF se však extrémně snížil obsah C2S, a to na hodnotu 

kolem 10 %.  

Vzhledem k tomu, že C3S je hlavním nositelem pevností a C3A přispívá k zvýšení 

počátečních pevností, lze předpokládat, že slínky připravené dávkováním ve 

směšovacím poměru 3 : 1 by měly vykazovat lepší pevnosti než slínky se 

směšovacím poměrem 2 : 1 připravené v předchozím výzkumu. 

Fázového složení slínků vypálených různými režimy, potvrdilo získané výsledky 

RTG difrakční analýzou.  
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Dá se říci, že při pálicím režimu 1350 °C/5h je již téměř ukončena tvorba alitu 

a za zcela ukončenou ji lze pak považovat při pálicím režimu 1450 °C/5h. Není bez 

zajímavosti, že alit vzniká v jemné disperzní podobě již při pálicím režimu 1250 °C.  

Tvorba C3A a C4AF je ukončena již při pálicím režimu 1250 °C/5h a další 

zvyšování teploty již prakticky nemá žádný vliv na kvantitativní zastoupení těchto fází. 

Poměr mezi zastoupením mezi C3A a C4AF je v souladu s přídavkem Fe-korekce v 

třísložkové surovinové bázi.  

Výsledky, které vykazují rozpor z výše uvedeným konstatováním, byly 

konfrontovány s chemickou analýzou příslušných slínků. Viz tabulky č. Tabulka 10 

a Tabulka 11. 

Tabulka 10: Parciální chemismus slínků řady A stanovený vážkovou analýzou 

a vypočtený z fázové analýzy 

    
A-1350 A-1450 

analytická vypočtená analytická vypočtená 

CaO 65,52 67,07 68,87 69,55 

SiO2 18,84 19,05 20,31 21,02 

Al2O3 7,73 10,18 7,65 7,77 

Fe2O3 3,15 2,70 3,17 1,65 

 

Tabulka 11: Parciální chemismus slínků řady B stanovený vážkovou analýzou 

a vypočtený z fázové analýzy 

    
B-1350 B-1450 

analytická vypočtená analytická vypočtená 

CaO 64,28 66,16 67,67 66,67 

SiO2 18,76 19,18 19,92 19,47 

Al2O3 7,62 8,35 7,73 7,89 

Fe2O3 4,63 6,52 4,68 5,99 

 

Jak je z tabulek zřejmé, nejvyšší odchylku mezi fázovou a chemickou analýzou 

vykázal obsah Fe2O3 a obsah Al2O. Z již dříve uvedeného fázového složení slínků je 

zřejmé, že reálný obsah C3A (15 %) ve slínku A (1350 °C/5h) byl nižší než stanovený 

(22,4 %) a naopak reálný obsah C4AF (9,7 %) slínku vypáleného režimem 1450 

°C/5h, byl vyšší než stanovený mikroskopickou bodovou analýzou (5 %).  

Není bez zajímavosti, že výpočet fázového složení dle Boguea a reálně stanovené 

fázové složení se v některých aspektech významně liší. Jde zejména o vzájemnou 
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kvantifikaci obou kalciumsilikátů, neboť podíl i proporcionalita C3A a C4AF jsou v 

podstatě správné. Co se týče rozdíl v obsahu C3S a C2S, ve kterém se výpočet podle 

Boguea a skutečné zastoupení obou fází významně liší, jde patrně o to, že 

vypočteného obsahu C3S nejde dosáhnout s ohledem na reálné možnosti chlazení.  

7.1.5 Technologické vlastnosti slínků 

Na základě kvantifikace fázového složení vypálených vzorků, konkrétně v nich 

přítomného C3A, bylo pro převod slínku na cement navrženo výpočtem příslušné 

množství sádrovce, určeného jako regulátor tuhnutí. Pro vzorky řady A činilo 8 % 

a pro vzorky řady B 5 % z hmotnosti vzniklého cementu.  

Z cementů byly připraveny pasty, jejichž vodní součinitel bylo nutné, vzhledem k 

nízké výtěžnosti výpalu, pouze subjektivně odhadnout tak, aby se co nejvíce blížily 

kaši normální konzistence. 

Pasty byly následně zaformovány do mikrotrámečků rozměrů 10x10x30 mm, které 

byly po odformování exponovány v prostředí nasycené vodní páry. 

K pevnostním zkouškám, event. ke zkouškám mikrostruktury, byly vzorky 

odebírány po 1, 3 a 7 dnech hydratace. Stejným postupem, jaký je výše uveden, byl 

zpracován i vzorek referenčního cementu CEM I 42,5 R.  

Výsledky: 

Tabulka 12: Technologické vlastnosti slínků řady A 

Sledovaná 
vlastnost 

Referenční 
vzorek 

Směšovací poměr 2:1 Směšovací poměr 3:1 

1250/5 1350/5 1450/5 1250/5 1350/5 1450/5 

Blaine [m2.kg-1] 420 442 228 244 396 421 363 

Vodní součinitel: [-] 0,338 0,300 0,325 0,270 0,333 0,263 0,300 

Pevnost 
v tlaku:[MPa] 

      

1 den 12,3 26,1 7,0 23,8 8,3 21,4 41,9 

3 dny 25,8 31,0 25,8 28,0 8,1 55,0 74,5 

7 dnů 27,2 42,3 39,8 40,0 21,2 69,9 66,0 

 

Tabulka 13: Technologické vlastnosti slínků řady B 

Sledovaná vlastnost 
Referenční 

vzorek 

Směšovací 
poměr 2:1 

Směšovací poměr 3:1 

1250/5 1350/5 1250/5 1350/5 1450/5 

Blaine [m2.kg-1] 420 384 267 464 415 421 



Ing. Jana Stachová                    Snižování emisí CO2 při výpalu hydraulických pojiv 

77 

Vodní součinitel: [-] 0,338 0,331 0,306 0,300 0,400 0,250 

Pevnost v tlaku:[MPa]       

1 den 12,3 19,0 8,5 15,9 22,7 59,2 

3 dny 25,8 27,5 16,0 34,8 73,8 77,5 

7 dnů 27,2 29,5 21,8 35,3 48,8 89,0 

 

Z výsledků výše uvedených tabulek vyplynulo, že nízká výtěžnost vypálených 

slínků negativně ovlivnila všechny výsledky sledovaných technologických vlastností: 

- nebylo možné v takto malém množství připravit cementy s konstantním 

měrným povrchem - reálné hodnoty se pohybovaly zpravidla v rozmezí 

400 – 420 m2.kg-1, namísto požadovaných 400 m2.kg-1, 

- nutnost dávkování vody subjektivním odhadem na kaši přibližně normální 

konzistence, v důsledku toho došlo u vzorku slínku A 1350 °C/5h a slínku 

B 1450°C/5h k neadekvátnímu snížení vodního součinitele oproti 

průměrné hodnotě w = 0,30 – 0,33 a naopak u slínku B 1350 °C/5h 

k neúměrnému zvýšení záměsové vody až na hodnotu vodního součinitele 

w = 0,40 

Jelikož pevnosti cementových past jsou ve funkčním vztahu nejen k jejich 

mineralogii, ale i měrnému povrchu a vodnímu součiniteli, je vyhodnocení 

samostatného vlivu fázového složení poněkud problematické. Přesto lze konstatovat, 

že se zvyšující se teplotou výpalu pevnosti rostou, rozdíl mezi slínky řady A a B je 

však v podstatě nevyhodnotitelný. Dále lze říci, že pevnosti vzorků vypálených 

za teplot 1350 °C a 1450 °C jsou v důsledku zvýšeného podílu alitu a C3A vyšší než 

vzorku referenčního cementu CEM I 42,5 R. 
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7.2 ETAPA II 

Z výsledků předchozí etapy vyplynulo, že příprava portlandského slínku 

na bázi vápence a fluidního popílku je možná.  

Jako nejvhodnější byl z laboratorních výsledků vyhodnocen pálicí režim 

1450 °C/5h. Takto vypálené slínky vykazovaly co do kvantity jednotlivých fází sice 

výborný obsah alitu, ale zároveň příliš nízký obsah belitu za současně neadekvátně 

vysokého podílu mezerní hmoty.  

Proto se v další části experimentální části přistoupilo k další modifikaci surovinové 

směsi, a to nejen Fe-korekcí, ale i k Si-korekci. 

Pro zkoušení technologických vlastností bylo nutné zlepšit i postup při vytváření 

past ze slínků, především zvolením vhodného konstantního vodního součinitele 

na vhodnou konzistenci připravovaných past. 

7.2.1 Návrh surovinové moučky 

Vzorek S1 

Byl připraven jako třísložkový na bázi ložového popílku, vápence a Fe-korekce. 

Vypočtené hmotnostní díly jednotlivých složek činily: 

lože :  vápenec : Fe-korekce =  1 : 1,65 : 0,0005   

což v přepočtu na procenta odpovídá hodnotám: 

37,73 % lože + 62,25 % vápenec + 0,02 % Fe-korekce. 

Pro takto navrženou surovinovou směs byl z chemických analýz vstupních surovin 

vypočten její teoretický chemismus, viz Tabulka 14, a zpětným výpočtem stanoveny 

moduly: 

MH = 2,25     MS = 3,4        MA = 2 

a dále fázové složení vypáleného slínku, viz Tabulka 16, vypočtené z 

jeho teoretického chemismu, vyjádřeného z teoretického složení surovinové moučky 

po odečtu ztráty žíháním, viz Tabulka 15.  

Vzorek S2 

Byl připraven jako čtyřsložkový na bázi filtrového popílku, vápence, 

křemičitého písku a Fe-korekce. Vypočtené hmotnostní díly jednotlivých složek činily: 

filtr :  vápenec : Si-písek :  Fe-korekce =  1 : 4,5 : 0,43 : 0,0355  
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což v přepočtu na procenta odpovídá hodnotám: 

16,76% filtr + 75,44% vápenec + 7,2% Si-písek + 0,6% Fe-korekce. 

Pro takto navrženou surovinovou směs byl z chemických analýz vstupních surovin 

vypočten její teoretický chemismus, viz Tabulka 14, a zpětným výpočtem stanoveny 

moduly: 

MH = 2,21 MS = 3,1 MA = 2 

jakož i fázové složení vypáleného slínku, viz Tabulka 16, vypočtené z 

jeho teoretického chemismu, vyjádřeného z teoretického složení surovinové moučky 

po odečtu ztráty žíháním, viz Tabulka 15.  

Vzorek S3 

Byl připraven jako dvousložkový na bázi filtrového popílku a vápence. Vypočtené 

hmotnostní díly jednotlivých složek činily: 

filtr :  vápenec  =  1 : 2,415  

což v přepočtu na procenta odpovídá hodnotám: 

29,28% filtr + 70,72% vápenec. 

Pro takto navrženou surovinovou směs byl z chemických analýz vstupních surovin 

vypočten její teoretický chemismus, viz Tabulka 14, a zpětným výpočtem stanoveny 

moduly: 

MH 2,12  MS = 1,8  MA = 2,9 

jakož i fázové složení vypáleného slínku, viz Tabulka 16, vypočtené z 

jeho teoretického chemismu, vyjádřeného z teoretického složení surovinové moučky 

po odečtu ztráty žíháním, viz Tabulka 15.  

Tabulka 14: Teoretický parciální chemismus surovinových směsí v [%] 

Složka 

Označení vzorku 

Vzorek S1 Vzorek S2 Vzorek S3 

SiO2 15,5 14,81 13,17 

Al2O3 3,01 3,4 5,42 

Fe2O3 1,5 1,61 1,87 

CaO 44,99 43,92 43,41 

ztr.žíh. 27,55 33,42 31,94 

SO3 celk. 5,47 1,01 1,72 
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Tabulka 15: Teoretický parciální chemismus slínků vypočtený z 

teoretického chemismu surovinových směsí v [%] 

Složka 

Označení vzorku 

Vzorek S1 Vzorek S2 Vzorek S3 

SiO2 21,99 22,87 20,08 

Al2O3 4,26 5,25 8,26 

Fe2O3 2,13 2,48 2,85 

CaO 63,85 67,85 66,2 

ztr.žíh. 0 0 0 

SO3 celk. 7,76 1,55 2,62 

 

Tabulka 16: Teoretické fázové složení slínků vypočtené z teoretického chemismu 

surovinových směsí v [%] 

Fáze 

Označení vzorku 

Vzorek S1 Vzorek S2 Vzorek S3 

C3S 64 62 57 

C2S 18 19 14 

C3A 8 9 17 

C4AF 7 7,5 8,5 

 

Surovinové moučky, připravené dle poměrů vypočítaných výše, byly podrobeny 

kontrolnímu stanovení granulometrického složení a chemické analýze. 

7.2.2 Granulometrie surovinových mouček 

 Výsledky stanovení granulometrického složení surovinových směsí, 

realizovaného formou sítového rozboru, uvádí Tabulka 17. 

Tabulka 17: Sítový rozbor surovinových směsí 

Zbytek na sítě   [%] 

Označení vzorku 

Vzorek S1 Vzorek S2 Vzorek S3 

0,200 mm 0,9 0 0,5 

   0,125 mm 5,7 2,8 4,6 
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   0,090 mm 14,9 8,2 12,5 

   0,063 mm 26 18,2 23,8 

   0,045 mm 32,2 26,2 30,9 

< 0,045 mm 20,3 44,6 27,7 

 

 

 Graf 4: Sítový rozbor surovinových směsí 

Surovinová moučka S1 vykazovala nejnižší podíl nejjemnějšího podsítného podílu 

a naopak nejvyšší obsah hrubozrnných nadsítných částic nad 0,2 mm. Přestože byl 

tento vzorek poněkud hrubozrnnější než zbylé dva vzorky, nebyly pozorované rozdíly 

natolik výrazné, že by měly nějak významně zhoršovat kinetiku pálicího procesu. 

7.2.3 Chemické a fázové složení surovinových směsí 

Následující tTabulka 18 uvádí výsledky chemických analýz surovinových mouček 

připravených dle výše uvedených návrhů: 

Tabulka 18: Chemické složení surovinových směsí v [%] 

Složka 

Označení vzorku 

Vzorek S1 Vzorek S2 Vzorek S3 

SiO2 15,75 14,26 11,8 

TiO2 0,26 0,19 0,31 

Al2O3 3,74 3,46 5,13 

Fe2O3 1,55 1,61 1,74 

P2O5 0,18 0,19 0,31 

MnO 0,04 0,038 0,042 

MgO 0,63 0,54 0,65 
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CaO 43,95 44,01 44,34 

Na2O 0,17 0,14 0,14 

K2O 0,58 0,48 0,63 

ztr.žíh. 28,1 33,91 33,04 

SO3 celk. 5,02 1,13 1,78 

CELKEM 99,97 99,96 99,91 

SO3 síran. 5,01 1,09 1,74 

Cl- 0,028 0,059 0,052 

ztr.suš. 0,23 0,28 0,36 

 

Reálný chemismus surovinových mouček se v případě vzorku S1 odlišoval od 

chemismu stanoveného teoreticky výpočtem z chemického složení vstupních 

surovin. Jelikož chemické složení, zejména pak obsah CaO, i při malých odchylkách 

může výrazně ovlivnit výsledné mineralogické složení slínků, bylo z reálných analýz 

surovinových směsí s odečtem ztráty žíhání, vyjádřeno teoretické složení slínku, viz  

Tabulka 19 a vypočteno mineralogické složení dle Boguea, viz Tabulka 20. 

 

Tabulka 19: Teoretický parciální chemismus slínků vypočtený z reálného chemismu 

surovin. směsí v [%] 

Složka 
Označení vzorku 

Vzorek S1 Vzorek S2 Vzorek S3 

SiO2 21,9 21,58 17,62 

Al2O3 5,2 5,24 7,66 

Fe2O3 2,16 2,44 2,6 

CaO 61,12 66,61 66,23 

ztr.žíh. 0 0 0 

SO3 celk. 6,96 1,65 2,66 

 

Tabulka 20: Teoretické fázové složení slínků vypočtené z reálného chemismu 

surovin. směsí v [%] 

Fáze 

Označení vzorku 

Vzorek S1 Vzorek S2 Vzorek S3 

C3S 44 68 80,5 

C2S 29 10 -10 

C3A 10 9,5 16 

C4AF 6,5 7,5 8 
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Porovnáním mineralogického složení slínků, vypočteného na podkladě 

chemických analýz vstupních surovin a vypočteného z chemismu již reálně 

připravených surovinových mouček plyne, že vlivem malé subjektivní chyby 

při dávkování surovin bude fázové složení vypálených slínků vzorku S1 a částečně 

i vzorku S3 odlišné od provedených návrhů. Naopak uskutečněnému návrhu by se 

mělo nejvíce přiblížit mineralogické složení slínku vzorku S2, jehož surovinová 

moučka byla evidentně velmi přesně nadávkována. 

Na základě výsledků chemických analýz lze říci, že: 

- přestože je ztráta žíháním velmi nízká, lze sledovat nepatrně klesající trend 

v závislosti na teplotě a izotermické výdrži. Na ztrátu žíháním se váže 

celkový obsah CaO, SiO2 a dalších netěkavých látek, který naopak 

s teplotou a izotermickou výdrží nepatrně stoupá 

- poněkud klesající tendenci pozorujeme  s teplotou výpalu a izotermickou 

výdrží  i u obsahu SO3 a obsah alkálií, které během výpalu  odtěkávají až 

do stavu nasycených par v pecním prostoru  

- průměrné hodnoty celkového obsahu CaO a hydraulických oxidů ze všech 

slínků vypálených režimy 1350/1 až 1450/5 se dobře shoduje s teoreticky 

stanovenými hodnotami, vypočtenými z analýzy surovinové moučky. 

- Nedostatek vápna, způsobený nepřesným nadávkováním vstupních 

surovin, vyvolává nedostatečnou tvorbu C3S.  

7.2.4 Vlastnosti vypálených slínků 

Výpal jednotlivých vzorků byl realizován v superkantalové peci laboratoře 

VUSTAH Brno. Vypálené vzorky slínků byly podrobeny parciální chemické analýze 

a dvojnásobnému stanovení fázového složení, jednak metodou mikroskopické 

bodové integrace a dále metodou RTG-difrakční analýzy s Rietveldovským 

vypřesněním. Poté byly společně s 5% sádrovce převedeny na cementy 

o konstantním měrném povrchu, které byly podrobeny orientačním zkouškám 

technologických vlastností a sledování hydratačního procesu. 

S ohledem na široký soubor slínků, vypálených zvolenými režimy, jsou níže 

uvedené výsledky rozčleněny do tří skupin, odpovídajících vždy výchozí skladbě 

surovinové moučky. 

Vzorek S1 

Parciální chemická analýza vypálených slínků je uvedena v Tabulka 21. Výsledky 

fázové analýzy slínků, stanovené metodou mikroskopické bodové integrace, uvádějí 
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Tabulka 22 a Obrázek 19, metodou RTG-difrakční analýzy s kvantifikací 

Rietveldovským vypřesněním  Tabulka 23 a ObrázekObrázek 24 (viz příloha). 

Rentgenogram hydratovaných cementových past je uveden na Obrázek 30: 

Rentgenogram hydratovaných cementových past - vzorek S1 -1450 °C– stáří 1, 2, 7, 

14 a 28 dníObrázek 30 (viz příloha). 

Tabulka 21: Chemické složení slínků S1 vypálených danými režimy v [%] 

Složka 

Vzorek S1   

1350oC 1400oC 1450oC   

1 hod 3 hod 5 hod 1 hod 3 hod 5 hod 1 hod 3 hod 5 hod   

SiO2 21,92 22,17 22,14 22,47 22,8 23,17 22,81 23,61 23,33   

Al2O3 5,13 5,26 5,22 5,13 5,08 4,9 5,02 4,62 4,71   

Fe2O3 2,18 2,18 2,15 2,1 1,96 1,91 2 1,8 1,8   

CaO 60,57 60,87 60,78 60,56 61,35 61,23 61,13 61,73 61,74   

Na2O 0,2 0,19 0,18 0,2 0,2 0,21 0,2 0,2 0,2   

K2O 0,74 0,71 0,7 0,71 0,68 0,69 0,7 0,68 0,72   

ztr.žíh. 1,33 1,14 1,06 0,76 0,44 0,34 0,58 0,54 0,25   

SO3 celk. 6,42 6,13 6,03 6,3 5,86 5,7 6,02 5,52 5,69   

CaO vol. 3,65 3,01 2,51 2,59 0,84 0,39 1,24 0,37 0,35   

ztr.suš. 0,13 0,14 0,15 0,04 0,08 0,07 0,1 0,12 0,06   

 

Tabulka 22: Fázové složení slínků S1 mikroskopickou bodovou integrací v [%] 

Fáze 

Vzorek S1 

1350oC 1400oC 1450oC 

1 hod 3 hod 5 hod 1 hod 3 hod 5 hod 1 hod 3 hod 5 hod 

C3S 0,2 1,1 3,9 1,1 7,9 10,9 6,7 11,3 13,1 

C2S 83,4 85,2 83,8 85 80,5 76,3 81,1 79,2 73,8 

C3A 11,1 9,4 9,3 9,7 8,8 12,1 9,9 8,3 11,5 

C4AF 1,6 1,4 0,6 0,6 0,6 0,2 0,6 0,7 1,4 

CaO vol. 3,7 2,9 2,5 3,7 2,3 0,5 1,8 0,5 0,2 

Tabulka 23: Fázové složení slínků S1 RTG-difrakční analýzou s Rietveldovským 

vypřesněním v [%] 

Fáze 

Vzorek S1 

1350oC 1400oC 1450oC 

1 hod 3 hod 5 hod 1 hod 3 hod 5 hod 1 hod 3 hod 5 hod 

C3S 0 0,9 4,8 1,9 8,7 9,3 6,1 9,5 10,4 

C2S 79 79,2 76,4 78,3 75,3 72,3 76 74,9 72,5 

C3A 10,4 11 11,6 13,4 9,9 11 11,4 10,8 11,9 

C4AF 3,6 3,7 2,2 0,9 3,3 3,7 3 1,7 1,9 

CaO vol. 3,8 2,2 2,7 2,4 0,4 0,7 0,6 0,1 0,2 

CaSO4 II 2,3 2 1,5 2,7 2,4 3 2,8 2,9 3,1 

C4A3SO4 0,9 1 0,8 0,4 0 0 0 0 0 
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Slínek S1 – teplota výpalu 1400 °C 
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Slínek S1 – teplota výpalu 1450 °C 

Izot. 

výdr

ž 

Zvětšení 145x Zvětšení 360x 

1 

hod 

 

  

3 

hod 

  

5 

hod 

  

Obrázek 19: Struktura slínků S1 pozorovaná metodou mikroskopické integrace 
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Na základě RTG difrakční analýzy metodou Rietveldovým vypřesněním lze 

konstatovat: 

- uvedené výsledky ukazují, že reálné fázové složení všech slínků S1 se 

zcela zásadně lišilo od provedeného návrhu svým obsahem C3S, který je 

oproti předpokladu velmi nízký a namísto něhož vzniká C2S. Důvody 

tohoto jevu spatřujeme v chemismu surovinové moučky, která obsahuje 

zvýšený podíl síranových iontů a oproti návrhu méně vápna, a patrně i ve 

způsobu laboratorního provedení, 

- fázové složení slínků začíná být při množství dodané tepelné energie, 

odpovídající pálicímu režimu 1450/3 a též pálicímu režimu 1400/5, již 

prakticky neměnné (nabývá rovnovážného stavu), 

- lze konstatovat, že mimořádně nízký obsah C3S byl hlavně zapříčiněn 

jinými faktory než časově či energeticky nedostatečným stádiem 

taveninového slinování, nelze ovšem vyloučit, že ostřejší pálicí režim by 

přinesl určité zlepšení, 

- přeměna C3S na β-C2S, která nastala vlivem pomalého chlazení slínku, je 

zde s ohledem na vysoce kvalifikovanou práci akreditované laboratoře 

a ostatní dosažené výsledky, prakticky vyloučena, 

- z kvantifikace ve slínku obsažených minerálů, realizované Rietveldovským 

vypřesněním vyplývá, že ve vypalovaných soustavách setrvávají i přes 

značný přísun tepelné energie nerozložené molekuly CaSO4, a to ještě 

i při pálicím režimu 1400/1 ve formě nepatrného množství Kleinovy soli, 

C4A3SO4, a při všech pálicích režimech jako anhydrit II. Důvodem je 

nejspíše výpal poměrně značného množství vzorku v uzavřené 

a neodvětrávané komorové peci, v níž se po určité době ustanoví 

rovnovážná koncentrace nasycených par SOx, které zabraňují v souladu 

s pravidly reakční kinetiky dalšímu rozkladu CaSO4. Z porovnání obsahu 

SO3, stanoveného chemickou analýzou, s obsahem SO3 v Kleinově 

komplexu a anhydritu II je dále zřejmé, že i s přihlédnutím k 

možné reakci SO4
2- s přítomnými alkáliemi postrádá část síranových iontů 

vhodné kationy na tvorbu molekul. Jedinou možností, která se nabízí 

jako potenciální vazba, je proto izomorfní substituce příslušné 

části síranových tetraedrů za křemičité tetraedry v dikalciumsilikátu 

Na základě výše uvedeného lze říci, že nejpravděpodobnější příčinou špatné 

tvorby C3S je zvýšený obsah SO3, způsobený jednak snížením obsahu 

CaO v surovinové moučce, které nastalo nepřesným nadávkováním surovin, a dále 
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výpalem nadměrného množství vzorku v neodvětrávané komorové peci. Během 

tohoto výpalu došlo patrně velmi záhy k nasycení pecní atmosféry parami SOx, které 

v souladu s Guldberg–Waageovou teorií chemických reakčních rovnováh dále 

zamezovaly rozkladné reakci CaSO4 na CaO a SO4
2-. Tím se značná část 

CaO z anhydritu nemohla využít, a celý systém vypalované surovinové moučky tak 

postrádal především dostatek vápna ke tvorbě nových slínkových minerálů. 

Pro ověření této hypotézy byl dodatečně realizován výpal malého vzorku surovinové 

směsi S1 režimem 1450/5 v jinak nezaplněné peci, používané pro všechny předchozí 

výpaly. Záměrem tohoto experimentu bylo zjistit, zda díky podstatně menšímu 

vzorku, a tudíž výrazně časově oddálené možnosti nasycení pecního prostoru 

parami SOx, dojde k intenzivnějšímu rozkladu CaSO4, a tím přerozdělení 

fázového složení vypáleného slínku ve prospěch alitu. Výsledky popsaného 

experimentu uvádí Tabulka 24.  

Tabulka 24: Teoretický a reálný chemismus slínku S1 vypáleného režimem 1450/5 v 
[%] 

Složka 

Vzorek S1 1450/5 

Teoretický výpočet chemismu 
slínku 

Reálný chemismus 
slínku 

Z chemismu 
surovin 

Z chemismu 
surovinové 

směsi 

při zaplněné 
peci 

při nezaplněné 
peci 

    

SiO2 21,99 21,9 23,33 25,11 

Al2O3 4,26 5,2 4,71 4,65 

Fe2O3 2,13 2,16 1,8 1,85 

CaO 63,85 61,12 61,74 64,94 

ztr.žíh. 0 0 0,25 0,14 

SO3 celk. 7,76 6,96 5,69 1,69 

Na2O 0,22 0,24 0,2 0,12 

K2O 0,8 0,81 0,72 0,17 

CaO vol Nestan. Nestan. 0,35 0,32 

 

Z tabulky je patrné, že prakticky nezaplněný pecní prostor je pro odtěkání 

podstatně většího podílu SO3, ale i alkálií lepší, než pecní prostor zaplněný. 

Za předpokladu, že veškerý zbytkový SO3 by byl ve slínku vázán dosud ve formě 

CaSO4, činil by teoreticky vypočtený obsah C3S dle Boguea 34,82 %. 

Za předpokladu, že za daných pecních poměrů se síran vápenatý rozložil, přičemž 

zbytkový SO3 nemohl kvůli nasycenosti atmosféry odtěkat, a proto zřejmě izomorfně 
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substituoval křemičité tetraedry, by teoreticky vypočtený obsah C3S dle Boguea činil 

30,01 %. Přitom skutečný obsah C3S, stanovený metodou mikroskopické bodové 

integrace a Rietveldovským vypřesněním RTG-difrakční analýzy, se pohybuje 

mezi 23 a 24 %. Z posouzení výše uvedených výpočtu dle Boguea a reálně 

stanoveného obsahu C3S proto plyne, že blíže skutečnosti je předpoklad izomorfní 

substituce síranových anionů za křemičité aniony, ke které došlo v důsledku 

nasycenosti pecní atmosféry parami SOx. 

Tabulka 25: Teoretické a reálné fázové složení slínku S1 vypáleného režimem 

1450/5  v [%] 

Fáze 

Vzorek S1 1450/5 

Teoretický výpočet 
dle Boguea 

Reálný výpal zaplněná 
pec 

Reálný výpal nezaplněná 
pec 

Z 
chemis

mu 
surovin 

Z 
chemism
u surov. 
směsi 

Mikrosko
pická 
bod. 

integrace 

Rietveldov. 
vypřesnění 

Mikroskopická 
bod. integrace 

Rietveldov.
vypřesnění 

C3S 64 44 13,1 10,4 23 24,1 

C2S 18 29 73,8 72,5 66,6 62,6 

C3A 8 10 11,5 11,9 8,5 9,2 

C4AF 7 6,5 1,4 1,9 1,3 3,4 

CaO vol. - - 0,2 0,2 0,6 0,8 

CaSO4 II - - Nestan. 3,1 Nestan. 0 

C4A3SO4 - - Nestan. 0 Nestan. 0 

 

Z tabulky 25 vyplývá, že pouhou kvantitativní změnou pecní náplně, tj. snížením 

množství vzorku vypalované surovinové moučky v pecním prostoru, došlo ke 

dvojnásobnému zvýšení obsahu alitu na úkor belitu. Výsledky uskutečněného 

experimentu tedy potvrdily výše uvedenou hypotézu o vlivu pecní atmosféry 

na rozklad síranu vápenatého a následnou tvorbu alitu.  

Vzorek S2 

Chemické složení slínků skupiny S2 je uvedeno v Tabulka 26. Tabulka 27 

a Tabulka 28 uvádí kvantifikaci fázového složení slínků. Obrázek 20 ukazuje 

stanovení slínků metodou mikroskopické bodové integrace. Výsledky RTG-difrakční 

analýzy s kvantifikací Rietveldovským vypřesněním prezentuje Tabulka 28. 

Rentgenogram hydratovaných cementových past je uveden na oObrázek 30: 

Rentgenogram hydratovaných cementových past - vzorek S1 -1450 °C– stáří 1, 2, 7, 

14 a 28 dní a Obrázek 31: Rentgenogram hydratovaných cementových past - vzorek 

S2 -1450 °C– stáří 1, 2, 7, 14 a 28 dní (viz příloha). 
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Tabulka 26: Chemické složení slínků S2 vypálených danými režimy v [%] 

Složka 

Vzorek S2 

1350oC 1400oC 1450oC 

1 hod 3 hod 5 hod 1 hod 3 hod 5 hod 1 hod 3 hod 5 hod 

SiO2 21,89 21,87 21,94 22,22 22,39 22,13 22,1 22,36 22,68 

Al2O3 5,14 5,19 5,32 5,44 5,47 5,38 5,45 5,36 5,31 

Fe2O3 2,46 2,48 2,51 2,5 2,52 2,52 2,58 2,57 2,57 

CaO 65,75 65,92 66,24 65,7 66,25 66,59 65,9 66,48 66,72 

Na2O 0,23 0,17 0,17 0,17 0,16 0,15 0,16 0,16 0,14 

K2O 0,66 0,61 0,57 0,6 0,49 0,39 0,55 0,49 0,37 

ztr.žíh. 1,03 0,63 0,35 0,54 0,22 0,28 0,39 0,35 0,18 

SO3 celk. 1,62 1,49 1,32 1,53 1,15 1,11 1,44 1,16 0,76 

CaO vol. 3,47 0,91 0,54 1,74 0,56 0,38 0,74 0,42 0,23 

ztr.suš. 0,09 0,07 0,08 0,02 0,01 0,07 0,01 0,01 <0,01 

 

Na základě výsledků chemických rozborů lze konstatovat: 

- stejně jako v předchozím je s ostřejšími režimy výpalu patrné postupné 

ubývání ztráty žíháním a současně určitý přírůstek obsahu netěkavých 

látek, zejména CaO a hydraulických oxidů.  Obdobný úbytek lze pozorovat 

i v obsahu těkavých látek, tj. alkálií a SO3, přičemž rozdíl v 

koncentraci SO3, teoreticky stanovené z chemismu surovinové moučky 

a naměřené pro slínek vypálený nejostřejším režimem 1450/5, činí v 

absolutní hodnotě cca 0,9% (1,65%-0,76%) 

- ve slíncích je pravidelně obsaženo takové množství alkálií, které jsou 

schopny vyvázat nejméně 60% v nich přítomného SO3, 

spotřeba CaO na potenciální vazbu tohoto oxidu do CaSO4 je tak prakticky 

zanedbatelná 

- ve vztahu k chemismu předchozí skupiny slínků S1 lze spatřovat základní 

rozdíl se skupinou slínků S2 v podstatně vyšším celkovém obsahu 

CaO za prakticky stejného podílu hydraulických oxidů a výrazně 

nižšího obsahu SO3, která tak umožňuje dostatečnou tvorbu vysoce 

vápenatých slínkových minerálů, především  trikalciumsilikátu. 
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Tabulka 27: Fázové složení slínků S2 mikroskopickou bodovou integrací v [%] 

Fáze 

Vzorek S2 

1350oC 1400oC 1450oC 

1 hod 
3 

hod 
5 hod 1 hod 3 hod 5 hod 1 hod 3 hod 5 hod 

C3S 43,3 58,3 59,4 51,1 60,7 62,7 55 64,5 66 

C2S 40,5 25,8 24,9 33 23,5 23,3 27,6 21,3 20,7 

C3A 8,5 10,7 11,4 11,9 11,3 11,3 11,9 10,6 11,7 

C4AF 3,3 4,2 3,5 2,4 4,2 2,6 4,7 3,2 1,5 

CaO vol. 4,5 0,9 0,7 1,7 0,2 0,1 0,7 0,4 0,1 

 

Tabulka 28: Fázové složení slínků S2 RTG-difrakční analýzou s Rietveldovským 

vypřesněním v [%] 

Fáze 

Vzorek S2 

1350oC 1400oC 1450oC 

1 hod 3 hod 5 hod 1 hod 3 hod 5 hod 1 hod 3 hod 5 hod 

C3S 42,1 55,3 56,8 49,3 56,8 57,1 56,1 61,4 63 

C2S 40,3 29,4 27,4 34,6 28,2 27,4 27,9 23,9 21,7 

C3A 9,5 10,4 10,6 10,5 10,2 11 9,4 10,4 11,8 

C4AF 4,4 4,2 4,7 4,4 4,4 4,3 5,8 4,1 3,3 

CaO vol. 3,7 0,7 0,5 1,2 0,4 0,2 0,8 0,3 0,2 

 

Z rozboru provedené kvantifikace fázového složení slínků vyplývá, že: 

- tepelná energie, nutná na tvorbu alitického slínku, je nedostatečná u všech 

vzorků vypálených režimy měkčími než 1400/5, tj. všemi režimy s teplotou 

výpalu 1350oC, režimy s teplotou 1400oC a izotermickou výdrží kratší než 

5 hodin a též pálicím režimem s teplotou 1450oC a izotermickou výdrží 

kratší než 3 hodiny 

- srovnáním reálného a teoretického složení slínků, vypálených takovým 

režimem, který zabezpečil dostatečný přísun tepelné energie pro tvorbu 

všech slínkových minerálů včetně C3S je zřejmé, že 

bylo dosaženo velmi dobré vzájemné shody. Nejbližší hodnoty pak 

vykazuje obsah C3S, zatímco obsah C2S a C3A v reálném slínku je 

nepatrně vyšší a naopak obsah C4AF nižší než teoretickým výpočtem 

stanovený konec 
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Slinek S2 – teplota výpalu 1350 °C 

Izot. 

výdrž 
Zvětšení 145x Zvětšení 360x 

1 hod 

 

  

3 hod 

  

5 hod 
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Slinek S2 – teplota výpalu 1400 °C 

Izot. 

výdrž 
Zvětšení 145x Zvětšení 360x 

1 hod 

 

  

3 hod 

  

5 hod 
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Slinek S2 – teplota výpalu 1450 °C 

Izot. 

výdrž 
Zvětšení 145x Zvětšení 360x 

1 hod 

 

  

3 hod 

  

5 hod 

  

Obrázek 20: Struktura slínků S2 pozorovaná metodou mikroskopické integrace 
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Vzorek S3 

Výsledky chemických rozborů pro slínky této skupiny jsou uvedeny v Tabulka 29, 

fázové analýzy stanovené metodou mikroskopické bodové integrace v Tabulka 31 

a stanovené metodou RTG-difrakční analýzy s Rietveldovským vypřesněním v 

Tabulka 32. 

Tabulka 29: Chemické složení slínků S3 vypálených danými režimy v [%] 

Složka 

Vzorek S3 

1350oC 1400oC 1450oC 

1 hod 3 hod 5 hod 1 hod 3 hod 5 hod 1 hod 3 hod 5 hod 

SiO2 17,76 18,1 18,36 18,14 18,45 18,57 18,39 18,62 18,68 

Al2O3 7,66 7,85 7,47 7,56 7,2 7,05 7,28 6,79 7,21 

Fe2O3 2,55 2,58 2,45 2,56 2,38 2,37 2,42 2,3 2,34 

CaO 64,31 64,64 65,46 64,78 65,12 65,83 65,78 66,11 66,03 

Na2O 0,22 0,19 0,17 0,22 0,22 0,22 0,21 0,2 0,2 

K2O 0,84 0,79 0,69 0,87 0,83 0,78 0,81 0,77 0,73 

ztr.žíh. 1,61 1,07 0,75 0,77 0,73 0,74 0,76 0,81 0,63 

SO3 celk. 2,6 2,34 2,08 2,57 2,28 2,16 2,35 2,2 1,95 

CaO vol. 6,39 3,48 2,42 3,56 2,72 2,46 2,53 2,35 1,79 

ztr.suš. 0,16 0,13 0,13 0,07 0,08 0,08 0,12 0,13 0,07 

 

Z výsledků chemických analýz vypálených slínků lze učinit tyto závěry: 

- na rozdíl od obou předešlých skupin je stanovená ztráta žíhám všech 

slínků této skupiny, vyjma jediného, vypáleného nejměkčím režimem 

1350/1, velice nízká, tj. do 1 %, a prakticky nezávislá na zvoleném pálicím 

režimu. Tato skutečnost nasvědčuje tomu, že surovinová moučka S3 byla, 

i vzhledem k nízkému podílu SiO2, nejreaktivnější 

- ve shodě s předešlým lze pozorovat určitý úbytek celkového obsahu SO3 

se zvyšující se tepelnou energií daného pálicího systému. Rozdíl 

mezi teoreticky stanoveným obsahem SO3 ve slínku, který činil 2,62 % 

a skutečně stanoveným pro slínek vypálený režimem 1450/5 ve 

výši 1,95 %, se svojí hodnotou cca 0,7 % přibližně shodoval s množstvím 

uniklého SO3 slínků S1 a S2, získaných stejným pálicím režimem. 

Současně lze říci, že kvantita ve slíncích této skupiny přítomných alkálií 

umožňuje vyvázat zhruba polovinu přítomného SO3, a jeho zbylé 
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množství, potenciálně vázané izomorfní substitucí do minerálu C2S, je 

pro event. zhoršení tvorby C3S zcela nevýznamné 

- na rozdíl od předchozích dvou skupin vzorků vykázaly všechny slínky 

této skupiny podstatně vyšší podíl volného vápna. Vzhledem k tomu, že 

za daných podmínek tato skutečnost může signalizovat mimořádně 

zvýšený stupeň sycení vápnem, byly jeho hodnoty dodatečně vypočteny 

pro všechny tři navržené vzorky, a to jednak z jejich navrženého 

chemismu, dále chemismu připravených surovinových mouček a závěrem 

z chemismu slínků, vypálených režimem 1450 °C/5h, viz Tabulka 30. 

Tabulka 30: Vypočtené hodnoty stupně sycení vápnem  SL  v [%] 

Podklad pro výpočet stupně 
sycení 

Označení vzorku 

Vzorek S1 Vzorek S2 Vzorek S3 

Teoretický chemismus navržené 
surovinové směsi 

94 94,4 97,6 

Reálný chemismus surovinové 
směsi 

88,7 97,7 110,2 

Reálný chemismus slínku 
vypáleného režimem 1450/5 

85,8 97,1 106,8 

 

 Z tabulky je zřejmé, že samotný návrh vzorku S3 se vyznačoval poměrně vysokým 

stupněm sycení, ale zřejmě vlivem nepřesného dávkování reálná surovinová směs, 

a následně i slínek, vykazoval stav přesycení vápnem, které může mít negativní 

důsledky na objemovou stálost slínku. 

 Poměrně nejpřesněji byla nadávkována surovinová moučka S2, jejíž vypočtené 

a stanovené hodnoty stupně sycení se nejvíce shodují. Značný problém však 

představuje stupeň sycení vzorku S1, který vlivem špatného nadávkování poklesl ve 

skutečné surovinové moučce a následně i slínku pod 90 %, což je hodnota ve výrobě 

běžného portlandského slínku zcela nedostatečná. 
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Tabulka 31: Fázové složení slínků S3 mikroskopickou bodovou integrací v [%] 

Fáze 

Vzorek S3 

1350oC 1400oC 1450oC 

1 hod 3 hod 5 hod 1 hod 3 hod 5 hod 1 hod 3 hod 5 hod 

C3S 38,9 52,2 60,8 54,2 61,1 65,5 60,4 66,6 71,9 

C2S 33,9 17,4 11,1 16,3 10,3 9 12,4 7,5 5,7 

C3A 14,3 18,7 18,2 19,8 19,9 17,8 19,7 18,5 14,7 

C4AF 4,3 7,1 7,5 5,2 5,6 5,3 4,4 4,5 5,6 

CaO vol. 8,5 4,6 2,4 4,5 3,2 2,4 3,1 3 2,1 

 

Tabulka 32: Fázové složení slínků S3 RTG-difrakční analýzou s Rietveldovským 

vypřesněním v [%] 

Fáze 

Vzorek S3 

1350oC 1400oC 1450oC 

1 hod 3 hod 5 hod 1 hod 3 hod 5 hod 1 hod 3 hod 5 hod 

C3S 36,1 51,7 60,6 53,2 57,6 61,5 57,5 63 66,9 

C2S 34,3 22,2 14,1 20,8 21,3 17,4 20,7 15 11,6 

C3A 18,7 17,5 20 17,6 16,1 15,3 16,2 17,2 16,3 

C4AF 4,4 5,3 2,8 4,7 2,7 3,5 3,3 2,3 3,1 

CaO vol. 1,1 0,7 0,5 1,1 0,8 0,9 1,3 0,5 0,6 
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Slinek S3 – teplota výpalu 1350 °C 

Izot. 

výdrž 
Zvětšení 145x Zvětšení 360x 

1 hod 

 

  

3 hod 

  

5 hod 

  

 

 

 



Ing. Jana Stachová                    Snižování emisí CO2 při výpalu hydraulických pojiv 

100 

Slinek S3 – teplota výpalu 1400 °C 

Izot. 

výdrž 
Zvětšení 145x Zvětšení 360x 

1 hod 

 

  

3 hod 

  

5 hod 
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Slinek S3 – teplota výpalu 1450 °C 

Izot. 

výdrž 
Zvětšení 145x Zvětšení 360x 

1 hod 

 

  

3 hod 

  

5 hod 

  

 

Obrázek 21: Struktura slínků S3 pozorovaná metodou mikroskopické integrace 
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Na základě provedené kvantifikace slínků této skupiny lze říci, že: 

- relace v postupném přibývání hlavních slínkových minerálů se zvoleným 

pálicím režimem je obdobná jako u vzorků skupiny S2, tzn., že kvalitní 

výpal byl pozorován až od takového množství dodané tepelné energie, 

které odpovídalo pálicímu režimu 1400/5, resp. 1450/3. Jednoznačně 

nejvyššího podílu C3S však bylo dosaženo až při výpalu režimem 1450/5, 

který se mj. jevil jako optimální ve všech třech skupinách slínků S1, S2 i S3 

- obsah alitu v reálném slínku, vypáleném optimálním režimem 1450/5, je 

vyšší než teoretický návrh a spíše se blíží výpočtu z chemismu reálné 

surovinové moučky. Obecně je pak patrná poměrně dobrá shoda 

mezi teoreticky vypočteným fázovým složením a reálným výsledkem, 

tato je však viditelně horší než u slínků ve skupině S2. 

- v analýzách nepanuje shoda metody mikroskopické bodové integrace 

a metody RTG-difrakční analýzy s Rietveldovským vypřesněním 

při stanovení obsahu C4AF. U ostatních minerálů je sice patrný určitý posun 

hodnot stanovených oběma metodami, ale tendence výsledků zůstává 

zachována. Vzhledem k principu obou metod lze za věrohodnější 

považovat výsledky získané mikroskopickou bodovou integrací  

- určitým problémem kvantifikace fázového složení všech slínků ve všech 

skupinách je podstatně nižší reálný obsah C4AF než vypočtený z 

chemických analýz vstupních surovin, surovinových směsí i samotných 

vypálených slínků. Zdá se, že důvodem by mohlo být nepřesné dávkování 

Fe-korekce, nepřesná kvantifikace brownmilleritu jak metodou 

mikroskopické bodové integrace, tak i metodou RTG-difrakční analýzy s 

Rietveldovským vypřesnění či redukční atmosféra v neodvětrávané 

komorové peci, přičemž posledně jmenovaný důvod se zdá být pravdě 

nejblíže. 

Závěrem lze říci, že ve druhé etapě se potvrdilo, že výpalem za optimálního režimu 

1450/5 byly získány slinky, jejichž mineralogické složení odpovídalo navrženému 

a teoreticky vypočtenému fázovému složení. Nejlépe na tom byl vzorek S2, ale 

poměrně dobrá shoda byla zaznamenána i u vzorku S3, kde největší disproporce 

mezi teoretickým návrhem a reálným fázovým složením nastala v navýšení obsahu 

C3S na úkor C2S jako důsledku nepřesného nadávkování surovin ve prospěch 

zvýšeného obsahu CaO. Nejhorší výsledky byly shledány u vzorku S1 z 

ložového popílku, který se vyznačoval nejvyšším obsahem SO3 a současně vlivem 
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nepřesného dávkování surovinové směsi sníženým obsahem CaO. Pro další etapu 

tak bylo třeba se zaměřit na upřesnění návrhu surovinových mouček a na vyřešení 

nechtěného obsahu SOx oxidů v pecním systému. 
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7.3 ETAPA III 

Třetí etapa byla zaměřena na konkrétní návrh surovinové moučky, kterou jsem v 

konečné fázi podrobila též velkému laboratornímu výpalu. 

Tato etapa byla opět rozdělena na několik částí na sebe navazujících, tedy 

optimalizace a výpal surovinové moučky a následná analýza. Z výsledků 

malého laboratorního výpalu jsem pak zvolila dva vzorky, které jsem podrobila 

velkému laboratornímu výpalu a převedla na cement, který byl podroben 

technologickým zkouškám. 

7.3.1 Optimalizace surovinových směsí 

V návaznosti na výsledky dosažené v předchozích etapách řešení byly na základě 

chemismu vstupních surovin navrženy tři potenciální skladby surovinových směsí. 

Tyto byly realizovány vždy ve dvou variantách, jedné s využitím fluidního popílku 

ložového a druhé s využitím fluidního popílku filtrového.  

První z návrhů surovinové směsi respektoval základní požadavek na co nejnižší 

obsah vápence s přihlédnutím k obvyklým proporcím mezi C3A a C4AF a byl 

převzata z předchozích výsledků.  V předchozí etapě byla surovinová směs 

navržena jako tří anebo čtyřsložková na bázi vápence, fluidního popílku ložového 

(vzorek S1) či filtrového (vzorek S2), křemičitého písku a Fe-korekce.  

Druhý návrh vyšel z požadavku na takovou skladbu surovinové směsi, jejímž 

výpalem se získá slínek obvyklého mineralogického složení. Surovinová směs 

byla navržena jako čtyřsložková na bázi vápence, fluidního popílku ložového (vzorek 

S3) či filtrového (vzorek S4), křemičitého písku a Fe-korekce. 

Třetí návrh byl stejně jako návrh první orientován na minimalizaci obsahu vápence 

v surovinové směsi, ovšem bez ohledu na běžné proporce mezi C3A a C4AF. 

Surovinová směs byla navržena jako dvousložková na bázi vápence 

a fluidního popílku ložového (vzorek S6) či filtrového (vzorek S8). 

Všechny navržené vzorky surovinových směsí byly vypáleny v laboratorní 

superkantalové peci. Samotnému velkému laboratornímu výpalu předcházely malé 

dva kontrolní výpaly na rovnovážný a nerovnovážný stav za účelem 

předběžného ověření fázového složení slínků. Vzorky slínků z velkého výpalu byly 

nejprve podrobeny stanovení fázového složení a po převedení na cement základním 

zkouškám technologických vlastností a sledování hydratačního procesu. 
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Na základě získaných výsledků byly pro další etapu poloprovozních zkoušek 

na modelové rotační peci vybrány dva návrhy surovinového složení, na jejichž 

základě připravené slínky, resp. cementy se vyznačovaly nejen přijatelnými 

technologickými vlastnostmi, ale i vysokým podílem popílku v surovinové směsi, 

příznivě ovlivňujícím konečnou výši emisí CO2.  

7.3.2 Návrh surovinových směsí 

Na základě chemického složení vstupních surovin, tj. vápence, fluidního popílku 

ložového a filtrového, křemičitého písku a Fe-korekce, a s ohledem na nutný počet 

těchto surovin (složek) byly příslušné výpočty provedeny na: 

• zvolený stupeň sycení (dvousložkový systém),  

• stupeň sycení a modul silikátový anebo aluminátový (třísložkový systém)  

• stupeň sycení a modul silikátový i aluminátový (čtyřsložkový systém).  

Pro navrženou skladbu surovinové směsi bylo kontrolně postupem dle Boguea 

vypočteno fázové složení slínku, moduly a stupeň sycení. 

Použité suroviny 

Na základě známé chemické analýzy vstupních surovin, tj. vápence, 

fluidního popílku, alternativně ložového a filtrového, Fe-korekce a křemičitého písku 

jako Si-korekce a předem zvolených hodnot modulu hydraulického, resp. stupně 

sycení, modulu silikátového a aluminátového byl proveden návrh skladby 

jednotlivých surovinových směsí. 

Návrh I 

Dle výsledků dřívějších etap byl jako první návrh zvolen předešlý a tedy již prvotně 

prozkoumaný návrh: 

Vzorek S1:  MH = 2,25 MS = 3,4 MA = 2 

Vzorek S2:  MH = 2,21 MS = 3,1 MA = 2 

Návrh II 

Tento výpočet složení surovinových mouček respektoval požadavek na obvyklé 

fázové složení portlandského slínku, byly zadány následující parametry: 

vzorek S3:   MH = 2,23   MS = 2,8  MA = 1,6  SLP = 96% 

vzorek S4:   MH = 2,23   MS = 2,8  MA = 1,6  SLP = 96%, 

dle nichž byly vypočteny směšovací poměry: 
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Složení Fluidní popílek  Vápenec Si-písek Fe-korekce 

S3 FP - lože 14,21% 76,74% 7,65% 1,39% 

S4 FP- filtr 12,77% 77,22% 8,62% 1,39% 

Pro takto navržené surovinové směsi bylo postupem dle Boguea vypočteno fázové 

složení: 

    S3 S4 

C3S 67% 67% 

C2S 13% 13% 

C3A 8% 8% 

C4AF 9% 9% 

 

Návrh III 

 K výpočtu, uskutečněnému v souladu se třetím návrhem, zaměřeným na 

minimalizaci obsahu vápence a nezohledňujícím běžné proporce mezi C3A a C4AF, 

byly zadány následující parametry: 

vzorek S6:   MH = 2,16   SLP = 97% 

vzorek S8:   MH = 2,14   SLP = 99%, 

dle nichž byly vypočteny směšovací poměry: 

Složení Fluidní popílek  Vápenec 

S6 FP - lože 27,50% 72,50% 

S8 FP - filtr 27,50% 72,50% 

 

Pro takto navržené surovinové směsi bylo postupem dle Boguea vypočteno fázové 

složení: 

   S6 S8 

C3S 58% 58% 

C2S 15% 15% 

C3A 17% 17% 

C4AF 7% 7% 

 

Pro přehlednost je vypočtená skladba surovinových směsí včetně výpočtu 

příslušných modulů, stupně sycení a fázového složení dle Boguea souhrnně 

uvedena v Tabulka 33. 
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Tabulka 33: Skladba surovinových směsí, vypočtené moduly, stupeň sycení 

a fázové složení 

 
Obsah dané suroviny ve 

směsi  [%] 

Označení vzorku 

S1 S2 S3 S4 S6 S8 

Vápenec Mokrá 62,25 75,44 76,74 77,22 72,50 72,50 

Fluidní popílek Hodonín - filtr - 16,76 - 12,77 - 27,50 

Fluidní popílek Hodonín - lože 37,73 - 14,21 - 27,50 - 

Křemičitý písek Šajd. 
Humence - 7,20 7,65 8,62 - - 

Fe-korekce Mokrá 0,02 0,60 1,39 1,39 - - 

Stupeň sycení 94% 94% 96% 96% 97% 99% 

Modul hydraulický 2,25 2,21 2,23 2,23 2,16 2,14 

Modul silikátový 3,4 3,1 2,8 2,8 1,95 1,91 

Modul aluminátový 2,0 2,0 1,6 1,6 3,40 3,38 

C3S 64% 62% 67% 67% 58% 58% 

C2S 18% 19% 13% 13% 15% 12% 

C3A 8% 9% 8% 8% 17% 19% 

C4AF 7% 7,5% 9% 9% 7% 8% 

7.3.3 Příprava surovinových směsí 

Pro přípravu surovinových směsí byly jednotlivé složky v odvážených množstvích 

nejprve společně semlety v laboratorním kulovém mlýně na 10 % zbytek na sítě 0,090 

mm a poté vylisovány tlakem 20 MPa do tablet průměru 40 mm. Množství každé 

takto připravené surovinové směsi činilo pro malý kontrolní výpal cca 160 g (2 tablety 

à 80 g), pro velký laboratorní výpal 6 kg.  

Všechny popsané typy výpalů byly poté uskutečněny v laboratorní superkantalové 

peci níže popsanými režimy: 

7.3.4 Malý kontrolní výpal rovnovážný:  

- rychlost vzestupu teploty 5 °C/min, konečná teplota 1050 °C s izotermní 

výdrží 5 hod, vyjmutí z pece a pomletí kalcinovaných tablet na jemnost pod 

0,09 mm, vylisování nové tablety, druhý výpal se vzestupem teploty 10 

°C/min, konečná teplota 1450 °C s izotermní výdrží 5 hod.  
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7.3.5 Malý kontrolní výpal nerovnovážný:  

- rychlost vzestupu teploty 10 °C/min, konečná teplota 1450 °C s izotermní 

výdrží 5 hod.  

7.3.6 Velký laboratorní výpal:  

- rychlost vzestupu teploty 10 °C/min, konečná teplota 1450 °C s izotermní 

výdrží 5 hod.  

U všech vypálených slínků bylo nejprve stanoveno fázové složení metodou 

mikroskopické bodové integrace. 

Slínky z velkého laboratorního výpalu byly následně semlety v laboratorním 

kulovém mlýnu s 5 % sádrovce na měrný povrch cca 440 m2.kg-1. Vzniklé cementy 

byly podrobeny normovým zkouškám technologických vlastností a sledování 

hydratačního procesu. 

Normové zkoušky technologických vlastností byly následující: 

- stanovení měrného povrchu dle Blaina 

- stanovení normální konzistence, počátku a doby tuhnutí 

- stanovení objemové stálosti dle Le Chateliera 

- stanovení pevnosti v tlaku a tahu za ohybu na normových maltách, 

zaformovaných do zkušebních těles normových rozměrů 40x40x160 mm, 

po 2, 7, a 28 dnech hydratace v normovém uložení 

- stanovení objemové hmotnosti normových malt po 2, 7, a 28 dnech 

hydratace v normovém uložení 

Hydratační proces byl studován na základě stanovení mineralogického složení 

cementových past. Mineralogické složení bylo sledováno metodou RTG-difrakční 

analýzy a rovněž metodou termické analýzy po 1, 2, 3, 7, 14 a 28 dnech expozice v 

prostředí nasycené vodní páry. 

7.3.7 Vyhodnocení výsledků  

Fázové složení vypálených slínků  

Fázové složení slínků, vypálených malým kontrolním výpalem jednak 

do rovnovážného a jednak do nerovnovážného stavu, stanovené metodou 

mikroskopické bodové integrace uvádí Tabulka 34. 
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Tabulka 34: Fázové složení slínků z malých výpalů (mikroskopické stanovení) 

Fázové složení [%] 
Označení vzorku 

S1 S2 S3 S4 S6 S8 

Rovnovážný výpal       

C3S 0,2 49,4 76,3 60,3 22,8 57,1 

C2S 72,1 35,3 9,8 21,8 60,6 19,0 

C3A 2,5 12,1 9,2 7,7 14,2 18,1 

C4AF 16,9 3,2 4,6 10,2 2,5 5,8 

Cvol 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

3CaO.3Al2O3.CaSO4 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

       

Nerovnovážný výpal       

C3S 0,0 46,6 68,1 63,8 33,4 57,7 

C2S 75,4 36,1 16,7 23,3 50,1 18,5 

C3A 2,7 13,4 8,8 8,5 13,0 18,1 

C4AF 12,3 3,4 5,3 4,0 3,5 5,7 

Cvol 0,0 0,5 1,1 0,3 0,0 0,0 

3CaO.3Al2O3.CaSO4 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Z výsledků fázového složení slínků, vypálených malým kontrolním rovnovážným 

i nerovnovážným výpalem, vyplynulo: 

Vzorek S1 a S6 

Vzorky S1 a S6, na bázi ložového popílku a minimalizovaného obsahu vápence, 

lze považovat za slínek čistě belitický (vzorek S1) a beliticko  alitický (vzorek S6). 

Vzorek S6 se dále vyznačoval i mimořádně vysokým obsahem C3A. Naopak 

velmi nízký podíl této fáze byl určen u vzorku S1, kde došlo, vzhledem k 

nedostatečnému obsahu CaO v surovinové moučce, k přednostní tvorbě 

níževápenatých sloučenin, tj. brownmilleritu (C4AF) a Kleinova komplexu 

(3CaO.3Al2O3.CaSO4). 

Vzorek S3 a S4 

Z obou vzorků S3 a S4, které se měly svým fázovým složením 

co nejvěrněji podobat komerčně vypalovaným portlandským slínkům, byl jako lepší, 

a z celého zkoušeného souboru jako vůbec nejlepší, vyhodnocen vzorek S4 

na bázi filtrového popílku. Vzorek S3 byl dle přítomnosti zvýšeného obsahu 

volného CaO vyhodnocen jako převápněný. 

Vzorek S2 a S8 

Slínky S2 a S8, na bázi filtrového popílku a minimalizovaného obsahu vápence, 

se jevily jako určité kompromisní řešení. Vzorek S2 obsahoval zvýšený obsah belitu 
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a C3A na úkor obvyklého obsahu alitu a brownmilleritu, vzorek S8 pak při poměrně 

dobrém zachování obvyklých obsahů alitu a belitu vykázal extrémně zvýšený obsah 

C3A.  

Fázové složení slínků, vypálených velkým laboratorním výpalem, stanovené 

metodou mikroskopické bodové integrace, uvádí Tabulka 35.  

Tabulka 35: Fázové složení slínků z velkého výpalu  (mikroskopické stanovení) 

Fázové složení [%] 
Označení vzorku 

S1 S2 S3 S4 S6 S8 

C3S 0,0 49,9 72,9 62,1 29,7 51,4 

C2S 74,8 35,2 11,9 23,1 54,5 19,9 

C3A 3,1 11,2 9,5 10,1 12,9 21,1 

C4AF 12,1 3,8 5,3 4,0 2,8 4,9 

Cvol 0,0 0,0 0,4 0,6 0,1 0,0 

3CaO.3Al2O3.CaSO4 10,0 - - - - - 

 

Na základě dosažených výsledků lze konstatovat: 

- fázové složení slínků z velkého výpalu se velmi podobalo předešlému 

složení slínků z malých kontrolních výpalů 

- slínek S1 byl obdobně jako při realizaci malých výpalů čistě belitický 

s vysokým obsahem brownmilleritu a Kleinova komplexu 

- vzorek S3 se stejně jako v předchozím jevil vzhledem k vysokému obsahu 

alitu a též přítomnosti určitého zbytku volného CaO poněkud převápněný  

- jako nejvhodnější z hlediska dodržení proporcí obvyklých průmyslově 

vypalovaných slínků byl vyhodnocen vzorek S4, poměrně velmi dobré 

bylo i složení vzorku S2.   

- co do obsahu alitu vykázal dobré parametry i slínek S8, který však 

obsahoval netradičně vysoký podíl C3A.   
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Technologické vlastnosti cementů 

Hodnoty normou sledovaných technologických vlastností cementů, připravených 

z výše uvedených slínků jejich semletím s 5 % sádrovce na měrný povrch cca 440 

m2.kg-1 a stanovených v laboratořích ÚTHD VUT Brno, jsou souhrnně uvedeny 

v  Tabulka 36. 

Tabulka 36: Technologické vlastnosti cementů ze slínků z velkého výpalu, 

laboratoře ÚTHD 

Sledovaná vlastnost 
Označení vzorku 

Refer. S12 S2 S3 S4 S6 S8 

Měr. povrch Blaine [m2.kg-1] 470 432 446 446 444 430 440 

Tuhnutí        

Normální konzistence [%] 31 28 29 28 28 29 35 

Počátek [h:min] 2:09 0:07 2:00 1:00 1:24 1:18 2:12 

Doba [h:min] 3:05 0:20 2:40 1:30 3:00 2:18 3:12 

Objem. stálost LeChat [mm] 1,5 1 0 0 0 0 0 

Pevnosti [MPa]        

V tlaku        

2 dny 36,1 6,0 14,7 19,5 16,4 9,3 18,4 

7 dnů - 9,6 19,5 23,7 23,1 16,9 24,5 

28 dnů 61,0 10,31 26,5 31,0 26,9 23,9 24,7 

V tahu za ohybu        

2dny 6,9 2,0 2,6 4,8 4,0 2,7 3,9 

7dnů - 3,1 4,3 5,9 6,4 4,4 4,7 

28 dnů 9,0 2,9 5,7 6,4 6,8 4,9 5,9 

 

Na základě dosažených výsledků lze konstatovat: 

- při prakticky stejném měrném povrchu vykázaly kromě vzorku S8 všechny 

ostatní cementy téměř stejnou normální konzistenci. U vzorku S8, 

výjimečného enormně vysokým obsahem C3A, bylo během rozmíchávání 

s vodou pozorováno výrazné hrudkovatění. Toto souviselo s okamžitou 

reakcí kalciumaluminátového systému, a následně vedlo ke zvýšené 

spotřebě záměsové vody na dodržení normální konzistence cementové 

pasty.  

- u parametrů tuhnutí cementových past nebylo možné nalézt žádnou 

příčinnou souvislost s fázovým složením příslušných slínků. Lze pouze 

                                                

2 Vlastnosti referenčního cementu CEM 52,5R a pevnosti vzorku S1 byly stanoveny 
v laboratořích cementárny Hranice 
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konstatovat, že stanovené hodnoty počátku a doby tuhnutí nijak zvlášť 

nevybočovaly z obvyklých parametrů portlandských cementů. Výjimkou byl 

vzorek cementu S1, jehož doba tuhnutí byla v důsledku 

přítomnosti Kleinova komplexu, hydratujícího bezprostředně na ettringit 

o vysoké nukleační schopnosti, velmi krátká  

- nejvyšší, a přibližně stejné hodnoty krátkodobých pevností vykázaly vzorky 

S3, S4 a S8, naopak nejnižší pevnosti byly stanoveny u čistě 

belitického vzorku S1 a jen o málo vyšší u vzorku S6 s nejnižším obsahem 

alitu. Odhlédne-li se od zřejmých subjektivních chyb měření (vzorek S8 v 

době hydratace 28 dnů), lze konstatovat, že i ve stáří 28 dnů byly 

pevnosti normových vzorků úměrné obsahu alitu v daném cementu. 

Zároveň však bylo v této době pozorováno zvýšení hydratační 

rychlosti vzorku S1 na bázi belitického cementu a zejména vzorku S6 

na bázi beliticko alitického  cementu, které je projevilo vyšším přírůstkem 

pevnosti oproti odpovídající 7 denní hodnotě 

- cementu, které je projevilo vyšším přírůstkem pevnosti oproti odpovídající 

7 denní hodnotě 

- všechny 28 denní pevnosti, stanovené v laboratořích ÚTHD, vykázaly 

nepřiměřeně nízké absolutní hodnoty. Proto cementy, jejichž zbytek 

po provedených zkouškách byl postačující na přípravu alespoň 

několika normových těles (konkrétně vzorky S2, S3, S4), byly kontrolně 

podrobeny normovému stanovení pevností v laboratořích cementárny 

Hranice,  

- z porovnání výsledků zkoušek na obou pracovištích bylo patrné, že fázové 

složení slínků vykazuje v obou případech stejný vliv na dosahované 

pevnosti. Rozdíly mezi oběma pracovišti spočívali pouze v absolutní 

výši naměřených pevností. Hodnoty, stanovené v cementárně Hranice jsou 

podstatně vyšší (cca o 5-10 MPa), a dle srovnání s referenční pevností 

průmyslově vyrobeného cementu CEM 52,5 R pravděpodobnější. 
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Hydratační proces cementů 

Hydratační proces cementů, připravených z laboratorně vypálených slínků, byl 

sledován prostřednictvím mineralogického složení hydratovaných cementových past, 

stanoveného metodou RTG-difrakční analýzy a termické analýzy. 

RTG – difrakční analýza 

Metodou RTG-difrakční analýzy byly v rentgenogramech hydratovaných 

cementových past (Obrázek 30: Rentgenogram hydratovaných cementových past - 

vzorek S1 -1450 °C– stáří 1, 2, 7, 14 a 28 dníaž Obrázek 35 - viz příloha) 

identifikovány následující minerály:  

alit, C3S (dhkl = 2,957; 2,78; 2,74 Ǻ)   

belit, C2S (dhkl = 2,78; 2,74; 2,403 Ǻ)  

trikalciumaluminát, C3A (dhkl = 2,70 Ǻ)    

brownmillerit, C4AF (dhkl = 7,24; 2,68 Ǻ)   

portlandit, Ca(OH)2 (dhkl = 4,92; 2,627 Ǻ)   

kalcit, CaCO3 (dhkl = 3,86; 3,035 Ǻ)   

ettringit, C3A.3CaSO4.32H2O (dhkl = 9,8; 5,6 Ǻ)  

monosulfát, C3A. CaSO4.12H2O (dhkl = 8,9 Ǻ)    

tetrakalciumalumináthydrát, C4AH13 (dhkl = 8,05 Ǻ)    

Po kvalitativní stránce byl s výjimkou vzorku S1 průběh hydratace všech ostatních 

cementových past shodný. Již po jednom dni hydratace vykázaly cementové pasty 

přítomnost portlanditu, vzniklého hydratací alitu. Současně byla patrná i přítomnost 

ettringitu a u vzorků s nejvyššími podíly C3A rovněž přítomnost této fáze v dosud 

nehydratované podobě jakož i přítomnost monosulfátu. S dobou hydratace 

docházelo v důsledku vysokého podílu C3A a současně nedostatečného množství 

sádrovce jako regulátoru tuhnutí k postupnému nárůstu obsahu monosulfátu, 

vznikajícímu dílčí transformací ettringitu, a dále vznikala i kalciumhydroaluminátová 

fáze C4AH13.  

Co do kvantifikace a kinetiky hydratačního procesu lze konstatovat, že vzorky 

s nejvyšším obsahem C3A vykázaly po delší dobu přítomnost tohoto minerálu 

v dosud nehydratované podobě, současně však u nich byla zřejmá ranější 

a intenzivnější tvorba monosulfátu a C4AH13.  
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Zcela odlišný průběh hydratačního procesu byl zaznamenán u 

belitického cementu S1. Jediným projevem hydratace byla až do třetího dne uložení 

přítomnost vysokého podílu ettringitu a též přítomnost monosulfátu, který však byl 

zastoupen podstatně méně. Teprve v době 3 dnů uložení bylo možné identifikovat 

nepatrnou difrakci portlanditu, signalizující počátek hydratace belitu. S dobou 

hydratace, a tudíž postupující hydratací belitu, se poněkud 

zvyšovala intenzita portlanditových linií. Dalším, jen obtížně pozorovatelný dějem, 

byla nevýrazná transformace ettringitu do monosulfátu. 

Termická analýza 

Metodou termické analýzy byl na čáře diferenciálně termické (DT) identifikován 

první hluboký a částečně zdvojený endoefekt do cca 240oC, společně náležející 

dehydrataci kalciumhydrosilikátových fází typu afwillitu (C3S2H3), ettringitu, event. 

monosulfátu a kalciumhydroaluminátové fázi C4AH13. Po krátkém indiferentním 

pásmu pokračovala čára DT v rozmezí cca 450oC až 550oC ostrým endotermním 

efektem rozkladu Ca(OH)2, na který prakticky bezprostředně navázal zdvojený 

endoefekt rozkladu CaCO3, viz termogramy  příloze - Obrázek 38 až Obrázek 66. 

Na základě čáry termogravimetrické (TG) byla uskutečněna kvantifikace3  obsahu 

CaO z Ca(OH)2 a z CaCO3 dále značeno CaOP+K, který na základě rovnic 

2C3S + 6H2O → C3S2H3 + 3 Ca(OH)2                    (14) 

2C2S + 4H2O → C3S2H3 + Ca(OH)2                   (15) 

Ca(OH)2 → CaCO3                                       (16)  

odpovídá hydrataci kalciumsilikátových fází. Jelikož kromě vzorku S1 obsahovaly 

všechny ostatní cementy alit, hydratující podstatně rychleji než belit, lze pro prvních 

28 dnů přisoudit prakticky veškeré vápno z hydroxidu a karbonátu 

vápenatého hydrataci tohoto minerálu obsahu H2O, připadajícímu 

na dehydrataci ettringitu, monosulfátu a fáze C4AH13, dále v textu značeno H2OC-A-S-

H. Tento údaj se získá z celkové ztráty žíháním nad první endotermou po odečtu té 

části ztráty žíháním, která stechiometricky odpovídá obsahu vody v přítomném 

afwillitu, viz rov. (14)  obsahu vody, připadajícímu na dehydrataci fáze C4AH13, dále v 

textu značeno H2OC4AH13. Uvedený výpočet předpokládá malé zjednodušení v tom 

smyslu, že množství vody, připadající na úplnou hydrataci 5 % sádrovce v cementu 

                                                

3 vzorek S1, na bázi belitického slínku, nebyl vzhledem ke kvalitativně odlišnému fázovému 
složení kvantifikován a s ostatními vzorky srovnáván 
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na ettringit a monosulfát, je průměrováno na hodnotu 6 %.  Toto zjednodušení je 

možné z toho důvodu, že podíl vody, potřebný na hydrataci uvedeného množství 

sádrovce na ettringit (5,6 %) a na monosulfát (6,2 %), je přibližně stejný. 

Za této podmínky lze od výše specifikované hodnoty  H2OC-A-S-H  odečíst průměrnou 

hodnotu spotřeby vody na hydrataci sádrovce na ettringit a/nebo monosulfát 

a výsledné číslo považovat za vodu obsaženou v C4AH13, viz Tabulka 37 až 

Tabulka 41. 

Tabulka 37: Kvantifikace hydratačních zplodin ve vzorku S2 

Doba hydratace 
Obsah jednotlivých složek [%] 

CaOP+K H2OC-A-S-H H2OC4AH13 C4AH13 

1 den 8,08 5,07 0 0 

2 dny 9,02 5,61 0 0 

3 dny 8,80 6,89 0,89 2,12 

14 dnů 12,68 7,57 1,57 3,75 

28 dnů 12,69 6,83 0,83 1,98 

 

Tabulka 38: Kvantifikace hydratačních zplodin ve vzorku S3 

Doba hydratace 
Obsah jednotlivých složek [%] 

CaOP+K H2OC-A-S-H H2OC4AH13 C4AH13 

1 den 9,71 5,15 0 0 

2 dny 11,28 5,03 0 0 

3 dny 10,75 6,50 0,5 1,19 

7 dnů 14,31 7,34 1,34 3,20 

14 dnů 13,24 7,24 1,24 3,00 

28 dnů 16,9 7,45 1,45 3,46 

 

Tabulka 39: Kvantifikace hydratačních zplodin ve vzorku S4 

Doba hydratace 
Obsah jednotlivých složek [%] 

CaOP+K H2OC-A-S-H H2OC4AH13 C4AH13 

2 dny 9,94 5,22 0 0 

3 dny 10,75 5,84 0 0 

7 dnů 12,80 6,81 0,81 1,98 

14 dnů 14,39 6,66 0,66 1,58 

28 dnů 14,77 6,75 0,75 1,80 

 

Tabulka 40: Kvantifikace hydratačních zplodin ve vzorku S6 

Doba hydratace 
Obsah jednotlivých složek [%] 

CaOP+K H2OC-A-S-H H2OC4AH13 C4AH13 

1 den 7,61 5,91 0 0 

2 dny 7,23 7,03 1,03 2,46 

3 dny 8,40 7,86 1,86 4,44 

7 dnů 9,68 7,84 1,84 4,40 
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14 dnů 10,28 8,65 2,65 6,33 

28 dnů 10,66 8,46 2,46 5,88 

 

Tabulka 41: Kvantifikace hydratačních zplodin ve vzorku S8 

Doba hydratace 
Obsah jednotlivých složek [%] 

CaOP+K H2OC-A-S-H H2OC4AH13 C4AH13 

1 den 9,63 5,64 0 0 

2 dny 10,90 6,87 0,87 2,08 

3 dny 11,99 8,30 2,30 5,5 

7 dnů 12,76 8,21 2,21 5,28 

14 dnů 14,41 6,83 0,83 6,76 

28 dnů 12,91 8,08 2,08 4,97 

 

Kvantifikace termogravimetrické části termické analýzy potvrdila výsledky získané 

metodou RTG-difrakční analýzy. Konkrétně lze konstatovat, že: 

- obsah vápna, připadajícího na hydroxid a karbonát vápenatý, CaOP+K 

a tedy stupeň hydratace dané cementové pasty, přesně odpovídal obsahu 

alitu v příslušném cementu 

- většina vzorků alitických cementů se ve srovnání s průmyslově 

vyráběnými portlandskými cementy vyznačovala zvýšeným až extrémně 

vysokým (vzorek S8) obsahem C3A. Tato skutečnost se projevila tak, že v 

cementových pastách byl vedle ettringitu a monosulfátu většinou přítomen 

i minerál C4AH13. Ten by při kontaktu zatvrdlé cementové pasty s 

libovolným agresivním prostředím vedl k závažným korozivním účinkům v 

důsledku dodatečné neboli sekundární tvorby AFt fází.  

- pro navazující poloprovozní zkoušky vybrány dvě navržené skladby 

surovinových směsí, a to vzorek S6 a S8. Uvedený výběr byl proveden 

z toho důvodu, že tyto vzorky obsahovaly nejvyšší podíl fluidního popílku 

a z nich vypálené0slínky,0resp.0následně připravené cementy, se 

vyznačovaly poměrně dobrými0technologickými0vlastnostmi. Jejich 

významným nedostatkem však byl vysoký podíl C3A ve slínku, který 

při obvyklé 5 % dávce sádrovce jako regulátoru tuhnutí může vyvolat 

objemovou nestálost z nich připravených cementů. Aby se 

tomuto negativnímu projevu zabránilo, byla pro přípravu cementů 

z vypálených slínků navržena zvýšená dávka sádrovce v řadě 5, 7 a 9 %, 

viz výše. 
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7.4 ETAPA IV 

Tato etapa praktické části byla zaměřena na poloprovozní výpal v modelové 

rotační peci na VÚSTAH Brno. 

7.4.1 Výběr příprava vzorků 

Vzorky dvou surovinových směsí, které byly vybrány na základě výsledků 

předchozí etapy jako nejvhodnější, tedy vzorky S6 a S8, byly nadávkovány 

v množství 20 kg a semlety v laboratorním kulovém mlýně na 10 % zbytek na sítě 

0,09 mm. Poté byly ovlhčeny vodou a na peletizačním talíři převedeny na sbalky, 

které byly následně vypáleny v modelové rotační peci režimem postupného posunu 

materiálu do žárového pásma s teplotou 1450-1500 oC, setrváním v žárovém pásmu 

5 až 10 minut (celková doba průchodu pecí cca 1,5 hodiny). 

Po stanovení fázového složení byly ze slínků semletím v laboratorním kulovém 

mlýně na měrný povrch 440 m2.kg-1 připraveny cementy. Vzhledem ke zvýšenému 

obsahu C3A bylo oproti běžným hodnotám dávkování sádrovce jako regulátoru 

tuhnutí modifikováno, a to na tři různé hodnoty: 5, 7 a 9 % (vzorky S6-5, S6-7, S6-9, 

S8-5, S8-7 a S8-9).  

Takto připravené vzorky cementů byly v dalším podrobeny technologickým 

zkouškám a sledování hydratačního procesu již dříve popsaným postupem. 

7.4.2 Fázové složení vypálených slínků  

Poloprovozně vypálené slínky byly podrobeny chemickému i mineralogickému 

rozboru. Výsledky stanovení chemického složení včetně jejich porovnání se složením 

příslušného slínku, vypočteným z chemismu vstupních surovin, uvádí Tabulka 42. 
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Tabulka 42: Porovnání vypočteného a skutečného chemismu poloprovozně 
vypálených slínků 

Složka [%] 

Označení slínku 

Vzorek S6 Vzorek S8 

Vypočtené Skutečné Vypočtené Skutečné 

SiO2 20,41 19,38 19,45 19,46 

TiO2  0,44  0,52 

Al2O3 8,11 8,37 8,79 9,7 

Fe2O3 2,38 2,68 2,57 2,83 

P2O5  0,11  0,24 

MnO  0,05  0,072 

MgO  0,83  1,78 

CaO 66,62 66,15 66,08 64.25 

Na2O 0,19 0,12 0,29 0,17 

K2O 0,83 0,32 1,00 0,28 

ztr. žíh.  0,87 0,0 0,41 

SO3 celk.  0,61 0,0 0,19 

CELKEM  99,93  99,90 

SO3 síran. 3,56 0,6 1,94 0,15 

CaO vol.  4,27 0,0 1,15 

ztr. suš.  0,14  0,10 

 

Při srovnání výsledků chemické analýzy a jim odpovídajících hodnot, získaných 

výpočtem z chemismu vstupních surovin, je patrná jejich velmi dobrá shoda. 

Tato potvrzuje, že příprava surovinových směsí obou vypalovaných vzorků 

proběhla bezchybně.  Dále je z porovnání zřejmé, že během výpalu došlo k odpaření 

většiny síranových iontů, a to většinou ve formě alkalických síranů. Chemickou 

analýzou stanovený zbytek SO3 je natolik nízký, že v dalším prakticky nebude 

ovlivňovat vlastnosti ze slínků připravených cementů. 

Fázové složení slínků, poloprovozně vypálených v modelové rotační peci, 

bylo určeno metodou mikroskopické bodové integrace. Výsledky fázové analýzy 

uvádí Tabulka 43.  

Tabulka 43: Fázové složení slínků z poloprovozního výpalu 

Fázové složení  [%] 

Označení vzorku 

Vzorek S6 Vzorek S8 

Vypočtené Skutečné Vypočtené Skutečné 

C3S 58 53,0 58 45,0 

C2S 15 22,0 12 33,1 

C3A 17 17,2 19 17,8 

C4AF 7 2,4 8 2,0 

CaO vol 0 4,4 0 2,1 
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Na základě dosažených výsledků lze konstatovat: 

- fázové složení poloprovozně vypáleného slínku S6 se sice výrazně 

odlišovalo od mineralogické skladby slínků S6 vypálených laboratorně, 

bylo však blízké složení vypočtenému postupem dle Boguea z návrhu 

surovinové směsi. Z toho vyplývá, že v tomto případě proběhnul výpal 

podstatně lépe než laboratorní výpaly v superkantalové peci  

- ve srovnání se všemi laboratorními výpaly se fázové složení poloprovozně 

vypáleného slínku S8 významně lišilo především poměrem 

mezi množstvím alitu a belitu, i když suma obou kalciumsilikátů 

zůstala přibližně stejná. V důsledku nedokonaného taveninového slinování 

totiž poloprovozně vypálený slínek obsahoval více belitu a nesloučené 

volné vápno na úkor obsahu alitu.  

 

7.4.3 Technologické vlastnosti cementů  

Technologické vlastnosti cementů, poloprovozně vypálených v laboratorním 

modelu rotační pece, jsou uvedeny v Tabulka 44. 

Tabulka 44: Technologické vlastnosti cementů z poloprovozního výpalu 

Sledovaná vlastnost 
Označení vzorku 

S6/5 S6/7 S6/9 S8/5 S8/7 S8/9 

Měrný povrch Blaine [m2.kg-1] 438 438 438 439 439 439 

Tuhnutí       

Normální konzistence [%] 35,5 32,5 31 37 37 34,5 

Počátek [h:min] 1:36 1:55 1:55 0:46 1:08 2:36 

Doba [h:min] 2:02 3:10 3:05 0:57 4:00 3:45 

Objemová stálost LeChat. [mm] 5 5 3 4 0,5 1 

Pevnosti [MPa]       

V tlaku       

2 dny 19,3 21,5 22,6 16,9 19,1 19,7 

7 dnů 40,8 37,6 39,9 34,8 38,0 36,2 

28 dnů 51,4 50,1 55,0 43,4 51,1 49,2 

V tahu za ohybu       

2dny 4,1 4,6 4,4 3,9 3,9 4,3 

7dnů 5,3 5,9 5,9 5,1 6,0 5,9 

28 dnů 6,8 7,3 7,7 6,8 7,2 7,7 
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Na základě dosažených výsledků lze konstatovat: 

- vzhledem k nepatrně vyššímu obsahu C3A a přítomnosti většího množství 

volného vápna vykázaly cementy řady S8 větší hodnotu vodního součinitele 

než vzorky řady S6. Vliv zvětšujícího se přídavku sádrovce se u obou vzorků 

projevil snižováním hodnoty vodního součinitele z důvodu snižování obsahu 

slínkových minerálů, vyžadujících nejen vodu smáčecí, ale i hydratační 

- závěry ze stanovení počátku a doby tuhnutí jsou poněkud nejednoznačné. Je 

však patrné, že se zvyšující se dávkou sádrovce se většinou prodlužuje jak 

počátek, tak i doba tuhnutí. S vyšším obsahem C3A ve vzorku S8 se pak 

oproti vzorku S6 s nižším obsahem této fáze tuhnutí poněkud  zkracuje, 

a to zvláště při nižším dávkování sádrovce 5% 

- zvýšená dávka sádrovce se pozitivně projevila na zlepšení objemové 

stálosti cementů. Důvodem je vyvázání většího množství C3A do ettringitu, 

primárně vznikajícího během stádia tuhnutí cementové pasty, a tedy před 

konečnou konsolidací struktury zatvrdlého cementového kamene 

- pevnosti všech zkoušených vzorků cementů byly velmi dobré, přičemž lepší 

výsledky poskytnul vzorek S6 s vyšším obsahem alitu. U vzorků řady S8 byl 

pozorován příznivý vliv zvýšené dávky sádrovce, neboť vzorky S8/7 a S8/9 

měly pevnosti vždy vyšší než vzorek S8/5.   
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7.5 Diskuze výsledků 

7.5.1 Etapa I 

Na základě dosažených výsledků lze konstatovat: 

-  změna dávkování vstupních surovin z původního směšovacího poměru 

vápenec : fluidní popílek = 2 : 1 ve prospěch vysokoprocentního vápence 

na směšovací poměr 3 : 1 se projevila v mimořádném nárůstu obsahu alitu 

- pozitivní přínos lze pozorovat ve zvýšení obsahu C3A, který společně s alitem 

umožňuje rychlý nárůst pevností v raných hydratačních stádiích 

- obsah belitu, vykazujícího velmi nízkou hydratační rychlost, se 

při tomto směšovacím poměru naopak snížil, a to až k hodnotě 10 % 

- přídavek Fe-korekce vyvolal přerozdělení obsahu C3A a C4AF ve prospěch 

browmilleritu, a patrně též ovlivnil malý pokles obsahu alitu 

- pálicí režim 1450°C/5h poskytnul podmínky pro dokonalé slinování, a tudíž 

i tvorbu alitu 

- u pálicího režimu 1350°C/5h byl sice identifikován marginální zbytek 

volného vápna (0,1 %), ale i tak se dá proces slinování považovat v podstatě 

za ukončený 

- během pálicího režimu 1250°C/5h došlo k úplné reakci suroviny v procesu tzv. 

suchého slinování, tedy za těchto podmínek byl již zcela ukončen proces 

tvorby C3A a C4AF. Kromě toho však již probíhalo i taveninové slinování, 

přičemž podíl přítomného alitu byl vzhledem k předchozím systémům 

podstatně nižší, morfologicky byl navíc velmi jemně disperzní 

- Úměrně zvýšenému obsahu alitu, event. C3A, bylo i přes 

nedokonalosti provedení technologický zkoušek způsobených nízkou 

výtěžností laboratorního výpalu zjevné, že při srovnání s úplně prvotní studií, 

kde směšovací poměr vápenec : fluidní popílek = 2 : 1, poskytly nyní 

připravené slínky podstatně vyšší tlakové pevnosti, a to i počáteční. 

Mimo to byly pevnosti slínků vypálených režimem 1350°C/5h a dále pak 

i režimem 1450°/5h vyšší než referenčního portlandského cementu CEM 

I 42,5 R. 

 



Ing. Jana Stachová                    Snižování emisí CO2 při výpalu hydraulických pojiv 

122 

7.5.2 Etapa II 

- provedenou chemickou analýzou surovinových mouček bylo zjištěno, že 

oproti návrhu skladby došlo k poddávkování CaO u vzorku S1 s nejvyšším 

obsahem síranových iontů a naopak k malému předávkování vápnem u vzorku 

S3. Tento fakt pak předznamenával zhoršené podmínky pro tvorbu  C3S u 

vzorku S1 a současně vytvořil podmínky pro absenci slínkového minerálu C2S 

ve vzorku S3, event. i pro zvýšený podíl volného vápna ve vypáleném slínku, 

- vliv zvoleného režimu na průběh pálicího procesu byl posuzován přednostně 

na základě fázového složení slínků, přičemž se přihlíželo i k jeho chemismu, 

konkrétně k příslušné ztrátě žíháním, obsahu volného CaO, alkálií a SO3. 

Na základě provedeného srovnání se dospělo k závěru, že pro tvorbu slínku je 

třeba dodat alespoň takové množství tepelné energie, které za daných 

podmínek odpovídalo pálicím režimům 1400°C/5h, resp. 1450°C/3h.  Ve všech 

případech byl však jako jednoznačně nejvhodnější vyhodnocen pálicí režim 

o teplotě výpalu 1450 °C a izotermické výdrži 5 hodin. 

- výpalem v režimu 1450°C/5h byly získány slínky, jejichž mineralogické složení 

odpovídalo  navrženému a teoreticky vypočtenému fázovému složení pouze v 

případě vzorku S2. Poměrně dobrá shoda byla zaznamenána i u vzorku S3, 

kde největší disproporce mezi teoretickým návrhem a reálným fázovým 

složením nastala v navýšení obsahu C3S na úkor C2S jako důsledku 

nepřesného nadávkování surovin ve prospěch zvýšeného obsahu CaO. 

Nejhorší výsledky byly shledány u vzorku S1 z ložového popílku, který se 

vyznačoval nejvyšším obsahem SO3 a současně vlivem nepřesného 

dávkování surovinové směsi sníženým obsahem CaO, 

- výpalem nadměrného množství vzorku v uzavřené, a tudíž neodvětrávané 

komorové peci, došlo podle všeho k rychlému nasycení par SOx v pecním 

prostoru, které dále negativně ovlivnilo kinetiku rozkladu CaSO4. Tím pak 

v důsledku nedostatečného množství vápna vzniknul i při nejostřejším pálicím 

režimu 1450°C/5h pouze nízkovápenatý slínek belitického typu. Vzhledem 

k těmto výsledkům byl dodatečně proveden výpal surovinové směsi S1 

nejostřejším, a zároveň nejvhodnějším pálicím režimem 1450°C/5h ve stejné 

komorové peci jako předchozí vzorky, rozdíl však spočíval ve stupni zaplnění 

pecního prostoru. Předchozí vzorky byly vypalovány vždy v maximálním 

množství, a tudíž pecní prostor byl prakticky zcela zaplněn, zatímco dodatečně 

připravovaný vzorek byl vypalován samostatně, v takřka nezaplněném pecním 
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prostoru. Při tomto procesu výpalu vzorku v nezaplněném pecním prostoru 

došlo pouze odtěkáním oxidů síry z jediného vzorku, u něhož pak výrazně 

vzrostl podíl CaO, využitelného pro tvorbu výševápenatého trikalciumsilikátu, 

C3S. Na základě tohoto experimentu lze konstatovat, že při výpalu 

v průmyslově používané rotační peci, jejíž technologické parametry jsou 

s ohledem na odvod par SOx nepoměrně příznivější než u použité laboratorní 

komorové pece, převážná část SOx odtěká a bude odvedena bypassem ve 

formě odprašků mimo systém vypalovaného slínku. Je však nutno přihlédnou 

i k tomu, že v systému surovinové moučky s vyšším zastoupením síranových 

iontů se bude i při reálném výpalu moci vázat, a tudíž odtěkávat, jen takové 

množství SOx, které alikvotně odpovídá přítomným alkáliím. Zbytek síranových 

iontů pak bude izomorfně substituovat silikátové aniony ve struktuře 

dikalciumsilikátu, a tím opět částečně snižovat podíl CaO na tvorbu C3S. 

Vzhledem k takto specifikovanému většímu počtu parametrů, ovlivňujících 

kvalitu slínku, bude patrně nezbytné v dalším pokračování výzkumu realizovat 

alespoň dílčí výpaly v modelové rotační peci, která je svým charakterem 

podstatně bližší provozním cementářským poměrům než jakákoli pec 

komorová  

- úspora emisí CO2  byla vyjádřena jako snížení obsahu oxidu uhličitého v dané 

surovinové moučce ve vztahu k obdobně navržené surovinové směsi, ve které 

by celé vápno pocházelo pouze z uhličitanu vápenatého.  Nejnižší takto 

vyjádřenou úsporu ve výši 6,4 % vykazuje vzorek S2 na bázi filtrového popílku, 

v pořadí druhou, ve výši 11,4 %, vzorek S3, a jednoznačně nejvyšší, 24,7 %, 

vzorek na bázi ložového popílku S1. U tohoto vzorku se však nepodařilo 

výpalem získat fázové složení odpovídající průmyslovým alitickým slínkům, 

nýbrž spíše jen slínku belitickému. 

7.5.3 Etapa III 

- v předchozí etapě práce měla většina slínků, získaných všemi třemi způsoby 

laboratorních výpalů, odlišné fázové složení od skladby, vypočtené dle 

Boguea z návrhu surovinových směsí. Stalo se tak v  případě vzorků S1 a S2, 

kdy došlo k nepatrné změně chemismu dodatečně odebraných vzorků 

fluidního popílku. Vzhledem k tomu, že byly použity starší návrhy směšovacích 

poměrů, bylo fázové složení dle nich vypálených slínků odlišné od 

vypočteného předpokladu, 
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- u vzorků řady S6, obsahovaly všechny tři vypálené slínky proti vypočtenému 

složení podstatně méně alitu a naopak podstatně více belitu. Na základě 

zpětného výpočtu obsahu SiO2 z fázového složení vypálených slínků (27 % 

SiO2 ve slínku na rovnovážný stav, 26,3 % SiO2 ve slínku na nerovnovážný 

stav a 26,8 % SiO2 ve slínku z velkého výpalu) a jeho porovnání s  obsahem 

SiO2 vypočteným z návrhu surovinové směsi (19,7 %) i se zpětným 

stanovením obsahu SiO2 z výpočtu fázového složení dle Boguea (20, %) lze 

soudit, že příprava surovinové směsi byla zatížena subjektivní chybou  

- poměrně dobrá shoda fázového složení vypálených slínků s provedeným 

výpočtem dle Boguea pak byla shledána pouze u vzorků S3 a S4 

- na druhé straně lze konstatovat, že velmi dobrá shoda byla zřejmá ve fázovém 

složení každého navrženého slínku, vypáleného všemi třemi způsoby, tj. 

kontrolním výpalem do rovnovážného i do nerovnovážného stavu a velkým 

výpalem v superkantalové peci 

- technologické vlastnosti cementů, při dodržení požadavku na konstantní 

měrný povrch byly s výjimkou vzorku S8 a vzorku belitického cementu S1 

normové konzistence všech ostatních cementů přibližně stejné 

- u vzorku S1 byl určitý nárůst vodního součinitele způsoben přítomností 

vysokého obsahu Kleinova komplexu, hydratací přecházejícího na ettringit, 

a u vzorku S8 byl stejný konečný efekt, a tím i vyšší vodní součinitel, vyvolán 

enormně zvýšeným obsahem C3A.  

- objemová stálost všech vzorků byla velmi dobrá 

- pevnosti cementů byly ve všech zkoušených případech v souladu s obsahem 

alitu v odpovídajícím slínku. Toto konstatování bylo prokázáno jako 

hodnověrné i přes to, že výsledky, získané v laboratořích ÚTHD, byly zatíženy 

systémovou chybou měření. Na základě kontrolně provedených stanovení 

v laboratořích cementárny Hranice lze dále konstatovat, že dosažené absolutní 

hodnoty pevností, zejména u vzorků S3, S4, a S8 byly dobré 

- ze sledování hydratačního procesu výše popsaných vzorků cementů 

vyplynula především ta skutečnost, že obsah C3A je zejména ve slíncích S6 

a S8 natolik vysoký, že obvyklá 5% dávka sádrovce je nedostačující 

k jeho kompletnímu vyvázání na ettringit a monosulfát, a tudíž určitá jeho část 

hydratuje na minerál C4AH13. Tento stav je z důvodu objemové 

nestálosti vysoce rizikový, a proto pro další výzkum bylo pro tyto vzorky 

navrženo zvýšení dávky sádrovce na 7 a 9 %. 
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7.5.4 Etapa IV 

- Ve čtvrté etapě byl proveden poloprovozní výpal vzorků S6 a S8 

na laboratorním fázového složení obou získaných slínků ukázalo, že výpal 

vzorku S6 proběhl lépe než vzorku S8. Slínek S6 obsahoval 

oproti vypočtenému předpokladu  jen o 8% méně alitu, kdežto slínek S8 

vykázal tento rozdíl ještě ve výši 22 %. Díky vlivu nerovnovážného výpalu 

oba slínky navíc vykázaly přítomnost určitého podílu nezreagovaného 

volného vápna 

- pozitivním přínosem bylo prokázání odpařování síranových iontů, ke kterému 

došlo během poloprovozních výpalů obou slínků, a to převážně ve formě 

alkalických síranů. Z uvedeného vyplývá jednak ta skutečnost, že prakticky 

všechny vápenaté ionty, vázané ve fluidních popílcích do bezvodého síranu 

vápenatého (anhydritu) se využijí pro tvorbu slínkových minerálů, a dále i to, 

že zbylá část síranů (do 0,6%) další chování slínků prakticky neovlivní. 

- Technologické vlastnosti cementů, získaných z poloprovozně vypálených 

slínků, vykazovaly přibližně stejné závislosti jako cementů, připravených z 

laboratorně vypálených slínků. Navíc bylo prokázáno, že zvýšená 

dávka sádrovce vede ke snížení vodního součinitele, zlepšení objemové 

stálosti a zároveň i určitému zlepšení dosahovaných pevností. Při sledování 

fázového složení hydratovaných cementových past bylo dále zjištěno, že 

zvýšená dávka sádrovce minimalizuje až eliminuje přítomnost rizikové fáze 

C4AH13. 
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8 ZÁVĚR 

V souladu s výzkumným zadáním byla v práci řešena problematika snížení emisí 

CO2 při výpalu slínku portlandského cementu prostřednictvím parciální substituce 

vápence fluidními popílky. Bylo prokázáno, že uvedená problematika je tímto 

způsobem řešitelná, je však nutno přihlédnout k určitým okolnostem, daným 

specifickými vlastnostmi fluidních popílků. 

 Jde především o to, že převážná část CaO je ve fluidních popílcích vázána v 

bezvodém síranu vápenatém. Ten se během výpalu rozkládá, a vzniklé vápenaté 

ionty se uplatňují při tvorbě slínkových minerálů. Ovšem při nedostatečném sycení 

vápnem vznikají i při ostrých pálicích režimech přednostně níževápenaté minerály, tj. 

belit, ale vedle něho i Kleinův komplex. Ten pak může měnit chování 

takto připraveného cementu. Dalším důsledkem přítomnosti anhydritu ve fluidních 

popílcích je zvýšený podíl během výpalu uvolněných síranových iontů. Tyto by mohly 

změnou pecní atmosféry ovlivnit kinetiku i morfologii vznikajících slínkových 

minerálů. Jelikož se však v současné době předpokládá výpal slínku již jen v  

rotačních pecích s bypassem pro odtah chloridových a síranových odprašků, lze 

předpokládat, že riziko změny pecní atmosféry by se mělo minimalizovat. 

Tato hypotéza byla experimentálně prokázána poloprovozním výpalem 

na laboratorním modelu rotační pece, viz výše. 

Další specifickou vlastností fluidních popílků je jejich poměrně nízký poměr 

mezi oxidem křemičitým a hlinitým. Z dlouhodobého sledování chemismu fluidních 

popílků z elektráren Hodonín, Tisová a Ledvice vyplynulo, že poměr mezi SiO2 

a Al2O3 se u filtrových popílků obvykle pohybuje v rozpětí 1,5 až 2 a u popílků 

ložových, ve kterých je vedle amorfní hlinitokřemičité fáze ve větší míře zastoupen 

křemen, v intervalu 2 až 2,2. Tato skutečnost pak může vyvolávat kvantitativní změny 

ve fázovém složení slínku, jakož i provozní potíže, spojené se zvýšenou lepivostí 

surovinové směsi. Proto v případě navrhované substituce bude většinou nutná vedle 

železité i křemičitá korekce.  

V první etapě bylo potvrzeno, že při využití fluidního popílku v surovinové moučce 

dochází k správnému kvantitativnímu zastoupení slínkových minerálů po výpalu. 

Jako nejvhodnější pak byl vyhodnocen poměr 3:1 (vápenec: fl. popílku), kde 

došlo k podstatnému zvýšení obsahu C3S až k hodnotě okolo 60-65 %. 
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Navazující etapa pak potvrdila, že je pálicí režim 1400-1450 °C nejvhodnější 

pro správné rozdělení množství jednotlivých slínkových minerálů, jako je tomu u 

portlandského cementu. 

Třetí etapa byla zaměřena hlavně na možnost využití obou druhů fluidních 

popílků. Byly provedeny kontrolní výpaly za účelem předběžného ověření 

fázového složení slínků. Následoval velký výpal, kde byly ověřeny 

vlastnosti navržených slínků.  

V následující etapě pak byly vybrány dva nejvhodnější vzorky, tedy S6 a S8, které 

byly podrobené poloprovoznímu výpalu v modelové rotační peci. Výsledky 

z tohoto výpalu potvrdily, že obsah zbytkového SO3 je natolik nízký, že by neměl 

ovlivňovat vlastnosti slínků. Co do obsahu jednotlivých slínkových minerálů 

došlo k přerozdělení na alit (cca 58 %), ale též i do belitu (12-15 %), což je zřejmě 

důsledek nedokonalého taveninového slinování. S ohledem na technologické 

vlastnosti lze říci, že vzorek S6 s vyšším obsahem alitu byl lepší než vzorek S8, kde 

jeho vlastnosti zlepšoval poměr sádrovce, který byl 7 a 9 %.  

I přes uvedené problémy lze závěrem konstatovat, že dílčí substituce vápence 

fluidními popílky v surovinové směsi pro výpal slínku portlandského cementu je z 

hlediska chemicko-mineralogického složení vstupních surovin i výsledného produktu 

možná a může vést až i ke snížení emisí CO2. 

 Zvláštní okolností pak zůstávají pouze otázky provozně technologického rázu, 

které by bylo třeba v každé cementárně individuálně dořešit. 

 Předkládaná disertační práce přináší další pohled na možnost využití fluidních 

popílků v cementářském průmyslu. Fluidní popílky jsou surovinou s potencionálem 

jako jedné ze složek surovinové moučky pro výpal portlandského slínku. Snížilo by 

se tak množství používaného vysokoprocentního vápence, který se již stává 

velmi vzácnou surovinou.  

Můžeme konstatovat, že použitím fluidních popílků by z ekonomického hlediska 

docházelo ke snížení nákladů, ale i z ekologického hlediska by došlo ke snižování 

emisí vznikajících při výpalu slínků, což je dnes celosvětovým velmi sledovaným 

tématem.  

Disertační práce může sloužit jako podklad a zdroj informací pro další práce, 

zabývající se fluidními popílky. 
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13 PŘÍLOHY 

13.1 RTG 

 

Obrázek 22: Rentgenogramy slínků A 
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Obrázek 23: Rentgenogramy slínků B 
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Obrázek 24: Rentgenogramy slínků S1 - 1350°C - při 1, 3 a 5 hodinové izotermické 

výdrži; metodou Rietveldovského vypřesnění   
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Obrázek 25: Rentgenogramy slínků S1 - 1400°C - při 1, 3 a 5 hodinové izotermické 

výdrži; metodou Rietveldovského vypřesnění   
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Obrázek 26: Rentgenogramy slínků S1 - 1450°C - při 1, 3 a 5 hodinové izotermické 

výdrži; metodou Rietveldovského vypřesnění   
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Obrázek 27: Rentgenogramy slínků S3 - 1350°C - při 1, 3 a 5 hodinové izotermické 

výdrži; metodou Rietveldovského vypřesnění   
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Obrázek 28: Rentgenogramy slínků S3 - 1400°C - při 1, 3 a 5 hodinové izotermické 

výdrži; metodou Rietveldovského vypřesnění   
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Obrázek 29: Rentgenogramy slínků S3 - 1450°C - při 1, 3 a 5 hodinové izotermické 

výdrži; metodou Rietveldovského vypřesnění    
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Obrázek 30: Rentgenogram hydratovaných cementových past - vzorek S1 -
1450 °C– stáří 1, 2, 7, 14 a 28 dní   
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Obrázek 31: Rentgenogram hydratovaných cementových past - vzorek S2 -

1450 °C– stáří 1, 2, 7, 14 a 28 dní 
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Obrázek 32: Rentgenogram hydratovaných cementových past - vzorek S3 – 

1450 °C– stáří 1, 2, 7, 14 a 28 dní 
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Obrázek 33: Rentgenogram hydratovaných cementových past - vzorek S4 -

1450 °C– stáří 1, 2, 7, 14 a 28 dní 
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Obrázek 34: Rentgenogram hydratovaných cementových past - vzorek S6 -
1450 °C– stáří 1, 2, 7, 14 a 28 dní 
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Obrázek 35: Rentgenogram hydratovaných cementových past - vzorek S8 -

1450 °C– stáří 1, 2, 7, 14 a 28 dní 
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Obrázek 36: Rentgenogram - vzorek S6 – 5%, 7%, 9%-1D 

 

  

 

Obrázek 37: Rentgenogram - vzorek S8 – 5%, 7%, 9%--1D 
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13.2 Termická analýza 

 

 

Obrázek 38: Termogram - vzorek S2 - stáří 1 den 

 

Obrázek 39: Termogram - vzorek S2 - stáří 2 dny 

Step -14,2220 %

-3,9819 mg
Step -2,8346 %

-0,7936 mg

Step -0,9183 %
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Step -7,6636 %

-2,1457 mg
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Obrázek 40: Termogram - vzorek S2 - stáří 3 dny 

 

 

 

Obrázek 41: Termogram - vzorek S2 - stáří 7 dnů 

Step -17,6313 %
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Obrázek 42: Termogram - vzorek S2 - stáří 14 dnů 

 

 

  

Obrázek 43: Termogram - vzorek S2 - stáří 28 dnů 

 

Step -20,5996 %

-21,5440 mg
Step -2,1054 %
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Step -2,6444 %
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-12,1850 mg
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Obrázek 44: Termogram - vzorek S3 - stáří 1 den 

 

 

 

Obrázek 45: Termogram - vzorek S3 - stáří 2 dny 

 

Step -1,3806 %
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Obrázek 46: Termogram - vzorek S3 - stáří 3 dny 

 

 

 

Obrázek 47: Termogram - vzorek S3 - stáří 7 dnů 

 

 

 

Obrázek 48: Termogram - vzorek S3 - stáří 14 dnů 
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Obrázek 49: Termogram - vzorek S3 - stáří 28 dnů 

 

  

Obrázek 50: Termogram - vzorek S4 - stáří 2 dny 

 

  

Step -23,7770 %
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Obrázek 51: Termogram - vzorek S4 - stáří 3 dny 

 

 

  

Obrázek 52: Termogram - vzorek S4 - stáří 7 dnů 

 

  

Obrázek 53: Termogram - vzorek S4 - stáří 14 dnů 

Step -18,1832 %
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Obrázek 54: Termogram - vzorek S4 - stáří 28 dnů 

 

 

Obrázek 55: Termogram - vzorek S6 - stáří 1 den 
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Obrázek 56: Termogram - vzorek S6 - stáří 2 dny 

 

  
 

 

Obrázek 57: Termogram - vzorek S6 - stáří 3 dny 
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Obrázek 58: Termogram - vzorek S6 - stáří 7 dnů 

 

  

Obrázek 59: Termogram - vzorek S6 - stáří 14 dnů 
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Obrázek 60: Termogram - vzorek S6 - stáří 28 dnů 

  

Obrázek 61: Termogram - vzorek S8 - stáří 1 den 

 

  

Obrázek 62: Termogram - vzorek S8 - stáří 2 dny 
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Obrázek 63: Termogram - vzorek S8 - stáří 3 dny 

 

  

Obrázek 64: Termogram - vzorek S8 - stáří 7 dnů 
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Obrázek 65: Termogram - vzorek S8 - stáří 14 dnů 

 

  

Obrázek 66: Termogram - vzorek S8 - stáří 28 dnů 
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