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1  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.  

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.   

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. 

2  TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 FLUIDNÍ POPÍLEK 

Fluidní popílek vzniká, na rozdíl od vysokoteplotního popílku, při spalování ve 

fluidních kotlech moderních elektráren při teplotě 850 °C, tedy s o polovinou menší 

teplotou. V průběhu disociačního procesu se váže z paliva uvolňovaný SO2 na CaSO4, 

což má 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 
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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 

Na rozdíl 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 

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) 

 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. 

3  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 CÍLE ŘEŠENÍ 

Disertační práce je zaměřena na využití druhotných surovin typu fluidních popílků 

pro přípravu hydraulických maltovin. V již 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 cementy za použití 

fluidních popílků tak, aby se svými vlastnostmi rovnal portlandskému cementu 
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42,5 R. V rámci práce byla prováděna korekce skladby surovinové moučky dle 

výsledků jednotlivých etap z dále uvedených analýz. 

 Metodika a postup práce 

Podle předchozích výzkumů byla práce rozdělena na čtyři etapy po sobě jdoucích. 

První etapa byla zaměřena 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.    

 Použité suroviny: 

Pro přípravu sur. mouček byly použity následující suroviny: 

• vápenec Čertovy schody 

• fluidní popílek – ložový, filtrový, Hodonín  

• železitá korekce, cementárna Mokrá 

• křemičitý písek, Šajdíkové Humence  

• sádrovec 

3.2 VÝSLEDKY 

 ETAPA I 

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 – 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. 

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. 

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. 

Mikroskopická integrační bodová analýza 

Pálicí režim 1250°C/5h 

  

a) b) 

Obrázek 1: a) Vzorek A-1250, b) vzorek B-1250 
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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). 

Pálicí režim 1350°C/5h 

   

a) b) 

Obrázek 2: 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. 

Pálicí režim 1450°C/5h  

 
 

a) b) 

Obrázek 3: a) vzorek A-1450, b) vzorek B-1450 
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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. 

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. 

Tabulka 1: 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 2: 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 

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: 
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- 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 sliku 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. 

 ETAPA II 

Jako nejvhodnější byl z laboratorních výsledků vyhodnocen pálicí režim 

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

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

vysokého podílu mezerní hmoty.  

Proto se v další části experimentální části bylo přistoupeno 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. 

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   

Pro takto navrženou surovinovou směs byl z chemických analýz vstupních surovin 

vypočten její teoretický chemismus, viz Tabulka 3, a zpětným výpočtem stanoveny 

moduly: 

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

dále fázové složení vypáleného slínku, viz Tabulka 5,, vypočtené z jeho teoretického 

chemismu, vyjádřeného z teoretického složení surovinové moučky po odečtu ztráty 

žíháním, viz Tabulka 4 

Vzorek S2 

Byl připraven jako čtyřsložkový na bázi filtrového popílku, vápence, křemičitého 

písku a Fe-korekce. Vypočtené hmotnostní díly jednotlivých složek činily: 
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filtr :  vápenec : Si-písek :  Fe-korekce =  1 : 4,5 : 0,43 : 0,0355  

Pro takto navrženou surovinovou směs byl z chemických analýz vstupních surovin 

vypočten její teoretický chemismus, viz Tabulka 3, a zpětným výpočtem stanoveny 

moduly: 

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

jakož i fázové složení vypáleného slínku, viz Tabulka 5, vypočtené z jeho 

teoretického chemismu, vyjádřeného z teoretického složení surovinové moučky po 

odečtu ztráty žíháním, viz Tabulka 4.  

Vzorek S3 

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

hmotnostní díly jednotlivých složek činily: 

filtr :  vápenec  =  1 : 2,415  

Pro takto navrženou surovinovou směs byl z chemických analýz vstupních surovin 

vypočten její teoretický chemismus, viz Tabulka 3, a zpětným výpočtem stanoveny 

moduly: 

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

jakož i fázové složení vypáleného slínku, viz Tabulka 5, vypočtené z jeho 

teoretického chemismu, vyjádřeného z teoretického složení surovinové moučky po 

odečtu ztráty žíháním, viz Tabulka 4  

Tabulka 3: 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 

 

Tabulka 4: Teoretický parciální chem. slínků vypočtený z teoretického chem. sur. 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 
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Tabulka 5: 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 

Chemické a fázové složení surovinových směsí 

Následující tTabulka 6 uvádí výsledky chemických analýz surovinových mouček 

připravených dle výše uvedených návrhů: 

Tabulka 6: 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 

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 7 a vypočteno mineralogické složení dle Boguea, viz Tabulka 8. 

Tabulka 7: Teor. parciální chem. slínků vypočtený z reál. chem. 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 
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CaO 61,12 66,61 66,23 

ztr.žíh. 0 0 0 

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

 

Tabulka 8: Teor. fázové složení slínků vypočtené z reál. chem. 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 

 

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. 

 

Vlastnosti vypálených slínků 

Pálení jednotlivých vzorků bylo realizováno 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 9. Výsledky 

fázové analýzy slínků, stanovené metodou mikroskopické bodové integrace, uvádí 

Tabulka 10, metodou RTG-difrakční analýzy s kvantifikací Rietveldovským 

vypřesněním  Tabulka 11.  
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Tabulka 9: 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 10: 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 11: Fázové složení slínků S1 RTG-difrakční analýzou s Rietveld. 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 

 

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 
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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 °C/3h a též pálicímu režimu 1400 °C/5h, 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, 

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 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. 

Vzorek S2 

Chemické složení slínků skupiny S2 je uvedeno v Tabulka 12. Tabulka 13 uvádí 

kvantifikaci fázového složení slínků. Výsledky RTG-difrakční analýzy s kvantifikací 

Rietveldovským vypřesněním prezentuje Tabulka 14.  

Tabulka 12: 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 
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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 °C/5h, 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. 

Tabulka 13: 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 14: Fázové složení slínků S2 RTG-difr.analýzou s Rietv. 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 °C/5h, tj. všemi režimy s teplotou výpalu 

1350 °C, režimy s teplotou 1400 °C a izotermickou výdrží kratší než 5 hodin a též 

pálicím režimem s teplotou 1450 °C 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. 
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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 

Vzorek S3 

Výsledky chemických rozborů pro slínky této skupiny jsou uvedeny v Tabulka 15, 

fázové analýzy stanovené metodou mikroskopické bodové integrace v Tabulka 16 

a stanovené metodou RTG-difrakční analýzy s Rietveldovským vypřesněním v   

Tabulka 17. 

Tabulka 15: 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: 

- 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 °C/5h 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 množství, 

potenciálně vázané izomorfní substitucí do minerálu C2S, je pro event. zhoršení 

tvorby C3S zcela nevýznamné 

Tabulka 16: 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 
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Tabulka 17: Fázové složení slínků S3 RTG-difrakční analýzou s Rietveld. 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 

 

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 °C/5h, resp. 1450 °C/3h. Jednoznačně nejvyššího podílu 

C3S však bylo dosaženo až při výpalu režimem 1450 °C/5h, který se mj. jevil jako 

optimální ve všech třech skupinách slínků S1, S2 i S3 

- obsah alitu v reálném slínku, vypáleném optimálním režimem 1450 °C/5h, 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. 

Ve druhé etapě se potvrdilo, že výpalem za optimálního režimu 1450 °C/5h 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 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. 

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. 

 ETAPA III 

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 poté zvolila dva vzorky, které jsem podrobila velkému 
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laboratornímu výpalu a převedla na cement, který byl podroben technologickým 

zkouškám. 

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.  

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.  

Návrh 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: 

 

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: 
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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% 

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.  

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.  

Malý kontrolní výpal nerovnovážný:  

- rychlost vzestupu teploty 10 °C/min, konečná teplota 1450 °C s izotermní 

výdrží 5 hod.  

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. 
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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 18. 

Tabulka 18: 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: 

- - 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). 

- - ze 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. 

- - slínky S2 a S8, na bázi filtrového popílku a minimalizovaného obsahu vápence, 

se jevily jako určité kompromisní řešení. Vzorek S2 obsahoval zvýšený obsah 

belitu 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.  
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Fázové složení slínků, vypálených velkým laboratorním výpalem, stanovené 

metodou mikroskopické bodové integrace, uvádí Tabulka 19.  

Tabulka 19: 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.   

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 20. 

Tabulka 20: Technologické vlastnosti cementů ze slínků z velkého výpalu, laboratoře ÚTHD 

Sledovaná vlastnost 
Označení vzorku 

Refer. S11 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        

                                           
1 Vlastnosti referenčního cementu CEM 52,5R a pevnosti vzorku S1 byly stanoveny v laboratořích 
cementárny Hranice 
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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: 

- 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 

- 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. 

 ETAPA IV 

Tato etapa praktické části byla zaměřena na poloprovozní výpal v modelové 

rotační peci na VÚSTAH Brno. 

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). 
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 Fázové složení vypálených slínků  

Fázové složení slínků, poloprovozně vypálených v modelové rotační peci, bylo 

určeno metodou mikroskopické bodové integrace. Výsledky fázové analýzy uvádí 

Tabulka 21.  

Tabulka 21: 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 

 

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.  

Technologické vlastnosti cementů  

Technologické vlastnosti cementů, poloprovozně vypálených v laboratorním 

modelu rotační pece, jsou uvedeny v Tabulka 22. 

Tabulka 22: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 
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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 

 

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 

- 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.   

- 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. 

4  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 
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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 %. 

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.  
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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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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. 

 

 


	1  Úvod
	2  TEORETICKÁ ČÁST
	2.1 Fluidní popílek
	2.1.1 Využití fluidních popílků
	2.1.2 Snižování CO2 za použití fluidních popílků


	3  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
	3.1 Cíle řešení
	3.1.1 Metodika a postup práce
	3.1.2 Použité suroviny:

	3.2 Výsledky
	3.2.1 ETAPA I
	Návrh surovinových mouček
	Pálicí režim 1250 C/ 5h
	Pálicí režim 1350 C/ 5h
	Pálicí režim 1450 C/ 5h
	Mikroskopická integrační bodová analýza
	Pálicí režim 1250 C/5h
	Pálicí režim 1350 C/5h
	Pálicí režim 1450 C/5h
	Technologické vlastnosti slínků

	3.2.2 ETAPA II
	Návrh surovinové moučky
	Vzorek S1
	Vzorek S2
	Vzorek S3
	Chemické a fázové složení surovinových směsí
	Vlastnosti vypálených slínků
	Vzorek S1
	Vzorek S2
	Vzorek S3

	3.2.3 ETAPA III
	Optimalizace surovinových směsí
	Návrh surovinových směsí
	Návrh I
	Návrh II
	Návrh III
	Příprava surovinových směsí
	Malý kontrolní výpal rovnovážný:
	Malý kontrolní výpal nerovnovážný:
	Velký laboratorní výpal:
	Vyhodnocení výsledků
	Fázové složení vypálených slínků

	3.2.4 ETAPA IV
	Výběr příprava vzorků
	Fázové složení vypálených slínků
	Technologické vlastnosti cementů



	4  ZÁVĚR
	použitá literatura
	Životopis autora
	Abstract

