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ABSTRAKT 
Tato práce se zabývá p ípravou, studiem a analýzou žárovzdorné keramiky, konkrétně 
šamotové malty pro kamná ské účely s p ídavkem fluidních popílk . Směsi pro p ípravu 
žárovzdorné keramiky byly dotovány r zným obsahem úletového i ložového fluidního 
popílku s cílem snížit spot ebu p vodních surovin pro p ípravu těchto materiál . Pro p ípravu 
vzork  byl použit lupek, žárovzdorný jíl, úletový a ložový fluidní popílek. Vstupní suroviny 
a vypálené šamotové směsi byly charakterizovány metodami XRD, TG-DTA, TDA, SEM-
EDS, žárová mikroskopie, isotermická kalorimetrie, ICP-OES. Na vypálených šamotových 
maltách byly rovněž stanoveny mechanické vlastnosti, tj. pevnost v tlaku a v tahu za ohybu. 
Výsledky ukázaly, že p i použití úletového popílku jsou vlastnosti šamotové malty do 
určitého dávkování popílku srovnatelné s výchozí maltou. Také bylo zjištěno, že použitý 
ložový fluidní popílek není vhodný pro výrobu žárovzdorných materiálu. 

ABSTRACT 
The thesis deals with the preparation, study and analysis of refractory ceramics, namely 
fireclay mortars for stove purposes with the addition of fluid ash. The mixtures for preparation 
of refractory ceramics were doped with different content of fly and bed fluid ash in order to 
reduce the consumption of the original raw materials for the preparation of these materials. 
Fired slate clay, refractory clay, fly and bed fluid ash were used for preparation the samples. 
Input raw materials and fired fireclay mixtures were characterized by XRD, TG-DTA-EGA, 
TDA, SEM-EDS, heat microscopy, isothermal calorimetry, ICP-OES. The mechanical 
properties, i.e. compressive strength and tensile bending, were also determined on fired 
fireclay mortars. The results showed that the properties of the fireclay mortar containing fly 
ash are comparable to the starting mortar to a specific ash dosage. It has also been found that 
bed fluid ash is not suitable for the production of refractory materials. 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Fluidní spalování, tuhé zbytky z fluidního spalování, žáromateriály. 

KEY WORDS 
Fluized bed combustion, fluized bed combustion solid residues, refractories  
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1 ÚVOD 
Produkce stavebních materiál  je v dnešní době velice závislá na těžbě nerostných surovin, 
jejichž zásoby nejsou nevyčerpatelné. Navíc těžba, doprava a zpracování těchto surovin je 
spjato s produkcí environmentální zátěže ve formě prachu, hluku, emisí plyn  apod. Proto je 
kladen d raz na co nejefektivnější a nejekonomičtější využití těchto surovin. 

Stoupá také produkce vedlejších energetických produkt , p edevším elektrárenských 
popílk . Jen v České republice jsou popílky produkovány v množství p es deset milión  tun 
ročně. Vzniká tedy velmi velký problém s jejich nakládáním, uložením. Otázka možnosti 
dalšího využití těchto odpadních produkt  je celosvětová výzva, do jejíhož ešení jsou 
investovány nemalé částky. Univerzálně možný postup jak dále zpracovávat vedlejší 
energetické produkty není možné vytvo it, protože se všechny liší jak po stránce chemického 
složení, tak po stránce fázového složení, granulometrické atd.  

Nabízí se však možnost, jak vy ešit oba výše popsané problémy najednou. Tou je 
nahrazování části surovin stavebních materiál  právě druhotnými energetickými surovinami, 
neboť jejich charakter to umož uje. Touto procedurou se sníží množství odpadu, protože se 
z něj udělá vstupní surovina pro výrobu jiných produkt . Navíc se ušet í část p írodních 
nerostných surovin a p i vhodném použití se i mohou zlepšit vlastnosti výsledného výrobku. 

Cílem této práce je otestovat možnosti využití fluidních popílk  pro p ípravu 
žárovzdorných materiál . Vzhledem k rozsahu bakalá ské práce se tato práce bude věnovat 
pouze p ípravě netvarových žárovzdorných materiál . Možnostem využití druhotných surovin 
pro p ípravu tvarových žárovzdorných materiál  se věnuje paralelně zpracovávaná diplomová 
práce. Snahou bude otestovat, jak se změní mechanické vlastnosti, vlastnosti p i vysokých 
teplotách, mineralogická a chemická struktura slinutých materiál  po p idání r zného obsahu 
fluidních popílk  a vyhodnotit, jak velký obsah kterého fluidního popílku je možno p idat, 
aby se zachovaly a pop ípadě i zlepšily vlastnosti výsledných produkt . Z tohoto d vodu bude 
provedena charakterizace vstupních surovin a produkt . Byl použit filtrový a ložový popílek 
z elektrárny Tisová. Mletý ložový popílek nebyl použit z d vodu ekonomické neefektivity. 
Jako pojivo a žárovzdorné ost ivo byl použit lupek a jíl vyráběný ve firmě P-D Refractories 
CZ a.s.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Žárovzdorná keramika 
Keramické výrobky provázejí člověka od počátečního rozvoje jeho tv rčích schopností 
a často jsou jediným dokumentem jeho činnosti. Nejstarší keramické nádoby byla nalezeny 
v Číně kolem roku 10 370 p . n. l. Byly to ručně tvarované nádoby s teplotou výpalu 700 až 
930 ºC. V 2. tisíciletí p . n. l. se začínala keramika používat na st edním východě jako 
stavební materiál. Samotné slovo keramika pochází z ecka ze slova keramos – pohár 
z pálené hlíny a ze jména městské čtvrti v Athénách kde sídlili hrnčí i – Kerameikos. 

Keramické materiály jsou definovány jako anorganické, nekovové, ve vodě prakticky 
nerozpustné a nejméně z 30 % krystalické. Výrobky z keramiky vznikají vytvarováním 
požadovaného tělesa p i normální teplotě a následným tepelným zpracováním p i teplotách 
nad 800 ºC. (1) 

Žárovzdorná keramika je skupina materiál , které jsou charakteristické p edevším svojí 
hrubozrnnou strukturou tvo enou většími částicemi ost iva, jenž jsou spojené jemnější 
mezihmotou. Žárovzdorný materiál je takový, jehož žárovzdornost je rovna nebo vyšší než 
žároměrka 150, což p edstavuje ekvivalentní teplotu 1 500 ºC. Schopnost odolávat vysokým 
teplotám je hlavní vlastnost, která se po ní vyžaduje. Všechny pevné fáze zastoupené ve 
větším množství musí tedy mít teplotu tání vyšší, než jaké budou vystavovány. Tavenina sice 
m že být v tomto materiálu p i vysokých teplotách p ítomna, ale jen v takové mí e 
a s takovou viskozitou, aby nezap íčinila deformaci. Kromě žárovzdornosti je další d ležitá 
vlastnost těchto materiál  odolnost proti deformaci v žáru p i zatížení, nízký koeficient 
teplotní roztažnosti a odolnost proti změnám teploty. 

Žárovzdorné materiály se obvykle rozdělují podle obsahu SiO2 a dvojmocných oxid  (viz 
Tabulka 1) na kyselé (dinas, šamot), neutrální (korund, mullit) a zásadité (magnezit, 
chrommagnezit, dolomit), p ičemž materiály ze stejné skupiny spolu moc nereagují. Existuje 
samoz ejmě mnoho jiných rozdělení, ale toto rozdělení je nejpoužívanější a nejpraktičtější, 
protože je také d ležité p i stavbě žárovzdorného agregát , neboť by nemělo docházet ke 
styku kyselého a zásaditého materiálu. (2) (3) (4) 

Tabulka 1: Rozdělení žárovzdorných materiálů dle chemického složení 

Kyselé  
(hlav í složka SiO2) 

Neutrální  
(vysoký obsah Al2O3) 

Zásadité  
(vysoký obsah CaO a MgO) 

Ša ot 
Dinas 

Korund 
Mullit 

Magnezit 
Chrommagnezit 

Dolomit 

 

2.1.1 Kyselé žárovzdorné materiály 
Nejd ležitější dvě skupiny kyselých žárovzdorných materiál  jsou šamotové a dinasové 
materiály. 

Šamotové materiály jsou  výrobky z jílu, který je ve směsi z jedné části jako plastická 
složka a z druhé části p edpálený jako hrubší ost ivo. Termín ‚šamot‘ se užívá jak pro toto 
hrubší ost ivo, tak po konečný výrobek. Obsah Al2O3 se pohybuje v mezích 15 až 46 %. 
Horní mez odpovídá obsahu Al2O3 v čistém dehydratovaném kaolinitu. Vyšší obsah Al2O3 



9 
 

pochází z p ípadné p idané nejílové suroviny, vyšší obsah SiO2 pochází buď z jílové suroviny, 
nebo byl záměrně zaveden jako k emen. Základní suroviny pro výrobu šamotových materiál  
jsou žárovzdorné jíly nebo kaolín a tzv. lupky. Obsah nečistot by měl být pod 6 %. Lupky 
jsou jíly s tvrdou vrstevnatou konzistencí, zpevněné geologickým tlakem. Lupek nebo jíl 
určený k výrobě ost iva se vypaluje v šachtových nebo rotačních pecích na teploty 1 250 až 
1 450 ºC. Produkt musí být hutný, aby se p i vlastním výpalu výrobku již nesmršťoval. Poté 
následuje drcení, mletí a t ídění. 

Šamotové ost ivo mívá maximální velikost zrna 4 až 5 mm, p ičemž největším podílem má 
být zastoupena hrubá frakce nad 1 mm a jemná frakce pod 0,4 mm. St ední frakce by měla 
ideálně mít co nejmenší zastoupení. Je to z toho d vodu, aby mezery mezi většími částicemi 
byly co nejvíce vyplněny menšími částicemi. Výrobky s větším zastoupením jemnějšího 
ost iva také lépe odolávají korozi taveninami, protože produkt je hutnější a koroduje 
stejnosměrně.  

Plastický jíl má zase směsi udělit pot ebné tvarovací vlastnosti. Musí se rozpojit mletím 
a pak se až mísí s ost ivem. Jemné podíly ost iva a vazného jílu se musí co nejlépe promísit, 
protože společně tvo í aktivní slinující fázi, která se p i výpalu smršťuje, zatímco velká zrna 
se procesu neúčastní. Jemné částice ost iva snižují smrštění vazného jílu, a tím napomáhají 
vzniku pevného spojená mezi velkými zrny, neboť jinak by se jemně disperzní fáze od zrn 
odtrhávala za vzniku trhlin a pór .  

Dinas je žárovzdorný materiál s obsahem SiO2 93 % a více. Vyrábí se z p írodních 
k emenc , které obsahují minimálně 96 % SiO2 p evážně ve formě k emene, který se p i 
výpalu p emě uje na cristobalit a tridymit. Slinovací proces je p ekryt objemovými změnami 
modifikací SiO2.  

Pro dinas je charakteristická vysoká žárovzdornost, odolnost proti deformaci v žáru, 
vysoká odolnost k náhlým změnám teploty nad 600 ºC, vysoká objemová stálost a sklon 
k dodatečné expanzi p i vysokoteplotním použití. V oblasti teplot do 600 ºC je odolnost 
k náhlým změnám teploty malá, protože zde nastávají rychlé vratné p eměny modifikací SiO2.  

P ítomnost nečistot je nevyhnutelná. Avšak problematické jsou ty nečistoty, které tvo í 
s SiO2 velké množství taveniny. Jedná se p edevším o Al2O3, který by neměl p ekročit hranici 
0,6 % pro ocelá ský a 1,3 % pro koksárenský dinas. Podobně škodlivé jsou i alkálie a TiO2.. 
Naopak výhodné jsou látky, které p sobí jako mineralizátory p eměny k emene, čili nap . 
CaO a oxidy Fe.  

D ležitá je také rychlost p eměny k emene. Nejvhodnější je st ední rychlost p eměny, 
která probíhá v širším intervalu teplot, neboť p i p íliš rychlé p eměně v úzkém rozmezí teplot 
hrozí nebezpečí, že se p i výpalu výrobky poruší náhlou expanzí. P i pomalé p eměně by zase 
byl pot ebný pomalý výpal nebo by hrozila p íliš velká dodatečná expanze p i použití 
výrobk . Rychlost p eměny závisí hlavně na velikosti částic k emene, protože p eměna 
postupuje od povrchu zrn dovnit , a na množství, druhu a stupni rozptýlení nečistot, jež 
p sobí jako mineralizátory. P eměna bude tedy nejrychlejší u mikrokrystalických nebo 
amorfních forem SiO2, neboť zde se vedle jemnosti částic uplat uje i rovnoměrnější 
rozptýlení nečistot. 
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Dinas se používá pro klenby a některé části zdiva sklá ských tavicích pecí, pro vrchní 
stavbu koksárenských pecí a pro některé další aplikace. Dodává se také jako zrnitý materiál 
pro malty, výdusky atd. (2) (4) 

2.1.2 Neutrální žárovzdorné materiály 
Tyto materiály se také někdy označují jako vysoce hlinité, neboť mají vysoký obsah Al2O3. 
Nejd ležitější a nejpoužívanější jsou korundové a mullitové. Korundové materiály se skládají 
z korundového ost iva, které je pojeno jílem nebo kaolínem. Korundovým ost ivem se myslí 
tavený korund, nebo vysoce kalcinovaný Al2O3. Takovýto materiál má obsah Al2O3 nad 80 % 
a žárovzdornost kolem 1 600 °C. V p ípadě použití velice jemného, mletého, kalcinovaného 
Al2O3 je žárovzdornost vyšší a p esahuje 1 900 °C. 

Mullitové materiály se vyrábějí z p írodního kyanitu, sillimanitu či andalusitu. V produktu 
jsou však vždy p eměněny na mullit. Tato p eměna je doprovázena silnou expanzí, proto se 
musí suroviny p edem kalcinovat. Největší expanzi má p írodní kyanit (který je také 
nejpoužívanější), menší má sillimanit a nejmenší andalusit.  Tyto suroviny mají funkci ost iva 
a jejich expanze p i p eměně na mullit je kompenzována smrštěním jílové složky, které se 
p idává zhruba 10 %. (2) (4) 

2.1.3 Bazické žárovzdorné materiály 
Názvem bazické se označují materiály s vysokým poměrem obsahu CaO a MgO k obsahu 
SiO2. Žárovzdorné materiály tohoto druhu se rozdělují na magnezitové, chrommagnezitové 
a dolomitové. Bazické žárovzdorné materiály se jako tvarované v České republice prakticky 
v bec nevyrábějí. 

Magnezitové materiály pat í k nejpoužívanějším žárovzdorným materiál m v hutnictví, 
neboť odolávají velmi vysokým teplotám i korozním vliv m. Název dostaly podle minerálu 
magnezitu (MgCO3), který je základní p írodní surovinou. Ve výrobcích je poté p ítomen 
krystalický MgO, který je hlavní žárovzdornou fází a p íčinou odolnosti proti korozi oxidy 
železa a bazickými taveninami. Má vysokou teplotu tání a neprodělává žádné polymorfní 
p eměny. Na druhou stranu má mezi žárovzdornými oxidy největší teplotní roztažnost, která 
zp sobuje nízkou odolnost proti náhlým změnám teploty. 

Rozlišujeme dva hlavní typy magnezit : jemnozrnné až amorfní a krystalické. Jemnozrnné 
až amorfní magnezity s malým množstvím nečistot se používají nap . k výrobě tzv. 
kaustického magnezitu pro chemický pr mysl a k výrobě horečnaté maltoviny. Krystalické 
magnezity obsahují větší množství nečistot. 

Základem technologického zpracování je výpal suroviny na tzv. magnezitový slínek, který 
se m že použít na vyzdívky, nebo p ípadně být i meziproduktem pro výrobu tvarovek.  

Chrommagnezitové materiály mají oproti magnezitovým lepší odolnost k teplotním ráz m, 
rozměrovou stálost p i vysokých teplotách a vyšší pevnost p i vysokých teplotách. K výrobě 
chrommagnezitových materiál  slouží magnezitový slínek a p írodní chromová ruda, jejíž 
hlavní složkou je pevný roztok minerálu chromitu FeO∙Cr2O3 s dalšími látkami, zejména 
MgO a Al2O3. Chrommagnezitové materiály se používají v martinských pecích, 
v elektrárenských obloukových pecích, v rotačních cementá ských atd.  

Základní surovinou pro dolomitové materiály je dolomit CaMg(CO3)2. Jeho výpalem 
vznikne směs CaO a MgO. Hlavní nevýhodou je sklon k hydrataci, protože tím vznikají 
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potíže s jejich uchováním. Z dolomitové suroviny se musí vyrobit slínek, který se pak 
upravuje na vhodnou zrnitost pro směsi k lisování tvarových materiál . (1) (2) 

2.1.4 Rozd lení materiál  podle formy 
Dle formy se dají materiály dělit na tvarové (formované, pálené) a netvarové (neformované, 
nepálené). Viz Tabulka 2. 

Tabulka 2: Rozdělení žárovzdorných materiálů dle formy 

Tvarové  

(formované, pálené) 
Netvarové  

(neformované, nepálené) 

Cihly 
Tvárnice 

Žáro o oli y 
Malty, tmely 
Opravářské s ěsi 
Nátěry   

Rozdíl mezi tvarovými a netvarovými materiály je ten, že u netvarových se nedělá konečný 
výpal výrobku ve výrobním závodě, neboť k němu dochází ‚in situ‘ až p i uvádění tepelného 
agregátu do provozu. Také vlastní tvarování se dělá až p i samotné aplikaci. Další výhodou je 
fakt, že množství slabých míst (nap . spáry) je podstatně sníženo. Netvarové materiály jsou 
směsi žárovzdorného ost iva a anorganického pojiva smísené tak, aby se dosáhlo požadované 
hutnosti. Dodávají se jako sypké směsi. Naproti tomu u tvarových materiál  dochází 
k formování tvaru a k finálnímu výpalu už p i výrobě tohoto materiálu. Produktem jsou cihly 
a tvárnice. 

U netvarových materiál  musí pojivo vyzdívku zpevnit již za normální teploty. K tomu je 
možno použít pojivo, avšak p ídavek pojiva snižuje žárovzdornost ost iva, proto je výhodné 
pojivo s vyšším obsahem Al2O3, neboť s vyšším obsahem Al2O3 roste také žárovzdornost.  
Pojivo také musí zaručit pevnost p i sušení a výpalu. Obvykle se podílí i p ímo na slinování 
za vyšších teplot, p i kterých dochází k definitivnímu zpevnění. Na vnit ní straně se materiál 
žárem zpevní více než na vnější chladnější straně, na které vyzdívka z stává trvale méně 
pevná. 

Netvarované žárovzdorné materiály se uplat ují p edevším v hutním pr myslu. Použití 
monolitických vyzdívek zvyšuje produktivitu práce více než dvakrát, doba pot ebná ke 
zhotovení vyzdívky je méně než poloviční a cena klesá zhruba o čtvrtinu. V posledních letech 
roste podíl netvarových žárovzdorných materiál . U nás i ve světě již p ekročil 50 % 
z celkového objemu produkce žárovzdorných materiál . 

Podle použití se netvarové materiály dělí na: 
 žáromonolity 
 spojovací hmoty 
 opravá ské směsi 
 nátěrové hmoty 

Pod žáromonolity spadají p edevším žárobetony a dusací hmoty. Žárobetony vznikají 
z cementu (portlandského či hlinitanového) a žárovzdorného ost iva. Obvykle obsahují  
15–30 % cementu a p ídavek vody činí 5–20 %. 

Pod spojovací hmoty se adí malty a tmely. Spojují jednotlivé tvarovky ve vyzdívkách. 
V závislosti na použitých tvarovkách musí mít spojovací materiály vhodné chemické složení, 
protože spolu nesmí vytvá et nízkotající eutektika. Nejvhodnější je mít chemické složení 
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podobné zdícím materiál m. Spáry bývají více pórovité, než spojované tvarovky, takže jsou 
často nejslabším místem vyzdívky a je nutné je minimalizovat, nebo je vyrábět z chemicky 
odolnějšího materiálu. Maximální velikost zrna by měla být 1 mm u malt a 0,2 mm u tmel . 

Opravá ské směsi jsou používány v metalurgickém pr myslu, protože tam časté opadávání 
opravárenské směsi do výrobního produktu p íliš nevadí. 

Nátěrové hmoty se používají méně často. Slouží k ochraně povrch  p ed chemickým 
p sobením prost edí. Jejich použití vede často k zhutnění povrchu, což má za následek vyšší 
odolnost. 

Podle druhu vazby se netvarové materiály děli na materiály s vazbou: 
 keramickou 
 hydraulickou 
 organicko-chemickou 
 anorganickou-chemickou 

Keramická vazba je tvo ena p edevším plastickými jíly. Ke zpevnění dochází částečně už 
p i rozmíchání s vodou a následném vysušení, kdy se fyzikálně spojují jemné částice. 
Pevnosti pouze vysušených materiál  jsou však nízké a konečné zpevnění p ichází až p i 
výpalu. S zvyšující se teplotou dochází v jílových minerálech ke značným změnám, které lze 
demonstrovat na p íkladu typického jílového materiálu kaolinitu. P i teplotě 500–600 ºC 
dochází ke ztrátě chemicky vázané vody a kaolinit p echází v tzv. metakaolinit: 𝐴 𝑂 ∙ 𝑆𝑖𝑂 ∙ 𝐻 𝑂 −  °𝐶→        𝐴 𝑂 ∙ 𝑆𝑖𝑂 + 𝐻 𝑂 
P i cca 950 ºC p echází metakaolinit na spinelovou strukturu: 𝐴 𝑂 ∙ 𝑆𝑖𝑂 𝑐𝑐𝑎 9   °𝐶→       𝐴 𝑂 ∙ 𝐴 𝑂 ∙ 𝑆𝑖𝑂 + 𝑆𝑖𝑂  
P i 1 100 ºC p echází tato struktura na stabilní krystalickou mullitovou fázi: 𝐴 𝑂 ∙ 𝑆𝑖𝑂 >    °𝐶→      𝐴 𝑂 ∙ 𝑆𝑖𝑂 + 5𝑆𝑖𝑂  

Hydraulická vazba je tvo ena cementy. Ty se zpev ují již za normální teploty za tvorby 
hydrát . Tyto hydráty se však se zvyšující se teplotou rozkládají a pevnost klesá na méně než 
polovinu p vodní hodnoty. Ke vzr stu pevnosti dochází až vznikem keramické vazby. 
Používá se portlandský nebo hlinitanový cement. 

Organická vazba je tvo ena organickými látkami, jako jsou celulosy, sulfitový louh atd. 
Tyto materiály se rozkládají či vyho ívají už kolem teploty 200 ºC, následkem čehož dochází 
k velkému poklesu pevností.  

Anorganická vazba je tvo ena anorganickými sloučeninami, které zpev ují výrobek již od 
laboratorní teploty až po zhruba 300 ºC. Probíhají p itom r zné chemické reakce v závislosti 
na použitých sloučeninách. Nejčastější je fosforečná vazba, která je tvo ena fosforečnany 
r zných prvk . Nejlepší žárovzdorné vlastnosti mají fosforečnany hlinité. D ležité jsou také 
vazby na bázi vodního skla, tj. rozpustných k emičitan  alkalických kov . Reakcí s CO2 ze 
vzduchu z nich vzniká kyselina k emičitá a její polykondenzáty, které mají zpev ující účinek. 
Další anorganické vazby jsou na bázi MgO, etylsilikát  atd. (1) (2) 

2.2 Vedlejší energetické produkty 
Hlavní energetické produkty tepelných elektráren jsou vyrobená elekt ina a teplo. P i výrobě 
těchto komodit ale vznikají odpady, které považujeme za vedlejší energetické produkty. Ty 
mohou být dále využity v pr myslu jako druhotné energetické suroviny, neboť obsahují r zné 
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chemické látky, takže p i správném technologickém zpracování mohou být využity v dalších 
pr myslových oblastech. Jedná se o tuhé zbytky po spalování uhlí a po odsí ení kou ových 
spalin elektrárenských a teplárenských za ízení. P i spalování uhlí z stává tuhý zbytek, který 
se rovná p ibližně 25–30 % p vodního objemu spalovaného uhlí. 

Těchto druhotných surovin je jak celosvětově tak u nás v Česku velké množství. Možnosti 
jejich likvidace jsou omezené a drahé. Ideální ešení proto je jejich využití p i další 
pr myslové výrobě, čili tento problematický ‚odpad‘ z jedné části pr myslu m že sloužit jako 
vstupní surovina v jiné sfé e. V současné době se tyto druhotné suroviny využívají nap íklad 
do stavebních materiál  r zného druhu, ale jejich možnosti většího využití se teprve objevují. 

Struktura a vlastnosti popílk  jsou d sledkem použité technologie spalování. Spalování 
uhlí je nejstarší a nejpoužívanější varianta využití uhlí. Je to jako každé spalování exotermní 
reakce. Uhlovodíky z uhlí reagují s kyslíkem p i dokonalém spalování za vzniku oxidu 
uhličitého a vody. Uhlí je do dnešní doby největším zdrojem energie p i výrobě elektrické 
energie. (5) (6) 

2.2.1 Práškové kotle 
V práškových kotlích se spaluje jemně rozemletý uhelný prášek, jehož velikost zrn 
nep esahuje 1 mm. Oproti nepomletému uhlí má prášek 100–1000krát větší měrný povrch. 
Větší povrch má za následek intenzivnější a efektivnější spalování. Pomletý prášek je 
s nosným vzduchem injektován práškovými ho áky do spalovacího prostoru. Pot eba mletí  
a nutnost odprašovacího za ízení z d vodu vyššího znečištění spalin popílkem zvyšuje 
náklady na provoz těchto kotl . Existují dva základní typy kotl : granulační a výtavné. 

Granulační kotle jsou používány p i spalování méněhodnotných paliv, které mají nižší 
výh evnost a vysoký podíl popelovin a vlhkosti. Teplota u ho áku je regulována tak, aby se 
nep ekročila teplota tečení popelovin. U jádra ho áku se tedy pohybuje v rozmezí 
1 100–1 500 ºC. Část popílku se během spalování nataví, shlukuje se a vytvá í škváru, která 
ztuhne a odpadá do spodní části kotle. Zbytek popílku je společně se spalinami odváděno p es 
odlučovače do komína. Ve škvá e je zachyceno 15–25 % popelovin z uhlí. 

Výtavné kotle pracují p i teplotách u ho áku v rozmezí 1 400–1 600 ºC. Teplota je tedy 
vyšší, než je teplota tečení popelovin. Používají se pro paliva s vyšší výh evností. Zbytky po 
spalování se shlukují na dně kotle jako tekutá struska. Ta pak vytéká, je zchlazena 
a granulována. Ve strusce je zachyceno 40–70 % popelovin z uhlí. Výtavné kotle mají dvě 
oddělené části: výtavnou a vychlazovací. Vychlazovací část je určena k ochlazení spalin 
s popílkama, díky čemuž pak nedochází k nalepování popílku na stěny kotle a dalších odtah . 
(6) (7) 

2.2.2 Fluidní kotle 
Ve fluidních kotlích probíhá tzv. fluidní spalování. Obecně je fluidizace děj, p i kterém je 
soubor pevných látek udržován ve vznosu pomocí proudu tekutiny. Fluidní vrstva tvo í 
disperzní systém, který se vytvá í pr tokem plynu vrstvou částic nasypaných na pórovité dno 
(fluidní rošt). Nápl  fluidní vrstvy je palivo, odsi ovací aditivum a inertní materiál pro 
stabilitu fluidní vrstvy (nap . písek). Spalování probíhá p i teplotách kolem 800 ºC. 

Fluidní spalování má adu výhod. Odsi ovací za ízení nemusí být budováno p ímo za 
kotlem, ale vápenec se m že dávkovat p ímo do kotle. V d sledku toho m že účinnost 
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odsí ení dosahovat až 95 %. Míra odsí ení však závisí na typu kotle, kvalitě promísení paliva 
s aditivem a množství nadávkovaného vápence. Nízké teploty ve fluidní vrstvě 
a odstup ovaný p ívod vzduchu do ohniště mají kladný dopad na redukci NOx ve spalinách. 
Lze také spalovat i méněhodnotná paliva a odpady s velmi nízkou výh evností, které by byly 
v jiných typech kotl  nespalitelné.  

Jsou dva základní typy fluidních kotl . Atmosférické fluidní kotle se stacionární fluidní 
vrstvou (viz Obr. 1) a atmosférické fluidní kotle s cirkulující fluidní vrstvou (viz Obr. 2). 

Typickým rysem atmosférických fluidních kotl  se stacionární fluidní vrstvou je 
bublinkující (stacionární) fluidní vrstva se z etelnou hladinou. Palivo je p iváděno ze 
zásobníku paliva do spalovací komory. Vzduch je p iváděn p es fluidní rošt a vytvá í z paliva 
a aditiva fluidní vrstvu. Spaliny znečištěné popílkem odchází doho ívací komorou, kde bývá 
také p iváděn vzduch, do mezitahu. V mezitahu je odloučena velká část tuhého úletu. Spaliny 
poté pokračují skrz p eh ívák, ekonomizér a oh ívák vzduchu. Popílek je odváděn do uložiště 
nebo zpátky do fluidní vrstvy. 

 
Obr. 1: Atmosférický fluidní kotel se stacionární fluidní vrstvou 

Atmosférické fluidní kotle s cirkulující fluidní vrstvou fungují na principu cirkulace částic 
fluidní vrstvy mezi spalovací komorou a cyklonem, ze kterého jsou vraceny zpátky do 
fluidního ohniště. Částice paliva cirkuluje 10–15krát a až poté definitivně vyho í. Typické je 
pro ně prostup všech spalin z ohniště p es cyklony. Výhodou je delší pobyt částic ve 
spalovacím prostoru, což má za následek lepší odsí ení a vyho ení uhlíku. Fluidní vrstva 
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u nich expanduje do prostoru ohniště. Drcené palivo spolu s mletým vápencem je dodáváno 
do fluidní vrstvy, roštem se p ivádí primární vzduch. Nad rošt se p ivádí vzduch sekundární 
a vlastní komora je vyložena membránovými stěnami. Ze spalovací komory pokračují 
spaliny do cyklonu a dochází k odloučení 90 % prachových částic. Částice se vrací do fluidní 
vrstvy buď p es sifon, nebo p es externí chladič, v kterém jsou výh evné plochy tlakového 
systému a zvyšuje tak regulovatelnost výkonu kotle a parametr  páry a umož uje lepší 
p echod na jiná paliva. (6) (7) (8) 

 
Obr. 2: Atmosférický fluidní kotel s cirkulující fluidní vrstvou 

2.2.3 Vysokoteplotní popílky 
Vysokoteplotní popílky jsou vedlejší produkt vysokoteplotního spalování uhlí. Obsahují 
p edevším skelnou fázi, které je většinou více než 60 %. Ta vzniká během chlazení taveniny 
obsahující roztavené složky. Po chemické stránce jsou nejvíce zastoupenou složkou 
modifikace SiO2 a to jak ta amorfní, tak ty krystalické (viz Tabulka 3). Amorfní složku 
zastupují hlinitok emičitany, z krystalické je to p edevším β-k emen. Dále jsou hojně 
zastoupeny modifikace Al2O3 (p edevším mullit, ale také nap . silimanit). V menší mí e 
m žou být zastoupeny sloučeniny prvk . V závislosti na typu spalovaného uhlí mohou mít 
r zný obsah CaO, v praxi je však jeho obsah spíše nízký. Vysokoteplotní popílky vykazují 
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pucolánovou aktivitu, neboť p i jejich míšení s Ca(OH)2 a vodou dochází ke vzniknu 
vápenatých hydrosilikát .  

Barva popílku závisí na množství nedopalu. Její barevná škála je od hnědé po černou. 
Částice (viz Obr. 3) jsou většinou kulovité s uzav eným povrchem. Mohou se však vyskytovat 
i duté nebo částečně plněné kuličky. Specifický měrný povrch popílk  je 170–1000 m2/kg, 
měrná hmotnost 2,1–3 g/cm3 a granulometrické složení 5 m–50 m. (6) (9) (10) 

Tabulka 3: Průměrné chemické složení popílků – rozdíl mezi vysokoteplotním a fluidním (9) 

Popílek 
Zastoupení prvků [%] 

SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 MgO TiO2 SO3 Na2O K2O 

Vysokoteplotní 52,22 28,01 3,09 9,66 1,38 2,37 0,6 0,51 1,59 

Fluidní 42,34 19,44 18,21 5,79 2,49 1,55 5,26 0,37 1,41 

 

 
Obr. 3: SEM snímek vysokoteplotního popílku z elektrárny Počerady (zvětšeno 3 000krát) (11) 

2.2.4 Fluidní popílky 
Fluidní popílek se od toho vysokoteplotního liší z d vodu použití jiné technologie p i jeho 
vzniku. Vzniká ve fluidním kotli p i fluidním spalování a z d vodu nižší teploty p i spalování 
má vyšší podíl měkce páleného vápna a částic, které se nespékají a z stávají porézní (viz Obr. 
4). To má za následek velký měrný povrch, nepravidelnou strukturu, širokou distribuci částic 
a vyšší podíl volného vápna. Barva těchto popílk  závisí stejně jako u těch vysokoteplotních 
na množství nedopalu. Jejich barevná škála je od světle hnědé po šedou. Fluidní popílek má 
určitý podíl amorfní fáze, která společně s volným vápnem zp sobuje vyšší reaktivitu 
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popílk , hydraulické vlastnosti po smíchání s vodou a tuhnutí i bez dalších p ísad. Nevýhodou 
vysokého obsahu volného vápna je prudká exotermní reakce po smíchání s vodou, vyšší pH 
výluh  a objemová roztažnost. Chemické složení zobrazuje Tabulka 3. 

Rozeznáváme ložové a úletové (filtrové) fluidní popílky. Ložové jsou ty, které p i 
spalování propadají roštem pod prstencem. Mají větší velikost i hmotnost a dobré hydraulické 
vlastnosti v d sledku vysokého obsahu volného vápna a anhydritu. V d sledku větší velikosti 
těchto popílk  se p i jejich použití v určitých aplikacích musí p ed použitím pomlít. Úletový 
popílek je jemný popílek, který je tvo en malými a lehkými částmi, které p ekonaly mez 
úletu, jsou p i spalování unášeny do komína a tam zachycovány na elektrických odlučovačích. 
Obsah volného vápna je nižší než u ložového popílku. (6) (9) (12) 

 
Obr. 4: SEM snímek fluidního ložového popílku z elektrárny Tisová (1 000krát zvětšeno) (11) 

2.2.5 Energosádrovec 
Energosádrovec vzniká jako druhotná surovina p i odsí ení spalin pomocí vápencové metody. 
V roce 2009 byl po popílcích druhou nejvíc produkovanou druhotnou energetickou surovinou 
v Evropské unii. Typicky je to jemnozrnný vlhký prášek s povrchovou vlhkostí 8−12 %. 
Obsahuje p edevším dihydrát síranu vápenatého, ale vedle něj i adu nečistot, nap . fluoridy, 
chloridy, rozpustné sodné a ho ečnaté soli, si ičitan vápenatý a nezreagovaný vápenec. 
Množství a druh nečistot závisí na použitém uhlí a podmínkách spalování.  

Využívává se jako náhražka p írodního sádrovce, který je málo dostupný. V cementárnách 
je to plnohodnotná náhrada za p írodní sádrovec a p idává se jako p ísada pro regulaci tuhnutí 
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cementu. Používá se také pro výrobu sádry a sádrových stavebních materiál  jako jsou 
sádrokartonové desky, podklady podlah, sádrové omítky atd. Lze jej také využít pro 
rekultivaci krajiny po dolování, jako hnojivo v zemědělství a jako plnivo lepidel, lak , barev a 
papíru. Má ale jiné fyzikální vlastnosti než p írodní sádrovec, nap . má jinou velikost zrn, 
sypkou hmotnost a odlišnou tvorbu krystal . Tyto vlastnosti se odvíjí od toho, jak 
technologicky probíhaly jednotlivé odsi ovací procesy. Skladuje se ve formě vysušených 
briket, které jsou dob e skladovatelné, nejsou nasákavé a nemrznou. (13) (14) 

2.3 Současný výzkum využití popílk  pro keramické materiály 

2.3.1 Výzkum tobermoritovými whiskery vyztužené keramiky 
Skupina vědc  z Čínské akademie věd se zabývá vývojem a charakterizací zcela nových typ  
materiál . Tyto materiály jsou kompozity s keramickou matricí vyztuženou tobermoritovými 
whiskerovými vlákny, ve kterých jsou některé k emíkové atomy nahrazeny hliníkovými. Tyto 
tobermoritové whiskery jsou syntetizovány z popílku a jejich jemná vlákna umož ují výrobu 
materiál  se skvělými mechanickými vlastnostmi. P i teplotě slinování kolem 900 °C mají 
pevnost v ohybu 52,27 MPa, pórovitost 9,51 % a hustotu 2,15 g/cm3.  

Tyto materiály mohou mít využití jako konstrukční a stavební materiály v drsných 
podmínkách, nebo pro jiné zvláštní účely. P edpokládá se i možná využitelnost 
v žáromateriálech, avšak další vlastnosti (jako nap íklad odolnosti proti žáru) nebyly prozatím 
zkoumány a je pot eba další výzkum. (15) 

2.3.2 Výzkum keramiky z illitu a fluidního ložového popílku 
Mezinárodní skupina vědc  zkoumala vlastnosti keramiky zhotovené ze směsi illitového jílu, 
fluidního popílku a ost iva. Illit tvo il vždy 60 % směsi, zbylou část tvo il popílek s ost ivem 
v r zném poměru. Bylo zjištěno, že vyšší množství fluidního popílku vede k vyššímu úbytku 
hmoty p i nižší teplotě, vyššímu úbytku hmoty v d sledku rozkladu kalcitu, menšímu 
smrštění p i výpalu, nižší hustotě a nižšímu Youngovému modulu pružnosti p i výpalu nad 
800 °C a následném ochlazení. P i výpalu vzorku nad 1 100 °C mechanické pevnosti a 
Yong v modul pružnosti klesají se stoupajícím množství popílku. Tyto směsi mohou být 
použity pro výrobu cihel, obklad  či dlažeb. (16) 

2.3.3 Výzkum využití fluidních popílk  při výrob  žáromateriál  
Problematikou využití fluidních popílk  v žárovzdorných materiálech se v současné době 
v České republice zabývají p edevším na Fakultě chemické VUT v Brně a ve firmě P-D 
Refractories CZ a. s. Spoluprací těchto dvou institucí také vznikly první vědecké výsledky 
v této oblasti.  

Pro jejich experimenty použili fluidní popílek z elektrárny v Tisové. V této elektrárně je 
spalováno hnědé uhlí ze severozápadní oblasti České republiky. Chemické složení viz 
Tabulka 4. 
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Tabulka 4: Chemické složení použitého popílku 

  % 

SiO 35,1 

Al2O3 23,3 

Fe2O3 5,5 

TiO2 5,4 

CaO 21,5 

MgO 1,6 

K2O 0,5 

Na2O 0,1 

SO3 2,5 

LOI -4,5 

Jako plastická komponenta byly použity t i rozdílné jíly. Jíl A byl kaolinický žárovzdorný 
jíl s dobrou vazebnou silou a slinovatelností o mineralogickém složení: 65 % kaolín, 25 % 
illit-hydromuskovit, 3 % illit-montmorillonit a 5 % k emen. Jíl B byl monmorilotický s velmi 
nízkou slinovací teplotou o mineralogickém složení 29 % montmorilonitu, 27 % illitu, 11 % 
kaolínu a 20 % k emenu. Jíl C byl kaolínový jíl, který se používá k výrobě žárovzdorných 
materiál  a jako hlavní fáze obsahuje kaolinit a k emen. 

Nemletý popílek byl za sucha smíchán s jílem v poměrech 3:1, 1:1 a 1:3, byla p idána voda 
k získání směsi o vlhkosti 12 %, vzorky byly vylisovány, usušeny a vypalovány v peci p i 
880, 980, 1 050 a 1320 ºC. 

Bylo zjištěno, že čím více popílku směs obsahuje, tím je pot eba více vody. Pr měrný 
obsah vody byl 12 %. U jílu A došlo p i p idání velkého množství popílku p i lisování 
k tvorbě trhlin. P i poměru 1:1 se trhliny objevovaly až p i sušení. Výpal neovliv oval tvorbu 
dalších trhlin. Mícháním s jílem B bylo obtížné, všechny vzorky praskaly již během sušení. 
Vzorky vypálené p i vyšší teplotě se kompletně roztékaly. Směsi s jílem C nepraskaly a byly 
dob e zpracovatelné. 

Obecně všechny vzorky měly s vyšší teplotou výpalu vyšší také objemovou hmotnost. 
Naopak čím větší byl obsah fluidního popílku, tím byla objemová hmotnost menší. P i 
r zném obsahu popílku a r zné teplotě výpalu měly výsledné produkty taky odlišný odstín 
barvy. Čím vyšší je teplota výpalu tím větší je smrštění tělesa. Hlavním kladným efektem 
p imíchávání fluidního popílku bylo snižování smrštění tělesa po výpalu. P íčina tohoto 
efektu je v tom, že fluidní popílek obsahuje anhydrit a kalcit, které se p i výpalu rozpadají na 
CaO, jenž zp sobuje pouze malé smrštění. Na druhé straně CaO zp sobuje problémy 
s dodatečnými objemovými změnami po výpalu. CaO totiž reaguje se vzdušnou vlhkostí za 
vzniku Ca(OH)2, jehož nově vznikající krystaly narušují strukturu vzorku a objevují se 
trhliny.  

Pro druhou část výzkumu byly vybrány vzorky jíl  B a C. Jíl B má nižší teplotu slinování 
než jíl C, vyšší objemovou hmotnost a vyšší smrštění p i výpalu. Jako nejvhodnější typ jílu se 
jeví typ C, tedy ten s hlavními složkami kaolinitem a k emenem. 

 První výsledky výzkum  v této oblasti naznačují, že pro tvarované materiály je možné 
použít zhruba 10–15 % popílk . P edpokládá se, že p idaným efektem bude vyšší bělost cihel. 
U netvarovaných materiál  m že popílek nahradit část jemného ost iva i část pojiva. 
P edpokládané množství možného p ídavku fluidního popílku je 10–20 %.  
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První výsledky ukazují, že fluidní popílek je aplikovatelný na výrobu žáruvzdorných 
materiál , zejména pak pálených šamotových cihel. Je ovšem nutné vy ešit několik problém . 
Nap . nadbytek volného vápna, které po vypálení hydratuje, vede ke zvětšení vzorku a 
k praskání až p ípadnému rozpadu vzorku. P idávání popílk  také p ináší riziko zvýšeného 
množství škodlivého oxidu si ičitého ve spalinách. Produkce oxidu si ičitého je zákony 
omezena, takže je nutné jej navázat na vznikající minerály nebo do taveniny. (17) 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Použité suroviny 
 Lupek B 253 BS (velikost zrn > 0,7 mm max. 10 %; velikost zrn < 0,063 mm min. 

45 %) (P-D Refractories CZ a.s., ložisko B ezinka, 12/2016) 
 Jíl BNV 0-0,1 mm (P-D Refractories CZ a.s., ložisko B ezinka, 12/2016) 
 Ložový fluidní popílek Tisová (ČEZ a.s., elektrárna Tisová, 12/2016) 
 Filtrový fluidní popílek Tisová (ČEZ a.s., elektrárna Tisová, 12/2016) 
 demineralizovaná voda 

3.2 Příprava vzork  
Receptura pro p ípravu vzork  v této práci navazuje na recepturu používanou ve firmě P-D 
Refractories CZ a.s. pro p ípravu šamotové malty M40-(0,7). Hmotnostní poměr lupek:jíl u 
této malty je 53:47, proto je tento poměr použit vždy i p ípravách směsí pro tuto práci, 
p ičemž tyto směsi byly doplněny r zným množství fluidních popílk . Navážená směs lupku, 
jílu a popílku byla 15 s homogenizována mícháním pomocí kuchy ského robotu KitchenAid 
Artisan. Poté k ní bylo p idáno určité množství vody a míchání pokračovalo další 2 min. Dále 
se záměs nechala 20 min odstát z d vod  vyhašení veškerého volného vápna a byla znovu 
míchána další 2 min během kterých byla p idávána voda až do stavu zpracovatelné 
konzistence. Vzniklá malta byla vložena do ocelových forem 100×20×20 mm (viz Obr. 5) a 
ponechána 24 hodin na vzduchu p i laboratorní teplotě. Po odformování byly vzniklé 
trámečky sušeny v sušárně WTC Binder p i 105 ºC až do konstantní hmotnosti a následně 
vypáleny v kanthalové muflové peci. P i výpalu byla zvyšována teplota rychlostí 2 °C/min až 
na teplotu 1 100 °C, na této teplotě byla 2 h výdrž, a poté docházelo opět rychlostí 2 °C/min 
k ochlazení. Na takto p ipravených trámečcích (viz Obr. 6) byly následně provedeny testy. 

 
Obr. 5: Forma pro přípravu trámečků 
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Obr. 6: Trámečky s různým obsahem ložového popílku po výpalu 

3.3 Použité metody a přístroje 

3.3.1 Stanovení volného vápna 
Volné vápno je označení veškerého chemicky nevázaného CaO, který je p ítomný ve vzorku. 
Postup stanovení vychází z normy ČSN EN 459-2 Stavební vápno – Část 2: Zkušební metody. 
CaO se rozpouští v roztoku sacharózy a titruje kyselinou chlorovodíkovou p i použití 
fenolftaleinu jako indikátoru.  

Postup: 
 do 300ml Erlenmayerovy ba ky objemu 300 ml bylo nalito 50 ml vody a byl v ní 

rozmíchán vzorek 
 bylo p idáno 10 g sacharózy 
 ba ka byla uzav ena a 15 min prot epávána na t epačce 
 roztok byl zfiltrován na Büchnerově nálevce za použití 2 jemných filtračních papír  
 ba ka byla promyta studenou vodou 
 filtrát byl kvantitativně p eveden do odměrné ba ky o objemu 250 ml a doplněn po 

rysku 
 filtrát byl filtrován odměrným roztokem HCl na fenolftalein 
 na základě spot eby HCl byl vypočítán obsah volného vápna dle vztahu: %𝐶𝑎𝑂 = 𝑉𝐻𝐶 ∙ 𝐻𝐶 ∙ 𝐹𝑇 ∙ 𝑀𝐶𝑎𝑂 ∙𝑛𝑎𝑣áž 𝑦  𝑉𝐻𝐶  – spot eba odměrného roztoku [l] 𝐻𝐶  – koncentrace odměrného roztoku [mol/l] 𝐹𝑇 – faktor titrace 𝑀𝐶𝑎𝑂 – molární hmotnost CaO 𝑛𝑎𝑣áž 𝑦 – hmotnost navážky popílku [g] 

3.3.2 Izotermická kalorimetrie 
Kalorimetr dovoluje sledování teplotních změn p i chemických reakcích v roztocích, pastách 
či směsích v závislosti na čase. Izotermické kalorimetry udržují reakční systém p i konstantní 
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teplotě. Je pot eba vyrovnávat teplotní gradient vhodným chlazením nebo zah íváním reakční 
ampule s mě eným vzorkem. To zajišťují Peltierovy články, které jsou v kontaktu s reakční 
ampulí a chladičem a mě í p enos tepla. Pro mě ení byl použit kalorimetr TAM Air od firmy 
TA instrument. Mě ení probíhalo p i teplotě 20 °C a materiál byl smíchán s vodou v tzv. 
admix-ampulích uvnit  kalorimetru. To umož uje začít mě ení bezprost edně v okamžiku 
smísení s vodou. (18) 

3.3.3 Termogravimetrická a diferenční termická analýza (TG-DTA) 
Termogravimetrická analýza (TG) zaznamenává závislost hmotnostních změn mě eného 
vzorku v závislosti na teplotě. Jestliže se složení vzorku nemění, tak je závislost vodorovná 
p ímka. P i změnách hmotnosti se na k ivce objeví schod. Teploty p i kterých se tyto změny 
objeví souvisejí se složením vzorku, velikost těchto změn je zase spojena s obsahem složky 
zp sobující změnu hmotnosti. Mě ení probíhá tak, že vzorek se vloží do kelímku v pícce, 
který je napojený na citlivé váhy a postupně se zvyšuje teplota. Atmosféra v okolí vzorku 
musí být inertní. 

Diferenční termická analýza (DTA) mě í teplotní rozdíl mezi vzorkem a srovnávacím 
materiálem jako funkci teploty p i zah ívání či ochlazování materiálu. Ve srovnávacím vzorku 
se v pr běhu teplotních změn nedějí žádné fyzikální ani chemické p eměny. Pokud ve 
zkoumaném vzorku nastane p i určité teplotě endotermická reakce, tak se projeví snížením 
teploty proti srovnávacímu materiálu a na k ivce se objeví minimum. Naopak exotermické 
děje se projeví zvýšením teploty proti srovnávacímu materiálu a maximem na k ivce grafu. 
Teploty p i kterých se tyto děje odehrávají souvisejí se složením vzorku, plocha píku zase 
odpovídá odevzdanému nebo p ijatému teplu pro danou reakci. Mě ení probíhá v pícce 
válcového typu, ve které jsou kelímky s termočlánky pro srovnávací látku i vzorek. Atmosféra 
kolem kelímku je inertní. Obě metody lze výhodně kombinovat, čímž získáme dvě k ivky 
v jednom.  

Byl použit p ístroj TG-DTA Q600 (viz Obr. 7). Mě ení probíhalo od 30 ºC do 1 350 ºC p i 
rychlosti oh evu 10 ºC/min ve vzduchové atmosfé e. (18) (19) (20). 

 
Obr. 7: TG-DTA Q600 (TA Instrument) 
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3.3.4 Optická emisní spektrometrie s indukčn  vázaným plazmatem (ICP-OES) 
Touto analytickou metodou lze stanovit obsah prvk  v analyzovaném vzorku. Je velice p esná 
a má nízkou mez stanovitelnosti, tudíž lze stanovit i stopové množství prvku. Pomocí ho áku 
s indukčně vázaným plazmatem jsou veškeré atomy prvk  excitovány. Tyto nestabilní 
excitované stavy následně relaxují na základní stav p i současném vyzá ení fotonu o určité 
vlnové délce v závislosti na atomu. Tyto fotony prochází p es monochromátor na detektor, 
který p evádí intenzitu emitovaného zá ení na elektrický signál. Ten je následně zesílen a 
zpracováván. Výsledkem je emisní čárové spektrum.  

Popílky byly roztaveny s p ídavkem 7,7 g tavidla (tetraboritan:metaboritan 3:1) a 0,3 g 
LiBr. Poté byla směs rozpouštěna 30 min na magnetické míchačce v 150 ml roztoku 
(HNO3:H2O 1:2). Poté byl roztok kvantitativně p eveden do 500 ml odměrné ba ky, která 
následně byla doplněna po rysku vodou. Z p ipraveného roztoku byl odebrán vzorek pro 
analýzu. Pro mě ení byl použit spektrometr ICP-OES ULTIMA 2 od HORIBA Scientific (viz 
Obr. 8). (18) (21) 

 
Obr. 8:  ICP-OES ULTIMA 2 (HORIBA Scientific) 

3.3.5 Laserová difrakce 
Laserová difrakce mě í distribuci velikosti částic mě ením úhlové změny intenzity 
rozptýleného světla po pr chodu laserového paprsku rozptýleným vzorkem částic. Velké 
částice rozptylují světlo v malých úhlech vzhledem k laserovému paprsku a malé pod velkým 
úhlem. Difrakce laserového světla je výsledkem interakce světla s částicemi. Mě ení bylo 
provedeno na p ístroji Sympatec Helos KR (viz Obr. 9). (18) 
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Obr. 9: Laserový analyzátor velikosti částic Sympatec Helos KR 

3.3.6 Žárová mikroskopie  
Žárová mikroskopie je metoda termo-optické analýzy založena na pozorování tvarových 
a rozměrových změn p i zvyšující se teplotě vzorku. Vzorek m že být sledován i p i 
teplotách, kdy již docházejí k jeho měknutí, tavení či slinování. Podle siluet testovaného 
objektu systém určuje deformaci a zakulacení vzorku. Na základě mě ení výšky a ší ky 
zkušebního vzorku vykresluje dilatometrické k ivky. Hlavní části za ízení je světelný zdroj, 
elektrická pícka a pozorovací a fotografický mikroskop.  

Rychlost oh evu p i mě ení byla 2 ºC/min až do 1 600 ºC ve vzduchové atmosfé e. Byl 
použit žárový mikroskop horizontálního uspo ádání HESSE INSTRUMENTS EM-201 (viz 
Obr. 10). (18) 

 
Obr. 10: Žárový mikroskop HESSE INSTRUMENTS EM-201 
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3.3.7 Rentgenová difrakční analýza 
Rentgenová difrakční analýza (XRD) je základní metodou k určování struktury pevných látek. 
Je založena na pružném rozptylu rentgenového zá ení p i interakci s elektrony. Následkem 
pravidelného uspo ádání atom  v krystalické fázi dochází po rozptylu a interferenci 
rentgenového zá ení ke vzniku difrakčních maxim, jejichž poloha, intenzita a tvar závisí na 
druhu atom  a dokonalosti jejich uspo ádání. Tento děj se ídí podle Braggova zákona:  sin 𝜃 = 𝜆 
kde d je mezirovinná vzdálenost, θ je úhel dopadu rentgenového svazku, n je celé číslo 
charakteristické pro ád difrakce a  je vlnová délka rentgenového zá ení vycházejícího 
z rentgenky. Porovnáním vypočítané mezirovinné vzdálenosti s údaji z databáze m žeme 
určit fázi p ítomnou ve vzorku, protože tato vzdálenost je pro každou fázi typická. Byl použit 
rentgenový difraktometr Empyrean (viz Obr. 11), jehož nastavení p i analýze zobrazuje 
Tabulka 5. Mě ení bylo provedeno metodou RIR (Reference Intensity Ratio). Vzorky byly 
p ed mě ením rozemlety v ocelové misce na vibračním mlýnu. (18) (22) 

Tabulka 5: Nastavení přístroje při XRD 

Materiál anody Cu 
K-alfa 1 1,540598 [Å] 
K-alfa 2 1,544426 [Å] 
Monochromátor Ne 
Generované napětí 40 [kV] 
Proud 30 [mA] 

Obr. 11: Rentgenový difraktometr – Panalytical Empyrean  
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3.3.8 Zkoušky pevnosti v ohybu a tlaku 
Mě ení bylo provedeno na za ízení DESTTEST 3310 COMPACT A (viz Obr. 12) od 
společnosti BetonSystem. Pro zkoušku ohybu byla použita lamačka BS-10. Trámeček byl 
položen na 2 ocelové podpěry s roztečí 80 mm tak, aby horní část p ístroje následně tlačila 
p esně kolmo a p esně doprost ed trámečku. Po lomu p ístroj zaznamenal sílu a vypočetl tlak, 
p i kterém došlo k defektu na trámečku. U každého typu směsi byly takto otestovány 3 
vzorky. Po rozlomení byly obě p lky trámečku testovány na pevnost v tlaku na lisu BS-300, 
takže u každého typu směsi bylo takto otestováno 6 vzork . Materiál byl vždy položen na 
dolní podstavec a následně na něj začala tlačit horní část p ístroje. Takto byla změ ena 
pevnost v tlaku všech úlomk . Každý vzorek byl p ed mě ením změ en posuvným mě ítkem a 
jeho rozměry byly zadány do p ístroje.  (18) 

 
Obr. 12: Vlevo lamačka BS-10, uprostřed lis BS-300, napravo řídící jednotka. 
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3.3.9 Vysokoteplotní dilatometrie (TDA) 
Vysokoteplotní dilatometrie je určena k mě ení deformace vzorku v závislosti na teplotě. P i 
mě ení byly použity vzorky zbroušené na rozměry 9×9×10 mm. Mě ení proběhlo na p ístroji 
SETARAM SETSYS EVO 24 (viz Obr. 13) pod oxidační atmosférou (Ar+O2 3:1) rychlostí 5 
°C/min do 1125 °C s 2h výdrží p i zátěži snímače 5 g. (18) 

 
Obr. 13: Vysokoteplotní dilatometr SETARAM SETSYS EVO 24 

3.3.10 Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) 
Skenovací elektronovou mikroskopií lze zkoumat strukturu látek. Vysoce nabité elektrony 
interagují s povrchem tělesa. P i této interakci m že dojít ke vzniku sekundárních elektron , 
zpětně odražených elektron , charakteristického rentgenového zá ení atd. K vykreslování se 
používá detekce sekundárních a zpětně odražených elektron . Během mě ení ale dochází také 
ke vzniku rentgenového zá ení, které m že být detegováno pomocí energiově nebo 
disperzního spektrometru (EDS/WDS). Těmito metodami lze stanovit prvek a jeho množství 
ve vzorku. 

Úprava spočívala v zalití vzorku do prysky ice PMMA a zbroušení v automaticé brusce 
Tegramin-25 pod isopropanolem. Následně byly vzorky omyty isopropanolem, d kladně 
vysušeny a byla na ně nanesena cca 10 nm tenká vrstva zlata z d vodu vodivosti. Vzorky byly 
zkoumány pomocí sekundárních elektron  a EDS analýzatoru. Mě ení bylo provedeno na 
p ístroji JEOL JSM-7600F (viz Obr. 14). (18) 
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Obr. 14: Skenovací elektronový mikroskop JEOL JSM-7600F 

3.3.11 Analýza uhlíku a síry 

Pevný vzorek byl spalován v keramickém kelímku uvnit  uzav ené vysokofrekvenční pece 
pod proudem čistého kyslíku. Výsledné reakční plyny CO2 a SO2 byly mě eny infračervenými 
detektory. Mě ení bylo provedeno na spalovacím analyzátoru C, S G4 ICARUS HF (Bruker). 
(23)  
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Analýza surovin 

4.1.1 Lupek 
Jako žárovzdorné ost ivo byl použit lupek B 253 BS, který byl vyrobený ve firmě                          
P-D Refractories CZ a.s. Jeho chemické složení bylo změ eno v P-D Refractories CZ a.s. 
XRF metodou a zobrazuje jej Tabulka 6. Mineralogické bylo změ eno metodou XRF (Obr. 
15). 

Tabulka 6: Chemické složení lupku přepočítané na oxidy příslušných prvků v % 

  SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O 

Lupek B253 BS 56,79 % 38,51 % 1,8 % 1,59 % 0,28 % 0,17 % 0,66 % 0,1 % 

 

 
Obr. 15: Difraktogram lupku B 253 BS 

Z chemického a mineralogického složení je patrné, že nejvíce zastoupené jsou sloučeniny 
k emíku a hliníku. Hlavní minerál je hlinitok emičitan mullit, který obsahuje oba tyto prvky. 
Dále je ve velké mí e zastoupen k emen a cristobalit. Podstatný je vysoký obsah Al2O3, který 
je d ležitý pro vysokou žárovzdornost. D ležitý je také nízký obsah TiO2 a alkálií, neboť tyto 
sloučeniny tvo í nízkotající eutektika. 

4.1.2 Jíl 
Žárovzdorné ost ivo musí být spojeno jemným pojivem. Jako toto pojivo byl použit jíl BNV 
z ložiska B ezinka, který je používaný v P-D Refractories CZ a.s. Jeho chemické složení 
zobrazuje Tabulka 7 a mineralogické Obr. 16. Chemická analýza byla stejně jako u Lupku 
provedena metodou XRF v P-D Refractories CZ a.s. 
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Tabulka 7: Chemické složení jílu přepočítané na oxidy příslušných prvků v % 

  SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O 

jíl BNV 52,73 % 39,63 % 1,28 % 2,83 % 0,69 % 0,39 % 2,03 % 0,26 % 

 

 
Obr. 16: Difraktogram jílu BNV 

Chemické složení je podobné jako u lupku, ale liší se mineralogické složení. Jíl obsahuje 
p edevším kaolinit a také illit. Také u lupku je d ležitý vysoký obsah Al2O3. Podobnost 
chemického složení lupku a jílu jsou dány tím, že jíl je ze stejného ložiška jako materiál pro 
výrobu lupku. Jelikož je ale lupek p edpálený, tak naproti jílu již neobsahuje témě  žádný 
kaolinit, protože ten se již p eměnil na mullit a další fáze. D ležitý je opět nízký obsah TiO2 a 
alkálií. 

4.1.3 Fluidní popílky 
K p vodní receptu e na výrobu žárovzdorné malty M40-(0,7) byly p idány popílky. Byly 
použity dva fluidní popílky z elektrárny Tisová: úletový a ložový. Nejprve bylo u nich nutné 
stanovit obsah volného vápna (viz kap. 3.3.1).  

Tabulka 8: Obsah volného vápna v použitých fluidních popílcích Tisová 

Popílek Obsah volného vápna [%] 

Úletový 4,29 

Ložový 18,2 

 
Ložový popílek obsahuje více než 4krát více volného vápna (viz Tabulka 8). Z d vodu 

velkého obsahu volného vápna se p i smíchání směsi obsahující popílek s vodou měnila 
prudce konzistence malty. To by byl v praxi velký problém, protože p i použití této malty 
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nap . p i stavbě pece je pot eba, aby tato malta měla p imě enou konzistenci po dobu delší než 
jen několik minut. Proto bylo postupováno tak, že se většina volného vápna nechala vyhasit 
vodou a až následně byla upravena konzistence. 

Hydratace volného vápna je hlavní reakce, který se podílí na uvol ování tepla p i smíchání 
popílk  s vodou. Pr běh uvol ování tohoto tepla (a tedy i pr běh reakce) byl zjištěn pomocí 
kalorimetrie (viz Obr. 17 a Obr. 18). 

 
Obr. 17: Graf závislosti tepelného toku při hydrataci fluidních popílků Tisová na čase a detail grafu 
pro první dvě hodiny 
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Obr. 18: Graf závislosti uvolněného tepla při hydrataci fluidních popílků Tisová na čase a jeho detail 
pro první dvě hodiny 

Z graf  je patrné, že nejvíce tepla se uvol uje kolem 5. minuty, z čeho plyne, že v tuto 
dobu se nejvíce hydratuje volné vápno, v d sledku čehož se mění konzistence malty. 
Množství uvolněného tepla poté prudce klesá, a kolem 20. minuty již je zhruba na šestině 
maximální hodnoty. Od tohoto času pak tepelný tok již jen pozvolně lineárně klesá. Většina 
volného vápna je tedy vyhašeno během 20 min. Po tomto čase se již konzistence mění 
pomalu, tudíž je možné s maltou pracovat, aniž by se v ádu hodin nějak zásadně měnila její 
konzistence. 

Dále bylo zjištěno rentgenovou difraktometrií mineralogické složení obou popílk  (viz 
Obr. 19 a Obr. 20). Výsledné procenta u jednotlivých minerálu jsou semikvantitativní odhad, 
který je zatížen určitou chybou, neboť vzorek obsahoval i amorfní podíl, který zp sobuje 
pozadí na difraktogramech. Z pozadí na difraktogramech lze odhahovat, že amorfního podílu 
u úletového popílku je p ibližně 50 % a u ložového 20 %. 
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Obr. 19: Difraktogram úletového fluidního popílku Tisová 

 
Obr. 20: Difraktogram ložového fluidního popílku Tisová 

Mineralogické složení obou popílk  je velice podobné. Obsahují p edevším k emen 
a anhydrit. Dále je patrný obsah volného vápna, který je u ložového popílku větší než u 
úletového a p ítomnost CaCO3, který je poz statek po vápenci a částečně také nově vzniká 
karbonatací Ca(OH)2. Oba popílky také obsahují anhydrit vzniknutý p i odsi ování vápencem.  
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Popílky se však velice se však liší distribucí velikosti částic. Ta byla zjištěna laserovou 
difrakcí. 

 
Obr. 21: Distribuce velikostí částic úletového fluidního popílku Tisová 

 
Obr. 22: Distribuce velikostí částic ložového fluidního popílku Tisová 

Tabulka 9: Statistické veličiny distribuce velikosti částic použitých fluidních popílků 

  úlet [μ ] lože [μ ] 
prů ěr 35,12 244,79 

modus 32,08 328,63 

medián 14,59 234,9 

x90 102,7 431,39 

x99 210,72 562,48 

 
Na Obr. 21 a Obr. 22 lze vidět, že nejvyšší podíl částic je v rozmezí 1−100 m u úletového 

popílku a 100−400 m v p ípadě ložového popílku. Tabulka 9 ukazuje, že pr měr a modus 
jsou u úletu kolem hodnoty 35 m, kdežto medián (st ední hodnota) je p ibližně 15 m. To 
potvrzuje, že úletový popílek je tvo en p edevším drobnějšími částicemi, které jsou doplněny 
menším počtem velkých částic, jenž však mohou dosahovat i 200 m. což jsou rozměry 
zhruba 6krát větší než rozměry nejvíce zastoupených částic. Naopak částice ložového popílku 
jsou větší, nejvíc jich je zastoupeno rozměry kolem 300 m, p ičemž obsahuje jen málo 
výrazně větších nebo menších částic než je tato hodnota. 
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Dále byla provedena termogravimetrická a diferenční termická analýza, z které jsou patrné 
p i kterých teplotách probíhalo k jakým hmotnostním změnám ve vzorku. 

 

 
Obr. 23: TG-DTA úletového fluidního popílku z elektrárny Tisová 

 
Obr. 24: TG-DTA ložového fluidního popílku z elektrárny Tisová 

Vzhledem k tomu, že směs byla analyzována bez p edchozího vysušení, tak první pokles 
hmotnosti do zhruba 200 ºC je zp soben únikem chemicky nevázané vody. U úletového 
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popílku (viz Obr. 23) lze pozorovat dehydrataci portlanditu, která má maximum v 417,85 ºC. 
P i 668,59 ºC má maximální rychlost rozkladu kalcitu a p i 1 182,94 ºC rozkladu anhydritu 
a únik síry. Všechny t i procesy jsou endotermní. Z hmotnostního úbytku p i rozkladu 
anhydritu lze dopočítat, že ho v úletovém popílku je zhruba 13,1 %. U ložového popílku (Obr. 
24) jsou stejné procesy p i podobných teplotách. Avšak na rozdíl od filtrového u něj dochází 
k vyho ívání zbytkových organických látek v intervalu 400−600 ºC. Tento proces se p ekrývá 
částečně s dehydratací portlanditu ale p edevším s rozkladem kalcitu. Z hmotnostního úbytku 
p i rozkladu anhydritu vyplývá, že ložový popílek obsahuje zhruba 25,2 % anhydritu. 

4.2 Vlastnosti šamotové malty před výpalem výpalu 
Nevypálené směsi s p ídavkem úletového popílku byly po sušení testovány na pevnosti p i 
ohybu a tlaku. Všechny vzorky ztuhly, avšak ze všech vzork  mely mě itelné pevnosti jen 
vzorek s 20 % a 30 % úletového popílku. 

 
Obr. 25: Graf pevností nevypálených směsí 

Jak jde vidět na Obr. 25, vzorky mají daleko nižší pevnosti, protože u nich ještě neproběhlo 
slinování. Zvyšující se pevnost s p ídavkem popílku je dána obsahem volného vápna 
v popílku, které má hydraulické vlastnosti. 

4.3 Vlastnosti šamotové malty po výpalu 

4.3.1 Mineralogické složení 
Mineralogické složení vypáleného materiálu bylo analyzováno rentgenovou difrakční 
analýzou. Analyzován byl vzorek bez popílku, a vzorky obsahující 10 % a 30 % úletového 
nebo ložového popílku. 
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Obr. 26: Difraktogram vypálené směsi bez fluidního popílku 

 
Obr. 27: Difraktogram vypálené směsi s 10 % úletovým fluidním popílkem Tisová 
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Obr. 28: Difraktogram vypálené směsi s 30 % úletovým fluidním popílkem Tisová 

 
Obr. 29: Difraktogram vypálené směsi s 10 % ložového fluidního popílku Tisová 
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Obr. 30: Difraktogram vypálené směsi s 30 % ložového fluidního popílku Tisová 

U směsi bez popílku (viz Obr. 26) m žeme pozorovat, že výpalem došlo p edevším 
k p eměně kaolinitu z jílu na mullit. U vzork  s fluidním popílkem (viz Obr. 27, Obr. 28, Obr. 
29 a Obr. 30) dochází navíc k rozkladu anhydritu z popílku a vzniku anortitu a hematitu. Ve 
směsi p i tuhnutí z ejmě zreagoval anhydrit s volným vápnem za vzniku ettringitu. Ten se 
během sušení v sušárně p i 105 ºC začíná rozkládat na anhydrit, vodu a amorfní 3CaO∙Al2O3, 
který během výpalu reaguje s okolními hlinitok emičitany za vzniku anortitu. U vzorku 
s 30 % ložového popílku (Obr. 30) byl detekován i CaO, kterého je z ejmě nadbytek. Tento 
nadbytečný CaO z ejmě reagoval s vodou za vzniku Ca(OH)2, který p i výpalu zpětně 
dehydratoval na CaO. 



41 
 

4.3.2 Mechanické vlastnosti 
Na vypálených směsích byly provedeny zkoušky pevnosti v ohybu a tlaku. 

 

Obr. 31: Pevnosti u vypálených vzorků s úletovým fluidním popílkem Tisová 

Bylo zjištěno, že nahrazení p vodního materiálu úletovým fluidním popílkem do výše až 
10 % nemá na výsledné pevnosti vliv. Znatelný pokles pevnosti v ohybu nastává až p i 
nahrazení 20 % p vodního materiálu úletovým popílkem a u pevnosti v tlaku je to dokonce až 
p i 30 % úletového popílku (viz Obr. 31). Pokles pevnosti p i vyšším obsahu úletového 
popílku m že být dán vyšším obsahem anhydritu, který se p i výpalu rozkládá a uvol uje oxid 
si ičitý. Ten p i svém uvol ování m že zp sobovat mikrotrhliny, které pak mají vliv na 
výsledné pevnosti. Také p i vzniku a dehydrataci ettringitu probíhají objemové změny, které 
m žou mít za následek vznik mikrotrhlin. P idáním popílku se také sníží obsah pojivové 
jílové složky, která pak nezpev uje materiál tak jako bez popílku. 

Velikost všech vzork  byla p emě ována po sušení a výpalu.  
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Obr. 32: Smrštění vzorků s úletovým fluidním popílkem Tisová 

 
Obr. 33: Vodní součinitel při míchání směsí s úletovým fluidním popílkem Tisová 

Jak m žeme vidět na Obr. 32, tak míra smrštění po vysušení klesá se zvyšujícím se 
podílem úletového popílku. Je z ejmě to dáno tím, že voda byla chemicky v ettringitu, na 
který po smíchání s vodou zreagovalo volné vápno s anhydritem. Obsah těchto látek se 
s zvyšujícím množstvím popílku zvyšoval, takže se snižovalo i smrštění. P i výpalu ale 
docházelo k postupné dehydrataci ettringitu a uvolnění vázané vody, tudíž výsledné smrštění 
po výpalu bylo u všech vzorku podobné, a to 7–8%. Obr. 33 zobrazuje použitý vodní 
součinitel p i míchání směsí. Se zvyšujícím se obsahem fluidního úletového popílku bylo 
pot eba zvyšovat vodní součinitel, aby směs měla požadovanou zpracovatelnou konzistenci. 

Vzorky s ložovým popílkem byly taktéž podrobeny test m pevností v ohybu a tlaku. Viz 
Obr. 34. 
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Obr. 34: Pevnosti u vypálených vzorků s ložovým fluidním popílkem Tisová 

P i použití ložového popílku do 5 % se pr měrné pevnosti nesnižují. Oproti úletovému 
popílku však již použití 10 % ložového popílku vede ke znatelnému snížení pevností, a to 
zhruba o 25 % v ohybu i tlaku. Použití 30 % ložového popílku má za následek pokles 
pevností o 70 % oproti směsi bez popílku. Stejně jako u filtrového popílku m že být pokles 
pevností zp soben tvorbou trhlin následkem uvol ováním oxidu si ičitého a objemovými 
změnami sloučenin. Vzhledem k tomu, že ložový popílek obsahuje zhruba 2krát více 
anhydritu, jsou větší i objemové změny a vyšší únik oxidu si ičitého, tudíž i větší tvorba trhlin 
a více se tímto snižují pevnosti. Další p íčinou poklesu pevností je nehomogenita materiálu. 
Velikost zrn ložového popílku je zhruba o větší než u filtrového. V okolí velkých zrn není 
zpevnění pojivovou složkou dostatečně velké, což vede k tvorbě míst náchylných k defekt m, 
které mohou vést k tvorbě prasklin.  

Smrštění má podobný pr běh jako u filtrového popílku. Popílek zp soboval menší 
smrštění po vysušení, avšak celkové smrštění je témě  stejné (viz Obr. 35). Vodní součinitel 
také nar stal se vzr stajícím obsahem p idaného ložového popílku (viz Obr. 36). 
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Obr. 35: Smrštění vzorků s ložovým fluidním popílkem Tisová 

 
Obr. 36: Vodní součinitel při míchání směsí s ložovým fluidním popílkem Tisová 

4.3.3 Žárová mikroskopie 
Jednou z klíčových vlastností žárovzdorných materiálu je jejich žárovzdornost. Nesmí se 
p sobením žáru deformovat a tavit. Chování materiálu za vysokých teplot  bylo sledováno na 
žárovém mikroskopu. 
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Obr. 37: Závislost relativní plochy vzorku na teplotě pro směs bez popílku 

 
Obr. 38: Siluety vzorku bez fluidního popílku při 100 ºC (vlevo) a při 1 500 ºC (vpravo) 
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Obr. 39: Závislost relativní plochy vzorku na teplotě pro směs s 10 % úletového popílku 

 
Obr. 40: Siluety vzorku s 10 % úletového popílku při 100 ºC (vlevo) a 1 500 ºC (vpravo) 

P ídavek 10 % úletového popílku nijak zásadně nemění relativní plochu vzorku v závislosti 
na teplotě. U obou vzork  začíná klesat kolem 900 ºC, kdy začíná slinování, p i 1 300 ºC je 
zhruba 90% u směsi bez popílku (viz Obr. 37) a 85% u směsi s 10 % úletového popílku (viz 
Obr. 39). P i 1 500 ºC je 80% u obou vzork . U obou vzork  bylo pozorováno jen slinování, 
neboť plocha vzork  se zmenšovala, ale tvar z stával stejný (viz Obr. 38 a Obr. 40). 
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Obr. 41: Závislost relativní plochy vzorku na teplotě pro směs s 30 % úletového popílku 

 
Obr. 42: Siluety vzorku s 30 % úletového popílku při 100 ºC (vlevo), při 1 100 ºC (uprostřed) a při 
1 500 ºC (vpravo) 

Vzorek s 30 % úletového popílku podléhá většímu poklesu relativní plochy vzorku (viz 
Obr. 41) oproti směsi bez popílku a s 10 % úletového popílku. Relativní plocha začíná klesat 
už p i 800 ºC, p i 1 300 ºC je 74% a p i 1 500 ºC je 64%. Je to zp sobeno nižším obsahem 
žárovzdorného ost iva ve vzorku. P i teplotě 1 050−1 150 ºC se relativní plocha neměnila, což 
bylo pravděpodobně zp sobeno tvorbou anortitu, který zp sobí dočasné ztužení materiálu. 
Stejně jako u p edcházejících vzork  bylo pozorováno jen slinování, neboť relativní plocha se 
zmenšovala a tvar vzorku z stával stejný, a to i p i teplotě 1 100 ºC kdy se pravděpodobně 
tvo il anortit (viz Obr. 42). 

4.3.4 Skenovací elektronová mikroskopie 
Pomocí skenovací elektronové mikroskopie byly zkoumány vzorky s 30 % úletového popílku 
p i výpalu na 1 125 ºC a 1 050 ºC. Na Obr. 43 lze vidět struktury a prvkové mapy kyslíku, 
hliníku, k emíku draslíku, fosforu, titanu, železa, sodíku a ho číku. 
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Obr. 43: Fotky ze SEM s 30 % úletového popílku po výpalu na 1 125 ºC; světlý odstín indikuje 
přítomnost příslušného prvku 

 
Obr. 44: Fotka ze SEM s 30 % úletového popílku po výpalu na 1 125 ºC; světlý odstín indikuje 
přítomnost vápníku 
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Na prvkové mapě k emíku lze pozorovat homogenně rozptýlena čistá zrna SiO2. Na 
prvkové mapě hliníku vidíme homogenně rozptýlené částice ost iva, které jsou tvo eny  
p edevším mullitem. Draslík, ho čík, sodík, a železo jsou ve vzorku obsaženy v malém 
množství. Titan se vyskytuje v částicích pojiva, které jsou rovnoměrně rozptýleny. Fosfor je 
obsažen v malém množství a vyskytuje se pouze lokálně. Na Obr. 44 vidíme prvkovou mapu 
vápníku, který se vyskytuje pouze v pojivu a nikoliv v žárovzdorném ost ivu. Také lze vidět 
dutiny po ettringitu bez vápníku. Tento ettringit zreagoval s okolními hlinitok emičitany za 
tvorby anortitu, proto je v okolí těchto dutin vyšší koncentrace vápníku. 

 
Obr. 45: Snímek ze SEM s 30 % úletového popílku po výpalu na 1 125 ºC; červená barva indikuje 
přítomnost Ca, zelená Si, modrá Al 

Ze snímku který kombinuje prvkové mapy vápníku sodíku a hliníku (Obr. 45) m žeme 
vidět, že vápník (červená barva) je rozptýlen poměrně rovnoměrně, z čehož lze soudit, že 
došlo k dokonalému promíchání popílk  s pojivovou složkou. Navíc m žeme pozorovat 
dutiny vzniklé po ettringitu, který zreagoval s okolními hlinitok emičitany za vzniku anortitu.  
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Obr. 46: Fotky ze SEM s 30 % úletového popílku; levá zobrazuje prvkovou mapu síry při výpalu na 
1 050 ºC, pravá zobrazuje prvkovou mapu síry při výpalu na 1 125 ºC; světlá barva indikuje 
přítomnost síry 

Síra byla ve vzorku p ítomna i p i 1 050 ºC (viz Obr. 46). Tato síra byla ve formě 
anhydritu, který se p i dalším zvyšování teploty rozkládá a uvol uje síru ze vzorku, takže ji 
p i 1 125 ºC již témě  ve vzorku  nenacházíme. 

Pomocí EDS analýzy bylo zjištěné prvkové složení vzorku p i 1 125 ºC a bylo p epočteny 
na p íslušné oxidy (viz Tabulka 10).  

Tabulka 10: Obsah prvků ve vzorku vypáleném na 1 125 ºC přepočtený na příslušné oxidy 

oxid Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 Fe2O3 

obsah [%] 0,22 0,25 34,45 55,90 0,39 3,37 2,90 2,51 

4.3.5 Vysokoteplotní dilatometrie 
Pomocí vysokoteplotní dilatometrie byl stanoven vliv teploty na objemové změny. Byly 
mě eno vzorky s 0; 10 a 30 % úletového fluidního popílku (viz Obr. 47). 
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Obr. 47: Graf závislosti relativní délky na čase při zvyšování teploty a během teplotní výdrže pro směs 
bez fluidního popílku 

 
Prvotní pokles hmotnosti do 200 °C je u všech vzork  spojen s odpa ení vody, která není 

chemicky vázaná. Další pokles nastává kolem 500 ºC, z d vodu dehydroxylace jílových 
materiál . U vzorku bez fluidního popílku začíná slinování p i zhruba 870 ºC a pokračuje i p i 
izotermě. U vzorku s 10 % úletového fluidního popílku začíná slinování p i zhruba 900 ºC 
a také pokračuje i p i izotermě. U vzorku s 30 % úletového fluidního popílku začíná slinování 
p i zhruba 920 ºC, ale na rozdíl od p edchozích dvou vzork  slinování již nepokračuje p i 
izotermě. Relativní délka vzorku klesá tím více čím více je obsaženo filtrového fluidního 
popílku ve vzorku. 
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5 ZÁV R 
Tato bakalá ská práce se zabývala studiem, p ípravou a analýzou žárovzdorné šamotové 
kamná ské malty s p ídavkem fluidních popílk . Fluidní popílky byly p idávány k receptu e 
firmy P-D Refractories CZ a.s. na výrobu malty M40-(0,7). Byla provedena analýza vstupních 
surovin a následně byly p ipraveny série směsí s úletovým a ložovým fluidním popílkem 
z elektrárny Tisová. 

Bylo zjištěno, že p i použití do 10 % úletového fluidního popílku neklesaly mechanické 
pevnosti (pevnost v ohybu a tlaku) po výpalu. Pr běh slinování a objemové změny p i 
vystavení žáru byly také velice podobné. P i použití 20 % úletového fluidního popílku klesá 
pevnost v ohybu o zhruba 30 %. P i použití 30 % úletového fluidního popílku ve směsi klesá 
pevnost v tlaku o zhruba 15 % a viditelně se mění i chování v žáru. Objemové změny 
nastávají p i nižších teplotách a jsou větší, než u  p vodního materiálu. Během tuhnutí 
a výpalu probíhají r zné rozklady spojené s uvol ováním plyn  a změnami objemu částic, což 
má za následek vznik mikrotrhlin a snížení pevností.  P ídavek popílk  nemá vliv na celkové 
smrštění materiálu. Úletový fluidní popílek má pozitivní vliv na mechanické pevnosti 
materiálu p ed výpalem, protože mě itelné mechanické vlastnosti má jen materiál s alespo  
20 % filtrového popílku. Úletový fluidní popílek tedy je využitelný pro p ípravu 
žárovzdorných materiál . Materiály s obsahem tohoto popílku kolem 10 % mají mě ené 
vlastnosti srovnatelné s výchozím materiálem bez popílku. Materiály s vyšším obsahem již 
začínají ztrácet na svých vlastnostech, tyto ztráty jsou však relativně malé a další výzkum 
v této oblasti by mohl zjistit, jak je eliminovat. 

Naproti tomu použitý ložový fluidní popílek se ukázal jako nevhodný pro p ípravu 
žárovzdorné šamotové kamná ské malty, neboť již p i p ídavku 10 % tohoto popílku klesají 
pevnosti v tlaku i ohybu zhruba o 25 %. To je zp sobeno také vznikem mikrotrhlin, ale 
p edevším velikostí částic ložového popílku, které jsou větší než u úletového. Z toho d vodu 
není směs zcela homogenní a kolem velkých zrn z popílku vznikají kritická místa, která jsou 
náchylná na mechanické poškození. 
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