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Abstrakt 

 Předložená disertační práce  se zabývá možnostmi využití fluidních popílků 
z tepelných elektráren Hodonín, Ledvice a Tisová v keramické technologii. Pozornost 
byla zaměřena na oblast výroby keramických obkladových prvků a cihlářství. 
 Fluidní popílek představuje druhotnou surovinu s potenciálním využitím ve 
stavebnictví. Jeho využití v oblasti pálených staviv zatím nebylo hlouběji zkoumáno. 
Hlavním úskalím je fakt, že dochází k rozkladu v popílku obsaženého anhydritu a 
uniká oxid siřičitý.  
 V práci je popsáno chování fluidních popílků při výpalu z hlediska imisí oxidu 
siřičitého. Jelikož produkce SO2 je kontrolována a existují zákonem stanovené limity, 
cílem disertační práce bylo mj. nalézt způsob, jak uvolňování oxidu siřičitého ze 
střepu zamezit. Bylo dokázáno, že přidáním zdroje sodných iontů k fluidnímu popílku 
dochází výpalem ke tvorbě minerálů hauyne, resp. nosean, jež mají ve své struktuře 
vázány SO42- ionty, a SO2 ze střepu neuniká. 
 Dále je popsáno chování fluidního popílku při výpalu, jestliže je smíchání se 
zeminami. Teplota rozkladu anhydritu je nižší cca o 150 – 200 °c nižší než u popílků 
čistých.  
 V závěru práce je fluidní popílek aplikován pro výrobu za sucha lisovaných 
keramických obkladových prvků.  
 Fluidní popílky lze využít v keramické výrobě. Nicméně přes relativně 
zajímavé výsledky je zde celá řada problémů, které je nutno řešit. Stávající práce 
může sloužit jako zdroj informací pro další rozvoj poznatků. 
 

Abstract 

 This thesis is focused on the possibilities of the utilization of the fludized fly 
ash in ceramic technology, especially in the field of brick manufacturing and ceramic 
tiles. There were used fly ashes from thermal power plants in Hodonín, Ledvice and 
Tisová. 
 Fluidized fly ash can be used for manufacturing of building materials. There 
hasn’t been done extensive research in this area. One of the problem is sulphur 
dioxide leakage during burning. 
 The work describes the behaviour of fluidized ash during firing. The attention 
is focused on air pollution of sulphur dioxide. The production of SO2 is controlled so 
that the aim of the work is to find a way how to avoid leaking. It was proved that 
addition of sodium ions causes the formation of minerals hauyne and nosean during 
firing. 
 Also is described the behaviour of the fly ash-soil mixtures. The anhydrite 
decomposition temperature is lower than in pure fly ash. 

In the end is fluidized ash applied for the production of dry pressed ceramic 
tiles. This ash can be used in ceramic technology. However, despite the interesting 
results there are number of problems that need to be solved.
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1. ÚVOD 

V souvislosti se zpřísněnými ekologickými a ekonomickými požadavky na 
výrobu stavebních materiálů je využívání druhotných surovin prioritou 
v celosvětovém měřítku.  

Keramická technologie využívá v drtivé míře přírodní suroviny, jejichž zdroje 
jsou omezené. Možností využití alternativních surovin v keramice se vědci zabývají již 
řadu let. V oblasti keramiky je nejčastěji zmiňovanou surovinou klasický 
vysokoteplotní popílek, který se používá např. v cihlářské výrobě. 

Se zpřísněnými legislativními požadavky týkající se problematiky ochrany 
životního prostředí došlo v mnoha tepelných elektrárnách spalujících uhlí k instalaci 
fluidních kotlů. Z tohoto důvodu se v České republice v letech 1992 – 1998 podařilo 
nainstalovat 7 fluidních kotlů (Hodonín, Ledvice, Poříčí, Tisová, atd.). 

 Vznikající fluidní popílek se svými vlastnostmi (zejména chemickým a 
mineralogickým složením) značně liší od popílku klasického.  

 
Tato disertační práce se zabývá možnostmi využití fluidních popílků 

v keramické technologii se zaměřením na cihlářství a výrobu keramických 
obkladových prvků.  

Fluidní popílek může sloužit jako levný zdroj oxidu vápenatého. Tím může 
nahradit v surovinové směsi pro keramické obkladové prvky přírodní vápenec, který 
se využívá například pro snížení délkových změn během výpalu.  

V cihlářské výrobě může fluidní popílek sloužit jako lehčivo. V současnosti jsou 
cihlářské zdící tvarovky vylehčovány vyhořívajícími lehčivy jako jsou piliny, 
papírenské kaly, či polystyren. Snaha dosáhnout co nejpříznivějších hodnot 
součinitele tepelné vodivosti, resp. součinitele prostupu tepla, vede ke zvyšování 
množství těchto lehčiv ve střepu. To má za následek komplikace při výpalu. Proto se 
hledají možnosti vylehčení střepu nevyhořívajícími lehčivy, kterým může být právě 
fluidní popílek.  

 
Hlavním úskalím použití fluidního popílku ve výrobě pálených staviv je únik 

síry, resp. oxidu siřičitého při výpalu. Fluidní popílek obsahuje anhydrit, který se 
rozkládá právě na oxid siřičitý a oxid vápenatý. Jedním z cílů této disertační práce je 
najít vhodný způsob, jak úniku oxidu siřičitého zamezit. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Fluidní popílek   

Fluidní popílek vzniká fluidním spalováním jemně mletého paliva (velikost 
částic uhlí se pohybuje od 150 µm do 3 mm) společně s vápencem nebo dolomitem. 
Doba prodlení paliva ve vrstvě dosahuje řádově tisíc sekund. Spalovací proces 
probíhá při teplotách cca 750 – 850 °C, tlaku 0,1-2,0 MPa. Účinnost spalování 
dosahuje až 91 %. Nízká teplota potlačuje tvorbu oxidů dusíku, vznikající oxid siřičitý 
se přímo v ohništi váže do sloučenin s přidávaným vápencem.  

 

 
Obrázek 1 Schéma fluidního spalování [50] 

 
Spalovací komoru fluidního ohniště tvoří vyztužený vertikální válec, pod nímž 

je otvory vháněn vzduch, a jehož spodní část je vyplněná inertním materiálem 
(obvykle pískem). V ohništi se ve vznosu udržuje fluidní vrstva, která je tvořená směsí 
popela, uhlí, spalin a vzduchu.[64] Fluidní vrstva lépe roznáší teplo a snižuje se tak 
teplota v ohništi. Velké množství popela ve vrstvě je zajištěno tím, že se popel 
odlučuje v cyklonu a vrací se zpět přes sifon do ohniště. Podle potřeby se popel 
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z vrstvy odpouští přepadovými trubkami nad roštem, ze sifonu apod. Popel se ve 
vrstvě nesmí spékat na škváru.  

Nevýhodou fluidního kotle je, že vzniklý anhydrit nelze oddělit od popela 
a využít pro stavebnictví. Vápenec se musí dávkovat v přebytku, jeho spotřeba je vetší 
než u metod založených na mokré vypírce.[36] Fluidní kotle se uplatňují především 
v menších elektrárnách, kde výstavba nákladného odsiřovacího zařízení za kotlem 
není ekonomicky výhodná. [64] 

 
Proces vzniku anhydritu při fluidním spalování probíhá podle rovnic: 

Nejprve dochází k rozkladu vápence:  
 (2.1) 

Vzniklý oxid vápenatý se váže na oxid siřičitý za vzniku anhydritu: 

 (2.2) 
Mineralogické složení fluidního popílku se značně liší od mineralogického 

složení popílku klasického vysokoteplotního. Pro fluidní popílky je typický vyšší 
obsah vápníku, který je obsažen zejména v anhydritu (CaSO4), dále pak v portlanditu 
(Ca(OH)2), sádrovci (CaSO4.2H2O), kalcitu (CaCO3), či jako volný oxid vápenatý. 
V menší míře může být obsažen křemen, metakaolinit (Al2O3.2SiO2), ettringit 
(C3A.3CaSO4.32H2O), hematit (Fe2O3), magnetit (Fe3O4), atd. [36] 

Klasický vysokoteplotní popílek obsahuje především mullit, křemen, v menším 
množství cristobalit a také skelnou fází. Přítomnost amorfní skelné fáze se projevuje 
typickým obloukovitým průběhem RTG křivky (viz obrázek 2). 
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Obrázek 2 Srovnání mineralogického složení popílku vysokoteplotního a fluidního 
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Chemické a minerální složení nově vznikajících fází při fluidním spalování 
závisí na čtyřech významných faktorech [36]:  

(1) množství, složení a zrnitosti použitého aditiva,  
(2) obsahu jílových minerálů ve spalovaném uhlí,  
(3) množství sulfidů železa a  
(4) dostatečném množství látek, které budou reagovat s uvolněnými oxidy 

síry.  
Obsah anhydritu a volného CaO způsobuje, že po rozmíchání s vodou tvrdne a 

tuhne, tzn. že popílek vykazuje hydraulické vlastnosti.  
 

Tabulka 1 Způsoby klasifikace popílků [36] 
I. Mezinárodní klasifikační systém 

Skupina Popílek SiO2/Al2O3 CaO SO3 
I. aluminosilikátový > 2 < 15 - 
II silikátoaluminátový < 2 < 15 < 3 
III sulfáto alkalický - > 15 > 3 
IV jiný (vápenatý) - > 15 > 3 

II. ASTM C 618 
třída popílek oxidy CaO  

F kyselý 
(SiO2+Al2O3+Fe2O3) > 

70  
< 10  

C alkalický (SiO2+Al2O3+CaO) > 50 > 20  
III. Klasifikace (CSA.A23) 

typ Obsah Ca CaO zž  
F nízký < 8 < 8  
CI střední 8 - 10 < 6  
CH vysoký > 20 < 6  

IV. Klasifikace - podle zdroje 
třída popílek ze spalování CaO   

1 
antracitu, bituminózního 

uhlí 
< 5   

2 hnědého uhlí 15 - 35   
V. klasifikace - podle obsahu CaO 

třída Obsah CaO CaO Fe2O3 SiO2+Al2O3 
I nízký < 4 6–35 70-90 
II střední 4 – 20 6–25 40-70 
III vysoký > 20 6 40-65 

 



Ing. Lucie Vodová                                 Možnosti využití fluidních popílků v keramické technologii  

   15 

2.2 Oxid siřičitý 

Oxid siřičitý je základní surovinou pro výrobu kyseliny sírové. K této výrobě se 
připravuje buď spalováním síry, nebo pražením pyritu a poté se katalyticky oxiduje 
na oxid sírový, jehož rozpouštěním ve vodě vzniká kyselina sírová. Jako katalyzátor se 
nejčastěji používá oxid vanadičný. 

Protože má desinfekční a bělící účinky, používá se k desinfekci (tzv. síření) 
sudů a sklepních prostor pro skladování ovoce a zeleniny, k ošetřování osiv proti 
plísním a na bělení přírodních materiálů. V menší míře se užívá i jako konzervační 
činidlo. 

Působí dráždivě zejména na horní cesty dýchací, dostavuje se kašel, v těžších 
případech může vzniknout až edém plic. Menší koncentrace vyvolávají záněty 
průdušek a astma. Chronická expozice oxidu siřičitému negativně ovlivňuje 
krvetvorbu, způsobuje rozedmu plic, poškozuje srdeční sval.  

Oxid siřičitý poškozuje lesní porosty, způsobuje korozi stavebních děl a 
kovových konstrukcí. SO2 má vliv na výkvětotvornost cihel.  

Původ sloučenin síry při výpalu keramiky je v surovině (ve formě pyritu a 
síranů) a v palivu. Emise oxidu siřičitého jsou během výpalu ovlivňovány teplotou 
výpalu, obsahem alkálií a druhem vazby síry v surovině. Síra z jedné poloviny až dvou 
třetin zůstává ve výrobku a pouze asi 36 % se uvolňuje do ovzduší. Při výpalu uhlí je 
asi 15 % síry vázáno v popelu.[60] 

Při výpalu fluidního popílku se oxid siřičitý opět uvolňuje rozkladem 
anhydritu. Teplota rozkladu čistého anhydritu je cca 1000 °C podle následující 
rovnice: 

 (2.3) 

Lze předpokládat, že chování anhydritu (zejména teplota rozkladu) při výpalu, 
bude odlišné ve směsích s keramickými surovinami. 

 
Snižování množství oxidu siřičitého při výpalu keramiky lze provádět dvěma 

cestami. Primárně je to přídavkem vhodného materiálu, který váže emise, do 
surovinové směsi. Druhou variantou je čištění kouřových plynů. V obou případech se 
využívá sloučenin vápníku nejčastěji ve formě kalcitu, ale i jako vápenný hydrát, či 
oxid vápenatý. 
 Přídavek jemně mletého vápence do surovinové směsi složené z jílu a 
křemičitého písku v množství 0,5 %, může snížit emise SO2 až o 50 % a přídavkem 
5 % lze docílit až pětinových hodnot emisí.[57] Jemně mletý vápenec nejen ovlivňuje 
množství emisí, ale také příznivě ovlivňuje smrštění výpalem. [63] 
 Další alternativou je čištění kouřových plynů. Buď mokrým způsobem, princip 
používaný v elektrárnách při odsíření, kdy se používá suspenze vápence. Nebo 
polosuchým a suchým způsobem – opět se využívají vápence, vápenné mléko, či oxid 
vápenatý. Odsíření spalin ovšem podmiňuje instalaci náročných zařízení. [57][63] 
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Legislativa – Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

Od 1. září 2012 vstoupil v platnost nový zákon o ochraně ovzduší, který 
nahrazuje zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. 

Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší a snižování 
úrovně znečišťování tak, aby byla omezena rizika pro lidské zdraví způsobená 
znečištěním ovzduší, snížení zátěže životního prostředí látkami vnášenými do 
ovzduší a poškozujícími ekosystémy a vytvoření předpokladů pro regeneraci složek 
životního prostředí postižených v důsledku znečištění ovzduší.[83] 
 
§3 Přípustná úroveň znečištění 

Imisní limity a přípustné četnosti jejich překročení jsou uvedeny v příloze 1. 
Imisní limity jsou závazné pro orgány ochrany ovzduší při výkonu jejich působnosti 
podle tohoto zákona. 

 
Tabulka 2 Imisní limity pro oxid siřičitý vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a ochranu 
ekosystému a vegetace[83] 

 
Znečišťující 

látka 
Doba 

průměrování Imisní limit Max. počet 
překročení 

Ochrana lidí 1 hod 350 µg.m-3 24 
Ochrana lidí 24 hod 125 µg.m-3 3 

Ekosystémy a 
vegetace 

SO2 
1.října – 

31.března 20 µg.m-3 - 

 
Do roku 1999 bylo provedeno odsíření velkých zdrojů oxidu siřičitého, protože 

od 1.1. 1999 musela všechna významná zařízení splňovat emisní limity. Průměrné 
koncentrace SO2 v ovzduší (imise) významně poklesly na úroveň cca 10 % hodnot 
z období poloviny 80. let 20. století.   

 

 
Obrázek 3 Průměrné koncentrace oxidu siřičitého v ovzduší [3] 
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2.3 Současný stav řešené problematiky – Česká 
republika 

V roce 1982 se v časopise Stavivo objevuje série článků od F. Srbka o 
možnostech využívání elektrárenských popílků. [71][72][73] 

Pro oblast cihlářské výroby je zde zmíněna možnost použití vysokoteplotního 
popílku jako korekční přísady a také jako základní suroviny.  Přídavek 35 % 
hmotnostních odstraňuje některé problémy při vytváření, snižuje smrštění sušením a 
i citlivost k sušení a také má ekonomický vliv na výpal. 

Dále byla testována surovinová směs skládající se z nadložních jílů ze 
Severočeského uhelného revíru (lom Merkur a lom Obránců míru), směsi modrého a 
žlutého jílu z brněnské cihelny a vysokoteplotního hnědouhelného popílku Mělník.  
Bylo vytvořeno celkem 6 směsí, přičemž 3 byly pro výrobu tažením a obsah popílku 
byl cca 70 %. Další 3 směsi obsahovaly 85 % popílku a byly určené pro suché lisování. 
Zkušební vzorky byly vypalovány při teplotě 950 °C v elektrické muflové peci.  

Z experimentů vyplývá, že směsi s vyšším množstvím popílku (85 %) dosahují 
nižšího smrštění sušením i výpalem. Objemová hmotnost, nasákavost a pevnost 
v ohybu je ovšem závislá na použitém jílu (viz tabulka 3). 

 
Tabulka 3 Fyzikálně-mechanické parametry vypáleného střepu [72] 

Smrštění 
sušením 

Smrštění 
pálením 

Pevnost 
v ohybu 

Objemová 
hmotnost 

Hustota 
Pórovitost 
skutečná 

Nasákavost 
hmotnostní Směs 

% % MPa kg.m-3 kg.m-3 % % 

27M 2,3 4,1 26,3 1505 2566 41,3 27,8 

32S 2,5 4,1 31,0 1633 2625 37,8 28,6 

30K 2,1 2,4 9,4 1345 2480 45,8 29,7 

15M 1,0 2,0 16,8 1315 2615 49,6 24,2 

15S 1,0 1,8 14,5 1305 2585 49,4 28,5 

15K 1,0 1,5 0,7 1192 2416 50,6 37,2 

 
V navazujícím článku popisuje Srbek možnosti uplatnění elektrárenského 

popílku pro výrobu keramických obkladových prvků. Do surovinové směsi bylo 
použito 50 - 90 % popílku ve směsi s nadložními jíly z lomu Merkur (značené M) a 
lomu Obránců míru (označení OM).  

Z popílko-jílové směsi byly lisovány obkladačky a dlaždice (laboratorní 
trámečky i obkladačky a dlaždice ve formách v rakovnických keramických závodech). 
Teplota výpalu byla pro oba druhy vzorků 1060 °C. Vybrané vzorky byly naglazovány. 
Dosažené výsledky naznačují vhodnost popílkojílových směsí k úspěšné výrobě 
glazovaných dlaždic a obkladaček.  
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Tabulka 4 Složení surovinových směsí [72] 

Označení 1M 2M 3M 4M 5M 1OM 2OM 3OM 2OT 

Popílek 50 60 70 80 90 50 60 70 60 

Jíl 50 40 30 20 10 50 40 30 40 
Smrštění 
celkové 

12,4 9,9 8,4 6,6 4,8 10,7 9 8,2 8,7 

Nasákavost 5,0 8,5 11,8 18,4 29,3 6,2 9,4 19,4 10,6 

Pevnost v ohybu 48,1 42,8 37,6 26,5 18,4 42 35 30 37,2 

 
 
V posledním článku z uvedené série jsou popsány možnosti použití 

elektrárenského popílku jako druhotnou surovinovou základnu. Jsou uvedeny 
příklady získávání germania či společné výroby oxidu hlinitého a rychlovazného 
cementu nebo získávání koncentrátu železa. 

 
Další výzkum využití elektrárenského popílku pro výrobu obkladaček a dlaždic 

v naší republice se v následujících letech již nerozvíjel.  
Až v posledních cca 20 letech se výzkum v ČR opět intenzivně zaměřuje na 

problematiku využití druhotných surovin. V oblasti keramiky se jedná hlavně o 
využití popílků klasických, odprašků a kalů z úpravy kamene, nebo např. použití 
odpadních skel při výrobě glazur. 

V souvislosti s instalací fluidních kotlů v několika významných elektrárnách 
narůstá produkce fluidních popílků. Proto se i zvyšuje intenzita výzkumu týkající se 
využití popílku fluidního. Týká se to zejména oblasti technologie výroby nepálených 
staviv, kde odpadá problém s uvolňováním oxidu siřičitého za teplot vyšších než 
1000°C.  

 
V článku [52] se autoři zabývají vlivem fluidního popílku na fyzikálně-

mechanické a tepelně-technické vlastnosti konopných výplňových hmot. V práci byl 
použit fluidní filtrový popílek z elektráren Hodonín, Tisová a Poříčí a z teplárny 
Olomouc. Základní receptura se skládala z 38 % plniva mineralizovaného sodným 
vodním sklem, 42 % plniva (70 % vápenný hydrát a 30 % cement) a 20 % vody. Pro 
ověření možného použití fluidních popílků ve struktuře hmot byla základní receptura 
měněna pouze v pojivové složce a to tak, že byl podíl cementu nahrazován z 5, 10 a 
15 % popílkem. 
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Tabulka 5 Výsledné objemové hmotnosti, pevnosti v tlaku a součinitel tepelné vodivosti 
jednotlivých vzorků [52] 

Objemová hmotnost Pevnost v tlaku 

  Směs 

ČS 7 dní 28 dní 60 dní 7 dní 28 dní 60 dní 

Součinitel 
tepelné 

vodivosti 

Ref 927 860 724 637 1,21 1,73 1,92 0,0812 

H1 873 787 659 534 1,08 1,59 1,67 0,0761 

H2 865 799 651 562 1,17 1,39 1,54 0,0773 

H3 840 712 549 489 1,06 1,22 1,38 0,0764 

T1 873 701 656 541 0,88 1,14 1,26 0,0789 

T2 796 709 629 520 0,66 0,82 1,11 0,0781 

T3 803 692 563 504 0,54 0,92 1,16 0,0732 

P1 867 747 698 616 0,94 1,29 1,68 0,0773 

P2 836 764 675 587 0,97 1,46 1,71 0,0721 

P3 824 734 698 556 1,02 1,32 1,54 0,0767 

O1 826 761 659 602 0,87 1,02 1,24 0,0746 

O2 789 672 597 554 0,61 0,86 1,09 0,0712 

O3 723 641 593 537 0,74 0,99 1,15 0,0701 

 
Z výsledků je patrné, že použití fluidních popílků ve struktuře výplňových 

konopných hmot je možné. Při aplikaci popílků sice dochází k mírnému poklesu 
pevnostních vlastností, ovšem na druhou stranu dochází ke zlepšení tepelně-
technických vlastností hmot. 

 
V práci [38] zabývající se snižováním emisí CO2 v cementářském průmyslu, 

využitím fluidního popílku byl popílek použit jako částečná náhrada vápence. Cílem 
byla optimalizace laboratorního výpalu portlandského slinku na bázi vápence a 
fluidního popílku. Na základě chemického složení vstupních surovin byly 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.  

 
Tabulka 6 Složení surovinových směsí [38] 

Označení vzorku 
Obsah dané suroviny ve směsi (%) 

S1 S2 S3 S4 S6 S8 

Vápenec Mokrá 62,25 75,44 76,74 77,22 72,5 72,5 

FP Hodonín - filtr - 16,76 - 12,77 - 27,5 

FP Hodonín - lože 37,73 - 14,21 - 27,5 - 

Křem. písek - 7,2 7,65 8,62 - - 

Fe-korekce Mokrá 0,02 0,6 1,39 1,39 - - 
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Bylo prokázáno, že uvedená problematika je tímto způsobem řešitelná, je však 
nutno přihlédnout k určitým okolnostem, daným specifickými vlastnostmi fluidních 
popílků (přítomnost anhydritu a nízký poměr mezi oxidem křemičitým a hlinitým). 
 
Tabulka 7 Parametry popílkových past [38] 

Označení vzorku 
Sledovaná vlastnost 

Ref. S1 S2 S3 S4 S6 S8 

Měrný povrch 470 432 446 446 444 430 440 

Tuhnutí 

Normální konzistence 31 28 29 28 28 29 35 

Počátek tuhnutí 2:09 0:07 2:00 1:24 1:24 1:18 2:12 

Doba tuhnutí 3:05 0:20 2:40 3:00 3:00 2:18 3:12 

Objemová stálost 1,5 1 0 0 0 0 0 

 
Při prakticky stejném měrném povrchu vykázaly kromě vzorku S8 všechny 

ostatní cementy téměř stejnou normální konzistenci. U vzorku S8, výjimečného 
enormně vysokým obsahem C3A, bylo během rozmíchávání s vodou pozorováno 
výrazné hrudkovatění. Toto souviselo s okamžitou reakcí kalciumalumiátového 
systému a následně vedlo ke zvýšené spotřebě záměsové vody. Co se týče tuhnutí 
cementových past, nebylo možné nalézt žádnou příčinnou souvislost s fázovým 
složením příslušných slinků. Lze pouze konstatovat, že stanovené hodnoty podátku a 
doby tuhnutí nijak zvlášť nevybočovaly z obvyklých parametrů portlandských 
cementů. Výjimkou byl vzorek cementu S1, jehož doba tuhnutí byla v důsledku 
přítomnosti Kleinova komplexu, hydratujícího bezprostředně na ettringit o vysoké 
nukleací schopnosti, velmi krátká. 

 
V oblasti keramiky jsou uvedeny výsledky prací, zabývajících se využitím 

elektrárenských popílků v oblasti výroby keramických obkladových prvků. 
Ve studii [70] byl zkoumán vliv granulometrie popílku a přídavku 

ztekucovadla na vlastnosti vypálených popílko-jílových střepů. Surovinová směs se 
skládala ze 70 % popílku klasického hnědouhelného (mletého či nemletého) a 30 % 
jílu s přídavkem tripolyfosfátu sodného jako ztekucovadla. Vzorky byly vyrobeny 
lisováním ze suché směsi a vypáleny na teploty 1000, 1050, 1100 a 1150 °C.  

 
Tabulka 8 Složení surovinových směsí [70] 

Označení Popílek Jíl Obsah vody Ztekucovadlo 
MPST 13% 1,3 % hm. 
MPST 

70 %;  mletý 
20% - 

NPST 13% 1,3 % hm. 
N 

70 %; nemletý 
30 

20% - 
 



Ing. Lucie Vodová                                 Možnosti využití fluidních popílků v keramické technologii  

   21 

 
Obrázek 4 Závislost nasákavosti na teplotě výpalu vzorků M, MPST, N a NPST [70] 

 
Přídavek ztekucovadla snižuje množství rozdělávací vody, což vede ke zvýšení 

pevnosti výsušků.  
S rostoucí teplotou výpalu dochází ke zlepšení fyzikálně mechanických 

vlastností střepu. Toto zlepšení je více patrné u vzorků s mletým popílkem, které jsou 
hutnější při stejné teplotě výpalu než vzorky s nemletým popílkem. Mletí popílku 
snižuje teplotu o 150 °C k dosažení obdobné nasákavosti. 

 
Tabulka 9 Fyzikálně- mechanické parametry vypálených vzorků M, MPST, N a NPST [70] 

Teplota 
výpalu 

Označení 
Pevnost 
v ohybu 
[MPa] 

Objemová 
hmotnost 
[kg.m-3]  

Zdánlivá 
pórovitost 

[%] 

Hustota 
[kg.m-3] 

Smrštění 
pálením 

[%] 
M 15,8 1990 25,1 2660 5,5 1000 

MPST 21,5 2230 14,2 2600 6,9 
M 18,9 2160 19,6 2680 8,0 1050 

MPST 29,7 2370 9,0 2600 9,6 
M 28,4 2300 14,2 2680 10,6 1100 

MPST 31,3 2460 2,3 2530 11,2 
M 34,1 2500 3,1 2580 14,3 1150 

MPST 16,4 2030 9,8 2250 7,3 
N 16,8 1690 27,7 2330 3,2 1050 

NPST 14,8 1660 25,1 2220 3,8 
N 17,2 1780 25,4 2390 4,9 1100 

NPST 18,1 1830 21,6 2340 6 
N 24,9 1860 22,6 2400 7,1 1150 

NPST 20,6 1910 16,1 2270 7,2 
  

 Přidané ztekucovadlo působí jako tavivo, nicméně v kombinaci s mletým 
popílkem dochází ke vzniku sekundární pórovitosti u střepů vypálených na 1150 °C 
(tento jev se vyznačuje zvyšování uzavřené pórovitosti). Také vzorky z nemletého 
popílku obsahují vyšší množství uzavřených pórů. 

Vzorky s nemletým popílkem mají výhodnou distribuci pórů z hlediska 
mrazuvzdornosti ve srovnání s popílkem mletým, zejména při nižších vypalovacích 
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teplotách. Převažující velikost pórů se pohybuje v rozmezí 3 – 5 µm, zatímco u 
mletých popílků se toto rozmezí snižuje na 0 – 1,25 µm.  

Závěrem lze konstatovat, že přídavek mletého popílku výhodně snižuje teplotu 
slinutí střepu, ale mletím popílku vstupují do výroby další energetické náklady. 
Střepy s nemletým popílkem je nutno pálit na vyšší teploty, mají však výhodnější 
vlastnosti z hlediska mrazuvzdornosti. Přídavek tripolyfosfátu sodného snižuje 
lisovací vlhkosti a zvyšuje pevnost výsušků, navíc působí jako tavivo, tudíž lze vzorky 
pálit při nižší teplotě. 
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2.4 Rešerše zahraniční literatury – využití fluidního 
popílku 

V zahraniční literatuře pojem „fluidní popílek“ není znám. Nejčastěji se lze 
setkat s výrazem „class C fly ash“, který vychází z americké normy ASTM C618 12a – 
Standard Specification of Coal Fly Ash and Raw Calcined Natural Pozzolan for Use in 
Conrete, která klasifikuje popílky na základě obsahu vybraných oxidů a rozděluje je 
do dvou základních skupin. „Class F“ – vysokoteplotní popílek a „class C“ – fluidní 
popílek viz tabulka 10. 

 
Tabulka 10 Klasifikace popílků podle americké normy ASTM C618 [36] 

Třída Σ(SiO2+Al2O3+Fe2O3) SO3 zž 
C min 50 % max 5 % max 6 % 
F min 70 % max 3 % max 6 % 
 
V zahraničí se objevují studie zaměřené na použití fluidního popílku v oblasti 

technologie výroby nepálených staviv - betonu (náhrada cementu), geopolymerů, při 
solidifikaci nebezpečných látek, nebo jako stabilizace nestmelených vrstev pro 
podkladní vrstvy pozemních komunikací. 

V následujícím textu je uveden výběr prací zabývajících se použitím fluidního 
popílku v rozličných oblastech výroby stavebních hmot a dílců. 

2.4.1 Studium hydratačních procesů popílků 

J.K. Tishmack a kol. [77] se zabývali hydratačními procesy fluidních popílků. 
V práci byly použity 3 fluidní popílky, u nichž se obsah CaO pohyboval mezi 23 – 
28 %, obsah síry (vyjádřený jako obsah SO3) 1,2 – 3,1 %. Produkty hydratace byly 
zjišťovány rentgenovou difrakční analýzou na pastách po 10 minutách, 28 dnech a 90 
dnech hydratace. U past byl zjišťován obsah následujících iontů:  SO42−, Ca2+, Al3+, Mg+, 
K+, Na+, Si4+, Fe3+ a OH−. 

 
Tabulka 11 Chemické složení použitých popílků [77] 

Složení (%) SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO SO3 MgO Na2O 

Popílek I 41,14 19,56 4,82 22,68 1,22 4,62 1,76 

Popílek II 34,01 15,43 7,38 28,46 3,05 6,22 1,96 

Popílek III 35,54 15,75 7,21 28,26 3,12 5,86 1,89 

 
 
Tabulka 12 Mineralogické složení použitých popílků [77] 

Složení (%) SiO2 C3A periklas CaO anhydrit kleinit celkem 

Popílek I 3,8 4,9 1,5 0,9 1,2 1,0 13,3 

Popílek II 5,8 7,2 3,1 2,5 2,5 1,8 22,9 

Popílek III 5,0 5,2 2,1 1,6 1,9 1,0 16,2 
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Nezhydratované popílky obsahovaly křemen, trikalciumaluminát, volné CaO, 
anhydrit, periklas, kleinit (C4A3S), největší část tvořila skelná fáze. 

Popílek I obsahoval nejméně CaO a síry, také nejnižší obsah C3A. V prvních 
třech dnech hydratace se tvořil minerál stratlingit (Ca2Al2(SiO2).(OH)10.2,5H2O), 
v menší míře ettringit a monosulfát. U ostatních popílků se stratlingit v prvních 7 
dnech netvořil. 

V popílku II se tvořil ettringit a velké množství monosulfátu oproti zbývajícím 
popílkům, zatímco u popílku III bylo detekováno velké množství ettringitu. 

Studie prokázala, že chování popílkových past v průběhu hydratace je 
komplexní proces závislý na obsahu krystalických a amorfních látek. Obdobné 
chemické složení popílku II a III, ale rozdílné mineralogické složení způsobuje vznik 
ettringitu a monoslufátu v rozdílném poměru. 

 
V jiné studii Garg a kol. [39] zkoumali pomocí Ramanovy spektroskopie 

hydratační procesy suchých vzorků a past ze směsi cementu s popílkem (50:50). 
Použity byly 3 druhy popílků, přičemž jeden z nich byl fluidní. 

 
Tabulka 13 Chemická analýza popílků [39] 

Složení (%) SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO SO3 MgO zž 

Popílek 1 29,2 17,7 5,48 30,1 3,41 7,65 0,40 

Popílek 2 46,0 17,8 18,2 8,40 2,59 0,95 1,49 

Popílek 3 53,5 25,2 7,2 1,46 0,32 1,43 4,87 

 
Hydratační produkty byly zjišťovány v časech 0,2, 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 48, 78 

hodin a 7, 14, 21, 28, a 56 dní. 
U směsi portlandského cementu s fluidním popílkem lze detekovat 

v počátečních stadiích hydratace reakce anhydritu a hemihydrátu. V čase 12-20 hodin 
dochází k rekrystalizaci ettringitu a počáteční tvorbě AFm fází. Portlandit se začíná 
objevovat v čase 4 hodiny z důvodu vysoké koncentrace vápenatých iontů. Nárůst 
množství Ca(OH)2 lze pozorovat do času 72 hodin, posléze klesá. Dochází 
k pucolánové reakci s silikoaluminátovými fázemi. Fluidní popílek je ve srovnání 
s klasickými popílky více reaktivní. 

2.4.2 Fluidní popílek přidávaný do betonu 

Studie K. Kuder s kolektivem [51] se zabývá vlivem popílku a strusky na 
mechanické vlastnosti samozhutnitelných betonů. Jednotlivé receptury byly 
namíchány tak, aby obsahovaly široké spektrum poměru oxidů C/(S+A). 
V recepturách bylo nahrazeno 60, 80 nebo 90 % cementu. V práci uváděné 
dvojsložkové betony obsahovaly jako pojivo cement a fluidní popílek (FA), resp. 
strusku (SL), trojsložkové obsahovaly cement a popílek se struskou v různých 
vzájemných poměrech. Složení jednotlivých záměsí je uvedeno v tabulce 14. 

 



Ing. Lucie Vodová                                 Možnosti využití fluidních popílků v keramické technologii  

   25 

Tabulka 14 Složení surovinových směsí [51] 

označení cement popílek struska 

referenční 100 0 0 

60% FA 40 60 0 

80% FA 20 80 0 

90% FA 10 90 0 

60% SL 40 0 60 

80% SL 20 0 80 

90% SL 10 0 90 

60% 25FA - 75SL 40 15 45 

80% 25FA - 75SL 20 20 60 

90% 25FA - 75SL 10 22,5 67,5 

60% 50FA - 50SL 40 30 30 

80% 50FA - 50SL 20 40 40 

90% 50FA - 50SL 10 45 45 

60% 75FA - 25SL 40 45 15 

80% 75FA - 25SL 20 60 20 

90% 75FA - 25SL 10 67,5 22,5 

 
Podle očekávání dosahoval po 28 dnech nejvyšších pevností beton referenční 

(hlavní roli hrají při vytvrzování hydraulické reakce cementu). Z hlediska 
dlouhodobých pevností (168 dní) se pevnosti směsí s náhradou cementu 60, 80 a 
90 % přibližovaly pevnostem betonu referenčního. Výjimku tvořil beton s obsahem 
popílku. Čím vyšší byl obsah popílku, tím nižších dosahoval pevností. Výsledná 
pevnost po 168 dnech byla pouze 50 % pevnosti referenčního betonu. 

U dvou „trojsložkových“ betonů (60-25-75 a 60-50-50) docházelo k synergii 
působení mezi popílkem a struskou, neboť jejich pevnost dosahovala nejvyšších 
hodnot. Použití strusky a současně popílku je tedy výhodnější než samotné strusky. 

 
V Turecku [78] byl zkoumán vliv přídavku popílku na vlastnosti betonu. 

Celkem bylo vyrobeno 39 záměsí s různým složením s cílem porovnat fyzikálně 
mechanické vlastnosti a trvanlivostní charakteristiky. V práci byl použit standardní 
cement CEM I 42,5, popílek klasický a fluidní. 
 
Tabulka 15 Chemické složení vstupních surovin [78] 

Složení SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO SO3 Cl- 
CaO 

volné 
zž 

Cement 20,63 3,41 4,71 63,64 1,24 2,98 0,04 1,1 1,25 

Popílek fluidní 46,38 8,26 13,9 15,1 6,68 4,26 0,06 0,15 0,22 

Popílek klasický 58,58 6,97 23,4 1,55 2,76 0,45 0,03 0,1 0,2 

 
Bylo vyrobeno 21 sad vzorků, přičemž se lišilo množství cementu (260, 320, 

400 kg/m3) a množství přídavku popílku (0; 10; 15; 20 % a 17; 25,5 a 34 %). 
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Pevnost po 28 i 90 dnech je nejvyšší u betonů s obsahem fluidních popílku 
v jakémkoli množství. Důvodem je vyšší obsah CaO, který reaguje za vzniku C-S-H 
gelů. Přídavek popílku klasického má naopak za následek pokles pevností ve srovnání 
s referenčními vzorky, čím vyšší množství popílku, tím vyšší pokles pevností. 

Provedením 300 cyklů zmrazení – rozmrazení bylo zjištěno, že čím vyšší je 
náhrada cementu popílkem, tím dochází k většímu úbytku hmotnosti při zkoušce. 

Zkouška pevnosti v tahu za ohybu prokázala, že přídavek fluidního popílku má 
příznivý vliv na tuto pevnost. Pokles pevnosti po 300 zmrazovacích cyklech byl nižší 
než u vzorků referenčních bez popílku. 

 
Igor de la Varga [79] zkoumá chování betonu, kde bylo nahrazeno až 80 % 

cementu fluidním popílkem. Pro práci byl použit portlandský cement, fluidní popílek, 
říční písek, lehké kamenivo a plastifikační přísada. 

 
Tabulka 16 Chemické složení fluidního popílku [79] 

 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O zž 
1 38,71 19,15 6,49 23,51 5,29 1,36 0,58 1,64 0,3 

 
Bylo vyrobeno 20 záměsí, které se lišily množství přidávaného popílku a 

množstvím plastifikační přísady. Při vyšším množství fluidního popílku nebyla plast. 
přísada přidávána, protože kulovité částice popílku zlepšují zpracovatelnost 
čerstvého betonu. 

 
Tabulka 17 Vodní součinitel v souvislosti s obsahem fluidního popílku [79] 

v/c 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 
0,45 x - - - - 
0,42 x x - - - 
0,36 x x x - - 
0,3 x x x x  

 

 
Obrázek 5 Pevnost v tlaku v závislosti na vodním součiniteli v rozmezí 1 až 365 dní [79] 
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Vzorky bez přídavku fluidního popílku byly použity jako referenční, na 
obrázku lze vidět, že nejvyšších pevností dle předpokladu dosahovaly vzorky 
s nejnižším vodním součinitelem. 

 

 
Obrázek 6 Pevnost v tlaku v závislosti na obsahu fluidního popílku v rozmezí 1 až 365 dní 
[79] 

2.4.3 Geopolymery vyráběné z fluidních popílků 

V současnosti se nejvíce prací objevuje v oblasti výzkumu geopolymerů. Jedna 
ze studií [76] se zabývá vlivem různých popílků na odolnost geopolymerů proti 
vysokým teplotám a jejich chemickou odolností. V práci byly použity 3 popílky 
klasické vysokoteplotní (Collie, Eraring, Tarong) a 2 popílky fluidní (Baganuur a 
Shivee ovoo, vznikající spalováním lignitu). 
 
 
Tabulka 18 Chemické složení popílků klasických (Collie, Eraring a Tarong) a fluidního 
(Baganuur a Shivee ovoo) [76] 

Složení SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO K2O TiO2 MgO SO3 zž 

Collie 51,38 26,90 13,20 1,74 0,90 1,47 1,41 - 0,44 

Eraring 65,47 23,00 4,03 1,59 1,68 0,84 0,56 - 1,37 

Tarong 73,68 22,40 0,64 0,08 0,53 1,28 0,17 - 0,79 

Baganuur 55,20 14,15 10,55 15,00 1,31 0,25 1,56 1,23 1,05 

Shivee ovoo 33,50 12,15 9,89 30,8 0,73 0,35 6,41 3,65 0,30 

 
Vzorky byly kalcinovány při teplotách 600 a 1000 °C. Po výpalu na 1000 °C se 

tvořily trhliny, z důvodu expanze oxidu křemičitého, také docházelo ke změně barvy 
vzorků z šedé na tmavě červenou (oxidace Fe2O3).  

Výpal na nižší teplotu nezpůsobuje výrazné změny v mineralogickém složení, 
má však příznivý vliv na chemickou odolnost vzorků. 

U vzorků z fluidního popílku docházelo po kalcinaci na nižší i vyšší teplotu ke 
vzniku trhlin (kvůli rozpínání křemene a oxidaci amorfního Fe2O3). Z tohoto důvodu 
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nebyly vzorky vhodné pro testování odolnosti proti kyselinám a zásadám. Předběžné 
testy navíc prokázaly rozklad vzorků v 18% roztoku HCl. 

 

 
Obrázek 7 Vzorky z popílku Baganuur A – po vytvoření, B – po výpalu na 1000°C [76] 

 
Geopolymery vyrobené z klasických popílků mají příznivější vlastnosti 

z hlediska chemické a tepelné odolnosti než geopolymery z popílků fluidních. 
 
Ve dvou navazujících studiích [40] se čínští a američtí vědci zabývali 

vlastnostmi alkalicky aktivovaných materiálů z fluidního popílku (CFA), s přídavky 
portlandského cementu (PC), energosádrovce (FDGD) a odpadního kalu z úpravny 
vod (WTR). Chemické složení vstupních surovin je uvedeno v tabulce: 

 
Tabulka 19 Chemické  složení použitých vstupních surovin [40] 

Složení SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO SO3 K2O Na2O zž 

popílek 38,00 19,00 9,00 5,00 20,00 3,00 0,41 1,00 3,50 

cement 20,60 5,00 2,80 2,70 63,20 - 1,10 0,50 3,60 

energosádrovec - 0,04 0,03 0,04 40,1 54,7 0,01 0,01 2,11 

odpadní kal 13,20 2,21 0,90 5,03 40,7 - 0,33 0,27 36,50 

 
Jednotlivé směsi obsahovaly vždy popílek a výše uvedené látky v poměrech 

90:10, 80:20, 70:30, 60:40 a 50:50. Jako aktivátor byla použita směs vodního skla a 
hydroxidu sodného tak, aby poměr SiO2/Na2O byl 1,5. 

Po vytvoření vzorků byla jejich část uložena do sušárny při 75 °C na 4, 8, a 24 
hodin, část byla ponechána v laboratorním prostředí po dobu 3, 7 a 28 dní. 

Na vzorcích byla zkoušena pevnost v tlaku, bylo zjišťováno mineralogické 
složení a byla provedena fourierova IR spektroskopie k charakterizaci 
geopolymerních struktur. 

Z grafů na obrázku 8 je patrné, že přídavky cementu, energosádrovce a kalu 
mají zcela rozdílný vliv na vývin pevnosti. Čím vyšší je množství přidaného cementu, 
tím vyšších dosahují vzorky pevností, zatímco u energosádrovce je tomu naopak. 
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Nejvyšších pevností dosahovaly vzorky s přídavkem 10 % odpadního kalu, při vyšším 
dávkování došlo k jejich poklesu. 

 

 
Obrázek 8 Závislost pevnosti v tlaku na: A,B – obsahu portlandského cementu; CD- obsahu 
energosádrovce; EF- obsahu odpadního kalu [40] 

 
U vybraných vzorků bylo zjišťováno mineralogické složení (viz obrázek 9). U 

všech vzorků byl identifikován křemen a zeolit CaAl2Si2O8.4H2O. Charakteristický 
oblouk difraktogramu značí přítomnost amorfní fáze, tedy geopolymerních gelů, u 
vzorků s cementem navíc CSH gely.  
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Obrázek 9 Mineralogické složení vzorků s 90 % FP a 10% kalu; 90 % FP a 10 % 
energosádrovce; 60 % FP a 40 % PC a čistého FP [40] 

 
Druhá zmiňovaná studie [41] se zaměřuje na vliv koncentrace a množství 

alkalického aktivátoru na fyzikálně mechanické vlastnosti popílkového geopolymeru. 
Použitý popílek je stejný jako v předchozí citované práci. 

Aktivátor byl složen z vodního skla a hydroxidu sodného, přičemž použité 
koncentrace (m=1,0; 1,5; 2,0) byly docíleny smísením různých poměrů těchto látek. 
Celkové množství přidaného aktivátoru bylo 6, 7, 8, 9, 10, 15 %. 

Po vytvoření byla část vzorků ponechána v laboratoři a zkoušena po 3, 7 a 28 
dnech, druhá část byla uložena při teplotě 75 °C a zkoušena po 4, 8 a 24 hod. Výsledné 
pevnosti v tlaku jsou zobrazeny na  obrázku 10. 

Koncentrace alkálií má rozhodující vliv na celý proces geopolymerizace. 
Nejvyšších pevností bylo dosaženo u vzorků s modulem 1,5. Dále se vzrůstajícím 
množstvím aktivátoru ve směsi dochází k růstu pevností, avšak pouze do přídavku 
10 %. Nejvyšších pevností dosahoval vzorek s množstvím aktivátoru 10 % a jeho 
koncentraci m=1,5. U vzorků vystavených působení zvýšené teploty byly výsledky 
obdobné, tzn. nejvyšších pevností dosahovaly vzorky s obsahem 10 % aktivátoru o 
koncentraci 1,5. 
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Obrázek 10 Závislost pevnosti v tlaku vzorků na obsahu alkalického aktivátoru po 3, 7 a 28 
dnech [41] 
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2.4.4 Fluidní popílek jako surovina pro tvorbu vozovek 

V roce 2005 [55] byla publikována studie zabývající se problematikou 
podkladních vrstev vozovek. Pro stabilizaci zeminy je v této studii je zkoumána 
alternativní možnost, a to využití fluidního popílku. 

Základní surovinou pro výrobu vzorků byl kaolín s přídavkem bentonitu 0, 2, 
4, 6 % a ke každé základní surovinové směsi bylo přidáváno 5, 10 a 20 % popílku. Po 
výrobě byla část vzorků uložena volně v laboratoři, část byla v klimatizační komoře 
při teplotě 27 °C a relativní vlhkosti vzduchu 80 % a část vzorků byla uložena do 
plastikových sáčků a sušena při teplotě 38 °C. 

U vzorků byl zjišťován obsah vlhkosti, pevnost v prostém tlaku a náchylnost ke 
tvorbě trhlin. 

Na obrázku jsou zobrazeny pevnosti v tlaku jednotlivých směsí. Pevnost 
nejrychleji narůstá v prvních 7 dnech zrání, přičemž rapidní nárůst pevnosti je patrný 
po 1 dni z důvodu hydratace fluidního popílku. Postupná hydratace popílku však 
způsobuje křehnutí vzorků. Obecně lze konstatovat, že pevnosti rostou v prvních 14 
dnech. 

Dlouhodobý vývoj pevností závisí na obsahu fluidního popílku, vlhkosti vzorků 
a množství montmorillonitu v zemině.  

Část vlhkosti se spotřebuje pro hydratací fluidního popílku, 5 – 10 % vlhkosti 
se vypaří. Ztráta vlhkosti je vyšší u vzorků bez přídavku bentonitu, se ztrátou vlhkosti 
také souvisí tvorba trhlin. U vzorků s obsahem 4 % bentonitu se trhliny začaly 
objevovat už po 14 dnech, zatímco u vzorků s 6 % bentonitu až po 56 dnech. Z toho 
lze usuzovat, že montmorillonit obsažený v bentonitu má vliv na tvorbu trhlin. 
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Obrázek 11 Průběh pevností vzorků v čase [55] 
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2.4.5 Využití popílku v oblasti keramiky 

 Studie [33] se zabývá zkoumáním mikrostruktury popílkového granulátu, 
který byl připraven technologií pro výrobu keramiky. Porovnávány byly čtyři 
elektrárenské popílky z různých tureckých elektráren. 
 
Tabulka 20 Chemické složení použitých popílků [33] 

Popílek SiO2 Al2O3 CaO MgO Fe2O3 Na2O K2O SO3 zž 
Can 49,07 30,80 1,46 2,46 6,13 0,63 3,86 4,20 0,83 
Catalagzi 48,88 27,63 6,16 2,71 6,68 0,45 2,39 3,55 1,41 
Seyitomer 44,58 22,54 6,76 8,98 9,85 0,22 0,60 2,52 3,83 
Afsin-Elbistan 18,11 7,63 37,80 3,50 5,23 0,22 0,60 18,22 8,40 

  
 Popílek byl ovlhčen a následně lisován tlakem 40 MPa. Vzorky byly před 
výpalem předehřáty na 300 °C  a poté vypáleny na požadované teploty.  
 Na slinovací proces popílků má zásadní vliv množství SiO2 a Al2O3. Nejnižší 
teplotu slinutí má popílek Afsin-Elbistan (fluidní), protože obsahuje pouze cca 26 % 
výše uvedených oxidů. Při zvýšení teploty výpalu dochází u tohoto popílku k tavení. 
Nejvyšší teplota slinutí je u popílku Can a to 1175 °C. 
 

  
Obrázek 12 Mikrostruktura klasického popílku Can (vlevo) a fluidního popílku Afsin-Elbistan 
(vpravo) [33] 

 
Na snímku z elektronového mikroskopu vzorku Can je vidět krystalická 

struktura vzorku - prizmatická zrna mulitu vnořená do jemnozrnného matrixu. 
Snímek vpravo ukazuje pórovitou strukturu vzorku z fluidního popílku Afsin-
Elbistan. Tyto póry vznikají kvůli úniku plynu při rozkladu anhydritu.  

 
Tabulka 21 Výsledné vlastnosti vzorků [33] 

Popílek 
tvrdost 

(Rockwell) 
Hustota 
(kg.m-3) 

Pórovitost 
(%) 

Nasákavost 
(%) 

Can 82 2550 0,8 1,3 
Catalagzi 72 2580 3,2 3,2 
Seyitomer 57 2430 2,1 3 
Afsin-Elbistan 48 2580 9,1 7,6 
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Srovnání některých vlastností po výpalu je patrné, že vzorek na bázi fluidního 
popílku dosahuje nejvyšší pórovitosti a nejnižší pevnosti ze zkoumaných popílků. 

 
Příspěvek [84] se zabývá účinky přídavků draselného živce jako taviva 

a vápence jako ostřiva na výsledné vlastnosti vypáleného popílko-jílového střepu. 
Chemické složení vstupních surovin a vytvářecí směsi jsou uvedeny v tabulkách 22 a 
23.  

 
Tabulka 22 Chemické složení vstupních surovin [84] 

 SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 zž 
Popílek 57,93 27,47 5,97 2,03 1,40 0,90 0,37 0,12 0,07 0,22 
Jíl 66,55 15,8 4,76 0,57 0,23 0,69 1,91 1,36 0,05 8,00 
Vápenec 5,19 0,04 0,04 5,72 48,68 0,08 0,01 0,01 0,02 40,2 
Živec 69,39 17,41 0,21 0,00 0,29 3,78 7,75 0,02 0,12 1,00 

 
Tabulka 23 Složení jednotlivých surovinových směsí [84] 

 A B C D E F G H I J 
Popílek 20 40 60 80 50 40 30 50 40 30 
Jíl 80 60 40 20 40 40 40 40 40 40 
Vápenec     10 20 30    
Živec        10 20 30 

 
Čím více popílku je obsaženo ve směsi, tím více klesá pevnost v ohybu 

nevypálených vzorků. Pro další zkoušení byla vybrána směs C – splňuje limit pro 
pevnost 0,7 MPa. Vzorky byly vypáleny na 1125, 1150, 1175 a 1200°C a byly 
zjišťovány základní fyzikálně-mechanické charakteristiky.  

 

 
Obrázek 13 Závislost pevnosti v ohybu výsušků na množství popílku ve střepu [84] 
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Obrázek 14 Závislost pevnosti v ohybu, smrštění a nasákavosti na teplotě výpalu [84] 

 
Podle výsledků nasákavosti lze vzorky vypálené na 1200°C zařadit do skupiny 

BIIb, ostatní spadají do skupiny BIII. Na základě výsledků nasákavosti a smrštění 
výpalem byla určena jako nejvhodnější teplota výpalu 1150 °C. 

Přídavek vápence snižuje pevnost střepu po výpalu, ale také snižuje délkové 
změny pálením. 

 

 
Obrázek 15 Závislost pevnosti v ohybu a smrštění na složení sur. směsí, resp. obsahu vápence 
[84] 

 
Přídavek živce zvyšuje pevnost střepu a současně zvyšuje smrštění výpalem. 

Důvodem je působení živce jako taviva, dochází k tvorbě hutnější struktury. 
 

 
Obrázek 16 Závislost pevnosti v ohybu a smrštění na složení sur. směsí, resp. obsahu živce 
[84] 
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Vliv vysokoteplotního elektrárenského popílku a boraxové rudy na vlastnosti 
keramických obkladových prvků je popsán v práci [56]. Byly připraveny čtyři sady 
surovinových směsí a jedna směs referenční pro srovnání výsledků. Směsi F1-F5 
obsahovaly od 2 do 10 % popílku, směsi T1-T5 od 2 do 10 % boraxu, směsi M a 
K obsahovaly popílek (2-10 %) i borax (M=2 % a K=5 %). Vzorky byly lisovány ze 
suché směsi tlakem 40 MPa a vypáleny při teplotě 1020 °C. 
 Použitím boraxové rudy dochází ke zvýšení smrštění pálením, v kombinaci 
s popílkem je však smrštění nižší než u vzorků bez popílku. Současně u vzorků 
dochází ke zvýšení mechanické pevnosti s vyšším množstvím boraxu ve vzorku. 
Surovinová směsi skládající se z maximálně 10 % popílku a max. 5 % boraxu dosahuje 
podobných vlastností jako směs referenční, je tedy možné tuto recepturu použít pro 
výrobu keramických obkladových prvků. 
  

V další studii [56] byla zkoumána surovinová směs skládající se z 
vysokoteplotního popílku a mastku v různých poměrech (0-100 % mastku), navíc 
s přídavkem 10 % hexametafosfátu sodného.  Vzorky jsou vypáleny na teplotu 950 °C 
s izotermickou výdrží 60 minut na této teplotě. Po výpalu byla sledována rázová 
pevnost, zdánlivá pórovitost a nasákavost. 

Postupným zvyšováním množství mastku v surovinové směsi klesá nasákavost 
střepu a jako optimální je podle tohoto kriteria stanoveno jeho množství ve směsi na 
60 %. Hexametafosforečnan sodný působí nejen jako pojivá složka směsi, ale i jako 
ztekucovadlo a podílí se i na slinovacím procesu. 

 

 
Obrázek 17 Vliv množství mastku na nasákavost střepu po výpalu [56][48] 

 
Navržená surovinová směs (elektrárenský popílek, 60 % mastku, 

10 % hexametafosforečnanu sodného) se hodí pro výrobu pórovinových obkladaček. 
Po glazování by mělo být možné tyto prvky použít pouze jako obklady stěn, pro 
obkládání podlah se tyto prvky nehodí. 

 
V oblasti cihlářství se počátky výzkumu datují v 70. letech minulého století. 

V SSSR byly z popílkových směsí (s využitím ztekucovadel) vypalovány 
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v poloprovozních podmínkách zdící prvky. Z plastického těsta, jehož hlavní surovinou 
byl elektrárenský popílek, byly vyráběny jak plné tak děrované cihly a tvarovky. 
Vlastnosti těchto prvků byly vzhledem ke složení surovinové směsi velmi variabilní, 
pevnost v tlaku se pohybovala v rozmezí 11 – 57 MPa, pevnost v ohybu 1,8 – 10 MPa, 
objemová hmotnost 1090 – 1710 kg.m-3.[74] 

 
V severní části Thajska tepelné elektrárny se ročně vyprodukují přibližně 

2 miliony tun elektrárenského popílku. K. Pimraksa [59] s kolektivem ověřovala 
možnost využít tento popílek jako 100 % náhradu plastických surovin, pro výrobu 
cihel. V článku publikovaném v roce 2000 je výzkum této problematiky rozdělen na 
tři části. Sledován byl vliv granulometrie na vlastnosti vypáleného střepu. Dále byla 
zjišťována závislost množství vytvářecí vlhkosti (12,5 %, 15,0 %, 17,5 %) ve výrobní 
surovině a současně byl sledován vliv vypalovací teploty (900, 950, 1000 a 1050 °C) 
na výsledné vlastnosti střepu. Na základě výsledků objemové hmotnosti a nasákavosti 
bylo, jako optimální přídavek vody, stanoveno množství 17,5 %. Výpalem při 
teplotách 900 a 950 °C byly dosaženy u vypálených vzorků vlastnosti srovnatelné 
s průmyslově vyráběnými cihlami.  
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2.5 Technologie výroby keramických obkladových 
prvků a cihlářských výrobků 

2.5.1 Za sucha lisovaný keramický střep 

Suché lisování je technologický postup výroby keramických výrobků, při 
kterém je vlhkost směsi od 0 do 15 %. Typicky se takto vyrábí keramické obkladové 
prvky.  

Keramické obkladové prvky jsou definovány jako tenkostěnné, ploché výrobky 
stavební keramiky.  Používají se pro obklady stěn a podlah v interiérech a 
exteriérech.[42]  
 Keramické obkladové prvky (KOP) jsou klasifikovány v normě ČSN EN 14411 - 
„Keramické obkladové prvky – Definice, klasifikace, charakteristiky a označování“. 
KOP lze rozdělit na dvě základní skupiny – pórovinové obkladačky (BIII) a dlaždice 
(BI, BII).[15] 
 
Tabulka 24 Vybrané požadavky na keramické obkladové prvky dle normy ČSN EN 14411 [15] 

 BIa BIb BIII 
Pevnost v ohybu, průměr (MPa) ≥ 35 ≥ 30 ≥ 15 
Pevnost v ohybu, jednotlivě (MPa) min 32 min 27 - 
Lomové zatížení (N) 1300 1100 600 
Nasákavost (%) ≤ 0,5 0,5 – 3,0 > 10 

 

 V České republice se v největší míře vyrábí pórovinové obkládačky skupiny 
BIII a dlaždice BIa a BIb. Největším výrobcem keramických obkladových prvků je 
skupina Lasselsberger.[81] 

2.5.2 Technologie výroby keramických obkladových prvků 

Obkládačky a dlaždice se vzájemně liší svými vlastnostmi, což je způsobeno 
jednak různým surovinovým a chemickým složením jejich výrobních směsí, včetně 
rozdílného granulometrického složení, jednak různými teplotami výpalu. V obou 
případech je základní technologií tvarování granulované keramické směsi o vlhkosti 
cca 6 % pístové lisování.  

Výpal je prováděn v plně automatizovaných širokoprofilových válečkových 
pecích, které se vyznačují velmi přesným dodržováním předepsané křivky výpalu 
v celé šířce pece. Výlisky obkládaček nebo dlaždic se tam vypalují v jedné vrstvě 
většinou za celkovou dobu 45 až 66 minut. 

Základ pórovinových směsí tvoří pórovinové jíly, křemen, doplňkovou 
surovinou je buď vápenec či dolomit anebo živec či jejich kombinace. V současné 
době se široce uplatnily tzv. vápenato-hlinito-křemičité směsi nebo vápenato-
hořečnato-hlinito-křemičité směsi, které vykazují v oblasti optimální teploty výpalu 
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požadované malé rozměrové změny, příznivě ovlivňující rozměrovou přesnost 
výrobků.  

Při přežahu probíhají ve střepu pórovinových obkladaček chemické reakce 
v pevné fázi a keramický materiál získává své rozhodující vlastnosti. Velmi 
významnou reakcí, která proběhne v střepu v intervalu teplot 450-600 °C, je 
dehydroxidace kaolinitu za vzniku metakaolinitu a vodní páry. Jestliže do počátku 
této reakce není ukončeno vyhořívání organických látek, vnesených do střepu např. 
jíly, mohou vzniknout na vypalovaných výliscích hnědožluté skvrny tzv. zápary. 
Důsledkem dehydroxidace kaolinitu je smrštění materiálu a úbytek jeho hmotnosti. 
Další reakcí je vratná přeměna křemene při teplotě 573 °C spojená s výraznou 
změnou objemu křemenných zrn. Ta však dosud nejsou pevně zakotvena ve střepu.  

V teplotním intervalu 750-800 °C začíná endotermní rozklad uhličitanu 
vápenatého. Jestliže je přítomen dolomit, začíná jeho rozklad již při nižší teplotě, cca 
600°C. Dojde ke zvětšování pórů, oxid uhličitý uniká ze střepu a tím se snižuje 
hmotnost vypalovaného tělesa. Vzniklý oxid vápenatý je velmi reaktivní a reaguje 
s metakaolinitem na gehlenit: 

 

 (2.4) 
Při složitém vzniku stabilní krystalické fáze mullitu z metakaolinitu je 

přechodnou krystalickou fází také tzv. spinelová fáze 2Al2O3.3SiO2. Také tato fáze 
reaguje s CaO na gehlenit: 

 

 (2.5) 
Gehlenit je však v tomto složení s vysokým přebytkem oxidu křemičitého 

termodynamicky nestabilní fází a reaguje s dalšími složkami (metakaolinitem a 
oxidem křemičitým) na stabilní krystalickou sloučeninu anortit: 

 

 (2.6) 
Také vznikající mullit může reagovat s přítomným oxidem vápenatým jak na 

mezifázi gehlenit, tak na stabilní fázi anortit: 
 

 (2.7) 

 (2.8)  
Při přebytku CaO ve směsi, třeba jen lokálním, by mohla pod teplotou 1000°C 

probíhat reakce vzniku křemičitanu dvojvápenatého podle rovnice: 
 

 (2.9) 

 (2.10) 



Ing. Lucie Vodová                                 Možnosti využití fluidních popílků v keramické technologii  

   41 

Reakce vzniku krystalické nestabilní mezifáze gehlenitu a stabilní fáze střepu 
anortitu, jsou procesy spojené s nárůstem objemu materiálu. Tím se zastaví jeho 
smršťování vyvolané rozkladem metakaolinitu. Současně se vytváří pevné spojení se 
zrny křemene. Křemen také v tomto úseku výpalu snižuje tendenci střepu ke 
smršťování. Vznikne oblast malých rozměrových změn. Křemen a anortit jsou také 
rozhodující fáze, které ovlivňují délkovou teplotní roztažnost obkládačkového střepu 
ve fázi chlazení a při použití. 
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Obrázek 18 DKTA analýza – vliv vápence na smrštění jílu 
 

Snaha po zkracování doby výpalu obkládaček při zachování jejich základních 
vlastností vedla k částečné náhradě křemene dalšími surovinami, jako jsou mastek, 
diopsid nebo dolomit. Tyto suroviny vnášejí do směsi oxid hořečnatý, který při reakci 
s ostatními složkami střepu umožňuje vznik dalších krystalických sloučenin. 
Takovými sloučeninami jsou např. spinel MgO.Al2O3 a forsterit 2MgO.SiO2. Vzniknout 
mohou také tuhé roztoky gehlenitu a ackermanitu. Tyto krystalické fáze jednak 
zvyšují koeficient délkové teplotní roztažnosti střepu, jednak nepodléhají žádným 
modifikačním přeměnám při chlazení. [2][42] 

2.5.3 Vlastnosti a zkoušení KOP 

Kvalita keramických obkladových prvků se posuzuje podle ČSN EN 14 411. Jde 
především o geometrické parametry KOP, fyzikálně mechanické vlastnosti, odolnost 
vůči vnějším fyzikálním vlivům a opotřebení, odolnost vůči chemickým vlivům a 
některé další vlastnosti podle speciálního použití výrobků ve stavbě. Výběr 
keramických prvků pro konkrétní praktické použití si vyžaduje znalost 
nejdůležitějších vlastností obkládaček a dlaždic. Jakost povrchu je vyjádřena 
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požadavkem, že nejméně 95 % obkladových prvků nesmí mít viditelné vady, které by 
mohly narušovat jakost povrchu dlažby nebo obkladu stěny. 
Nasákavost, objemová hmotnost, zdánlivá pórovitost, zdánlivá hustota 

Hodnota nasákavosti je závislá na způsobu nasáknutí střepu vodou. Jsou 
normovány (ČSN EN ISO 10545-3) dvě metody. Nasáknutí varem po dobu 2 hodiny – 
Eb, nasákavost vakuem Ev. Společně se zkouškou nasákavosti lze stanovit 
hydrostatickým vážením další parametry – objemová hmotnost, zdánlivá pórovitost a 
zdánlivá hustota. 

Objemová hmotnost B (kg.m-3) udává hmotnost objemové jednotky 
vysušeného vzorku včetně uzavřených a otevřených pórů. U keramických střepů se 
stanovuje hydrostatickým vážením.  

Zdánlivá pórovitost P je poměrem objemu otevřených pórů a dutin k jeho 
celkovému objemu včetně všech pórů a dutin. 

Zdánlivá hustota T udává hmotnost vysušeného vzorku na jednotku jeho 
objemu včetně uzavřených pórů. Jednotka je kg.m-3. Pokud vzorek nemá uzavřené 
póry, pak se zdánlivá hustota rovná měrné hmotnosti (hustotě). [6] 

 
Odolnost proti vlivu mrazu – mrazuvzdornost 

Jako mrazuvzdorné (ČSN EN ISO 10545-12) jsou označovány ty obkladové 
prvky, které při laboratorní zkoušce bez závad 100 cyklů, kdy se střídá teplota -5 °C a 
+5 °C. Odolnost střepu proti působení destrukčních účinků ledu zaručuje dostatečné 
slinutí střepu. Mrazuvzdornost je automaticky požadována u KOP s nasákavosti do 3 
%. Keramické obkladové prvky s nasákavostí v intervalu 3 až 6 % jsou ve většině 
případů mrazuvzdorné, ale je nutné si vyžádat vyjádření výrobce. Mrazuvzdornost je 
ovlivňována také velikostí a tvarem přítomných pórů. Výrobky s nasákavostí vyšší 
než 10 % jsou nemrazuvzdorné, avšak některé cihelné obkladové materiály mají 
vhodné rozložení a velikost obsažených pórů, že i při nasákavosti nad 10 % vykazují 
za určitých podmínek dobrou mrazuvzdornost.  

V případě, že je ve venkovním prostoru použit střep s příliš vysokou 
nasákavostí, může dojít k odprýskání. [11] 

 
Lomová síla, pevnost v ohybu 

Lomová síla S (ČSN EN ISO 10545-4) je síla potřebná ke zlomení obkladového 
prvku při jeho namáhání ohybem. Jde o vlastnosti KOP. Kde kromě pevnosti střepu 
hraje velkou roli i tloušťka prvku. Tlustší a menší dlaždice mají tedy větší odolnost 
proti mechanickému namáhání než dlaždice slabší a větší. Pevnost v ohybu R je 
veličina, která odpovídá maximálnímu zatížení, při kterém dojde k lomu v určité ploše 
střepu. Je to pouze vlastnost střepu. Pevnost v ohybu R se zkouší na celých prvcích 
nebo upravených na čtverce s hranou do 300 mm zatížením uprostřed. [7] 

 
Odolnost proti opotřebení dlaždic 

Odolnost proti opotřebení dlaždic (ČSN EN ISO 10 545-6) je schopnost 
neglazované dlaždice odolávat za daných podmínek obrusným vlivům. Udává se jako 
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objem a pro každou dlaždici popisuje, kolik hmoty dlaždice se obrousilo při normové 
zkoušce na obrusnost. Zkouška se prování měřením délky brusné stopy způsobené na 
lícní ploše otáčivým brusným kotoučem za stanovených podmínek při použití brusiva. 
Odolnost proti povrchovému opotřebení je schopnost glazovaných keramických 
výrobků odolávat za daných podmínek účinku brusné směsi. [8] 
 
Chemická odolnost 

Chemická odolnost (ČSN EN ISO 10 545-13) hraje rozhodující úlohu zejména 
při použití keramických obkladových prvků v agresivním prostředí. Chemická 
odolnost se vizuálně posuzuje jako vliv zkušebních roztoků na zkoušené vzorky po 
určité době působení. [12] 

 
Vyluhovatelnost olova a kadmia 

Olovo a kadmium jsou toxické prvky, jejichž obsah je přísně limitován. Na 
glazovaných obkladových prvcích se provádí působením 4% roztoku kyseliny octové 
po dobu 24 hodin ve vrstvě asi 4 mm. K analýze výluhu se použije atomový absorpční 
spektrometr a výsledek se hodnotí hmotností prvku na jednotku plochy. Maximální 
množství činí 0,8 mg.dm-2 pro olovo a 0,07 mg.dm-2 pro kadmium. [14]  

 
Obsah přírodních radionuklidů 

Stavební výrobky se obecně testují na radiačně-hygienickou nezávadnost. 
Požadavky na vybrané stavební materiály jsou uvedeny v tabulce 30. Zvýšený obsah 
Ra-226 a jeho měrná aktivita ve stavebních hmotách zvyšuje objemovou aktivitu 
ovzduší v místnosti a při dlouhodobém působení poškozuje lidský organismus.  

Požadavky na radiačně-hygienickou nezávadnost stavebních materiálů a 
stavebních výrobků jsou definovány ve vyhlášce 307/202 Sb. a její novele 499/2005 
Sb. [82] 
 
Tabulka 25 Směrné hodnoty a rozsah rozborů obsahu přírodních radionuklidů [82] 

Směrné hodnoty a rozsah rozborů obsahu přírodních 
radionuklidů ve stavebním materiálu 

Index 
hmotnostní 

aktivity I 

Rozsah 
rozborů 

Stavební materiály určené ke stavbě zdí, stropů a podlah ve 
stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi (zdící prvky, 
prefabrikované výrobky, tvárnice, cihly, beton, sádrokarton) 

0,5 Jednou 
ročně 

Ostatní stavební materiály určené k použití ve stavbách 
s obytnými nebo pobytovými místnostmi 1,0 Jednou za 

dva roky 
Stavební materiály určené k jinému použití než ve stavbách 
s obytními nebo pobytovými místnostmi 2,0 Jednou za 5 

let 
Veškeré stavební materiály určené výhradně k použití jako 
surovina pro výrobu stavebních materiálů 2,0 Jednou za 5 

let 
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Tabulka 26 Požadavky na radiačně-hygienickou nezávadnost stavebních materiálů a výrobků 
[82] 

Hmotnostní aktivita 
Bq/kg 

Stavební materiál 

Použití pro 
stavby 

s obytnými 
nebo 

pobytovým
i 

místnostmi 

Použití 
výhradně 

pro stavby 
jiné než 

s obytnými 
nebo 

pobytovým
i 

místnostmi 

Cihly a jiné výrobky z pálené hlíny 

Stavební výrobky z betonu, sádry, cementu, vápna 

Stavební výrobky z pórobetonu a škvárobetonu 

150 500 

Stavební kámen 
Stavební výrobky z přírodního a umělého kameniva, umělé 
kamenivo 
Keramické obkladové prvky 

Písek, štěrk, kamenivo, jíly 

Popílek, škvára, struska 

300 1000 

 

2.5.4 Vytváření z plastického těsta 

Vlhkost pracovní směsi se pohybuje mezi 15 až 25 %. Cihlářské výrobky 
zaujímají největší objem ve výrobě stavební keramiky. Patří sem již zmiňované zdící 
tvarovky pro svislé konstrukce, prvky pro vodorovné konstrukce a střešní krytina.  

Nejčastějším způsobem vytváření je tažení na šnekovém lisu (typické pro 
cihlářské zdící tvarovky) a ražení (střešní krytina). [67] 
 

2.5.5 Cihlářství – technologie výroby 

Cihlářská technologie zpracovává cihlářské jíly a hlíny zpravidla těžené 
v blízkosti cihlářských závodů. Velmi rozšířené cihlářské suroviny obsahují často 
relativně nízké a proměnlivé množství jílových minerálů a převládající podíl zeminy 
tvoří prachová zrna křemene, slídy a úlomků různých hornin včetně karbonátových. 
Obsahují také rozptýlený oxidický železitý pigment. Některé druhy cihlářských 
surovin doprovázejí také velké krystaly nebo zrna sádrovce a kalcitu.  

Plastičnost cihlářských surovin roste s rostoucím poměrem jílové složky 
k složkám neplastickým, s rostoucím měrným povrchem zeminy a s rostoucí iontovou 
výměnnou kapacitou. Jejich plastičnost ovlivňuje také charakter jílovými minerály 
adsorbovaných iontů. Způsob klasifikace vhodnosti cihlářských jílů a hlín pro 
jednotlivé cihlářské výroby na základě jejich granulometrického složení je zřejmý 
z Winklerova trojúhelníkového diagramu. [42][54][60] 
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Tabulka 27 Způsob klasifikace vhodnosti cihlářských jílů a hlín pro jednotlivé cihlářské 
výroby [20] 

Vlastnost A B C D 
Obsah těžce drtitelných zrn nad 2 mm [%] < 10 < 5 < 2 < 2 
Smrštění sušením [%] 3,5-5,0 4,0-7,0 5,0-8,0 5,0-8,5 
Pevnosti v tahu ohybem po výpalu [MPa] > 3 > 5 > 7 > 7 
Nasákavost [%] > 12 > 12 > 12 - 
Škodlivost cicváru nesmí snižovat pevnost o více než 20 %, žádné povrchové odštěpky 
cicváru hlubší než 1 mm 
Mrazuvzdornost nejméně 25 zmrazovacích cyklů M25 
Žádná náchylnosti k tvorbě výkvětů 
Jednotná barva vypáleného střepu 
A – Cihly plné děrované 
B – Duté cihly a děrované tvarovky větších rozměrů 
C – Tenkostěnné cihlářské výrobky 
D – Krytina a obkladové výrobky 

 

 
Obrázek 19 Winklerův trojúhelníkový diagram pro klasifikaci cihlářských zemin [20] 

 
Používané suroviny jsou většinou v ložisku málo homogenní a obsahují 

proměnné množství nežádoucích příměsí. Velmi důležitým úkolem je proto 
cílevědomá těžba v ložisku a důsledná homogenizace vytěžené suroviny. Často se také 
projevuje snaha zpracovávat suroviny odpadní nebo druhotné, které se přidávají do 
surovinové směsi. Takovou surovinou je např. elektrárenský či teplárenský popílek. 
K dosažení dobrých tepelně izolačních vlastností zdicích tvarovek nebo snížení 
energetické náročnosti při výpalu se k cihlářským plastickým surovinám přidávají 
organická plniva. Jsou to např. dřevěné piliny, uhelné kaly nebo moury, polystyrénové 
kuličky. Působí jako ostřivo a snižují plastičnost výrobní směsi. Při výpalu vyhoří a 
vytvoří póry. Pokročilé cihlářské výrobky se vyznačují zvýšenou homogenitou střepu, 
jeho vyšší mechanickou pevností, tepelnou izolačností a dostatečnou stabilitou proti 
povětrnostním vlivům. 
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Výrobní směs se většinou skládá ze dvou základních surovin, které se těží 
v blízkém hliništi korečkovým bagrem nebo lžícovým rypadlem Vytěžené suroviny se 
dopravují auty na homogenizační haldu, kde dochází k jejich míšení. Z homogenizační 
haldy se homogenizovaná surovina dopravuje pásovým dopravníkem nebo opět auty 
do přípravny cihlářského závodu. Následuje další promíšení ve skříňovém podavači. 
Dalším důležitým procesem je míšení základní cihlářské suroviny s přísadami. Pokud 
jsou přísady organického charakteru, např. dřevěné piliny nebo uhelné moury, 
kterých se přidává 10 až 25 %, musí být striktně zachováváno jejich předepsané 
množství. Při překročení jejich limitního obsahu ve směsi by mohlo dojít 
k prodloužení doby hoření při výpalu a tím i k samovolné změně teplotní křivky 
výpalu. Mletí výrobní směsi se provádí většinou v kolovém mlýně, kde se také směs 
dovlhčuje, a potom na dvou sadách válcových mlýnů.  

Velmi důležité je dostatečné odležení připravené směsi. To je možné realizovat 
buď v odležovacích věžích anebo ve velkokapacitních odležárnách, které umožňují 
relativně dlouhodobé odležení směsi. Při této operaci dochází také k další 
homogenizaci výrobní směsi. Odležením se podstatně zvyšuje homogenita i 
plastičnost výrobní směsi. Další úprava směsi spočívá v jejím intenzivním 
homogenizování ve šnekovém protlačovacím mísiči, propaření párou a protlačení 
sítem do vakuového šnekového lisu.  

Vlhkost výrobní směsi je cca 19 až 22 % a její zahřátí párou na teplotu cca 40 
až 45 °C zlepší její plastičnost a současně usnadní sušení vytvarovaných těles. Na 
vakuových šnekových lisech se tvaruje těsto při tlaku cca 1,5 MPa. Ústí těchto lisů 
jsou při tvarování děrovaných cihel či bloků vybavena množstvím tzv. trnů, které 
vytváření dutiny a usměrňují tok těsta. Vytvarované pásmo je za lisem odřezáváno 
podle požadované velikosti cihelných tvarovek. Sušení probíhá podle předepsaného 
režimu z vytvářecí vlhkosti až do vlhkosti 1 až 1,5 % ve středu stěny tvarovky. 
Smrštění sušením činí cca 4 až 6 %. Běžné jsou jak komorové tak tunelové sušárny. 
Suší se při teplotě cca 80°C po dobu cca 30 až 35 hodin.  

Výpal výsušků se uskutečňuje zpravidla v tunelových pecích. Nakládání 
tvarovek na pecní vozy je dnes již většinou plně automatizováno. Výpal se provádí na 
teploty cca 860 až 950°C po dobu 30 až 35 hodin. Smrštění cihlářského střepu při 
výpalu dosahuje 0,5 až 1 %. Výjimkou jsou dosud postupy, kde se tvarovky vypalují 
v jedné vrstvě v úzkoprofilové peci s pohyblivým roštěm na teplotu cca 1000°C za 
dobu kratší než 6 hodin. V tomto případě celý cyklus cesty tvarovky od lisu po 
expedici trvá méně než 12 hodin. Běžným palivem je dnes zemní plyn. Moderní pecní 
agregáty jsou doplněny přídavným spalováním kouřových plynů, takže exhalace 
z takových provozů jsou pod limity stanovenými předpisy pro ochranu životního 
prostředí. Odpadní teplo z chladící zóny pecí je využíváno v sušárnách. U vysušených 
cihelných bloků se někdy zabrušují styčné plochy. Vypálené výrobky se ukládají na 
palety, zapáskují a většinou balí do smršťovací folie. 
Ve snaze zpracovat maximální množství odpadních surovin byly vyvinuty cihlářské 
směsi, které obsahují až 85 % hmot.  elektrárenského popílku a 15 % plastického jílu. 
Tvarovky se z této směsi buď lisují z vlhké drolenky, nebo se připravuje plastické 
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těsto zamíšením popílku do ztekucené suspenze plastického jílu a tvarování se 
provádí na vakuovém šnekovém lise. [42][54][60] 

2.5.6 Zkoušení cihlářských výrobků 

Nejdůležitější sledované vlastnosti u cihlářských výrobků jsou (ČSN 72 2600) 
[29] :  
- vzhled a geometrické vlastnosti 
- fyzikálně mechanické vlastnosti 
- tepelně technické vlastnosti 
- trvanlivost. 

Mezi mechanické vlastnosti cihlářských výrobků patří pevnost v tlaku, pevnost 
v tahu za ohybu a únosnost. 

Do skupiny tepelně technických vlastností řadíme součinitel tepelné vodivosti 
λ a s ním související tepelný odpor R a součinitel prostupu tepla U. 

Trvanlivostí se rozumí odolnost proti mrazu, vnějším povětrnostním vlivům, 
nebo také výkvětotvornost.  
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3. CÍL PRÁCE 

Ze studia tuzemské i zahraniční literatury vyplývá, že problematika využití 
fluidních popílků v keramické výrobě je mimo prioritní zájmy výzkumu. Hlavním 
důvodem je již zmiňovaný fakt, že zahřátím fluidního popílku na teploty nad 1000 °C 
dochází k rozkladu anhydritu a tím k následnému uvolňování oxidu siřičitého. V době, 
kdy jsou zákonem kladeny přísné limity na jeho produkci, znamená použití fluidního 
popílku nutnost učinit opatření, která zamezí úniku oxidu siřičitého do ovzduší. 

Hlavním cílem disertační práce je definovat podmínky, za kterých lze použít 
fluidní popílek v keramické technologii se zaměřením na oblast výroby za sucha 
lisovaných keramických obkladových prvků a oblast cihlářství. 

Jednotlivé dílčí cíle práce lze rozdělit do čtyř částí, jež odpovídají jednotlivým 
etapám disertační práce.  

 
1. CHOVÁNÍ POPÍLKŮ PŘI VÝPALU 

 
Popis chování popílků během výpalu, zejména se zaměřením na únik oxidu 

siřičitého. Určení teploty rozkladu anhydritu, množství SO2 v kouřových plynech. 
Součástí této etapy je i zkoušení eliminace množství SO2 ve spalinách jeho vázáním do 
nově vznikajících minerálů pomocí sodných iontů.  

Cílem této etapy je získat poznatky o chování zkoušených popílků při výpalu a 
vybrat vhodné látky s obsahem sodných iontů pro další experimenty. 
 
2. URČENÍ DRUHU A DÁVKY ZDROJE SODNÝCH IONTŮ VEDOUCÍ K ELIMINACI 
SO2 V KOUŘOVÝCH PLYNECH 
  

Na základě první etapy vybrat příslušné chemické látky, které účinně omezují 
množství oxidu siřičitého ve spalinách. Děje se tak jeho vázáním do nově vznikajících 
mineralogických fází nebo do taveniny. 
 Cílem etapy je určit vhodný popílek a druh a dávkování chemických látek – 
zdroje sodných iontů. 

 
3. CHOVÁNÍ FLUIDNÍHO POPÍLKU VE SMĚSI S ZEMINAMI (JÍLY, HLÍNY) PŘI 
VÝPALU 

 
Definice teploty (teplotního rozmezí), kdy dochází k úniku oxidu siřičitého 

v závislosti na třech parametrech: 
o složení surovinové směsi (různé poměry jílů nebo cihlářské zeminy a popílku, 

zdroj fluidního popílku) 
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o množství rozdělávací vody (vytváření z plastického těsta a vytváření suchým 
lisováním) 

o režim výpalu (maximální vypalovací teplota, rychlost nárůstu teploty, 
izotermická výdrž) 

 
4. VÝROBA A ZKOUŠENÍ VZORKŮ 

 
Na základě výsledků zkoušek z předchozích třech etap navrhnout optimální 

složení surovinové směsi na bázi jílu / cihlářské zeminy, fluidního popílku a 
případných aditiv:  

 
o výběr vhodného zdroje popílku  
o návrh optimálního množství rozdělávací vody 
o návrh optimální teploty výpalu v souladu s výrobním způsobem 
o návrh druhu a množství přísady k omezení množství oxidu siřičitého ve 

spalinách 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Metodika práce 

4.1.1 Teoretické předpoklady práce 

Myšlenková základna pro tuto práci vznikla na základě výsledků 
experimentálních prací prováděných v rámci disertační práce [64], která se zabývala 
možností využití popílků obecně v oblasti za sucha lisovaných keramických 
obkladových prvků. V práci byly použity především popílky vysokoteplotní a také 
fluidní popílek z tepelné elektrárny Hodonín. Součástí experimentů bylo ověření 
působení několika druhů ztekucovadel, mimo jiné i sodného vodního skla. Vzorky na 
bázi fluidního popílku, jílu a vodního skla vykazovaly po výpalu jisté odlišnosti 
z hlediska mineralogického složení střepu. Na záznamu z rentgenové difrakční 
analýzy byly objeveny peaky, neodpovídající žádnému z očekávaných minerálů. Tyto 
peaky byly po pozdějším zkoumání identifikovány jako minerál nosean – 
Na8Al6Si6O24(SO4).H2O, který ve své struktuře obsahuje Na+ ionty – zdrojem vodní 
sklo a SO42- ionty – zdrojem anhydrit.  

 
Problematikou výpalu fluidního popílku a vázání oxidu siřičitého se mimo jiné 

zabývala diplomová práce. [81] V této práci byly vyrobeny vzorky pouze z fluidního 
popílku (Hodonín) s přídavkem vodního skla. Bylo použito 3 druhů vodních skel – 
sodné s modulem 1,6; sodné se silikátovým modulem 3,1 a draselné s modulem 3,6. 
Popílek byl použit mletý a nemletý. Vlhkost směsi byla 18 %. Bylo vyrobeno 5 sad 
vzorků s hmotnostním obsahem vodního skla 0, 3, 6, 9 a 12 %. 

Vzorky byly vypalovány v muflové peci na teplotu 1000, 1100 a 1200 °C. 
Během výpalu probíhala analýza unikajících spalin přístrojem TESTO 300 M – I.  

Při výpalu na 1100 °C byl zaznamenán nejvyšší únik oxidu siřičitého 
v intervalu teplot 275 – 375 °C, což souvisí s rozkladem pyritu. Se zvyšující se teplotu 
už množství oxidu siřičitého ve spalinách nenarůstalo. 

Vzorky vypalované při 1200 °C  vykazovaly mírný nárůst množství SO2 
v intervalu teplot 250 – 550 °C (rozklad pyritu) Při dalším zvyšování teploty se 
hodnoty emisí začaly zvyšovat, kdy začal intenzivní rozklad anhydritu. Od teploty cca 
1050 °C dochází k rozkladu u vzorků z popílku mletého a u směsí s draselným vodním 
sklem. U vzorků s popílkem nemletým dochází k rozkladu anhydritu až v polovině 
doby izotermické výdrže. U střepu s nejvyšším množstvím vodního skla s nízkým 
modulem SO2 neuniká. 
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Obrázek 20 Porovnání rentgenogramů vzorku E (vodní sklo s m = 1,6) vypáleného při 
různých teplotách [81] 

 
Střepy bez přídavku vodního skla obsahují především anortit a gehlenit. U 

střepů s vodním sklem byly identifikovány také anortit a gehlenit a právě minerál 
nosean. S rostoucí teplotou dochází ke snižování množství anhydritu za současně 
zvyšujícího se množství výše uvedených minerálů. 

V citované diplomové práci byly provedeny pouze základní experimenty 
s cílem určit, zda je tento postup možný, či nikoliv, bez provedení hlubších analýz. 
Stávající disertační práce má za cíl na diplomovou práci navázat a rozvést zjištěné 
poznatky s cílem komplexnějšího posouzení problematiky využití fluidních popílků. 
 

4.1.2 Tektosilikáty 

Tektosilikáty jsou silikáty s prostorovou vazbou tetraedrů [SiO4]4-, které jsou 
pospojovány do třírozměrové prostorové kostry tak, že každý tetraedr se váže na své 
sousedy všemi čtyřmi rohy, takže poměr Si:O = 1:2. Taková struktura je ovšem 
valenčně zcela nasycená a neumožňuje vstup další iontů do struktury. Vznik dalších 
tektosilikátů  je umožněn jen tehdy, když je část tetraedrů [SiO4]4- nahrazena 
tetraedry  [AlO4]5- a jde tedy o tektoaluminosilikáty. 

Ve strukturách tektosilikátů vznikají mezi tetraedry dutiny poměrně značných 
rozměrů, proto jsou nejčastějšími kationy tektosilikátů velké kationy jako Na+, K+, 
Ca2+, Ba2+, méně se uplatňují malé kationy jako Mn2+, Fe2+, Mg2+, Zn2+. Malé množství 
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Si4+ a Al3+ může být nahrazeno Fe3+, P5+, Be2+, B3+ nebo Ti4+. Některé tektosilikáty 
obsahují cizí aniony, např. (OH)-, Cl-, (CO3)2-, (SO4)2-, S2-. Z řídké struktury 
tektosilikátů vyplývá i jejich poměrné nízká hustota a nízké indexy lomu. 

Do skupiny tektosilikátů patří skupina živců, např. sanidin (K,Na)AlSi3O8, 
ortoklas, mikroklin KAlSi3O8, albit NaAlSi3O8, anortit CaAl2Si2O8, aj. Do skupiny foidů, 
např. lazurit Na3Ca(Al3SiO12)S, danalit Fe2+4Be3(SiO4)3S nebo hauyne (Na,Ca)4-

8Al6Si6(O,S)24(SO4,Cl)1-2  a nosean Na8Al6Si6O24(SO4).H2O a skupina zeolitů (anacilm, 
phillipsit, laumonit, atd.) 

Foidy jsou tektosilikáty sodné a draselné, které při nedostatku SiO2 krystalizují 
v magmatu místo živců. Foidy jsou charakteristickými horninotvornými minerály 
bezkřemenných alkalických magmatitů, v nichž nahrazují živce částečně (fonolity, 
nefelinitické syenity, tefrity, bazanity) nebo úplně (leucitity, nefelinity). 
V metamorfitech ani sedimentech se nevyskytují. [49] 
 
Tabulka 28 Mineralogický systém podle Strunze[49] 

01 Prvky 
02 Sulfidy 
03 Halogenidy 
04 Oxidy 
05 Karbonáty 
06 Boráty 
07 Sulfáty 
08 Fosfáty 
09 Silikáty 
 09 F Tektosilikáty bez zeolitické H2O 
  09 FA Tektosilikáty bez přidaných aniontů 
   - nefelín, ortoklas, mikroklin, sanidin, albit, anortit, oligoklas,… 
  09 FB Tektosilikáty s přidanými anionty 
   - danalit, lazurit, sodalit, nosean, hauyne 

          10 Organické minerály 

 

4.1.3 Nosean Na8Al6Si6O24(SO4).H2O 

Minerál je pojmenován podle německého mineraloga Karla Wilhelma Nose.  Je 
bílý, šedý, červenohnědý i modrý, průhledný až průsvitný, skelně lesklý, nedokonale 
štěpný, má nerovný, až lasturnatý lom a bílý vryp. Tvoří nepravidelná zarostlá zrna a 
zrnité agregáty. Tvoří neúplnou řadu s hauynem. [49] Ve volné přírodě se nosean 
vyskytuje ve vulkanických horninách, zejména fonolitech. Naleziště byla objevena 
v Německu, USA, Maroku, Rusku nebo Číně. [1] [43][58] 
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Tabulka 29 Chemické složení noseanu z různých nalezišť [61] 

 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO Na2O K2O Cl H2O SO3 O=Cl2 
1 36,69 28,45 0,47 0,63 23,90 - 1,05 2,15 7,30 0,23 
2 34,95 24,41 1,38 4,40 19,01 0,33 0,86 1,83 8,11 0,11 
3 35,61 30,21 - - 24,49 - - 1,78 7,91 - 

Pozn. 1 – Laacher See, Německo; 2 – Covao Cape Verde; 3 – teoretické složení 

 

  
Obrázek 21 Nosean [47] 
 

 

Obrázek 22 Rentgenogram noseanu [62] 
 
Podle databáze minerálů dostupné na www.webmineral.com jsou pro 

identifikaci na RTG difraktogramu důležité peaky 23,90°, 34,09° a 13,72°. 

4.1.4 Hauyne (haüyne)  Na4Ca2Si6O22S2(SO4)Cl0,5 

Tento minerál je pojmenován na počest francouzského mineraloga jménem 
René Just Haüy. Tvoří neúplné řady s nosanem a sodalitem, dále může obsahovat 
příměsi K+ a H2O. Nejčastěji je modrý, méně často bílý, šedý, zelený, růžový, červený i 
žlutý, průhledný až průsvitný, skleně lesklý, nedokonale štěpný, má nerovný až 
lasturnatý lom a bílý až světle modrý vryp. Vytváří zrnité agregáty.[49] [43][58] 

 Ve volné přírodě se hayune vyskytuje ve vulkanických horninách, zejména 
fonolitech. Hojně byl nalezen v Itálii, USA v Německu nebo v Afghanistánu. Hauyne se 
používá pro svou barvu ve šperkařství.[1][61][62]  

 
Tabulka 30 Chemické složení minerálu z naleziště Badakhstan v Afgánistánu [61] 

 SiO2 Al2O3 CaO Na2O K2O MgO MnO SO3 
hauyne 34,28 28,70 7,11 18,04 0,09 0,00 0,03 12,54 
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Obrázek 23 Hauyne, naleziště Německo - vlevo, Itálie – vpravo [47] 
 

 

 

Obrázek 24 Rentgenogram hauyne [62] 
 

 

Obrázek 25 Rentgenogram hauyne [61] 
  

Studiem struktury hauynu se mj. zabývali kanadští mineralogové.[43] 
Struktura minerálu byla definována dvěma sadami dat měřených metodou 
rentgenové difrakční analýzy na stejném vzorku při 20 °C a -120°C. Použito bylo 
monochromatické záření MoKα pro škálu 2Θ 10° – 35°.  

Poměr atomů Al a Si je 1:1, atomy jsou rovnoměrně uspořádané v krystalové 
mřížce.  Struktura obsahuje čtyřčlenné kruhy AlO4 a SiO4 tetraedrů, které se dále 
formují do šestičlenných kruhů. Tyto kruhy vytvářejí kubicko-oktaedrické „klece“. Do 
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prostoru „klecí“ mohou vstupovat kationy Na+, K+ a Ca2+ - jsou nepravidelně rozloženy 
v mezibuněčném prostoru. Skupina SO4 se formuje do pravidelného tetraedru, 
s délkou vazby S-O 1,52 Å. 

Zjištěný teoretický chemický vzorec není elektrostaticky neutrální. Molekula 
má pozitivní náboj, který je vyvážen ionty OH-. 1 stavební buňka obsahuje 1,5 SO4, 
takže 75 % představují SO4 skupiny a zbylých 25 % OH-. V „buňce“ se tvoří kationty 
[Na3Ca.SO4]3+ (představují 75 %) a toto odpovídá molárnímu poměru 4,5 Na : 1,5 Ca  : 
1,5 SO4 na buňku. Zbývajících 25 % tvoří kationty [K2Ca.OH]3+, což odpovídá 1 K, 0,5 
Ca a 0,5 OH. Z těchto poznatků můžeme zapsat chemický vzorec hauynu jako 
Na4,5.Ca2,1.K[Al6.Si6.O24](SO4)1,5(OH)0,5, což přesně neodpovídá chemickému složení. 
Jestliže jsou přítomny pouze kationty [Na3Ca.SO4]3+, chemický vzorec bude odpovídat 
teoretickému vzorci hauynu – Na6.Ca2[Al6.Si6.O24](SO4)2.  
 

Hauyne s noseanem a se sodalitem tvoří pevné roztoky.[58] Nosean se 
sodalitem jsou isomorfní, sodalit je možné přeměnit na nosean jeho zahřátím 
v roztaveném sulfátu sodném. Dále hauyne se může přeměnit na sodalit zahřátím 
v roztoku chloridu sodného. (publikováno v r. 1932, bližší informace nejsou dány). 
[58] 
 Pro experimentální práce byly stechiometricky sestaveny směsi s různými 
poměry třech chemických látek. Pro jednotlivé koncové členy byly použity tyto 
chemické látky: pro sodalit: 6NaAlSiO4.2NaCl; pro nosean: 6NaAlSiO4.Na2SO4; pro 
hauyne: 6NaAlSiO4.2CaSO4. 
 Jednotlivé vstupní látky byly smíchány dle zvolených poměrů, dále byly 
smíchány s vodou a zahřívány ve zlatých kapslích na teplotu 600 °C po dobu 140 – 
160 hodin za současného tlaku 103 MPa. Zreagovaný materiál byl míchán v poměru 
3:1 s SiO2. 
 RTG záznamy noseanu a hauynu jsou identické kromě několika málo 
mezimřížkových vzdáleností d. Výsledné produkty byly testovány pouze kvalitativně 
RTG analýzou. Detekce jedné fáze byla důkazem pro tuhý roztok, zatímco jestliže byly 
detekovány fáze dvě, tuhý roztok nevznikl. 
 
Tabulka 31 Složení výchozích dvojsložkových směsí a analýza koncových produktů [58] 

Složení jednotlivých směsí – 
molární poměry 

nosean hauyne 
Přítomné fáze 

100 0 nos-hauyne 
90 10 nos-hauyne 
66 33 nos-hauyne 
50 50 nos-hauyne 
33 66 nos-hauyne 
0 100 nos-hauyne 
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Syntetický produkt vyrobený pomocí směsi pro nosean-hauyne se skládal 
z jedné fáze. Difrakce této fáze byla k nerozeznání od koncových členů noseanu a 
hauynu.  

 

 
Obrázek 26 Závislost mezi změnou úhlu 2Θ a molárním obsahem hauynu [58] 
  
Tabulka 32 Složení výchozích trojsložkových směsí a analýza koncových produktů [58] 

Složení jednotlivých směsí – molární 
poměry 

sodalit nosean hauyne 
Přítomné fáze 

10 90  nos-hauyne 
10  90 nos-hauyne 
90 10  sodalit, nos-hauyne 
90  10 sodalit, nos-hauyne 
50 50  sodalit, nos-hauyne 
33 66  sodalit, nos-hauyne 
66 33  sodalit, nos-hauyne 
50  50 sodalit, nos-hauyne 
33  66 sodalit, nos-hauyne 
66  33 sodalit, nos-hauyne 
19 81  nos-hauyne 
23  77 nos-hauyne 
80 20  sodalit, nos-hauyne 
80  30 sodalit, nos-hauyne 
75 25  sodalit, nos-hauyne 
25 75  nos-hauyne 
30 75  nos-hauyne 
30  70 sodalit, nos-hauyne 
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 Směsi sodalitu s noseanem – tuhé roztoky vznikaly minimálně. Čím méně 
noseanu a tím více sodalitu, dochází více ke vzniku dvou fází.. Stejná situace platí pro 
směsi hauynu se sodalitem, kromě dvou fází objevujících se ve vzorku s vyšším 
obsahem hauynu. 
 V případě noseanu a hauynu pravděpodobně existuje celá izomorfní řada mezi 
nimi.  
 Z tohoto důvodu bude v dalším textu při vyhodnocování rentgenové difrakční 
analýzy uváděn pouze minerál hayune. 
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4.2 Provádění experimentů 

4.2.1 Testování vstupních surovin 

Granulometrie 
 

Granulometrie se zjišťuje pro případné domletí vstupní suroviny. Velikost zrn 
vstupního materiálu má vliv na reakční schopnost a na slinovací proces. [42]  

Pro zjištění granulomterie vzorků byly použity dvě metody. První metodou je 
rozbor plavením. Při této zkoušce se naváží cca 50 g suchého vzorku a volně se 
rozplaví ve vodě. Poté se vzorek přemístí na síto 0,063 mm a promývá proudem vody, 
dokud neprotéká čirá voda. Zbytek na sítě se vysuší a zjistí se úbytek hmotnosti. 
Touto metodou byla zjišťována granulometrie u popílků. 
 Pro částice pod 0,063 mm byl použit zkrácený Andreasenův sedimentační 
rozbor (ČSN 72 1565). Metoda je založená na rozdílné rychlosti usazování částic 
v kapalině v závislosti na jejich velikosti (Stokesův zákon). Při této zkoušce se zjišťuje 
procentuelní zastoupení částic 0 – 2 μm, 2 – 20 μm a 20 – 63 μm. Výsledek lze 
zakreslit do Winklerova diagramu. Z 10 g vzorku a peptizačního činidla se připraví 
suspenze, která se kvantitativně převede do odměrného válce a doplní destilovanou 
vodou do 1000 ml. Na základě Stokesova vztahu se v určitých časech odebere 
z hloubky 20, resp. 100 mm 50 ml suspenze, která se následně vysuší a je možné 
vypočítat množství částic ve výše popsaných frakcích. 

Andreasenův sedimentační rozbor byl použit pro jíly a cihlářské zeminy. 
 
Mineralogické složení 
 

Metoda rentgenové difrakční analýzy slouží ke stanovení mineralogického 
složení krystalických látek. Tato metoda vychází z principu difrakce rentgenového 
záření dopadajícího na krystalickou látku. Při dopadu monochromatického svazku 
rentgenových paprsků dochází k rozptylu na atomu do všech směrů. Každý krystal 
vykazuje soubor rovnoběžných krystalových rovin, a proto vybuzené rozptýlené 
záření se interferencí v některých směrech zesiluje a produkuje difraktované záření. 
Pokud známe hodnoty mezirovinných vzdáleností jednotlivých minerálů a pokud 
známe hodnotu mezirovinných vzdáleností zkoumané látky stanovované RTG, 
můžeme určit, jaké minerály jsou v látce obsaženy. [32] 

U všech surovin bylo zjišťováno jejich mineralogické složení metodou 
rentgenové difrakční analýzy. Pro tuto zkoušku je třeba vzorek upravit mletím a 
rozetřením v achátové misce. 

V této etapě byl použit přístroj Philips PW 1170 se zářením CuKα, λ = 0,15405 
nm; se skenovaní rychlostí 1°20' . min-1. 
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Termická analýza 
 

Diferenční termická analýza (DTA) a termogravimetrická analýza (TG) se 
využívá jako identifikační i kvantitativní metoda pro hodnocení dané látky. DTA 
analýza je založena na měření rozdílu teplot mezi zkoušeným vzorkem a inertním 
standardem. Během zahřívání probíhají u řady látek reakce, jež jsou spojené 
s uvolněním nebo spotřebou tepla. Jde-li o reakce, při níž se teplo spotřebovává, jde o 
endotermní reakce, naopak pokud se teplo při reakci uvolňuje, jedná se o exotermní 
reakci. K těmto reakcím dochází například při dehydrataci, přeměně modifikací, 
tvorbě taveniny, jsou to reakce, při nichž se teplo spotřebovává. Exotermní reakce 
jsou například oxidace, krystalizace. 

V případě, že v látce dochází k těmto reakcím, projeví se na termogramu 
v podobě píků (výstupků). Z takto získané křivky jsme schopni identifikovat látku 
případně studovat kinetiku a mechanismus reakcí, případně stanovit reakční teplo 
dané látky. 

Termogravimetrická analýza poznamenává úbytky hmotnosti v postupu 
zahřívání vzorku, jež jsou často propojené s předchozími reakcemi. Známe-li 
příslušné chemické rovnice, jsme schopni využít termogravimetrické analýzy i ke 
kvantitativnímu hodnocení dané látky. [32] 

 
Analýza spalin 
 
 Pro analýzu spalin byl použit elektronický analyzátor spalin TESTO 300 M-I. 
Tento přístroj měří kontinuálně množství spalin v peci během výpalu. Je možno měřit 
tyto látky: CO, CO2, SO2. U přístroje je možno nastavit časový interval odečtu 
měřených hodnot. Pro všechny vzorky byly hodnoty odečítány v časovém intervalu 
10 sekund. Maximální měřitelná hodnota byla nastavena na 4000 ppm. 
 Výpal byl vždy realizován v laboratorní elektrické peci. V zadní stěně pece je 
umístěn otvor pro vstup ochranné korundové trubice, do níž byla zasunuta sonda 
analyzátoru. Spaliny prochází sušičkou před samotným vstupem do přístroje 
analyzátoru. Přístroj je zapojen k PC, kde pomocí softwaru firmy TESTO jsou 
kontinuálně zaznamenány zvolené parametry. 
 Při výpalu byl v peci umístěn na šamotové podložce vždy jeden vzorek o 
hmotnosti 100 g. Chlazení probíhalo samovolně v  peci.  



Ing. Lucie Vodová                                 Možnosti využití fluidních popílků v keramické technologii  

   60 

4.2.2 ETAPA 1 – Definice teplotních intervalů úniku SO2 z fluidních 
popílků při výpalu, výběr vhodného zdroje sodných iontů pro 
možnost vázání SO2 

 V první části byla tato etapa zaměřena na popis chování fluidních popílků při 
výpalu na teplotu 1200°C. Cílem bylo popsat chování vzorků pouze na bázi popílků 
Hodonín, Ledvice a Tisová za zvýšených teplot, určení počátku uvolňování SO2 a 
rychlost uvolňování v závislosti na granulometrii popílku. 

V druhé části etapy byl testován popílek z tepelné elektrárny Hodonín 
společně s látkami s obsahem sodných iontů, díky kterým je možno vázat SO2 do nově 
vznikajících minerálů (případně do taveniny).[64][81] V experimentech byly použity 
levné, běžně dostupné látky obsahující sodné ionty:  
 
- sodné vodní sklo Na2SiO3 se silikátovým modulem 1,6 
- soda Na2CO3 
- tripolyfosfát sodný Na5P3O10 
- borax Na2B4O5(OH)4.8H2O 
 
 Pro etapu 1 byly vyrobeny vzorky:  
a) pro testování čistých popílků – popílek bez úpravy granulometrie byl ovlhčen 12 % 
vody a protlačen přes síto o velikosti oka 1 mm z důvodu homogenizace vlhkosti; část 
popílku Hodonín byla pomleta a byl vyroben vzorek stejným postupem 
 
b) popílky s látkami obsahujícími sodné ionty - výrobní postup se lišil podle 
charakteru látky. Dávkování látky bylo určeno empiricky. Tekuté komponenty byly 
dávkovány do záměsové vody, práškové byly homogenizovány společně s popílkem 
v laboratorním homogenizátoru. Suchá směs byla ovlhčena 12 % vody a opět 
protlačena přes síto 1 mm 

 
Takto zhotovené granuláty byly lisovány na hydraulickém lise do kovové 

formy o rozměrech 100×50×15 mm tlakem 20 MPa.  Sušení probíhalo nejprve volně 
v laboratoři a posléze byly vzorky dosoušeny v laboratorní sušárně při teplotě 110 °C 
do konstantní hmotnosti. 

U části vysušených vzorků bylo určováno mineralogické složení ke zjištění 
působení sodných látek při hydrataci fluidního popílku. 

Po výpalu bylo u vzorků zjišťováno mineralogické složení metodou RTG 
difrakční analýzy (přístroj Philips PW 1170). 

Výpal byl realizován při teplotě 1200 °C, nárůst teploty 10 °C/min a výdrž 30 
minut na maximální teplotě. Během výpalu bylo kontinuálně zaznamenáváno 
množství SO2 ve spalinách pomocí analyzátoru spalin TESTO 300 M. Schéma měření 
je na obrázku 27. 
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Obrázek 27 Schéma analýzy spalin 
 
 

ETAPA 1 – CÍL: POPIS CHOVÁNÍ POPÍLKŮ PŘI VÝPALU 
                    VÝBĚR ZDROJE SODNÝCH IONTŮ 

VÝROBA VZORKŮ 
- lisování z drolenky 

ANALÝZA SPALIN 

ZDROJ Na+ IONTŮ 
- borax 
- soda 
-tripolyfosfát sodný 
-vodní sklo sodné 

FLUIDNÍ POPÍLEK 
- Hodonín 
- Ledvice 
- Tisová 

VÝPAL 
- 1200°C 
- 10°C/min 
-10 minut izovýdrž 

 

VÝBĚR ZDROJE 
SODNÝCH IONTŮ 

čisté popílky 
 

popílek 
Hodonín + 

sodné ionty 
 

MINERALOGICKÉ 
SLOŽENÍ 

ETAPA 2 

 
Obrázek 28 Grafické znázornění metodiky práce v první etapě 
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4.2.3 ETAPA 2 – Ověření působení sody a vodního skla na množství 
oxidu siřičitého ve spalinách 

 Na základě výsledků z první etapy byly vybrány zdroje sodných iontů, jež mají 
příznivý dopad na množství oxidu siřičitého ve spalinách. Bylo empiricky určeno 
dávkování. V této etapě byly vzorky po zkušenostech z první etapy vyráběny litím ze 
suspenze z důvodu důkladnější homogenizace sodné látky. Použity byly popílky z 
elektráren Hodonín, Ledvice a Tisová bez úpravy granulometrie. 
 Popílek s přísadou byl smíchán s cca 70 % vody a posléze byla suspenze 
homogenizována za pomocí šlehače po dobu 2 minuty. Množství vody bylo stanoveno 
odhadem tak, aby suspenze dosahovala u všech vzorků přibližně stejné konzistence. 
 Po odlití trámečků 20×20×100 mm do kovové formy byly vzorky ihned 
uloženy do sušárny a sušeny nejprve na teplotu 50 °C po dobu 2 hodin a poté byly 
sušeny při teplotě 110 °C opět 2 hodiny. Po vysušení byly vzorky odformovány a 
dosoušeny volně v laboratoři. 
 Výpal probíhal při teplotě 1150 °C s nárůstem teploty 10 °C/min a 
izotermickou výdrží 30 minut na maximální teplotě. Během výpalu byl průběžně 
zaznamenáván obsah SO2 v peci. 
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Obrázek 29 Pálicí křivka pro zkušební vzorky 
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ETAPA 2 – CÍL: VÝBĚR POPÍLKU, URČENÍ DÁVKY SODNÉ LÁTKY 

VÝROBA VZORKŮ 
- lití se suspenze 

MINERALOGICKÉ 
SLOŽENÍ 

 

ANALÝZA SPALIN 
 

ZDROJ Na+ IONTŮ 
- soda 
- vodní sklo sodné 

FLUIDNÍ POPÍLEK 
- Hodonín 
- Ledvice 
- Tisová 
 

VÝPAL 
- 1150°C 
- 10°C/min 
- 30 min izovýdrž 
 

ETAPA 1 

- VÝBĚR POPÍLKU 
- DÁVKA SODNÉ 
LÁTKY 

ETAPA 4 
 

MIKROSTRUKTURA 
 

 
Obrázek 30 Grafické znázornění metodiky práce v druhé etapě 
 
 Po výpalu bylo u vzorků určeno mineralogické složení metodou rentgenové 
difrakční analýzy. Tentokrát byl použit přístroj XRD Empyrean společně s ovládacím 
software Data Collector. 

Přístroj je v základní konfiguraci vybaven goniometrem s rentgenovou 
katodou Cu K α a detektorem PIXcel 3D. Součástí příslušenství je i robotický podavač 
až pro 45 vzorků. Přístroj je dále vybaven komorou pro analýzu fázových změn 
materiálů v průběhu zahřívání, a to až do teploty 2000 °C a v průběhu chlazení. 
Rovněž je k dispozici komora pro měření s různou vlhkostí. Přístroj je díky detektoru 
PIXCel 3D vybaven i funkcí SAXS. Tato funkce umožňuje získat informaci o struktuře 
materiálu, například o velikosti a tvaru částic. 

Komplet je vybaven softwarem pro analýzu získaných dat. Program obsahuje 
obsáhlou databázi minerálů a sloučenin pro snadnější analýzu naměřených dat. 

U vybraných vzorků byla zjišťována mikrostruktura střepu po výpalu. Použita 
byla metoda elektronové rastrovací mikroskopie (REM) pracuje tak, že na vzorek 
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dopadá tenký svazek elektronů, který dopadá postupně na všechna místa vzorku. 
Metoda REM zobrazuje body obrazu postupně, v časovém intervalu skládá body do 
výsledného obrazu. Analýza REM umožňuje získání různých výsledků, podle druhu 
emitovaných paprsků, které se převádí na viditelný obraz. Mezi největší výhody REM 
patří velmi velké zvětšení – řádově od 25× do 650 000× (různé dle typu přístroje) a 
vysoké rozlišení (0,1 nm).  

Pro měření byl použít přístroj Tescan Mira 3XMU s prvkovou sondou EDX pro 
měření ve vysokém vakuu. Je možné měření detektorem v nízkém vakuu a ve vodní 
páře. Přístroj je vybaven Schottkyho katodou - zvětšení 30× až 1 000 000×. 

4.2.4 ETAPA 3 – Chování fluidního popílku ve směsích se zeminami 
(jíly a hlínami) 

V této etapě bylo cílem definovat teplotu, při které dochází k počátku úniku 
oxidu siřičitého, a rychlost úniku SO2 u vzorků na bází zeminy a popílku. Základními 
proměnnými parametry byl způsob vytváření vzorku (výroba z plastického těsta a 
výroba z drolenky) a s tím související množství rozdělávací vody, přídavek fluidního 
popílku a teplota výpalu.  
 Teplota rozkladu čistého anhydritu je cca 1000 °C podle následující rovnice: 
[36] 

 (4.1) 
Lze předpokládat, že chování anhydritu při výpalu bude odlišné ve směsích 

s keramickými surovinami. 
 

Vytváření z plastického těsta 
Pro přípravu zkušebních vzorků byly cihlářské zeminy smíchány za sucha 

s fluidním popílkem. Směs byla homogenizována v laboratorním homogenizátoru po 
dobu 1,5 hod. 

Ze suché směsi bylo přidáním potřebného množství vody vyrobené plastické 
těsto o deformačním poměru 0,6 podle Pfefferkorna (ČSN 72 1074).[18] Zkušební 
vzorky o velikosti 100×50×20 mm byly připravovány ručním stloukáním do 
kovových forem podle ČSN 72 1565-4. [21] 

U vzorků byl také sledován vliv přídavku fluidního popílku na plastičnost těsta 
během odležení (od 1.8.2013 neplatná norma ČSN P 72 2081-14 – Fluidní popel a 
fluidní popílek pro stavební účely – Fluidní popel a fluidní popílek pro výrobu 
cihlářských pálených výrobků, v současnosti nahrazena ČSN 72 2080 - Fluidní popel a 
fluidní popílek pro stavební účely – Společná ustanovení, požadavky a metody 
zkoušení), opět pomocí Pfefferkornova přístroje.[28][27] 

Po přirozeném vysušení výlisků při laboratorních podmínkách (teplota 20 ± 

3 °C, relativní vlhkost 50 ± 5 %) byly vzorky dosoušeny v laboratorní sušárně do 
konstantní hmotnosti při teplotě 110 °C. Byla stanovena pracovní vlhkost těsta wp 



Ing. Lucie Vodová                                 Možnosti využití fluidních popílků v keramické technologii  

   65 

podle ČSN 72 1074 a délková změna sušením DS (ČSN 72 1565 – 5). Analogicky byla 
stanovována i délková změna pálením DP. [22] 

Po vysušení byly vzorky vypalovány v elektrické laboratorní peci podle dvou 
vypalovacích režimů: 

a) teplota výpalu 850 °C, nárůst teploty 3 °C / min, izotermická výdrž 2 
hod; pálicí režim, který odpovídá výpalu zdících tvarovek 

b) teplota výpalu 1050 °C, nárůst teploty 3 °C / min, izotermická výdrž 
2 hod; režim, který odpovídá výpalu střešní krytiny 
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Obrázek 31 Pálicí křivka pro vzorky z cihlářských zemin 

 
V peci byl na šamotové podložce umístěn vždy jeden vzorek. Během výpalu 

bylo sledováno množství oxidu siřičitého ve spalinách. K měření byl použit 
elektronický analyzátor spalin TESTO. 

Jednotlivé parametry pórové struktury vypálených střepů (nasákavost NV, 
objemová hmotnost OH, zdánlivá pórovitost PZ a zdánlivá hustota ZH) byly 
stanovovány podle ČSN 72 1565 – 6.[23] 
 
Vytváření suchým lisováním 

Po smíchání jílu s daným množstvím popílku následovala homogenizace 
v laboratorním homogenizátoru po dobu 1,5 hod. Suchá směs byla ovlhčena 12 % 
vody a protlačením přes síto o průměru oka 1 mm byl vytvořen granulát.  

Zkušební vzorky o rozměrech 100×50×15 mm byly vyrobeny v kovové formě 
na laboratorním lisu z granulátu, který byl připraven 24 hodin před vlastním 
vytvářením.  

Směs byla lisována lisovacím tlakem 20 MPa, tento tlak byl zvolen v souladu 
s technologií průmyslové výroby KOP. Sušení vzorků probíhalo volným uložením 
v laboratorních podmínkách při běžné teplotě cca 20 °C a před výpalem byly zkušební 



Ing. Lucie Vodová                                 Možnosti využití fluidních popílků v keramické technologii  

   66 

vzorky dosoušeny v laboratorní sušárně teplotou 105±5 °C, tj. do konstantní 
hmotnosti.  

Parametry výpalu vzorku byly následující: teplota výpalu 1200 °C, nárůst 
teploty 3 °C/ min, izotermická výdrž 2 hodiny. Během výpalu bylo také sledováno 
množství SO2 ve spalinách.  

 
 

ETAPA 3 – CÍL: POPIS CHOVÁNÍ POPÍLKU VE SMĚSÍCH SE 
ZEMINAMI 

VÝROBA VZORKŮ 
popílek Hodonín + 

zemina 

FYZIKÁLNĚ-
MECHANICKÉ 
PARAMETRY 

ANALÝZA SPALIN 

JÍLY 
- B1 
- B2 

CIHLÁŘSKÉ ZEMINY 
- Novosedly (vápenatá) 
- Týn nad Vltavou 
(nevápenatá) 

VÝPAL 
- 850°C, 1050°C, 
1200°C 
- 3°C/min 
- 30 minut izovýdrž 

drolenka 

plastické těsto 

ETAPA 4 
 

- nasákavost 
- objemová 
hmotnost 
- zdánlivá 
pórovitost 
- zdánlivá 
hustota 

 
Obrázek 32 Grafické znázornění metodiky prací ve třetí etapě 
 

4.2.5 ETAPA 4 – Návrh surovinové směsi na bázi popílku, zeminy a 
látky se sodnými ionty a ověření fyzikálně mechanických vlastností 

 Byl vybrán postup pro výrobu za sucha lisovaných keramických obkladových 
prvků. Nejprve byl v první fázi srovnán vliv popílku vysokoteplotního a fluidního (či 
jejich kombinace) na vlastnosti popílkojílového střepu. Byly vyrobeny vzorky s 40 % 
jílové vazby a 60 % popílku (Hodonín, Mělník). Byl také určován vliv granulometrie 
popílku na vlastnosti vysušeného a vypáleného střepu. 



Ing. Lucie Vodová                                 Možnosti využití fluidních popílků v keramické technologii  

   67 

V druhé fázi poslední etapy byly vyrobeny vzorky na bázi fluidního popílku, 
jílu a písku. Pro poslední etapu byly vybrány popílky z elektrárny Hodonín a Tisová. 
Zdrojem sodných iontů byla soda. 

Pro určení vlivu velikosti částic popílků byla jejich část pomleta v laboratorním 
kulovém mlýně tak, aby zbytek na sítě 0,063 mm dosahoval 5 %. 

Suché komponenty byly homogenizovány po dobu 12 hodin. Suchá směs byla 
ovlhčena 12 % vody a protlačena přes síto o velikosti oka 1,25 mm, aby byla vlhkost 
rovnoměrně rozptýlena. Takto připravený granulát byl lisován v kovové formě na 
hydraulickém lise tlakem 20 MPa. Velikost výlisků byla 100×50×15 mm. 

Vzorky byly sušeny nejprve volně v laboratoři a posléze dosoušeny při teplotě 
110 °C v sušárně. 

Vzorky byly vypáleny při 1080, 1140 a 1150 °C, nárůst teploty 10 °C/min, 
izotermická výdrž na maximální teplotě 30 minut. Jedná se o režim výpalu tzv. FAST 
(rychlovýpal, jež simuluje výpal KOP ve válečkové peci). 

 
 

ETAPA 4 – CÍL: NÁVRH POPÍLKOJÍLOVÉ SMĚSI 
OVĚŘENÍ FYZ-MECH. PARAMETRŮ 

VÝROBA VZORKŮ 
- drolenka 

ANALÝZA SPALIN 

FYZIKÁLNĚ-
MECHANICKÉ 
PARAMETRY 

popílek MĚLNÍK 
popílek HODONÍN 
jíl B1 

popílek HODONÍN 
popílek TISOVÁ 
jíl B1 
písek ST6 
soda 

VÝPAL 
- 1080°C, 

1040°C, 
1150°C 

- 10°C/min 
- 30 minut 

izovýdrž 

- nasákavost 
- objemová 
hmotnost 
- zdánlivá 
pórovitost 
- zdánlivá 
hustota 

ETAPA 1 

ETAPA 2 

ETAPA 3 

 
Obrázek 33 Grafické znázornění prací ve čtvrté etapě 
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U vzorků byly zjišťovány následující parametry: 
- pevnost v ohybu výlisků - ČSN EN ISO 10545-4 
- délkové změny sušením DS - ČSN 72 1073 
- délkové změny pálením DP a celkové DC - ČSN 72 1073 
- pevnost v ohybu - ČSN EN ISO 10545-4  
- nasákavost, objemová hmotnost, zdánlivá pórovitost, zdánlivá hustota - ČSN EN ISO 
10545-3 
- množství oxidu siřičitého v kouřových plynech 
- mineralogické složení 
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4.3 Použité suroviny a jejich vlastnosti 

4.3.1 Fluidní popílek Hodonín 

Elektrárna Hodonín patří mezi naše nejstarší provozované elektrárny. Výběr 
lokality pro její výstavbu vycházel z místních podmínek, blízkosti lignitového dolu a 
řeky Moravy. V letech 1992 – 1997 proběhla výstavba dvou fluidních kotlů, každého 
o výkonu 170 t/h páry. Problémy odpadních vod a popelovin z nových kotlů byly 
vyřešeny společným ukládáním na složišti. Po skončení rekonstrukcí došlo 
k podstatnému snížení vlivu na životní prostředí, například emise škodlivin 
v kouřových plynech poklesly na desetinu. 

Ze spalovacích procesů probíhajících při výrobě elektřiny a tepla vznikají 
vedlejší energetické produkty, které se stávají surovinou pro další zpracování a 
výrobu po splnění technických a zákonných podmínek. Jsou to: suchý ložový popel 
(certifikovaný produkt pod názvem RESAN EHO, částečně nahrazuje písek a zeminu a 
lze jej využít pro zásypy výkopů, výrobu betonových směsí, atd.; stabilizát 
(certifikovaný produkt pod názvem REHAS EHO a REHAS II EHO) je popelová malta a 
dá se využít pro výstavbu hrázových těles, rovnání terénních nerovností; úletový 
popílek (necertifikovaný produkt, není nebezpečný a dá se využít pro výrobu 
betonových směsí, cemento-popílkových suspenzí, atd.) [4] 

4.3.2 Fluidní popílek Ledvice 

Elektrárna Ledvice leží na úpatí východní části Krušných hor, mezi lázeňskými 
městy Teplice a Bílina. Tepelná elektrárna byla postavena v letech 1966 - 1969 a měla 
celkový výkon 640 MW. Po ukončení výstavby byla zdrojová základna elektrárny 
Ledvice tvořena celkem pěti energetickými výrobními bloky.  

V letech 1996 - 1998 proběhla generální oprava turbíny bloku č. 4 a výstavba 
fluidního kotle. 1. 11. 1998 byl zahájen zkušební provoz bloku č. 4 jako energetického 
zdroje v blokovém uspořádání turbíny s fluidním kotlem. Nový fluidní kotel dodala 
firma ABB Energetické systémy. Technologie fluidního kotle řeší celý komplex emisí 
plynů, oxidu siřičitého, oxidů dusíku i oxidu uhelnatého a emisí prachových částic. 

V elektrárně Ledvice je spalováno hnědé uhlí o výhřevnosti 11 - 13 MJ/kg 
z dolů Bílina. Uhlí je dopravováno přímo pásovými dopravníky ze sousední úpravny 
uhlí Ledvice buď přímo do zásobníků paliva jednotlivých kotlů nebo na manipulační 
skládku, která má kapacitu 40 000 t a zajišťuje provoz elektrárny při poruchových 
stavech v dopravě a těžbě paliva. 

Ze spalovacích procesů probíhajících při výrobě elektřiny a tepla vznikají 
vedlejší energetické produkty, které se stávají za předpokladu splnění technických 
a zákonných podmínek surovinou pro další zpracování a výrobu.  Tyto odpady 
z procesu spalování a odsíření se přepracovávají na druhotnou surovinu využitelnou 
zejména ve stavebnictví a rekultivaci vytěženého lomu Fučík. Touto surovinou je 
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stabilizát, který vzniká z koncového produktu odsíření, popílku a vody v míchacím 
zařízení. [4]            

4.3.3 Fluidní popílek Tisová 

Elektrárna Tisová leží v západní části Sokolovské pánve mezi Krušnými 
horami a Slavkovským lesem. Je nejzápadněji situovaným energetickým zdrojem 
ČEZ, a. s., a patří k nejstarším hnědouhelným elektrárnám. Vlastní výstavbu 
elektrárny lze rozdělit do dvou technologických celků ETI I a ETI II. Výstavba ETI 
I byla zahájena v r. 1954. Výstavba ETI II byla zahájena v r. 1955.  

Výstavba prvního fluidní kotle probíhala v letech 1993 – 1995, druhý fluidní 
kotel byl stavěn v průběhu let 1995 - 1997. ETI I se sběrnicovým uspořádáním tvoří 
dva fluidní kotle, každý o výkonu 350 t/h, jedna kondenzační, rovnotlaká, 
dvoutělesová turbína 57 MW, dvě turbíny 57 MW kondenzační, rovnotlaké, 
dvoutělesové, s jedním regulovaným odběrem páry a turbína 12,8 MW protitlaková, 
kombinovaná, jednotělesová. Roční výroba elektřiny se pohybuje okolo 1,6 TWh, 
dodávka tepla odběratelům okolo 1500 TJ. Palivem je sokolovské hnědé uhlí, které je 
dopravováno pásovou dopravou přímo z třídírny od dodavatele Sokolovská uhelná a. 
s. V roce 2004 bylo zahájeno spoluspalování uhlí s dřevní štěpkou do 20% množství 
uhlí na fluidních kotlích. 

V současné době je ETI držitelem platných certifikátů na tyto stavební 
výrobky:   

• Stabilizát z fluidního popela pro vyplňování vytěžených povrchových důlních 
prostor a tvarové úpravy reliéfu krajiny při rekultivačních pracích.  

• Stabilizát z popela a energosádrovce pro vyplňování vytěžených povrchových 
důlních prostor a tvarové úpravy reliéfu krajiny při rekultivačních pracích.   

• Stabilizát z fluidního popela pro zemní konstrukce a podkladní vrstvy staveb 
pozemních komunikací. 

• Struska pro vyplňování vytěžených povrchových důlních prostor. [4] 
 

4.3.4 Vysokoteplotní popílek Mělník 

Elektrárna Mělník je ze všech výroben ČEZ nejblíže Praze - leží přibližně 
třináct kilometrů pod soutokem Labe a Vltavy. Skládala se původně ze tří 
technologických celků EMĚ I, EMĚ II, EMĚ III, vybudovaných postupně v rozmezí 
konců šedesátých a sedmdesátých let jako komplex kondenzačních elektráren 
spalujících hnědé uhlí dopravované vlaky ze severočeských a západočeských dolů. 
V současnosti činí instalovaný výkon bloků v Mělníku 6 x 55 MW, 2 x 110 MW a 1 x 
500 MW.  

Vyprodukovaný energosádrovec z odsíření je pak zpracováván jako vedlejší 
energetický produkt v plné výši v přilehlém závodě Rigips na výrobu 
sádrokartonových desek. Rovněž zbytky po spalování, jako je popílek a struska jsou 
upravovány na certifikované stavební materiály pro stavební průmysl a rekultivace. 
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 Po realizaci poslední větší investice na odvodnění strusky v r. 2005 se výroba 
elektřiny a tepla díky certifikaci popílku, strusky a energosádrovce na vedlejší 
energetické produkty blíží bezodpadové technologii. 

Popílek z elektrárny Mělník obsahuje dostatečné množství tavících oxidů, což 
dává předpoklad úspěšného slinování v žáru. Jako jeden z mála popílků na trhu 
vyhovuje požadavkům norem. [4] 
 

4.3.5 Vlastnosti popílků 

Tabulka 33 Chemické složení popílků z elektráren Hodonín, Ledvice, Tisová a Mělník 

 SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO MnO K2O Na2O SO3 zž 

Hodonín 32,5 16,0 6,7 0,6 24,5 3,4 0,1 0,8 0,1 4,0 4,5 

Tisová 35,0 23,3 5,5 5,4 21,5 1,6 0,1 0,5 0,1 2,5 4,5 

Ledvice 36,7 25,4 6,5 1,8 19,5 1,1 0,1 1,5 0,3 3,3 3,8 

Mělník 57,3 29,3 5,1 1,7 2,2 1,4 0,0 1,6 0,1 0,1 1,2 

 
Tabulka 34 Zbytek na sítě 0,063 mm popílků Hodonín, Ledvice , Tisová a Mělník 

Popílek Hodonín Ledvice Tisová Mělník 
zbytek na sítě 0,063 mm 32,2 % 54,2 % 25,1 % 43,2 % 

 
Chemické složení jednotlivých fluidních popílků se příliš neliší. Všechny 

popílky obsahují okolo 33 % oxidu křemičitého. Hodonínský popílek obsahuje menší 
množství oxidu hlinitého než popílky z Tisové a Ledvic, tento popílek má také nejvyšší 
obsah oxidu vápenatého a sírového. Po stránce granulometrie se odlišuje ledvický 
popílek, který má nejvyšší obsah zrn nad 63 µm – 54,2 %. 

Chemické složení mělnického popílku se liší, hlavní rozdíl je v zastoupení 
oxidu křemičitého, hlinitého a vápenatého. 
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Obrázek 34 RTG analýza popílku Hodonín 
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Obrázek 35 RTG analýza popílku Ledvice 
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Obrázek 36 RTG analýza popílku Tisová 
  
 Záznamy z rentgenové difrakční analýzy jsou opět velmi obdobné, fluidní 
popílky obsahují zejména anhydrit a křemen, v menší míře ostatní vápenaté 
sloučeniny – kalcit, volné vápno. Fluidní popílek Tisová obsahuje navíc hematit. 
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Obrázek 37 RTG analýza klasického popílku Mělník 
 
 Způsob spalování ve vysokoteplotním kotli má za následek odlišné chemické i 
mineralogické složení popílku. V popílku Mělník je tedy zastoupen především křemen 
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a mullit. Patrná je amorfní skelná fáze, jejíž přítomnost je dokázána typickým 
obloukovitým prohnutím difrakční křivky. 

Rozdíl mezi popílky lze dobře vidět na snímcích z elektronového mikroskopu. 
Vysokoteplotní popílek obsahuje kulovitá zrna různých průměrů, zatímco fluidní 
popílek obsahuje zrna nepravidelného tvaru bez zaoblených hran. 
 

Obrázek 38 Morfologie popílku klasického vysokoteplotního (vlevo) a fluidního (vpravo); oba 
snímky REM 1500x 
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Obrázek 39 Termická analýza popílku Hodonín 
 

V teplotním intervalu do 600 °C nedochází k výrazným změnám. Výrazná 
endoprodleva je patrná v teplotním intervalu 600 – 750 °C. Dochází k rozkladu 
kalcitu. Záznamy DTA fluidních popílku Ledvice a Tisová mají velice obdobný průběh. 
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4.3.6 Jíl B1 

Jíl B1 je řazen mezi žárovzdorné vazné kaolinitické jíly. Vyznačuje se 
především dobrou slínavostí, vysokou vazností a pevným hutným střepem po výpalu. 
Používá se jako vazná a žárovzdorná složka při výrobě žárovzdorných materiál 
vysoké hutnosti a pevnosti za sucha i po výpalu. Tyto jíly jsou nezbytnou součástí při 
výrobě dlaždic, slinutých dlaždic, obkladaček, šamotů, smaltů, střešních tašek, 
elektroporcelánu, komínových vložek a užitkové keramiky. [69] 
 
Tabulka 35 Chemické složení jílu B1 

 SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO K2O Na2O zž 

B1 48,60 33,84 2,57 0,83 0,28 0,36 1,98 0,10 11,25 

 

 
Obrázek 40 RTG difraktogram jílu B1 
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Obrázek 41 Termická analýza jílu B1 

 
V průběhu stanovení se do teploty 1300 °C hmotnost jílu B1 snížila o 12,1 %. 

Nejprve dochází k odpařování adsorbované a kapilární vlhkosti. V důsledku sušení 
poklesne hmotnost vzorku ve dvou krocích o 1,2 %. Tyto děje dle DTG dosahují za 
použitých podmínek maximální rychlosti při teplotě 71 a 128 °C. Vzorek je zbavený 
prakticky veškeré vlhkosti při teplotě 160 °C. Uvedená hodnota odpovídá teplotě 
extrapolovaného konce druhého endotermního píku. Na DTA se objevuje dvojice 
endotermních píků s teplotou maxima 90 a 139 °C. K nejvýraznějšímu poklesu 
hmotnosti vzorků dochází v důsledku tepelného rozkladu jílových minerálů. Proces je 
silně endotermní a hmotnost vzorku se v v jeho průběhu snižuje o 10,9 %. Z křivky 
DTG plyne, že rychlost dehydroxilace dosahuje maxima při teplotě 501 °C. Na křivce 
DTA se objevuje 122° široký pík s teplotou maxima 505 °C. Po dehydroxilaci a 
vyhoření organických příměsí již ve vzorku neprobíhají procesy spojené se změnou 
hmotnosti. Při teplotě 968 °C se na křivce DTA objevuje ostrý exotermní pík, který 
náleží vzniku kubické fáze defektního spinelu. Při teplotě 1200 °C se nachází 
nevýrazný exotermní pík odpovídající vzniku termodynamicky stabilních fází, tj. 
mulitu a cristobalitu. Průběh termické analýzy je typický pro kaolinit typu pM – 
pseudomonoklinický. Vzorek obsahuje určité množství organických látek, které však 
s ohledem na vzhled termogramu není nikterak velké. 
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Obrázek 42 Dilatačně-kontrakční analýza jílu B1 

 
Během výpalu dochází do cca 600 °C ke zvětšování objemu střepu vlivem 

rozkladu kaolinitu (0,25 %). Následuje teplotní interval 700 – 900 °C s malým 
smrštěním střepu do 1 %. Velmi intenzivní smršťování střepu nastává v teplotním 
intervalu 900 – 1150 °C. Teplotní interval 1150 – 1300 °C je charakterizován 
pozvolným ustáváním zhutňování střepu a od 1300 °C je již třeba počítat 
s nadýmáním střepu, které se projevuje nevýrazným zvětšením objemu střepu. 

 
Obrázek 43 Granulometrie jílu B1 (Sedigraph) 

 
Jíl B1 obsahuje pouze 0,5 % částic nad 0,063 mm, nadsítný podíl na sítě 0,063 

mm je tvořen pouze křemennými zrny. 
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Obrázek 44 Analýza spalin jílu B1 při výpalu na 1200°C 

 
Jíl B1 obsahuje podíl organických látek, jejichž vyhořívání vrcholí při teplotě 

kolem 430 °C – projeví se maximálním obsahem CO ve spalinách (1177 ppm). Obsah 
oxidu siřičitého SO2 ve spalinách je identifikovatelný ve dvou teplotních intervalech. 
Při teplotě kolem 400 °C vrcholí rozklad pyritu (max. 5 ppm), k rozkladu síranů 
dochází ve dvou stupních – nejdříve od 810 °C s maximem při 985 °C (max. 123 ppm) 
a poté od asi 1160 °C s maximem na konci vypalovací křivky, tedy na konci 
izotermické výdrže při 1200 °C (max. 147 ppm) – obrázek 40. [69] 

4.3.7 Jíl B2 

Jíl B2 je řazen mezi žárovzdorné vazné kaolinitické jíly. Vyznačuje se 
především dobrou slínavostí, střední až vysokou vazností a pevným hutným střepem. 
Používá se jako vazná a žáruvzdorná složka při výrobě žárovzdorných materiálů 
vysoké hutnosti a pevnosti za sucha i po výpalu. Je součástí při výrobě dlaždic, 
slinutých dlaždic, obkladaček, šamotů, smaltů, střešních tašek, elektroporcelánu, 
komínových vložek a užitkové keramiky. 
 
Tabulka 36 Chemické složení jílu B2 

 SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO K2O Na2O zž 

B2 53,03 30,66 2,15 0,92 0,24 0,37 2,50 0,16 9,77 
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Obrázek 45 RTG difraktogram jílu B2 
 

 

Obrázek 46 Termická analýza jílu B2 
 
V průběhu stanovení se do teploty 1300 °C  hmotnost jílové suroviny B2 snížila 

o 10,4 %. Nejprve dochází k odpařování adsorbované a kapilární vlhkosti. V důsledku 
sušení poklesne hmotnost vzorku ve dvou krocích o 0,9 %. Tyto děje dle DTG dosahují 
za použitých podmínek maximální rychlosti při teplotě 63 a 127 °C. Vzorek je zbavený 
prakticky veškeré vlhkosti při teplotě 155°C. Uvedená hodnota odpovídá teplotě 
extrapolovaného konce druhého endotermního píku. Na DTA se objevuje dvojice 
endotermních píků s teplotou maxima 89 a 137 °C. K nejvýraznějšímu poklesu 
hmotnosti vzorku dochází v důsledku tepelného rozkladu jílových minerálů. Proces je 
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silně endotermní a hmotnost vzorku se v jeho průběhu snižuje o 9,4 %. Z křivky DTG 
plyne, že rychlost dehydroxilace dosahuje maxima při teplotě 497 °C. 

 

 

Obrázek 47 DKTA jílu B2 
 
Během výpalu dochází do cca 900 °C ke zvětšování objemu střepu především 

vlivem rozkladu kaolinitu (maximálně 0,4 % při 550 °C). Následuje analogické 
chování jako u jílu B1: velmi intenzívní slinování střepu nastává v teplotním intervalu 
900 – 1160 °C. Teplotní interval 1160 – 1300 °C je charakterizován pozvolným 
ustáváním zhutňování střepu a od 1300 °C je již třeba počítat s nadýmáním střepu, 
které se projevuje zvětšením objemu střepu – to je výraznější než u jílu B1. 

 

Obrázek 48 Granulometrie jílu B2 (Sedigraph) 
 
Jíl B2 obsahuje podíl organických látek, jejichž vyhořívání vrcholí při teplotě 

kolem 440 °C – projeví se maximálním obsahem CO ve spalinách (2232 ppm). Během 
výpalu vzorku jílu B2 nebyl zaznamenán žádný obsah SO2 ve spalinách. [69] 
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4.3.8 Cihlářská zemina Novosedly 

Zemina z cihelny Novosedly se používá pro výrobu tepelně izolačních tvarovek 
typu THERM. Cihlářská zemina odebraná z hliniště byla vysušena při 60 °C do 
konstantní hmotnosti a pomleta za sucha v laboratorním kulovém mlýně. 

 
Tabulka 37 Chemické složení zeminy Novosedly 

 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO Na2O K2O MgO MnO SO3 P2O5 TiO2 
Novosedly 56,43 12,70 4,40 9,80 1,70 3,00 3,33 0,04 0,62 0,07 0,11 
 

 
Obrázek 49 RTG difraktogram zeminy Novosedly 
  

Zemina z Novosedel se řadí mezi vápenaté, což je patrné na záznamu z RTG. 
V zemině se nachází jílové minerály – kaolinit, illit, malé množství montmorillonitu. 
Z neplastických složek je to především křemen a kalcit. 
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Obrázek 50 Křivky DTA a DTG cihlářské zeminy Novosedly 
  

Ze záznamu diferenční termické analýzy lze určit jednotlivé teplotní intervaly. 
Do teploty přibližně 200 °C (endotermní pík při 100 °C) dochází k dehydrataci, 
v teplotním intervalu 460–600 °C dochází k dehydroxilaci. Nejvýraznější 
endoprodleva je patrná v rozmezí teplot 750 – 850 °C, kdy dohází k dekarbonataci. 
Celkové množství CaCO3 lze určit na 16,2 %. 
 

 
Obrázek 51 Zařazení zeminy do Winklerova diagramu 
 Podle Winklerova diagramu lze zeminu zařadit do oblasti III – oblast surovin 
vhodných k výrobě tenkostěnných cihlářských výrobků. 
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4.3.9 Cihlářská zemina Týn nad Vltavou 

Tabulka 38 Chemické složení zeminy Týn nad Vltavou 

 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO Na2O K2O MgO MnO SO3 P2O5 TiO2 
Týn 66,80 15,50 5,20 1,12 0,73 2,40 1,00 0,04 0,52 0,05 0,17 
 

 
Obrázek 52 RTG difraktogram zeminy Týn nad Vltavou 

 
Zemina Týn nad Vltavou obsahuje z mineralogického hlediska jílové minerály 

kaolinit a illit, v menším množství montmorillonit. Z neplastické složky je to křemen. 
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Obrázek 53 Křivky DTA a DTG zeminy Týn nad Vltavou 
  

Při teplotě cca 130 °C nastává endotermní minimum odpovídající dehydrataci 
jílových minerálů, při teplotě přibližně 540 °C lze pozorovat opět endotermní 
prodlevu, jedná se o odchod chemicky vázané vody z jílových minerálů.  
 Zakreslením hodnot z Andreasenova sedimentačního rozboru do Winklerova 
trojúhelníku vyplývá, že zemina je vhodná pro výrobu dutých cihel a děrovaných 
tvarovek větších rozměrů. 

 
Obrázek 54 Zařazení zeminy Týn do Winklerova diagramu 
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4.3.10 Látky sloužící jako zdroj sodných iontů 

Borax Na2B4O7.10H2O 
  Borax je sodná sůl kyseliny tetraborité, tvoří velké jednoklonné krystaly, které 
jsou bezbarvé a průhledné. Hustota boraxu je 1,72 g.cm-3, vodný roztok reaguje silně 
zásaditě. Rozpustnost boraxu je 1,58 g/100 g roztoku při 10°C a 3,75 g/100g roztoku 
při 30°C. Borax se těží v Tibetu pod názvem tinkal a také v Kalifornii. Využívá se 
v zemědělství jako hnojivo, v koželužnictví, k impregnaci dřeva a jako tavivo.[35] 
 
Soda Na2CO3 

Soda je triviální název pro uhličitan sodný Na2CO3, který se v bezvodém stavu 
vyskytuje jako bílý prášek, který je nehořlavý a bez zápachu. Je rozpustná ve vodě. 
Soda se používá při výrobě skla, papíru a detergentů.  
 
Tripolyfosfát sodný Na5P3O10 

Je to bílá práškovitá látka bez zápachu, která není agresivní, hořlavá a jedovatá. 
Používá se k výrobě detergentů, v keramickém průmyslu jako plastifikátor a pro 
výrobu pracích prostředků, kde snižuje tvrdost vody a rozpouští špínu. Dále se 
používá k úpravě vody, jako disperzní činidlo v papírenském průmyslu a průmyslu 
laků a barviv, jako odmašťovač při povrchové úpravě kovů a činidlo pro zlepšování 
emailování při výrobě emailů. [37] 
 
Vodní sklo sodné 

Vodní sklo je roztok alkalických křemičitanů (sodné, draselné, lithné, atd.) ve 
vodě. Složení vodního skla bývá nejčastěji charakterizováno silikátovým modulem M, 
což je molární poměr SiO2/Na2O pro sodné sklo nebo SiO2/K2O pro draselné sklo. 
Hodnota silikátového modulu běžně vyráběných typů vodního skla leží obvykle v 
rozmezí 1,6 - 4,1. Vedle modulu se k charakterizaci vodního skla používá nejčastěji 
jeho hustota, která poskytuje informaci o koncentraci roztoku i o složení výchozího 
skla, dále viskozita a rovněž hodnota pH. Viskozita vodního skla závisí na jeho 
koncentraci a na hodnotě křemičitého modulu výchozího skla. Hodnota pH je rovněž 
funkcí chemického složení a koncentrace vodního skla. Vodní skla, jakožto roztoky 
solí silné zásady a slabé kyseliny jsou značně alkalická. 

Vodní sklo sodné se používá jako přísada do odmašťovacích, pracích a čisticích 
prostředků, jako pojivo při výrobě svařovacích drátů či pískových forem ve 
slévárnách, lepidlo v papírenském průmyslu, nebo jako aktivátor při výrobě 
geopolymerních materiálů. Pro náročné aplikace jako jsou průmyslové podlahy, 
speciální protipožární materiály, barvy se používají vodní skla méně známá – lithná, 
sodno-lithná, draselno-lithná. 

V současnosti se vodní sklo vyrábí dvěma způsoby. Jedním způsobem je tavení 
sklářského písku s alkalickými tavidly ve sklářské vanové peci při teplotě 1400 – 
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1600 °C. Roztavená sklovina se prudce zchladí a takto připravený materiál se pomocí 
hydroxidu sodného/draselného a vody rozpouští v autoklávu. 

Druhým způsobem se křemičitý písek rozpouští společně s hydroxidem a 
vodou přímo v autoklávu. Takto lze vyrábět pouze určité typy sodných vodních skel. 
[80] 
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4.4 Výsledky experimentů 

4.4.1 ETAPA 1 Definice teplotních intervalů úniku SO2 z fluidních 
popílků při výpalu, výběr vhodného zdroje sodných iontů pro 
možnost vázání SO2 

Definice teplotních intervalů úniku SO2 z fluidních popílků při výpalu 
 
Z provedené analýzy spalin vyplývá, že granulometrie popílku má vliv na 

teplotu rozkladu anhydritu. U nemletých fluidních popílků dochází k 
prudkému nárůstu množství oxidu siřičitého v kouřových plynech a během několika 
minut dosáhne množství SO2 ve spalinách hodnot přes 4000 ppm, což je hraniční 
(maximální) hodnota detekovatelná analyzátorem spalin TESTO. Teplota, při které 
dochází k tomuto jevu, je u všech testovaných popílků minimálně 1200 °C. U popílku 
z elektrárny Hodonín, který nebyl granulometricky upravován, k rozkladu dochází 
nejpozději, v čase cca 5 minut izotermické výdrže. Pomletím popílku z Hodonína 
dochází ke snížení teploty počátku úniku oxidu siřičitého. SO2 se začíná uvolňovat při 
teplotě cca 1040 °C, je však naopak patrný pozvolný nárůst hodnot. Opět však 
dosahuje limitu měřicího zařízení 4000 ppm. 
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Obrázek 55 Množství oxidu siřičitého ve spalinách u popílků Hodonín nemletý a mletý, 
Ledvice, Tisová 

 
U popílku z elektrárny Ledvice a Tisová dochází k počátku úniku dříve při 

teplotě 1200 °C, a to v prvních dvou minutách izotermické výdrže. Ledvický popílek 
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se ovšem poněkud vymyká. Protože obsahuje nejvyšší podíl zrn nad 0,063 mm, mělo 
by k počátku rozkladu anhydritu docházet později. Avšak k počátku úniku SO2 
dochází hned z počátku izotermické výdrže, dříve než u popílku hodonínského a 
tisovského. 

Teplota rozkladu anhydritu v nemletém fluidním popílku je o 200 °C vyšší a u 
mletého přibližně o 100 °C vyšší než teoretická hodnota rozkladu anhydritu čistého. 
 
Tabulka 39 Teploty počátku rozkladu anhydritu (AH), maximální obsah oxidu siřičitého ve 
spalinách u vzorků na bázi čistých popílků 

vzorek 
počátek 
rozkladu 
AH [°C] 

max. množství 
SO2 [ppm] 

teplota při max. 
množství SO2 

[°C] 

čas 
izotermické 

výdrže 
[min]1 

Hodonín mletý 1028 > 4000 1160 - 
Hodonín 1200 > 4000 1200 7 
Ledvice 1200 > 4000 1200 6 

Tisová 1200 > 4000 1200 5 
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Obrázek 56 RTG analýza vypálených popílků Hodonín, Ledvice a Tisová 
  

Mineralogické složení vypálených vzorků z fluidních popílků se mnoho neliší. 
Teplota výpalu 1200 °C je dostatečná pro veškerý rozklad anhydritu, ve vzorcích 
nebyl anhydrit detekován. 

                                                        
1 Uveden je čas v minutách, kdy bylo změřeno maximální množství SO2 ve spalinách, pokud bylo 
maximum v době izotermické výdrže. 
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Hlavními minerálními fázemi jsou vápenaté živce anortit (CaO.Al2O3.2SiO2) a 
gehlenit (2CaO.Al2O3.SiO2), které vznikají reakcí uvolňujícího se oxidu vápenatého. 
Vzorky obsahují také v menším množství křemen. Vypálený vzorek na bázi fluidního 
popílku Tisová obsahuje navíc hematit. 
 

Výběr vhodného zdroje sodných iontů pro možnost vázání oxidu siřičitého 

Dávkování přísad bylo určeno na základě výsledků z práce [81]. V uvedené 
práci byly použity 3 druhy vodních skel – sodné s modulem 1,6; sodné s modulem 3,6 
a draselné vodní sklo. Ve výše zmíněné práci bylo dosaženo příznivých výsledků 
použitím vodního skla s nízkým modulem při dávce 12 % z hmotnosti popílku. 

V experimentech bylo tedy použito opět vodní sklo sodné s modulem m=1,6; 
dále pak soda, tripolyfosfát sodný (TPFS) a borax. Jedná se o levné, běžně dostupné 
sodné látky.  

Dávkování vodního skla ve výše uvedené práci bylo odvozeno empiricky. 
Množství jednotlivých přísad bylo odvozeno od dávkování ve zmiňované práci 
s ohledem na chemický vzorec použité látky (množství sodných iontů). 

Jednotlivé dávky a forma dávek jsou uvedeny v tabulce. Pro tuto část etapy 1 
byl použit fluidní popílek z elektrárny Hodonín. 

 
Tabulka 40 Dávkování látek se sodnými ionty 

látka soda vodní sklo borax tripolyfosfát 
sodný 

dávka 6 %, 9 %, 12 % 6 %, 9 %, 12 % 6 %, 9 %, 12 % 3 %, 6 % 
forma dávky za sucha do vody za sucha do vody 

 
Za sucha byl smíchán popílek se sodou, resp. s boraxem, přičemž byla směs 

homogenizována po dobu 30 minut v laboratorním homogenizátoru. Posléze byly 
směsi ovlhčeny 12 % vody. Při dávkování za mokra byla přísada přidávána do vody. 

Vzorky o rozměrech 100x50x15 mm byly vyrobeny suchým lisováním. Po 
vysušení při 110 °C následoval výpal na teplotu 1200 °C, s nárůstem teploty 
10 °C/min a izotermickou výdrží 10 minut. 
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Obrázek 57 Množství oxidu siřičitého u vzorků s přídavky různých sodných látek 

 
V grafu na obrázku 57 jsou uvedeny hodnoty vždy pro nejvyšší dávku sodné 

látky. Z obrázku je zřejmé, že každá přísada má vliv na průběh uvolňování oxidu 
siřičitého během výpalu. Obecně lze konstatovat, že přídavek sodných iontů snižuje 
teplotu rozkladu anhydritu ve srovnání s popílkem bez jejich přídavku. 

U referenčního vzorku z čistého popílku dochází k rozkladu anhydritu až 
v době izotermické výdrže při 1200 °C, nárůst množství SO2 je velmi prudký a během 
cca 2 minut je překročeno množství 4000 ppm. Přídavek sody, boraxu a tripolyfosfátu 
sodného způsobuje, že oxid siřičitý začne ze střepu unikat v teplotním intervalu 
1050 až 1075 °C.  

Přídavek tripolyfosfátu sodného nemá pozitivní vliv na snížení obsahu SO2 ve 
spalinách, nárůst jeho množství je pozvolný. 

Přídavek sody má za následek snížení množství oxidu siřičitého na cca 1000 
ppm, maximum se objevuje až v polovině izotermické výdrže, nárůst množství SO2 je 
velmi pozvolný. Vzorek po výpalu byl přilepený k podložce vlivem vzniku vysokého 
množství taveniny, došlo k výraznému smrštění vzorku. 

Borax působí jako velmi účinné tavivo (oxid boritý patří ke sklotvorným 
oxidům), při výpalu došlo k úplnému roztavení vzorku. Také došlo k vytavení 
krystalických ok na vzorku. Oxid siřičitý se však začíná uvolňovat už při teplotě 
925 °C, nárůst jeho množství je pozvolný. Avšak po dosažení maxima při teplotě 
1075 °C a mírnému poklesu dochází k prudkému nárůstu množství SO2 a je 
překročena hodnota 4000 ppm.  

 



Ing. Lucie Vodová                                 Možnosti využití fluidních popílků v keramické technologii  

   91 

Tabulka 41 Teploty počátku rozkladu anhydritu (AH), maximální obsah oxidu siřičitého ve 
spalinách u vzorků na bázi popílku Hodonín a látky se sodnými ionty 

vzorek 
počátek 
rozkladu 
AH [°C] 

max. množství 
SO2 [ppm] 

teplota při max. 
množství SO2 

[°C] 

čas 
izotermické 

výdrže 
[min]2 

referenční 1200 > 4000 1200 12 
vodní sklo nebyl naměřen oxid siřičitý 

soda 1062 1064 1200 8 
borax 907 > 4000 1200 3 

TPFS 1050 > 4000 1200 5 

 
 

 
Obrázek 58 Vzorek s boraxem po výpalu na 1200 °C 
 

Použitím 12 % vodního skla s nízkým silikátovým modulem došlo k úplné 
eliminaci množství SO2 v kouřových plynech. Vzorek byl po výpalu také přilepený k 
podložce, nicméně smrštění vzorku bylo menší než u vzorku s přídavkem sody. 

                                                        
2 Uveden je čas v minutách, kdy bylo změřeno maximální množství SO2 ve spalinách, pokud bylo 
maximum v době izotermické výdrže. 
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Obrázek 59 Porovnání rentgenogramů vzorků fluidního popílku se sodou před výpalem a po 
výpalu na 1200 °C 
  

V této etapě bylo také zjišťováno mineralogické složení nevypáleného 
popílkového střepu s přídavkem sody. Při hydrataci dochází k substituci vápenatých 
iontů v anhydritu ionty sodnými za vzniku minerálu thenardit (Na2SO4).  

Thenardit je bezbarvý, bílý nebo různě zbarvený, průhledný až průsvitný 
minerál kosočtverečné soustavy. Vytváří zrnité  až jemnozrnné agregáty a práškovité 
nálety. Vyskytuje se v sedimentech solných jezer, vzniká na hořících haldách uhelných 
dolů, či jako krusta v okolí fumarol (otevřené spojnice zemského povrchu a zemského 
podloží, která produkuje páru a plyny v souvislosti s vulkanickou činností). Syntetický 
thenardit, známý jako Glauberova sůl, se používá v různých průmyslových oborech. 
Ve vlhkém prostředí thenardit postupně hydratuje za vzniku mirabilitu 
(Na2SO4.10H2O), který slouží jako surovina k výrobě sody. [49]  

Dále je tedy ve střepu obsažen kalcit, který vzniká hydratací volného vápna. 
Identifikován je také křemen a zbytky nezhydratovaného anhydritu. 
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Obrázek 60 RTG analýza vzorků s obsahem sodných látek po výpalu 
 
Mineralogické složení jednotlivých střepů po výpalu na 1200 °C koresponduje 

s výsledky analýzy spalin. U vypálených střepů vznikají především vápenaté živce 
anortit a gehlenit. U vzorků se sodou a vodním sklem, tedy u vzorků, kde došlo 
k eliminaci množství oxidu siřičitého při výpalu, lze identifikovat minerál hauyne. Čím 
více hauynu ve střepu vzniká, tím méně vzniká anortitu a gehlenitu. 
 

Na základě výsledků z analýzy spalin a rentgenové difrakční analýzy byly 
vybrány pro další experimenty 2 přísady – sodné vodní sklo (Na2SiO3) se 
silikátovým modulem 1,6 a uhličitan sodný bezvodý (soda) (Na2CO3). 
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4.4.2 ETAPA 2 Ověření působení sody a vodního skla na množství 
SO2 ve spalinách 

V další sadě experimentů byly využity všechny fluidní popílky bez úpravy 
granulometrie. Byla použita soda v množství 7 a 9 % hm. a vodní sklo v množství 10 a 
12 % hm., navíc byly vyrobeny vzorky s přídavkem 10 % hm. směsi sody s vodním 
sklem v daných poměrech (viz tabulka 42). Na základě praktických zkušeností z etapy 
1 byly vzorky vyráběny litím ze suspenze kvůli důkladné homogenizaci.  

Teplota výpalu byla zvolena 1150 °C, nárůst teploty 10 °C/min a izotermická 
výdrž 30 minut na maximální teplotě. Chlazení vzorků probíhalo samovolně v peci. 

 
Tabulka 42 Označení surovinových směsí 

Soda Vodní sklo Soda : Vodní sklo Popílek Značení 
7 % 9 % 10 % 12 % 1:1 2:1 1:2 

Hodonín HO HO_S7 HO_S9 HO_VS10 HO_VS12 HO_A HO_B HO_C 
Ledvice LE LE_S7 LE_S9 LE_VS10 LE_VS12 LE_A LE_B LE_C 
Tisová TI TI_S7 TI_S9 TI_VS10 TI_VS12 TI_A TI_B TI_C 
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Obrázek 61 Množství oxidu siřičitého u vzorků z popílku Hodonín s přídavkem sody, nebo 
vodního skla 
  

Přídavek vodního skla i sody způsobuje, že se anhydrit začíná rozkládat o 
60 °C dříve než je tomu u popílku čistého. Toto může být způsobeno tavicími účinky 
oxidu sodného. U všech vzorků došlo ke snížení množství oxidu siřičitého ve 
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spalinách. Nejúčinnější snížení bylo u vzorku s 10 % vodního skla, kdy maximální 
množství SO2 bylo cca 1400 ppm. Zvýšení dávky vodního skla u hodonínského 
popílku už nemá pozitivní efekt. 
 Přídavek sody snižuje množství SO2 ve spalinách přibližně na stejnou hodnotu 
v obou dávkách, kdy maximum dosahuje hodnot 2000 – 2500 ppm. 
 
Tabulka 43 Teploty počátku rozkladu anhydritu (AH), maximální obsah oxidu siřičitého ve 
spalinách u vzorků na bázi popílku Hodonín a látek se sodnými ionty 

vzorek 
počátek 

rozkladu AH 
[°C] 

max. množství 
SO2 [ppm] 

teplota při max. 
množství SO2 

[°C] 

čas 
izotermické 

výdrže 
[min]3 

HO_ref 1150 > 4000 1150 26 
HO_S7 1128 2440 1150 8 
HO_S9 1078 2195 1150 8 

HO_VS10 1145 1444 1150 19 
HO_VS12 1078 3522 1150 11 

HO_A 1107 2633 1150 8 
HO_B 1100 874 1150 5 

HO_C 1125 > 4000 1150 6 

 

 
Obrázek 62 RTG analýza střepu HO_S7 – 7 % sody s popílkem Hodonín 
 

                                                        
3 Uveden je čas v minutách, kdy bylo změřeno maximální množství SO2 ve spalinách, pokud bylo 
maximum v době izotermické výdrže. 
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Obrázek 63 RTG analýza střepu  HO_S9 - 9 % sody s popílkem Hodonín 
  

Ze zápisu RTG difrakční analýzy vyplývá, že u obou vzorků vzniká minerál 
hauyne (23,9°; 34,1°; 13,7°), anortit, gehlenit, dále je ve střepu obsaženo malé 
množství křemene. U vzorku S9 je patrné, že vzniká vyšší množství hauynu na úkor 
anortitu a také jsou peaky hauynu výraznější než u vzorku se 7 % sody. 
 

 
Obrázek 64 RTG analýza střepu HO_VS10 - 10 % vodního skla sodného s popílkem Hodonín 
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Obrázek 65 RTG analýza střepu HO_VS12 - 12 % vodního skla sodného s popílkem Hodonín 

 
U vzorků s obsahem vodního skla lze také identifikovat hauyne, ale v menším 

množství než je tomu u vzorků S7 a S9. Hlavní minerální složkou jsou minerály 
gehlenit a anortit. U vzorku VS10, kde byly nejnižší emise SO2, oxid siřičitý se tedy 
pravděpodobně vyvázal do taveniny. 
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Obrázek 66 Množství oxidu siřičitého u vzorků z popílku Hodonín s přídavkem sody a 
vodního skla v různých poměrech 
  

Anhydrit se začíná rozkládat ve stejném teplotním intervalu (1090 – 1140 °C) 
jako u vzorků S a VS. Na sadě vzorků se projevilo příznivější působení sody, čím větší 
množství sody je ve vzorku obsaženo, tím nižší množství SO2 je naměřeno.  
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Obrázek 67 RTG analýza střepu  HO_A  - 10 % směsi sody (75 %) a vodního skla (25 %) 
sodného s popílkem Hodonín 
 

 
Obrázek 68 RTG analýza střepu  HO_B - 10 % směsi sody (50 %) a vodního skla (50 %) 
sodného s popílkem Hodonín 
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Obrázek 69 RTG analýza střepu  HO_C - 10 % směsi sody (25 %) a vodního skla (75 %) 
sodného s popílkem Hodonín 
  

Výsledky rentgenové difrakční analýzy korespondují s výsledky analýzy spalin. 
Čím vyšší množství sody je ve vzorku, tím více vzniká hauynu, resp. tím méně 
anortitu. 
  

Vzorky po výpalu měly okrovou barvu, byly slinuté a celistvé. Při výpalu se 
netvořily praskliny vlivem smrštění. 

 

 
Obrázek 70 Vzorek z fluidního popílku Hodonín po vysušení a po výpalu na 1150 °C 
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Fluidní popílek z elektrárny Ledvice 
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Obrázek 71 Obsah oxidu siřičitého ve spalinách u vzorků z popílku Ledvice s přídavkem sody 
nebo vodního skla 
  

I u ledvického popílku platí, že přídavek sody a vodního skla urychluje rozklad 
anhydritu a to až o 100 °C. U všech vzorků dochází k snížení množství oxidu siřičitého 
ve spalinách ve srovnání s čistým popílkem. Maximální hodnota se pohybuje okolo 
1700 ppm. Nejnižší hodnoty dosáhl vzorek se 7 % sody – 1200 ppm. 

 
Tabulka 44 Teploty počátku rozkladu anhydritu (AH), maximální obsah oxidu siřičitého ve 
spalinách u vzorků na bázi popílku Ledvice a látek se sodnými ionty 

vzorek 
počátek 

rozkladu AH 
[°C] 

max. množství 
SO2 [ppm] 

teplota při max. 
množství SO2 

[°C] 

čas 
izotermické 

výdrže 
[min]4 

LE_ref 1150 > 4000 1150 29 
LE_S7 1093 1148 1150 13 
LE_S9 1140 1706 1150 18 

LE_VS10 1150 1629 1150 12 
LE_VS12 1085 1746 1150 5 

 
  

                                                        
4 Uveden je čas v minutách, kdy bylo změřeno maximální množství SO2 ve spalinách, pokud bylo 
maximum v době izotermické výdrže. 
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Obrázek 72 RTG analýza střepu  LE_S7 – 7 % sody s popílkem Ledvice 
 

 
Obrázek 73 RTG analýza střepu  LE_S9 – 9 % sody s popílkem Ledvice 
  

Na základě příznivých výsledků z analýzy spalin vznikl předpoklad, že i 
v tomto střepu vzniká minerál hauyne. Rentgenová difrakční analýza však tento 
předpoklad nepotvrdila. Hlavními fázemi zastoupenými ve vzorcích S7 a S9 jsou 
anortit a gehlenit, obsažen je také křemen a mullit.  
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Obrázek 74 RTG analýza střepu  LE_VS10 – 10 % vodního skla sodného s popílkem Ledvice 
 

 
Obrázek 75 RTG analýza střepu  LE_VS12 – 12 % vodního skla sodného s popílkem Ledvice 
  

Mineralogické složení vzorků s obsahem vodního skla jsou prakticky identické 
se vzorky se sodou. Hlavní minerální fází je anortit a gehlenit, v menší míře je obsažen 
křemen a mullit.  
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Obrázek 76 RTG analýza střepu  LE_A – 10 % směsi sody (75 %) a vodního skla sodného 
(25 %) s popílkem Ledvice 
 

 
Obrázek 77 RTG analýza střepu  LE_B – 10 % směsi sody (50 %) a vodního skla sodného 
(50 %) s popílkem Ledvice 
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Obrázek 78 RTG analýza střepu  LE_C – 10 % směsi sody (25 %) a vodního skla sodného 
(75 %) s popílkem Ledvice 

 
Vzorky z popílku Ledvice byly již před výpalem velmi křehké. Po výpalu byly 

vzorky značně popraskané. Vlivem smrštění při výpalu docházelo k oddělování 
jednotlivých částí vzorku v příčném směru. Vypálený střep bylo možno snadno 
rozdrtit prsty. Vzorky měly světle okrovou barvu.   

 

 

Obrázek 79 Vzorky z popílku Ledvice po vysušení a po výpalu na 1150 °C 
 

mullit 

gehlenit 
anortit 

anortit 

anortit 

gehlenit 

křemen 

křemen/mullit 



Ing. Lucie Vodová                                 Možnosti využití fluidních popílků v keramické technologii  

   105 

Fluidní popílek z elektrárny Tisová 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

990 1040 1090 1140 1150 1150 1150 1150 1150 1150

Teplota výpalu [°C]

M
n

o
žs

tv
í S

O
2
 [

p
p

m
]

TI_ref

TI_S9

TI_VS10

TI_VS12 izotermická výdrž

 
Obrázek 80 Obsah oxidu siřičitého ve spalinách u vzorků z popílku Tisová s přídavkem sody 
nebo vodního skla 
  

U vzorků s obsahem sody dochází k účinnému snížení obsahu SO2, u vzorku S9 
je to necelých 1500 ppm. Přídavek vodního skla v množství 10 % sice ovlivňuje 
množství oxidu siřičitého, je však dosaženo 3700 ppm. Při přídavku 12 % dochází 
k překročení limitu měřidla 4000 ppm. 
 
Tabulka 45 Teploty počátku rozkladu anhydritu (AH), maximální obsah oxidu siřičitého ve 
spalinách u vzorků na bázi popílku Tisová a látek se sodnými ionty 

vzorek 
počátek 

rozkladu AH 
[°C] 

max. množství 
SO2 [ppm] 

teplota při max. 
množství SO2 

[°C] 

čas 
izotermické 

výdrže 
[min]5 

TI_ref 1150 > 4000 1150 23 
TI_S9 1130 1455 1150 7 

TI_VS10 1120 3737 1150 7 
TI_VS12 1148 3729 1150 5 

TI_A 1150 75 1150 5 
TI_B nebyl zaznamenán oxid siřičitý 

TI_C 1150 3744 1150 7 

 
 

                                                        
5 Uveden je čas v minutách, kdy bylo změřeno maximální množství SO2 ve spalinách, pokud bylo 
maximum v době izotermické výdrže. 
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Obrázek 81 RTG analýza střepu  TI_S7 – 7 % sody s popílkem Tisová 
 

 
Obrázek 82 RTG analýza střepu  TI_S9 – 9 % sody s popílkem Tisová 
  

U obou vzorků se sodou vzniká minerál hauyne, velmi výrazný je peak na 24 ° 
u obou vzorků. I další peaky pro hauyne jsou výrazné, ve vzorku je obsaženo pouze 
malé množství anortitu a gehlenitu. Stejně jako u vzorku nevypáleného je 
identifikován hematit. 
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Obrázek 83 RTG analýza střepu  TI_VS10 – 10 % vodního skla sodného s popílkem Tisová 
 

 
Obrázek 84 RTG analýza střepu  TI_VS12 – 12 % vodního skla sodného s popílkem Tisová 
  

Přestože u vzorků VS10 a VS12 oxid siřičitý unikal ze střepu, vzniká při výpalu 
minerál hauyne. Na RTG záznamech jsou také patrné výrazné peaky anortitu a 
gehlenitu ve srovnání se vzorky s přídavkem sody. 
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Obrázek 85 Obsah oxidu siřičitého ve spalinách u vzorků z popílku Tisová s přídavkem sody a 
vodního skla v různých poměrech 
  

U vzorků s přídavkem směsi vodního skla a sody působí ve střepu pouze soda. 
Vzorky s množství 7,5 % a 5 % sody vykazují zanedbatelné množství oxidu siřičitého 
ve spalinách. Přídavek 2,5 % sody společně s 7,5 % vodního skla nemá pozitivní vliv 
na únik oxidu siřičitého. 

 

 
Obrázek 86 RTG analýza střepu  TI_A – 10 % směsi sody (75 %) a vodního skla sodného 
(25 %) s popílkem Tisová 
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Obrázek 87 RTG analýza střepu  TI_B 
 

 
Obrázek 88 RTG analýza střepu  TI_C 
  

Podle výsledků RTG difrakční analýzy však dochází ke tvorbě minerálů hauyne 
a nosean ve všech třech vzorcích. Přestože výsledky z analyzátoru spalin ukazují, že 
u vzorku HO_C dochází k prudkému nárůstu SO2 ve spalinách a jeho následnému 
úniku. 
 Po výpalu byly vzorky značně slinuté, docházelo k přitavení k šamotové 
podložce. Při rozbití se ulamovaly ostré kousky. Barva vzorků byla tmavě okrová, do 
zelena.         
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Obrázek 89 Vzorky z fluidního popílku Tisová po vysušení (nahoře) a po výpalu na 1150 °C 
(dole) 

 

Studium mikrostruktury vzorků po výpalu 

Pro analýzu mikrostruktury pomocí elektronové mikroskopie byl vybrán 
vzorek, u něhož byl pomocí RTG difrakční analýzy identifikován minerál hauyne. 
Konkrétně jsou tedy uvedeny snímky vzorku HO_S9 – popílek Hodonín s 9 % sody. 

Byla sledována mikrostruktura vzorku celkově a cíleně byl vyhledáván krystal 
minerálu hauyne. Vzorky byly snímány SE detektorem s využitím prvkové sondy EDX, 
aby byla ověřena přítomnost minerálu.  
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Obrázek 90 Mikrostruktura vypáleného střepu z fluidního popílku Hodonín s přídavkem 9 % 
sody 

  

 
 

Obrázek 91 Detailní snímky krystalů s označením umístění sondy EDX  (zvětšeno 15000x) 
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Obrázek 92 Prvková analýza minerálu pomocí sondy elektronového mikroskopu (krystal 
z předchozího obrázku vlevo) 
 

 
Obrázek 93 Prvková analýza minerálu pomocí sondy elektronového mikroskopu (krystal 
z obrázku 88 – vpravo) 
  

Prvková analýza pomocí sondy EDX dokazuje, že se v obou případech jedná o 
minerál hauyne – Na4Ca2Si6O22S2(SO4)Cl0,5. V krystalu je obsažena síra, vápník, sodík, 
křemík, hliník, kyslík, draslík, jež jsou všechny obsaženy v minerálu. 
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4.4.3 ETAPA 3 Chování fluidního popílku ve směsích se zeminami 
(jíly a hlínami) 

Fluidní popílek + cihlářské zeminy 

Byl použit fluidní popílek z elektrárny Hodonín a cihlářské zeminy Novosedly 
(vápenatá) a Týn nad Vltavou (nevápenatá). 
 
Tabulka 46 Složení surovinových směsí vzorků na bází cihlářské zeminy a popílku Hodonín 

Označení zemina Novosedly zemina Týn popílek 
N100 100  0 
N90 90  10 
N80 80  20 
N70 70  30 

T100  100 0 
T90  90 10 
T80  80 20 
T70  70 30 

 
Tabulka 47 Obsah rozdělávací vody pro jednotlivá cihlářská těsta 

Označení 
rozdělávací 

voda [%] 
Označení 

rozdělávací 
voda [%] 

N100 27,79 T100 18,86 
N90 34,61 T90 24,95 
N80 40,47 T80 30,17 

N70 44,66 T70 33,22 

 
Přídavek fluidního popílku ovlivňuje konzistenci plastického těsta. Obecně lze 

konstatovat, že popílek zvyšuje množství vody k dosažení optimálního deformačního 
poměru, tj. 0,6 pro cihlářství.  

Optimální množství rozdělávací vody pro novosedelskou zeminu je 27,8 %. 
Přídavek fluidního popílku 10, 20 a 30 % zvyšuje toto množství o 24,5 %, 45,6 % a 
60,5 %. U nevápenaté zeminy Týn je optimální množství rozdělávací vody 18,86 %. 
Přidáním popílku (10, 20, 30 %) se toto množství zvýší o 32,3 %, 60 % a 76 %. 

 
Přídavek 20 % popílku zvyšuje deformační poměr přibližně o 20 % po čtyřech 

hodinách odležení. Přídavek 40 % fluidního popílku má za následek zvýšení 
deformačního poměru o 48 %, po 24 hodinách je deformační poměr vyšší 2,8krát. 
V normě ČSN 72 2080 je pouze uvedeno, že výrobní surovina s přídavkem fluidního 
popílku musí zachovat parametry plasticity těsta po provozní dobu od rozdělání těsta 
po vylisování výlisku. V tomto případě splňuje požadavek normy pouze vzorek s 10 % 
fluidního popílku Hodonín. 
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Obrázek 94 Změna deformačního poměru v závislosti na čase odležení těsta 
 
 U všech vzorků pálených na 850 °C se neobjevuje oxid siřičitý ve spalinách 
z důvodu nízké teploty výpalu. Anhydrit tedy zůstává nerozložen ve střepu.  
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Obrázek 95 Množství oxidu siřičitého u vzorků skládajících se ze zeminy Novosedly a popílku 
Hodonín 
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Obrázek 96 Množství oxidu siřičitého u vzorků skládajících se ze zeminy Týn nad Vltavou a 
popílku Hodonín 
 

Při výpalu na 1050 °C již dochází k úniku oxidu siřičitého ze střepu. Dle 
předpokladu se množství oxidu siřičitého v kouřových plynech zvyšuje s podílem 
fluidního popílku ve střepu. Čím více je popílku ve střepu, tím dříve dochází k úniku 
SO2. Vzorky ze zeminy Novosedly se z hlediska emisí SO2 liší od vzorků ze zeminy 
Týn. U vzorků N se SO2 začíná uvolňovat až na počátku izotermické výdrže, maximální 
množství ve spalinách činí 109 ppm u vzorku N90, 127 ppm u vzorku N80 a 266 ppm 
u N70. 
 U vzorků vyrobených čistě ze zemin nebyl zaznamenán oxid siřičitý ve 
spalinách jak u zeminy Novosedly, tak u zeminy Týn nad Vltavou. 
 
Tabulka 48 Teploty počátku rozkladu anhydritu (AH), maximální obsah oxidu siřičitého ve 
spalinách u vzorků na bázi popílku Hodonín a cihlářských zemin 

vzorek 
počátek 
rozkladu 
AH [°C] 

max. množství 
SO2 [ppm] 

teplota při max. 
množství SO2 

[°C] 

čas 
izotermické 

výdrže 
[min]6 

N90 1050 109 1050 77 
N80 1050 127 1050 53 
N70 1050 266 1050 45 
T90 980 408 1050 6 

T80 966 1237 1050 6 

                                                        
6 Uveden je čas v minutách, kdy bylo změřeno maximální množství SO2 ve spalinách, pokud bylo 
maximum v době izotermické výdrže. 
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Vzorky T se chovají odlišně než vzorky N (z hlediska oxidu siřičitého). Ten se 
ve spalinách objevuje již od teploty cca 970 °C a jeho množství je vyšší, 408 ppm u 
T90 a 1237 ppm u T80. Zvýšením množství popílku o 10 % dochází k nárůstu 
množství SO2 ve spalinách o cca 800 ppm, tj. 303 %. 
 Důvodem je fakt, že novosedelská zemina, jako zemina vápenatá, obsahuje 
rozptýlený kalcit a dochází pravděpodobně k sekundárnímu vnitřnímu „odsíření“ 
střepu. [57]    
 
Tabulka 49 Fyzikálně-mechanické parametry vypálených střepu N a T 

Označení Teplota výpalu 
NV  
[%] 

OH 
[kg.m-3] 

PZ  
[%] 

ZH 
[kg.m-3]  

N100    850 °C 24,40 1629 39,75 2703 
 1050 °C 25,05 1621 40,61 2730 

N90    850 °C 33,44 1433 47,92 2751 
 1050 °C 34,33 1416 48,6 2754 

N80    850 °C 41,10 1299 53,39 2787 
 1050 °C 41,38 1285 53,15 2742 

N70    850 °C 45,02 1229 55,35 2753 
 1050 °C 45,76 1217 55,67 2744 

T100    850 °C 14,39 1892 27,22 2600 
 1050 °C 11,73 2012 23,60 2633 

T90    850 °C 24,21 1607 38,91 2631 
 1050 °C 21,83 1682 36,70 2657 

T80    850 °C 32,57 1420 46,25 2642 
 1050 °C 29,97 1474 44,18 2641 

T70    850 °C 36,20 1349 48,85 2638 
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Obrázek 97 Nasákavost střepů N100 – N70 při vypalovací teplotě 850°C a 1050°C 
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Obrázek 98 Objemová hmotnost střepů N100 – N70 při vypalovací teplotě 850°C a 1050°C 
  

Podle předpokladu fluidní popílek zvyšuje pórovitost střepu, což má za 
následek zhoršení fyzikálně-mechanických parametrů. U vzorků N zvýšením teploty 
výpalu nedochází k poklesu nasákavosti, resp. nárůstu objemové hmotnosti. U vzorků 
T je tomu naopak, při teplotě výpalu 1050 °C jsou vzorky méně pórovité, než při 
teplotě výpalu 850 °C. Vzorky ze zeminy Týn nad Vltavou mají lepší vlastnosti, než je 
tomu u vzorků z novosedelské zeminy, neboť zemina Týn neobsahuje vápenec, který 
svým rozkladem v žáru způsobuje zvýšenou pórovitost. 
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Obrázek 99 Nasákavost střepů T100 – T70 při vypalovací teplotě 850°C a 1050°C 
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Obrázek 100 Objemová hmotnost střepů T100 – T70 při vypalovací teplotě 850°C a 1050°C 
  

Při teplotě výpalu 850 °C ještě nedochází k rozkladu anhydritu, z hlediska 
emisí SO2 je přídavek výhodný. Předpokládá se však vznik výkvětů po styku 
vypáleného střepu s vodou.  

Úskalím používaných fluidních popílků je v tomto případě fakt, že vykazují 
hydraulické vlastnosti. V cihlářské výrobě je nutné, aby si výrobní směs zachovala 
určitou konzistenci po dobu nutnou pro správný technologický postup výroby. U 
vzorků dochází k tuhnutí střepu, deformační poměr se zvyšuje přímo úměrně 
množství popílku ve směsi. Z tohoto důvodu činí maximální možné množství popílku 
v surovinové směsi 10 %. 

Dalším faktem je, že fluidní popílek zesvětluje střep. Přestože se jedná o čistě 
estetickou záležitost, z hlediska celkového dojmu zákazníka by se mohlo jednat o 
negativní efekt. 

 

 
Obrázek 101 Vypálené střepy N a T – změna barvy v závislosti na obsahu fluidního popílku 
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Fluidní popílek + jíly 

Tabulka 50 Surovinové složení vzorků na bázi jílu B2 a fluidního popílku Hodonín 

Označení jíl B2 popílek 
B90 90 10 
B80 80 20 
B70 70 30 
B60 60 40 
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Obrázek 102 Množství oxidu siřičitého ve vzorcích B90 – B60 
  

Podle výsledku analýzy spalin je patrné, že teplota rozkladu anhydritu je nižší 
ve směsích jílem než u čistého popílku. Oxid siřičitý začíná unikat ze střepu již při 
teplotách okolo 960 °C.  
 
Tabulka 51 Teploty počátku rozkladu anhydritu (AH), maximální obsah oxidu siřičitého ve 
spalinách u vzorků na bázi popílku Hodonín a jílu B2 

vzorek 
počátek 
rozkladu 
AH [°C] 

max. množství 
SO2 [ppm] 

teplota při max. 
množství SO2 

[°C] 

čas 
izotermické 

výdrže 
[min]7 

B100 nebyl zaznamenán SO2 
B90 960 818 1200 10 
B80 989 891 1155 - 
B70 983 2367 1100 - 

B60 1021 3715 1097 - 

 

                                                        
7 Uveden je čas v minutách, kdy bylo změřeno maximální množství SO2 ve spalinách, pokud bylo 
maximum v době izotermické výdrže. 
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Obrázek 103 Detail počátku rozkladu anhydritu 

 
Čím vyšší množství popílku je ve střepu přítomno, tím vyšší je množství SO2 ve 

spalinách. Markantněji se to projevuje až při přídavku 30 %, kdy hodnoty dosahují 
2400 ppm, při 40 % popílku už je překročen limit pro měřidlo. 
 
Tabulka 52 Fyzikálně – mechanické parametry popílkojílových střepů 

Označení 
w [%] NV  

[%] 
OH 

[kg.m-3] 
PZ  

[%] 
ZH 

[kg.m-3]  
B100 39,32 0,66 2344 1,55 2382 
B90 41,13 2,80 2092 5,86 2222 
B80 49,60 13,47 1849 24,91 2463 
B70 52,93 23,63 1618 38,23 2620 
B60 55,76 26,75 1546 41,35 2636 

 
 Čím vyšší je přídavek fluidního popílku, tím je vyšší nasákavost a nižší 
objemová hmotnost a to z důvodu vyšší pórovitosti jako důsledku rozkladu 
anhydritu. V normě ČSN EN 14411 sice není definována maximální nasákavost střepu 
BIII, ale jako maximální hodnota se považuje 20 %. Proto je nejvyšší možné množství 
popílku přidávaného do střepu maximálně 20 %. 
 



Ing. Lucie Vodová                                 Možnosti využití fluidních popílků v keramické technologii  

   121 

 
Obrázek 104 Jíl B2 vypálený na různé teploty  
 

 
Obrázek 105 Popílkojílový střep s různým obsahem popílku po výpalu na 1200 °C 
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4.4.4 ETAPA 4 – Návrh surovinové směsi na bázi popílku, zeminy a 
látky se sodnými ionty a ověření fyzikálně mechanických vlastností 

Čtvrtá etapa probíhala ve dvou fázích. Nejprve byl srovnáván vliv 
vysokoteplotního a fluidního popílku a jejich kombinace na vlastnosti popílkojílového 
střepu.  

Druhá fáze kombinovala poznatky z prvních třech etap disertační práce (výběr 
popílku, zdroje sodných iontů a granulometrie) a prvních fáze čtvrté etapy. 
 

Vliv granulometrie na vlastnosti popílkojílového střepu s obsahem 
vysokoteplotního a klasického popílku 
 

Pro tuto fázi experimentů byl vybrán poměr popílek:jíl 60:40, množství 
fluidního popílku bylo určeno na 15 %. Byl zkoumán vliv granulometrie, proto sada 
vzorků byla vyrobena za použití nemletých popílků, zatímco druhá sada obsahovala 
popílky mleté. Složení jednotlivých směsí je uvedeno v tabulce 53. 

 
Tabulka 53 Složení surovinových směsí  

Popílek Jíl 
Označení 

Hodonín Mělník B1 
H0M60 – m 0 % 60 % mletý 
H15M45 – m 15 % mletý 45 % mletý 
H0M60 – n 0  % 60 % nemletý 
H15M45 – n 15 % nemletý 45 % nemletý 

40 % 

 
Jedním z důvodů použití fluidního popílku je zvýšení pevností výsušků. 

Technologie výroby vyžaduje minimální pevnost v ohybu 2 MPa, u malých rozměrů 
1,5 MPa. Přidáním mletého fluidního popílku se zvýší pevnost a také objemová 
hmotnost. Avšak u vzorků s nemletými popílky je tomu naopak. 

 
Tabulka 54 Pevnost v ohybu a objemová hmotnost výsušků 

 Ft [MPa] OH [kg.m-3] 
H0M60 – m 1,6 1522 
H15M45 – m 1,8 1571 
H0M60 – n 2,8 1546 
H15M45 - n 1,7 1407 

 
Tabulka 55 Fyzikálně-mechanické parametry vzorků po výpalu na 1080 °C 

Označení Ft OH NV DP PZ ZH 
 MPa kg.m-3 % % % kg.m-3 

H0M60 – m 25,9 1972 12,5 -8,7 25,0 2655 
H15M45 – m 18,9 1833 16,9 -5,6 30,9 2653 
H0M60 – n 21,5 1835 13,3 -5,8 22,6 2369 
H15M45 – n 9,0 1573 23,2 -4,3 26,1 2466 



Ing. Lucie Vodová                                 Možnosti využití fluidních popílků v keramické technologii  

   123 

 
Přídavek fluidního popílku má pozitivní vliv na hodnoty smrštění výpalem. 

Přídavek FP má však za následek nárůst porozity střepu z důvodu rozkladu anhydritu 
a kalcitu. Tento jev je nejvíce patrný u vzorku H15M45 - n,  vzorek nesplňuje 
požadavky normy ČSN EN 14411 na pevnost v ohybu a nasákavost střepu pro 
skupinu BIII. 
 Pomletím popílků dochází ke zvýšení smrštění výpalem, avšak zlepšují se 
výsledné fyzikálně-mechanické parametry.  
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Obrázek 106 Nasákavost a pevnost v ohybu vzorků vypálených při 1080 °C 
 
Tabulka 56 Teploty počátku uvolňování oxidu siřičitého, maximální obsah oxidu siřičitého ve 
spalinách u vzorků na bázi popílků Hodonín, Mělník a jílu 

vzorek 
počátek 

uvolňování 
SO2 [°C] 

max. množství 
SO2 [ppm] 

teplota při max. 
množství SO2 

[°C] 

čas 
izotermické 

výdrže 
[min]8 

H0M60-m 918 3202 1100 2 
H15M45-m 958 4000 1043 - 
H0M60-n 878 2009 1100 1 

H15M45-n 1015 4000 1087 - 
 

                                                        
8 Uveden je čas v minutách, kdy bylo změřeno maximální množství SO2 ve spalinách, pokud bylo 
maximum v době izotermické výdrže. 
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Obrázek 107 Množství oxidu siřičitého ve spalinách u vzorků H0M60-m, H15M45-m, H0M60-
n a H15M45-n 

 
Granulometrie popílků výrazně ovlivňuje množství SO2 ve spalinách. U mletých 

popílků dochází k počátku uvolňování oxidu siřičitého dříve, než u popílků nemletých. 
Vzorky obsahující pouze popílek Mělník dosahují hodnot 2000 ppm (nemletý) a 3000 
ppm (mletý). U vzorků s přídavkem fluidního popílku množství oxidu siřičitého 
přesahuje hodnotu 4000 ppm. 
 

 
Obrázek 108 Mikrostruktura vypálených střepů (a- H0M60-m; b-H15M45-m; c-H0M60-n; d-
H15M45-n)  
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Na snímcích z elektronového mikroskopu (obr. 108) je patrné, že přídavek 
fluidního popílků způsobuje tvorbu vyššího množství pórů (vzorky b a d), také lze 
snadno rozeznat kulové částice u popílků nemletých (c,d). 

 
Působení sody ve střepu na bázi fluidního popílku, jílu a křemičitého písku 

 
V poslední fázi čtvrté etapy byl zkoumán vliv přídavku sody na vlastnosti 

popílkojílového střepu. Na základě výsledků z předchozích etap i prvních dvou fází 
čtvrté etapy byly vybrány suroviny: fluidní popílky z elektrárny Hodonín a elektrárny 
Tisová a jako zdroj sodných iontů soda. Surovinová směs se dále skládala z jílu B1 a 
křemičitého písku ST6. Byla zvolena jednoduchá receptura skládající se pouze ze tří 
surovin, aby bylo ověřeno působení sody v popílkojílové směsi bez vlivu dalších 
surovin či přísad. 
  
Tabulka 57 Složení surovinové směsi pro výrobu zkušebních vzorků 
Jíl B1 45 % 
Křemičitý písek ST6 30 % 
Fluidní popílek Hodonín/Tisová 25 % 
Soda 5 % z hmotnosti popílku 
Voda 12 % ze suché navážky 

 
Suché komponenty (jíl, písek, popílek, soda) byly homogenizovány po dobu 12 

hodin v laboratorním homogenizátoru. Suchá směs byla ovlhčena 12 % vody a 
protlačena přes síto o velikosti oka 1,25 mm, aby byla vlhkost rovnoměrně 
rozptýlena. Takto připravený granulát byl lisován v kovové formě na hydraulickém 
lise tlakem 20 MPa. Velikost výlisků byla 100×50×15 mm. Byly vyrobeny dvě sady 
vzorků, referenční bez přídavku sody (označené HO_ref a TI_ref) a vzorky s obsahem 
sody pro srovnání vlivu této látky (označeno HO_soda a TI_soda). 

Vzorky byly sušeny nejprve volně v laboratoři a posléze dosoušeny při teplotě 
110 °C v sušárně. Vzorky byly vypalovány při teplotách 1080, 1140 °C, s nárůstem 
teploty 10 °C/min a 30minutovou výdrží na maximální teplotě. Chlazení vzorků 
probíhalo samovolně v peci. 

Vzorky pro analýzu spalin byly vypalovány při teplotě 1150 °C, s nárůstem 
teploty 10 °C/min a 30minutovou výdrží na maximální teplotě. 

Byla zkoušena pevnost v ohybu na výliscích, dále na vypálených střepech  
zjišťována délková změna pálením, nasákavost, objemová hmotnost, zdánlivá 
pórovitost, zdánlivá hustota a pevnost v ohybu. 
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Tabulka 58 Teploty počátku rozkladu anhydritu (AH), maximální obsah oxidu siřičitého ve 
spalinách u vzorků na bázi popílku Hodonín a Tisová, jílu a křemičitého písku 

vzorek 
počátek 

rozkladu AH 
[°C] 

max. množství 
SO2 [ppm] 

teplota při max. 
množství SO2 

[°C] 

čas 
izotermické 

výdrže 
[min]9 

HO_REF 915 3529 1150 6 
HO_SODA 937 3993 1150 12 

TI_REF 942 > 4000 1093 - 
TI_SODA 908 2870 1150 6 
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Obrázek 109 Detail počátku uvolňování SO2 ze střepu 
  

Jestliže je fluidní popílek smíchán se zeminou, dochází k rozkladu anhydritu 
při nižších teplotách, než je tomu u popílků čistých. Oxid siřičitý se začíná uvolňovat 
již od teploty cca 920 °C. Teplota počátku rozkladu je o 75 °C nižší, než je tomu u 
směsi popílku s jílem B2. 

Z detailního grafu analýzy spalin vyplývá, že teplota, kdy se začíná uvolňovat 
oxid siřičitý se liší. U vzorku TI_soda dochází k rozkladu dříve než u vzorku bez sody. 
Avšak u vzorku s popílkem Hodonín je tomu naopak. U popílku z elektrárny Tisová 
dochází k mírnějšímu nárůstu množství oxidu siřičitého v peci, než u popílku 
Hodonín.  
 

                                                        
9 Uveden je čas v minutách, kdy bylo změřeno maximální množství SO2 ve spalinách, pokud bylo 
maximum v době izotermické výdrže. 
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Obrázek 110 Množství SO2 v kouřových plynech 
  

Průběh výpalu zkušebních vzorků z hlediska množství oxidu siřičitého 
v kouřových plynech neodpovídá původním předpokladům. Na základě výsledků 
z etapy 2 bylo vybráno množství sody 5 %. Tato dávka měla zabránit úniku SO2 a 
zajistit jeho vázání do minerálu hauyne.  
 Přestože přídavek sody snižuje množství SO2 ve spalinách, její působení není 
tak markantní, jak tomu bylo u vzorků čistě popílkových. U vzorku HO4 je  dosaženo 
maximální hodnoty 3500 ppm. U vzorků TI dochází vlivem sody k omezení oxidu 
siřičitého v kouřových plynech, maximální hodnoty 2800 ppm je dosaženo v prvních 
5 minutách izotermní výdrže. 
 Působení sody jako látky zamezující únik oxidu siřičitého ze střepu během 
výpalu však bylo potvrzeno. 
 

Záznamy RTG analýzy vzorků s popílkem Hodonín se neliší v závislosti na 
obsahu sody. U obou vzorků jsou hlavními minerálními fázemi mullit a křemen. Ve 
střepu je obsažen také anortit. Žádný hauyne nevzniká, což odpovídá obsahu SO2 ve 
spalinách (viz obrázek 112). 
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Obrázek 111 Rentgenogram vzorku HO_ref 
 

 
Obrázek 112 Rentgenogram vzorku HO_soda 
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Obrázek 113 Rentgenogram vzorku TI_ref 
 

 
Obrázek 114 Rentgenogram vzorku TI_soda 

 
Analýza spalin u vzorků TI ukazuje, že dochází k omezení množství SO2 

v kouřových plynech. Záznamy z RTG analýzy se však výrazněji neliší. Oba vzorky 
obsahují především mullit a křemen, detekován je také anortit. Na přítomnost hauynu 
poukazuje jediný peak a to při úhlu 2Θ 24 ° (což však odpovídá peaku s nejvyšší 
intenzitou). 
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Tabulka 59 Vybrané parametry vypálených střepů 

 Tv[°C]   DP [%] NV[%] OH[kg.m-3] PZ[%] ZH[kg.m-3] 
1080 ref -2,80 12,28 2001 24,58 2653 
1080 soda -3,43 11,03 2046 22,58 2643 
1140 soda -4,83 11,41 2072 23,64 2715 
1150 ref -5,87 11,86 1995 23,67 2614 

HO 

1150 soda -6,59 11,09 2018 22,37 2600 
1080 ref -0,71 16,29 1862 30,35 2681 
1080 soda -1,64 15,96 1862 29,71 2649 
1140 soda -1,73 14,86 1875 27,85 2599 
1150 ref -1,64 15,62 1882 29,39 2655 

TI 

1150 soda -2,41 16,49 1821 30,03 2603 
 
 Se zvyšující se teplotou výpalu narůstá smrštění výpalem. Přídavek sody navíc 
také zvyšuje DP oproti vzorkům referenčním u obou fluidních popílků. Rozdíl mezi 
popílky je v hodnotách délkové změny výpalem. Vzorky s popílkem Tisová dosahují 
nižších hodnot než vzorky z popílku Hodonín. 
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Obrázek 115 Nasákavost a zdánlivá pórovitost vzorků s fluidním popílkem Hodonín 

 
Při teplotě výpalu 1080 °C snižuje soda nasákavost střepu a zvyšuje 

objemovou hmotnost. Stejný trend je zachován i při teplotě výpalu 1150 °C. Soda, 
resp. sodné ionty v ní obsažené působí jako tavivo a podporují slínání střepu. Se 
zvyšující se teplotou klesá nasákavost u vzorku referenčního. U vzorků s obsahem 
sody nasákavost kolísá, ale rozdíly jsou zanedbatelné. 

Hodnoty objemové hmotnosti korespondují s hodnotami nasákavosti a 
pohybují se v intervalu 1995 – 2072 kg.m-3.  
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Obrázek 116 Nasákavost a zdánlivá pórovitost vzorků s popílkem Tisová 

 
Z hlediska fyzikálně-mechanických parametrů, dosahují obecně méně 

příznivých hodnot vzorky s FP Tisová. U vzorků pálených při 1080 °C dosahuje nižší 
nasákavosti a zdánlivé pórovitosti vzorek se sodou. Opět se projevil tavicí účinek 
sody. Rozdíl hodnot je však pouze 0,33 %. Objemová hmotnost vzorků je totožná. 

U vzorků pálených při 1150 °C je tomu naopak – nižší nasákavost a vyšší 
objemovou hmotnost má vzorek referenční. Teplota výpalu 1150 °C je již příliš 
vysoká, dochází ke vzniku sekundární pórovitosti. 

Podle nasákavosti lze všechny vzorky zařadit do skupiny BIII – pórovinové 
obkladačky (norma ČSN EN 14411).   
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Obrázek 117 Pevnost v ohybu vzorků s fluidním popílkem Hodonín a Tisová 
  

Vzorky nesplňují požadavky normy na pevnost v ohybu pro obkladové prvky 
skupiny BIII dle normy ČSN EN 14411. Nejnižší přípustná hodnota je 15 MPa, což 
nesplňuje ani jeden vzorek z obou popílků. 

Pevnost v ohybu vzorků se pohybuje v intervalu 10 – 14 MPa, nelze pozorovat 
významný vliv sody na tento parametr. 
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4.5 Shrnutí výsledků 

 Používané popílky z tepelných elektráren Hodonín, Ledvice, Tisová a Mělník se 
liší chemickým složením a granulometrií. Nejnižší podíl na sítě 0,063 mm má popílek 
Tisová (25,1 %), následuje popílek Hodonín (32,2 %) a vysokoteplotní popílek Mělník 
(42,3 %) a nejvyšší podíl zrn nad 0,063 mm obsahoval fluidní popílek Ledvice. 

Rozdíl v chemickém složení fluidních popílků není příliš významný. Všechny 
zkoušené popílky obsahují 32 – 37 % SiO2, 16 – 25 % Al2O3 a 19 – 25 % CaO. 
Mineralogické složení je téměř totožné, popílky obsahují především anhydrit, 
křemen, kalcit a volné CaO. Ve fluidním popílku Tisová je navíc obsažen hematit. 

Mělnický popílek z vysokoteplotního spalování obsahuje 57,3 % SiO2, 29,3 % 
Al2O3 a 2,2 % CaO. Mineralogicky jsou zastoupeny především mullit a křemen. 

Mikrostruktura popílků se také liší. Fluidní popílek obsahuje především zrna 
nepravidelného tvaru, bez zaoblených hran, zatímco vysokoteplotní popílek obsahuje 
kulovitá zrna různých velikostí. 

 

  
Obrázek 118 Morfologie popílku fluidního (vlevo) a vysokoteplotního (vpravo)  
 
 Popílek z elektrárny Hodonín byl dodaný v roce 2011 a veškeré 
experimentální práce byly prováděny z této várky. V elektrárně Hodonín se však 
zvyšuje podíl spalované biomasy, tudíž i chemické a mineralogické složení popílku se 
v současnosti liší.  Předpokládá se, že v současnosti by nebylo možné hodonínský 
popílek použít právě z důvodu odlišného chemického složení. V potenciálním 
pokračování experimentálních prací je třeba toto ověřit. 
 

Etapa 1 

Granulometrie popílku má vliv na teplotu rozkladu anhydritu při výpalu 
fluidních popílků. U nemletých popílků dochází k prudkému nárůstu množství oxidu 
siřičitého ve spalinách při teplotě výpalu 1200 °C. Pomletím popílku dochází ke 
snížení teploty počátku úniku oxidu siřičitého. SO2 se začíná uvolňovat při teplotě 
nižší o přibližně 150 °C, než je tomu u popílků nemletých. Teplota rozkladu anhydritu 
ve fluidním popílku je o 100 – 200 °C vyšší než teoretická hodnota rozkladu anhydritu 
čistého. Hlavními minerálními fázemi po výpalu jsou vápenaté živce anortit a 
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gehlenit, v menším množství křemen. Vypálený fluidní popílek Tisová obsahuje navíc 
hematit. 

Přidané látky s obsahem sodných iontů mají vliv na uvolňování oxidu 
siřičitého během výpalu. Obecně lze konstatovat, že přídavek sodné látky snižuje 
teplotu rozkladu anhydritu.  

Účinek na množství oxidu siřičitého ve spalinách však měly pouze soda a vodní 
sklo sodné, tyto látky byly vybrány pro další experimentální práce. Použití boraxu 
v množství 5 % působilo značné potíže při výpalu, docházelo k roztavení vzorků. Po 
dosažení prvního maxima 1500 ppm SO2 při teplotě 1180 °C, po drobném poklesu 
dochází k překročení měřicího limitu 4000 ppm v čase izotermické výdrže.  
Tripolyfosfát sodný nijak neovlivnil množství SO2 ve spalinách a také neměl zásadní 
vliv na slinutí střepu. Oxid siřičitý postupně uniká od teploty 1050 °C a brzy je 
překročen limit 4000 ppm. 

Pro další etapu byla snížena teplota výpalu na 1150 °C. Popílky byly použity 
bez úpravy granulometrie a jako zdroje sodných iontů bylo vybráno vodní sklo sodné 
s modulem 1,6 a uhličitan sodný bezvodý, čili soda. 
 

Etapa 2 

V etapě 2 byly využity všechny fluidní popílky bez úpravy jejich granulometrie. 
Byla použita soda v množství 7 a 9 % hm. a vodní sklo v množství 10 a 12 % hm., 
navíc byly vyrobeny vzorky s přídavkem 10 % hm. směsi sody s vodním sklem. 
Teplota výpalu byla zvolena 1150 °C, nárůst teploty 10 °C/min a izotermická výdrž 30 
minut na maximální teplotě. Chlazení vzorků probíhalo samovolně v peci. 

 
Vzorky vyrobené z fluidního popílku Ledvice se chovaly odlišně než vzorky 

z popílků Hodonín a Tisová. Pravděpodobnou příčinou je granulometrie, kdy ledvický 
popílek obsahuje nad 50 % zrn větších než 0,063 mm, zatímco u předchozích 
zmiňovaných je to okolo 30 %. 

Přídavek sody i vodního skla snížil teplotu rozkladu anhydritu ve srovnání se 
vzorkem z čistého popílku, čím vyšší je dávka sodných iontů, tím nižší je teplota 
rozkladu anhydritu. Přídavek zdroje sodných iontů také snížil množství oxidu 
siřičitého ve spalinách. Na záznamech rentgenové difrakční analýzy však nebyl 
zaznamenán minerál hauyne. Hlavními vznikajícími minerálními fázemi byly u všech 
vzorků anortit a gehlenit. Po výpalu byl vzorky z ledvického popílku velice křehké  a 
rozpadaly se již po promnutí mezi prsty. Z tohoto důvodu nebyl ve čtvrté etapě již 
fluidní popílek Ledvice používán. 

 
U vzorků z fluidního popílku Hodonín lze pozorovat, že přídavek sody a 

vodního skla sodného ovlivňuje rozklad anhydritu. Čím vyšší je dávka sody, resp. 
vodního skla sodného, tím nižší je teplota, kdy dochází k počátku úniku oxidu 
siřičitého. Sodné ionty způsobují, že se anhydrit začne rozkládat při teplotách od 
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1090 °C, zatímco u vzorků na bázi čistého popílku k rozkladu dochází až v čase 
izotermické výdrže při 1150 °C. 

Mineralogické složení střepu po výpalu koresponduje s analýzou spalin. 
Příznivý vliv na vývin množství SO2 ve spalinách má soda, u vzorků s jejím obsahem 
7 % a 9 % vzniká minerál hauyne na úkor množství minerálu anortit. U vzorků 
s vodním sklem sodným sice dochází k redukci množství oxidu siřičitého, 
mineralogické složení se mírně liší. Ve vzorcích je obsažen především anortit a a 
gehlenit, hauyne je identifikován v malém množství. U směsi sody a vodního skla se 
projevuje spíše soda, avšak také dochází k omezení množství oxidu siřičitého ve 
spalinách a vzniká hauyne.  

 
U vzorků vyrobených z popílku Tisová dochází k počátku rozkladu anhydritu 

při teplotách okolo 1140 °C. Druh ani dávka sodných iontů nemají na teplotu rozkladu 
AH výrazný vliv.  Avšak pozitivně se na obsah oxidu siřičitého ve spalinách projevuje 
soda. U vzorku s 9 % sody bylo zaznamenáno maximální množství SO2 1455 ppm. U 
vzorků s 5 % a 7,5 % sody je množství SO2 téměř nulové.  

U vzorků byl nejvíce patrný vznik minerálu hauyne jak u vzorků se sodou, tak i 
u vzorků s vodním sklem sodným i u vzorků s jejich kombinací.  

 
V této druhé etapě bylo prokázáno, že použitím sody v množství 5 % dochází 

ke snížení obsahu oxidu siřičitého ve spalinách. Při výpalu vzniká nová mineralogická 
fáze hauyne. K tomuto jevu však dochází pouze u popílku Hodonín a Tisová.  

Identifikace minerálu hauyne pomocí metody rentgenové difrakční analýzy 
byla podpořena snímky z elektronového mikroskopu za současného použití sondy 
EDX pro prvkovou analýzu, kdy byl nalezen minerál hauyne a jednoznačně 
identifikován. 

 

 
Obrázek 119 Minerál hauyne, k identifikaci byla použita sonda EDX (zvětšeno 5000x) 
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Etapa 3 

 Chování samotných popílků z hlediska výpalu je odlišné, než je tomu ve 
směsích s keramickými zeminami. Teplota počátku rozkladu anhydritu se pohybuje 
v intervalu 950 – 1050 °C u vzorků s cihlářskými zeminami i jíly. Na teplotu rozkladu 
nemá vliv množství rozdělávací vody.  
 
Popílek ve směsi s cihlářskými zeminami 

Teplota výpalu cihlářských bloků je nižší než výše uvedený interval rozkladu 
anhydritu. Při použití fluidního popílku by anhydrit tedy zůstával ve střepu a vzniká 
riziko tvorby výkvětů. U střešní krytiny je teplota výpalu vyšší, nicméně na výrobky 
jsou kladeny přísnější požadavky z hlediska nasákavosti a prosákavosti, a proto nelze 
s využitím fluidního popílku u tohoto typu střepu počítat. 
 Hydraulické vlastnosti popílku lze využít pro zvýšení pevnosti syrových 
střepů, stejná vlastnost však nesmí negativně zasahovat do technologického procesu 
vytváření výrobků. Z tohoto důvodu se jeví vhodný maximálně 10% přídavek popílku 
k surovinové směsi pro plastické těsto. Vyšší dávky fluidního popílku způsobují 
zvýšení hodnot deformačního poměru, zhoršuje se zpracovatelnost plastického těsta 
již po 4 hodinách od zamísení s vodou. 

Použitím fluidního popílku s vápenatou cihlářskou zeminou dochází 
k vnitřnímu odsíření. Toto se projevuje nižším obsahem oxidu siřičitého ve spalinách 
ve srovnání se vzorky se zeminy nevápenaté. Při stejném hmotnostním obsahu 
fluidního popílku je u vápenaté zeminy 3-10x nižší množství SO2 ve spalinách. 

Fluidní popílek působí jako lehčivo. Při 30% přídavku popílku nasákavost 
vzrostla až o 20 % u střepů na bázi obou zemin. Je třeba také uvážit výkvětotvornost 
vypáleného střepu. Proti tvorbě výkvětů je přidáván do surovinové směsi uhličitan 
barnatý, který je však prudce jedovatý. 
 
Popílek ve směsi s jíly 

Vzorky vyrobené ze směsi fluidního popílku a jílu vykazují podobný trend jako 
vzorky na bázi popílku a cihlářských zemin. Čím vyšší je přídavek fluidního popílku, 
tím vyšší je množství rozdělávací vody při zachování stejného deformačního poměru. 

S rostoucím množstvím fluidního popílku ve střepu narůstá obsah SO2 ve 
spalinách, zvyšuje se teplota počátku rozkladu anhydritu a také se snižuje teplota, kdy 
je dosaženo maximálního množství oxidu siřičitého ve spalinách. 

Fluidní popílek působí jako lehčivo. Výpalem při 1200 °C dochází ke zvyšování 
nasákavosti s rostoucím podílem popílku ve střepu. Čistý jíl B2 je po výpalu na 
1200 °C slinutý, nasákavost je 0,66 %. 10% přídavek popílku zvyšuje nasákavost na 
2,8 %, dalším zvýšením množství popílku na 20 % již nasákavost dosahuje 13,47 %. 
Vzorky s obsahem 30; resp. 40 % popílku měly nasákavost 23,63; resp. 26,75 %. 
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Obrázek 120 Nasákavost vzorků s různými poměry jílu B2 a fluidního popílku 
 

Etapa 4 

Čtvrtá etapa si kladla za cíl ověření poznatků získaných v prvních třech 
etapách disertační práce. Etapa byla rozdělena na dvě podetapy.  

V první části bylo ověřeno působení fluidního a vysokoteplotního popílku na 
vlastnosti popílkojílového střepu ze zaměřením na vliv granulometrie popílků.  

U vzorku s obsahem vysokoteplotního popílku Mělník 60 % dochází k úniku 
oxidu siřičitého při nižších teplotách, než je tomu u vzorků s obsahem mělnického 
popílku 45 %. Avšak maximální množství oxidu siřičitého je u těchto vzorků nižší, u 
vzorků s fluidním popílkem je překročeno 4000 ppm. Úprava granulometrie se 
projevuje u fluidního popílku, kdy u mletého popílku se sníží teplota rozkladu 
anhydritu o přibližně 60 °C. 

Přídavek fluidního popílku má příznivý vliv na délkové změny výpalem, ale 
zhoršuje fyzikálně mechanické parametry střepu po výpalu ve srovnání se vzorky bez 
FP. Výhodnější je použít fluidní popílek mletý, neboť zhoršení charakteristik není tak 
markantní. 

 
V druhé části čtvrté etapy bylo ověřováno působení sody na eliminaci 

množství oxidu siřičitého v kouřových plynech při použití fluidního popílku 
v popílkojílovém střepu. 

V použitých surovinových směsích byla dávka fluidního popílku 20 %.  Toto 
množství bylo určeno na základě výsledků ve třetí etapě. 

Analýza spalin a rentgenová difrakční analýza potvrdily příznivé působení 
sody na proces rozkladu anhydritu u fluidního popílku z elektrárny Tisová. U vzorků 
se objevuje nižší množství oxidu siřičitého v kouřových plynech. Vzorky splňují 
požadavek normy ČSN EN 14411 na nasákavost, nesplňují však požadovaný limit pro 
pevnost v ohybu (platí pro obkladové prvky skupiny BIII). 
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U vzorků s fluidním popílkem Hodonín nebylo prokázáno příznivé působení 
sody. Metodou RTG difrakční analýzy nebyl identifikován minerál hauyne. Oproti 
vzorkům z popílku Tisová mají vzorky příznivější hodnoty nasákavosti a pevnosti 
v ohybu. Avšak i zde není splněn požadavek pro obkladové prvky skupiny BIII na 
minimální pevnost stanovený v normě ČSN EN 14411. 
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5. ZÁVĚR 

Disertační práce se zaměřuje na možnosti využití fluidních popílků 
v keramické technologii. V současné době je všeobecně kladen důraz na ekologické 
aspekty výroby nejen stavebních hmot. V celosvětovém měřítku jsou podporovány 
činnosti spojené s ochranou životního prostředí, tj. úspora přírodních surovin, či 
nakládání s odpady jejich využitím. Téma disertační práce je tedy velice aktuální. 

Vzhledem k tomu, že v České republice je většina elektrické energie dodávána 
tepelnými elektrárnami, vzniká také každoročně odhadem 13 – 13,5 milionů tun 
vedlejších energetických produktů, přičemž fluidní popílek zaujímá cca 10 %. 
Klasický vysokoteplotní popílek je už úspěšně ve stavebnictví všeobecně používán. 
Fluidní popílek díky svému specifickému složení zaujímá marginální postavení 
v oblasti výzkumu. V současnosti jsou prováděny experimenty v oblasti nepálených 
staviv. V oblasti pálených staviv (keramika) je tato práce ojedinělá a její poznatky 
mohou být dále aplikovány a rozvíjeny. 

V teoretické části disertační práce je provedena rešerše prací zabývajících se 
využitím popílků v rozličných oblastech průmyslu výroby stavebních hmot a dílců. 
V zahraniční literatuře je zmiňován fluidní popílek především v oblasti geopolymerů 
[40][41][76], betonů[51][78][79], jsou zkoumány vlastnosti popílku vzhledem k jeho 
hydrataci [39][77]. Aplikace za zvýšených teplot je zmiňována u tzv. sklokeramiky 
[33][34]. V tuzemské literatuře jsou uváděny možnosti použití fluidního popílku pro 
výrobu pórobetonu, izolačních hmot [52], či v cementářství (řešení problematiky 
emisí oxidu uhličitého [38].  

Fluidní popílek se stává atraktivní alternativní surovinou, výzkum a vývoj se 
rozšiřuje do více oblastí. K tomuto jevu přispívá i příznivá situace na „trhu“ 
s vedlejšími energetickými produkty. Fluidní popílek je na rozdíl od vysokoteplotního 
popílku prozatím snadno dostupný. Dalším faktorem je úprava legislativy týkající se 
limitů pro oxidy dusíku. Od 1.1 2016 vstupuje platnost nižších limitů pro NOx. Při 
procesu denitrifikace je často z finančních důvodů volena metoda selektivní 
nekatalytické redukce. Při klasickém vysokoteplotním spalování je do prostoru 
spalovací komory nastřikován roztok močoviny nebo čpavkové vody. To vede ke 
kvalitativní změně produkovaných popílků a nelze je použít do betonu či do 
směsných pojiv. [65] 

 
Práci byly zvoleny fluidní popílky z tepelných elektráren Hodonín, Ledvice a 

Tisová. V tepelné elektrárně Hodonín je spalován lignit společně s biomasu, zatímco 
ledvická i tisovská elektrárna spalují hnědé uhlí. 
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Experimentální část práce je možno rozdělit do dvou bloků. Etapy 1, 2 a 3 se 
věnovaly základnímu výzkumu chování fluidních popílků čistých, či ve směsích.  

Závěry z prvních tří etap lze shrnout do několika bodů: 
 

Etapa 1 – Definice teplotních intervalů úniku SO2 z fluidních popílků při výpalu, výběr 
vhodného zdroje sodných iontů pro možnost vázání SO2 

o teplota, kdy se začíná uvolňovat oxid siřičitý je 1200 °C u čistých fluidních 
popílků nemletých 

o granulometrie popílku ovlivňuje teplotu rozkladu anhydritu, pomletím 
popílku dochází ke snížení teploty rozkladu o cca 150 °C 

o přídavek sodných iontů do popílku snižuje teplotu rozkladu anhydritu, ta se 
liší pro jednotlivé přísady 

o přídavek sody a sodného vodního skla s nízkým modulem k čistému popílku 
snižuje či zcela eliminuje množství SO2 v kouřových plynech 

 
Etapa 2 – Ověření působení sody a vodního skla na množství oxidu siřičitého ve 
spalinách 

o při výrobě zkušebních vzorků a následně po jejich výpalu se ukázal jako 
nevhodný popílek Ledvice, vzorky byly křehké a rozpadaly se; výpalem 
docházelo k příčnému praskání vzorků 

o přestože došlo k omezení množství SO2, nebyl ve střepech identifikován 
hauyne 

o výsušky vzorků Hodonín a Tisová dosahují dostatečných manipulačních 
pevností, po výpalu jsou vzorky slinuté, nedochází k praskání 

o soda má příznivější vliv na množství oxidu siřičitého ve spalinách ve srovnání 
s vodním sklem 

o u vzorků se směsí sody a vodního skla se projevil pouze pozitivní vliv sody 
o u vodního skla nebylo ověřeno jednoznačné působení na omezení SO2 ve 

spalinách 
o mineralogické složení odpovídá záznamům z analýza spalin; vzniká minerál 

hauyne 
o minimální množství sody pro tvorbu minerálu hauyne je 5 % z hmotnosti 

popílku 
 
Etapa 3 – Chování fluidního popílku ve směsích se zeminami (jíly a hlínami) 

o při výpalu na 850 °C nedochází k rozkladu anhydritu, který zůstává ve střepu 
o hrozí riziko tvorby výkvětů 
o zvýšením teploty výpalu již dochází k rozkladu anhydritu, teplota rozkladu se 

liší u jednotlivých zemin 
o u nevápenaté zeminy se oxid siřičitý začíná uvolňovat již při cca 975 °C; 

maximální množství je 1200 ppm u 20% přídavku 



Ing. Lucie Vodová                                 Možnosti využití fluidních popílků v keramické technologii  

   141 

o u vápenaté zeminy dochází k rozkladu AH později a to v době izotermické 
výdrže na 1050 °C, ve srovnání se stejným vzorkem nevápenaté zeminy je 
maximální množství SO2 pouze asi 250 ppm 

o přídavek fluidního popílku zhoršuje fyzikálně mechanické parametry 
o u vápenaté zeminy je zhoršení vlastností znásobené rozkladem přítomného 

kalcitu 
o hydraulické vlastnosti popílku způsobují tuhnutí plastického těsta 
o na základě dvou předchozích závěrů je maximální doporučené množství 

popílku pro cihlářská těsta 10 % 
o fluidní popílek zesvětluje střep, přestože jde čistě o estetickou záležitost, je 

potřeba na tento fakt brát ohled 
o smíchání fluidního popílku s jílem dochází při výpalu k rozkladu anhydritu 

také od cca 975 °C 
o nasákavost střepu s rostoucím obsahem fluidního popílku rapidně roste 
o vyhodnocením analýzy spalin a fyzikálně-mechanických parametrů lze určit 

maximální množství popílku 20 % 
o v kombinaci s jílem se nijak výrazně nemění barva střepu po výpalu 

 
Čtvrtá etapa je zaměřena na aplikovaný výzkum – na základě předchozích etap 

byla vybrána technologie za sucha lisovaných obkladových prvků skupiny BIII. 
 

Etapa 4 – Návrh surovinové směsi na bázi fluidního popílku, zeminy a látky se sodnými 
ionty a ověření fyzikálně mechanických parametrů 

o vzorky byly vyráběny suchým lisováním, cílem bylo použít 20 % popílku ve 
směsi s jílem a křemičitým pískem k ověření působení sody 

o byly použity popílky Hodonín a Tisová 
o u vzorků s popílkem Hodonín nebylo dokázáno příznivé působení sody; na 

záznamu z rentgenové difrakční analýzy nebyl patrný rozdíl mezi vzorkem bez 
sody a se sodou 

o u vzorků s popílkem Tisová bylo snížené množství oxidu siřičitého 
o rentgenová difrakční prokázala vznik malého množství minerálu hauyne 
o vzorky splňují požadavky normy pro skupinu BIII z hlediska nasákavosti, 

nesplňují však požadavek na minimální pevnost v ohybu 
 

Závěrem je třeba zdůraznit, že předkládaná disertační práce přináší širší pohled 
na chování fluidních popílků při výpalu na teploty běžné v cihlářství a při výrobě 
keramických obkladových prvků. Zkoumaná problematika nebyla doposud 
publikována, jedná se tedy o práci ojedinělou. 

Fluidní popílek je surovina s potenciálem pro použití i v keramické technologii. 
Bylo prokázáno, že je možné zamezit úniku oxidu siřičitého při jeho výpalu dodáním 
zdroje sodných iontů. Tím vznikají nové minerály hayune (Na4Ca2Si6O22S2(SO4)Cl0,5) a 
nosean (Na8Al6Si6O24(SO4).H2O), jež mají ve své struktuře vázány (SO4)2- ionty. Jelikož 
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minerály hauyne a nosean tvoří izomorfní směsi, kdy ne vždy lze jednoznačně určit 
koncové členy, je v práci uváděn pouze minerál hauyne. 

Opět je třeba zdůraznit také hledisko ekonomické, kdy použití alternativní, 
levné suroviny znamená úsporu surovinových nákladů. A také hledisko ekologické, 
jež patří v současnosti mezi prioritní v celosvětovém měřítku.  

Disertační práce může sloužit jako výchozí zdroj informací pro další navazující 
práce.  

 

Podmínky, za kterých lze fluidní popílek použít v keramické 
technologii jsou tedy následující: 

 
o fluidní úletový popílek z elektrárny Tisová 
o maximální přidávané množství popílku 20 % 
o úprava granulometrie 
o přídavek sody v minimálním množství 5 % hmotnostních z navážky 

popílku 
o výroba z drolenky, lisování  
o teplota výpalu v intervalu teplot 1050 – 1100 °C 
o keramické obkladové prvky skupiny BIII dle ČSN EN 14411 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A 
SYMBOLŮ: 

AH  anhydrit 
DC  délková změna celková 
DP  délková změna pálením 
DS  délková změna sušením 
DTA   diferenční termická analýza 
DTG  derivace termogravimetrické křivky 
EDX  energy dispersive X-ray analysis 
Ft  pevnost v ohybu 
KOP  keramické obkladové prvky 
NV  nasákavost 
OH  objemová hmotnost 
PZ  zdánlivá pórovitost 
RTG  rentgen 
REM  rastrovací elektronová mikroskopie 
TG  termogravimetrická analýza 
TPFS  tripolyfosfát sodný 
Tv  teplota výpalu 
w  vlhkost 
ZH  zdánlivá husota 
 


