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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.  

Se zpřísněnými legislativními požadavky týkající se problematiky 
ochrany životního prostředí došlo v mnoha tepelných elektrárnách spalujících 
uhlí k instalaci fluidních kotlů. Zvýšila se tedy produkce fluidních popílků a je 
nutné se zabývat možnostmi jeho dalšího použití jako druhotné suroviny. 

  
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.  

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. 

 
2  TEORETICKÁ ČÁST 

Fluidní popílek vzniká fluidním spalováním jemně mletého paliva 
společně s vápencem nebo dolomitem. Spalovací proces probíhá při teplotách 
cca 750 – 850 °C, tlaku 0,1-2,0 MPa. Účinnost spalování dosahuje až 91 %.  

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, dále pak 
v portlanditu, sádrovci, kalcitu, či jako volný oxid vápenatý. V menší míře může 
být obsažen křemen, metakaolinit, ettringit, hematit, magnetit, atd. [4] 

Obsah anhydritu a volného CaO způsobuje, že po rozmíchání s vodou 
tvrdne a tuhne, tzn. že popílek vykazuje hydraulické vlastnosti.  
 

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. 

 Jednou z prvních zmínek je série článků od F. Srbka o možnostech 
využívání elektrárenských popílků. [13][14] Dosažené výsledky naznačují 
vhodnost popílkojílových směsí k úspěšné výrobě glazovaných dlaždic a 
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obkladaček. Jsou zde také nastíněny možnosti použití popílku jako surovinu pro 
získávání vzácných chemických prvků. 

V posledních cca 20 letech se výzkum v ČR 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.[12][17] 

V souvislosti s instalací fluidních kotlů v 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 zahraniční literatuře jsou uváděny výsledky experimentů, kde je 
fluidní popílek využit jako součást betonů, geopolymerů, podkladních vrstev 
vozovek, či tzv. sklokeramiky.[3][5] [8][14][15] 

 
 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).[1] 
 
Tabulka 1 Vybrané požadavky na keramické obkladové prvky dle normy ČSN EN 14411 [1] 

 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 
 

Cihlářské výrobky zaujímají největší objem ve výrobě stavební keramiky. 
Patří sem zdící tvarovky pro svislé konstrukce, prvky pro vodorovné 
konstrukce a střešní krytina.  

 
3  CÍL PRÁCE 

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  



 6 

- určení teploty rozkladu anhydritu, množství SO2 v kouřových plynech. - 
eliminace množství SO2 ve spalinách jejich vázáním do nově vznikajících 
minerálů pomocí sodných iontů. 

 
2. URČENÍ DRUHU A DÁVKY ZDROJE SODNÝCH IONTŮ VEDOUCÍ 

K ELIMINACI SO2 V KOUŘOVÝCH PLYNECH 
- výběr příslušných chemických látet, které účinně omezují množství oxidu 
siřičitého ve spalinách.  

  
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: 

- složení surovinové směsi (různé poměry jílů nebo cihlářské zeminy a 
popílku, zdroj fluidního popílku) 

- množství rozdělávací vody (vytváření z plastického těsta a vytváření 
suchým lisováním) 

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

 
4. VÝROBA A ZKOUŠENÍ VZORKŮ 

- návrh optimálního složení surovinové směsi na bázi jílu / cihlářské zeminy, 
fluidního popílku a případných aditiv:  
 
4  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 TEORETICKÉ PODKLADY DISERTAČNÍ PRÁCE 

Myšlenková základna pro tuto práci vznikla na základě výsledků 
experimentálních prací prováděných v rámci disertační práce.[10] V práci byly 
použitý fluidní popílek Hodonín byl smíchán s vodním sklem. Na záznamu z 
rentgenové difrakční analýzy vypálených vzorků byly objeveny neobvyklé 
peaky, neodpovídající žádnému z očekávaných minerálů. Tyto peaky byly 
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. Bylo ověřeno, že smícháním fluidního popílku s 
12 % vodního sklo vzniká výpalem minerál nosean. [16]  

 
Nosean (Na8Al6Si6O24(SO4).H2O) a hauyne (Na4Ca2Si6O22S2(SO4)Cl0,5)  patří 

do skupiny tektosilikátů a tvoří neúplné řady navzájem i se sodalitem. Ve své 
struktuře mají  SO42- ionty a Na+ ionty. 
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Obrázek 1 Hauyne, naleziště Německo - vlevo, Itálie – vpravo [9] 

  
 
4.2 POUŽITÉ SUROVINY A JEJICH VLASTNOSTI 

V disertační práci byly použití fluidní popílky z tepelných elektráren 
Hodonín, Ledvice a Tisová. Ve čtvrté etapy byl použit vysokoteplotní popílek 
Mělník. Z keramických zemin byly použity jíly B1 a B2, v části zaměřené na 
cihlářství byla použita vápenatá cihlářská zemina z Novosedel a nevápenatá 
zemina z Týna nad Vltavou. 

Jako zdroj sodných iontů byly použití levné, běžně dostupné látky – 
uhličitan sodný bezvodý, vodní sklo sodné s nízkým křemičitým modulem, 
tripolyfosfát sodný a borax. 

 
Tabulka 2 Chemické složení vstupních surovin 

 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 4,5 
Ledvice 35,0 23,3 5,5 5,4 21,5 1,6 0,1 0,5 0,1 2,5 4,5 
Tisová 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 - 1,6 0,1 0,1 1,2 
B1 48,6 33,8 2,6 0,8 0,3 0,4 - 2,0 0,1 - 11,3 
B2 53,0 30,7 2,2 0,9 0,2 0,4 - 2,5 0,2 - 9,8 
Novosedly 56,4 12,7 4,4 0,1 9,8 3,3 - 3 1,7 0,6 - 
Týn 66,8 15,5 5,2 0,2 1,1 1 - 0,7 0,7 0,5 - 

 
Tabulka 3 Zbytek na sítě 0,063 mm u zkoušených popílků 

Popílek Hodonín Ledvice Tisová Mělník 
zbytek na sítě 32,2 % 54,2 % 25,1 % 43,2 % 
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Tabulka 4 Mineralogické složení vstupních surovin 

 Plastické složky Neplastické složky 
Hodonín 
Ledvice 

anhydrit, křemen, kalcit, CaO 

Tisová 
anhydrit, křemen, kalcit, 

CaO, hematit 
Mělník 

- 

křemen, mullit 
B1 
B2 

kaolinit, illit, muskovit křemen 

Novosedly křemen, kalcit 
Týn 

kaolinit, illit, 
montmorillonit křemen 

 

4.3 VÝSLEDKY EXPERIMENTŮ 

4.3.1 ETAPA 1 Definice teplotních intervalů úniku SO2 z fluidních popílků 
při výpalu, výběr vhodného zdroje sodných iontů pro možnost vázání SO2 
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Obrázek 2 Množství oxidu siřičitého ve spalinách u popílků Hodonín nemletý a mletý, 
Ledvice, Tisová 

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. 
Teplota rozkladu anhydritu je všech testovaných popílků minimálně 1200 °C. 
Pomletím popílku z Hodonína dochází ke snížení teploty počátku úniku oxidu 
siřičitého. SO2 se začíná uvolňovat při teplotě cca 1040 °C, je však naopak 
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patrný pozvolný nárůst hodnot. Opět však dosahuje limitu měřicího zařízení 
4000 ppm.  

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. 

 
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. Hlavními minerálními fázemi jsou vápenaté 
živce anortit (CaO.Al2O3.2SiO2) a gehlenit (2CaO.Al2O3.SiO2). 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 

V experimentech bylo použito vodní sklo sodné s modulem m=1,6; dále 
pak soda, tripolyfosfát sodný (TPFS) a borax. Jedná se o levné, běžně dostupné 
sodné látky. Jednotlivé dávky a forma dávek jsou uvedeny v tabulce. Pro tuto 
část etapy 1 byl použit fluidní popílek z elektrárny Hodonín. 

 
Tabulka 5 Dávkování sodných látek 

zdroj 
sodných 

iontů 
soda 

vodní sklo 
sodné 

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 

 
V grafu na obrázku 4 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 se vzorky na 
bázi popílku bez jejich přídavku. 
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Obrázek 3 Množství oxidu siřičitého u vzorků s přídavky různých sodných látek 

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). Dále je tedy ve střepu obsažen kalcit, který vzniká hydratací volného 
vápna. Identifikován je také křemen a zbytky nezhydratovaného anhydritu. 

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) 
s modulem 1,6 a uhličitan sodný bezvodý (soda) (Na2CO3). 

 

4.3.2 ETAPA 2 Ověření působení sody a vodního skla na množství SO2 ve 
spalinách 

V další sadě experimentů byly využity všechny fluidní popílky (Hodonín, 
Ledvice a Tisová) 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 6).  
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Tabulka 6 Označení surovinových směsí 

Soda Vodní sklo Soda : Vodní sklo Popílek Značení 
7% 9% 10% 12% 1:01 2:01 1:02 

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 

 
Fluidní popílek z elektrárny Hodonín 

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 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. 
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Obrázek 4 Množství oxidu siřičitého u vzorků z popílku Hodonín s přídavkem sody, nebo 
vodního skla 

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. 
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Obrázek 5 RTG analýza střepu  HO_S9 - 9 % sody 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. 

 
U vzorků, kde byla použita směs sody a vodního skla se anhydrit 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.   

 

Fluidní popílek z elektrárny Ledvice 

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. 

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.  

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 6 Obsah oxidu siřičitého ve spalinách u vzorků z popílku Ledvice s přídavkem sody 
nebo vodního skla 

 
Obrázek 7 RTG analýza střepu  LE_S9 – 9 % sody s popílkem Ledvice 

Vzorky z popílku Ledvice byly už při výrobě 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.  
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Fluidní popílek z elektrárny Tisová 
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Obrázek 8 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. 

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. 

 

 
Obrázek 9 RTG analýza střepu  TI_S9 – 9 % sody s popílkem Tisová 
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Přestože u vzorků VS10 a VS12 oxid siřičitý unikal ze střepu, vzniká při 
výpalu hauyne.  Na RTG záznamech jsou také patrné výrazné peaky anortitu a 
gehlenitu ve srovnání se vzorky s přídavkem sody. 

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 10 RTG analýza střepu  TI_B  

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. 

 

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.  

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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Obrázek 11 Detailní snímky krystalů s označením umístění sondy EDX                                                                                                                                                                                                           

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

Fluidní popílek + cihlářské zeminy 

Byl použit fluidní popílek z elektrárny Hodonín bez úpravy granulometrie 
a cihlářské zeminy Novosedly (vápenatá) a Týn nad Vltavou (nevápenatá). 

 
Tabulka 7 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 8 Obsah rozdělávací vody pro jednotlivá cihlářská těsta 

Označení 
Rozdělávací voda 

 [%] 
Označení 

Rozdělávací 
voda  [%] 

N100 27,79 T100 18,66 
N90 34,61 T90 24,95 
N80 40,47 T80 30,17 
N70 44,66 T70 33,22 
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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.  

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.  

 
 U všech vzorků pálených na 850 °C se neobjevuje oxid siřičitý ve 

spalinách z důvodu nízké teploty výpalu. Anhydrit tedy zůstává nerozložen ve 
střepu. 

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 vyrobených čistě ze zemin nebyl zaznamenán oxid siřičitý ve 
spalinách jak u zeminy Novosedly, tak u zeminy Týn nad Vltavou. 

 
Tabulka 9 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]1 

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 

 
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 %. 

 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 

                                           
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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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.  

 
Tabulka 10 Fyzikálně-mechanické parametry vypálených střepu N a T 

NV OH PZ ZH 
Označení Teplota výpalu 

[%] [kg.m-3] [%] [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 48,60 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 36,7 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 

 

 
Obrázek 12 Vypálené střepy N a T – změna barvy v závislosti na obsahu fluidního popílku 
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Fluidní popílek zesvětluje vypálený střep. Přestože se jedná o čistě 
estetickou záležitost, z hlediska celkového dojmu zákazníka by se mohlo jednat 
o negativní efekt. 

 

Fluidní popílek + jíly 

Tabulka 11 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 

 
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.  
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Obrázek 13 Množství oxidu siřičitého ve vzorcích B90 – B60 

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. Vzorek B100 není v grafu zobrazen, protože u čistého jílu nebyl 
detekován SO2 ve spalinách. 

 
Čím vyšší je přídavek fluidního popílku, tím je vyšší nasákavost a nižší 

objemová hmotnost a to z důvodu vyšší pórovitosti jako důsledku rozkladu 
anhydritu.  

                                        



 20 

Tabulka 12 Fyzikálně – mechanické parametry popílkojílových střepů 

NV OH PZ ZH 
Označení w [%] 

[%] [kg.m-3] [%] [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 

  
4.3.4 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. 

 
Tabulka 13 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. 
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Tabulka 14 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 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 1573 23,2 -4,3 26,1 2466 
 

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 14 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. 
 

 
 



 22 

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.  

  
Tabulka 15 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 
 
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). 
  

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. 
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Obrázek 15 Množství SO2 v kouřových plynech 
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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. 

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). 

                                     

 
Obrázek 16 Rentgenogram vzorku TI_soda 

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. 

mullit, 

křemen 

mullit 

křemen 

křemen 
křemen 

anortit 

hauyne 
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Tabulka 16 Vybrané parametry vypálených střepů 

 
Tv 

[°C] 
 

DP  
[%] 

NV 
[%] 

OH 
[kg.m-3] 

PZ 
[%] 

ZH 
[kg.m-3] 

1080 ref -2,8 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. 

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.  

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).   

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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5  ZÁVĚR 

Disertační práce se zaměřuje na možnosti využití fluidních popílků 
v keramické technologii.  

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 [5][14], betonů [15], jsou zkoumány vlastnosti popílku vzhledem 
k jeho hydrataci.[8] Aplikace za zvýšených teplot je zmiňována u tzv. 
sklokeramiky [3].  

Fluidní popílek se stává atraktivní alternativní surovinou, výzkum a vývoj 
se rozšiřuje do více oblastí.  

 
Pro disertační práci byly zvoleny fluidní popílky z tepelných elektráren 

Hodonín, Ledvice a Tisová.  
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; u vzorků se směsí sody a vodního skla se 
projevil pouze pozitivní vliv sody 
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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 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 
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 FP rapidně roste 
o vyhodnocením analýzy spalin a fyz-mech. 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. 

 
 



 27 

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 minerálů 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 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 minerály hauyne a nosean tvoří 
izomorfní směsi, kdy ne vždy lze jednoznačně určit koncové členy, je v práci 
uváděn pouze minerál hauyne. 

 
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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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 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. 


