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Anotace 

Tuhé zbytky po spalování tuhých paliv představují materiály, které jsou hojně 

využívány již od minulosti. Již ve středověku se popel ze spalování dřeva přidával do 

malty, aby zlepšoval její vlastnosti. Nástupem uhlí vznikl nový produkt, popílek, který se 

začal hojně využívat na začátku 20. století v průmyslových stavbách a silničním 

stavitelství. V posledních letech se masově začíná využívat spalování biomasy a s tím jsou 

spojeny problémy, kdy je nutné efektivně využít vzniklé popely. Vlastnosti popílků a 

popelů jsou závislé na spalovaném materiálu a spalovací technologii a je nutné proto tyto 

vlastnosti sledovat. Diplomová práce se zabývá testováním těchto produktů po spalování 

tuhých paliv. 

Klíčová slova: popílek, biomasa, uhlí, spalování, testování 

 

Annotation  

The solid residues after solid fuels combustion are materials that are widely used 

since past. In the middle Ages, the ash from burned wood was added to the mortar to 

improve its properties. With the advent of combustion of coal arised a new product = fly 

ash, which began to use extensively in the early 20th century industrial buildings and road 

construction. In recent years, use of biomass combustion is rising and also problems 

according to biomass combustion how to effectively use the ash from biomass burning. 

Properties of fly ash and ashes are dependent on combusted material and combustion 

technology and therefore it is necessary to monitor these properties. This Diploma thesis 

deals with the testing of these solid fuels combustion products and their characterization 

with modern techniques. 

Key words: fly ash, biomass, coal, combustion, testing 
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Seznam zkratek 

CT   počítačová tomografie 

ČSN EN  převzatá evropská norma  

ČSN   Česká (Československá) státní norma 

EDS   elektronově disperzní spektrometrie 

FTIR   infračervená spektrometrie – Fourierovou transformací 

HU hnědí uhlí 

IES   iontově výměnná spektrometrie 

kWh   kilo watt hodina 

MDS Ministerstvo dopravy a spojů (od 1. 1. 2003 jen Ministerstvo 

dopravy) 

MJ mega joule 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

PAU polycyklické aromatizované uhlovodíky 

Sb. sbírka 

SEM   skenovací elektronový mikroskop 

TCD thermal conductivity detector (tepelně vodivostní detektor) 

TG/DTA  termická analýza 

TP technologický předpis 

VEP vedlejší energetický produkt 

XRD   rentgenová difraktometie 

zdán. hust. p. č. zdánlivá hustota pevných částic 
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1 Úvod 

Popílky a celkově produkty po spalování fosilních paliv jsou sledovány již řadu let 

a bylo publikováno mnoho prací, které se zabývají jejich vlastnostmi i využitím. Proč tedy 

téma zabývající se popílky? Jedná se o materiál, který neustále vzniká ve velkém množství 

a jeho kvalita je závislá na technologii spalování a především na kvalitě spalovaného 

paliva. Vlastnosti popílků se tedy neustále mění, jelikož samotná elektrárna nebo teplárna 

spaluje různé druhy uhlí z rozdílných lokalit, nejen ze severočeských dolů, ale často se 

jedná o uhlí z Polska, Německa nebo Ruska. Kvalita těchto produktů po spalování je proto 

značně kolísavá, v závislosti na kvalitě uhlí. Dalším typem produktu po spalování tuhého 

paliva jsou popely vznikající po spalování biomasy. Zde platí stejně jako u fosilních paliv, 

kvalita popelů je závislá na kvalitě paliva a technologii spalování. Navíc u biomasy se 

většinou jedná o směsné palivo, které kombinuje různé druhy dřevin nebo energetických 

rostlin. V souladu s energetickou koncepcí ČR bude růst podíl energie vyrobené 

z biomasy, kdy do roku 2020 by 20 % své energetické spotřeby měla pokrýt energie 

vyrobená z biomasy. Podle plánů vlády ČR by měl tento podíl neustále růst, v roce 2014 je 

plán 8,2 %, za dva roky o procento navíc a v roce 2018 už 10,6 %. 

Při pohledu na statistiky výroby elektrické energie, tak k 31. 12. 2012 z celkového 

instalovaného výkonu v České republice 20 520 MW připadalo 51,9 % na parní elektrárny, 

19,7 % na jaderné elektrárny, 10,8 % na vodní elektrárny, 10,2 % na elektrárny využívající 

solární energii, 6,2 % na paroplynové a spalovací elektrárny a 1,3 % na větrné elektrárny. 

Alternativní zdroje s vyššími výkony se ve větším rozsahu uváděly do provozu až po roce 

2005. Ke konci roku 2007 byl v České republice instalovaný výkon větrných elektráren 

114 MW, o pět let později již 263 MW, přitom budování větrných elektráren vrcholilo v 

roce 2009. Instalovaný výkon solárních (fotovoltaických) elektráren byl koncem roku 2007 

pouze 3 MW, koncem roku 2009 činil 464 MW a ke konci roku 2012 to bylo již 2 086 

MW. Změněné ekonomické podmínky vedly k tomu, že v roce 2011 se zvýšil instalovaný 

výkon solárních elektráren pouze o 12 MW; v roce 2012 o 175 MW, a to především 

malých zdrojů do 0,05 MW. Ostatní alternativní elektrárny, spalující především biomasu, 

bioplyn a skládkový plyn, měly v ČR v roce 2007 výkon 46 MW. V roce 2008 byly v 

důsledku metodické změny tyto alternativní zdroje zařazeny mezi plynové a spalovací 
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elektrárny a jejich výkon není v regionálním členění samostatně publikován. Geotermální 

energie získávaná pomocí tepelných čerpadel je využívána převážně k vytápění veřejných 

budov a k výrobě elektřiny se zatím nevyužívá [1]. 

Uhlí je prozatím dominantním zdrojem pro výrobu energie (elektrické i tepelné) a 

jeho zásoby v rámci českých revírů se snižují. Jak je vidět na obrázku č. 1, pokud nebudou 

prolomeny limity, tak značný pokles bude po roce 2025, resp. 2040 pro důl Bílina. U 

černého uhlí, které zajišťuje především Ostravsko – karvinský revír, je životnost zásob uhlí 

ještě menší, zvláště s plánovaným ukončením a odepsáním zásob uhlí na dole Paskov.  

 

Obrázek č. 1: Výhled těžeb hnědého uhlí [2] 

Perspektivní náhrada uhlí bude tak v zemním plynu a biomase. Uhlí se bude tak 

dovážet především Ruska, Polska, Německa anebo ze zámoří. Kvalita popílků bude záviset 

na kvalitě dováženého uhlí. 

Biomasa se čím dál více uplatňuje i při výrobě energie u velkých společností, při 

centrálním vytápění vesnic a malých měst. ČEZ, a.s. jako největší výrobce energie v ČR 

v současné době provozuje 5 zařízení, kde se spaluje biomasa, další 2 zařízení provozuje 

v Polsku. Při velkoobjemové spalování biomasy vzniká i velké množství popela, které je 

nutné využít a je nutné neustále hledat možnosti, jak naložit s tímto typem materiálu. Jeho 

vlastnosti značně kolísají v závislosti na typu spalovaného materiálu. 

Výhled těžeb HU - v limitech
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2 Cíl práce 

Diplomová práce je zaměřena na produkty po spalování tuhých paliv, kdy hlavním 

cílem je charakteristika těchto produktů v závislosti na různorodosti paliv, ze kterých 

vznikají. Testům byly podrobeny popílky ze spalování hnědého uhlí a lignitu, popely ze 

spalování biomasy, konkrétně sena, slámy a směsi těchto druhů. Navíc byl testován 

energosádrovec při různém stupni vysušení. Výsledkem testování je fyzikálně – chemická 

charakteristika produktů po spalování tuhých paliv.  
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3 Produkty po spalování tuhých paliv 

Tuhé palivo, které se používá pro výrobu energie, je možné rozdělit na obnovitelné 

a neobnovitelné. Mezi obnovitelná paliva se řadí biomasa, kdy se spaluje dřevo, odpady ze 

zemědělské výroby nebo energetické rostliny. Neobnovitelným palivem je uhlí v různém 

stádiu prouhelnění – od lignitu až po antracitické uhlí.  

3.1 Produkty po spalování uhlí 

Produkty po spalování uhlí vznikají v elektrárenských a teplárenských provozech. 

Zahrnují popílky a škváru z vysokoteplotního spalování a popely a popílky z fluidního 

spalování. Vysokoteplotní popílky a škvára vznikají spalováním uhlí při teplotách okolo 

1200 – 1700 °C. Fluidní spalování je technologie, jejímž principem je spalování paliva 

spolu se sorbentem, který se přidává do spalovacího prostoru podle obsahu síry v uhlí. K 

tomuto účelu se používá např. mletý vápenec, který je důvodem vyššího obsahu CaO v 

tomto popílku. Spalování probíhá při teplotě cca 850 °C [3]. 

3.1.1 Spalování uhlí 

V závislosti na typu spalování se rozlišuje popílek na z klasického způsobu 

spalování, tj. z práškových a granulačních kotlů a na fluidní popílky z fluidních kotlů.  

Práškové kotle spalují uhelný prášek, rozemletý na velikost zrn pod 1 mm, v 

hořácích. Rozemletím kusového uhlí na prášek dochází ke zvětšení měrného povrchu 

paliva 100násobně, a tím dochází i k intenzivnějšímu spalování. Práškové kotle také 

nemají rošt, který omezuje teplotu primárního vzduchu a zatížení ohniště. Proto jsou 

používány pro nejvyšší výkony. Prakticky největší kotel u nás má parní výkonnost 

1678 tpáry.h
−1

 (elektrárna Ledvice), ve světě pak 4200 t.h
−1

. Práškové kotle se stavějí od cca 

50 t.h
−1

. Uhlí se na prášek mele v mlecích okruzích (používají se ventilátorové, tlukadlové, 

trubnaté a kladkové mlýny). V mlýnicích také dochází k vysušení paliva. Rozemletý 

prášek se ze zásobníku do ohniště přivádí pneumaticky nosným médiem, které nazýváme 

primární směs. Nosným médiem může být vzduch, spaliny nebo jejich směs. Směs 

nosného media a uhelného prášku (tzv. primární směs) a sekundární vzduch vstupuje do 

kotle práškovými hořáky. Různé varianty uspořádání hořáků jsou na obrázku č.  2. V 
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prostoru ohniště se směs mísí s další částí vzduchu – terciálním vzduchem. Doba spalování 

u práškových kotlů je 0,5 – 3 s, zatímco při spalování na roštu bývá v desítkách minut. 

Spalovací vzduch se předehřívá na 300 – 450 °C [4]. 

 

Obrázek č. 2: Varianty hořáků v ohništích práškových kotlů [4] 

a – dvouřadé čelní, b – jednořadé protiběžné, c – jednořadé vystřídané, d – jednořadé rohové (tangenciální), e 

– dvouřadé rohové (tangenciální), f – dvouřadé rohové (tangenciální), g – dvouřadé kombinované, h, k – 

stropní, i, j – uspořádání v čelní stěně u výtavných ohnišť, l – naklápěcí 

Ke spalování se používají hořáky, jak je vidět na obrázku č. 3, kdy palivo a vzduch 

je vháněn do spalovacího prostoru. Na obrázku č. 3a jsou hořáky umístěny na stěně pece, 

kdy nad vstupem uhlí je umístěn hořák, kterým prostupuje prachové uhlí, které je unášeno 

vzduchem směrem ke komínovému odtahu. Na obrázku č. 3b  jsou vstupy umístěny 

v rozích, kdy uhlí unášené vzduchem vytváří tangenciální proudění ve středu spalovacího 

prostoru, kde probíhá spalování [5].   
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             a) vertikální hořáky [5]         b) horizontální tangenciání hořáky [5] 

Obrázek č. 3: Způsob umístění hořáků v práškových topeništích (upraveno) 

Mezi nevýhody práškových ohnišť patří zvýšení investičních nákladů na mlecí 

okruhy a snížení účinnosti celého zařízení díky vyšší vlastní spotřebě. Dalším dopadem 

používání práškových (zejména granulačních) ohnišť je vysoké znečištění spalin popílkem, 

které klade vyšší požadavky na následná odprašovací zařízení [4]. 

Prášková ohniště se dělí na granulační a výtavné s tekutým odvodem tuhých 

zbytků. V ČR se výhradně používají granulační kotle, které jsou vhodné pro spalování 

hnědého uhlí a lignitů. Ty jsou vhodné pro spalování energetického hnědého uhlí, jehož 

kvalita je nižší. Spalování pak probíhá při teplotách 1100 – 1500 °C, teplota nesmí 

překročit teplotu tečení popela. V těchto typech kotlů vzniká škvára, která je kontinuálně 

odváděna ze spalovacího prostoru. Ve škváře se zachytí až 20 % z celkového množství 

popelovin v palivu, zbytek odchází spalinami, kde je zachytáván v systému odlučovačů a 

filtrů.  

Dalším typem ohniště je fluidní, které pracuje na principu spalování uhlí ve fluidní 

vrstvě. Spalování ve fluidní vrstvě je alternativou ve využívání fosilních paliv, kdy drcené 

uhlí je přiváděno na vrstvu inertu (písek), ve které probíhá samotný spalovací proces. 

Inertní vrstva je ve vznosu díky vzduchu. Uhlí před spalováním je smícháno s aditivy 

(vápenec, dolomit), které reagují s oxidy síry během spalování na síran vápenatý, který je 

dále zachytáván a zpracován jako energosádrovec. V porovnání s práškovým topeništěm, 

je u fluidního spalování potřeba nižší teplota 800 – 900 °C, při 825 °C se fluidní vrstva 

chová jakou vroucí kapalina. K hoření paliva dochází v celém objemu bez plamene. 

Výhodou fluidních kotlů je redukované množství NOx ve spalinách, odsíření již během 

spalovacího procesu, nevýhodou je citlivost na granulometrii [4,6,7]. 
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3.1.2 Odsiřování 

Pro odsiřování spalin elektráren, tepláren a spaloven je nejvíce používána mokrá 

vápencová metoda. Pracuje až s 97% účinností a potřebuje jen 5% přebytek teoretického 

množství vápence. Používají se většinou vápence vyšší čistoty. Produkt odsiřování, 

dihydrát síranu vápenatého, tzv. energosádrovec, je zčásti využíván pro výrobu sádry a 

jako regulátor tuhnutí při výrobě cementu. Polosuchá odsiřovací metoda používá jako 

sorbent vápenné mléko (popř. smíchané s aktivním uhlím k současnému zachycování 

toxických látek). Suspenze se vstřikuje proti proudu spalin ve věžovitém reaktoru (v 

principu jde o rozprašovací sušárnu). Produkt odsiřování je směsí siřičitanu, síranu a 

uhličitanu vápenatého, jakož i hydroxidu a chloridu vápenatého, s jistým podílem popílku. 

Pro dosažení požadovaného stupně odsíření je přebytek vápna vysoký. Pro odsiřování 

spalin fluidních topenišť lze použít nízkoprocentních vápenců i vápnitých slínů s obsahem 

60 % CaCO3, hruběji mletých, s optimálním zrnem 0,1 až 1 mm. Sorbent je v průběhu 

spalovacího procesu v přímém kontaktu s palivem a spalinami, teploty spalování jsou 

zpravidla nižší než při klasickém spalování [8]. 

Obvykle mohou být odsiřovací procesy klasifikovány jako regenerační nebo 

jednocestné, v závislosti na tom, jak je sorbent zpracován po jeho reakci s SO2. U 

jednocestných technologií se může nakládat se sorbentem jako s odpadem nebo v poslední 

době více využíváno sekundární použití (především ve stavebnictví). U regeneračních 

technologií je SO2 uvolněn ze sorbentu během regenerace a dále je zpracován, např. pro 

výrobu kyseliny sírové, elementární síry nebo se zkapalňuje. Regenerační technologie jsou 

bezodpadové, a jak je výše uvedeno, mohou se dělit na mokré a suché. V USA se 

regenerační technologie používají jen minimálně [9]. Na obrázku č. 4 je znázorněn systém 

mokrého čištění, který je rozdělen do několika fází čištění. V první fázi dochází 

k ochlazování kouřových spalin na cca. 70 °C, dochází k oddělení hrubších zrn z plynu, 

v této fázi dochází k největší absorpci chlorovodíku, rtuti a fluorovodíku. Plyn pak 

přechází do další části. Zde má již teplotu 60 °C, dochází zde k další separaci polutantů. 

Pokud jsou plyny příliš kyselé (vysoký obsah SO2), přidává se ke snížení pH hydroxid 

sodný. V poslední části je plyn zbaven všech polutantů, aerosolů [18]. 
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Obrázek č. 4: Mokré čištění spalin (upraveno) [18] 

V elektrárnách České republiky se stala převažujícím odsiřovacím systémem mokrá 

vápencová metoda s produkcí energosádrovce. Srdcem odsiřovacího zařízení jsou reaktory, 

v nichž probíhá zachycení oxidu siřičitého, respektive jeho přeměna na konečný produkt. 

U mokrých procesů jsou to absorbéry, jejichž pořizovací náklad činí okolo 40 % všech 

investičních nákladů na odsiřovací zařízení. Absorbéry instalované v elektrárnách České 

republiky se liší jak tokem spalin a absorpční kapaliny, tak i vnitřním vybavením, zejména 

systémem protikorozní ochrany. Nejvíce absorbérů je založeno na protiproudém 

uspořádání toků spalin a absorpční suspenze. Absorbéry tohoto typu jsou instalovány v 

elektrárně Počerady I (EPOČ) na 3 blocích o výkonu 200 MW, v elektrárně Mělník (2 x 

110 MW a 1 x 500 MW), v elektrárně Chvaletice (4 x 200 MW) a dalších. Protiproudé 

absorbéry jsou instalovány v elektrárnách Prunéřov II (EPRU) a Dětmarovice. Ojedinělé 

jsou souproudo - protiproudé absorbéry podle koncepce Holter - Lurgi na dvou blocích o 

výkonu 200 MW v EPOČ II a dále tzv. bublinově - tryskové absorbéry spol. Chiyoda 

(Japonsko), instalované v elektrárně Tušimice II (ETU). U nich jsou spaliny zaváděny 

trubkami několik centimetrů pod hladinu absorpční suspenze v jímce absorbéru, čímž se 

vytváří pásmo směsi spalin a kapaliny ve formě bublin, v nichž probíhá intenzivněji oproti 

jiným absorbérům výměna hmoty. Z tohoto důvodu jsou absorbéry menší a lacinější. V 



M. Černá: Charakteristika produktů po spalování tuhých paliv 

 

2014   9 

 

elektrárně Ledvice je instalován způsob odsiřování spalin vápnem s použitím 

rozprašovacích sušáren na dvou blocích o instalovaném výkonu 110 MW. Elektrárna 

spaluje relativně kvalitní uhlí s nižším obsahem síry. Tento způsob bude použit u velkých 

tepláren, jako např. Otrokovice. Předností této metody je ve srovnání s mokrou 

vápencovou metodou jednoduchost a nižší investiční náročnost. Mezi nevýhody náleží 

vyšší náklady na vápno a omezená využitelnost produktu odsiřování (směs síranu a 

siřičitanu vápenatého s volným CaO a popílkem) [10]. 

3.1.3 Vlastnosti produktů po spalování a odsíření uhlí 

Fyzikálně je popílek velmi jemným prachem o zrnitosti 1 až 400 mikronů, sklovité 

struktuře a ve většině případů oblých tvarů zrn, jež vychází z náhlého ochlazení při procesu 

spalování, světle hnědé až tmavě šedé barvy. Z hlediska chemického složení je popílek 

kromě zbytků hořlavých materiálů především složen z oxidu křemíku, hliníku, vápníku, 

železa, hořčíku a síry a alkalických oxidů. Specifikace popílku kladou důraz na dvě 

vlastnosti, které určují použitelnost popílku: zrnitost a obsah pucolánově aktivních SiO2 a 

CaO. Bylo zjištěno, že menší velikost zrna, např. 20 mikronů pozitivně ovlivňuje 

pucolánové vlastnosti popílku, proto tyto jemné frakce popílku jsou cennější než hrubší 

frakce. Pucolánová aktivita popílku je ukazatelem jeho schopnosti vytvořit zatvrdlý beton 

za přítomnosti CaO. Přímý vliv na pucolánovou aktivitu mají zrnitost, obsah křemíku a 

hliníku, ztráta žíháním a obsah alkálií (vypočtená jako Na2O). Základní rozdělení popílků 

vychází z jeho chemického složení nebo obsahu CaO. Takto se popílky dělí na:  

 Popílky, které obsahují vysoký podíl oxidu vápenatého CaO (15 až 40 % 

hmotnosti), oxidu železitého Fe2O3, oxidu hlinitého Al2O3, oxidu 

křemičitého SiO2, a které vznikají ze spalování uhlí nižší kvality. Podle 

americké klasifikace ASTM C 618 patří takový popílek do třídy C, kdy 

minimální obsah SiO2, Al2O3 a Fe2O3 je 50 %, jejich vzhled je na obrázku 

5a. 

 Popílky, jejichž obsah oxidu vápenatého je zanedbatelný (méně než 5 %) a 

typicky je přítomen vysoký podíl oxidu křemičitého SiO2, a který vzniká 

spalováním antracitu nebo lignitu. Podle americké klasifikace ASTM C 618 

patří takový popílek do třídy F, kdy minimální obsah SiO2, Al2O3 a Fe2O3 je 

70 %, jejich vzhled je na obrázku 5b [11,12]. 
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Vlastnosti popílku s vyšším obsahem CaO se mohou lišit v obsahu právě CaO, 

objemové hmotnosti. V tabulce č. 1 jsou uvedeny vlastnosti popílku, který by se dal 

klasifikovat dle ASTM C 618 jako třída C, hlavně z důvodu vyššího obsahu CaO. Turecký 

popílek je z elektrárny Soma, americký popílek je z elektrárny Pleasant Praire 

(jihovýchodní část státu Wisconsin). U obou vzorků je vyšší obsah CaO [13,14]. 

Tabulka č.  1: Vlastnosti popílku třídy C [13,14] 

Vlastnosti  Turecko USA 

Zdánlivá hustota p. č. (g/cm
3
)  2,22 2,58 

Ztráta žíháním (%)  1,10 0,40 

Zbytek na # 325 sítu* (%)  18,00 15,90 

Oxidy (%) CaO 14,80 26,10 

 MgO 2,70 4,60 

 Al2O3 25,50 17,50 

 Fe2O3 5,70 5,30 

 SiO2 47,40 35,40 

 SO3 2,80 2,80 

* síto 325 MESH = 44 μm 

Jak již bylo uvedeno výše, popílky třídy F dle klasifikace ASTM C 618 mají obsah 

CaO do 5 %. V tabulce č. 2 jsou uvedeny analýzy popílky třídy F. Indický popílek pochází 

z teplárny Panipat a turecký z elektrárny Tuncbilek. 

Tabulka č.  2: Vlastnosti popílku třídy F [15,16] 

Vlastnosti  Indie Turecko 

Zdánlivá hustota p. č. (g/cm
3
)  2,13 X 

Ztráta žíháním (%)  4,17 0,59 

Oxidy (%) CaO 2,23 4,43 

 MgO 0,32 1,41 

 Al2O3 28,20 21,89 

 Fe2O3 3,44 9,31 

 SiO2 58,55 58,59 

 SO3 0,07 0,41 
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Energosádrovec odpadá z běžného odsiřovacího procesu mokrým způsobem jako 

vlhký, jemnozrnný prášek s obsahem povrchové vlhkosti 8 – 12 %. Tím se podstatně 

odlišuje od přírodního sádrovce, který je dodáván jako suchý, drcený materiál. 

Enegrosádrovce kromě CaSO4.2H2O obsahují nečistoty, které se v přírodních sádrovcích 

běžně nevyskytují. Jedná se hlavně o chloridy, fluoridy, rozpustné Mg a Na soli, siřičitan 

vápenatý a nezreagovaný CaCO3. Energosádrovec ze spalování hnědého uhlí má výrazně 

tmavší barvu. Stupeň bělosti sádrovce z hnědého uhlí se pohybuje v rozmezí 20 – 40 %. 

Tmavší barva je způsobena obsahem sloučenin železa a také delší dobou setrvání krystalů 

sádrovce v prací suspenzi. Oba typy energosádrovce se rovněž liší tvarem a velikostí 

krystalů. Krystaly z energosádrovce z černého uhlí jsou menší a oválnější. V systému 

CaSO4 – CaSO4.2H2O existuje 5 fází, jmenovitě dihydrát síranu vápenatého, dále 

polohydrát a tři varianty anhydritu – anhydrit I – III. Anhydrit III vzniká prakticky 

souběžně s dehydratací sádrovce na polohydrát, neboť průmyslové agregáty pracují při 

teplotách vysoko nad 100 °C. Anhydrit III je však velmi nestabilní a praktický význam 

jako samostatná fáze nemá [17]. 

Ložový popel vzniká ve fluidním kotli a je tvořen hrubšími zrny, jemnější zrna jsou 

unášena proudem vzduchu do odlučovačů a následného čištění kouřových spalin. Na 

obrázku č. 5c je vidět zrnitost ložového popela. V porovnání s úletovým popílkem (třída C 

i F) je tvořen navíc hrubozrnnou frakcí. Vlastnosti ložového popela jsou podobné jako u 

klasického popílku, rozdíl je ve zdánlivé hustotě pevných částic, kdy obsahuje více 

pórovitějších zrn a proto je i lehčí. Dále obsahuje více nespáleného paliva, což se projeví 

na parametru ztráta žíháním.  

    

                    a) třída C [19]                         b) třída F [19]                       c) ložový [19] 

Obrázek č. 5: Tuhý zbytek po spalování fosilních paliv – popílek 
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V tabulce č. 3 jsou vidět parametry ložového popela. Turecký popel pochází 

z teplárny Seyitömer, popel ze Severního Irska pocházel z elektrárny Kilroot.  

Tabulka č.  3: Vlastnosti ložového popela [20,21] 

Vlastnosti  Turecko Sev. Irsko 

Zdánlivá hustota p. č. (g/cm
3
)  1,81 1,58 

Ztráta žíháním (%)  15,70 3,61 

Oxidy (%) CaO 2,63 3,19 

 MgO 4,01 1,34 

 Al2O3 14,96 17,80 

 Fe2O3 2,63 6,97 

 SiO2 50,98 61,80 

 SO3 0,16 0,79 

3.2 Produkty po spalování biomasy 

Spalováním rostlinné biomasy dochází až k 98 % úbytku organických látek a 

v rostlinném popeli zůstávají rostlinné živiny, zejména vápník jako uhličitan vápenatý a 

draslík jako uhličitan draselný. Energetické využití biomasy v České republice každoročně 

stoupá a výroba elektřiny z biomasy je podporována intervenovanou výkupní cenou. 

Chemické a fyzikální vlastnosti popelů z biomasy se odlišují podle typu spalovacího 

zařízení, zda jde o popel roštový nebo o popílek z filtrů. Roštový popel obsahuje kusy 

škváry. Jemný popílek z filtrů obsahuje vyšší koncentraci PAU a kadmia a vykazuje vyšší 

hodnoty vyluhovatelnosti ve srovnání s roštovým popelem. Tmavě hnědá barva popelovin 

z biomasy svědčí o nedokonalém spalování. Obsah organických látek u takových popelů 

překračuje 5 % a obsah PAU může dosáhnout až 150 mg/kg. Nejnižší obsah cizorodých 

látek se vyskytuje v rostlinném popeli spalovacích zařízení o výkonu vyšším než 500 kW. 

Obsah toxických kovů v popeli z biomasy je závislý na druhu rostliny. Některé energetické 

rostliny mají schopnost akumulace toxických kovů v biomase (šťovík, konopí, vrba). 

Rostliny rostoucí v kontaminované půdě nebo v emisních podmínkách obsahují v 

popelovinách vyšší obsah toxických prvků. Je statisticky dokázáno, že popel z dřevin 

rostoucích podél komunikací obsahuje více toxických prvků než popel z lesních dřevin. 

Nejvyšší obsah toxických prvků byl zjištěn v popeli ze spalování dřevěných obalů a 
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dřevních odpadů [22,42]. V tabulce č. 4 jsou uvedeny příklady biomasy pro výrobu 

energie.  

Tabulka č.  4: Zdroje biomasy [28] 

Zdroj  Typ  příklad 

Lesnictví Cílené lesnictví Rychle rostoucí rostliny (vrba, topol, 

eukalyptus) 

Produkty lesnictví Kusové dřevo, piliny 

Zemědělství 
Suché lignocelulózové rostliny 

Byliny (miscanthus, rákos)  

Energetické plodiny  Metylesterizace olejnatých plodů (řepka, 

slunečnice) 

Pro výrobu etanolu (cukrová třtina, sladký 
čirok)  

Pro výrobu etanolu ze škrobu (kukuřice, 

pšenice) 

Zbytky z rostlinné výroby Sláma, prořezávky z vinic a sadů 

Odpad z chovu zvířat Suchý a mokrý hnůj 

Průmysl Průmyslové odpady Odpady z výroby dřeva 

Vláknitý odpad z výroby papíru 

Odpad Suchá lignocelulóza Zbytky z parků a zahrad (seno, prořezávky) 

Kontaminovaný odpad Dřevo z demolic 

Organické složky TKO 

BRKO, skládkový plyn 

Splaškový kal 

Tuhá paliva se mohou spalovat v podstatě ve třech typech topenišť:  

 roštová ohniště (topeniště), obvykle užívaná v domácnostech, v malých a 

středních průmyslových a komerčních zařízeních  

 fluidní ohniště (topeniště) různých forem, která se obvykle používají ve 

středních a velkých zařízeních průmyslových závodů, komerčních a 

veřejných zařízeních  

 topeniště na práškové palivo, využívané hlavně ve velkých průmyslových 

zařízeních. Tyto typy se jen málo využívají pro samostatné spalování 

biomasy, spíše zde bývá spalováno smíšené palivo biomasa a uhlí ve 

velkých kotelnách. 
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 Spalovací podmínky v uvedených typech topenišť jsou velmi rozdílné, takže i 

popely z nich pocházející mají různé vlastnosti. Tomu nasvědčují také výsledky 

laboratorních i provozních experimentů, zaměřených na některý z uvedených typů [43]. 

V současné době stále roste poptávka po tuhých palivech. Vzhledem ke skutečnosti 

že množství dřeva pro energetické účely ubývá, stává se sláma alternativním zeleným 

palivem. Nicméně, spalovací zařízení na slámu stále trpí několika nedostatky. Výhřevnost 

slámy je ve stejném rozsahu jako pro paliva ze dřeva (asi 15 MJ/kg). Nicméně sláma má 

mnohem nižší hustotu než dřevo (buk ~ 750 kg/m
3
, sláma volně ložená 65-80 kg/m

3
) a tím 

má také špatné přepravní vlastnosti. Z tohoto důvodu se sláma většinou balíkuje (hustota 

110-200 kg/m
3
), nebo se v některých případech peletuje (hustota 400-600 kg/m

3
). Při 

těchto metodách, hustota energie vzroste, ale i přesto je nižší než pro tradiční paliva (sláma 

(volná) 750 - 1050 MJ/m
3
, sláma balíkovaná 1500-2400 MJ/m

3
, buk 11000-15000 MJ/m

3
, 

hnědé uhlí 18000 MJ/m
3
 , topný olej 36000 MJ/m

3
). Také jsou zapotřebí větší skladovací 

prostory. Ve srovnání se dřevem, vykazují zemědělské rostliny některé nepříznivé 

vlastnosti. Bylinná biomasa má výrazně vyšší obsah popele. Proto pece a kotle musí být 

vybaveny vhodným systémem odpopelování. Je nezbytné zvážit odpovídající likvidaci 

popele. Kromě toho má popel slámy většinou nižší bod tání, což zvyšuje riziko tvorby 

strusky. Z tohoto důvodu technologie pro spalování slámy zahrnují pokročilé řídící 

jednotky pro řízení teploty palivového lože prostřednictvím omezování dodávky paliva a 

dodávky vzduchu a /nebo chlazením roštu [44]. 

Se vzrůstajícím počtem realizací topenišť na biomasu se jeví jako potřebné vyřešit 

nakládání s popelem. Naše legislativa tento problém prozatím přímo neřeší a tak je popel 

mnohdy zbytečně vyvážen na skládky komunálního odpadu. Při posuzování možností 

dalšího využití popela je důležité znát jeho prvkové složení. Popel ze spalování biomasy je 

bohatý na obsah alkalických kovů a kovů alkalických zemin. Dále obsahuje velké 

množství křemíku, větší množství železa případně hliníku. Nezanedbatelný podíl na 

celkovém obsahu prvků má též síra a fosfor. Reakce popela je zásaditá [23]. V tabulce č. 5 

jsou uvedeny vybrané parametry složení popela ze spalování biomasy. Český popel 

pochází z výtopny ve Žluticích (výkon 7,9 MW, spalování dendromasy), thajský popel je 

z elektrárny Mae-Moh ve východní části Thajska, kdy byla spalována směs rýžových 

slupek a eukalyptu. 
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Tabulka č.  5: Vlastnosti popela ze spalování biomasy [23,24] 

Vlastnosti  ČR Thajsko 

Ztráta žíháním (%)  X 5,86 

Oxidy (%) CaO 33,21 1,04 

 MgO 3,44 0,14 

 Al2O3 4,71 X 

 Fe2O3 6,41 0,14 

 SiO2 28,87 91,05 

 SO3 2,56 0,13 
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4 Využití tuhých zbytků po spalování 

Uhlí představuje 30 % podíl na celkové výrobě energie ve světě. Předpokládá se 

nárůst využití uhlí o 50 % v roce 2030. Při nedávné havárii v jaderné elektrárně Fukušima 

vyvstala otázka nad bezpečností jaderné energetiky a rovněž blackouty v Indii naznačují 

zvýšenou potřebu energie. Uhlí tak představuje prověřený zdroj a proto se předpokládá i 

nárůst jeho spotřeby [25]. 

Tuhé zbytky po spalování uhlí se hojně začaly využívat na začátku 20. století, kdy 

průmyslová revoluce a celkově průmyslová výroba prudce rostla a bylo nutné vyrábět čím 

dál větší množství energie. V USA již v roce 1914 zjistili, že lze u popílku využít 

pucolánové vlastnosti, ale první větší studie byla publikována teprve v roce 1937 [26], 

v následujících letech bylo publikováno více prací. Většina těchto prací publikovaných 

před rokem 1980 popisovala popílky vzniklé spalováním černého uhlí, které dle 

charakteristiky ASTM odpovídají třídě F. Během let 1940 – 1960 byly zjišťovány 

vlastnosti pouze popílku třídy F. Počátkem 60. let minulého století byly objeveny samo 

zhutňovací vlastnosti ve vzorcích popílků ze středozápadu USA. Tento popílek procházel 

ze spalování hnědého uhlí. Od 70. let minulého století se začalo objevovat více publikací, 

které se zabývali tímto druhem popílku a jelikož se odlišuje vlastnostmi od popílku 

z černého uhlí, bylo nutné upravit specifikace ASTM. Zlomovým byl rok 1983, kdy bylo 

úřadem Federal Highway Administration (agentura v rámci ministerstva dopravy, která 

podporuje výstavbu a údržbu silnic v USA), vydáno memorandum, které umožnilo 

využívání popílku ve stavebnictví (cement, betony apod.) a zrušilo veškerá omezení, které 

omezovalo využívání popílku velkoobjemově. V roce 1987 vydal tento úřad zprávu, ve 

které specifikoval využití popílku v různých odvětvích [27]. 

V současné době je 86 % černého uhlí využíváno pro výrobu energie a 14 % tvoří 

hnědé uhlí a lignit. V závislosti na typu uhlí jsou produkovány popílky křemičité nebo 

vápenaté. Jak již bylo popsáno výše, křemičité popílky obsahují převážně Si, Fe, Al, 

zatímco vápenaté obsahují navíc minimálně 10 % CaO. Většina zemí má své standardy 

nebo normy pro využití popílků, např. evropské norma EN 197 – 1, EN 450 – 1, americká 

ASTM 618, jihoafrická SANS 1491 – 2, kanadská CSA 3000. Využívání popílků se řídí 

v závislosti na kvalitě popílku, který musí být v souladu s národní normou. Využití ve 
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světě je vidět v tabulce č. 6, kdy Evropa (15 zemí EU) zpracují až 90 % veškeré produkce 

tuhých produktů po spalování a řadí se tak na špičku ve zpracování [25]. 

Tabulka č.  6: Roční produkce VEP ze spalování uhlí a poměr využití v roce 2010 [27] 

Země Produkce VEP Zpracování VEP Zpracování VEP 

 MT MT % 

Austrálie 13,1 6,0 45,8 

Kanada 6,8 2,3 33,8 

Čína* 395,0 265,0 67,1 

Evropa (EU15) 52,6 47,8 90,9 

Indie* 105,0 14,5 13,8 

Japonsko 11,1 10,7 96,4 

Stř. východ + Afrika 32,2 3,4 10,6 

USA 118,0 49,7 42,1 

Asie* 16,7 11,1 66,5 

Rusko 26,6 5,0 18,8 

* Nečlenové organizace WWCCPN (World Wide Coal Combustion Products Network) 

4.1 Produkty po spalování uhlí 

Nejvíce jsou popílky ze spalování uhlí využívány ve stavebnictví. Jak již bylo 

uvedeno výše, již v minulém století sloužil popílek jako částečná náhrada cementu 

v betonech.  

Bylo vypracováno mnoho studií, kdy byly testovány různé druhy popílků, kdy se 

sledovala pucolánová aktivita a její vliv na pevnostní charakteristiky, jak je uvedeno 

v článku [29], kdy normální pucolány mají malý měrný povrch a reaktivitu a tím pádem 

nejsou schopny zvýšit pevnost na počátku tvrdnutí betonové směsi. Tento problém zde 

řešili náhradou 30 až 50 % portlandského cementu popílkem a byly sledovány mechanické 

parametry, kdy výsledky byly porovnávány s referenčním betonem v časové řadě 7 a 28 

dní. Výsledky ukázaly, že přídavek popílku zvyšuje pevnost po 28 dnech. Ke stejným 

závěrům došli vědci v Číně, které publikovali ve svém článku [30], kdy navíc kromě 

popílku byl použit nanokřemen. Popílek obsahoval 4,5 % CaO a 62 % SiO2. Nanokřemen 

byl o zrnitosti 10  nmn a jeho povrch BET byl 640 m
2
/g. Byly vytvořeny 2 směsi, které 

obsahovaly 50 % popílku a v jedné směsi byl přídavek 4 % nanokřemen na úkor 
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portlandskému cementu. Výsledky ukazují jednak hydratační teplo, kdy největší bylo u 

betonu s obsahem portlandského cementu, nejmenší bylo u směsi s popílkem. Rozdíl teplot 

byl 10 °C a 15 hodin, kdy byly dosaženy maxima. Hlavním sledovaným parametrem byla 

pevnost v tlaku, jejíž vývoj byl sledován 2 roky. Projevil se zde přídavek nanokřemene, 

kdy byla po dvou letech dosažena nejvyšší pevnost v tlaku u sledovaných směsí. Co se týče 

nárůstu pevností, tak autor zde porovnává poměr pevnosti v tlaku po 28 dnech a 720 

dnech, kdy byl zaznamenán 100 % nárůst pevnosti u směsi s popílkem. Směs s popílkem 

tvrdne pomaleji, v porovnání s pevností betonu obsahující pouze portlandský cement je 

pevnost poloviční po 28 dnech. Jak plyne z článku, malý přídavek nanokřemene (4 %) 

výrazně ovlivňuje pevnost i dobu zrání (v porovnání se směsí obsahující cement a popílek). 

Samo zhutňující se betony jsou zvláštním typem betonu, kdy k jejich hutnění není potřeba 

dalších zařízení a zhutní se svojí vahou. Ve svém článku [31] kanadští vědci zkoušeli 

přídavek 40 – 60 % popílku. Popílek pocházel z Alberty v Kanadě a dle klasifikace ASTM 

C 618 byl třídy F, kdy obsah CaO byl 13 % a SiO2 52%. V rámci testování bylo vytvořeno 

několik směsí, kdy 3 směsi obsahovaly 40, 50 a 60 % popílku. Směs se navíc skládala 

z hrubého s jemného kameniva. Hrubé kamenivo obsahovalo vápenec se zrnitostí 10 - 19 

mm, jemné kamenivo bylo zastoupeno pískem z lokálních zdrojů (zrnitost 0,15 – 4,75 

mm). Směsi byly testovány jak čerstvé, kdy se sledovala čerpatelnost směsi a vyzrálé, kdy 

hlavním ukazatelem byla pevnost v tlaku. Z výsledků plyne, že je možné vyrobit samo 

zhutňující beton s vysokým podílem popílku. V porovnání se standardním samo 

zhutňujícím betonem jsou ty s přídavkem popílku dobře tekuté, mají nižší hydratační teplo 

a počátek tvrdnutí je delší o 3 – 4 hodiny. Pevnosti v tlaku se pohybovali v závislosti na 

množství popílku od 26 do 48 MPa po 28 dnech. Popílek může být úspěšně používán i u 

těchto betonů, kdy ekonomický profit je markantní, pokud se nahradí 50 % portlandského 

cementu. 

Dalším velkoobjemovým využitím popílků jsou stavební materiály, jako jsou 

například cihly, keramika. Ve svém článku [32] autor využívá různých druhů popílku 

k výrobě keramiky. Chemické složení českých popílků je podobné se surovinami pro 

výrobu keramických obkladových prvků (obsah tavících oxidů – alkálie, CaO). K testování 

autor použil popílky z elektrárny Hodoním, Chvaletice, Opatovice a Dětmarovice. 

Hodonínský popílek byl z fluidního spalování, kdy vykazoval vyšší obsah CaO, ostatní 

popílky byly z granulačních topenišť, kde obsah SiO2 byl cca 54 % a CaO 2 – 4 %. 
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V rámci pokusů bylo provedeno testování s cílem ověřit kvalitu vypálených střepů. 

Hodonínský popílek vykazoval díky vyššímu obsahu CaO snížení intervalu slinutí, navíc 

tento vzorek nevykazoval dobrou pevnost, měl vysokou nasákavost. Nejoptimálnější se 

jevil popílek z elektrárny Dětmarovice a Chvaletice. Jedním z důvodů, proč přidávat 

popílek do cihlářské hmoty je náhrada přírodního materiálu. Čínští autoři ve svém článku 

[33] popisují pokusy nahradit jíl popílkem. Jak uvádějí, historie pálených cihel je v Číně 

začala již v období 475 – 221 před Kristem a od té doby se stala v této oblasti velmi 

známou. Výroba cihel je náročná na množství materiálu potřebné k jejich výrobě a proto 

v současné době se hledá způsob, jak nahradit přírodní materiál tím umělým. Jednou 

z možností je využít právě elektrárenský popílek. K pokusům byl využit popílek i jíl 

z oblasti Nanjing v Číně, kdy popílek obsahoval 57 % SiO2 a v porovnání s jílem byl vyšší 

obsah Al2O3. Byly vytvořeny 4 směsi obsahující popílek v rozmezí 50 – 80 %, kdy byly 

vytvořeny trámečky za přídavku malého množství vody a ty následně byly sušeny. 

Následoval výpal, kdy maxima teplot výpalu byly cca 1050 °C. Vypálené vzorky byly 

podrobeny testování a z výsledků plyne, že popílek jako náhrada přírodního materiálu je 

plně vyhovující. V porovnání s cihlou z jílu je u těch popílkových vyšší teplota slinování 

(přibližně o 100 – 150 °C). Rovněž bylo nutné dodat plastifikátor, jelikož směsi s vysokým 

obsahem popílku vykazují nízký index plasticity, kdy pokud je nižší než 6, tak je obtížné 

vytlačit cihlu z formy. Z výsledků dalších testů plyne, že cihly s obsahem popílku mají 

vysokou pevnost v tlaku, nevyskytují se praskliny (díky obsahu vápence), mají nízkou 

nasákavost, vysokou odolnost na tvorbu výkvětů a vysokou mrazuvzdornost. 

Na obrázku č. 6 jsou znázorněny cihly vyrobené z popílku v jedné z továren v Indii. 

Možnosti výroby umožňují i barevně modifikovat tyto popílkové cihly. 
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Obrázek č. 6: Cihly vyrobené z popílku [34] 

Jednou z mnoha možností využití popílku jsou různé terénní úpravy a stabilizace 

jílových zemin. Stabilizaci zemin pomocí popílku popsali autoři ve svém článku [35], kdy 

popílek v množství 5, 10 a 15 % byl přidán do vysoce plastického jílu. Popílek obsahoval 

velké množství CaO 45 – 49 %, SiO2 obsahoval 20 – 25 % a pocházel z elektrárny na 

severu Řecka. Byla provedena řada testů, Attenbergovy meze (mez plasticity, mez 

tekutosti), pevnost v tlaku, zhutnitelnost, kalifornský poměr únosnosti CBR a další. 

Z výsledků plyne, že popílky představují potencionální přínos pro stabilizaci zemin 

v závislosti na typu zeminy, množství přidaného aditiva. Došlo ke zlepšení mechanických 

vlastností jako je pevnost v tlaku, CBR. Jak autoři dodávají, tyto hodnoty byly ověřeny 

pouze laboratorně a je nutné je ověřit in-situ.  

Popílky mohou být míseny s vodou za vzniku tzv. stabilizátu, který je možné 

využívat jako podkladní vrstvy vozovek, obsypy a zásypy objektů, přechodové oblasti 

mostů apod. [36]. 

V České republice jsou popílky používány pro výrobu betonů, pórobetonů, suchých 

omítkových a zdících směsí, umělého kameniva. Jako stabilizát je využíván jako podkladní 

vrstva vozovek, např. obchvat Loun I/7, jako násyp tělesa komunikace I/13 Hradec 

Králové – Pardubice apod. Ve světě byl použit např. v Holansku  stavbě divadla v Den 

Haag, kdy klasický beton nemohl být použit z důvodu architektonických důvodu. Proto byl 

klasický beton nahrazen samozhutnitelným betonem s obsahem popílku. Ve Španělsku byl 

použit popílek, např. v Madridu při stavbě Torre Picasso, která je znázorněna na obrázku   
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č. 7. V Německu např. mrakodrapy Castor a Pollux ve Frankfurtu n. Mohanem, kdy byl 

popílek použit do základové desky, která je tvořena směsí cementu a popílku v různých 

poměrech. Spodní část byl poměr 180 kg cementu a 120 kg popílku na m
3
, horní vrstva 

základové desky musí být odolná proti větru a proto byla použita směs s obsahem 280 kg 

cementu a 70 kg popílku na m
3
.  Struska je využívána jako zásypový materiál v zemních 

tělesech pozemních komunikací, nebo jako obsypy, zásypy inženýrských sítí [37,38]. 

 

Obrázek č. 7: Mrakodrap Torre Picasso v Madridu [39] 

Energosádrovec jako produkt odsiřování kouřových spalin je převážně tvořen 

dihydrátem síranu vápenatého. Jak je uvedeno v článku [37] je jeho využití v ČR 

především ve stavebnictví při výrobě sádrokartonových desek, sádry, při výrobě cementu 

jako regulátor doby tuhnutí. V Nizozemí a Německu (některé spolkové země) 

energosádrovec je veden jako druhotná surovina, která je vhodná jako náhrada přírodního 

sádrovce. V Číně je energosádrovec používán při výrobě cihel, kdy tvoří až 20 % ve směsi. 

Dalším velkoobjemových využití energosádrovce je ve výrobě lehkého betonu, kdy se 

přidává až 10 % do základní směsi. Dalším využitím je jako přídavek do suchých 

maltových směsí, kdy energosádrovec zlepšuje vlastnosti malty, především pevnost, 

zadržování vody apod. Ve větší míře se využívá v zemědělství na úpravu salinity zeminy 

nebo jako hnojivo, kdy byla testována směs energosádrovce a draselných živců zahřáta na 

900 °C, kde výsledná směs představovala hnojivo bohaté na Ca, S a Si [40]. 
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4.2 Produkty po spalování biomasy 

Popel ze spalování by měl být ukládán na skládce. Pokud nevykazuje 

environmentální rizika, může být využíván jako hnojivo nebo jako přídavek do betonu, kde 

by nahradil portlandský cement. Ložový popel může být použit přímo jako stavební 

materiál, kdy nahradí zrnitý materiál v různých geotechnických aplikacích (zásypy, 

obsypy). V současných studiích je portlandský cement nahrazován popelem ze spalování 

biomasy. Ve své práci [41] autor využívá popel z biomasy jako náhradu cementu, kdy 

náhrada tvořila až 50 %. Hlavním sledovaným parametrem byla pevnost v tlaku v časové 

řadě 1, 3, 7 a 28 dní. Z výsledků plyne, že tato náhrada je vhodná, ale vyšší obsah popele 

z biomasy snižuje pevnost v tlaku. Optimální je náhrada 20 % portlandského cementu 

popelem z biomasy.  

Společné využití kejdy a popele ze spalování biomasy vyžaduje hodnocení 

chemických a fyzikálních vlastností popele. Popel je alkalický s vysokým podílem 

vápníku, hořčíku, fosforu a draslíku. Obsah uhlíku kolísá podle použité technologie 

spalování. Popílek z elektrofiltrů vykazuje prachovou zrnitost, podroštový popel může 

naopak obsahovat spečené kusy škváry, které je nutno při společném využití kejdy a 

popele odstranit nebo mechanicky upravit. Fyzikální a chemické složení popele je v 

závislosti na použitém biopalivu. V odborné literatuře se uvádí, že koncentrace těžkých 

kovů v popeli z biomasy je velmi nízká. To platí zejména pro popel ze spalování slámy a 

popel ze dřeva z oblastí bez imisního zatížení. Oproti tomu některé energetické rostliny 

mají schopnost získávat a absorbovat v biomase těžké kovy z kontaminované půdy. Popel 

ze spalování takové biomasy může obsahovat i řádově tisíce mg v 1 kg sušiny. Proto je 

třeba při využívání popele z biomasy zjistit koncentraci těžkých kovů. Hlavní důvod, proč 

se neupravený popel z biomasy neaplikuje přímo na půdu, je jeho enormní prášivost a při 

ovlhčení popele dochází k jeho spékání. V případě, že je na biokotelně trvale spalována 

vhodná biomasa např. sláma nebo bílá dřevní štěpka a obsah těžkých kovů je podlimitní, je 

možno přistoupit ke společnému využívání kejdy a popele z biomasy. Praktické provedení 

společného využití kejdy a rostlinného popela nastává smísením 10 - 20 % hmotnosti 

rostlinného popele a 80 - 90 % hmotnosti kejdy skotu, prasat nebo drůbeže, které je nutné 

realizovat v jímce na kejdu opatřené míchadlem. Maximální zrnitost popele je třeba 

posuzovat s ohledem na aplikační techniku a neměla by být větší než 5 mm [45]. 
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5 Experimentální část 

Experimentální část je zaměřena na testování vzorků produktů po spalování tuhých 

paliv. Laboratorní testy byly provedeny v laboratořích Centra Excelence Telč, který je 

součástí Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v. v. i. Chemické analýzy byly 

provedeny v akreditované laboratoři VÚHU a.s. 

5.1 Laboratorní testování 

Laboratorní testování je zaměřeno na zjištění vlastností a parametrů jednotlivých 

druhů a typů produktů po spalování tuhých paliv. V rámci testování byly využity 

následující techniky a technologie: 

 SEM/EDS analýza - pro stanovení tvaru jednotlivých zrn a možných 

mineralizací byl použit elektronový mikroskop FEI Quanta 450 FEG, který 

je vybaven druhým elektronovým detektorem Evhardt Thornley SED a EDS 

spektrometrem. 

 TG/DTA analýza - pro charakteristiku skelného přechodu, teploty rozkladu, 

fázových přeměn a tepelné stálosti materiálu byla využita TG/DTA analýza 

na přístroji STA 504 (simultaneous thermal analysis). 

 Stanovení kationtů a aniontů – pro stanovení kationtů a aniontů ve vodném 

výluhu byl využit přístroj IEC Dionex ICS-5000 

 IR spektrometrie – pro charakteristiky materiálů bez destrukce materiálu 

byla využita IR spektrometrie Nicolet iN10 s FTIR modulem sNicolet iZ10 

FT-IR  

 Ramanova spektrometrie – pro porovnání výsledků s FTIR, byl použit 

přístroj DXR Raman mikroskop 

 XRD – pro kvalitativní analýzu popelu ze spalování slámy byl použit 

přístroj Bruker D8 

 Počítačová tomografie – experimentální zařízení na nedestruktivní 

sledování materiálů, kdy je možné sledovat vnitřní strukturu a výskyt 

možných abnormalit. Byl zde použit hutněný fluidní popílek. 
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 Chemický rozbor popela – byl proveden v akreditované laboratoři VÚHU 

a.s. 

5.2 Metodiky analýzy 

K testování materiálu byly použity nově dostupné technologie 

5.2.1 SEM/EDS 

Zkratka SEM znamená Skenovací Elektronový Mikroskop (z ang. Scanning 

Electron Microscope) a představuje technologii zobrazování velmi malých částic za 

pomocí elektronů. SEM je vhodný pro pozorování povrchů různých objektů, kdy je obraz 

tvořen pomocí sekundárního signálu odražených (sekundárních) elektronů. SEM 

mikroskop FEI Quanta 450 FEG v CET Telč je tvořen soustavou detektorů sekundárních 

elektronů a elektronikou na zesílení a zpracování signálu a tvorbu obrazu. Zdrojem 

elektronů je Schottkyho zdroj, který má v porovnání s wolframem nebo LaB6  vyšší 

životnost a jas. Sekundární detektor je Everhath – Thornleyův, který bývá nejčastěji 

používaným detektorem, kdy až 60 % sekundárních elektronů odpadne na detektor [46,47]. 

Na obrázku č. 8 je znázorněn princip fungování elektronového mikroskopu, kdy z emitoru 

je vyslán paprsek elektronů přes čočku a cívky, který dopadá na povrch vzorku, ze kterého 

se odráží paprsek do detektoru elektronů a přes zesilovač jde do zobrazovacího zařízení. 

 

Obrázek č. 8: SEM mikroskop (upraveno) [48] 
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EDS je zkratka pro Elektronově Disperzní Spektroskop (z angl. Energy Disperse 

Spectroscope) a jeho princip spočívá v detekci rentgenového záření. Výstupem z EDS 

analýzy je spektrum četnosti RTG signálu v jednotlivých energetických bodech, což jsou 

píky, které odpovídají jednotlivým prvkům a jejichž výška je úměrná koncentraci daného 

prvku [47]. Na obrázku č. 9 je znázorněn elektronový mikroskop umístěný v CET Telč. 

 

Obrázek č. 9: Elektronový mikroskop FEI Quanta 450 

Vzorek před samotným měřením byl vždy vysušen v laboratorní sušárně. Suchý 

vzorek byl umístěn na vodivou podložku a poté v naprašovačce byl povrch vzorku 

pokoven tak, aby celý vzorek mohl vodit. Vzorek se pokryje tenkou vrstvou vodivého 

materiálu (Au, C) ve vrstvě cca 10 – 20 nm za pomocí iontového naprašování, jak je vidět 

na obrázku č. 10.  

 

Obrázek č. 10: Iontová naprašovačka 



M. Černá: Charakteristika produktů po spalování tuhých paliv 

 

2014   26 

 

 Iontové naprašování je založeno na usměrněném výboji v argonové atmosféře 

účinkem elektrického napětí. Dojde tak k ionizaci plynu, kdy vzniklé ionty jsou 

přitahovány ke katodě, obkroužené prstencem naprašovaného kovu. Dalšími molekulami 

plynu vznikne mrak, který obalí povrch preparátu tenkou vrstvičkou. Vzorek připravený na 

SEM/EDS analýzu je znázorněn na obrázku č. 11. 

 

Obrázek č. 11: Vzorky k analýze na SEM/EDS 

5.2.2 TG/DTA 

TG/DTA je zkratka pro termogravimetrickou analýzu, resp. pro diferenční 

termigravimetrickou analýzu. Její princip spočívá ve změně tepla, rozměrů a jiných 

vlastností, kdy se dají stanovovat jednotlivé fázové přeměny tuhých látek. Každá změna je 

provázena charakteristicky a na základě těchto informací lze získat podklady pro různé 

technologické postupy, např. postup lití, ochlazování, tepelné zpracování a další výrobní 

procesy. Mimoto lze stanovovat fyzikální vlastnosti, např. teplotu tání čistých látek, 

stanovení Curierova voda, teplot likvidu a solidu, koeficientu délkové teplotní roztažnosti 

apod. Klasická termická analýzy (ozn. TA) je nejjednodušší metoda pro stanovení teplot 

tání a tuhnutí čistých látek. Je založena na registraci uvolněného nebo pohlcovaného tepla 

při fázové přeměně, měří se zde teplota systému v závislosti na čase. Fázové přeměny jsou 

viditelné na křivkách s typickou anomálií, kdy se objevují izotermy. TG je označení pro 

termogravimetrii, tzn. změny jsou provázeny změnou hmotnosti navážky vzorku při 

kontinuálním zvyšování teploty nebo v izotermickém režimu. Z velikosti hmotnostních 
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změn  a příslušných teplotních intervalů lze soudit na složení, případně kvantitativní 

zastoupení určitých složek ve vzorku. V případě těsně následujících změn hmotnosti je 

výhodnější, analogicky jako u DTA, registrovat derivaci TG křivky, tedy dm/dt = f (T), čili 

derivační termogravimetrickou křivku (DTG) a tím docílit lepšího rozlišení. DTA je 

zkratkou pro Diferenční Termickou Analýzu, tato metoda je založena na měření rozdílu 

teplot zkoumaného vzorku a srovnávacího vzorku. Požadavkem na srovnávací vzorek je 

jeho inertnost a stabilita v měřeném intervalu vzorku. Jako etalony se nejčastěji používají 

Al2O3, MgO a SiO2 [49]. Na obrázku č. 12 je znázorněno zařízení pro termogravimetrickou 

analýzu. 

 

Obrázek č. 12: Termogravimetrický analyzátor STA504 

Podmínky měření: 

 Přístroj: BÄHR STA504  

 Rozpětí teplot: 40 – 1000 °C 

 Kontrola teploty: Vzorek 

 Atmosféra: vzduch 

 Průtok plynu: 5 l/min 

 Tavící kelímek: Low volume alummina. 
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5.2.3 Stanovení iontů 

Ke stanovení iontů ve vodném výluhu byla použita metoda iontově výměnné 

chromatografie – IEC (z angl.. Ion Exchange Chromatography). Je založena na principu 

výměny iontů iontoměničů s kapalnými fázemi. Síla interakce je určena počtem a velikostí 

náboje analytu a funkční skupiny. Při dělení látek na iontoměničích je využíváno jejich 

různé selektivity sorpce k měniči. Tato selektivita je popsána koeficientem selektivity KA
B
, 

což je vlastně rovnovážná konstanta iontové výměny. Dělené ionty analytů jsou z kolony 

eluovány zvyšující se koncentrací iontů v mobilní fázi v pořadí, v jakém stoupá afinita 

iontu ke stacionární fázi. Ionexy je možné členit podle výměnné funkční skupiny na katexy 

a anexy. Katexy jsou nerozpustné polymerní polyvalentní kyseliny, které uvolňují a 

vyměňují kationty. Anexy jsou nerozpustné polymerní polyvalentní báze, které uvolňují a 

vyměňují anionty. Mohou být dále děleny na slabé a silné [50,51]. Na obrázku č. 13 je 

znázorněn chromatograf IEC Dionex ICS – 5000 umístěný v CET Telč. 

  

a) celkový pohled          b) detail kolon 

Obrázek č. 13: Chromatograf IEC Dionex ICS – 5000 

Před samotným měřením bylo nutné udělat vodný výluh. Vysušené vzorky 

popelovin byly míchány 1 hodinu při laboratorní teplotě na elektromagnetickém míchadle, 

poté byly ponechány v klidu a po 24 hodinách byly přefiltrovány, kdy se získal čistý výluh, 

který byl připraven na analýzu. 

5.2.4 IR spektrometrie 

Infračervená (IR) spektrometrie se zabývá měřením a vyhodnocováním absorpčních 

spekter molekul, absorbující záření o vlnových délkách 800 nm až 100 µm, tj. o vlnočtu 
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12000 – 10 cm
-1

. Při absorpci tohoto záření dochází ke zvýšení vibračních a rotačních 

stavů molekuly. Při infračervené spektrometrii s Fourierovou transformací (FT-IR) se 

interferometricky získaný signál převede matematickou operací – Fourierovou 

transformací – na infračervené spektrum. Základem FT-IR spektrometru je Michelsonův 

interferometr [52]. 

V CET Telč je instalován přístroj Nicolet iN10 s vedlejším modulem iZ10, jak je 

vidět na obrázku č. 14. U tohoto spektrometru je inovativním řešením integrace FT-IR 

spektrometru přímo do mikroskopu. Tento přístup umožňuje významné zkrácení optických 

drah. Použití pozlacených zrcadel a dokonalé utěsnění vnitřku přístroje pak dále 

optimalizuje výkon mikroskopu a omezuje nutnost jeho profukování dusíkem nebo suchým 

vzduchem [53]. 

 

Obrázek č. 14: FT-IR spektrometr 

5.2.5 Ramanova spektrometrie 

Jestliže viditelné nebo blízké infračervené monochromatické záření o vlnočtu  ̃0 

dopadne na vzorek, je část záření propouštěna, část absorbována a část rozptýlena. Je-li 

záření rozptylováno makroskopickými částečkami ve vzorku (Tyndalův rozptyl) nebo 

molekulami (Rayleighův rozptyl), je vlnočet rozptýleného záření stejný ( ̃0) jako vlnočet 

záření dopadajícího. Malá část rozptýleného záření však získá po interakci s molekulami 

vlnočet jiný, tzn., že došlo mezi vzorkem a zářením k výměně energie. Ramanovo 

spektrum je obvykle registrováno jako rozdíl vlnočtů  ̃   ̃ , obecně   ̃, signály se proto 
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označují jako Ramanův posun a jejich poloha nezávisí na vlnočtu použitého budícího 

záření. Poloha Ramanových pásů je dána stejnými faktory jako IČ spektroskopii – počtem 

a hmotností vibrujících atomů, silovými konstantami a geometrií molekuly. Zásadní rozdíl 

je však v aktivitě vibrací [52]. 

V laboratoři CET Telč je instalován Ramanův mikroskop Nicolet DXR. 

Mikroskopová část přístroje používá na nekonečno korigovanou konfokální optiku. 

Objektivy a jiné optické díly vyrábí společnost Olympus. Mikroskop je vybaven 

trinokulárem pro vizuální náhled a zároveň video obraz. Hlava nese 5 objektivů - 10x, 20x, 

50x, 100x dlouhá prac. vzdálenost a 100x, olejově-imerzní, s dlouhou pracovní 

vzdáleností. Prostorové rozlišení 1 μm v osách X a Y, hloubkové rozlišení 2 μm (osa Z) 

[54]. Na obrázku č. 15 je znázorněn Ramanův mikroskop. 

 

Obrázek č. 15: Ramanův mikroskop 

5.2.6 XRD 

Rentgenové záření může interagovat s hmotou také bez vzájemné výměny energie, 

a to při difrakci záření na krystalové struktuře. Každý krystal je charakterizován 

trojrozměrnou strukturou. U anorganických solí jsou základními stavebními jednotkami 

struktury ionty dané soli, uspořádané charakteristickým způsobem, organické látky tvoří 

většinou molekulové krystaly, v nichž jsou základními stavebními jednotkami molekuly 

látky. Dopadá-li na krystal svazek monochromatického záření, jehož vlnová délka je 

srovnatelná se vzdáleností mezi ionty, tj. řádově 0,1 nm, mohou být paprsky v určitém 
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směru zesíleny, v ostatních směrech vyrušeny. Podmínkou je splnění Braggovy rovnice 

(1), záření je zesíleno a můžeme je detekovat. Difrakce je tedy dosažena pouze při určité 

hodnotě λ a Θ (d jsou konstanty charakteristické pro použitý krystal) [52]. 

            (1) 

Rentgenová difrakce (XRD) je technologicky vyspělá, nedestruktivní technika pro 

analýzu široké škály materiálů zahrnující tekutiny, kovy, minerály, polymery, katalyzátory, 

plasty, farmaceutika, tenké vrstvy, keramické materiály, solární články či polovodiče. 

XRD se stala napříč průmyslovými a výzkumnými institucemi nepostradatelnou metodou 

pro výzkum a charakterizaci materiálů a také kontrolu kvality. Příklady aplikací zahrnují 

kvalitativní a kvantitativní fázovou identifikaci, krystalografii, určování struktury a 

relaxace, zkoumání textury a zbytkového napětí, mikrodifrakci, nanomateriály, laboratorní 

a procesní automatizaci a také vysokokapacitní screening polymorfů [55]. Na obrázku      

č. 16 je znázorněn XRD difraktometr Brucker D8 Advace, který je umístěný v laboratořích 

CET Telč.  

 

Obrázek č. 16: XRD Brucker D8 Advance 

 Nastavení přístroje je následující: 

 Zařízení: D8 Bruker  

 Nastavení napětí: 40mA, 40kV  

 Pozice tubusu: Liniové zaměření  



M. Černá: Charakteristika produktů po spalování tuhých paliv 

 

2014   32 

 

 Úhlový soller: 250º  

 Štěrbina: 0.6 mm  

 Úhlové rozpětí (2Θ): 5 - 70º  

 Velikost kroku (2Θ): 0,01º  

 Krok: 0,04 s  

 Materiál anody: Cu  

 Rychlost otáčení: 15 rpm  

 Držák vzorku: polymer 

5.2.7 Počítačová tomografie 

V rámci experimentálních analýz byla pokusně zařazena i počítačová tomografie, 

kdy byl sledován vzorek hutněného popílku. 

Počítačová tomografie (CT) je známý pojem v oblasti medicíny. Počítačová 

tomografie se však v posledních letech dostala i do oblasti průmyslové. Donedávna bylo 

využití počítačové tomografie v průmyslu omezené většinou na kontrolu materiálu, z 

důvodu nedostatečné přesnosti. Moderní měřicí stroje slučující metrologii a tomografii 

dokážou nedestruktivním způsobem snímání získat z jediného skenování informace o 

vnější geometrii i objemu materiálu s vysokou přesností. Kombinací přesných 

polohovacích mechanismů, odměřovacích systémů, rentgenového detektoru s vysokým 

rozlišením a výkonné výpočetní techniky je možné získat vysoce přesná data o měřeném 

materiálu během krátké doby, a to i bez jejího porušení [56,57]. 

Klasické RTG zobrazení je planární - je to dvojrozměrná projekce do určité roviny. 

Skutečný materiál je však objekt trojrozměrný, takže planární obraz, který je 

dvojrozměrnou projekcí skutečnosti, může zachycovat jen část reality. Planární obrazy 

mají z tohoto hlediska závažné úskalí - možnost překrývání a superpozice 

struktur uložených v různých hloubkách. U planárního zobrazení dochází k prozařování X-

záření z různých hloubek, k superpozici a sumování informace o rozložení hustoty ze 

všech hloubkových vrstev materiálu do společného obrazu. Výsledná odezva v obraze 

je součtem příspěvků z jednotlivých vrstev materiálu. Superpozice záření z různých 

hloubek zobrazovaného objektu dále vede ke snížení kontrastu zobrazení struktur.  Pro 

odstranění těchto nevýhod planární RTG diagnostiky a pro získání komplexního zobrazení 



M. Černá: Charakteristika produktů po spalování tuhých paliv 

 

2014   33 

 

struktur v různých hloubkách byla vyvinuta transmisní rentgenová 

tomografie poskytující trojrozměrné zobrazení. Jednou z hlavních předností 

tomografického zobrazení je podstatně vyšší kontrast zobrazení, které na transverzálních 

řezech nejsou překrývány zářením z okolních vrstev, 

primárně transverzálními, jejichž větší počet vytváří trojrozměrný obraz. Vyšetřovaná 

oblast je rozdělena na větší počet tenkých vrstev (řezů), které se každá zvlášť snímají pod 

mnoha různými úhly a z lokálního zeslabení RTG paprsků se v počítači matematicky 

zrekonstruuje denzitní obraz dané vrstvy. Vyšetřovanou oblast si pak můžeme na 

obrazovce počítače prohlédnout po jednotlivých tenkých vrstvách - jako kdybychom 

materiál příčně "rozřezali", podívali se dovnitř na každý řez a pak ho zase (bez poškození) 

složili. 
  
Tomografické RTG zobrazení se dosahuje tím, že vyšetřovaná oblast se prozařuje 

X-zářením pod řadou různých úhlů (v rozsahu 0 – 180 - 360°): rentgenka a naproti ní 

umístěný detektor X-záření, přičemž úzký svazek X-záření prozařuje vyšetřovaný materiál 

a jeho intenzita je detekována a převáděna na elektrický signál. Vyhodnocuje se zeslabení 

paprsku v důsledku absorpce materiálem. Z množství integrálních hodnot získaných 

prozařováním pod řadou úhlů 0 - 360° se pak metodou zpětné projekce 

provede rekonstrukce absorpční mapy, čímž vznikne denzitní obraz příčného 

řezu vyšetřovanou oblastí. Na tomto obraze jsou citlivě a s vysokým rozlišením zobrazeny 

struktury uložené v různých hloubkách v materiálu - jedná se o obraz tomografický. Na 

takovém obraze máme nepřeberné možnosti prohlížení snímaného objektu ze všech úhlů 

pohledu a v různých vrstvách (řezech). Vzhledem k výpočetní náročnosti rekonstrukční 

procedury lze toto provést pouze s pomocí počítače - proto se tato metoda 

nazývá počítačová tomografie CT (Computerized Tomography). Důležitou 

charakteristikou elektronických zobrazovacích detektorů je rozlišovací schopnost, což je 

nejmenší vzdálenost dvou "bodových" objektů, při níž se tyto ještě zobrazí jako dvě 

oddělené struktury; nebo ekvivalentně jako polo šířka profilu obrazu bodového objektu. Při 

menší vzdálenosti se již oba objekty zobrazí jako jeden, nejsou rozlišeny. Rozlišovací 

schopnost je dána především velikostí jednotlivého pixelu detektoru (tím je limitován 

nejmenší možný bod, který je možno zobrazit), dále je ovlivněna rozptylem X-záření a 

světla v detektoru a procesy přeměny X-záření na elektrický signál. Podobně jako ve 

fotografii se rozlišení často měří v maximálním počtu čar na milimetr (lp/mm), které lze 

ještě rozlišit. Moderní flat-panely dosahují teoreticky až 10 lp/mm, což odpovídá rozlišení 
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0,1mm; v praxi se však reálné rozlišení pohybuje kolem 2 - 5 lp/mm. Kvalita RTG 

zobrazení z hlediska reálného rozlišení se někdy podrobně kvantifikuje pomocí 

tzv. modulační přenosové funkce MTF, udávající pomocí Fourierovské harmonické 

analýzy, jaké podrobnosti zkoumaného objektu lze s daným kontrastem zobrazit.
  
Dalším 

důležitým parametrem elektronických detektorů X-záření je citlivost senzoru. Udává se 

číselně pomocí detekční kvantové účinnosti DQE (Detection Quantum Efficiency), což je 

procentuální množství fotonů X-záření dopadlých na detektor, které je skutečně 

detektorem zaznamenáno a využito k tvorbě snímku (zbytek je neužitečně pohlcen 

vstupním okénkem či materiálem detektoru bez scintilační či elektrické 

odezvy). 
 
Elektronické zobrazovací detektory umožňují detailnější analýzu jemných 

struktur pomocí zvětšených výřezů obrazu - tzv. "zoom" či "magnification". U zesilovačů 

obrazu se jedná o analogový zoom (dosažený změnou napětí), kdy se na celý obraz na 

výstupu "roztáhne" menší část vstupní plochy. U flat panelu se jedná o digitální zoom - 

dodatečné softwarové přiblížení vybrané části obrazu, beze změny rozlišení. Pokud 

chceme na zvětšeném obrazu zachovat vysokou kvalitu zobrazení (dodržet stejný poměr 

signál/šum jako na základním obraze), je třeba zvýšit množství dopadajících fotonů, čímž 

se zvýší i dávka. Digitální RTG systémy, především CT, jsou vybaveny softwarem 

poskytujícím řadu dalších možností počítačových úprav obrazů - post-processing [58].  

V laboratoři CET Telč je umístěn experimentální CT přístroj, který má unikátní 

řešení snímání. Na rotačním stolku je umístěn vzorek a na tento vzorek dopadá záření ze 

stacionárních zdrojů RTG záření, které jsou umístěny vůči sobě v úhlu 90° (uspořádání do 

kříže). Systém je navržen tak, aby bylo možné současně snímat objekt oběma zdroji RTG 

záření.  Obě rentgenky mohou pracovat při různém anodovém napětí (označuje se DSCT – 

Dual Source CT, resp. DECT – Dual Energy CT), což umožňuje lépe kvantifikovat 

distribuci hustoty (density).  Na obrázku č. 17 je CT tomograf umístěný v CET Telč. 
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Obrázek č. 17: CT tomograf 

Rentgenka XWT 240 SE je určena pro vysokoenergetická CT měření a je tedy 

vhodná pro velké vzorky nebo vzorky, které silně pohlcují RTG záření. Průměr svazku 

záření vycházející z této rentgenky, tzv. velikost spotu, je 4 mm. Rentgenka produkuje 

záření o maximální energii 240 keV a její maximální výkon je 280 W. Rentgenka XWT 

160 TCHR je určena pro mikro CT měření a je tedy vhodná spíše pro menší vzorky a 

vzorky, které nepohlcují RTG záření příliš silně, protože produkuje záření o nižší 

maximální energii, a to 160 keV. Tato rentgenka pracuje na dvou módech v závislosti na 

požadované aplikaci. High resolution mód poskytuje velikost spotu 1 mm, avšak 

maximální výkon na terčíku je pouze 3 W. High energy mód poskytuje velikost spotu 4 

mm, avšak maximální výkon je 10 W [59]. 

Měření bylo realizováno na sestavě rentgenky XWT 160 TCHR firmy X-Ray 

WorX a detektoru typu Flat Panel firmy Perkin Elmer. V rentgence byl instalován 

wolframový terčík, bylo na ni přivedeno napětí 90 kV, proud na terčíku byl 109 uA a 

výkon na terčíku 2,8 W. Vzdálenost spotu rentgenky od středu detektoru byla rovna 1255 

mm, vzdálenost spotu rentgenky od osy rotace vzorku pak 355 mm. Zvětšení bylo rovno 

3,535, rozlišení 66,7 um. Bylo pořízeno 1200 projekcí / 360°. Akviziční doba jednoho 

snímku byla 999 ms, každá projekce vznikla zprůměrováním pěti stejných snímků. 

Celková doba měření byla cca 3 hodiny. Při měření byly použity standardní korekce pro 

zlepšení kvality obrazu: 
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 Offset = pro odfiltrování temného proudu na detektoru. 

 Gain = aby se minimalizovaly rozdíly v detekční schopnosti jednotlivých 

pixelů. 

 3D rekonstrukce byla z projekcí vypočtena pomocí matematického aparátu tzv. 

Cone Beam Reconstruction. Obrázky jednotlivých řezů byly pořízeny prostřednictvím SW 

Volume Player Plus firmy Fraunhofer. 

5.2.8  Chemický rozbor popela 

Chemický rozbor popela byl proveden v akreditované laboratoři VÚHU a.s. dle 

platných norem a postupů. Popel je anorganický podíl tuhých paliv, vzniklý po spálení 

paliva. Jeho složení se vyjadřuje obsahem oxidů ve vzorku popela. Zkoušky byly 

provedeny podle IMP 077/LPOV Chemický rozbor popela a ČSN EN 14780 Tuhá 

biopaliva – Příprava vzorku a ČSN EN 15290 Tuhá biopaliva – Stanovení hlavních prvků 

– Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Na, Si a Ti [60,61,62]. 

5.3 Testovaný materiál 

Testovaný materiál se skládal z různých druhů tuhých produktů po spalování 

fosilních paliv. V následujícím přehledu jsou uvedeny vzorky, které byly testovány: 

1. popílek ze spalování lignitu – elektrárna Mělník, kotel K9 

2. popílek ze spalování HU – elektrárna Mělník, kotel K9 

3. popel ze spalování biomasy – sláma – energetické centrum Jindřichův Hradec 

4. popel ze spalování biomasy – seno – energetické centrum Jindřichův Hradec 

5. popel ze spalování biomasy – směs slámy a sena 

6. ložový popel – elektrárna Hodonín 

7. Energosádrovec – elektrárna Prunéřov 

 

Popílek ze spalování lignitu, resp. hnědého uhlí pocházel z elektrárny Mělník, kotle 

K9. Odběr vzorku byl 15. 10. 2013, resp. 4. 11. 213. Na obrázku č. 18 jsou znázorněny 

popílky z elektrárny Mělník. Rozdíl je patrný již na první pohled, barva a zrnitost, resp. 

obsah nespáleného uhlí. 
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a) lignit     b) hnědé uhlí 

Obrázek č. 18: Popílek z elektrárny Mělník 

Zástupci tuhých produktů po spalování z biomasy jsou z energetického centra 

v Jindřichové Hradci. První vzorek je popel ze spalování slámy, druhý vzorek je popel ze 

spalování sena. Na obrázku č. 19 jsou znázorněny popely ze spalování biomasy. 

  

a) sláma     b) seno 

Obrázek č. 19: Popel ze spalování biomasy 

Z popelů ze spalování biomasy byl vytvořen směsný vzorek, který byl promíchán 

v laboratorním mísiči a poté zhutněn na PS 100% (PS = Proctor Standard). Z vytvořeného 

válečku, viz obrázek č.  20, byl odebrán vzorek na další analýzy. 
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Obrázek č. 20: Popel z biomasy – směs 

Při fluidním spalování vzniká nejen úletový popílek, který je zachytáván v systému 

odlučovačů, ale také ložový popel, který je tvořen hrubozrnnou částí, jak je vidět na 

obrázku č. 21. Tento ložový popel pochází z elektrárny Hodonín, který byl odebrán 30. 10. 

2013. 

 

Obrázek č. 21: Ložový popel 

Posledním testovaným materiálem byl energosádrovec, který byl odebrán 

z odvodňovací linky elektrárny Prunéřov. Na obrázku č. 22 je vidět odebraný vzorek. Pro 

analýzy byl tento vzorek sušen při teplotě 45 °C a 105 °C. 
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Obrázek č. 22: Energosádrovec 

5.4 Výsledky a diskuse 

Materiál k analýzám byl testován v suchém stavu.  

5.4.1 Chemický rozbor popela 

V tabulce č. 7 jsou uvedeny hodnoty chemického rozboru popela pro vybrané druhy 

popelovin.  

Tabulka č.  7: Chemický rozbor popela vybraných druhů popelovin 

Parametr jednotka Popílek 

Lignit 

Popílek 

HU 

Směs 

550 °C 

Ložový 

popel 

SiO2 % 37,28 46,38 43,19 33,59 

TiO2 % 0,68 1,96 0,52 0,95 

Al2O3 % 19,58 29,19 2,75 16,59 

Fe2O3 % 8,92 5,04 2,10 4,73 

MnO % 0,06 0,03 0,15 0,04 

MgO % 5,11 0,72 2,28 1,58 

CaO % 16,24 1,28 6,48 28,89 

Na2O % 0,82 1,42 0,52 0,79 

K2O % 0,79 1,62 30,28 1,06 

SO3 % 9,31 0,25 8,79 10,23 

P2O5 % 0,57 0,35 0,95 0,33 

Pro popely z biomasy je důležitým parametrem obsah těžkých kovů ve vodném 

výluhu. V tabulce č. 8 jsou uvedeny hodnoty pro úletový popel ze spalování biomasy. 
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Tabulka č.  8: Vyluhovatelnost toxických kovů 

Parametr jednotka Popel z biomasy 

Seno 

Popel z biomasy 

Sláma 

Al mg.l
-1

 < 0,1 < 0,1 

As mg.l
-1

 0,052 ± 0,004 0,082 ± 0,004 

B mg.l
-1

 0,31 ± 0,02 0,22 ± 0,02 

Ba mg.l
-1

 0,029 ± 0,002 0,021 ± 0,002 

Cd mg.l
-1

 < 0,0004 < 0,0004 

Co mg.l
-1

 < 0,002 < 0,002 

Cr mg.l
-1

 < 0,04 < 0,04 

Cu mg.l
-1

 < 0,04 < 0,04 

Hg mg.l
-1

 < 0,0005 < 0,0005 

Mo mg.l
-1

 0,015 0,013 

Ni mg.l
-1

 < 0,01 < 0,01 

Pb mg.l
-1

 < 0,005 < 0,005 

Sb mg.l
-1

 < 0,003 < 0,003 

Se mg.l
-1

 < 0,002 < 0,002 

Sn mg.l
-1

 < 0,01 < 0,01 

V mg.l
-1

 < 0,006 < 0,006 

Zn mg.l
-1

 < 0,04 < 0,04 

Rozdílnost jednotlivých popelů je vidět v tabulce č. 7, kdy se jedná o materiály 

bohaté na křemen. Značně v nich kolísá obsah CaO. Popely z biomasy jsou bohaté na kovy 

alkalických zemin, zvláště draslík. Z rozboru obsahu těžkých kovů u popela z biomasy, jak 

je vidět v tabulce č. 8 plyne, že tyto popely nejsou nebezpečné pro další využití, např. 

v zemědělství.  

5.4.2 SEM/EDS 

Cílem mikroskopického měření bylo porovnat tvar jednotlivých popílkových zrn a 

případnou deformaci. V rámci analýz bylo provedeno měření EDS spektrometrem, jehož 

výstupem je prvkové zastoupení na vybraném místě. Spektrogram ukazuje jednotlivé píky, 

kdy na ose X je energie, kterou je atom vyražen z povrchu vzorku a na ose Y je intenzita 

elektromagnetického záření. 
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Na obrázku č. 23 jsou znázorněny snímky z elektronového mikroskopu popílků 

z elektrárny Mělník, konkrétně z hnědého uhlí a lignitu. Jedná se o typický obrázek 

popílku, který je tvořen kulatými zrny. Na povrchu některých zrn, při velkém zvětšení jsou 

patrné krystalické formy kovů nebo velmi malé popílkové částice, které dosahují velikosti 

v řádech nm.  

  

            a) hnědé uhlí – zvětšení 25000x                b) hnědé uhlí – zvětšení 16000x  

  

                  c) lignit – zvětšení 25000x                             d) lignit – zvětšení 21014 x 

Obrázek č. 23: SEM popílek z hnědého uhlí a lignitu 

V rámci EDS analýzy bylo vybráno zrno popílku ze spalování hnědého uhlí, na 

jehož povrchu byly patrné krystaly, jak je vidět na obrázku č. 24. Bylo vybráno celkem 5 

měřících míst (EDS Spot) a výsledky jsou znázorněny na obrázcích č. 25 až č. 29 a 

v tabulce č. 9. 
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Obrázek č. 24: EDS analýza popílku z hnědého uhlí – měřené body 

 

Obrázek č. 25: EDS analýza popílku z hnědého uhlí – bod 1 

 

Obrázek č. 26: EDS analýza popílku z hnědého uhlí – bod 2 
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Obrázek č. 27: EDS analýza popílku z hnědého uhlí – bod 3 

 

Obrázek č. 28: EDS analýza popílku z hnědého uhlí – bod 4 

 

Obrázek č. 29: EDS analýza popílku z hnědého uhlí – bod 5 
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Měření proběhlo při napětí 15 kV, zvětšení bylo 50000x, čas analýzy byl 30 s. 

Výsledky analýzy jsou v tabulce č. 9. 

Tabulka č.  9: EDS analýza popílku z hnědého uhlí 

Bod Atomové zastoupení prvku (%) 

 C O Al Si Ca Fe Mg Ti 

1 31,65 51,71 7,27 6,38 0,59 2,39 -- -- 

2 -- 61,71 11,94 10,54 -- 10,82 2,55 1,56 

3 -- 53,96 9,83 10,34 3,46 18,48 2,76 -- 

4 30,81 24,50 7,27 6,43 1,63 28,96 -- -- 

5 -- 31,86 11,68 11,41 3,24 41,81 -- -- 

EDS analýza potvrdila přítomnost prvků, které jsou typické pro popílek ze 

spalování hnědého uhlí. Výrazná podobnost byla sledována mezi body 1 a 4, resp. 2, 3 a 5. 

Přítomnost uhlíku může být způsobena nečistotou, tak jako přítomnost zlata (k naprašování 

se používalo zlato).  

Popely ze spalování biomasy jsou charakteristické hlavně obsahem nespáleného 

paliva. K testování byly k dispozici 2 druhy těchto popelů – ze spalování sena a ze 

spalování slámy. Samostatně byl testován zhutněný vzorek směsného popela ze spalování 

sena a slámy. Jak je vidět na obrázku č. 30, popel ze spalování slámy obsahoval velké 

množství rostlinných zbytků. Částice popílku jsou kulatá, velmi malých rozměrů a jak je 

vidět, shlukují se. 

  

                a) sláma – zvětšení 600x   b) sláma – zvětšení 5000x 

Obrázek č. 30: SEM popel ze spalování slámy 
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 Jedná se o pórovitý materiál, kdy póry jsou vyplněny velmi malými částicemi 

popílku, které vytvářejí shluky. V rámci EDS analýzy bylo vybráno zrno, které bylo 

tvořeno shluky jemných částic popílku, jak je vidět na obrázku č. 31. 

 

Obrázek č. 31: EDS analýza popela ze slámy – měřené body 

 EDS analýza jednotlivých bodů (spotů) je na obrázcích č. 32 a č. 33. 

 

Obrázek č. 32: EDS analýza popela ze slámy – bod 1 
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Obrázek č. 33: EDS analýza popela ze slámy – bod 2 

 Měření proběhlo při napětí 15 kV, zvětšení bylo 15000x, čas analýzy byl 30 s. 

Výsledky analýzy jsou v tabulce č. 10. 

Tabulka č.  10: EDS analýza popela ze spalování slámy 

Bod Atomové zastoupení prvku (%) 

 C O Mg Al Si P S K Ca 

1 32,87 36,97 3,54 1,04 6,19 3,39 1,58 6,84 7,59 

2 -- 30,72 2,89 2,11 14,28 8,07 -- 22,59 19,20 

 EDS analýza ukázala z prvního bodu zastoupení kyslíku a uhlíku, typické prvky pro 

popel z biomasy jsou zastoupeny minoritně. U druhého bodu naopak stoupá zastoupení 

draslíku a vápníku, tento bod byl zaměřen mimo shluk kulatých zrn.  

Dalším zástupcem popelů ze spalování biomasy byl popel ze spalování sena. Jak je 

vidět na obrázku č. 34, je tvořen velkým množstvím nespáleného paliva a stejně jako u 

popela ze spalování slámy, jsou zde přítomny částečky popílku ve formě shluků kulatých 

částic.  
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                a) seno – zvětšení 138x   b) seno – zvětšení 3000x 

   

                c) seno – zvětšení 4000x   b) seno – zvětšení 30000x 

Obrázek č. 34: SEM popel ze spalování sena 

Stejně jako v předchozím případě, byl pro EDS analýzu vybráno místo, kde jsou 

patrné shluky kulatých částic, jak je vidět na obrázcích č. 35 až č. 38. 

 

Obrázek č. 35: EDS analýza popela ze sena – měřené body 
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Obrázek č. 36: EDS analýza popela ze sena – bod 1 

 

Obrázek č. 37: EDS analýza popela ze sena – bod 2 

 

Obrázek č. 38: EDS analýza popela ze sena – bod 3 



M. Černá: Charakteristika produktů po spalování tuhých paliv 

 

2014   49 

 

 Měření proběhlo při napětí 15 kV, zvětšení bylo 28028x, čas analýzy byl 30 s. 

Výsledky analýzy jsou v tabulce č. 11. 

Tabulka č.  11: EDS analýza popela ze spalování slámy 

Bod Atomové zastoupení prvku (%) 

 C O Mo Si P S K Cl 

1 70,66 14,91 -- 1,00 1,47 2,88 8,19 0,89 

2 68,60 20,10 1,29 1,66 -- -- 7,12 -- 

3 80,03 11,26 -- 1,31 1,01 1,78 4,32 -- 

 Vybraný bod pro EDS analýzu popela ze spalování sena obsahoval převážně uhlík, 

je pravděpodobné, že se jedná o nespálený kousek paliva, ve kterém jsou přítomny v menší 

míře doprovodné prvky, jako jsou kyslík. Ve velmi malé míře jsou zastoupeny ostatní 

prvky, z nichž vyčnívá zastoupení draslíku. 

Směs popelů ze slámy a sena byla připravena ve spolupráci s VÚHU a.s., kde byl 

připraven zhutněný váleček, kdy hutnící energie odpovídala zhutnění při PS 100%. Takto 

připravený vzorek byl poté uložen do prostředí s min. 95 % vlhkostí a po 28 dnech byl 

testován. K analýze na SEM/EDS byl použit zlomek vzorku o velikosti cca 0,5 mm. Byla 

provedena 2 měření, jeden byl s volně loženým vzorkem a druhé měření probíhalo tak, že 

tento úlomek byl zalit od pryskyřice a poté vyleštěn. Obrázky z mikroskopu jsou vidět na 

obrázku č. 39. Stejně jako u předchozích dvou popelů, i zde jsou přítomny nespálené 

zbytky původního paliva, po zhutnění došlo k jejich deformaci a vyplnění celkového 

prostoru. Nesou zde vidět shluky jemných popílkových částeček, navíc byly nalezeny 

krystalické formy, které byly testovány EDS. Z důvodu tvarové nehomogenity nebyl 

vzorek testován ze všech stran (vzorek nebyl plochý) a EDS sonda se tak nemohla dostat 

do všech míst.  
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                a) směs – zvětšení 1300x   b) směs – zvětšení 2500x 

  

                c) směs – zvětšení 13000x   d) směs – zvětšení 20000x 

   

                e) směs – zvětšení 60000x   f) směs leštěná – zvětšení 200x 

Obrázek č. 39: SEM směsného popela ze spalování sena a slámy 

 K EDS analýze byly vybrány 2 místa. První je vidět na obrázku č. 40 až č. 43, je 

tvořeno deformovanou strukturou původního paliva. 
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Obrázek č. 40: EDS analýza směsného popela ze sena – měřené body 

 

Obrázek č. 41: EDS analýza směsného popela ze sena a slámy – bod 1 

 

Obrázek č. 42: EDS analýza směsného popela ze sena a slámy – bod 2 
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Obrázek č. 43: EDS analýza směsného popela ze sena a slámy – bod 3 

 Měření proběhlo při napětí 20 kV, zvětšení bylo 60000x, čas analýzy byl 30 s. 

Výsledky analýzy jsou v tabulce č. 12. 

Tabulka č.  12: EDS analýza popela ze spalování slámy 

Bod Atomové zastoupení prvku (%) 

 O Si P Ca 

1 63,62 5,23 4,70 26,44 

2 -- 11,32 -- 88,68 

3 -- 9,43 -- 90,57 

 Z EDS analýzy plyne, že se jedná o vápenatou příměs, kdy vápník tvoří většinu, 

skoro 90 %, zbytek je tvořen křemíkem. U prvního bodu je převážně o kyslík, je 

předpoklad, že se jedná o oxidickou formu CaO. 

Druhý bod, který byl vybrán na směsném vzorku tuhých zbytků po spalování sena a 

slámy tvořil výrazný krystal, který byl podroben EDS analýze, kdy bylo vybráno 7 bodů 

(spotů), jak je vidět na obrázku č. 44. Na obrázcích č. 45 až č. 51 jsou vidět jednotlivá 

spektra z EDS analýzy.  
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Obrázek č. 44: EDS analýza směsného popela ze sena – měřené body 

 

Obrázek č. 45: EDS analýza směsného popela ze sena a slámy – bod 1 

 

Obrázek č. 46: EDS analýza směsného popela ze sena a slámy – bod 2 
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Obrázek č. 47: EDS analýza směsného popela ze sena a slámy – bod 3 

 

Obrázek č. 48: EDS analýza směsného popela ze sena a slámy – bod 4 

 

Obrázek č. 49: EDS analýza směsného popela ze sena a slámy – bod 5 
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Obrázek č. 50: EDS analýza směsného popela ze sena a slámy – bod 6 

 

Obrázek č. 51: EDS analýza směsného popela ze sena a slámy – bod 7 

 Měření proběhlo při napětí 20 kV, zvětšení bylo 13000x, čas analýzy byl 30 s. 

Výsledky analýzy jsou v tabulce č. 13. 
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Tabulka č.  13: EDS analýza popela ze spalování slámy 

Bod Atomové zastoupení prvku (%) 

 Cl K Al Si O C Ca 

1 47,74 52,25 -- -- -- -- -- 

2 19,74 27,27 10,47 42,52 -- -- -- 

3 -- -- -- 34,45 65,55 -- -- 

4 48,22 46,39 -- 5,39 -- -- -- 

5 -- -- -- 37,85 62,15 -- -- 

6 48,96 51,04 -- -- -- -- -- 

7 8,90 8,98 -- 1,91 -- 77,24 2,97 

 Jak je vidět z EDS analýzy, dominantním zastoupením byly prvky Cl a K. Z tvaru 

krystalu lze usuzovat, že se jedná o chlorid draselný. Bod 3 a 5 byl tvořen pouze křemíkem 

a kyslíkem, z toho plyne, že se jedná o krystalovou formu křemene.  

Posledním typem tuhého produktu po spalování fosilních paliv je energosádrovec. 

Ten byl vysušen jednak při teplotě 45 °C – označený FGD45 a při teplotě 105 °C – 

označený FGD105. Na obrázku č. 52 jsou vidět změny ve struktuře z důvodu odpaření 

chemicky vázané vody, která se projevila výraznou deformací krystalů sádrovce. 

  

               a) FGD45 – zvětšení 1300x    b) FGD45 – zvětšení 4000x 
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               c) FGD105 – zvětšení 4000x    d) FGD105 – zvětšení 8000x 

Obrázek č. 52: SEM energosádrovce 

 EDS analýza nebyla prováděna na energosádrovci. 

5.4.3 TG/DTA 

Vybrané popely byly testovány za účelem kvantifikace základních fázových složek.  

V grafech jsou znázorněny tři křivky, červená křivka znázorňuje úbytek hmotnosti, modrá 

křivka představuje DTA křivku a zelená křivka je derivace hmotnosti, vše v závislosti na 

teplotě. Bylo testováno celkem 7 druhů popelovin, výsledky jsou uvedeny v následujících 

obrázcích. Vzorek popílku ze spalování hnědého uhlí nevykazoval velkou ztrátu žíháním, 

kdy došlo k poklesu hmotnosti menším než 1 %, byl zaznamenán pokles hmotnosti při 

teplotě 562 °C, jak je vidět na obrázku č. 53. 
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Obrázek č. 53: Termická analýza -  popílek ze spalování hnědého uhlí 

 Vzorek popílku ze spalování lignitu vykazuje v porovnání s popílkem ze spalování 

hnědého uhlí výraznější změnu hmotnosti. Na obrázku č. 54 je vidět průběh 

termogravimetrické zkoušky, kdy při teplotě 655,8 °C byl zaznamenán úbytek 2,1 %. 

Celkový teplotní rozsah je typický pro endotermický rozklad uhličitanů. 

 

Obrázek č. 54: Termická analýza -  popílek ze spalování lignitu 
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 Ložový popel, který byl ze všech popelů nejhrubší, co se týče zrnitosti, 

nevykazoval žádnou výraznou změnu hmotnosti. Byl převážně tvořen amorfními částicemi 

a jak je vidět na obrázku č. 55, průběh je typický pro fázové přechody křemene, kdy byl 

zaznamenán endotermický proces při teplotě 578 °C. 

 

Obrázek č. 55: Termická analýza -  ložový popel 

 Popely ze spalování biomasy mají v porovnání s popely ze spalování fosilních paliv 

zcela odlišný průběh. Prvním typem popela, který byl testován, byl popel ze spalování 

sena. Jak je vidět na obrázku č. 56. Spalování probíhá ve dvou krocích, kdy první je 

exotermní při teplotě 450,6 °C a je provázen velmi rychlou ztrátou hmotnosti, následují 

dva rychlé exotermické procesy, které vedou k jednotné ztrátě hmotnosti. 
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Obrázek č. 56: Termická analýza – popel ze spalování biomasy - seno 

 V tabulce č. 14 jsou uvedeny teploty jednotlivých kroků spalování popela ze 

spalování biomasy – sena. 

Tabulka č.  14: Termická analýza – popel ze spalování biomasy – seno 

Krok T0 [%] Tf [%] Tm [%] Ztráta hmotnosti [%] 

1 344,85 451,10 450,60 8,50 

2 451,10 610,40 471,60 11,70 

T0 – počáteční teplota; Tf – konečná teplota; Tm – maximální pík na křivce DTG 

 Druhým zástupcem popelů ze spalování biomasy byl tvořen popelem ze spalování 

slámy. Průběh analýzy je vidět na obrázku č. 57 a je z něj patrné, že průběh je podobný 

jako u popela ze spalování sena. Rozdíl je zde ovšem patrný a to konkrétně ve větším 

úbytku hmotnosti při jednotlivých stupních. Průběh úbytku hmotnosti je stejně jako u sena 

velmi rychlý, kdy dochází pravděpodobně k dohoření zbytku nespáleného paliva a to je 

zaznamenáno větším úbytkem hmotnosti. 
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Obrázek č. 57: Termická analýza – popel ze spalování biomasy – sláma 

 V tabulce č. 15 jsou teploty jednotlivých kroků stanovených TG analýzou. 

Tabulka č.  15: Termická analýza – popel ze spalování biomasy – sláma 

Krok T0 [%] Tf [%] Tm [%] Ztráta hmotnosti [%] 

1 277,20 397,00 404,20 12,80 

2 397,00 565,80 441,40 10,60 

T0 – počáteční teplota; Tf – konečná teplota; Tm – maximální pík na křivce DTG 

 Posledním typem popelů ze spalování biomasy byl tvořen směsí popelů ze 

spalování slámy a sena. Ke stanovení byl použit úlomek ze zhutněného válečku. Poměr 

slámy a sena byl 50:50. Průběh analýzy je vidět na obrázku č. 58 a v porovnání s oběma 

typy jednotlivých popelů jsou zde patrné odlišnosti. Jednak úbytek hmotnosti není tak 

markantní, zřejmě zhutněním dochází k zafixování zbylého paliva uvnitř matrice válečku a 

proto nejsou změny tak markantní jako u popelů samostatných. Další změna je v rychlosti 

úbytku hmotnosti, čisté popely byly doprovázeny velmi rychlým úbytkem hmotnosti. 

Exotermní proces vede ke ztrátě hmotnosti o 5,2%, dochází při 459,9 °C. Při vyšší teplotě 

(654 °C), která je typická pro rozklad uhličitanů, probíhá endotermní proces, což vede ke 

ztrátě hmotnosti o 2,2 %. Navíc byl identifikován malý endotermní pík, s počátkem na 

teplotě 576,5 °C, který není kompatibilní s jakoukoliv ztrátou hmotnosti a může být 

připisován fázového přechodu křemene. 
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Obrázek č. 58: Termická analýza – popel ze spalování biomasy - směs 

 V tabulce č. 16 jsou uvedeny teploty a ztráty hmotnosti pro směsný popel 

z biomasy. 

Tabulka č.  16: Termická analýza – popel ze spalování biomasy – mix 

Krok T0 [%] Tf [%] Tm [%] Ztráta hmotnosti [%] 

1 303,20 584,00 473,70 5,20 

2 584,00 722,60 655,90 2,20 

T0 – počáteční teplota; Tf – konečná teplota; Tm – maximální pík na křivce DTG 

 Jako poslední byly testovány energosádrovce. Zde byla největší změna v úbytku 

hmotnosti, která byla způsobena ztrátou chemicky vázané vody. Na obrázku č. 59 je vidět 

průběh u vzorku energosádrovce sušeném při 45 °C. 
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Obrázek č. 59: Termická analýza – energosádrovec sušený při 45 °C 

 Endotermický proces byl při teplotě 170,7 °C, kdy byl zaznamenán hmotností 

úbytek 20,3 % z důvodu ztráty chemicky vázané vody. Malý exotermický pík byl při 

teplotě 404,9 °C, který je charakteristický pro fázový přechode sádrovce. V tabulce č. 17 

jsou uvedeny teploty a procentruální ztráta hmotnosti.  

Tabulka č.  17: Termická analýza – energosádrovec sušený při 45 °C 

Krok T0 [%] Tf [%] Tm [%] Ztráta hmotnosti [%] 

1 116,70 270,80 170,20 20,30 

T0 – počáteční teplota; Tf – konečná teplota; Tm – maximální pík na křivce DTG 

 Druhým energosádrovcem, který byl testován byl vzorek sušený při 105 °C po 

dobu 24 hodin. Průběh je zobrazen na obrázku č. 60. Endotermický proces při 139,4 °C 

znamenal ztrátu hmotnosti o 5,6 % díky ztrátě chemicky vázané vodě. Malý pík při 424,7 

°C je charakteristický pro fázový přechod sádrovce.  
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Obrázek č. 60: Termická analýza – energosádrovec sušený při 105 °C 

 V tabulce č. 18 jsou uvedeny výsledky termické analýzy pro enegosádrovec sušený 

při 105 °C. 

Tabulka č.  18: Termická analýza – energosádrovec sušený při 105 °C 

Krok T0 [%] Tf [%] Tm [%] Ztráta hmotnosti [%] 

1 93,85 255,03 142,10 5,60 

T0 – počáteční teplota; Tf – konečná teplota; Tm – maximální pík na křivce DTG 

5.4.4 Ramanova spektroskopie 

Vzorky byly měřeny pomocí disperzního Ramanova mikroskopu Nicolet DXR s 

použitím laseru o vlnové délce 532 nm. Výsledné spektra, které jsou zobrazeny na obrázku 

č. 61, jsou znázorněny jako píky s určitou polohou na Ramanově pásu (vlnočtu). Každý pík 

je specifický svojí polohou na pásu pro konkrétní látku.  

  

                a) popílek - hnědé uhlí           b) popílek - lignit 
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                c) ložový popel                   d) popel z biomasy – seno 

 

  

                e) popel z biomasy - sláma        f) popel z biomasy – směs 

  

              g) energosádrovec 45 °C         h) energosádrovec 105 °C 

Obrázek č. 61: Ramanova spektra produktů po spalování tuhých paliv 

 Analýzou jednotlivých spekter lze konstatovat, že ložový popel obsahuje převážně 

křemeny SiO2 a alkalické živce – ortoklasy KAlSi3O8. V popílcích hnědého uhlí a lignitu 

byl kromě amorfního uhlíku naměřen také hojně zastoupený TiO2, a SiO2. Ve vzorku 

lignitu bylo navíc naměřeno spektrum síranu, pravděpodobně CaSO4. Všechny popílky 

biomasy obsahovaly amorfní uhlík a K2SO4. Ve vzorcích biomasa směs a biomasa sláma 

byl naměřen CaCO3, ve vzorku biomasa směs je četně zastoupen i SiO2 a KAlSi3O8. 

Energosádrovec 45°C obsahuje CaSO4.2H2O, Energosádrovec 105°C je složen z 

CaSO4.0.5H2O a projevují se zde i pásy CaSO4. 
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5.4.5 FT- IR 

Vzorky byly měřeny na vedlejším modulu iZ10 infračerveného mikroskopu Nicolet 

iN10 transmisní technikou v KBr tabletě v rozsahu 4000 - 400 cm
-1

. Na obrázku č. 62 jsou 

znázorněny jednotlivá IČ spektra. Obdobně jako u Ramanovy spektrometrie i zde jsou 

znázorněny píky, jejichž poloha v určité vlnové délce charakterizuje konkrétní látku. 

 

Obrázek č. 62: IČ spektra produktů po spalování tuhých paliv 

Z IČ spekter je možné konstatovat, že ložový popel obsahuje převážně křemen SiO2 

a alkalický živec – ortoklas KAlSi3O8. Spektrum hnědého uhlí je shodné se spektrem 

lignitu, oba tyto vzorky obsahují především SiO2 a SiO2.nH2O. Ve všech vzorcích popílků 

z biomasy se vyskytuje K2SO4 a SiO2. Výrazně vyšší obsah křemene je ve vzorku biomasa 

směs. Vzorky se vzájemně lišší obsahem různých uhličitanů. Vzorky energosádrovce se 

odlišují stupněm hydratace CaSO4. Zatímco V energosádrovci 45°C převládá 

CaSO4.2H2O, energosádrovec 105°C obsahuje především CaSO4.0.5H2O. Ve všech 

spektrech měřených vzorků se vyskytuje velmi ostrý pás 1385 cm
-1

, který odpovídá 

výskytu dusičnanových iontů.  

5.4.6 Stanovení kationtů a aniontů 

Pro stanovení kationtů a aniontů pomocí kapalinové chromatografie byly vybrány 2 

vzorky popílku ze spalování uhlí a 2 vzorky popela ze spalování biomasy. Výsledky jsou 

uvedeny v tabulkách č. 19 a č. 20. Popílky ze spalování uhlí, resp. lignitu se vyznačují 

vyšším obsahem vápenatých iontů a nižším obsahem hořečnatých a alkalických kovů. 

Popely ze spalování biomasy se vyznačují vysokým obsahem draselných iontů a přibližně 
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stejným obsahem sodných iontů. Rozdíl je v obsahu vápenatých a hořečnatých iontů, kdy 

sláma obsahuje více vápenatých a méně hořečnatých a seno má tento obsah opačný. Obsah 

aniontů je v tabulce č. 19 a je patrný rozdíl mezi popílkem ze spalování uhlí a popelem ze 

spalování biomasy. Hlavním rozdílem je v obsahu chloridů, kdy biomasa má více než 250 

násobný obsah. Obsah síranů je největší u popela ze spalování slámy, následuje popel ze 

spalování sena. Vyšší obsah síranů byl zaznamenán u lignitického popílku a nejmenší u 

popílku z hnědého uhlí.  

Tabulka č.  19: Stanovení kationtů v popelovinách 

typ popílku c / mg l
-1

 

Na
+
 K

+
 Mg

2+
 Ca

2+
 

Hnědé uhlí 3,3 3,1 1,6 31,6 

Biomasa- Sláma 13,0 1749,7 3,1 12,8 

Biomasa- Seno 10,4 1175,2 11,1 5,3 

Lignit 32,8 15,5 5,5 56,8 

 

Tabulka č.  20: Stanovení aniontů v popelovinách 

typ popílku c / mg l
-1

 

F
-
 Cl

-
 NO2

-
 Br

-
 NO3

-
 SO4

2-
 

Hnědé uhlí 0,6 0,7 - - - 78,5 

Biomasa- Sláma 0,1 245,0 2,5 1,1 - 993,5 

Biomasa- Seno 0,4 313,2 <0.1 2,0 0,4 671,6 

Lignit 1,6 < 0.5 - - <0.1 379,2 

5.4.7 XRD 

Pomocí XRD analýzy byly testovány všechny vzorky produktů po spalování tuhých 

paliv. Jednotlivé obrázky z XRD analýzy představují křivku v píky, které v závislosti na 

poloze představují konkrétní prvek. Každý prvek má svoji specifickou polohu, díky které 

je lze identifikovat. Na obrázku č. 63 je znázorněn výsledek analýzy ložového popela, 

jehož hlavní minerály jsou shrnuty v tabulce č. 21.  

 

 



M. Černá: Charakteristika produktů po spalování tuhých paliv 

 

2014   68 

 

Tabulka č.  21: XRD analýza ložového popela 

Minerál Složení PDF code 

Albit NaAlSi3O8 01-083-1610 

Křemen SiO2 01-086-1629 

Mikroklin KAlSi3O8 01-076-0827 

Illit (K,H3O)Al2Si3Al4O10(OH)2 00-026-0911 

 

Obrázek č. 63: XRD analýza ložového popela 

 Jak je vidět, tento materiál, který je ze všech vzorků nejhrubozrnnější je tvořen 

převážně křemenem, sodnými a draselnými živci a slída illit. Popílek ze spalování lignitu 

je na obrázku č. 64. Jeho složení je uvedeno v tabulce č. 22. 
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Obrázek č. 64: XRD analýza popílku ze spalování lignitu 

V porovnání s ložovým popelem, jsou popílky bohatší na sloučeniny železa, jakým 

může být hematit a magnesioferit. Z vápenatých sloučenin je přítomen sádrovec, anhydrit a 

monetit.  

Tabulka č.  22: XRD analýza popílku ze spalování lignitu 

Minerál Složení PDF code 

Mullit Al4+2xSi2-2xO10-x (x~0.4) 01-089-2814 

Křemen SiO2 01-086-1629 

Magnesioferrit Fe2MgO4 01-089-4924 

Hematit Fe2O3 01-079-0007 

Sádrovec CaSO4∙2H2O 00-006-0047 

Anhydrit CaSO4 01-072-0916 

Monetit CaPO3(OH) 00-009-0080 

 Popílek ze spalování hnědého uhlí je na obrázku č. 65. Oproti lignitu jsou tyto 

popílky chudší a obsahují vesměs křemen, mulit, hematit a sodný živec, jak je vidět 

v tabulce č. 23. 
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Obrázek č. 65: XRD analýza popílku ze spalování hnědého uhlí 

Tabulka č.  23: XRD analýza popílku ze spalování hnědého uhlí 

Minerál Složení PDF code 

Mullit Al4+2xSi2-2xO10-x (x~0.4) 01-089-2814 

Křemen SiO2 01-086-1629 

Hematit Fe2O3 01-079-0007 

Albit NaAlSi3O8 00-009-0466 

 Popely ze spalování biomasy obsahují různorodé minerály, které korelují se 

složením rostlin. Na obrázku č. 66 je znázorněn difraktogram popela ze spalování sena. 

Jeho složení je uvedeno v tabulce č. 24. 
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Obrázek č. 66: XRD analýza popílku ze spalování biomasy – seno 

 Ve složení tohoto popela se projevuje výskyt draselných a sodných minerálů, tak 

jak ukázaly i předchozí analýzy.  

Tabulka č.  24: XRD analýza popela ze spalování sena 

Minerál Složení PDF code 

Vápenec CaO 01-077-2376 

Kalcit CaCO3 01-086-2339 

Křemen SiO2 01-086-1629 

Albit NaAlSi3O8 00-009-0466 

Arkanit K2SO4 00-005-0613 

Magnezit MgCO3 01-086-2346 

Sylvín KCl 01-075-0296 

Stanfieldite Mg3Ca3(PO4)4 01-073-1182 

Monetite CaPO3(OH) 00-009-0080 

 Výsledky XRD analýzy popela ze spalování slámy jsou znázorněny na obrázku     

č.  67. V porovnání s popelem ze spalování senna je zde rozdíl v nepřítomnosti křemene. 
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Jinak složení je analogické popelu ze spalování sena. V tabulce č. 25 jsou uvedeny 

výsledky XRD analýzy. 

 

Obrázek č. 67: XRD analýza popílku ze spalování biomasy – sláma 

Tabulka č.  25: XRD analýza popela ze spalování slámy 

Minerál Složení PDF code 

Vápenec CaO 01-077-2376 

Kalcit CaCO3 01-086-2339 

Albit NaAlSi3O8 00-009-0466 

Arcanit K2SO4 00-005-0613 

Magnezit MgCO3 01-086-2346 

Sylvín KCl 01-075-0296 

Stanfieldite Mg3Ca3(PO4)4 01-073-1182 

Monetite CaPO3(OH) 00-009-0080 

 Jako poslední byl testován energosádrovec, který byl vysušen při teplotě 45 °C a 

105 °C. XRD analýza potvrdila výskyt sádrovce s různě vázanou vodou. Při nižší teplotě 

se jedná o dihydrát, u vyšší teploty dochází k uvolnění chemicky vázané vody na 

půlhydrát. 
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5.4.8 CT – Počítačová tomografie 

V rámci testování byl vybrán vzorek zhutněného popílku ze spalování hnědého 

uhlí, jak je vidět na obrázku č. 68a, který byl hutněn v Proctorově zhutňovači, kdy vznikl 

válec o průměru 50 mm a výšce 100 mm, a druhý vzorek byl tvořen zavodněnou směsí, 

kdy byla tato směs nalévána do formy o rozměrech Ø 70 mm a výšce 140 mm. K měření 

byl použit vzorek, který zrál 28 dní v laboratorních podmínkách na vzduchu. 

   

       a) hutněný     b)litá směs 

Obrázek č. 68: Vzorek popílku pro CT analýzu 

 Cílem CT analýzy bylo zjistit vnitřní strukturu válcových těles, které byly 

připravené rozdílným způsobem. Hledali se dutiny, případně místa s rozdílnou emisivitou, 

která by naznačovala přítomnost minerálů, které nejsou v původní matrici vzorku. U litého 

vzorku jsou vidět na povrchu místa, kde byly bubliny. Tyto místa narušují celkovou 

integritu tělesa, výskyt uvnitř struktury by mohl vést k celkově nižší pevnosti v tlaku. U 

hutněného tělesa byl předpoklad, že se nebudou objevovat vzduchové bubliny, jelikož 

hutnící pěch pokryje celý povrch tělesa, navíc se hutní ve vrstvách, takže dochází 

k eliminaci vzduchu z tělesa. Výsledek CT analýzy a rekonstrukce obrazu hutněného 

vzorku je vidět na obrázku č. 69 a č. 70. 
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Obrázek č. 69: CT analýza hutněného popílku 

 Jak je vidět na obrázku č. 69, vzorek v určitých hloubkách se vyskytují póry, ve 

kterých je uzavřen vzduch. Bílé tečky, které jsou rovněž viditelné, naznačují přítomnost 

jiných minerálů, které mají od původní matrice jinou emisivitu. Pravděpodobně se jedná o 

zrna vápence, který obsahoval fluidní popílek, ze kterého byl váleček zhotoven. 

 

 

Obrázek č. 70: CT analýza hutněného popílku – zelený filtr 
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 Na obrázku č. 70 byl použit zelený filtr na zvýraznění dutých míst, které jsou černé 

a ohraničené modrou barvou. Jak je vidět, tak vnitřní struktura obsahuje minimum pórů, 

které by mohly degradovat vnitřní strukturu a tím i výslednou pevnost v tlaku. Zobrazené 

místo představuje místo, kde byly póry nejvýraznější. 

Druhý vzorek byl litý, takže obsahuje daleko více vzduchových pórů. Na obrázku  

č. 71 je názorně vidět rekonstrukce CT analýzy, kdy bylo vybráno místo, kde by výskyt 

mnoha vzduchových pórů. Je zde vidět výrazná trhlina, která zasahuje až do středu vzorku. 

Pod povrchem se skrývá větší vzduchový pór, jehož průměr je cca 3 x 5 mm. Opět se zde 

vyskytují bílá zrnka, která nejsou tak početná jako u předchozího vzorku. Pravděpodobně 

se jedná o vápenec, které se přidává do spalovacího procesu při fluidním spalování. 

 

Obrázek č. 71: CT analýza lité popílkové směsi 

Na obrázku č. 72 je vidět stejný vzorek, ale byl použit červený filtr, aby byly 

zvýrazněny vzduchové póry, které jsou modré s tyrkysovým ohraničením. Je vidět i žluté 

zrno, které vykazuje jinou emisivitu záření, než hlavní matrice vzorku. Na obrázku č. 71 je 

toto zrno bílé. 
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Obrázek č. 72: CT analýza lité popílkové směsi – červený filtr 
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6 Závěr 

Diplomová práce je zaměřena na fyzikálně chemickou charakteristiku produktů po 

spalování tuhých paliv. Spalování uhlí je stále dominující způsob výroby energie, jak 

elektrické, tak tepelné a proto i téma produktů po spalování uhlí je stále aktuální. Od dob, 

kdy tento způsob výroby energie je používán, vznikl nespočet vědeckých prací, které 

popisují vlastnosti produktů, které vznikají po spálení uhlí. Problém je, že kvalita produktů 

po spalování uhlí je ovlivněna kvalitou uhlí i způsobem spálení. Proto je nutné neustále 

sledovat fyzikálně chemické parametry, na jejichž základě je možné hledat využití pro tyto 

produkty. Vedle spalování fosilních paliv = uhlí, je v poslední době propagováno spalování 

biomasy, která představuje jeden z obnovitelných zdrojů. Biomasa představuje velké 

množství druhů a proto i výsledný produkt po spálení vykazuje vysokou variabilitu. 

V současné době se hledají způsoby, jak využít zbytky po spalování biomasy, hlavně 

s ohledem na různorodost paliva a tím pádem i různorodou kvalitu popela, jako produktu 

po spálení.  

V rámci diplomové práce jsem vyzkoušela moderní analytické metody a jednu 

experimentální, která není běžně využívána na testování popílkových vzorků. V  teoretické 

části jsou popsány vedlejší energetické produkty po spalování tuhých paliv, tj. uhlí a 

biomasy a způsob využití těchto produktů v praxi. Praktická část byla zaměřena na 

samotné testování vybraných druhů produktů po spalování tuhých paliv. Celkem bylo 

k dispozici 8 druhů produktů, které byly tvořeny 2 druhy popílků po spalování uhlí, 2 

druhy popelů po spalování biomasy, směsným vzorkem popelů po spalování biomasy, 

ložovým popelem a energosádrovcem, který byl vysušen při teplotách 45 °C a 105 °C. 

K testování byly použity dostupné techniky a jedna experimentální, kdy byla použita 

počítačová tomografie pro nedestruktivní testování pevného vzorku, který byl tvořen 

popílkem.  

Výsledky testování jsou uvedeny v kapitole 5.4. Všechny testované produkty po 

spalování tuhých paliv jsou netoxické a je možné najít způsob jejich využití v praxi. Jak již 

bylo uvedeno v teoretické části, nejčastější využití je ve stavebnictví. Popílek, který byl 

testován počítačovou tomografií, by bylo možné použít jako zásypový materiál v případě 

hutněného popílku, litý popílek je vhodný pro využití jako zpevněný zásypový materiál, 

ale zde by bylo nutné udělat více zkoušek, které by byly zaměřeny na pevnostní 
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charakteristiku. Popel z biomasy obsahuje velké množství alkalických kovů, převážně 

draslík. Vyluhovatelnost toxických kovů ukázala nízké koncentrace těžkých kovů ve 

vodném výluhu, a proto by bylo možné tento popel využívat na zemědělské půdě jako 

draselné hnojivo. Testování energosádrovce se zaměřilo na vliv teploty na tvarovou stálost 

zrn, kdy při vyšší teplotě zrna jsou degradované díky uvolnění chemicky vázané vody. 

XRD analýza ukázala chemické složení jednotlivých produktů po spalování tuhých paliv. 

Hlavní složkou popílků po spalování uhlí tvoří křemen, mulit u lignitického uhlí byl navíc 

obsah vápenných sloučenin. Ložový popel byl testován převážně pro své složení, jedná se 

o hrubozrnný vzorek, který je tvořen křemenem, sodným živcem a slídami.  
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