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ABSTRAKT 

V diplomové práci je ověřována možnost solidifikace průmyslových odpadů. Při 
míchání směsí se používal Fe kal, popílek, cement a sádra. Uváděné komponenty se míchly 
v různých poměrech. Jako alkalický aktivátor bylo použio vodní sklo. 

U získaných vzorků se stanovovaly objemová hmotnost a pevnost v tlaku a to po 2, 7 a 
28 dnech hydratace. Účinost solidifikace byla prověřena na základě hodnocení vodného 
výluhu. 

Podle těchto zkoušek se posuzovalo, zda je vhodný postup a poměr složek ve směsích 
pro solidifikaci průmyslových odpadů.  

Klíčová slova: solidifikace, alkalický aktivátor, hydratace, vodný výluh. 

ABSTRACT 

The thesis is verified the possibility of solidification of industrial waste. When mixing 
is used Fe sludge, fly ash, cement and plaster. Featured michl components in different 
proportions. As the alkaline activator was a water glass. 

 
  The obtained samples was determined by density and compressive strength, and after 
2, 7 and 28 days hydration. Efficiency in the solidification was examined based on the 
evaluation of an aqueous extract. 

 
  According to these tests, it was examined whether the appropriate procedure and the 
ratio of components in mixtures for solidification of industrial waste. 

 
Keywords: solidification, alkali activator, hydration, aqueous extract. 

 
 



 
7 

 

OBSAH 
 

ÚVOD ................................................................................................................................... 9 

2.   STABILIZACE-SOLIDIFIKACE ODPADŮ ............................................................. 10 

2.1   Úprava odpadů před vlastní stabilizací/solidifikací ................................................... 11 

2.2   Solidifikační technologie pro nebezpečné odpady ..................................................... 11 

2.2.1   Nové solidifikační technologie .............................................................................. 12 

2.3   Obaly pro solidifikované odpady .............................................................................. 13 

2.4   Sanace starých ekologických zátěží s využitím metody solidifikace .......................... 13 

3   ODPADY Z ENERGETIKY ........................................................................................ 14 

3.1   Odpady, vznikající při spalování uhlí ........................................................................ 14 

3.1.1  Vývoj s nakládáním vedlejších energetických odpadů ......................................... 15 

3.2   Energosádrovec ........................................................................................................ 15 

3.2.1   Využití v cementárnách jako přísada pro regulaci tuhnutí cementu .................... 16 

3.2.2   Využití pro výrobu sádry a sádrokartonových desek .......................................... 16 

3.2.3    Výroba α-sádry a výrobků z ní .......................................................................... 16 

3.3   Přepracování odpadů z energetiky a jejich formy ...................................................... 16 

3.4   Možnosti využívání odpadů z energetiky .................................................................. 17 

3.4.1   Popílek a škvára ................................................................................................. 17 

3.4.2   Produkt polosuché metody odsíření, popel z fluidních kotlů, stabilizát, aglomerát,  
deponát ........................................................................................................................ 19 

4   ODPADY Z HUTNICKÝCH PROVOZŮ ................................................................... 20 

4.1   Koksárenství ............................................................................................................ 20 

4.2   Výroba surového železa ............................................................................................ 21 

4.3   Výroba oceli ............................................................................................................. 22 

Konvertory ....................................................................................................................... 22 

Elektrické pece ................................................................................................................. 22 

Siemens-Martinské pece................................................................................................... 22 

Tandemové pece .............................................................................................................. 22 

Tváření kovů .................................................................................................................... 23 

Recyklace odpadů v hutním podniku ................................................................................ 23 

4.4   Základní druhy recyklovaných odpadů v hutnictví železa ......................................... 23 

Aglomerační odprašky ................................................................................................. 23 

Vysokopecní výhoz ...................................................................................................... 24 

Vysokopecní kaly ......................................................................................................... 25 

Vysokopecní struska .................................................................................................... 25 

Ocelářská struska ......................................................................................................... 26 

5   VZNIK A VLASTNOSTI POPÍLKŮ ........................................................................... 27 

5.1   Charakteristika popílků z vybraných spalovacích procesů ......................................... 27 

5.1.2 Charakteristika spalovacích zařízení ............................................................... 28 

5.2 Pucolánová reakce popílků ..................................................................................... 29 

5.3   Mineralogické a chemické složení popílků ............................................................... 29 

5.4   Fyzikální vlastnosti popílků ...................................................................................... 30 

5.5   Morfologie částic popílků ......................................................................................... 30 

5.6   Klasifikace popílků................................................................................................... 31 

5.7   Užitkové složky popílků ........................................................................................... 31 

5.7.1   Nedopal ............................................................................................................. 31 

5.7.2   Cenosféry .......................................................................................................... 32 

5.7.3   Kovy v popílcích ............................................................................................... 32 



 
8 

 

5.8   Skládkování popílků ................................................................................................. 32 

5.9   Další využití popílků ................................................................................................ 32 

5.9.1   Výroba cihel ...................................................................................................... 32 

5.9.2   POPbeton .......................................................................................................... 33 

5.9.3   Využití popílku v dopravním stavitelství ............................................................ 34 

5.9.4   Využití popílků v zemědělství ............................................................................ 34 

6  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST .......................................................................................... 35 

6.1 Použité vstupní suroviny a metody měření ............................................................. 35 

6.1.1   Alkalický aktivátor ............................................................................................ 35 

6.1.3   Fe kaly – Granulometrie, RTG ........................................................................... 40 

6.1.4   Popílky – granulometrie, RTG ........................................................................... 42 

6.1.5 Sádra – RTG ........................................................................................................ 45 

6.1.6 Metody měření .................................................................................................... 45 

6.1.7  Hodnocené parametry ......................................................................................... 46 

6.2  Prezentace získaných údajů ....................................................................................... 48 

6.2.1  Příprava a složení vzorků .................................................................................... 48 

6.2.2  Stanovení pevnosti v tlaku a objemové hmotnosti ............................................... 49 

6.2.3  Stanovení objemové hmotnosti, nasákavosti a zdánlivé pórovitosti ..................... 51 

6.2.4  Vodné výluhy ..................................................................................................... 53 

ZÁVĚR ............................................................................................................................... 56 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ............................................................................... 57 

SEZNAM OBRÁZKŮ ....................................................................................................... 58 

SEZNAM TABULEK ........................................................................................................ 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9 

 

ÚVOD 

Vzhledem k nynější ekonomické a zároveň ekologické situaci, je velmi důležité 
zabývat se spracováním odpadních surovin. Jednou z možností je solidifikace průmyslových 
odpadů. Ta spočívá v chemicko-fyzikální úpravě odpadů. Je to rozvíjející se technologie 
pomocí níž je možno spracovat nebezpečné odpady a to v kapalné i pevné formě. 

Stabilizace/solidifikace odpadů byla zavedena jako metoda k omezení jejich 
nepříznivého vlivu na životní prostředí při skládkování. Tyto procesy jsou známé již 
dlouhodobě, ale v posledních letech se začínají využívat v širokém měřítku. Zájem o tento 
způsob odstraňování odpadů neustále roste vzhledem k možnostem dlouhodobé stability 
ukládaných odpadů. K takovýmto průmyslovým odpadům patří například kaly z mokrého 
systému čištění kouřových plynů.  

Cílem této diplomové práce bylo prověřit možnost solidifikace Fe – kalů z výroby 
oceli. Jako pojivo se použil alkalicky aktivovaný popílek, sádra a cement. Byly připraveny 
směsi s různým poměrem Fe kalu a pojiva. Na základě vyhodnocení mechanických parametrů 
a vodného výluhu se hledalo optimální složení připravovaného solidifikátu.
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2.   STABILIZACE-SOLIDIFIKACE ODPADŮ  
Solidifikace je speciální chemicko-fyzikální úprava odpadů. Touto dynamicky se 

rozvíjející technologií je možno odstraňovat široký rozsah nebezpečných odpadů a to pevných 
i kapalných.  

 Stabilizace/solidifikace se používá proto, aby se dosáhlo [1]: 

- redukce mobility anebo rozpustnosti polutantů, 
- snížení toxicity odpadu, 
- usnadnění manipulace s odpadem a zlepšení fyzikálních vlastností odpadu tvorbou 

pevné matrice, 
- snížení povrchu odpadu, přes který dochází k vyluhováním k přestupu polutantů do 

životního prostředí. 

Při solidifikaci dochází k vytvoření pevné matrice ze směsi odpadu, pojiva a dalších 
přísad. Solidifikací vzniká z odpadu a pojiva pevné, monolitické těleso, čímž dochází 
k velkému snížení specifického povrchu upraveného odpadu. To může, ale nemusí zahrnovat 
chemickou nebo fyzikálně-chemickou interakci mezi polutanty a pojivem.  

Stabilizace je proces přeměny polutantů obsažených v odpadu na chemicky, nebo taky 
fyzikálně-chemicky stabilnější formu. Stabilizací se teda rozumí procesy, omezující riziko 
vyvolané odpady tím, že přeměňují přítomné kontaminanty do méně rozpustné, méně 
pohyblivé a tím méně toxické formy. Fyzikální podstata odpadů se přitom měnit nemusí. 

Tyto procesy využívají jednoduchá, relativně levná zařízení pro manipulaci s odpadem 
– míchání případně hnětení velkých objemů materiálů, kalů a suspenzí.  

Stabilizace/solidifikace odpadů byla zavedena jako metoda k omezení jejich 
nepříznivého vlivu na životní prostředí při skládkování. Tyto procesy jsou známé již 
dlouhodobě, ale teprve v posledních letech se začínají využívat v širokém měřítku. Zájem o 
tento způsob odstraňování odpadů neustále roste vzhledem k možnostem dlouhodobé stability 
ukládaných odpadů [1]. 
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2.1   Úprava odpadů před vlastní stabilizací/solidifikací 

Probíhá v těchto čtyřech fázích [1]: 

1. Převedení nebezpečné složky odpadu do málo rozpustné formy. To je významné 
hlavně v přítomnosti těžkých kovů či jiných anorganických látek. Těžké kovy lze 
srážet v alkalickém prostředí jako málo rozpustné hydroxidy. 

 
2. Odstranění vlhkosti či těkavých složek z odpadu. Tento proces je důležitý při následné 

aplikaci fixačních metod. 
 

3. Odstranění velmi toxické složky odpadu od méně nebezpečných látek. 
 

4. Převedení tuhých, kapalných či prachových nebezpečných odpadů do granulované 
formy usnadňující dokonalejší smísení s obalovou látkou při solidifikaci. 

 

2.2   Solidifikační technologie pro nebezpečné odpady 

 Před solidifikací je potřeba na základě charakteru odpadu rozhodnout o jeho 
dlouhodobém skladování. 

 Existují dvě možnosti [1]: 

- nebezpečný odpad je v rámci dnešních znalostí nevyužitelný a musí se deponovat, je 
však značná pravděpodobnost, že při vývoji nových účinnějších technologií a 
využívání stále chudších rud se může ještě v budoucnu využít, 

- nebezpečný odpad bude s velkou pravděpodobností nevyužitelný po celou dobu jeho 
nebezpečnosti. 

Pro první případ je vhodná např. tabletace či briketování a vitrifikace. Cílem tabletace je 
maximálně snížit objem a aktivní povrch deponovaného odpadu. V mnoha případech umožní 
charakter předupraveného odpadu získat jeho roztavením produkt podobný sklu nebo 
glazurám jen s minimálním přídavkem sklotvorných nebo tavících přísad [1]. 

Pro trvalé uložení se používá [1]: 

- zpevňování odpadu hydraulickými pojivy. Pro tyto účely jsou nejčastěji používány: 
- portlandské cementy vyšších pevnostních tříd, 
- struskoportlandské cementy a struskové cementy s vysokými sorpčními          

vlastnostmi, 
- speciální rychlovazné cementy jemně mleté portlandské cementy, bezsádrovcové 

cementy, hlinitanové cementy. Nevýhodou těchto postupů je, že se zvyšuje původní 
objem odpadu až dvakrát. 

- zpevňování odpadů v tuhnoucích taveninách. 

Během zpevňování odpadů v tuhnoucích taveninách se vysušený odpadový materiál 
vnáší do roztavených hmot, zhomogenizuje se a po vypuštěný do vhodné nádoby chladnutím 
ztuhne. Provádí se i mísení roztaveného materiálu s kapalným nebo vlhkým odpadem 
v homogenizátoru – odparce a po odstranění vody se zpracuje produkt výše popsaným 
způsobem. 

Výhoda těchto matric je v dokonalém obalení částic odpadu a tím zamezení jejich 
kontaktu s okolím. Ve srovnání s cementací mají produkty zpevňování v tuhnoucích 
taveninách mnohem větší hydrolytickou odolnost a lze dosáhnout většího naplnění matrice 
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odpadem. Nevýhodou proti cementaci je naopak vyšší cena a postupný nedostatek ropných 
produktů. Síra se začíná v praxi stále více využívat (sírobeton), a to vzhledem k tomu, že se 
postupně nacházejí nové zdroje z různých technologií, včetně odsiřování. 

Pro solidifikaci odpadů před jejich trvalým uložením se využívají tyto postupy [1]: 

- -cementace, 
- -bitumenace, 
- -vitrifikace, 
- -fixace do jiných vhodných materiálů. 

 

Cementace je postup, během kterého se odpad nebo vodná suspenze kalů nebo 
zahuštěného koncentrátu z odparek, za případného přídavku písku a retardačních činidel, mísí 
se ve vhodném poměru s cementem. Tato získaná betonová kaše se odlévá do forem pro 
výrobu stavebních dílů. Obsah povolených odpadů v betonu je závislý na jejich charakteru. 
Cementace je vhodná především pro anorganické materiály, jako je popílek ze spalovacích 
procesů a odvodněné kaly z čistíren. Provádí se za normálních teplot. 

Bitumenace je postup, při kterém se vyžaduje předchozí odvodnění zpracovávaných 
odpadů. S výhodou je možné použít filmových rotorových odparek, ve kterých se odpaří 
přebytečná voda a odpad se přímo promíchá s bitumenem. U suchých odpadů je možné použít 
míchaných reaktorů. Produkt, který vznikne, je možné použít pro přípravu podkladových 
štěrkových koberců, vozovek, jako izolačních vrstev apod. i v tomto případě závisí povolený 
obsah odpadů v bitumenaci na druhu odpadu. Bitumenace je vhodná především pro fixaci 
kalů a kapalných koncentrátů. Provádí se za zvýšených teplot a její produkt je značně odolný 
proti vyluhování vodou. 

 Vitrifikací se vytaví odpad se sklotvornými látkami, např. s odpadovým sklem. 
Vzniklá frita se dá použít k výrobě např. obkladaček, potrubí nebo zavážek či betonu jako 
součást štěrku. Vitrifikace se dá použít i pro spalování organických materiálů za vzniku 
inertního skla. Pro jednotlivé odpady je nutné odzkoušet technologické postupy a stanovit 
maximální koncentrace jednotlivých složek. 

Fixace – s použitím sádry odpadající z absorpčních věží odsiřování spalin nebo 
s použitím odpadních termoplastů. V těchto případech jde o snížení loužitelnosti odpadu 
v podmínkách trvalého uložení [1]. 

 

2.2.1   Nové solidifikační technologie 

Většina současných stabilizačních/solidifikačních technologií je založena na použití  
portlandského cementu a jiných hydraulických pojiv. Tyto materiály se jistě budou používat i 
v budoucnu. Současně se však ve stále větší míře začínají rozšiřovat nové, vysoce 
perspektivní technologie, jako jsou sorpční technologie s použitím emulzifikovaných asfaltů a 
rozpustných fosfátů. K dalším slibným technologiím patří použití horkého bitumenu, 
modifikovaného sirného cementu, silikátů a polymerů [1]. 

Stabilizační/solidifikační technologie se používají především pro zpracování 
anorganických odpadů. Většinou se považují za dostatečně účinné k zadržování těžkých kovů 
a jiných anorganických materiálů v pevné matrici. Většina organických sloučenin se však 
tímto způsobem nezachytí. Z toho důvodu nejsou tyto technologie vhodné pro odpady 
obsahující větší množství organických látek. 
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To vedlo k vývoji nových aditivů stabilizace s dokonalejšími sorpčními či 
povrchovými vlastnostmi. Sorpční procesy jsou založeny na zachycení kontaminantů na 
sorbentu, který je pevně zasazen v solidifikované matrici. Povrchově aktivní aditiva mají 
v molekule polární a nepolární složky, takže jeden konec molekuly se sorbuje na organickou 
látku a druhý na cementovou matrici. V obou případech je cílem zachycení a imobilizace 
organických materiálů v solidifikované matrici. Zpravidla se povrchově aktivní látky a 
sorbenty přidávají k odpadům ve formě kaše nebo vodní suspenze a jsou míchány před 
solidifikací, takže organické látky mohou být nejprve sorbovány nebo vytvářet komplexy. 
Jako sorbenty se nejvíce používají oxidy kovů, jíly, přírodní zeolity, rašelina, syntetické 
zeolity, organické polymery a aktivní uhlí [1].  

Perspektivní jsou tzv. modifikované jíly. Sestávají se z bentonitu nebo 
montmorillonitu s kvarterními amoniovými ionty, umístěnými mezi vrstvami hliníku a 
křemíku v jílech, přičemž nahrazují ionty kovů, které jsou v nich běžně přítomny [1]. 

Trvalé uložení imobilizovaných odpadů z přepracování nebezpečných průmyslových 
odpadů musí zabezpečit izolaci těchto odpadů na neomezenou dobu. Úniku nebezpečných 
látek z takto uložených odpadů do podzemní vody brání vícenásobný systém bariér [1].  

 

2.3   Obaly pro solidifikované odpady 

Odpad tvoří s obalem pro trvalé uložení vzájemně se ovlivňující dvojici. Pro výrobu 
obalů se používají výhradně ocel a beton, které mají pro tyto účely nejlepší vlastnosti: 

- ocelové obaly – jejich předností je vysoká tuhost a relativně malá hmotnost, jejich 
nevýhodou je poměrně malá korozivní odolnost (asi 30 let ve vlhkém prostředí), 

- betonové obaly – jejich předností je vysoká pevnost v tlaku, velká trvanlivost a 
vodotěsnost a celkem malá energetická náročnost jejich výroby, jejich nevýhodou je 
malá pevnost v tahu, možnost tvorby trhlin v důsledku objemových změn a velká 
hmotnost. Nedostatky betonu lze odstranit dodatečnými úpravami a to disperzní 
výztuží či penetrací makromolekulárními látkami. 

Pro přepravní potřeby a krátkodobé skladování jsou tedy vhodnější konstrukce z oceli.  
Pro dlouhodobé skladování a ukládání je vhodnějším materiálem obalů konstrukční beton. U 
vhodně navržených betonových obalů lze předpokládat několikanásobně vyšší životnost proti 
ocelovým obalům [1]. 

2.4   Sanace starých ekologických zátěží s využitím metody solidifikace 

Mezi další hlavní znečišťující látky patří ropné látky. Nutnost odstranění ropných a 
dalších kalů nezniká přitom pouze na starý ekologických zátěží, ale i v rámci čištění 
kanalizací, jímek, nádrží a hlavně odpadních vod, které jsou čištěny bentonitem. Vzniklý 
bentonitový kal díky vysokému podíly těžkých kovů přitom nejde ukládat na běžné skládky a 
proto je solidifikován. Při technologii solidifikace/stabilizace čistírenských kalů představuje 
určité úskalí fakt, že tento solidifikát má vysoké PH, použitý cement často mívá nadlimitní 
koncentrace Cr a Pb, odpadní sádra vyšší obsahy Pb, Cd, stejně jako často používaný 
elektrárenský popílek vykazující vyšší koncentrace težkých kovů. Následně při zkouškách 
pevnosti se při zvyšujícím podílu kalu pevnost klesá. 

Zatím u nás převládající technologie spočívá v odtěžení kalů a po jejich stabilizaci 
uložení na lépe zabezpečenou skládku. Při vyšším podílu spalitelné složky se spalují. Při 
stabilizaci se běžně používají metody stabilizace/solidifikace náročné na pojidla, což je 
cement a vápno [6]. 
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3   ODPADY Z ENERGETIKY  

 V České republice je ročně produkováno kolem 10 mil. tun popílku, ovšem ne všechen 
je dále využíván. USA patří k jedním z největších producentů popílků na světě. Obdobně jako 
u nás, na Slovensku a v Německu se také využívá jako přísada do cementu. V roce 2007 bylo 
v USA použito asi 12,6 mil. tun popílku při výrobě betonu [17]. V Polsku využívají výrobní 
proces, který zahrnuje mechanickou aktivaci popela a to způsobem, který způsobuje ničení 
struktury částic popela vystavením aktivnímu oxidu křemičitému. Produktem tohoto procesu 
je Megapar, který silně zvyšuje pucolánové vlastnosti. Jeho použitím se ušetří 20 až 40 % 
cementu při výrobě betonu [18].  
3.1   Odpady, vznikající při spalování uhlí 

Popel je zbytek po spalování uhlí a je tvořen směsí zrn různě velkých částic. 

Hrubý popel a struska (škvára) se zrny o velikosti míň jak 5 cm tvoří přibližně u 
granulačních kotlů se spalováním práškového uhlí cca 10 – 20 %  celkového množství popela. 
U roštových topenišť je procento škváry vyšší. Tato část popela se zachycuje ve spodní části 
ohniště pod spalovací komorou. Odtud se po zchlazení vodou a případném drcení dopravuje 
do zásobníků a dál pak potrubím, vyloženým čedičem, na skládku – odkaliště. Více než 75% 
z celkového množství popela je v podobě jemných částeček unášeno ve spalinách. 

Částečky se zrnitostí od 0,001 do 1 mm jsou zachytávány v elektrostatických 
odlučovačích, kde se zachytí víc jak 99,5% veškerého popílku [1]. Problematice popílků je 
dále podrobně věnována kapitola 5. 

Složení popela záleží na kvalitě a charakteru uhlí, které je spalováno a jeho typické 
složení je uvedeno v tabulce: 1.  

 

Tabulka 1  Typické složení popela z roštových topenišť z tepelných elektráren [1]: 

Složka Jednotka Složka Jednotka 

SiO2 45-55 % SO3 0,5-2 % 

Al2O3 15-30 % Nespálený uhlík z uhlí 1-10 % 

Fe2O3 5-20 % Hustota 1900 do 2300 kg/m3 

K2O 1 % Sypná hmotnost cca 750 kg/ m3 

MgO 1-3 % Sypná hmotnost setřeseného cca 1000 kg/ m3 

TiO2 1,5 % Velikost částic popílku 10-7 m do 10-3 m 

Na2O 0,5 % Velikost částic strusky do několika desítek mm 

CaO 1-5 % As, Be, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, v řádu desítek až stovek 
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3.1.1  Vývoj s nakládáním vedlejších energetických odpadů 

V minulosti odstraňovány jako odpady a to ukládáním ve formě hydrosměsi na 
odkaliště. V současné době se větší část využívá. Produkty odsíření a spalování ve fluidních 
kotlích se v ČR vyskytují až ke konci 20. století [5]. 

3.2   Energosádrovec 

Vzniká v odsiřovacím absorbéru jako produkt reakce mezi vápencem a kyselými 
složkami kouřových plynů a následné oxidace vzniklého siřičitanu vápenatého. 

Čistota energosádrovce je vysoká, protože jde o krystalizaci z roztoku. Aby popsaný 
princip zdárně fungoval a produktem odsíření byl žádoucí energosádrovec, je nutné ve vodní 
suspenzi odsiřovacího zařízení udržovat kyselé prostředí s PH v rozmezí 3,5 až 5,0. Toto 
prostředí způsobuje silné korozní napadání ocelových částí odsiřovacího zařízení a jejich 
znehodnocování. Ochrana zařízení stojí velké úsilí i prostředky [1]. 

Energosádrovec – tento pojem je používán pouze pro sádrovec vzniklý v odsiřovacím 
zařízení, aby se odlišil od sádrovce, který se v přírodě vyskytuje jako nerost a je také těžen 
pro průmyslové využití. Energosádrovec je mnohem čistší než sádrovec přírodní – viz tabulky 
2 a 3. 

Tabulka 2  Charakteristické složení energosádrovce [1] 

Složka Jednotka Složka Jednotka 

CaSO4.2H2O 80-95 % Střední velikost 70-90 μm 

SiO2 cca 1 % Hustota 2320 kg/m3 

Al2O3 0,5-5 % Sypná hmotnost 850-1200 kg/m3 

CaCO3+MgCO3 0,5-3 % Sypná hmotnost 1500 kg/m3 

Fe2O3,MgO,Na2O, K2O, pod 1 %   

 

 

Tabulka 3  Charakteristika přírodního sádrovce 

složení vlastnosti 

Ca 23,28 % hustota 2,3-2,4 g/cm3 

S 18,62 % vzorec Ca SO4 . 2H2O 

O 55,76 % tvrdost 1,5-2 

H 2,34 % rozpustnost V HCl 

 

Sádrovec je produkovaný zpravidla jako suspenze nebo vlhká hmota s vlhkostí kolem 
10 %. V tomto stavu je velmi lepivý a při manipulaci a dopravě se přilepuje na vše, s čím 
přijde do styku. Pokud se z něj vyrábí sádra, tak se musí sušit. Pro zabránění prášení při 
přepravě se někdy briketuje. Obsah kovů v energosádrovci je obyčejně desetkrát až stokrát 
nižší než v popílku. 
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3.2.1   Využití v cementárnách jako přísada pro regulaci tuhnutí cementu 

 Energosádrovec je jako surovina využíván hlavně při výrobě sádry a cementu. Hlavní 
uplatnění energosádrovce v cementářském průmyslu je jako regulátor tuhnutí, v některých 
případech pak jako přídavek do surovinové směsi na vázání většího množství alkálií – to 
slouží k úpravě síranového modulu. Nejvíce je využíván v cementářském průmyslu Japonska, 
ve kterém pokrývá prakticky veškerou potřebu sádrovce na regulaci tuhnutí cementu. 
Kvalitnější sádrovec se využívá pro výrobu sádry [1]. 

3.2.2   Využití pro výrobu sádry a sádrokartonových desek 

Energosádrovec se po odvodnění zahřeje na teplotu 100 °C (tzv. kalcinace), vzniká 
běžná sádra, tzv. β sádra která může být samostatně expandována nebo bývá využita 
bezprostředně při výrobě sádrokartonových desek. Při této technologii se sádra, rozmíchaná 
s vodou a přísadami regulujícími tuhnutí, dávkuje se na pás papíru. Vrstva sádry se překryje 
horní vrstvou papíru a vzniklá deska se nechá vytvrdnout. Tyto desky se ořežou na potřebné 
rozměry a případně dále povrchově upravují [1]. 

3.2.3    Výroba α-sádry a výrobků z ní 

Je-li sádrovec kalcinován za zvýšeného tlaku a teploty 120 – 130 °C, vzniká tzv. α-
sádra, která má výrazně lepší vlastnosti zejména z hlediska pevnosti a mrazuvzdornosti než 
běžná sádra. Ve směsi se struskou může být využívána dokonce i na vnější stavby jako téměr 
plnohodnotná náhrada betonu. Desky z této sádry mohou sloužit ke konstrukci tzv. dvojtých 
podlah. Desky se vyrábějí ze směsi 92 % α-sádry a 8 % celulózy nebo odpadního papíru a 
vody. Desky z této směsi se vylisují v lisech a pak suší po dobu 4-5 dní. Poté je upraven 
formát a desky se mohou upravovat i povrchově, polepeny kobercem, plechovou fólií PVC 
apod.  

 

3.3   Přepracování odpadů z energetiky a jejich formy 

Materiály, které jsou během spalování a odsiřování zachycovány a shromažďovány, 
nejsou vždy využity nebo uloženy a složiště v té formě, ve které vznikly. Mnohé z elektráren 
si pro produkty spalování a odsíření kouřových plynů zajistila certifikáty a tím tyto produkty 
přestaly být odpadem a staly se použitelným produktem [15].  

Po přepracování jsou odpady využity nebo ukládány v jedné ze tří nejrozšířenějších forem 
[1]: 

 

1. Aglomerát – vzniká přídavkem asi 25 % vody a zamícháním popílku nebo popela ve 
speciálním zařízení. Takto připravený aglomerát je sypký až granulovaný, při přepravě 
ani po uložení nepráší a díky chemickým změnám na povrchu zrn se z něj při styku 
s vodou uvolňuje jen velmi málo škodlivin.  

2. Deponát – je směs popela a energosádrovce zvlhčená asi 25 % vody. Takto 
zpracovaná hmota má pouze mírně sníženou vyluhovatelnost škodlivin oproti 
původním složkám. Díky různé velikosti částic popílku, strusky a energosádrovce je 
asi desetkrát snížena propustnost vrstvy ve srovnání ve srovnání s vrstvami 
samostatných složek deponátu. 

3. Stabilizát – je ve světě nejrozšířenější formou ukládání energetických odpadů. Jedná 
se o směs popele a produktů odsíření nebo popela z fluidních kotlů, která se zamíchá 
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s vodou za případného přídavku aditiva (vápna, cementu) s cílem využít tzv. 
pucolánových vlastností, a to schopnosti popílku tuhnout a tvrdnot např. jako cement. 
Tato schopnost se musí aktivovat přídavkem vápna nebo cementu, hlavně v případech, 
kdy popel obsahuje malé nebo žádné množství volného vápna, což je u nás obvyklé. 
Bez přídavku vápna (aktivátoru) popílek netvrdne, s přidáním vápna směs tvrdne 
podobně jako beton. 

 

3.4   Možnosti využívání odpadů z energetiky  

 K využívání odpadů z energetiky vytvářejí vlády různých zemí různé podmínky, které 
motivují nebo nutí odpady využívat. V tomto úsilí jsou nejdále země Beneluxu. Z toho 
Nizozemsko využívá nebo vyváží až 100 % energetických odpadů. I v jiných zemích se 
využití odpadů z energetiky dynamicky rozvíjí v souladu s rozvojem technologií. 

3.4.1   Popílek a škvára 

 Nejvíce se uplatňuje použití popílků ve stavebnictví. Můžou se využívat v průmyslové 
výrobě stavebních hmot, ale i při stavebních pracích na stavbách. Popílek a struska zde slouží 
jako ostřivo, které zlepšuje podmínky při sušení a pozitivně ovlivňuje konečný výrobek. 
Škvára se běžně používá jako stavební materiál už mnoho let. Například k přípravě 
betonových směsí pro různé druhy škvárového betonu [16]. 

3.4.1.1   Využití ve stavebnictví a při výrobě stavebních hmot 

Materiály odebírají stavební firmy a využívají je při přípravě betonů a malt. Popílek 
může působit jako aktivní nebo neaktivní složka, to znamená, že přispívá či nepřispívá 
k procesu tvrdnutí. Struska a škvára zastává především funkci plniva. Takové využívání je již 
ve většině elektráren běžné a přechodem na suchý způsob odběru popela se možnosti stále 
rozšiřují. Popílek a strusku lze v největší míře využít k výrobě cementu a to: 

- přidáváním do suroviny kdy se popel stává plnohodnotným zdrojem SiO2, Al2O3, 
Fe2O3 a CaO tedy všech základních oxidů tvořících cement 

- přidáváním popílku k hotovému cementu. Tak se využijí pucolánové vlastnosti 
popílku, které se právě cementem aktivují. 

Popílek a strusku je také možno využívat při výrobě cihel, přidávají se do asfaltu atd.  

3.4.1.2   Výroba umělého kameniva 

Je rozšířena zejména v Nizozemsku, kde se takto využije zhruba 20 % popílku. 
Existují dvě technologie výroby kameniva [1]: 

1. Lytag: výroba je založena na zpracování granulovaného popílku při teplotách kolem 
1100 °C, kdy žár působí mírné natavení a částečné slinutí popílkových zrn. Výrobní 
linka je z dávkovacího šneku, který dávkuje popílek do mísiče, kde se přídavkem vody 
a malého množství práškového uhlí připraví optimální směs. Ta se dávkuje do 
granulátoru. Vytvořené granule jsou rozprostřeny na granulační pás a zapalovacím 
hořákem je zahájen proces aglomerace. Po prohoření vrstvy, slinutí granulí a po 
následném vychlazení na teplotu asi 250 °C jsou vzniklé granule mechanicky tříděny 
na sítech. Tento materiál má vlastnosti srovnatelní s přírodním kamenivem až na 
nízkou měrnou hmotnost, které jej předurčuje pro použití při stavbách jako mostní 
konstrukce, masivní těžké stavby apod., kde je snaha snížit celkovou hmotnost stavby 
nebo její části. 
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Obr. 1  Lytag 

2. Aardelite: výroba tohoto umělého kameniva využívá reakce hydroxidu vápenatého ve 
formě vápenné kaše s SiO2, Al2O3, a Fe2O3 oxidy obsažené v popílku. Reakce je 
podobná tvrdnutí betonu a vzniká tvrdý a stabilní kompaktní celek. Do mísiče se 
dávkuje popílek, recyklovaný materiál z třídění, vápno, voda a popř. jiné přísady a vše 
se důkladně promíchá. Vzniklá hmota se přivádí do paletizátoru, kde vznikají pelety o 
různé velikosti. Působením teploty 70-90 °C pelety vytvrdnou a dávkují se přes 
mezizásobník do třídiče. Pokud nevyhovují rozměrově, tak se vrací na začátek 
procesu. Tato technologie má ve srovnání s technologií Lytag horší vlastnosti, jako 
např. nasákavost a mrazuvzdornost, ale je energeticky úspornější. 

 

 

Obr. 2  Aardelite 

3.4.1.3   Výroba náplní filtrů pro čistírny odpadních vod 

Asi 5 % z popílku zachyceného v elektrostatických odlučovačích má vlastnosti 
využitelné pro čištění odpadních vod. Tato část se odtřídí a použije a použije jako náplň do 
filtrů. Takto se dosahuje překvapivě vysoké účinnosti při čištění odpadních vod. Životnost 
náplně filtrů je 10-20 let. U těchto popílků je důležité jejich PH, které se může lišit, podle 
druhu odpadu. 

 

3.4.1.4   Zneškodňování nebezpečných odpadů solidifikací 

Směs popílku, cementu a vody, popř. dalších přísad, po přidání například ke kalu 
z ČOV vytvoří pevnou hmotu s velmi nízkou vyluhovatelností škodlivin, která může být bez 
rizika ukládána. 
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3.4.2   Produkt polosuché metody odsíření, popel z fluidních kotlů, stabilizát, 
aglomerát,  deponát 

Stavební účely 

Pro nenáročné stavby, jako např. vyplňování výkopů, násypy, konstrukční vrstvy silnic 
a dálnic, vyplňování důlních prostor apod. se využívá schopnosti těchto materiálů nabývat 
alespoň minimálních pevností. Stabilizát z produktů polosuché metody odsíření se používal 
např. při výstavbě Eurotunelu jako výplňový a konstrukční materiál. V provozech energetiky 
může někdy působit problémy dodržování stále kvality těchto stavebních hmot. Proto stavební 
úřady vyžadují při použití těchto materiálů na stavbě tzv. certifikát, který zaručuje, že výrobek 
bude mít vždy vlastnosti, které jsou požadovány. Při výrobě stavebních hmot z odpadů 
z energetiky se proto musí dbát na dodržování technologické kázně a sledovat vlastnosti 
používaných surovin [1]. 

Těsnící vrstvy skládek, zahlazování důlní činnosti, rekultivace, krajinotvorba 

Úpravou receptury stabilizátoru a jeho ukládáním za určitých podmínek jde připravit 
vrstvu, která splňuje všechny požadavky na těsnící materiál pro skládky. Vrstva stabilizátu 
upravená pro těsnící účely dosahuje propustnosti vůči vodě řádu 10-9 až 10-11 m/s. 
Vytvořenými chemickými vazbami, zhutněním vrstvy a nízkou propustností skoro nedochází 
k uvolňování případných škodlivin z vrstvy do životního prostředí. Je však nutné vytvořit 
vrstvu dostatečně silnou a pevnou, aby po zatížení vrstvou odpadu nedošlo k jejímu 
popraskání. 

Vrstva stabilizátu, aglomerátu a deponátu se může úspěšně použít jako technická 
rekultivační vrstva skládek, složišť apod. před překrytím zeminou a konečnou úpravou 
povrchu. Stabilizát je i velmi vhodným materiálem pro rekultivaci bývalých odkališť. Tyto 
materiály jsou taky vhodné pro vyplňování prostor po povrchové těžbě a obnovení původního 
nebo vytváření nového rázu krajiny. Stabilizát může být i cenným konstrukčním prvkem 
v silničním stavitelství. Při všech těchto způsobech využití se na jedné straně šetří přírodní 
suroviny, které by jinak byly spotřebovány, na straně druhé se snižuje množství odpadu, které 
by bylo bez využití uloženo na skládkách [1]. 
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4   ODPADY Z HUTNICKÝCH PROVOZŮ 

Hutnictví jako jedno z průmyslových odvětví se zabývá výrobou kovů, jejich 
mechanickou, tepelnou a chemickou úpravou a patří mezi největší znečišťovatele životního 
prostředí. 

Charakteristické jsou při výrobě kovů velké přesuny surovin a produktů a enormní 
spotřeby energie. Tyto skutečnosti samy o sobě představují velké zatížení pro životní 
prostředí. Energeticky nejnáročnější je výroba surového železa a výroba oceli [1].  

Životní prostředí ovlivňuje hutnictví hlavně tvorbou odpadních produktů, které mohou 
být v pevném, tekutém a plynném stavu, případně jejich směsi. Kromě přímého a nepřímého 
znečišťování vzduchu, vod a půdy ovlivňuje hutnictví okolní prostředí i hlukem, tepleným a 
světelným zářením a v posledním období se sledují i radiační účinky některých strusek a 
hlavně ocelového šrotu. 

Hutnictví je možno zjednodušeně rozdělit na koksárenství, výrobu železa, oceli a 
neželezných kovů, tváření kovů, slévárenství a další technologie. Protože každý hutnický 
provoz s komplexní výrobou zahrnuje koksovnu a náklady na vysokopecní koks tvoří víc než 
třetinu nákladů na výrobu surového železa, zahrnuje se koksárenství do oboru metalurgie. 
Hutní provozy v obydlených oblastech se v posledním čase často transformují na tzv. 
minihutě. Z kompletního hutnického cyklu se vyřazuje výroba koksu a surového železa a 
základní kovonosnou surovinou je ocelový odpad. Nedostatek a nízká kvalita šrotu však brání 
obecnému rozšíření této technologie [1], [2]. 

 

4.1   Koksárenství 

Koks se vyrábí zahříváním uhelné směsi obyčejně nad 1000 °C, bez přístupu vzduchu, 
tj. na vysokoteplotní karbonizaci. Tímto způsobem vzniká vysokopecní a slévárenský koks. Je 
prvořadým redukčním činidlem ve vysokých pecích a nemůže být úplně nahrazen jinými 
palivy jako například uhlím. Koks funguje jako nosný materiál, jednak jako výplňový 
materiál, kterým plyn cirkuluje ve sloupci vsázky. 

Proces koksování lze rozdělit: 

- bateriové procesy, to je vlastní karbonizační proces, kam patří i obsazování koksových 
pecí, vytlačování koksu a otop baterie. 

- úpravu vyrobeného koksu od jeho hašení, úpravy zrnitosti, třídění až po jeho expedici. 
- čištění surového koksárenského plynu za vzniku řady cenných chemických látek jako 

jsou dehet, síran amonný, benzol a jiné. 

Každý z uvedených technologických cyklů je charakteristický nejen prováděnými 
operacemi, ale i druhem a vlastnostmi vznikajících škodlivin. Uhelná a koksová služba 
poškozují životní prostředí hlavně prachovými emisemi a produkují velké množství 
škodlivých látek různého charakteru a vlastností. 

Při otopu koksárenských baterií uniká do ovzduší kromě prachu i CO, SO2 a NOx. Při 
karbonizačních a chemických procesech se sleduje únik prachu, CO, H2S, SO2, NH3, HCN, 
NOx, fenolu, benzenu, toluenu a jiných.  

Při výrobě koksu vzniká taky velké množství znečištěných vod. Z hlediska ochrany 
životního prostředí patří mezi nebezpečné hlavně fenol-čpavkové vody. Surová čpavková 
voda obsahuje vedle fenolů a čpavku i dehet, kyanidy, sloučeniny síry a mnoho dalších 
organických a anorganických látek.  
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Vznik pevných odpadů není pro koksovny problémem. Žáruvzdorné zdivo z oprav 
baterie se většinou recykluje a pevné uhlíkaté usazeniny se přidávají zpět do uhelné vsázky. 
Koksárenské provozy jsou na některých územích provozovány i více než 100 let a díky tomu 
došlo mnohdy k zamoření půdy i do hloubky až 10 metrů. Mimo nebezpečí pronikání nečistot 
do spodních vod představuje vyčištění a revitalizace takto znečištěné půdy velmi složitý 
problém [2]. 

 

4.2   Výroba surového železa 

Vysoká pec je uzavřený systém, do kterého se zavážejí materiály obsahující Fe 
(kusová železná ruda, aglomerát a pelety), aditiva (struskotvorné přísady jako vápenec) a 
redukční činidla (koks), a to plynule vrcholem pecní šachty pomocí zavážecího systému, který 
zabraňuje úniku vysokopecního plynu. 

Ve vysokopecním procesu vzniká značné množství odpadů. Již tradičně se za 
nejdůležitější vysokopecní odpad považuje vysokopecní struska. V současnosti se celý výskyt 
vysokopecní strusky zpracovává, takže nejde o typický odpad. V důsledku zvýšení bohatosti 
vysokopecní vsázky v posledních letech poklesl měrný výskyt strusky z 600 kg . t-1 na asi 430 
kg strusky na tunu vyrobeného surového železa. 

Tekutá vysokopecní struska o teplotě 1450 °C se granuluje většinou mokrým 
způsobem, kdy se horká struska lije do vody a prudkým ochlazením dochází k její granulaci. 
Znečištěná voda obsahuje nerozpustné látky, které se musí odstranit. Při granulaci dochází ke 
značné ztrátě vody odpařením, rozstřikem a přechodem do granulátu. Tyto ztráty vody 
dosahují až 1 m3 na tunu strusky. Strusku jde použít k mnohým účelům a to například jako 
materiál ke stavbě silnic, přísad do cementu, jako tepelnou izolaci a náhradu cementu. Cílem 
v současné době, je využití veškeré vysokopecní strusky. 

Při čistění vysokopecního plynu vznikají dva druhy odpadů. Vysokopecní výhoz je 
produktem hrubého čištění plynu v prášku, kde se zachytí až 70% prachových částic. Jedná se 
o suchý prachový odpad s poměrně vysokým obsahem uhlíku a nízkým obsahem škodlivin 
jako Pb, Zn, Cd a jiných. Veškerý výskyt vysokopecního výhozu se bez problémů zpracovává 
na aglomeraci. Druhým odpadem je vysokopecní kal, který je produktem polojemného a 
jemného čištění vysokopecního plynu. Tento kal obsahuje vyšší množství škodlivin, hlavně 
zinku, olova, kadmia a alkálií. Z tohoto důvodu se vysokopecní kal recykluje jen částečně. 

Poměrně nepříznivé působení vysokopecní výroby železa na životní prostředí vede ke 
snahám nahradit tento způsob výroby jiným, ekologicky příznivějším. Hlavním znakem 
těchto snah je zařazení koksu z procesu výroby. Přímá výroba železa z rud (výroba železné 
houby) je způsobem výroby železa v pevném stavu, tj. při teplotě nižší, než j teplota tavení, 
bez použití koksu, mimo vysokou pec. Druhou používanou technologií jsou metody tavné 
redukce. Jedná se o výrobu tekutého surového železa bez koksu a mimo vysokou pec [2], [3]. 
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4.3   Výroba oceli 

Výroba oceli probíhá zkujňovacím procesem, který spočívá ve snížení obsahu uhlíku a 
některých dalších prvků oxidací. K oxidaci se využívá vzduch, kyslík nebo oxidy železa. 
Zároveň se upravuje chemické složení oceli a její struktura. V současnosti se ocel vyrábí 
hlavně třemi technologickými postupy: 

- v nístějových pecích typu Siemens-Martin a v tandemových pecích, 
- v konvertorech s dmýcháním shora, zdola nebo kombinovaně, 
- v elektrických obloukových a indukčních pecích. 

Konvertory  

V kyslíkových konvertorech se v současnosti vyrábí převážná část oceli. 
Environmentální důsledky této technologie jsou podstatně nižší než u nístějových pecí.  
Množství plynů opouštějící konvertor se pohybuje v rozsahu 70 až 90 m3.t-1 oceli. Plyn 
obsahuje velké množství CO a má vysokou teplotu, proto se dospaluje v energetickém 
zařízení, kde se odstraňuje CO a snižují se i ostatní emise. Tuhé emise se snižují 
dospalováním z původních 200 až 400 g.m-3. Plyn se po dospalování čistí elektrostaticky nebo 
mokrou cestou obyčejně ve dvou stupních [2]. 

Elektrické pece 

K výrobě nejkvalitnějších ocelí se používají elektrické obloukové pece. Množství 
vznikajících plynu je 80 až 200 m3.t-1 oceli. Čištění plynu probíhá ve tkaninových filtrech 
nebo ve Venturiho pračkách. Emisní limit tuhých látek je 75 mg.m-3. U plynu dochází 
k dospalování a proto neobsahuje CO, ale jen minimum SO2 a to okolo 400 mg.m-3 NOx [2]. 

Siemens-Martinské pece 

U těchto pecí závisí množství emisí na mnoha technologických vlivech. Například 
hlavně na intenzifikaci kyslíkem, obsahu šrotu ve vsázce, druhu paliva atd. Množství a složení 
emisí se výrazně mění s časem dle technologických etap tavby. Tento typ pecí však není v ČR 
provozován. 

Tandemové pece 

Tyto pece jsou dvounístějové a využívají tepla spalin jedné nístěje pro ohřev vsázky 
ve vedlejší nístěji. Množství tuhých emisí se výrazně mění v průběhu tavby. Spaliny se čistí 
mokrými odlučovači.  

Při výrobě oceli vznikají odpadní vody při mokrém čištění plynu a při chlazení 
krystalizátoru plynulého odlévání oceli. Při mokrém čištění plynu se spotřebuje asi 4,5 až 
6,5 m3 vody. Čištění vody probíhá v kruhových usazovacích nádržích a následně se chladí 
v chladicích věžích a znovu se používá.  

Tuhé odpady vznikající při výrobě oceli tvoří ocelárenská struska a kaly, případně 
odprašky z čištění plynu. Ocelárenská struska obsahuje víc než 20 % železa, kolem 6 % Mn, 
1 % P a je obyčejně zásaditá. 

Ocelárenské, dnes hlavně konvertorové kaly mají vysoký obsah zinku, olova a jiných 
škodlivých látek, což znemožňuje jejich recyklaci. Jen výjimečně se část hrubých kalů 
využívá při výrobě železa. Ve stavebnictví se část ocelárenských kalů využívá při výrobě 
cementu, betonu apod. 
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Tváření kovů 

Tuhé emise jsou při tvářecích procesech velmi malé. Emise SO2 závisí na druhu a 
složení použitého paliva. Emisní faktor se pohybuje v rozmezí 1,5 až 3,5 kg.t-1 vývalku podle 
složení paliva. Emise NOx závisí kromě druhu spalovacího zařízení a paliva i na požadované 
teplotě. Emisní faktor NOx, pro koksárenský plyn se pohybuje v rozmezí 0,3 až 0,5 kg.t-1 
vývalku. 

Tuhé odpady z válcoven tvoří hrubé okuje, které jsou bez problémů recyklovány 
v hutích a okujové kaly z čištění odpadních vod. Recyklace těchto kalů přes aglomeraci 
výrazně omezuje velký obsah organických látek, které činí vážné problémy při čištění 
aglomeračních spalin v elektrostatických odlučovačích [2]. 

 

Recyklace odpadů v hutním podniku 

Recyklace v hutnictví se provádí například u plynných škodlivin změnou jejich 
skupenství a to transformací oxidů síry na sádru, nebo změněním jejich formy na méně 
škodlivou a to dospálením CO a uhlovodíků na CO2 a vodní páru. Při tomto pochodu získává 
určité množství tepla, což je dobré  vůči životnímu prostředí. V poslední době se takto 
využívá recyklace aglomeračních spalin. Takto se dospálí značné množství CO a sníží se i 
obsah prachu a jiných škodlivin. Získané teplo je možné dále využít. 

V hutních podnicích dochází ke znečištění značného množství vody, která se využívá 
při chlazení, čištění plynů a dalších pochodech.  

Velkým problémem je vznik tuhých odpadů. Vznikají jako strusky, nebo při čištění 
odpadních plynů a vod jako odprašky a kaly. Strusky s obsahem užitečného kovu se mohou 
částečně vracet na začátek technologického cyklu, ostatní se využívají většinou ve 
stavebnictví [3]. 

 

4.4   Základní druhy recyklovaných odpadů v hutnictví železa 

Mezi základní druhy recyklovaných odpadů v hutnictví žezela patří [2]: 

- aglomerační odprašky, 
- vysokopecní výhoz, 
- vysokopecní kaly, 
- vysokopecní struska, 
- ocelářská struska. 

Aglomerační odprašky 

Původně byla výroba aglomerátu na spékacích pásech určena pro zpracování 
jemnozrnných odpadních látek s obsahem železa. Postupně se přidávaly další kaly a odprašky 
a odstraňování škodlivých látek při procesu spékání bylo považováno za největší výhodu této 
technologie. Nevýhodou je velké znečišťování ovzduší. Stupňující se důraz na ochranu tuto 
zdánlivou výhodu změnil na největší nevýhodu. Aglomerace se stala jedním z největších 
znečišťovatelů vůbec a možnost zpracování prachových odpadů na aglomeračních pásech je v 
současnosti limitována mírou přechodu škodlivých látek do ovzduší. Nemělo by se však 
zapomínat, že základní účel, zpracování jemnozrnných odpadů je ekologicky pozitivní [2]. V 
tabulce 4 se uvádí orientační složení aglomeračních odprašků. 
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Tabulka 4  Orientační složení aglomeračních odprašků [2] 

složka hm % složka hm % složka hm % 

Fe 50,51 MgO 1,87 V 0,0045 

FeO 15,91 S 0,25 Cd 0,0104 

Fe2O3 51,46 Cr 0,003 As 0,00008 

Mn 0,093 TiO2 0,053 Sn 0,0001 

SiO2 7,00 Zn 0,052 Sb 0,0001 

Al2O3 0,723 Pb 0,361 Na2O 0,104 

CaO 3,05 Cu 0,023 K2O 0,093 

F 0,25 Co 0,0001 Hg 2,184 

 

Vysokopecní výhoz 

Vzniká při čištění vysokopecního plynu. První stupeň čištění se provádí v prašnicích. 
Zachycené částice obsahují poměrně malé množství škodlivých látek a vysoké množství 
uhlíku. Částice vysokopecního výhozu mají relativně velký rozměr a malý měrný povrch. 
Veškeré množství vysokopecního výhozu se recykluje přidáváním do aglomerační vsázky [2]. 
Složení vysokopecního výhozu se uvádí v tabulce 5. 

 

Tabulka 5  Složení vysokopecního výhozu [2] 

složka hm % složka hm % složka hm % 

Fe 37,9 MgO 3,015 V 0,006 

FeO 4,375 S 0,225 Cd 0,0007 

Fe2O3 49,3 Cr 0,027 As 0,001 

Mn 0,39 TiO2 0,061 Sn 0,001 

SiO2 7,94 Zn 0,079 Sb 0,001 

Al2O3 1,29 Pb 0,006 Na2O 0,115 

CaO 7,62 Cu 0,0035 K2O 0,16 

C 2,22 Cl 0,32 LRT 0,045 
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Vysokopecní kaly 

Vznikají při polojemném a jemném čištění vysokopecního plynu. Product čištění 
plynu se zahušťuje ve vodních a Venturiho pračkách [2]. Recyklace vysokopecních kalů se 
provádí pomocí aglomerace. Orientační složení vysokopecních kalů je názorně uvedeno v 
tabulce 6. 

 

Tabulka 6  Orientační složení vysokopecních kalů [2] 

složka hm % složka hm % složka hm % 

Fe 40,6 MgO 2,53 V 0,005 

FeO 4,60 S 0,56 Cd 0,0033 

Fe2O3 53,00 Cr 0,02 As 0,001 

Mn 0,30 TiO2 0,058 Sn 0,005 

SiO2 7,53 Zn 1,50 Sb 0,001 

Al2O3 1,36 Pb 0,13 Na2O 0,09 

CaO 5,03 Cu 0,004 K2O 0,14 

P 0,049 Co 0,001 Hg 0,31 

Cl 0,33 C 15,00 LRT 0,08 
 

Vysokopecní struska 

Tato struska se v současnosti plně recykluje. Používá se v cementářském průmyslu, ve 
stavebnictví, při výrobě izolačních vláken apod. Z důvodů větší spotřeby této strusky než je 
její výskyt se v současnosti těží stare skládky, jejich obsah se separuje a prudukty se využívají 
v hutnictví a ve stavebnictví. Je schopna v alkalickém prostředí reagovat za přítomnosti síranů 
na hydráty podobným způsobem jako portlandský slinek. Je-li tavenina strusky rychle 
zchlazena vodou, zabrání se její krystalizaci, takže se stabilizuje její sklovitý charakter. 
Rychlé ochlazení má udržet strusku ve skelném stavu, neboť hlavně taková má při vhodném 
složení latentně hydraulické vlastnosti [11]. Orientační složení vysokopecní strusky je 
uvedeno v tabulce 7. 
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Tabulka 7  Chemické složení vysokopecní strusky [11] 

složka hm % složka hm % složka hm % 

Fe 0,25 MgO 13,1 V 0,002 

P 0,004 S 0,83 Cd 0,0001 

MnO 0,36 Cr 0,0015 As 0,001 

Mn 0,28 TiO2 0,24 Sn 0,001 

SiO2 39,05 Zn 0,0501 Sb 0,001 

Al2O3 6,13 Pb 0,001 Na2O 0,335 

CaO 38,55 Cu 0,002 K2O 0,415 

Cl 0,11 Co 0,001 Hg 0,0025 

 

Ocelářská struska 

Tato struska obsahuje velké množství železa a je silně zásaditá. Dale obsahuje 
nezanedbatelné množství manganu. Díky tomu je vhodnou surovinou pro výrobu surového 
železa ve vysoké peci. Její využití, jako součástí vysokopecní vsázky, je omezeno obsahem 
fosforu, který ve vysoké peci přechází do surového železa a tím snižuje jeho jakost a možnost 
použití při výrobě oceli [2]. Orientační složení konvertorové strusky je uvedeno v tabulce 8. 

 

Tabulka 8  Chemické složení konvertorové strusky [2] 

složka hm % složka hm % složka hm % 

Fe 22,0 MgO 8,14 V 0,11 

FeO 18,0 S 0,09 Cd 0,0001 

Fe2O3 11,5 Cr 0,53 As 0,001 

Mn 3,44 TiO2 0,30 Sn 0,001 

SiO2 12,4 Zn 0,003 Sb 0,004 

Al2O3 2,12 Pb 0,001 Na2O 0,05 

CaO 38,2 Cu 0,04 K2O 0,02 

CaF2 0,25 Co 0,001 Hg 0,005 
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5   VZNIK A VLASTNOSTI POPÍLKŮ 

Popílek je nejjemnější frakce zbytku ze spalování uhlí o zrnitosti 0 – 1 mm, který je 
zachytáván v odlučovačích. Tento material je heterogenní a je tvožený částiceni s rozdílnými 
fyzikálními, chemickými, mineralogickými, morfologickými a technologickými vlastnostmi, 
které jsou determinované a ovlivňované [19]: 

- kvalitou spalovaného uhlí, 
- technologií spalovacího procesu. 

Tuhé odpady, které souvisí se spalovacím procesem nebo čištěním kouřových plynů, 
se označují jako vedlejší energetické produkty. Patří sem [4]: 

- popel, který obsahuje popílek a škváru, 
- energosádrovec, 
- produkt polosuché metody odsíření kouřových plynů, 
- produkt spalování uhlí ve fluidních kotlech s odsířením, 
- produkt suché aditivní metody odsíření. 

U popílků patří k nejdůležitějším parametrům obsah nespalitelného podílu, 
granulometrie, hustota, měrný povrch, zastoupení krystalické a amorfní faze a zastoupení 
prvků. 

 

5.1   Charakteristika popílků z vybraných spalovacích procesů 

1. popílky z práškových ohnišť – vznik popílků lze rozdělit do tří fází [4]: 
- natavování minerálních složek dispergovaných v uhlí 
- aglomerace roztavených kapek popelovin s postupem výpalu 
- vznik popílků. 

V první fázi dochází k rozkladu natavování průvodních minerálních složek, které tvoří 
samostatné příměsi, anebo jsou jemně dispergovány v uhelné hmotě. Roztavené minerální 
faze zůstávají ve formě taveninových kapek na povrchu zkoksovatělých částic. Tyto částice 
jsou taveninou nesmáčitelné. Během hoření postupně dochází k aglomeraci jednotlivých 
roztavených kapek. Při spalování černého uhlí vzniká z jedné částice asi pět částic popílku. 

 Popílek je značně ovlivňován fázovým složením popelovin obsažených v uhelné 
hmotě. Převážně jsou popeloviny tvořeny jílovými mineral, křemenem, karbonáty atd. 
Minerální fáze popelovin podléhájí při hoření značným změnám.  

 Popílky z běžných práškových ohnišť jsou tvořeny z 80 – 90% amorfními 
alumosilikáty. Pro uvolnění stopových prvků v průběhu spalovacího procesu je kromě výpalu 
důležité i zastoupení uhelných macerátů, které obsahují různé množství prchavých složek a ty 
ovlivňují spalovací proces. 

Výsledek spalování uhelných částic závisí taky na množství tepla dodaného částicím v 
podobě tepla ohniště, tepelné vodivosti částic a na velikosti částic. Pokud se uhelným částicím 
neposkytne dostatečné množství času pro dokonalé spálení, nedojde k dokonalému roztavení 
minerálu a tím dojde ke vzniku tvarově nepravidelných částic s velkým podílem krystalických 
fází. Uhelná složka nemusí být dokonale spálená a zůstává jako nedopal.  
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Nespálený podíl reprezentuje velmi důležitou vlastnost popílků s ohledem na jejich 
další využití. Obsah nedopalu zavisí především na [4], [20]: 

- jemnosti mletí prachového uhlí, 
- obsahu prchavých složek v uhlí, 
- obsahu polela v uhlí, 
- velikosti ohniště, 
- zátěží elektrárenksého zařízení. 

 

2. Popílky z fluidních ohnišť – rozdíl ve vlastnostech popílků z fluidního spalování 
proti klasickým je daný změnou podmínek spalování. Hlavní změna je snížení spalovací 
teploty a přidávání alkalických aditiv přímo do prostoru spalování. Spalování probíhá při 
teplotě okolo 850 °C, což je nízko pod teplotou tavení popílku. U tohoto spalování nedochází 
k protavování popílkových částic, zrna zůstávají porézní, mají vrstevnatou strukturu, velký 
měrný povrch. Na brázku 3 je znázorněn odpadní hnědouhelný elektrárenský popílek. 

 

 

Obr. 3  Odpadní hnědouhelný elektrárenský popílek 

 

5.1.2 Charakteristika spalovacích zařízení 

Významný vliv na vazbu prvků do popelovin má charakter spalovacích procesů. 
Spalovací procesy v elektrárnách probíhají v různých ohništích [13]: 

- Roštová ohniště – slouží ke spalování tuhých paliv ve vrstvě na roštu. Spalovací rošt v 
ohništi vytváří a udržuje vrstvu paliva v požadované tloušťce a prodyšnosti. Dále 
zajišťuje přívod vzduchu pro spalování a zachycuje tuhé zbytky po spalování. 

- Práškové ohniště – používají se ve většině našich elektráren. Spaluje se v nich uhelný 
prášek, který je injektován hořáky do spalovacího prostoru.  

- Fluidní ohniště – spalují drcené palivo vytvořené vzestupným proudem spalovacího 
vzduchu a vznikajících spalin tak, že zrna paliva se během vyhořívání změnšují. 
Vzniklý popílek je vynášen do určité výšky. Přiváděné palivo se spolu se zrny popílku 
rozvrství podle hmotnosti do různých výšek. 
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5.2 Pucolánová reakce popílků 

Pucolánová reakce popílků je definována jako reakce oxidu křemičitého SiO2 a 
hlinitého Al2O3 z popílku s hydroxidem vápenatým Ca(OH)2 přičemž vznikají 
kalciumsilikátové a kalciumaluminátové hydratační produkty. Při hodnocení pucolánové 
aktivity popílků je nutno brát v potaz nejen schopnost reagovat s Ca(OH)2, ale i časový 
průběh reakce mezi popílkem a hydroxidem vápenatým. Podle Venuata se pucolánová reakce 
začíná projevovat přibližně okolo 28. dne při podmínkách normálního zrání, přičemž pevnosti 
získané na vzorcích betonů s přídavkem popílku byly podstatně vyšší po 90. dnech 
normálního zrání. 

Jednou z nevýhod použití popílků jako náhrady části cementu je snížení pevnosti 
malty v raném období pro ty druhy aplikací, kde je požadován rychlý nárůst pevností. 
Vhodnou alternativou, kterou lze odstranit tuto nevýhodu je použití vyššího množství popílku 
než je množství nahrazovaného cementu. V rámci rozsáhlého výzkumu zaměřeného na 
využití popílku ve stavebnictví se uvádí, že popílky jsou vhodné jako příměs nahrazující část 
cementu jen do takových malt, kde je zabezpečeno dostatečné množství vody potřebné na 
hydrataci kvalitním ošetřováním [12].  

 

5.3   Mineralogické a chemické složení popílků 

Složení popílků je dáno obsahem a druhem minerálů v uhlí a stupněm jejich tepelné 
přeměny. V popílcích z černého uhlí je krystalická faze zastoupena asi 10%. U popílků z 
výtavných ohnišť méně než 15%. Obsah krystalické faze v popílcích je závislý na velikosti 
zrn prachového uhlí.  

Popílky obsahují tyto skupiny minerálních látek [4]: 

- vodnaté silikáty a alumosilikáty, 
- minerály železa, 
- karbonátové skupiny, 
- akcesorické mineral, např. křemen a cristobalit, 
- skelnou fázi, jejíž obsah zavisí na podmínkách spalování, 
- zbytky nespáleného uhlí, které jsou z celé škály minerálních novotvarů, od původního 

uhlí až po koks. 

Pro fluidní popílky je charakteristcký značný obsah CaO, který je kvůli odsiřování 
přidávaný do spalovacího procesu, nejčastěji ve formě vápence. 

Popílek je heterogenní material s rozdílným chemickým složením a to vyplývá z toho, 
že při vlastním spalování jemně mletého paliva jsou všechny mineralogické složky vystaveny 
různě dlouhou dobu vysokým teplotám a mohou navíc procházet oxidačním nebo redukčním 
prostředím a dochází k tavícím, aglomeračním, kondenzačním a sublimačním procesům. Z 
důvodu krátké doby průchodu spalovaných částic ohništěm dochází zpravidla k jejich 
roztavení a tím k reakci v kapalné fázi jen na povrchu. V popílcích vždy zůstane určité 
množství přeměněného paliva. 
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Tabulka 9  Průměrné chemické složení popílku z klasického a fluidního spalování [4] 

Popílek Zastoupení složek (%) 

SiO2 Al2O3 CaO MgO TiO2 Fe2O3 SO3 Na2O K2O Ztráta 
žíháním 

Klasický 52,22 28,01 3,09 1,38 2,37 9,66 0,6 0,51 1,59 5,9 

Fluidní 42,34 19,44 18,21 2,49 1,55 5,79 5,26 0,37 1,41 10,7 

 

V tab. 9 je ukázáno srovnání chemického složení popílku z klasického spalování, 
popílku z fluidního spalování a strusky ze spalování uhlí. V citované literatuře však není 
uvedeno, jakým způsobem byly výsledky získány. 

 

5.4   Fyzikální vlastnosti popílků 

Barva popílků bývá od světle šedé až po černou podle toho, je-li v uhlí obsažena 
břidlice nebo pyrit, který jim dává barvu tmavou. 

Granulometrie popílků i měrný povrch částic jsou ovlivňovány jemností mletí 
prachových uhlí a obsahem nespáleného podílu. Velikost popílkových zrn se pohybuje v 
interval od 0,1 až 100μm. Množství popílkových částic je zavíslé na velikosti původní částice 
uhlí. Vetšina fyzikálních a chemických vlastností závisí na zrnitosti popílků. 

Z hlediska granulometrie má ke klasickýcm popílků nejblíže fluidní popílek z cyklónů. 
Fludiní popílek z lůžka se podobá spíše písku. Popílky z výtavných ohništ jsou jemnozrnější. 

Sypná hustota zavísí na typu a stavu mlýnů, na druhu a jemnosti paliva, způsobu 
spalování a typu a stavu odlučovacích zařízení.  

Měrný povrch je významný pro posuzování vyluhovatelnosti různých druhů popílku. 
Jeho velikost je ovlivňována množstvím nedopalu. Částice nedopalu mají character koksu, 
takže jsou vysoce pórovité [4].  

 

5.5   Morfologie částic popílků 

Je závislá na teplotě spalování. Morfologie částic, které prošly tepelným procesem, se liší od 
morfologie částic přírodního charakteru. 

Základními určujícími činiteli morfologie nově vznikajících a termicky transformovaných 
částic popílků jsou především [4]: 

- chemické a povrchové složení uhelné vsázky, 
- mineralogické složení uhelné vsázky, 
- distribuce anorganických příměsí v uhelné vsázce, 
- zrnitostní složení vsázky, 
- teplotní režim a doba zdržení jednotlivých částic v jednotlivých zónách spalovacího 

zařízení. 
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Popílky jsou obecně morfologicky nehomogenní. Obsahující částice [4]: 

- nespáleného uhlí – nedopalu 
- vitricko-alumosilikátových a oxidických sloučenin 

Z morfologického hlediska můžeme v popílku rozlišit částice zbytku paliva a vlastní 
částice popílku – anorganické složka. Popílky vznikající spalováním uhelné vsázky v 
granulačních a výtavných kotlích vzhledem k teplotě spalování obsahují zaoblené a sférické 
částice, přičemž u popílků z fluidních kotlů si většinou částice zachovávají tvar původních 
zrn. Morfologii částic ovlivňují také spalovací zařízení. 

 

5.6   Klasifikace popílků 

Byly zpracovány různé klasifikace popílků na základě fyzikálně chemických a 
mineralogických vlastností. Těchto klasifikací existuje několik. Výsledkem jejich sjednocení 
je tabulka 10: 

Tabulka 10  Navrhovaná klasifikace popílků [4] 

Typ popílku SiO2/Al2O3 CaO (%) Nedopal Fe2O3 (%) Zdroj material 

Aluminokřemičitý >2 <4 0-16 4-25 Antracit+černé 

Křemičitohlinitý 1-2 4-20 <4 5-25 Antracit+hnědé 

Vápenatý <2 >20 <1 6-10 Hnědé uhlí 

 

5.7   Užitkové složky popílků 

Popílky se dají využívat bez úprav a to hlavně ve stavebnictví. Jejich lepšího využití 
by se dalo docility úpravnickým zpracováním, zaměřeným na koncentraci a získávání všech 
nebo alespoň většiny užitkových složek obsažených v popílcích [4].  

5.7.1   Nedopal  

Petrografické zkoušky na vzorcích popílků s vysokým obsahem nespáleného uhlí 
ukázaly, že nespálený uhlík není vizuálně jednotný [14]. Byly identifikovány tři 
mikroskopicky odlišné typy uhlíku: 

- částice inertitu, které jsou pravděpodobně unášeny ze spalovacího zařízení před 
tavením anebo spalováním, 

- izotropní koks, 
- anizotropní koks. 

Poslední dva typy prošly stadium tavení [4]. 
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5.7.2   Cenosféry 

 Dají se považovat za jeden z produktů zpracování popílku, který se dá  průmyslově 
využít. Vznikají v procesu spalování uhelné vsázky z natavených vitricko-alumosilikátových 
doprovodných složek. Cenosféry se dají využít [4]: 

- v keramickém průmyslu na výrobu dlaždic atd., 
- ve výrobě plastů na výrobu vstřikovacích a lisovacích forem, 
- ve stavebnictví na výrobu speciálních cementů, 
- v automobilovém průmyslu na výrobu kompozitních material. 

5.7.3   Kovy v popílcích 

Začínají se stále více využívat díky rostoucí poptávce po kovech a klesajících 
zásobách kvalitních rud. 

Promněnlivost chemicko-mineralogického složení popílků je však příčinou jejich 
zatím malého využívání, protože řadu z technologických postupů je možné aplikovat pouze na 
určitý druh popílků [4].  

 

5.8   Skládkování popílků 

Ukládáním odpadů na skládky a odkaliště se zabírá půda, snižují se možnosti jejího 
následného využití a dochází k negativnímu ovlivňování životního prostředí. Pro snížení 
ekologických problémů skládek popílků je potřebné zdokonalit metody dopravy a skladování, 
aby se předešlo jejich rozprašování a nežádoucímu sesuvu vrstev materialu. Využívá se proto 
postup peletizace popílků a tak se upevňuje povrch skládky. 

Při přímém uložení popílků bez jejich úpravy je velmi pravděpodobné, že dojde k 
vyluhování toxických prvků a těžkých kovů, které jsou v těchto odpadech. Jednou z možností 
je bezpečnějšího způsobu ukládání je vytváření stabilizátu [4]. 

 

5.9   Další využití popílků 

V popílku používaném v stavebnictví je obsah nedopalu rozhodující. Při posuzování 
působení spalitelných zbytků uhlí na použitelnost popílků jako příměsi do betonu je potřebné 
si uvědomit, že spalitelný zbytek tvoří drobné částice vysokoskoksovaného uhlí s vysokým 
obsahem uhlíku (75-88 %), které působí v betonu jako inertní materiál. 
Všeobecně se považuje určitý nízký obsah uhlíku v popílku za vhodný. Skutečný vliv na 
vlastnosti betonu je však potřebné na každém druhu popílku zjistit experimentálně - 
výzkumem. Tvar a povrchové vlastnosti částic popílku a hmotnostní podíl jemnozrnných 
částic zlepšují zpracovatelnost betonových směsí. Jemnost popílku je rozdílná i v případě 
jednoho zdroje a závisí na zařazených odlučovačích. 
Vzhledem na snahu zhodnotit co největší množství popílků je potřebné hledat praktické 
možnosti jejich využití v zemědělství.  

5.9.1   Výroba cihel 

Velká možnost zpracování popílků se jeví ve výrobě pálených cihel a různých 
tvarovek. Cihly s obsahem popílku vyhovují pro většinu použití v pozemním stavebnictví. 
Výhodou je,že jsou lehčí než tradiční cihly a přinášejí take další výhody, např. se šetří ložiska 
cihlářských hlín.  
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Směs pro výrobu těchto cihel tvoří vhodné jílovité hlíny, obvykle s přísadou 
korekčních složek pro úpravu plasticity. Směs se homogenizuje za mokra v mlýnech. V 
cihlářské výrobě je možno popílek využít jako: 

- korekční složku výrobní směsi, 
- základní surovinu, 
- surovinu pro výrobu umělých, tzv. vápenopískových cihel. 

Na rozdíl od jílů a hlín nemají popílky schopnost vytvářet okolo částic vodní film, a 
proto jejich použítím se urychlí průběh sušení a sníží se smrštění. Spaliteným uhlíkem popílek 
zhospodárňuje pálení, dochází k vylehčování střepu a tím se snižuje celková hmotnost 
výrobku. Díky tomu dochází i ke zlepšení jejich tepelně-izolačních vlastností. 

5.9.2   POPbeton 

Je nový typ bezcementového betonu, kde se jako pojivo využívá úletový popílek. 
Jelikož se pod stávajícím vžitým názvem popílkový beton skrývá cementový beton s příměsí 
popílku jako jemné inertní složky doplňující plnivo, byl tento nový typ betonu nazván 
POPbeton. Může využívat i další odpadní látky jako je struska, metakaolin, drobný skleněný 
odpad nebo jako material sloužící k solidofikaci některých nebezpečných odpadních 
materialů.  

Hlavní výhodou tohoto materialu je snižování zátěže na životního prostředí. 
Nevýhodou je nutnost temperování popílku spolu s alkalickými aktivátory, tak aby došlo k 
samotné aktivaci popílku. Proto byl výzkum po ověření základních vlastností POPbetonu 
aktivovaného temperováním zaměřen na možnost aktivace popílku bez nutnosti následného 
temperování [7]. 

U tohoto materiálu se popílek dá aktivovat za tepla i studena. POPbeton vyráběný za 
pomoci temperování má svoje omezení z hlediska použití a výroby. Právě nutnost dodávání 
tepla předurčuje tento materiál k výrobě prefabrikátů a spíše menších výrobků typu zámkové 
dlažby atd. Bylo nutné hledat cestu, jak nastartovat alkalickou aktivaci bez nutnosti dodání 
energie ve formě tepla. U popílku aktivovaného za studena bylo základním úkolem nalézt 
takový způsob přípravy, aby bylo možné vynechat proces aktivace temperováním. Odpadl by 
tak nejvíce limitující faktor možného budoucího využití této nové stavební hmoty. Nakonec 
se povedlo najít vhodnou látku, která ve formě příměsi byla schopná nastartovat alkalickou 
aktivaci za běžných laboratorních podmínek. Tyto látky byly souhrnně označeny jako 
intenzifikátory [8]. 

 

 

Obr. 4  POPbeton 
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5.9.3   Využití popílku v dopravním stavitelství 

Jednou z podmínek využití popílku v silničním stavitelství je, aby z nich vytvořené 
vrstvy vykazovaly dostatečné pevnosti a přetvátné vlastnosti odpovídající technickým 
požadavkům, aby takto vybudované vozovky měly dostatečnou odolnost vůči účinkům 
dopravního zatížení [9].  

Vhodně zvlčené popílky jsou dobrou surovinou pro zhutněné násypy a zásypy, jako 
náhrada štěrkopísků. Popílek může být využíván jako čistý nebo jako strusko-popílková směs. 
Čistý popílek se využívá na: 

- výstavbu podkladových vrstev z prostého popílku, případně s příměsí cementu a 
vápna,  

- jako plnohodnotné pojivo pro stabilizaci štěrkopísku s příměsí vápna nebo cement, 
- na vytvoření ochranně-tepelné izolační vrstvy vozovky jako výborná ochrana před 

námrazovostí.  

5.9.4   Využití popílků v zemědělství 

V tomto oboru je možné využití mokrých popílků z odkališť, což se ve stavebníctví 
nevyužívá. Kvůli nespáleným zbytkům uhlí je nevhodné jejich použití k vylehčení půd, kvůli 
negativnímu vlivu na pěstované plodiny [10], [21]. Sledovalo se použití popílků ve směsi s 
jinými průmyslovými odpady k přípravě bioorganominerálních hnojiv i jejich využití při 
přímém hnojení rostlin. Zkoušela se rovněž možnost využití popílků k přípravě osiva, které se 
před výsevem obaluje vhodným materiálem, který dodává zrnům živné látky a zároveň slouží 
jako ochrana v zimním období [22]. 

  

 

Obr. 5  Použití popílků v zemědělství 
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6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 
Cílem experimentální části bylo ověřit možnost solidifikace kalů vznikajících při 

výrobě oceli. Jako pojivová složka se použil elektrárenský popílek, sádra a cement. Pojivová 
schopnost popílku byla aktivována přídavkem vodního skla. Získané vzorky se nechali 
hydratovat 2, 7 a 28 dní a poté byly podrobeny vybraným zkouškám a rozborům v 
laboratořích. Na základě zjištěných ukazatelů vodních výluhu připravovaného solidifikátů se 
posoudil vliv na životní prostředí. 

Nutnost solidifikace Fe kalu vyplývá ze skutečnosti, že se jedná o nebezpečný odpad. 
V zájmu snížení nákladů na jejich deponování je kaly možno solidifikovat a snížit vodný 
výluh. Pokud připravovaný solidifikát bude vykazovat hodnoty skupiny II je možno 
připravovaný solidifikát uložit na skládku kategorie ostatního odpadu. 

6.1 Použité vstupní suroviny a metody měření 

Použily se tyto vstupní suroviny: 

- popílek ze spalování černého uhlí v roštových kotlích, 
- Fe kaly,  
- sádra  
- cement 
- vodní sklo 

6.1.1   Alkalický aktivátor 

Latentně hydraulické látky se mohou aktivovat různými druhy alkalických aktivátorů 
lišících se i skupenstvím. Nejběžněji jsou používané kapalné alkalické aktivátory. V těchto 
experimentech bylo jako alkalický aktivátor použito vodní sklo. 

K aktivaci hydraulických vlastností je nutné, aby použité vodní sklo bylo upraveno na 
vhodný silikátový modul. Pro tuto práci bylo upraveno na MS=2. Aby bylo docíleno 
požadovaného silikátového modulu, je nutný výpočet úpravy. 

Pro roztok použitého vodního skla byly stanoveny tyto charakteristiky: 

1. První vzorek vodního skla 

Hustota (kg.m-3)     1325 

Obsah alkálií přepočtený na Na2O (hm. %)  8,535 

Obsah SiO2 (hm. %)     24,195 

2. Druhý vzorek vodního skla 

Hustota (kg.m-3)     1352 

Obsah alkálií přepočtený na Na2O (hm. %)  8,34 

Obsah SiO2 (hm. %)     26,55 
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Úprava silikátového modulu 

První vzorek vodního skla: 

Silikátový modul původního vodního skla (hmotnostně): 

835,2
535,8

195,24

.%

.%

2

2 ===
ONahm

SiOhm
M S          (1) 

Silikátový modul (molově) – 969,0/
22
=ONaSiO MM  

926,2
969,0

835,2

969,0
=== S

S

M
M           (2) 

K dispozici je tedy vodní sklo o MS = 2,926 a 50 %-ní roztok NaOH. Cílem je připravit 
alkalický aktivátor o MS = 2,00. 

Stávající hmotnost Na2O ve 100 cm3 vodního skla o MS = 2,296: 

( ) ( ) VSVSVS VONawONam ⋅⋅= ρ22      (g)         (3) 

kde w(Na2O) je hmotnostní zlomek Na2O ve vodním skle a ρVS je hustota roztoku. 

( ) 06,11100325,108535,02 =⋅⋅=VSONam      (g) 

Stávající hmotnost SiO2 ve 100 cm3 vodního skla o MS = 3,27: 

( ) ( ) VSVSVS VSiOwSiOm ⋅⋅= ρ22      (g)         (4) 

kde w(SiO2)VS je relativní hmotnostní zlomek SiO2 ve vodním skle. 

( ) 06,32100325,124195,02 =⋅⋅=SiOm      (g)        (5) 

Hmotnost Na2O ve 100 cm3 požadovaného alkalického aktivátoru o MS = 2,00 bude: 

( )
( ) ( )

( )
( )ONaM

SiOM
M

SiOm

M

SiOm
ONam

AS

A

AS

A

2

2
)(

2

)(

2
2

⋅

==      (g)        (6) 

kde SM  je silikátový modul vyjádřený hmotnostně, 

 SM  -  silikátový modul vyjádřený molárně. 

( ) 54,16
969,000,2

06,32
2 =

⋅
=AONam      (g) 

Množství Na2O vyjádřené hmotnostně, které je potřeba přidat k stávajícímu množství Na2O 
na 100 cm3 vodního skla, aby vznikl aktivátor požadované kvality (MS = 2,00): 
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( ) ( ) ( )VSAX ONamONamONam 222 −=      (g)        (7) 

( ) 48,506,1154,162 =−=XONam      (g) 

Obsah Na2O v 50 %-ním roztoku NaOH: 

(Na2O + H2O ↔ 2NaOH) 

( )
( )
( )

5,0
2

/ 2
2 ⋅

⋅
=

NaOHM

ONaM
NaOHONaw      (1)        (8) 

( ) 3874,05,0
997,392

979,61
/2 =⋅

⋅
=NaOHONaw      (1) 

Množství 50 %-ního roztoku NaOH vyjádřené hmotnostně, které je potřeba přidat ke 100 cm3 
VS, aby bylo vneseno chybějící m(Na2O)X: 

( )
( )

( )NaOHONaw

ONam
NaOHm

/2

2=      (g)         (9) 

( ) 15,14
3874,0

48,5
==NaOHm      (g) 

Množství 50 %-ního roztoku NaOH (ρ = 1,55 g.cm-3) vyjádřené objemově, které je potřeba 
přidat ke 100 cm3 VS, aby bylo vneseno chybějící m(Na2O)X: 

( )
( )
( )NaOH

NaOHm
NaOHV

ρ
=      (cm3)          (10) 

( ) 13,9
55,1

15,14
==NaOHV      (cm3) 

Ke 100 cm3 původního vodního skla o MS = 2,926 se musí přidat 9,13 cm3 50 %-ního roztoku 
NaOH, tím se připraví aktivátor s MS = 2,00. 

Druhý vzorek vodního skla: 

Silikátový modul původního vodního skla (hmotnostně): 

183,3
34,8

55,26

.%

.%

2

2 ===
ONahm

SiOhm
M S           (11) 

Silikátový modul (molově) – 969,0/
22
=ONaSiO MM  

28,3
969,0

183,3

969,0
=== S

S

M
M            (12) 
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K dispozici je tedy vodní sklo o MS = 3,28 a 50 %-ní roztok NaOH. Cílem je připravit 
alkalický aktivátor o MS = 2,00. 

Stávající hmotnost Na2O ve 100 cm3 vodního skla o MS = 3,28: 

( ) ( ) VSVSVS VONawONam ⋅⋅= ρ22      (g)         (13) 

kde w(Na2O) je hmotnostní zlomek Na2O ve vodním skle a ρVS je hustota roztoku. 

( ) 28,11100352,10834,02 =⋅⋅=VSONam      (g) 

Stávající hmotnost SiO2 ve 100 cm3 vodního skla o MS = 3,28: 

( ) ( ) VSVSVS VSiOwSiOm ⋅⋅= ρ22      (g)         (14) 

kde w(SiO2)VS je relativní hmotnostní zlomek SiO2 ve vodním skle. 

( ) 89,35100352,12655,02 =⋅⋅=SiOm      (g)         (15) 

Hmotnost Na2O ve 100 cm3 požadovaného alkalického aktivátoru o MS = 2,00 bude: 

( )
( ) ( )

( )
( )ONaM

SiOM
M

SiOm

M

SiOm
ONam

AS

A

AS

A

2

2
)(

2

)(

2
2

⋅

==      (g)        (16) 

kde SM  je silikátový modul vyjádřený hmotnostně, 

 SM  -  silikátový modul vyjádřený molárně. 

( ) 52,18
969,000,2

89,35
2 =

⋅
=AONam      (g) 

Množství Na2O vyjádřené hmotnostně, které je potřeba přidat k stávajícímu množství Na2O 
na 100 cm3 vodního skla, aby vznikl aktivátor požadované kvality (MS = 2,00): 

( ) ( ) ( )VSAX ONamONamONam 222 −=      (g)        (17) 

( ) 24,728,1152,182 =−=XONam      (g) 

Obsah Na2O v 50 %-ním roztoku NaOH: 

(Na2O + H2O ↔ 2NaOH) 

( )
( )
( )

5,0
2

/ 2
2 ⋅

⋅
=

NaOHM

ONaM
NaOHONaw      (1)        (18) 

( ) 3874,05,0
997,392

979,61
/2 =⋅

⋅
=NaOHONaw            (19) 
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Množství 50 %-ního roztoku NaOH vyjádřené hmotnostně, které je potřeba přidat ke 100 cm3 
VS, aby bylo vneseno chybějící m(Na2O)X: 

( )
( )

( )NaOHONaw

ONam
NaOHm

/2

2=      (g)         (20) 

( ) 69,18
3874,0

24,7
==NaOHm      (g) 

Množství 50 %-ního roztoku NaOH (ρ = 1,55 g.cm-3) vyjádřené objemově, které je potřeba 
přidat ke 100 cm3 VS, aby bylo vneseno chybějící m(Na2O)X: 

( )
( )
( )NaOH

NaOHm
NaOHV

ρ
=      (cm3)          (21) 

( ) 06,12
55,1

69,18
==NaOHV      (cm3) 

Ke 100 cm3 původního vodního skla o MS = 3,28 se musí přidat 12,06 cm3 50 %-ního roztoku 
NaOH, tím se připraví aktivátor s MS = 2,00. 
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6.1.3   Fe kaly – Granulometrie, RTG 

Fe kaly jsou úletem z výroby oceli. Jsou jímané v systému mokrého čištění kouřových 
plynů. Obrázky 6, 7, 8 znázorňují granulometrii Fe kalů, a to přesně nadsítný, podsítný a 
relativní podíl. Obrázek 9 je RTG difrakční záznam Fe kalů. 

 

Obr. 6  Kumulativní zobrazení podsítného podílu zrn Fe kalů 

 

 

 

Obr. 7  Nadsítný a podsítný podíl Fe kalů 
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Obr. 8  Relativní podíl zrn Fe kalů  

 

 

01-077-2368 (C) - Magnesium Iron Oxide - (MgO)0.432(FeO)0.568 - Y: 7.19 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Cubic - a 4.28000 - b 4.28000 - c 4.28000 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fm-3m (2

00-026-1076 (C) - Carbon - C - Y: 30.42 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Hexagonal - a 2.45600 - b 2.45600 - c 20.08800 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P-6m2 (187) - 12 - 104.936 - F18= 36(0.005

01-089-0599 (C) - Hematite, syn - alpha-Fe2O3 - Y: 9.31 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Rhombo.H.axes - a 5.03200 - b 5.03200 - c 13.73300 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - R-3c (167) - 6 - 301.1

01-086-0510 (C) - Magnetite, zincian, syn - (Zn0.35Fe0.65)Fe2O4 - Y: 67.08 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Cubic - a 8.41400 - b 8.41400 - c 8.41400 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fd-3m (2

Operations: Background 2.455,1.000 | Import

473/11 - File: 04410.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 10.000 ° - End: 100.010 ° - Step: 0.033 ° - Step time: 295.2 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 15 s - 2-Theta: 10.000 ° - Theta: 5.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - 
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Obr. 9  RTG difrakční záznam Fe kalů 

Na obrázku 9 je znázorněm RTG difrakční záznam kalů. Z něho plyne, že kal obsahuje 
tyto fáze: hematit, uhlík, ZnO, Fe2O4, MgO, FeO. V tabulce 11 je uvedeno chemické složení 
Fe kalů. Železo je pravděpodobně přítomno ve vice oxidačních stupních, což může zkreslit 
výsledky stanovení. Koncentrace v tabulce uvedených prvků nepřesáhla 0,1 %. 
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Tabulka 11  Chemické složení Fe kalů 

číslo vzorku 
CNT 

 474/11 

Analyt Jednotka výsledek nejistota 
Na % hmot. < 1 - 
Mg % hmot.  < 1 - 
Al % hmot. < 1 - 
Si % hmot. 0,71 ± 0,19 
P % hmot. 0,088 ± 0,033 
S % hmot. < 0,05 - 
K % hmot. 0,18 ± 0,03 
Ca % hmot. 0,84 ± 0,05 
Ti % hmot.  0,033 ± 0,007 

Mn % hmot. 0,97 ± 0,02 
Fe % hmot. 60 6 
Cr % hmot. 0,11 ± 0,01 
Zn % hmot. 7,9 ± 1,8 
Cd % hmot.  0,21 ± 0,03 
Pb % hmot. 0,88 ± 0,07 

 

6.1.4   Popílky – granulometrie, RTG 

Popílek je ze spalování černého uhlí v roštových kotlích. Obrázky 10, 11, 12 
znázorňují granulometrii popílků, a to přesně nadsítný, podsítný a relativní podíl. Obrázek 13 
je RTG difrakční záznam popílku. 

 

 

Obr. 10  Kumulativní zobrazení podsítného podílu zrn popílku 
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Obr. 11 Nadsítný a podsítný podíl popílku 

 

 

 

Obr. 12  Relativní podíl zrn popílků 
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Obr. 13  RTG difrakční záznam popílku 02010 
 

Obrázek 12 znázorňuje tyto fáze: uhlík, mullit, MgO a Fe3O4 (MgFe2O4). Ve srovnání 
s Fe kaly popílek neobsahuje například zinek, který je v nich hojně zastoupen. V tabulce 13 je 
chemické složení popílku. 

Tabulka 12  Chemické složení popílku 

 02010 (Po4S1 12,6) 02610 (Po1S1 25,3) 
Parametr (hm%) Nejistota (hm%) Nejistota 
Na2O <1 - <1 - 
MgO 2,0 0,6 2,3 0,7 
Al2O3 20,0 0,4 15,9 0,4 
SiO2 45,6 1,4 38,4 1,2 
P2O5 0,28 0,07 0,13 0,03 
SO3 0,36 0,06 0,44 0,08 
K2O 2,0 0,2 1,6 0,2 
CaO 4,3 0,3 4,3 0,3 
TiO2 0,85 0,07 0,79 0,07 
MnO 0,14 0,02 0,18 0,02 
Fe2O3 8,2 0,4 9,4 0,4 
W 0,82 - 0,79 - 
Ztráta žíháním 14,45 - 24,77 - 
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6.1.5 Sádra – RTG 

Při tvorbě směsí byl použit energosádrovec z produkce závodu ČEZ elektrárna 
Dětmarovice, který vzniká jako odpadní produkt při odsíření spalin. Energosádrovec 
v průběhu sušení částečně dehydratuje za vzniku hemihydrátu síranu vápenatého 
(CaSO4.½H2O), který vykazuje pojivové vlastnosti. RTG záznam sádry je na obrázu 14. 

 

 

01-081-1848 (C) - Calcium Sulfate Hydrate - Ca(SO4)(H2O)0.5 - Y: 44.66 % - d x by: 1. - WL: 1.78897 - Hexagonal - a 6.93700 - b 6.93700 - c 6.34500 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P3121 (152

Operations: Background 0.000,1.000 | Import

0021  CNT574/11  suchy - File: 0021  CNT574_11   suchy.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 10.000 ° - End: 74.991 ° - Step: 0.033 ° - Step time: 295.2 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 14 s - 2-Theta: 10.000 ° - Thet
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Obr. 14  Difraktogram sádry (CaSO4.½H2O) 

6.1.6 Metody měření 

RTG difrakční analýza 

Fázový rozbor popílku a Fe kalu byl realizován na přístroji Bruker D8 Advance, 
vybaveném pozičně citlivým detektorem VANTEC. Jako zdroj rentgenového záření byla 
použita kobaltová lampa (λ = 1,78897 Å) žhavená za podmínek U = 35 kV, I = 25mA. 
K určení poloh difrakcí na difrakčních záznamech byl použit software DIFFRACplus BASIC 
(Bruker AXS.). Pro identifikaci přítomných fází byla použita databáze PDF 2 Release 2004 
(International Centre for Diffraction Data). 

Z granulometrického rozboru plyne, že v rozmezí 100 až 200 µm je 61% zrn. Medián 

dosahuje hodnoty 130 µm. 

Granulometrický rozbor 

Granulometrický rozbor byl provedený na přístrojích: 
 
1. Laserový analyzátor velikosti částic FRITSCH ANALYSETTE 22 Compact  
s mokrou dispergační jednotkou; rozsah měření: 0,3 - 300 um 
 
2. Stereomikroskopický systém Olympus SZX7 s fotoaparátem Olympus,  
software AnalySIS, max.zv. 112x 
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6.1.7  Hodnocené parametry 

Staovení pevnosti v tlaku 
Pevnost v tlaku se stanovovala na lisu výrobce BRIO HRANICE s.r.o. – Laboratorní 

lis, Compact LLB 1. Měření bylo prováděno na vzorcích po 2, 7 a 28 dnech hydratace.  

S

F
PTL =      (MPa)           (22) 

kde PTL - pevnost v tlaku (MPa) 

F je síla potřebná k porušení vzorku  (N), 

      S -  zatěžovaná plocha  (mm2).  

 

Stanovení objemové hmotnosti, pórovitosti a nasákavosti 
Objemová hmotnost vlhkých vzorků po 28 dnech hydratace se stanovila vážením 

vzorků na analytických vahách a měřením jejich rozměrů. Rozměry vzorků byly změřeny 
posuvným měřítkem. 

V

m
OH I =          (g.cm-3)     (23) 

kde OHI - objemová hmotnost (g.cm-3) 

m - hmotnost vzorku  (g), 

      V -  objem vzorku  (mm3). 

Dále byla stanovena objemová hmotnost vysušených vzorků metodou vážení v kapalině podle 
vztahu: 

    (g.cm-3)      (24) 

kde OHII - objemová hmotnost (g.cm-3) 

 ms - hmotnost suchého vzorku (g) 

 mn - hmotnost tělesa syceného v kapalině a váženého na vzduchu (g) 

 mv - hmotnost tělesa syceného v kapalině a váženého v kapalině (g) 

 ρ - hustota měřící kapaliny - vody (g.cm-3) 
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Stanovení zdánlivé pórovitosti: 

   (%)      (25) 

kde PZ - zdánlivá pórovitost (%) 

 ms - hmotnost suchého vzorku (g) 

 mn - hmotnost tělesa syceného v kapalině a váženého na vzduchu (g) 

 mv - hmotnost tělesa syceného v kapalině a váženého v kapalině (g) 

Stanovené zdánlivé nasákavosti: 

   (%)      (26) 

kde NV - zdánlivá nasákavost (%) 

 ms - hmotnost suchého vzorku (g) 

 mn - hmotnost tělesa syceného v kapalině a váženého na vzduchu (g) 

Vodné výluhy 

Vodný výluh se připraví v souladu z Vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky. Vodný výluh se připravil z hydratovaných těles a dle ČSN EN 
12457-4 charakterizace odpadů - vyluhování. 

Předběžná úprava vzorků : 

- je-li zrnitost 95 % hmotnosti materiálu pevného odpadu menší než 4 mm – vzorek 
se dále neupravuje 

- pokud tomu tak není, pak se musí vzorek na předchozí podmínky upravit drcením 
(ne mletím) 

- pokud je vzorek vlhký a je ho nutno drtit, suší se při teplotě max. 40 °C 

Postup přípravy vodného výluhu na asi 1 l vodného výluhu: 

- poměr fází voda (viz chemikálie) : pevná fáze  (L/S) je 10 : 1  l/kg 

- vyluhování se provádí plynulým otáčením láhve způsobem „hlava – pata“ 
rychlostí 7, otáček za minutu po dobu 24 hodin, při teplotě 15 – 25 °C na 
rotační třepačce  

- pro oddělení pevné a kapalné fáze se použije filtrace přes filtry: 

- pro předfiltrování – papírové filtry Filtrak 390 (promyté dostatečným množstvím 
horké destilované vody a vysušené při 105 °C) 

- pro vlastní filtraci - membránové filtry se střední velikost pórů (0,45±0,05)μm 
(minimálně 3 krát promyté cca 200 ml destilované vody a vysušené při 105 °C ) - 
filtrace se provádí pomocí vodní vývěvy nebo elektrické vakuové vývěvy 

Analytické metody pro rozbory vodných výluhů odpadů : 
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Výluhy se analyzují doporučenými metodami pro analýzu vody dle přílohy č. 12 
vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb nebo jinými metodami, které jsou pro daný účel validované. 

Pro hodnocení vyluhovatelnosti pro účely vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb se výsledky analýz 
uvádějí v mg/l. 

Přepočtové ověření koncentrace : 

Hmotnostní podíl za daných podmínek vyloužené látky se vypočte podle vzorce: 

a) vztaženo na původní vzorek : 

 

kde mx  je  hmotnost vyloužené látky v mg/kg původního vzorku 

 V   objem získaného výluhu v litrech 

 Cx  koncentrace látky v mg/l 

 mp  hmotnost naváženého původního vzorku v kg 

b) vztaženo na sušinu vzorku : 

    

kde mx,s  je  hmotnost vyluhované látky v mg/kg sušiny 

 s   sušina vzorku v % 

6.2  Prezentace získaných údajů 

 V další části práce budou prezentované výsledky, které se získaly v průběhu řešení 
této diplomové práce. 

6.2.1  Příprava a složení vzorků 

Po přesném navážení směsí a přidání vodního skla byly hmoty formovány do 
kovových naolejovaných forem o velikosti 20x20x20 mm. Z naplněné formy se musely 
odstranit vzduchové bubliny na vibračním stole, kde byly vzorky zhutňovány průměrně dvě 
minuty. Poté se formy uložily do vlhkého uložení nad hladinou vody při laboratorní teplotě po 
dobu 24 hodin. Následně byly vzorky odformovány a dále probíhal proces hydratace až do 
začátku zkoušek objemových hmotností (OH) a pevností v tlaku (PTL) a dalších. Stejný 
postup byl uplatněn u směsí bez vodní skla, kdy byl přidán jiný typ pojiva. 

V tabulce 13 je uvedeno značení a složení připravovaných vzorků. Na těchto vzorcích 
pak byly prováděny všechny stanovené zkoušky. Hmotnost Fe kalu je uváděna v suchém 
stavu. Vlhkost použitých kalů byla 25 hm%. Vzorky s obsahem vodního skla byly připravené 
v poměru dílů 1:0,2 (popílek:kal) a v poměru 1:0,5. Dále byl připraven vzorek se 7% cementu 
opět v poměru 1:0,5 (popílek+cement:kal). U vzorků D s obsahem sádry (5, 10 a 30 hm%) byl 
poměr 1:0,26 (popílek:kal). Vzorek E obsahoval 0,2 dílu kalu a 1 díl sádry. Série vzorků byla 
doplněná vzorkem P, který obsahoval pouze popílek a byl připraven za účelem prověření jeho 
latentní hydraulicity. 
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Tabulka 13  Značení a složení vzorků 

značení popílek  kal  sádra  cement  Na2O VS voda  
 (g) (%) (g) (%) (g) (%) (g) (%) (%) (ml/100g) (ml) 
A 2% 250 83 50 17 - - - - 2 16,4 49 
A 3% 250 83 50 17 - - - - 3 24,59 50 
A 4% 250 83 50 17 - - - - 4 32,79 44,5 
A 5% 250 83 50 17 - - - - 5 40,99 21 
A 8% 250 83 50 17 - - - - 8 65,59 5,5 
B 2% 200 67 100 33 - - - - 2 13,12 41,5 
B 3% 200 67 100 33 - - - - 3 19,67 38,5 
B 4% 200 67 100 33 - - - - 4 26,33 25 
B 5% 200 67 100 33 - - - - 5 32,79 12,5 
B 8% 200 67 100 33 - - - - 8 52,47 2 
C 90 60 49,5 33 - - 10,5 7 - - 54 
D 5% 112,5 75 30 20 7,5 5 - - - - 63,5 
D 10% 107,5 72 27,5 18 15 10 - - - - 62,5 
D 15% 101,5 68 26 17 22,5 15 - - - - 70,5 
E - - 25 17 125 83 - - - - 48 
P 150 100 - - - - - - 5 45,3 40 
 

6.2.2  Stanovení pevnosti v tlaku a objemové hmotnosti 

Pevnost v tlaku a objemová hmotnost se stanovovala po 2, 7 a 28 dnech hydratace. 
Výsledky všech zkoušených vzorků jsou uvedeny v tabulce 14. U vzorků D 5%, C, E, P po 
dvou a sedmi dnech hydratace nebylo provedeno měření z důvodů předpokládané nulové 
pevnosti. 

Tabulka 14  Pevnost vzorků a objemová hmotnost 

Vzorek Pevnost (MPa) OHI   28 
2 7 28 

A 2% 0,11 0,35 0,58 1,61 
A 3% 0,10 0,32 0,42 1,68 
A 4%  0,51 0,91 0,99 1,88 
A 5% 0,79 1,25 1,64 1,96 
A 8% 1,08 2,34 4,29 1,71 
B 2% 0,01 0,17 0,18 1,75 
B 3% 0,01 0,16 0,18 1,92 
B 4% 0,20 0,29 0,35 1,88 
B 5% 0,77 1,12 1,44 2,11 
B 8% 0,43 1,36 3,21 1,81 
D 5% - - 0,01 1,71 

D 10% 0,02 0,12 0,12 1,58 
D 15% 0,10 0,21 0,18 1,58 

C - 0,01 0,18 1,44 
E 3,55 3,53 4,04 1,66 
P 0,92 1,62 2,41 1,73 
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Vzorek P byl připraven za účelem ověření pucolánových vlastností popílku. Popílek 
byl aktivován 5 hm% Na2O. dosažená pevnost v tlaku prokazuje, že volba popílku jako 
stabilizátoru Fe kalu je opodstatněná. 

 

 

Obr. 15  Pevnost vzorků po 28 dnech hydratace 

Na obrázku 15 je znázorněna  pevnost všech připravených vzorků po 28 dnech 
hydratace. Z něho vyplývá, že největších pevností dosahovali vzorky A 5 a 8% , B 5 a 8%, E 
a P. Vysoká pevnost u těchto vzorků je dána složením směsi a vyšším přídavkem vodního 
skla. Na obrázku 16 je objemová hmotnost po 28 dnech hydratace. 

 

 

Obr. 16  Objemová hmotnost po 28 dnech hydratace 
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6.2.3  Stanovení objemové hmotnosti, nasákavosti a zdánlivé pórovitosti 

Z důvodů potřeby stanovení objemové hmotnosti vysušených vzorků a stanovení 
nasákavosti a zdánlivé pórovitosti se vzorky musely nasytit vodou. Vzorky se ponechaly dvě 
hodiny ve vařící vodě. Následně byly tyto vzorky zváženy na hydrostatických vahách, poté 
zváženy na vzduchu a třetí vážení proběhlo po jejich vysušení, které probíhalo po dobu 24 
hodin. V průběhu varu došlo k rozrušení vzorků A 2%, A 3%, B 2% a B 3%. Jejich další 
hodnocení nebylo možné. Výsledky naměřených hmotností jsou uvedeny v tabulce 15: 

Tabulka 15  Hmotnosti vzorků po vaření ve vodě 

vzorek hmotnost ve vodě (g) hmotnost na vzduchu (g) hmotnost vysušených 
vzorků (g) 

A 4% 5,7 5,6 5,7 14 14 14 9,73 9,71 9,78 

A 5% 6,1 6,3 6,4 14,6 14,8 15 10,24 10,42 10,61 

A 8% 5,7 6 5,7 13,7 14,1 13,2 9,84 10,11 9,53 

B 4% 7,5 6,7 7 16,1 15 15,7 11,72 10,87 11,45 

B 5% 7 7,3 7 15,4 15,5 15,4 11,28 11,38 11,30 

B 8% 6,7 6 6,6 14,5 12,9 14,4 10,9 9,53 10,59 

D 5% 6,2 5,8 6,1 14 13,9 14 10,07 9,99 10,05 

D 10% 5,7 5,7 5,7 14,4 14 14 9,81 9,53 9,61 

D 15% 5,1 5 5,1 12,8 12,6 12,8 8,66 8,51 8,61 

C 5,8 6 5,8 13 12,8 12,9 9,45 9,56 9,47 

 

V tabulce 16 jsou uvedeny vzorky u níchž byla stanovena objemová hmotnost, 
nasákavost a zdánlivá pórovitost po dvouhodinovém vaření ve vodní lázni. 

Tabulka 16  Stanovení objemové hmotnosti, zdánlivé pórovitosti a nasákavosti 

vzorky OHII (kg.m-3) PZ (%) NV (%) 
A 4% 1168 52 44 
A 5% 1223 52 42 
A 8% 1256 49 39 
B 4% 1329 51 38 
B 5% 1361 49 36 
B 8% 1373 48 35 
D 5% 1250 50 40 

D 10% 1154 52 45 
D 15% 1131 54 48 
C 7% 1357 49 36 

 

Zdánlivá pórovitost u všech vzorků dosahuje hodnoty přibližně 50%. Největší je u 
vzorku D 15% a nejměnší u B 8%. Největší nasákavost mají vzorky D 10 a 15%. Nejmenší 
nasákavost měli vzorky B a C. Nižší hodnoty nasákavosti u vzorků B, tedy vzorků 
obsahujících vice Fe kalů souvisí s morfologií zrn použitých surovin. Z granulometrických 
rozborů plyne, že Fe kaly obsahují zrna menších rozměrů než popílek. Vzorky B obsahují 
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vyšší podíl jemnějších kalů, čímž dochází k dokonalejšímu vyplnění jejich objemu pevnou 
fází. Popsaný trend se zaznamenal i v případě objemové hmotnosti, kde vzorky B dosahují 
vyšších hodnot. Na obrázku 17 je stanovení objemové hmotnosti. 

 

 

Obr. 17  Stanovení objemové hmotnosti 

V tabulce 17 jsou hodnoty pevností vzorků po vysušení.  

Tabulka 17  Pevnosti vzorků 

vzorky Pevnost (MPa) 
A 4% 0,1357 
A 5% 0,6524 
A 8% 1,9171 
B 4% 0,1399 
B 5% 0,2776 
B 8% 0,8149 
D 5% 0,0579 

D 10% 0,0483 
D 15% 0,0411 
C 7% 0,1059 
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Obr. 18  Srovnání pevnosti vzorků 

Obrázek 18 je graf porovnání pevností vysušených vzorků (po provedení varu) a 
vzorků po 28 dnech hydratace. Vysušené vzorky podle očekávání vykazují menší pevnosti 
než vzorky po 28 dnech hydratace. 

6.2.4  Vodné výluhy 

Podle analýzy vodného výluhu vzorku s cementem jsem přiřadil výluh do skupiny IIb. 
Z toho plyne, že patří mezi odpady méně zatěžující životní prostředí a tudíž náklady na 
skládkování nejsou tak vysoké. Výluh vzorku se sádrou patří do skupiny IIa. Výluh vzorku B 
4% patří do skupiny IIa. Je to skupina, která je ekonomicky nákladnější na skládkování než 
předchozí skupina IIb a to kvůli větší zatížení na životního prostředí. Kompletní vodný výluh 
byl proveden pouze pro vzorek B 4%. Další analýzy se zaměřily na stanovení koncentrace 
těžkých kovů, které jsou pro hodnocení vzniklého solidifikátu podstatné. K tomuto opatření se 
přistoupilo s ohledem na náklady spojenými se zhotovením výluhu. Výsledky jsou uvedeny v 
tebulce 18: 
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Tabulka 18  Vodné výluhy 

číslo 
vzorku 
CNT 

  Vzorek B 4% 
578/11 

Vzorek se sádrou 
678/11 

Vzorek s cementem 
677/11 

 Limitní hodnoty 
I IIa IIb III 

Parametr Jednotka výsledek nejistota výsledek nejistota výsledek nejistota  mg/l mg/l mg/l mg/l 

pH  11,0 ± 0,5 8,46 ± 0,34 12,2 ± 0,5 DOC                        
(rozpuštěný organický uhlík) 

50 80 80 100 

RL mg/l 3200 ± 97 - - - - Fenolový index 0,1    
Fluoridy mg/l < 1  - - - - Chloridy 80 1500 1500 250

0 
Chloridy mg/l 11,8 ± 2,6 - - - - Fluoridy 1 30 15 50 

sírany mg/l 543 ± 98 - - - - Sírany 100 3000 2000 500
0 

As mg/l 0,30 ± 0,08 < 0,01  < 0,01  As 0,05 2,5 0,2 2,5 
Ba mg/l < 0,03  0,06 ± 0,01 0,67 ± 0,03 Ba 2 30 10 30 
Cd mg/l 0,012 ± 0,002 0,009 ± 0,002 < 0,004  Cd 0,004 0,5 0,1 0,5 
Cr mg/l  0,18 ± 0,01 < 0,03  0,05 ± 0,01 Cr celkový 0,05 7 1 7 
Cu mg/l < 0,03  < 0,03  < 0,03  Cu 0,2 10 5 10 
Hg mg/l < 0,001  -  -  Hg 0,001 0,2 0,02 0,2 
Mo mg/l 0,39 ± 0,08 0,05 ± 0,02 0,05 ± 0,02 Ni 0,04 4 1 4 
Ni mg/l < 0,02  < 0,02  < 0,02  Pb 0,05 5 1 5 
Pb mg/l  0,29 ± 0,02 < 0,05  0,39 ± 0,02 Sb 0,006 0,5 0,07 0,5 
Sb mg/l < 0,06  < 0,006  < 0,006  Se 0,01 0,7 0,05 0,7 
Se mg/l 0,25 ± 0,04 -  -  Zn 0,4 20 5 20 
Zn mg/l 1,92 ± 0,10 <0,1  0,66 ± 0,04 Mo 0,05 3 1 3 

        RL   (rozpuštěné látky) 
400 8000 6000 

100
00 

        pH 6  6  6  6 
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Obr. 19  RTG difrakční záznam  

 Na obrázku 19 jsou porovnávány vzorky Fe kalu, popílku a solidifikátu B4. Z RTG 
záznamu vyplývá, že stabilizace se neprojevila na zásadní fázové změně. Tvrzení platí 
zejména pro fáze s obsahem Zn. U hydratovaného solidifikátu se zaznamenala přítomnost 
pouze jedné nové fáze C-S-H gelu, který je zodpovědný za soudržnost produktu. Další 
přítomné fáze pocházejí buď z popílku nebo Fe-kalů. Podstatným zjištěním je, že nedošlo 
k redistribuci zinku. 

 

Legenda: 
1 křemen 
2 (ZnO0,35Fe0,65)Fe2O3 
3 Hematit 
4 MgO0,04Fe2,96O4 
5 mullit 
6 CaO 
↓ C-S-H fáze 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo ověřit možnost solidifikace a to tvorbou solidifikačních 
směsí, které obsahovaly popílek, Fe kaly, cement a sádru v různých poměrech. Jako alkalický 
aktivátor bylo použito vodní sklo.  

Popílek je tuhý produkt ze spalování uhlí v roštových kotlích. Je zachytáván 
elektrických koronových odlučovačích. Použitý popílek vykazuje poměrně vysokou hodnotu 
nedopalu. Tato skutečnost neumožňuje jeho využití obvyklým způsobem (příměs do betonu 
nebo cementu). Řešením diplomové práce bylo prokázáno, že popílek vykazuje latentní 
hydraulicitu a je možno ho použít jako pojivovou složku do připravených solidifikátů.  

Fe kal se získává při výrobě oceli a jako prachový úlet se zachytává v systému 
mokrého čištění kouřových plynů. Prvotní sedimentace tuhých zbytků probíhá v usazovacích 
nádržích (tzv. dorrech). Odvodněný kal je připraven ke zpracování. Kal je v důsledku obsahu 
zinku na základě znění § 6 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech zařazen mezi nebezpečné 
odpady, čímž se jeho uskladnění výrazně prodraží. 

Po přesném navážení směsí a přidání vodního skla byly hmoty formovány do 
kovových naolejovaných forem, kde byli jednotlivé kostičky od sebe děleny kovovými 
přepážkami. Z naplněné formy se musely odstranit vzduchové bubliny na vibračním stole, kde 
byla forma průměrně dvě minuty. Poté se formy uložily do vlhkého uložení nad hladinou 
vody při laboratorní teplotě po dobu 24 hodin. Následně byly vzorky odformovány a dále 
probíhal proces hydratace až do začátku zkoušek objemových hmotností (OH) a pevností 
v tlaku (PTL). Vzorky se nechaly hydratovat po dobu 2, 7 a 28 dní. Poté byly provedeny 
zkoušky pevnosti. Z jejich výsledků vyplývá, že nejvyšších pevností bylo dosaženo u zvorků 
s vyšším obsahem vodního skla. Zároveň se zvyšující se dobou hydratace stoupala i pevnost, 
což je dobré pro jejich uskladnění.  

Všechny připravované vzorky vykazovaly tzv. manipulační pevnosti. Z daného 
hlediska lze popisovaný proces solidifikace Fe kalů považovat za úspěšný. Soudržnost 
vzniklých těles brání prášení původně jemně zrnitých materiálů a rozplavování vodou. 
Stěžejním parametrem pro hodnocení vzniklého solidifikátu je analýza vodného výluhu. Ta 
u vybraných vzorků umožnila zařazení připravených těles do skupiny II, které odpovídá 
uskladňování odpadu kategorie ostatní. Ve sroznání s prvotně nebezpečným odpadem Fe kalu 
se jedná o zřetelný kvalitativní posun, který sníží negativní vlivy odpadu na životní prostředí 
a sníží náklady na uskladnění tohoto odpadu.  
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