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Návrh a vývoj kompozitu na bázi cementu
modifikovaného popílkem z biomasy.

Design and Development of Cement Based
Composite Modified with Biomass Ash.

Anotace:
Tato práce se zabývá charakterizací kompozitů na bázi cementu, který byl modifikovaný
popílkem z biomasy. Byly připraveny maltové směsi s částečnou objemovou náhradou
cementového pojiva popílkem ze slámy v hodnotách 5, 10, 15 a 20 obj. %. Získané výsledky
základních parametrů a mechanických vlastností byly porovnány s připravenou referenční
cementovou maltou. Experimenty prokázaly, že popílek z biomasy je možné použít jako příměs
do cementových kompozitů, aniž by došlo ke zhoršení zkoumaných parametrů, naopak např.
pevnost v tlaku výrazně stoupla v porovnání s referenční cementovou maltou.

Klíčová slova: popel z biomasy, příměs, mechanické vlastnosti, základní fyzikální parametry,
chemické složení

Abstract:
This thesis deals with characterization of cement based composite materials modified with
biomass ash. It was prepared mortar mixtures with partial replacement of cement binder by
biomass ash from straw at 5, 10, 15 and 20 vol. %. The obtained results of basic parameters and
mechanical properties were compared to the properties of the reference cement mortar. The
experiments proved that biomass ash can be used as an admixture to the cement based
composites without worsening of researched properties, for example the compressive strength
was significantly improved in the comparison with reference cement mortar.

Keywords: Biomass ash, admixtures, mechanical properties, basic physical parameters,
chemical composition
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Seznam použitých symbolů
a

[m]

šířka tělesa

b

[m]

výška tělesa

d1

[m]

šířka trámce

d2

[m]

výška trámce

Edyn
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dynamický modul pružnosti

fc

[MPa]

pevnost v tlaku

fcf

[MPa]

pevnost v tahu trojbodým ohybem

F

[N]

maximální zatěžovací síla

Ac

[m2]

průřezová plocha vzorku

h

[m]

výška vzorku

l

[m]

délka tělesa

l

[m]

rozpětí válcových podpěr

m

[kg]

hmotnost suchého tělesa

ρ

[kg/m3]

objemová hmotnost materiálu

ρhe

[kg/m3]

hustota matrice materiálu zjištěná héliovou pyknometrií

ρw

[kg/m3]

objemová hmotnost vody

pm

[Pa]

tlak v nádobě se vzorkem

pr

[Pa]

tlak v referenční komoře

patm

[Pa]

tlak atmosférický

t

[s]

čas, potřebný k průchodu ultrazvukové vlny materiálem

Vp

[m3]

objem

Vc

[m3]

objem nádoby se vzorkem

Vr

[m3]

objem referenční komory

ψ

[%]

pórovitost
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1

Úvod
V posledních letech dochází k nárůstu poptávky a spotřeby energií, což je dáno především

progresivním vývojem sofistikovaných technologií a strmým růstem světové populace. Energie
se primárně získávala a získává spalováním fosilních paliv, což přispívá k nadměrné produkci
oxidu uhličitého v atmosféře (CO2), který je společně s H2O, O3, CH4, N2O, CFC označován
jako skleníkový plyn, neboť zvýšená koncentrace těchto plynů v atmosféře zachycuje větší
množství tepelného záření Země a nepropouští jej mimo atmosféru, čímž zapříčiňuje oteplování
planety [1].
V posledních desetiletích je proto snahou intenzivně využívat obnovitelné zdroje k zisku
energie, přičemž významný pokrok je zaznamenán především v oblasti produkce biomasy jako
zdroje paliva. Při spalování biomasy vznikají druhotné produkty, zejména popílky, se kterými
se nakládá jako s odpadním produktem, který se primárně využívá k hnojení a ke
kompostování, což je podpořeno legislativou. Z ekonomického hlediska by bylo vhodné najít
širší využití pro tento druhotný produkt spalování.
Dle některých zdrojů je spalování biomasy považováno za neutrální vzhledem k produkci
CO2, protože se předpokládá, že množství vyprodukovaného CO2 spalováním je
spotřebováváno k tvorbě rostlin, jakož to zásadního prvku pro jejich stavbu. Toto stanovisko
může být považováno za relativní, neboť délka procesu spalování biomasy je neúměrná délce
tvorby cíleně pěstovaných rostlin [1].
Aplikace popela z biomasy jako materiálu vhodného pro výrobu stavebních materiálů není
legislativou podpořena, avšak proběhla řada výzkumů, kdy byl popel z biomasy použit jako
částečná náhrada cementu při výrobě cementových malt, což bude také předmětem zkoumání
této práce.
Popel ze spálené biomasy patří mezi tzv. technogenní pucolány, neboť je schopný reagovat
za normální teploty s hydroxidem vápenatým (produktem hydratace cementu) za vzniku
různých produktů, zejména C-S-H gelů, které přispívají ke zvýšení hutnosti a odolnosti
struktury cementového kamene. Tato reakce se nazývá pucolánová. Hydroxid vápenatý sám
o sobě méně přispívá k pevnosti betonu, a proto se přídavkem popela může jeho pevnost
zvýšit [2].
Popílky ze spalování biomasy mohou dosahovat podobné pucolánové aktivity jako popílky
ze spalování uhlí, ovšem vedlejší produkty ze spalování uhlí jsou již normativně řešeny
k použití pro výrobu betonů a malt. Tyto latentně hydraulické příměsi se zapojují do procesu
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hydratace (při reakci s vodou a hydroxidem vápenatým tuhnou a následně tvrdnou), avšak tato
vlastnost se projevuje až po uvedení cementu v hydratační činnost.
Pucolánové materiály jsou používány po tisíce let, před vynalezením portlandského cementu
se využívala směs vápna se sopečným popelem. Sopečný popel je považován za přírodní
pucolán, který je podobný popílku z biomasy. Poptávka po materiálech na bázi cementu stoupá,
neboť např. beton je dlouhodobě považován za jeden z nejvýznamnějších stavebních materiálů
dnešní doby, díky své pevnosti v tlaku a životnosti. Aplikací popela do cementové směsi je
možno dosáhnout příznivější ceny těchto značně využívaných materiálů [2].

2

Cíl práce
Tato práce se zaměřuje na sledování základních materiálových charakteristik kompozitu

obsahujícího popílek z biomasy jako částečnou objemovou náhradu cementu. Účelem využití
popílku ze slámy je zhodnocení odpadního materiálu ze spalování biomasy, jakož to typu
obnovitelné energie. Cílem práce je nalézt nejvhodnější objemové množství popela, kterým
bude částečně nahrazeno cementové pojivo a bude dosaženo nejlepších mechanických
vlastností cementové malty.

3

Biomasa a její využití
V zemské atmosféře neustále dochází k chemickému a fyzikálnímu koloběhu prvků

a sloučenin. Významné zastoupení mají organické sloučeniny, které jsou převážně tvořeny
biogenními prvky jako je kyslík, vodík, uhlík, fosfor a síra [3].
K zachování biosférické rovnováhy přispívá velkou částí biomasa, jakožto obnovitelný zdroj
energie. Nepřetržitý cyklus biogenních prvků je zabezpečován biochemickou reakcí, jež
přeměňuje sluneční energii v chemickou, která je energetickým zdrojem pro veškeré
biochemické procesy. Nejznámější reakcí je fotosyntéza (Obrázek 1), při které vznikají
energeticky bohaté organické sloučeniny z oxidu uhličitého a vody za interakce světelné
energie, enzymů a chlorofylu. Zjednodušeně lze složitý mechanismus fotosyntézy popsat
následující souhrnnou rovnicí [1]:
6
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Koloběhem života na Zemi ročně zoxiduje velké množství organických látek a přibližně
stejné množství se jich vytvoří fotosyntetickým dějem. Pro tvorbu biomasy jsou spotřebovány
minerální látky a skleníkový plyn CO2, který je v ovzduší následně nahrazován
vyprodukovaným kyslíkem. Fotosynteticky vytvořená fytomasa patří mezi primární zdroje
potravy živočichů a nefotosyntetických mikroorganismů, a proto jsou zmiňované prvky
součástí organismů především v podobě organických sloučenin, jako je celulóza u rostlin a u
živočichů sacharidy, lipidy a bílkoviny. Největší část z těchto látek je tvořena celulózou, velmi
odolným a nerozpustným polysacharidem [1; 3].
Biomasu lze charakterizovat jako veškeré látky, hmoty organického původu, jenž jsou
k dispozici na naší planetě. Obecně mezi ni řadíme rostlinou i živočišnou biomasu, kterou lze
dále zúžit na podskupiny, přičemž jednou z těchto podskupin je fytomasa, představující
veškerou biomasu rostlinného původu. Podskupinou fytomasy je dendromasa, kdy lze hovořit
speciálně o dřevní biomase. Za biomasu lze považovat např. zbytky rostlinného, živočišného
původu, zbytky ze zemědělských sklizní, z potravinářského průmyslu, mrvu, odpady z dřevní
těžby, řasy, organické odpady z čistíren vod, zahradnický odpad atd.

Obr. 1: Fotosyntéza [1].
1 – sluneční energie, 2 – chlorofyl, 3 – minerály, 4 – H2O, 5 – CO2, 6 – O2, 7 – organické
látky
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3.1 Druhy biomasy
Rozdělení biomasy není pevně stanoveno, některé publikace rozdělují biomasu dle obsahu
vody, jiné dle původu a potenciálu využití. Existují různé podoby biomasy, ne všechny jsou
však vhodné ke spalování kvůli vyššímu obsahu sloučenin a prvků, které vedou
k nedokonalému spalování, popřípadě k produkci život ohrožujících emisí [4].
Biomasa může být členěna na:
•

•

Biomasu z odpadů a zbytků
-

lesnické odpady - např. zbytky větví, kůry apod.,

-

průmyslové odpady - zbytky jídel, cukrovarů apod.,

-

biologicky rozložitelné komunální odpady, kaly čistíren,

-

živočišný odpad - krmivo, výkaly, zbytky,

-

zbytky rostlinného původu - ze zemědělství (sláma), z úpravy zeleně.

Biomasu energetickou
-

energetické dřeviny,

-

energetické byliny a traviny,

-

potravinářské plodiny,

-

plodiny bohaté na olej – slunečnice, řepka olejka.

Další dělení je dle obsahu vody na biomasu [5]:
•

Suchou
-

•

Mokrou
-

•

především odpady z těžby dřeva, kusové dřevo, ale i sláma.
převážně biologicky rozložitelné komunální odpady, kaly, živočišný odpad.

Pro speciální využití
-

plodiny lignocelulózové (vrba, olše, akát, chrastavice, čirok, krmný šťovík,
konopí apod.), olejnaté (řepka olejka, len, slunečnice apod.), škrobo-cukernaté
(obilí, cukrová řepa, brambory, kukuřice apod.).

3.1.1

Biomasa pěstovaná cíleně

Za cíleně pěstovanou biomasu se považují rychle rostoucí dřeviny a nedřevnaté rostliny,
které musí splňovat několik kritérií, mezi něž patří např. schopnost odolávat plevelům,

-7-

chorobám a suchu, možnost využití nadzemní části rostlin, rychlý vývoj rostlin a malá potřeba
vody. Tyto požadavky včetně složení biomasy přímo ovlivňují kvalitu popela při spalování
[6; 7].
Energetické plodiny se cíleně pěstují k energetickým účelům, pro které jsou prvotně
využívány odpady z lesnictví a sláma ze zemědělství. Využívají potenciál orné půdy, která není
určena k pěstování potravin, neboť v ČR se nachází cca 45 % zemědělské půdy v horách
a podhůří s nepříznivými klimatickými a terénními podmínkami, a proto není ekonomicky
výhodné na těchto půdách pěstovat potraviny. V tabulce 1 je zobrazena procentuální bilance
využití ploch jednotlivých krajů ČR.
Tab. 1: Využití plochy v ČR [7]
Plocha

Chráněné

Vodní

kraje

území

plocha

[ha]

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

49 608

1

2

12

34

51

1 007 124

20

3

41

4

45

Jihomoravský

706 493

6

1

29

7

56

Karlovarský

331 662

18

2

48

6

34

Královéhradecký

476 653

20

1

32

7

51

Liberecký

316 286

31

1

48

6

35

Moravskoslezský

556 648

17

1

37

7

50

Olomoucký

514 138

11

1

37

6

53

Pardubický

452 306

9

1

31

6

58

Plzeňský

756 593

16

1

42

4

48

1 101 329

8

1

30

7

58

Ústecký

534 109

26

1

34

9

42

Vysočina

692 431

9

1

32

4

58

Zlínský

396 062

30

1

42

6

38

Kraj
Hl. město Praha
Jihočeský

Středočeský

3.1.1.1

Zalesnění

Zástavba

Zbývající
plocha

Rychle rostoucí dřeviny

Nejrozšířenějšími druhy rychle rostoucích dřevin v ČR a ve světě jsou topoly a vrby, jejichž
popularita s přibývajícími léty vzrůstá (Obrázek 2). Vzhledem k rozdílným klimatickým
podmínkám se v severních částech Evropy (např. Švédsko) pěstují především vrby, a naopak
v jižních částech Evropy (např. Itálie) jsou preferovány topoly. Tyto dřeviny se pěstují
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z pravidla na výmladkových plantážích, jsou významné pro energetiku, biorafinerie, ale i pro
tvorbu krajiny a k zamezení eroze půdy. Ministerstvo zemědělství ČR stanovilo seznam
doporučených klonů cíleně pěstovaných vrb a topolů, které jsou vhodné z hlediska ochrany
životního prostředí a mají vysoký potenciál výnosnosti. Z obrázku 2 vyplývá, že za uplynulých
dvanáct let významně vzrostlo pěstování rychle rostoucích dřevin na území ČR. Vzhledem
k úbytku fosilních zdrojů má tento druh energetických plodin velký potenciál do budoucnosti.
Na obrázku 3 jsou zaznamenány plochy rychle rostoucích dřevin jednotlivých krajů České
republiky. Nelze ovšem opomenout další dřeviny jako je olše, růže, jilm, trnovník, akát,
pavlovnie, eukalyptus nebo jasan, které nejsou v naší zemi příliš rozšířené, neboť pro ně není
vhodné zdejší klimatické prostředí, popřípadě některé nejsou nejvhodnější volbou vzhledem ke
své invazivnosti. Naopak v jižních oblastech Evropy (např. Španělsko) se pavlovnie, eukalypty
a akáty pěstují hojně, jelikož tyto země se nacházejí v klimatickém pásmu, které je vhodnější a
příznivější pro vývoj těchto dřevin [7].

2016

2889,16

2015

2838,36

2014

2086,49

2013

1589,28

2012

1294,54

Rok

2011

772,14

2010

372,67

2009

261,57

2008

249,93

2007

167,14

2006

149,69

2005

123,8

2004

87,9
0
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1000

1500
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2500

3000

Výměra [ha]

Obr. 2: Rozvoj ploch rychle rostoucích dřevin v ČR, 2004-2016 [8].

-9-

3500

Plzeňský

832,26

Kraje

Vysočina

269,73

Moravskoslezský

221,24

Jihočeský

215,08

Středočeský

211,33

Ústecký

202,83

Královéhradecký

199,97

Jihomoravský

192,78

Olomoucký

165,05

Pardubický

153,06

Liberecký

103,46

Zlínský

77,01

Karlovarský

45,36
0

200

400

600

800

1000

Výměra [ha]

Obr. 3: Plochy rychle rostoucích dřevin v krajích ČR, 2016 [8].
Pro klimatické pásmo, ve kterém se nachází ČR, jsou nejvýhodnější a nejvíce prospívají
topoly a vrby, což jsou listnaté dřeviny, mající širokou škálu využití, jelikož nalézají uplatnění
nejen v energetice a farmacii, ale jsou vhodné i k výrobě truhlářských, řezbářských výrobků
a buničiny. Vrby se vyskytují téměř na každém kontinentu a je jich známo přes 350 druhů, jsou
tedy četnější a hojnější oproti topolům, které se vyskytují zejména na severní polokouli
v oblastech mírného pásma, kde jich roste okolo 35 druhů. Pro velký výnos sušiny a růst
potřebují tyto dřeviny prvotně dostatek vody, jsou schopné přežít několik desítek dní
v záplavové oblasti, a další jejich neméně důležitou potřebou je kvalitní půda a hnojivo.
V souvislosti s vysokými nároky na závlahu je známo zavlažování plantáží pomocí odpadních
vod a čistírenských kalů, což s sebou přináší věnovat nezbytnou pozornost na obsah
nebezpečných látek a kontrolovat kvalitu půd po aplikaci [6; 9].
3.1.1.2

Nedřevnaté rostliny

Nedřevnaté rostliny se dělí na jednoleté a víceleté, jsou méně rozšířené a méně preferované
než rychle rostoucí dřeviny. Prioritním požadavkem na tyto byliny a traviny je vysoká
výnosnost jejich nadzemní části. Existuje celá řada energetických bylin a energetických travin,
jedná se i o rostliny okrasné, zemědělské a volně rostoucí, jejich výčet je uveden v tabulce
2 [10].
- 10 -

V historii se na území ČR testovalo několik druhů energetických bylin a travin v závislosti
na příspěvcích Ministerstva zemědělství a dotacích z Evropské unie. Byl ozkoušen krmný
šťovík, konopí seté, kostřava rákosovitá, hořčice sareptská atd. Krmný šťovík byl první
osvědčenou plodinou, vykazující podobné vlastnosti jako dřevní biomasa a měl pozitivní
výsledky při výrobě bioplynu. Dalšími úspěšnými plodinami byl psineček velký, lesnice
rákosovitá a sveřep bezbranný a v uplynulých letech se výrazně začíná pěstovat ozdobnice
čínská [11].
Tab. 2: Výčet energetických bylin a travin [10].
Traviny

Jednoleté

Víceleté

Chrastice rákosovitá

Tritikale

Pupalka dvouletá

Kostřava rákosovitá

Ozimné žito

Komonice bílá

Psineček veliký

Čirok

Jestřabina východní

Ovsík vyvýšený

Konopí seté

Topinambur hlíznatý

Sveřep samužníkovitý Amaranthus

Šťovík krmný

Sveřep bezbranný

Sléz krmný

Mužák prorostlý

Hořčice sareptská

Bělotrh kulatohlavý

Krambe

Boryt barvířský

Světlice barvířská

Topolovka růžová

Lnička setá

Ozdobnice čínská

Následující přehled podrobněji uvádí nejrozšířenější byliny a traviny v ČR:
•

Krmný šťovík (Rumex tianchanicus x Rumex patientia) – řadí se mezi vytrvalé
plodiny, je schopný přežít na místě až 18 let, což je výhodné z hlediska energetického
využití. Byl vyšlechtěn v Rusku křížením ťjanšanského a zahradního šťovíku. V ČR
se pěstuje odrůda Uteuša, která dostala název dle šlechtitele, profesora Uteuši.
Dosahuje výšky 1,5-2,5 m, a tudíž poskytuje vysoké výnosy 6,5-10 t/ha. První
registrace této plodiny v ČR proběhla v roce 2001. Při správném pěstování poskytuje
velké množství fytomasy řadu let po sobě. První sklizeň nastává už druhý rok po
zasetí. Tato rostlina má mezi energetickými plodinami jeden z nejvyšších potenciálů.
Palivo ze šťovíku má vysokou výhřevnost až 17,89 MJ/kg, spalné teplo je 19,17
MJ/kg. Sušina ze šťovíku obsahuje 1,85 % popela, 5,85 % vodíku, 48,62 % uhlíku,
0,05 % síry, 0,49 % dusíku a 42,88 % kyslíku a také malé množství stopových prvků,
jako např. 248 mg/kg chloru. Tavení šťovíkového popela nastává při vyšších
- 11 -

teplotách, jeho spékání probíhá při teplotě 1191 °C a teplota tání popela se blíží
1500 °C [12; 13].
•

Chrastice rákosovitá (Phalaroides arundinacea) – patří mezi vytrvalé traviny
a vyskytuje se po celé Evropě, přičemž při dostatečném zavlažování jsou zajištěny
nejlepší podmínky pro její růst do výšky až 2 m a dosahuje vysokých výnosů 9-10
t/ha sušiny. Dokáže odolávat nadměrnému suchu i přízemním mrazíkům. Ze
sklizené, přirozeně vysušené nadzemní části rostliny se vyrábí brikety a pelety.

•

Čirok (Sorghum) – tzv. súdánská tráva je původně krmná rostlina dorůstající do
výšky 2-3 m [10].

•

Ozdobnice čínská (Miscanthus sinensis) – původ této víceleté traviny sahá do Asie,
proto jsou pro ni vhodné teplejší podmínky. Dorůstá do výšky až 4 m a zajišťuje
vysoké výnosy nadzemní části suché rostliny (až 20 t/ha). Nejlépe se této travině daří
v severozápadním Španělsku, protože špatně snáší působení mrazu. Po sklizni ji lze
pro energetické účely přímo spalovat nebo z ní vytvářet pelety a štěpku [10].

Mezi další populární byliny a traviny v ČR patří ovsík vyvýšený (Arrthenatherum), psineček
velký (Agrostis), kostřava rákosovitá (Festuca arundinacea) a konopí seté (Cannabis sativa).

3.2 Využití biomasy
Organické hmoty mojí široké spektrum využití, při jejich rozkladu na humusovité látky
dochází k obohacování půdy, což přispívá k její úrodnosti a k podpoře růstu nových rostlin.
Z obecného hlediska biomasu ve formě potravy využívá každý živočich na Zemi. V historii lidé
energii získávali spalováním biomasy, jako je dřevo, trus a rašelina. Tyto zdroje postupem času
nahradila fosilní paliva, od kterých se poslední desetiletí upouští, kvůli negativním dopadům
na životní prostředí a statusu neobnovitelnosti. Populace se vrací zpět k využívání
obnovitelných zdrojů energie a na obrázku 4 je poukázáno na vývoj využívání zdrojů v České
republice. Z grafu plyne, že mezi lety 1990-2015 kleslo využití hnědého a černého uhlí, naopak
vzrostla spotřeba obnovitelných zdrojů energie a jaderného paliva.
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Obr. 4: Využití hlavních zdrojů energie v ČR, 1990-2015 [14].
Hlavní využití biomasy je v oblasti energetiky, kde se mimo spalování využívá zejména
zplyňovací techniky omezující produkci CO2. Pětinovou část vyprodukované energie
z obnovitelných zdrojů v ČR zprostředkovávají bioplynové stanice, které vyrábí tepelnou i
elektrickou energii s velikou účinností pomocí kogenerační jednotky. Použití těchto stanic je
vhodné v oblasti s produkcí spotřebovávaného materiálu o vysoké vlhkosti. Tyto stanice
zásadně působí na zpracování zemědělského odpadu a až o polovinu snižují objem těchto
vedlejších produktů. Energeticky se jedná o stabilní zdroj na rozdíl od větrných a solárních
elektráren. Příkladem soběstačné bioplynky je stanice Suchohrdly, která ročně vyprodukuje
kolem 5000 MWh elektřiny a tepla. Téměř stoprocentní využití zastává vedlejší produkt
bioplynky popel, který se využívá jako náhrada hnojiva. Nyní se na území České republiky
nachází 382 zemědělských, 12 komunálních, 11 průmyslových stanic a 98 čistíren odpadních
vod o výkonosti od 250 kW až po provozy přesahující 550 kW [15; 16].
Další uplatnění biomasy najdeme také v oboru kapalných biopaliv. Nejvhodnějšími
plodinami pro výrobu bionafty jsou olejnaté rostliny, zatímco pro produkci bioetanolu rostliny
škrobo-cukernaté. Mezi tyto pěstované typy rostlin v České republice patří především
obiloviny, cukrová řepa a řepka olejka. Metylester a bioetanol jsou nejběžnější kapalná
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biopaliva v ČR, jež mohou být smíchávána s běžným fosilním palivem v různém procentním
zastoupení [16].
V oboru biopaliv má dále biomasa využití v pevném skupenství. Pevná paliva jsou určena
zejména k produkci tepla a jsou spotřebovávána ve formě kusového dřeva, pelet, kůry, pilin,
briket, štěpky, balíkové slámy apod. Biomasa se také využívá v papírenství, stavebnictví,
průmyslu zpracovávajícím dřevo, chemickém průmyslu a farmacii [16].

3.3 Metody zpracování biomasy
Metody zpracovatelnosti biomasy jsou dány jejími chemickými a fyzikálními dispozicemi.
Rozhodujícím kritériem je obsah vlhkosti. Při nadpolovičním obsahu vody v materiálu
mluvíme o mokrých procesech, zatímco v opačném případě se jedná o suchý proces.
Existující metody zpracování [3]:
Mechanická transformace
•

Řezání, sekání, drcení, lisování, štěpkování, briketování, mletí, peletování.

Termochemická transformace
•

Spalování – chemický proces při kterém vznikají mimo jiné popeloviny, jako
odpadní produkt. Tato problematika je více popsána v kapitole 3.2.

•

Pyrolýza – termický rozklad látek s vyloučením přístupu kyslíku.

•

Zplyňování – termochemická konverze pevného či kapalného materiálu za působení
zplyňovacího média a vývinu generátorového plynu, jenž slouží k výrobě tepla a
elektřiny.

Biochemická transformace
•

Anaerobní fermentace (vyhnívání) – biologický rozklad organických hmot bez
přístupu vzduchu za vzniku bioplynu.

•

Aerobní fermentace – působením mikroorganismů a přívodu vzduchu nastává
rozklad organických látek.

Chemické transformace
•

Esterifikace bioolejů – fyzikálně-chemická přeměna biomasy v kapalná biopaliva.
Počátek přeměny nastává lisováním olejnatých plodin pro zisk oleje, ze kterého
následně vzniká ester (např. metylester řepkového oleje-meŘO) pomocí chemické
reakce kyseliny, alkoholu a katalyzátoru.

- 14 -

4

Zpracování a využití vedlejších produktů ze spalování biomasy
V České republice se biomasa uplatňuje nejvíce při výrobě tepelné energie, dále i energie

elektrické. Zařízení v ČR pro produkci tepelné a elektrické energie pomocí spalování jsou
zaznamenána na obrázku 9. Spalovaným médiem je hlavně dřevní štěpka, kůra, piliny, peletky,
brikety, sláma z obilnin a řepky, rychle rostoucí dřeviny, energetické byliny a traviny, odpady
dřevního průmyslu atd.

4.1 Spalování biomasy
Biomasa se považuje za neutrální vzhledem k produkci CO2. Při jejím růstu se předpokládá
spotřebování skleníkového plynu CO2 ve vyrovnaném množství, jako je vyprodukováno při
relevantním využití biomasy pro energetiku a průmysl. Toto tvrzení se v energetické otázce
nahrazení fosilních paliv obnovitelnými zdroji energie považuje za prioritní [4].
Přirozený koloběh uhlíku (Obrázek 5) je enormně ovlivňován lidskými činnostmi, a to
převážně spalováním fosilních paliv. Poslední desetiletí se nedaří udržovat rovnovážný stav
oxidu uhličitého v atmosféře přirozenými procesy, které již byly zmíněny (fotosyntéza apod.),
což by mohlo mít následky globálního charakteru. Proto je důležité hledat relevantní
obnovitelné varianty k zisku energií, mezi které patří i využití biomasy jako paliva i přesto, že
z technologických důvodů nedokáží majoritní využití fosilních paliv plně nahradit [3].

Obr. 5: Koloběh uhlíku v přírodě při spalování biomasy [1].
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Spalováním biomasy lze dosáhnout téměř stoprocentního zisku energie. Typ spalovacího
zařízení je vybírán s ohledem na typ biopaliva, náklady na pořízení, technologie, jeho velikost,
životní prostřední a účinnost zařízení. Spalování je chemický proces, při kterém se uvolňuje
teplo v důsledku exotermické reakce hořlavých složek paliva s kyslíkem. Při reálném spalování
ovšem nedochází ke slučování hořlavin s čistým kyslíkem, ale se vzduchem, který obsahuje
včetně kyslíku, vzácné plyny a zejména dusík, který se neúčastní spalovacích reakcí hořlavých
prvků, a proto vytváří buď odpadní kouřové plyny, nebo při slučování s kyslíkem škodliviny
NO a NO2. Kouřové plyny vznikají sloučením vzdušného dusíku s produkty spalovaných
hořlavin a jsou jimi především SO2, H2O, SO3, NO, NO2, CO2. Za primární vlastnosti biomasy,
které hrají roli při spalování, lze považovat obsah popela, alkalických kovů, vlhkost,
výhřevnost, zastoupení uhlíku a prchavých hořlavin. Nehořlavými prvky topiv jsou voda a
popeloviny, jejichž zastoupení vyžaduje přizpůsobení typu spalovacího zařízení, které dále
ovlivňuje také požadavek na produkci emisí. Existují různé průmyslové mechanismy pro
spalování biomasy a produkci odpadního popílku, a to spalování na roštu, fluidní a prachové
spalování [3; 17]
4.1.1

Spalování na roštu

Kotle s roštem, náležející k tradičním topeništím, využívají ke spalování pevné palivo a jsou
využívány jak v průmyslu, tak v domácnostech. V současnosti se uvádějí do provozu zařízení
pro spalování biomasy převážně s pevným roštem, posuvným roštem a pásovým roštem,
ve kterých je možné spalovat slámu, dřevo, dřevní odpady, obiloviny, energetické plodiny o
veliké vlhkosti i s rozdílnou velikostí částic a velkým obsahem popela. Při spalování však není
vhodné kombinovat tato paliva [17; 18].
Tento druh spalování zabezpečuje stejnoměrné rozložení paliva na ploše roštu, kde dochází
k rovnoměrnému přívodu primárního vzduchu. Vlastní spalování se odehrává na roštu, kdy hoří
tuhý uhlík, i v prostoru nad roštem, kde dochází ke spalování prchavých hořlavin za pomoci
přívodu sekundárního vzduchu, čímž se zvyšuje účinnost tohoto zařízení. U biomasy je
množství prchavých hořlavin podstatně vyšší než u černého uhlí, u kterého postačuje ke
spalování přívod primárního vzduchu. Při nedostatečném přívodu vzduchu se zvyšuje množství
úletového popela, strusky a množství nedokonale spáleného paliva, tato navýšení způsobují
vyšší ztráty tepla. Rošt plní funkci podpěry paliva, zprostředkovává jeho postupné sušení a
plynulé ohřívání až po dosažení zápalné teploty a taktéž zajišťuje odsun zbytkových produktů
spalování. Biopalivo na roštu postupuje několika stádii. Nejprve, až do teploty 120 C°, dochází
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k sušení materiálu a odparu vody. Následně nastává odplynění a vzplanutí prchavých hořlavin,
zpravidla při teplotě 500-900 °C (max.1000-1300 °C) dochází ke vznícení a hoření tuhého
materiálu, který postupně odhořívá a zbytkové produkty jsou transportovány z roštu [17; 18].

Obr. 6: Schéma roštového kotle firmy Schiestl [19].
4.1.2

Fluidní spalování

Tyto kotle jsou používány zejména v provozech s požadavkem vysokého výkonu. Systém
těchto kotlů využívá spalování materiálu ve fluidním loži. Fluidní vrstva se skládá z paliva,
které muže být směsné, ale ideálně stejnorodé s maximální velikostí částic 80 mm, dále z
vápence pro odsíření a písku stabilizujícího lože. Do kotle je současně přiváděno palivo
a primární vzduch ze spodní části kotle, který zapříčiňuje vznos materiálu a utváří rozptýlený
systém, spalovaný při teplotě 650-900 °C. Úletový popílek odchází horní částí do komory, kde
dohořívá, a zbylý odpad postupuje do speciální části úložiště. Výhodou disperzního systému je,
že částice paliva jsou z mnohem větší plochy okysličovány, v porovnání s ostatními zařízeními,
a tudíž lépe odhořívají a kotle vykazují větší účinnost [17; 18]
Méně vhodným typem biomasy pro fluidní spalování je sláma a byliny, které díky svému
zásaditému pH mohou zapříčinit spékání popelovin [20].
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Obr. 7: Schéma atmosférického fluidního kotle [21].
4.1.3

Práškové spalování

Práškové kotle se používají pro požadavky vysokého výkonu ve dvou typech, s ohništěm
výtavným a granulačním. Spalovaný materiál je jemně rozemlet a následně společně se
vzduchem transportován do kotle pomocí pneumatického vstřikování. Teplota spalovacího
vzduchu činí 300-450 °C a přispívá tak k rychlejšímu spalování v porovnání s roštovým
kotlem [18].
Tento druh kotlů se užívá především pro spalování uhlí, mletého na cca 1 mm, avšak je
možné využít ke spalování i hobliny a piliny, které jsou mlety na velikost částic do 20 mm
a nesmí obsahovat více jak 20 % vlhkosti [20].
4.1.4

Emise ze spalování biomasy

Emise ze spalování biomasy vznikají v závislosti na podmínkách a řízení spalování, typu
paliva a sloučenin v něm obsažených. Z hlediska spalování patří mezi znečišťující látky
primárně tuhé znečišťující látky (TZL), oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOx), těkavé
organické látky (VOC), těžké kovy, oxid uhelnatý (CO), amoniak, amonné soli a polycyklické
aromatické uhlovodíky (PAU). Spalováním vznikají především CO2 a H2O a různé typy
znečišťujících látek. Mezi ně se prvotně řadí oxid uhelnatý, který vzniká jako důsledek
nedokonalého spalování, avšak za předpokladu optimální teploty spalování a dostatečného
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množství vzduchu CO oxiduje na CO2, přičemž jeho emise jsou minimalizovány. Dalšími
látkami jsou oxidy dusíku NOx. Při dosažení vysokých spalovacích teplot vznikají termické
NOx, nicméně v případě spalování biomasy je dosaženo běžně teplot do 900 °C, kdy vznikají
z obsaženého dusíku v palivu palivové NOx. Emise SO2 jsou nízké, protože síra v biomasovém
palivu není příliš obsažena. Tento fakt je považován za velkou přednost spalování biomasy [3].
Limitní hodnoty znečišťujících emisí pro ČR dle vyhlášky č. 415/2012 Sb. jsou zobrazeny
v tabulce 3 a jsou platné pro stacionární spalovací zdroje, které byly uvedeny do provozu
v lednu 2014, nebo byla podána žádost o povolení provozu v lednu 2013 a později [22].

Tab. 3: Limitní hodnoty emisí dle vyhlášky č. 415/2012 Sb. [22].
Emisní limity [mg/m3]
Palivo

50-100 MW

>100-300 MW

>300 MW

SO2 NOx TZL CO

SO2 NOx TZL CO

SO2 NOx TZL CO

pevné

400

300

20

250

200

200

20

250

150

150

10

250

biomasa

200

250

20

250

200

200

20

250

150

150

20

250

rašelina

300

250

20

250

300

200

20

250

150

150

20

250

V atmosféře mezi nejnebezpečnější znečišťující látky patří TZL, CO, SO2 a NOx, jejichž
vývoj je zobrazen na obrázku 7 [1].
Méně zmiňovaným tématem je vznik škodlivých prachových částic (PM) ze spalování
biomasy. Mezi nejrizikovější PM patří ty, jejichž velikost je kolem 2,5 µm (PM2,5). Částice
PM2,5 způsobují vyšší onemocnění srdce a cév, zvyšují úmrtnost a zkracují délku života. Míra
jejich škodlivosti je ovlivněna velikostí, tvarem a chemickým složením. Mezi škodlivé se řadí
ty, které působí toxicky na lidský organismus. Významnými producenty prachových částic
v ČR je energetika, doprava, vytápění domácností a průmysl. I malé zdroje tepla produkují
velké množství škodlivých emisí PM a je otázkou, jestli náhrada uhlí za biomasu sníží produkci
PM. V roce 2005 činila spotřeba biomasy 30 % z celkové spotřeby paliva a podílela se 54 % na
produkci PM2,5. Z obrázku 8 je jasné, že za uplynulých deset let kleslo množství znečišťujících
látek v ovzduší (především CO), ovšem nebyla zaznamenána výrazná změna v produkci
TZL [1].
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Obr. 8: Vývoj emisí v ČR mezi lety 2002-2013 [23].

4.2 Produkce, složení popílku a jeho využití
V České republice se nachází tři hlavní druhy provozů, které produkují popel jako odpadní
materiál ze spalování biomasy. Mezi hlavní producenty popela patří výtopny, teplárny
a elektrárny zobrazené na obrázku 9. Tepláren s produkcí popela se v ČR nachází 15, výtopen
cca 110 a 3 elektrárny.

Obr. 9: Mapa producentů popela v České republice [24].
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4.2.1

Producenti popílku

Nejvýznamnějšími zpracovateli biomasy s produkcí popílku v ČR jsou:
•

Plzeňská teplárenská, a.s. - teplárna v roce 2010 uvedla do provozu kogenerační
energetický blok pro spalování biomasy. Zásobuje přibližně 40 000 domácností
teplem a 60 000 domácností elektřinou. Elektrický výkon bloku je 11,5 MW
a tepelný výkon činí 35,0 MW. Teplárna spaluje dřevní, rostlinnou biomasu
a komunální odpady. Mezi konkrétní druhy paliva pro spálení v Plzni patří dřevní
štěpka, peletky, rychle rostoucí dřeviny, komunální odpad, sláma a pivovarské
mláto. Množství spálené dendromasy se pohybuje okolo 120 000 t/rok a rostlinné
biomasy cca 50 000 t/rok. Produkce odpadního biopopela dosahuje přibližně
9 700 t/rok [24].

•

Iromez s.r.o. – jedna z prvních tepláren na biomasu v ČR, která byla uvedena do
provozu 1995 (první kotel) a 2004 (druhý kotel). Nalézá se v Pelhřimově a její
elektrický výkon činí 1,4 MW, tepelný výkon 11 MW. Teplárna se zaměřuje na
spalování dřevní a bylinné biomasy, konkrétně zpracovává piliny, dřevní štěpku,
seno, slámu a dřevní kůru. Spotřebované množství dřevní biomasy ročně je kolem
35 000 t a množství vyprodukovaného popela je přibližně 2 100 t/rok [24].

•

Výtopna v Jindřichově Hradci patří mezi největší producenty popela mezi
výtopnami v ČR. Byla uvedena do provozu roku 2005 a její tepelný výkon činí 6
MW. Ke spalování využívá štěpku a piliny v ročním množství cca 6 250 t a odhad
vyprodukovaného popela je 375 t/rok [24].

•

Energie AG, Teplo Vimperk s. r. o. – od roku 2007 vytápí a zajišťuje ohřev vody
pro 1 200 bytů. Tepelný výkon 3 MW je zajištěn spalováním dřevní štěpky, kůry
a pilin. Ročně se ve Vimperku spálí 6 000 t dřevní biomasy a vyprodukuje 360 t
popela [24].

•

Žlutická teplárenská, a. s. – z této centrální výtopny města Žlutice nedaleko
Karlových Varů je použit popel ze slámy v experimentální části práce, proto bude
věnována tomuto provozu větší pozornost. Výtopna o tepelném výkonu 7,9 MW
byla uvedena do provozu v roce 2002 a zaměřuje se na spalování dřevní a rostlinné
biomasy. Roční množství spálené dendromasy se pohybuje kolem 4 000 t a rostlinné
biomasy cca 1 000 t. Množství vyprodukovaného odpadního popela je přibližně 290
t/rok. Délka teplovodů o teplotním spádu 105 °/65 °C a tlakových pásmech 0,4 MPa,
0,9 MPa dosahuje 11,6 km. Tepelný výkon zajišťují 4 kotle o jednotlivých výkonech
- 21 -

2,5 MW a 3 x 1,8 MW. Primární kotel je uzpůsoben ke spalování dřevního odpadu,
jeden ze tří kotlů je zřízen pro kombinované spalování dřevního odpadu i balíkové
slámy. Zbývající dva kotle jsou zaměřené na spalování balíkové slámy. Konstrukční
řešení všech kotlů je totožné, liší se pouze technickým řešením dopravních cest
materiálu. Spalování biomasy probíhá v kotlech a plyny dohořívají v dohořívacích
komorách. Všechny kotle žlutické teplárny jsou opatřeny cyklónem, který odloučí
tuhý úlet ze spalin, které jsou následně odvedeny do ovzduší [24].
4.2.2

Složení popílku

Velký vliv na kvalitu popela má složení biomasy a způsob spalování. Procentuální
zastoupení popela v sušině biopaliv je přibližně mezi 1-6 %. Nejvyšší množství popela
produkují rýžové slupky (až 40 %), méně pak traviny (7 %), sláma (5 %), kůra (4-5 %)
a rostlinná zrna (2 %) a nejnižší produkci popela (0,3-1 %) vykazuje spalování dřeva. Pro
představu, uhlí obsahuje běžně 10-13 % popela. V tabulce 4 je zobrazen procentuální obsah
popela v některých typech biomasy [17; 25].
Vedlejšími produkty spalování jsou dva druhy popelů, roštový a úletový. Roštový popel se
nalézá v komoře pro spalování a na roštu, jeho složení je ovlivněno množstvím nečistot např.
zeminou, pískem a kamením, které mohou zapříčinit vytváření strusky. Popel úletový je tvořen
primárně anorganickými částicemi, které jsou součástí spalin a usazuje se na filtrech a stěnách
komor [17].
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Tab. 4: Obsah popela v některých typech biomasy [1].
Duh biomasy

Obsah popela v sušině [%]

Topol

1,8

Vrba

2,0

Sláma žitná

4,8

Sláma pšeničná

5,7

Triticale

5,9

Sláma kukuřičná

6,7

Slunečnice

12,2

Sláma konopná

4,8

Ozdobnice čínská

3,9

Zrno – žito

2,0

Zrno – pšenice

2,7

Cukrová třtina

4,0

Složení popela je závislé především na druhu spalování, spalovacích podmínkách, stáří, části
a typu spalované rostliny, skladování a technologii sklizně. Primární prvkem v popílku je
vápník (7-45 %), dále draslík (5-14,5 %) a hořčík (4-6,5 %), jak ukazuje tabulka 5. Slaměný
a obilný popel je všeobecně více bohatý na draslík, kdežto popel ze dřeva a kůry obsahuje velké
množství vápníku. Fosfor se řadí mezi minoritně zastoupené prvky (cca 1 %). Popeloviny dusík
neobsahují, protože je při procesu spalování ve formě oxidů transportován do atmosféry, přesto
se může objevit v úletovém popelu velkých zařízení, která využívají katalytickou redukci NOx,
kdy jako redukční činidlo se využívá malé množství amoniaku či močoviny. Roštový popel ze
spalování dřeva a kůry je bohatý na oxidy vápníku, jenž zapříčiňují zásadité pH popela [17;
25].

Tab. 5: Průměrný obsah primárních živin v popelech z biomasy [17].
Popel

Palivo

P [%]

K [%]

Ca [%]

Mg [%]

roštový

dřevní štěpka

1,64

7,14

21,19

1,98

úletový

dřevní štěpka

1,35

8,50

19,33

1,59

dřevní štěpka

1,04

4,47

26,90

2,50

sláma

1,79

25,75

10,35

1,62

směsný
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Úletový popel je častým zdrojem těžkých kovů (Zn, Cd), které jsou z hlediska životního
prostřední klíčové. Naopak roštový popel je bohatý na živiny (P, Mg, Ca, K), jak ukazuje
tabulka 5. Průměrný obsah rizikových prvků v popelech z biomasy je nastíněn v tabulce 6 [17].
Tab. 6: Průměrný obsah rizikových prvků v popelech z biomasy [17].
Popel

Palivo

Cr [mg/kg]

As [mg/kg]

Pb [mg/kg]

Cd [mg/kg]

roštový

dřevní štěpka

104,23

18,10

33,55

0,66

úletový

dřevní štěpka

65,68

25,53

80,26

9,26

dřevní štěpka

55,88

15,16

26,65

5,15

sláma

26,19

7,77

8,38

0,50

směsný

Účinnost spalování určuje mimo jiné ztráta žíháním, která udává, kolik spalitelných látek
popel obsahuje. Množství nespálených látek paliva je ovlivněno primárně technologií spalování
a druhem kotlů. Z tabulky 7 je zřejmé, že největší podíl nespálených látek obsahuje úletový
popel. Tento aspekt může být zapříčiněn přílišným tahem komína a společným transportem
úletového popílku s částí spalované slámy a pilin. Nespálené, zuhelnatěné části mohou
obsahovat zdraví nebezpečné polyaromatické karcinogenní uhlovodíky [17].

Tab. 7: Průměrný obsah ztrát žíháním v popelech z biomasy [17].
Popel

Palivo

Ztráta žíháním [%]

roštový

dřevní štěpka

3,24

úletový

dřevní štěpka

12,04

dřevní štěpka

12,74

sláma

4,68

směsný

Při nedokonalém spalování vznikají polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), které jsou
těkavé. Hlavními producenty těchto karcinogenních uhlovodíků jsou výrobny cementu, asfaltů
a hliníku. Vznikají také při požáru nebo kouření. Vyskytují se jako jemné částice, které se
usazují v plicních sklípcích a mohou způsobit rakovinu plic. Je dokázáno, že typ benzo(a)pyren
porušuje genetickou informaci buněk a je přítomen především ve výfukových plynech,
cigaretovém kouři a při spalování dřeva a uhlí. Z tabulky 8 vyplývá, že nejvyšší hodnoty PAU
obsahuje úletový popílek z dřevní štěpky [17].
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Tab. 8: Průměrný obsah polycyklických aromatických uhlovodíků v biopopelech [17].
Popel

Palivo

PAU [mg/kg]

roštový

dřevní štěpka

0,039

úletový

dřevní štěpka

3,839

dřevní štěpka

0,125

sláma

0,169

směsný

Při spalování slámy a štěpky se mohou vyskytovat problémy se spékáním popela, které
zapříčiňují vznik nápeků v plamenné části kotle. Chemické složení popela ovlivňuje tvorbu
nápeků, kdy vznikají nízko tající tuhé směsi, které zanášejí spalovací komory, jež se musí
následně pracně čistit. Problémy se spékáním popela byly popsány a zkoumány v provozovně
Žlutická teplárenská, a.s., ze které je použit popel v experimentální části této práce [26].
Vznik nápeků je primárně ovlivněn chemickým složením popela, které je uvedeno
u vybraných druhů v tabulce 9 a 10. Z přehledu je patrné, že běžné biomasové popely obsahují
velké množství oxidů křemíku, draslíku a vápníku, které snadno způsobují tvorbu skelné hmoty.
Nejvýznamnější pro tvorbu skelné hmoty z těchto oxidů je oxid křemíku, který je nejvíce
zastoupen v popelech ze spáleného sena a slámy. Oxid vápenatý má majoritní zastoupení
v popelech z dřevní štěpky [26].

Tab. 9: Složení popela z vybrané spálené rostlinné biomasy [26].
hmot. [%]

Na2O

K2O

MgO

CaO

Al2O3

P2O3

SiO2

pšenice

0,34

10,31

2,28

5,86

0,67

1,46

76,32

ječmen

1,54

25,38

3,33

16,43

0,69

4,98

42,89

žito

2,42

42,13

2,98

9,46

4,49

8,45

23,55

řepka

0,85

32,41

2,77

53,66

0,26

4,61

0,63

seno

1,28

27,68

4,16

7,61

2,74

11,95

38,90

Tab. 10: Složení popela ze spálené dendromasy [26].
hmot. [%]

Na2O

K2O

MgO

CaO

Al2O3

P2O3

smrk

0,47

8,61

7,89

45,17

6,18

10,59

12,8

borovice

0,28

6,99

4,17

31,62

11,16

4,74

32,88

b. bílá

1,08

8,88

5,04

36,97

8,72

2,31

26,07

b. hnědá

1,09

5,37

2,84

15,83

11,96

2,43

52,53
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SiO2

Popílky s vysokým obsahem amorfního SiO2 vykazují pucolánovou aktivitu, jsou tedy
schopné za normální teploty společně s vodou reagovat s hydroxidem vápenatým, při tomto
procesu se tvoří vázané hydratační produkty [27].
4.2.3

Využití popelů

V historii byla řada zemědělců obeznámena s faktem, že po spálení lesa byl porost velice
rychle obnoven. Díky sledování přírody se tento proces začal považovat za technologii, která
se nazývá žďáření, což je cílené, kontrolované vypalování lesů. Popel ze spáleného lesa je
ponechán na původním místě, následně je zatlačován do zeminy a přispívá k tvorbě kvalitní
zemědělské půdy [28].
Ještě před několika desetiletími se na venkově spotřebovávali hlavně lokální zdroje dřeva,
ať už pro zisk tepla, či úpravu potravin. Standardním a základním zdrojem pro zisk tepelné
energie bylo dřevo a odpadní materiál z jeho spálení se využíval jako hnojivo nebo přísada do
kompostu, čímž byla zajištěna přirozená recyklace popela [28].
Změny a pokroky společnosti postupně vedly a vedou k větší spotřebě energií, což
zapříčinilo rozvoj běžného využití fosilních paliv k zisku energie [28].
Postupem doby se dospělo díky mnoha aspektům k názoru, že je třeba omezit využívání
vyčerpatelných, neobnovitelných, zdrojů jako je zemní plyn, ropa a uhlí. Důsledkem těchto
stanovisek se stává velmi aktuálním tématem využití obnovitelných zdrojů pro zisk energií.
Z obnovitelných zdrojů se již řadu let využívá sluneční, větrné, vodní energie, či energie
mořského příboje. V posledních desetiletích roste trend spalování biologických materiálů
a v této souvislosti stoupá i produkce popela (cca 200 000 t/rok), nabízí se tedy otázka využití
tohoto odpadního materiálu. Spalováním obnovitelného, biologického, lokálního zdroje
v malých zařízeních pro domácnost vzniká pouze omezené množství popela, které je dále
využíváno a nestává se v těchto domácnostech přebytkem [28].
Z enviromentálního a ekonomického pohledu se nabízí využití odpadního popela jako
hnojiva, které navrací půdě živiny a mění její reakci. Nejvhodnější použití těchto hnojiv je
především v oblasti kyselých půd, popel zde nahrazuje vápenec (zvyšuje pH) a minerální
hnojiva. Aplikací popela zpět do půdy se navracejí důležité živiny, které byly zemině odebrány
při růstu rostlin, navyšuje se úrodnost půdy a zlepšuje se výnosnost plodin. Ve Švédsku, Finsku
a Německu se aplikuje popel zejména na lesní půdy, aby nedocházelo k ochuzení těchto půd
v důsledku těžby dřeva [29].
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Je známo, že popel z dendromasy má velký vliv na výnos a růst rostlin. Popel má zásadité
pH a účinkuje podobně jako vápenec díky obsahu alkalických kovů. Hodnota pH je
u dendromasy obecně vyšší než u biomasy ze slámy, řepky apod. Popel navíc zlepšuje fyzikální
vlastnosti půdy svojí jemností částic, proto kladně ovlivňuje její strukturu a hydraulickou
vodivost [29].
Veškerý popel, který produkují výtopny, teplárny a elektrárny v ČR, byl považován před
rokem 2014 za odpadní materiál a byl určen k depozitu, čímž vzrůstaly náklady provozovatelů
spalovacích zařízení. Díky vyhlášce č. 131/2014, reagující na využití popela v zemědělství, je
možno v České republice aplikovat popel ze spalování biomasy na zemědělskou půdu. Využití
popela jako hnojiva má však jasně definované podmínky. V popelu nesmí být překročeno
maximální zastoupení rizikových prvků uvedených v tabulce 11. Limitní množství popela
aplikovaného na zemědělskou půdu je 2 t/ha/3roky a nesmí se souběžně použít k hnojení kaly
nebo sedimenty [29].

Tab. 11: Maximální hodnoty rizikových prvků v popelech z biomasy [29].
Cd [mg/kg]

Pb [mg/kg]

Hg [mg/kg]

As [mg/kg]

Cr [mg/kg]

PAU [mg/kg]

5

50

0,5

20

50

20

Limitní hodnoty rizikových prvků vybraných států jsou shrnuty v tabulce 12. Některé země
např. Dánsko a Finsko rozdělují své legislativní limity zvlášť pro zemědělské a lesní půdy. Ve
Spojených státech amerických se legislativa týká obecně využití všech odpadů jako hnojiva.
Z uvedených dat je možné pozorovat, že česká legislativa disponuje přísnějšími limity
rizikových prvků. K tomuto aspektu přispívá i poměrně nedávné zavedení legislativy [22].
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Tab. 12: Srovnání limitních hodnot rizikových prvků některých zemí [22].
[mg/kg]

As

Cd

Cr

Cu

Hg

Ni

Pb

Zn

ČR

zemědělství

20

5

50

-

0,5

-

50

-

Slovensko

zemědělství

10

2

100

200

1

50

100

400

Rakousko

zemědělství

20

8

250

250

-

100

100

1500

Dánsko

zemědělství/les

-

5/15

100

-

0,8

30/

120

-

100/

100/

1500/

150

150
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Využití popílku v oblasti stavebnictví je prozatím předmětem zkoumání. Jednou z možností
se jeví použití popílku jako částečné náhrady cementu. Tyto popílky by však měly disponovat
pucolánovou aktivitou, čili reakcí amorfní složky SiO2 s Ca(OH)2 za přítomnosti vody a vzniku
hydratovaných gelových fází. Dále mohou popílky v kompozitních cementových směsích
působit jako mikroplnivo, které napomáhá vytlačovat přebytečnou záměsovou vodu z těsného
okolí cementových zrn a podpořit tak tvorbu hutné struktury.
Na toto téma bylo uskutečněno několik výzkumů a všechny dospěly k závěrům, že je možné
použít biomasový popel jako částečnou náhradu cementového pojiva. R.Rajamma [30] nahradil
ve své práci portlandský cement (CEM I 42,5 R) za biomasové popele ze spalování dřevní
biomasy a ze spalování kůry eukalyptů. Průměrná velikost částic dřevního popela činila 52,92
µm a eukalyptového popela 16,04 µm. Dřevní popel obsahoval 14 % organických složek,
eukalyptový 7 %. Pojivo bylo nahrazeno popelem v množství 0, 10, 20 a 30 % hmotnosti.
Výsledky ukázaly, že při větším obsahu popela v cementové maltě stoupla spotřeba záměsové
vody až o 13 %. Aplikace popílku v množství do 10 % neměla vliv na reologii cementových
směsí, avšak při 20 % náhradě se zvýšil požadavek záměsové vody. To je částečně způsobeno
fyzikálními vlastnostmi popílků, které mají jemné a nepravidelné částice, jež mají tendenci
absorbovat molekuly vody [30].
Cheah Chee Ban a Ramli Mahyuddin [31] zkoumali použití vysoko vápenatého malajského
dřevního popela jako částečné náhrady Portlandského cementu v množství 5, 10, 15, 20, 25 %
hmotnosti. Použitý popel pocházel ze spalování dřeva stromu shorea, kaučukovníku
brazilského a z dyery. Střední velikost částic mletého dřevního popela a cementu byla 5,16 µm
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a 3,9 µm s odpovídající hodnotou měrného povrchu 1087,1 m2/kg, respektive 1043,2 m2/kg.
Vyšší měrný povrch popílku je přisuzován porézní struktuře částic, která přispívá k celkově
většímu měrnému povrchu. Dále bylo zjištěno, že hlavní sloučeniny oxidů přítomné v dřevním
popelu jsou CaO (39 %), SiO2 (28 %), MgO (10 %), SO3, Al2O3, SiO2, P2O5, Na2O, Fe2O3
a K2O. Zastoupení CaO naznačuje, že by mohl být popel hydraulicky reaktivní. Podstatné
hydraulické oxidy (SiO2, Al2O3, Fe2O3) v součtu byly zastoupeny pouze ze 34,6 % hmotnosti.
Experimenty naznačily, že optimální náhrada cementu popelem je 15 % hmotnosti, kdy tlaková
pevnost 90 denní malty byla vyšší v porovnání s referenční záměsí. V případě tahové pevnosti
ohybem byla zjištěna vyšší hodnota u směsi s 5 % náhradou cementu. Toto chování je
pravděpodobně způsobeno jemností částic popela, který působí ve směsi jako mikroplnivo [31].
S.D. Nagrale, Dr. Hemant Hajare, Pankaj R. Modak [32] ve své práci uvádějí využití popela
z rýžových lusků jako částečnou náhradu cementu do betonu. Slupka se používá jako palivo
a obsahuje cca 75 % organických a těkavých látek. Výsledných 25 % z hmotnosti slupky se
přemění na popel, který obsahuje 85-90 % amorfního oxidu křemičitého.
K výrobě pucolánových popelů musí být pečlivě kontrolován proces spalování lusků, kdy
teplota nesmí přesáhnout 700 °C. Nad 700 °C nastává vznik nereaktivních forem krystalického
SiO2. Přítomnost velkého množství uhlíku v popelu má nepříznivý vliv na pevnost betonových,
maltových směsí, a tak by jeho obsah neměl překročit 10 % hmotnosti popela. Doporučená
jemnost mletí pucolánů dle indické legislativy činí 250-320 m2/kg. Takto upravený popel
disponoval průměrnou velikostí částic 63,8 µm a nahrazoval cement v množství 15 %. Během
testů byly na směsi aplikovány různé vodní součinitele, které se odrazily na pevnostních
charakteristikách. Z hlediska konzistence čerstvých směsí stanovené zkouškou sednutím kužele
dospěli k závěru, že sednutí klesá s přidáním popela, z čehož vyplývá, že je čerstvá směs méně
zpracovatelná a více tuhá, a proto je zapotřebí větší množství záměsové vody [32].
Mezi další aplikace popela se řadí využití v oblasti stavby silnic, kdy je popel využit jako
výplňový materiál. V Indii je známé i využití popela z rýžových lusků jako absorbentu pro oleje
a chemikálie, jako izolačního prášku v ocelárnách, repelentu ve formě „vinegar-tar“,
separačního činidla v keramickém průmyslu, izolačního materiálu pro domácnosti a chladiva
[32]. Z hlediska legislativy není v současné době v České republice možno využívat biomasový
popel pro výrobu stavebních materiálů.
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5

Experimentální část

5.1 Použité suroviny a jejich charakterizace
Pro vlastní měření byly připraveny vzorky z cementu Radotín CEMI 42,5R, popílku ze
spalování slámy, producent centrální výtopna Žlutice, a pitné vody. Následovat bude podrobný
popis použitých suroviny a metody, kterými byly charakterizovány jejich základní vlastnosti.
5.1.1

Popílek ze slámy

Funkci částečné náhrady cementu v této práci zastává biomasový popílek, který pochází
z centrální výtopny na spalování biomasy města Žlutice. Popílek vznikl spalováním slaměných
balíků v roce 2016, jež jsou před samotným spalováním rozdruženy na menší části. Spečeniny
(Obrázek 10) vzniklé v důsledku technologie spalování a chemického složení slámy byly před
započetím mletí rozdruženy pomocí kladiva na menší části a následně společně s jemnějším
popelem mlety po dobu 15 minut ve vibračním mlýně, aby se dosáhlo požadované velikosti
částic, která byla následně stanovena pomocí přístroje Analysette 22 – MicroTec plus, jehož
princip je založen na metodě laserové difrakce.

Obr. 10: Spečeniny obsažené ve slaměném popelu.
Při této metodě byl popílek, a taktéž cement, ve formě prášku malého množství postupně
sypán do vody (v případě cementu do ethanolu) obsažené v reservoáru, kde byl následně míchán
a vystaven účinkům laseru, o intenzitě červeného a modrého paprsku. Vzorek putuje optickou
celou přístroje a na částice dopadá laserový paprsek, jenž je z části pohlcen a z části difraktován
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od zrn materiálu (Obrázek 11). Tyto účinky světelného zdroje jsou zachycovány
fotodetektorem, který porovnává tvar zrn s referenčním kruhovým tvarem a převádí optický
signál na elektrický, jenž je vyhodnocován počítačem, kde vzniká frekvenční křivka. Tento
histogram ukazuje distribuci velikosti částic zkoušených materiálů a je znázorněn včetně
porovnání obou materiálů na obrázku 12. Rozsah měření tohoto přístroje se pohybuje v rozmezí
0,1 µm – 1 mm, neboť vychází ze vzájemné vzdálenosti laseru, optické cely a fotodetektoru.
Požadavek na velikost částic popílku byl takový, aby se co nejvíce přibližoval histogramu částic
použitého cementu, neboť jemnější mletí přispívá k rychlejší hydrataci.

Obr. 11: Difrakce laserových paprsků působících na zrno materiálu.
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Obr. 12: Distribuce velikosti částic cementu a popílku.

- 31 -

1000

0.17
0.19

V tabulce 13 je uvedeno chemické složení popela a taktéž cementu stanovené pomocí
rentgenové fluorescenční analýzy (XRF). Tabulka dále obsahuje hodnoty pH určené na základě
elektrochemického měření, kdy 1 g vzorku byl rozmíchán s vodou, upnut do třepačky,
a následně intenzívně protřepáván po dobu 24 hodin. Po uplynutí časového limitu byla
nakalibrovaná skleněná elektroda (pH elektroda) vložena do roztoku a posléze byly odečítány
ustálené hodnoty pH.
Morfologie popela analyzovaná pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu (SEM) je
znázorněna na obrázku 13. Z příslušného obrázku je vidět nepravidelný tvar zrn popela, který
společně s větší pórovitostí zrn zapříčiňuje vyšší měrný povrch ve srovnání s použitým
cementem (Tabulka 14).
Jednou z klíčových charakteristik popela je také pucolánová aktivita, která rozhoduje
v otázce použitelnosti popela jako pojiva. Ta byla stanovena modifikovaným Chapelleho
testem, jehož princip se zakládá na reakci vlastního pucolánu s exaktně definovaným
množstvím Ca(OH)2 a probíhá v časovém úseku 20 hodin při teplotě 80 °C. Výsledek této
zkoušky je považován za úspěšný, pokud konečné hodnoty dosahují minimálně 650 mg/g
Ca(OH)2. Tato hodnota se pro porovnání nalézá společně s ostatními základními vlastnosti
v tabulce 14.
Tab. 13: Chemické složení pojiv připravovaných směsí
Popílek

CEM I 42.5 R

ze slámy
Složka

Obsah [%]

SiO2

48,04

19,00

Al2O3

1,47

4,31

Fe2O3

0,54

2,40

TiO2

0,10

0,28

CaO

5,45

62,90

MgO

2,44

1,80

K2O

10,23

0,82

Na2O

0,13

0,14

P2O5

2,80

0,16

SO3

1,33

3,24

CO2

27,47

8,86

Hodnota pH [-]

11,72

12,45
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Obr. 13: Morfologie popela pomocí SEM
5.1.2

Cement

Jako základní surovina pro přípravu záměsi byl použit portlandský cement pocházející ze
závodu Českomoravského cementu, a.s. v Radotíně s označením CEM I 42,5 R. Základní
složkou anorganického pojiva je portlandský slínek s příměsí sádrovce, který plní funkci
zpomalovače tuhnutí. Číslo 42,5 udává normalizovanou třídu pevnosti v tlaku v MPa, jíž je
dosaženo po 28 dnech tuhnutí a tvrdnutí v normovém prostředí. Rychlost vývoje počátečních
tlakových pevností stanovených dle ČSN EN 196-1 [33] (po 2 až 7 dnech) udává písmeno R,
které označuje tyto pevnosti za vysoké. Mezi charakteristické vlastnosti cementu patří rychlý
a velký vývin hydratačního tepla. Chemické složení cementu je zobrazeno v tabulce 13
a základní materiálové vlastnosti v tabulce 14. Sypná hmotnost pojiv ve volně sypaném stavu
byla stanovena pomocí odměrného válce o objemu 1 l.
Tab. 14: Základní materiálové vlastnosti
Hustota

Ztráta žíháním

Měrný povrch

Pucolánová

Sypná

matrice

(105 °C)

(Blaine)

aktivita

hmotnost

[kg/m3]

[%]

[m2/kg]

[mg Ca(OH)2/1g]

[kg/m3]

CEM I

3129

0,40

360

1147

1019,6

Popílek sl.

2447

-

834

920

810

Materiál
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Jak lze vidět z tabulky základních materiálových vlastností (tabulka 14) mezi primární
charakteristiky cementu patří měrný povrch vyjadřující sumu ploch všech zrn látky. Vzhledem
k jejich velikosti přímo závisí na jemnosti mletí a pohybuje se v rozmezí 250 – 400 m2/kg.
Měrný povrch byl stanoven pomocí permeabilitní Blaineovi metody vycházející z Darcyho
zákona, která zjišťuje rychlost proudění vzduchu přes vrstvu zkoumaného práškového vzorku.
Do průtokové komory přístroje byla vložena děrovaná destička, na níž byl umístěn filtrační
papír. Poté bylo do komory sypáno zvážené množství cementu, které neslo další kolečko
filtračního papíru, a posléze byla vrstva jemně přitlačena pístem. Potřebný podtlak k měření byl
vytvořen pomocí odsávacího pryžového balónku, jenž je napojen na vzduchotěsný uzávěr
skleněné U trubice naplněné hydraulickým olejem, která ústí se vzduchotěsným ukončením
k průtokové komoře. Následně proudil při zavřeném uzávěru vzduch skrz cementové lůžko
vlivem rozdílných hladin ramen U trubice, což vyvolalo pokles hladiny kapaliny, čas poklesu
mezi dvěma ryskami byl měřen (Obrázek 14).

Obr. 14: Blaineův přístroj
5.1.3

Písek

Plnivo zkoušených receptur bylo tvořeno třemi frakcemi normových křemičitých písků CEN
v rozmezí 0-2 mm, produkce společnost Filtrační písky, spol. s r. o. Chlum u Doks, jenž
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obsahují minimálně 98 % oxidu křemičitého. Byla stanovena zrnitost normalizovaného písku
CEN pomocí sítového rozboru dle ČSN EN 1015-1 [34] (Obrázek 15).
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Obr. 15: Čára zrnitosti normového, křemičitého písku CEN.
5.1.4

Voda

Jako záměsová voda byla použita pitná voda o teplotě 20 °C (± 2 °C) z veřejného vodovodu
dle ČSN EN 196-1 [33].

5.2 Příprava zkušebních těles
Dle ČSN EN 196-1 [33] byla vytvořena zkušební tělesa o velikosti 40 x 40 x 160 mm, která
sloužila pro zkoušku pevnosti v tahu za ohybu a dynamického modulu pružnosti. Získané
zlomky těles byly podrobeny tlakovým testům. Drobné úlomky z tlakových zkoušek byly
vysušeny a využity jako vzorky pro stanovení hustoty matrice.
Zkušební tělesa byla zhotovována v normovém prostřední při teplotě 20 °C (± 2 °C)
a relativní vlhkosti vzduchu do 50 %.
Nejprve bylo připraveno 9 referenčních trámců z normové maltové záměsi, která obsahuje
jeden hmotnostní díl cementu, tři díly normalizovaného písku CEN a půl dílu vody. Do této
receptury byl použit jako pojivo výše zmíněný cement (CEM I 42,5 R), dále jako plnivo směs
normových, křemičitých písků (PG1, PG2, PG3) CEN v poměru 1:1:1 a záměsová voda. Vodní
součinitel této směsi, který udává poměr mezi množstvím vody ku množství cementu, byl 0,5.
Dále bylo zhotoveno 24 trámců kompozitu z maltové směsi na bázi cementu
modifikovaného popílkem ze slámy. V této receptuře zastával funkci plniva cement (CEM I
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42,5 R), který byl částečně objemově nahrazen popílkem. Byla vytvořena kompozitní směs s 5
%, 10 %, 15 %, 20 % objemovou náhradou cementu popílkem. Plnivem byla opět směs
normových, křemičitých písků (PG1, PG2, PG3) CEN v poměru 1:1:1. Nakonec byla použita
záměsová voda. Vodní součinitel této směsi byl opět 0,5. Množství jednotlivých složek
receptury s částečnými náhradami cementu popílkem je pro přehlednost zobrazeno
v tabulce 15.
Tab. 15: Receptury referenční a kompozitních záměsí.
Složka

Specifikace

[kg/m3]
R.M.

5%

10 %

15 %

20 %

CEM I 42,5 R

496,2

498,0

472,7

447,4

421,3

Popel-sláma

P-SŽ

-

20,8

41,7

62,7

83,7

Písek 1

PG1

496,2

518,8

514,4

510,1

505,0

Písek 2

PG2

496,2

518,8

514,4

510,1

505,0

Písek 3

PG3

496,2

518,8

514,4

510,1

505,0

Voda

Pitná

248,1

259,4

257,2

255,1

252,5

Cement

Vodní
součinitel

w/c= 0,5

Před vlastním mícháním byly nejprve očištěny a natřeny odformovacím olejem v nezbytném
množství ocelové formy, do kterých byla následně nalita připravená záměs (Obrázek 16). Dále
byly jednotlivě zváženy sypké složky receptury s přesností na dvě desetinná místa a vsypány
do normové míchačky SPAR SP-200 D o obsahu 20 l (Obrázek 17). Míchačka byla zapnuta na
první režim o 106 ot./min. a po 1 minutě míchání směsi plniva a pojiva byla za stálého chodu
plynule přidávána odměřená záměsová voda s přesností na 2 ml. Následovalo míchání
kompletní směsi další 1 minutu při stejných otáčkách, poté byla míchačka zastavena a obsah
mísy byl ručně promíchán špachtlí, aby byla odstraněna sedlina složek směsi ze dna. Poté byla
směs míchána 2 minuty na režim dvě o 196 ot./min. a nakonec 1 minutu znovu na režim jedna
o 106 ot./min.. Po dostatečném promíchání směsi bylo odebráno její nezbytné množství pro
zkoušku rozlitím (popsáno v kapitole 5.3). Zbývající směs byla uložena do ocelových forem,
které byly plněny do poloviny své výšky a následně byla obsažená směs zhutněna na vibračním
stole BS VIB 02 R s mechanickým vibrátorem EVU 500 a nastavením odstředivé síly na stupeň
6 po dobu 20 s. Poté byly formy naplněny zbytkem směsi až po okraj a znovu byl obsah formy
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hutněn na vibračním stole po dobu 20 s. Po zhutnění byly formy překryty polyethylenovou folií
a ponechány 24 hodin tvrdnout a tuhnout při vysoké vlhkosti vzduchu.
Následující den byly trámce odformovány pomocí špachtle a gumového kladívka. Ztvrdlé
a označené trámce byly uloženy do normového vodního prostředí o teplotě 20 °C (± 1 °C), kde
byly ponechány zbytek času do uplynutí 28 dnů od jejich výroby.
Tento normový postup dle ČSN EN 196-1 [33] byl totožný při výrobě referenčních
maltových trámců i trámců kompozitní cementové směsi.

Obr. 16: Připravené ocelové formy

Obr. 17: Míchačka
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5.3 Zpracovatelnost
Zpracovatelnost charakterizuje konzistenci připravovaných směsí dle ČSN EN 1015-3 [35].
Pro její stanovení byla provedena zkouška rozlitím obou záměsí. Zkouška byla provedena na
střásacím stolku, který byl před začátkem zkoušení očištěn a jemně navlhčen. Na nenasákavý
povrch byla do středu položena kovová zkušební forma ve tvaru komolého kužele. Prvotně byla
forma naplněna do poloviny své výšky směsí a následně byla zhutněna dusadlem pěti lehkými
údery. Poté byla forma doplněna po okraj maltovou směsí a opět zhutněna dusadlem pěti
lehkými údery. Pro urovnání povrchu byla přečnívající směs setřena špachtlí posuvným
pohybem. Následně byla forma krouživým, plynulým tahem oddělena směrem vzhůru od
směsi. Po oddělení byla deska střásacího stolu zdvihána k zarážce, odkud následně volně padala
cca 1 s do své původní polohy. Tento proces byl plynule prováděn celkem 15krát. Po procesu
zdvihu a pádu byla rozlitá směs změřena výsuvným metrem ve dvou největších na sebe
kolmých směrech (Obrázek 18) a výsledkem zkoušky se stala průměrná hodnota těchto měření
(± 5 mm).

Obr. 18: Zkouška rozlitím

5.4 Základní fyzikální parametry
Základní fyzikální parametry zkoušený materiál charakterizují a od jejich hodnot se odvíjejí
ostatní vlastnosti materiálu. K jejich určení se z pravidla využívá stanovená hmotnost, rozměry
a vypočítaný objem zkušebního tělesa. K základním fyzikálním parametrům se řadí především
objemová hmotnost, hustota a pórovitost.
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5.4.1

Objemová hmotnost

Objemová hmotnost je vymezena jako hmotnost objemové jednotky dané látky. Při
stanovování objemové hmotnosti bylo počítáno s celkovým objemem materiálu včetně všech
pórů a dutin. [38; 39].
Objemová hmotnost byla stanovována na vzorcích vysušených do ustálené hmotnosti ve
vakuové sušárně při 60 °C (± 5 °C) a poté při 105 °C (± 5 °C). Na principu gravimetrické
metody vážení hmotnosti vysušených vzorků na vahách s přesností na setiny gramů a měření
rozměrů pomocí posuvného měřidla s přesností na setiny milimetru byla stanovena objemová
hmotnost pravidelných zkušebních trámců dle vztahu:
$
"= ,
%

(5)

kde ρ [kg/m3] je objemová hmotnost materiálu, m [kg] je hmotnost suchého materiálu, V [m3]
objem materiálu včetně pórů a dutin.
5.4.2

Hustota matrice

Princip pyknometrické metody je založen na použití kapaliny či plynu o známé hustotě, které
jsou společně se zkoušeným materiálem vloženy do nádoby o známém objemu opatřené zátkou.
Tato metoda se skládá ze čtyř kroků, kdy je vážen prázdný pyknometr, dále pyknometr
s měřenou látkou, následně pyknometr s kapalinou a látkou a posléze pyknometr se samotnou
kapalinou. Z rozdílu hmotností je vypočten objem matrice a díky známé hmotnosti matrice je
z těchto veličin stanovena její hustota. Princip héliové pyknometrie je totožný, pouze jako
srovnávací médium je použito hélium.
K měření v héliovém pyknometru byly využity zbylé kousky trámců z pevnostních zkoušek,
které byly pomocí kladiva rozdruženy na malé části a následně vysušeny do ustálené hmotnosti
při 60 °C (± 5 °C). Malé části úlomku byly vloženy do měrné nádoby o známém objemu, se
kterým byly společně váženy na váze s přesností na 0,00001 g. Poté byla nádoba vsazena do
měřící cely pyknometrického přístroje a bylo zapnuto měření. Heliový pyknometr Pycnomatic
ATC (Obrázek 19) je plně automatizovaný měřicí přístroj pro stanovení hustoty prášků,
porézních materiálů, chemických směsí, past a kapalin. Jako inertní plyn je využito hélium,
které je vhodné z hlediska velikosti atomů, jež jsou velmi malé, tudíž vyplní nejmenší póry.
Přístroj pracuje na principu poměrů tlaků a objemů referenční a měřící komory, ze kterých je
schopen stanovit hustotu materiálu. Přiváděné hélium známého tlaku bylo nejprve vpuštěno do
referenční komory a následně do komory obsahující zkoušený vzorek, čímž nastala změna
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objemu hélia, a tudíž i změna tlaku. Tlakové změny byly kontinuálně měřeny až do nastolení
ustáleného stavu. Výsledná hodnota hustoty matrice zobrazená na displeji přístroje byla
zaznamenána.

Obr. 19: Héliový pyknometr Pycnomatic ATC.
Programem pyknometru byl prvotně vypočten objem zkoušeného materiálu dle vzorce:
'( − '
(6)
% =% +% ∗
,
'( − '*+(
kde V [m3] je objem materiálu, Vc [m3] objem nádoby se vzorkem, Vr [m3] objem referenční
komory, pm [Pa] tlak v nádobě se vzorkem, pr [Pa] tlak v referenční komoře a patm [Pa] tlak
atmosférický.
Ze stanoveného objemu a zadané hmotnosti zkušebního vzorku byla následně vypočtena
hustota matrice dle vztahu:
"

,

=

$
,
%

(7)

kde V [m3] je objem materiálu bez dutin a pórů, ρhe [kg/m3] hustota matrice a m [kg] hmotnost
suchého vzorku.
5.4.3

Pórovitost

Na základě výše vypočtených materiálových charakteristik byla stanovena pórovitost
materiálu. Ta závisí zejména na hodnotě vodního součinitele a stáří materiálu, přičemž přímo
ovlivňuje jeho mechanické, tepelně-fyzikální a akustické vlastnosti, dále jeho navlhavost a
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nasákavost. Otevřená celková pórovitost testovaných materiálů byla vypočítána dle
vztahu [39]:
- = .1 −

" ,
/ . 100,
"

(8)

kde ψ [%] je pórovitost materiálu, ρhe [kg/m3] hustota matrice, ρ [kg/m3] objemová hmotnost
materiálu.

5.5 Stanovení mechanických parametrů
Mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují odpor materiálu, kterým je schopen vzdorovat
působícímu mechanickému namáhání. Pevnostním zkouškám a zkoušce stanovení
dynamického modulu pružnosti byly podrobeny nejprve referenční trámce sloužící k porovnání
získaných parametrů a následně i trámce kompozitů, které byly hlavním předmětem zkoumání.
5.5.1

Pevnost v tahu za ohybu

Zkoušení bylo provedeno normových postupem dle ČSN EN 1015-11 [36]. Zkušební,
referenční a kompozitní tělesa, byla zvážena na váze s přesností na dvě desetinná místa. Poté
byly změřeny posuvným měřidlem jednotlivé rozměry trámců, každý rozměr trámce byl měřen
třikrát, a ze zaznamenaných hodnot byl vytvořen aritmetický průměr, který byl považován za
výslednou hodnotu.
Zkoušení trámců probíhalo mechanickým lisem HECKERT PF 100 s maximální zatěžovací
kapacitou 100 KN, vzorky byly jednotlivě umisťovány do zkušebního zařízení kolmo na směr
zhutnění tak, aby zatěžovací válec byl uprostřed délky trámce. Vzdálenost podpěr zkušebního
zařízení je 100 mm. Následně byly trámce plynule zatěžovány s postupným stupňováním, až
došlo k porušení vzorku (Obrázek 20) v důsledku vyčerpání tahové únosnosti. Byla zapsána
hodnota zatížení, při které došlo k rozlomení vzorku, a vzniklé dva kusy trámce byly dále
použity pro stanovení pevnosti v tlaku.
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Obr. 20: Porušení vzorku při zkoušce v tahu za ohybu
Při dosažení pevnosti v tahu zkoušeného tělesa došlo k vyčerpání jeho tahové únosnosti, a
tudíž k jeho porušení vlivem namáhání mezního zatížení. Pevnost byla zjišťována pomocí
zatěžování normového trámce ohybovým momentem, jak znázorňuje obrázek 21.

Obr. 21: Poloha zatěžování trámce při zkoušce tahu za ohybu [39].
Trámec byl uložen na dvě podpory a zatěžován osamělou silou, která působila uprostřed
rozpětí trámce. Působením zatížení nejprve začaly vznikat poruchy v tahové (spodní) části
trámce, kde vznikalo největší tahové napětí, při kterém bylo dosaženo meze pevnosti vzorku, a
byla vyčerpána jeho únosnost. K porušení trámce došlo v místě maximálního ohybového
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momentu, který se v případě zkoušky tahu trojbodým ohybem nacházel v polovině délky
trámce, a tudíž lze stanovit pevnost v tahu dle vztahu (3) [38]:
2 =

3∗4∗
,
2 ∗ 56 ∗ 5

(3)

kde fcf [MPa] je pevnost v tahu trojbodým ohybem, F [N] maximální zatěžovací síla, l [mm]
rozpětí válcových podpěr, d1 [mm] šířka trámce, d2 [mm] výška trámce.
5.5.2

Pevnost v tlaku

Zkoušení bylo provedeno normovým postupem dle ČSN EN 1015-11 [36]. Zkouška
pevnosti v tlaku byla uskutečněna na hydraulickém lisu HECKET ED60 s maximální
zatěžovací kapacitou 600 KN. K jejímu stanovení byly použity dva díly referenčních i
kompozitních trámců vzniklé ze zkoušky v tahu za ohybu, které byly vloženy mezi ocelové
podložky o velikosti 40 x 40 mm, jež přesně stanovují velikost tlačené plochy, Vzorky byly
umístěny tak, aby zatížení působilo na plochu trámce kolmo na směr hutnění. Následně byly
ocelové podložky společně s podstavnou ocelovou destičkou vloženy do měřícího zařízení
takovým způsobem, aby byla jejich poloha stálá a neměnná a aby při zkoušce procházela
výslednice zatížení přímo středem zkoušeného vzorku.
Po zafixování vzorku do lisu byl trámeček plynule zatěžován mechanickým ovládáním se
stupňující se intenzitou (2400 ± 200 N/s). Namáhání probíhalo tak dlouho, dokud nedošlo k
normovému drcení vzorku (Obrázek 22) z důvodu vyčerpání únosnosti. Při blížícím se dosažení
porušení vzorku byla rychlost zatěžování snížena. Každý díl byl měřen samostatně a po
úspěšném měření byly hodnoty zaznamenány.

Obr. 22: Porušení trámce zkouškou v tlaku
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Pevnost v tlaku byla určena velikostí síly, která způsobila mezní příčné napětí, při kterém
došlo k porušení zkoušeného tělesa a které zapříčinilo vyčerpání pevnosti tělesa v tahu. Při
dosažení největšího zatížení v tlaku nejprve vznikly svislé trhliny, a teprve při dosažení nižší
síly nastalo drcení materiálu. Tato hodnota byla stanovena následujícím vztahem:
2 =

4
,
7

(4)

kde fc [MPa] je tlaková pevnost materiálu, F [N] je maximální zatěžovací síla při porušení,
Ac [mm2] je zatěžovaná průřezová plocha vzorku.
5.5.3

Dynamický modulu pružnosti

Vybraná zkušební tělesa byla podrobena nedestruktivní zkoušce stanovení dynamického
modulu pružnosti ultrazvukovou impulzovou metodou dle ČSN 73 1371 [37]. Před započetím
měření byla tělesa sušena v sušárně při teplotě 60 °C (± 5 °C) a po uplynutí několika dnů byla
přesunuta do sušárny o teplotě 105 °C (± 5 °C), kde byla ponechána, dokud nedosáhla ustálené
hmotnosti, která byla zjišťována téměř každodenním vážením s přesností na dvě desetinná
místa. Pro zkoušku byl využit ultrazvukový impulsový přístroj Starmans DiO 562 NLF, jehož
součástí je přijímací stanice s grafickým displejem, dále zdrojová a přijímací sonda
ultrazvukových vln, jež pracuje na principu piezoelektrické přeměny elektrické energie
v mechanickou, která je vysílána do tělesa opakovanými impulzy, jejichž frekvence se
pohybuje v hodnotách kHz. Pro nejpříhodnější průchod ultrazvukových vln musí být stěna
tělesa opatřena vodivým gelem nebo vazelínou, které plní funkci akustické vazby.
Zkušební, suchá tělesa byla položena na podkladový hranol, z důvodu lepšího přístupu
přístroje k celé ploše jeho krajních částí, na něž byl nanesen velmi vodivý indiferentní sonogel
a ke kterým byl posléze přiložen z jedné strany tělesa budič a z druhé snímač ultrazvukových
vln (Obrázek 23). Následně došlo k iterovanému průchodu ultrazvukových vln o frekvenci 50
kHz skrz hmotu tělesa a z displeje přístroje (Obrázek 24) byl odečten čas průchodu
ultrazvukových vln.
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Obr. 23: Měření dynamického modulu pružnosti.

Obr. 24: Přijímací stanice přístroje Starmans.
Hodnoty dynamického modulu pružnosti byly vypočteny dle vztahu:
89

:

=

$
∗. / ,
;∗<∗
=

(2)

kde Edyn [MPa] je dynamický modul pružnosti, t [s] čas průchodu ultrazvukové vlny tělesem,
m [kg] hmotnost suchého tělesa, a [m] šířka tělesa, b [m] výška tělesa, l [m] délka tělesa.
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6

Výsledky a diskuze
Měření základních materiálových parametrů a mechanických vlastností probíhalo za

konstantních podmínek v klimatizované laboratoři při teplotě 23±2 °C a relativní vlhkosti 25 –
30 %. Uvedené výsledky jsou průměrem z nejméně tří naměřených hodnot.
6.1.1
Na

Základní fyzikální parametry
základně

gravimetrické

a

pyknometrické

metody

byly

získány

hodnoty

charakteristických fyzikálních vlastností kompozitních směsí a referenční malty. Výsledkem
měření se stala z pravidla průměrná hodnota 3 vzorků z každé typové série trámců. Z hodnot
uvedených v tabulce 16 je patrné, že nenastává přílišná odlišnost fyzikálních parametrů
zkoušených směsí. Nejvíce se podobá referenční maltě kompozitní směs s 20 % objemovou
náhradou, kdy hodnoty obou malt jsou téměř totožné. Naopak největší rozdíly lze nalézt
v případě kompozitní malty s 5 % objemovou náhradou, jejíž objemová hmotnost převyšuje
objemovou hmotnost referenční malty o 4 %. Tento malý rozdíl lze přisuzovat nepravidelnému
tvaru zrn a jejich velikosti měrného povrchu. Nejnižší objemovou hmotnost i hustotu matrice
mezi kompozity vykazuje malta s 20 % náhradou, s čímž koresponduje její nejvyšší otevřená
pórovitost. Díky těmto vypočteným hodnotám lze předpokládat nejméně příznivé mechanické
vlastnosti této malty. Dále je možné pro představu odhadovat její zvýšenou nasákavost,
akustické a tepelně technické vlastnosti oproti ostatním zkoumaným maltám. Tyto parametry
ovšem nejsou předmětem zkoumání této práce.

Tab. 16: Hodnoty základních fyzikálních parametrů.
Objemová hmotnost

Hustota matrice

Otevřená pórovitost

ρ [kg/m3]

ρhe [kg/m3]

ψ [%]

Referenční

2065

2508

17,70

5%

2143

2488

13,90

10 %

2127

2489

14,60

15 %

2108

2489

15,30

20 %

2066

2479

16,70

Malta
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6.1.2

Pevnostní charakteristiky

K posouzení praktického využití zkoumaných malt byla provedena zkouška v tahu za ohybu
po 28 dnech tuhnutí a tvrdnutí v normovém prostředí vždy na 3 vzorcích z typové série malt,
z kterých byl následně vytvořen pro získání výsledné hodnoty aritmetický průměr. Objemové
hmotnosti nevysušených trámců jsou zobrazeny v tabulce 17 společně s hodnotou rozlivu
zkoušky zpracovatelnosti maltových záměsí. Zpracovatelnost směsí je téměř totožná a ideální
z hlediska zpracovatelnosti u všech typů malt.

Tab. 17: Objemová hmotnost vlhkých trámců a hodnota rozlití maltových směsí.
Malta
Objemová
hmotnost ρ [kg/m3]
Hodnota
rozlití[mm]

Referenční

5%

10 %

15 %

20 %

2269

2321

2318

2292

2278

165

165

165

165

167

Dále jsou prezentovány získané výsledky z měření pevnosti tahu za ohybu. Z obrázku 25 je
zřejmé, že kompozitní malty vykazují s rostoucím obsahem popela klesající pevnost v tahu za
ohybu, ovšem úbytky tahových pevností nejsou nijak markantní, nejnižší tahové pevnosti
dosahuje kompozit s 20 % náhradou, avšak v porovnání s referenční maltou je jeho tahová
pevnost o 4 % vyšší. Nejpříznivějších výsledků dosahuje malta s 5 % objemovou náhradou,
kdy síla potřebná k dosažení meze pevnosti materiálu byla 4,53 ± 0,20 KN. Tento výsledek
může být přisuzován jemnosti částic popela, které mohou působit ve směsi částečně jako
mikroplnivo, které obaluje cementová zrna a tím umožňuje jejich plynulejší hydrataci.
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Obr. 25: Porovnání tahových pevností zkoušených malt.
Další charakteristickou mechanickou vlastností je pevnost v tlaku, která byla rovněž
zkoušena po 28 dnech tuhnutí a tvrdnutí v normovém prostředí na šesti polovinách tří trámců,
které byly výsledkem zkoušky v tahu za ohybu. Výsledné tlakové pevnosti (Obrázek 26)
dosahují větších rozdílů než předešlé vlastnosti, avšak při nahlédnutí do tabulky 17 hodnoty
přímo korespondují s hodnotami objemové hmotnosti a pórovitosti. Nejvyšší tlakové pevnosti
dosahuje malta s 5 % objemovou náhradou, která nabývá hodnoty o 17 % vyšší v porovnání
s referenční maltou. Síla potřebná k dosažení mezního napětí činila 103,2 ± 2 KN (referenční
malta 92,5 ± 2 KN). Příčinou tohoto značného přírůstku pevnosti může být probíhající
pucolánová reakce amorfního SiO2 obsaženého v popílku s portlanditem, který je reakčním
produktem hydratace slínkových minerálů. Možnou příčinou je také vyšší měrný povrch
popela, který přispívá k jakosti mikrostruktury hydratovaného cementového pojiva, tudíž
s rostoucím měrným povrchem pojiva je snížena pórovitost a v důsledku toho zvýšena pevnost
malty. Náhrady v hodnotách 10 %, 15 % taktéž zlepšily tlakovou pevnost malt, ovšem
v přírůstcích pouze 6 % a 4,5 % v porovnání s referenční maltou. S přehledem nejnižší tlakové
pevnosti mezi kompozity dosáhla záměs s objemovou náhradou 20 %, jak již bylo
předpokládáno při hodnocení základních fyzikálních parametrů.
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Obr. 26: Porovnání tlakových pevností zkoumaných malt.
6.1.3

Dynamický modul pružnosti

Ke stanovení dynamického modulu pružnosti zkoušených maltových směsí byla provedena
zkouška rychlosti šíření ultrazvukových vln na třech vysušených tělesech z každé typové série.
Pro zisk výsledné reprezentativní hodnoty byl z naměřených veličin vytvořen aritmetický
průměr. Od dynamického modulu pružnosti referenční malty se nejvíce vzdaluje 5 % náhrada,
jež dosahuje 20 % nárůstu hodnoty modulu pružnosti v porovnání s referenční maltou. Tento
fakt byl očekávaný, neboť je zde prokázána přímá závislost dynamického modulu pružnosti na
suché objemové hmotnosti (Tabulka 17) zkoušeného vzorku, která byla v případě 5 % náhrady
taktéž nejvyšší. Čas, za který prostoupila ultrazvuková vlna zkoušeným trámcem, je 38,9 µs,
v případě výchozího referenčního trámce 41,7 µs. Ostatní procentní zastoupení popela (10 %,
15 %, 20 %) také přispívají k lepším výsledkům modulu pružnosti malt. Ovšem u 20 % náhrady
je hodnota srovnatelná s referenční maltou, jak již bylo dokázáno i ve výše uvedených
výsledcích. Takto malý, téměř 1 % rozdíl, může být dán chybou měření. Z obrázku 27 je zřejmé,
že částečné nahrazení cementu slaměným popelem v rozmezí 5-15 % objemové náhrady
signifikantně přispívá k lepším výsledkům dynamického modulu pružnosti a lze tedy
přepokládat větší odolnost těchto malt vůči silovým účinkům.
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Obr. 27: Porovnání dynamických modulů pružnosti zkoušených malt.
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Závěr
Cílem práce bylo porovnat a popsat základní fyzikální a mechanické vlastnosti kompozitních

maltových směsí modifikovaných popelem z biomasy. Kompozitní maltové záměsi byly
vytvořeny modifikací cementového pojiva popílkem ze slámy, úpravou objemového nahrazení
5, 10, 15 a 20 % cementu popelem.
SEM analýza ukázala značnou velikost částic popela, což zapříčinila přítomnost amorfní
fáze společně s krystalickou fází. Z tohoto důvodu byl slaměný popel mletý po dobu 15 minut
ve vibračním mlýně, přičemž bylo dosaženo zvýšení podílu jemných částic.
Posouzení vlivu popílku na vlastnosti cementových kompozitů bylo sledováno pomocí
základních fyzikálních charakteristik a mechanických vlastností v porovnání s referenční
záměsí.
Z vybraných základních fyzikálních parametrů byla určována objemová hmotnost, hustota
matrice a pórovitost. Tyto parametry odhalily zvýšení objemové hmotnosti kompozitních
záměsí, která byla v případě 5 % náhrady nejvyšší a s rostoucím množstvím popela postupně
klesala. Pomocí héliové pyknometrie byla dále stanovena hustota matrice, jejíž výsledky
ukázaly snížené hodnoty hustoty kompozitů v porovnání s referenční záměsí. Tyto parametry
korespondovaly s vypočtenou pórovitostí jednotlivých směsí, jež byla stanovena nejnižší u 5 %
náhrady a s nabývajícím objemem popela postupně vzrůstala.
Vliv popela na mechanické vlastnosti byl pozorován pomocí dynamického modulu pružnosti
a pevnostních zkoušek, jež prokázaly vyšší hodnoty pevností s přídavkem popela.
Nejzřetelnější dopad byl prokázán v případě pevnosti v tlaku, kdy stanovené hodnoty
přesahovaly hodnoty pro referenční maltu až o 20 %. Dynamický modul pružnosti byl stanoven
pomocí ultrazvukového impulsového přístroje a získané hodnoty taktéž potvrdily očekávané
zlepšení tohoto parametru vlivem přídavku popela. Tyto výsledky jsou dány souhrou
chemického působení a morfologií zrn popela, která mají nepravidelný tvar, a tudíž větší měrný
povrch oproti cementu i přesto, že cement disponuje větší jemností.
Na základně dosažených výsledků lze předpokládat pucolánovou aktivitu popela a jeho
částečné působení jako mikroplniva, kdy morfologie jeho zrn vstupuje do reologie směsí.
Díky experimentálně získaným datům lze shrnout dosažené výsledky následovně.
Nejlepších zkoumaných parametrů ve všech ohledech dosáhla kompozitní směs s 5 %
objemovou náhradou cementu popelem, s jeho přibývajícím množstvím vylepšení postupně
klesalo a 20 % náhrada vykazovala srovnatelné parametry s referenční záměsí. Odpadní popel
tedy představuje slibný materiál při výrobě kompozitů na bázi cementu, kdy popel může
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částečně nahradit portlandský slínek. Tímto přispívá nejen v oblasti stavebních materiálů, kdy
vylepšuje parametry cementových kompozitů, a příznivě může ovlivnit i jejich cenu, ale i
z hlediska životního prostřední. Dochází k zhodnocení druhotného produktu spalování, a tudíž
k rozvoji ekonomiky a vytvoření nových pracovních příležitostí.
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