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ABSTRAKT  

Záměrné používání elektrárenských popílků při výrobě betonu se uplatňuje již desítky let, 
ovšem v poslední době směřují trendy k maximalizaci jejich užitných vlastností. Jedná se 
o různé druhy aktivací od chemické, přes termickou po mechanickou. U chemické 
aktivace se přidává alkalické činidlo, které naleptáním skelné struktury zrna popílku 
podporují jeho reaktivitu. Mechanická aktivace je zaměřena hlavně na granulometrii 
a křivku zrnitosti částic. V této práci jsou porovnány tři způsoby mechanické aktivace: 
třídění popílku na frakce dle velikosti zrn, mísení těchto frakcí za účelem dosažení ideální 
křivky zrnitosti a mletí. Z elektrárny Tušimice byly odebrány 4 druhy popílků - popílky 
z jednotlivých elektrostatických odlučovačů (I, II a III) a popílek SESYP, který 
představuje souhrn celého objemu produkce. Popílky z jednotlivých odlučovačů, se liší 
nejen velikostí částic ale s tím i souvisejícím chemickým složením a reaktivností. Lepší 
vlastnosti totiž obecně vykazují menší částice popílku. Tohoto využívá mechanická 
aktivace tříděním. Při mísení jednotlivých frakcí popílku je cílem dosažení optimální 
křivky zrnitosti buď samotného popílku nebo celého souboru jemných částic v betonu. 
V této práci je uvažován pro výpočet mísícího poměru pouze popílek a jako optimální 
byla zvolena křivka zrnitosti dle Funka. Poslední porovnávanou variantou aktivace bylo 
mletí popílku. Mletí proběhlo v průmyslovém mlýně po dobu 15, 30, 45, 60 a 75 minut. 
Účinnost upravených popílků byla sledována na cementové pastě z hlediska reologie a 
na betonech z hlediska konzistence, pevnosti a trvanlivosti. Z dosažených výsledků lze 
říci, že mechanická aktivace tříděním je vhodná pro speciální účely, ale je nutné 
si uvědomit, že hrubší frakce popílku zůstávají bez využití. Při mísení frakcí, které mělo 
zajistit hutnost matrice se účinnost prokázala zejména na trvanlivostních 
charakteristikách. V případě mletí se jednoznačně prokázal pozitivní vliv aktivace 
na pevnosti i na trvanlivost betonu.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

elektrárenský popílek, aktivace popílku, mletí, třídění, pevnost betonu, trvanlivost betonu  

ABSTRACT  

The deliberate use of fly ash in the production of concrete has been used for decades, but 
recent trends tend to maximise its utility properties. These are different types 
of activations from chemical through thermal to mechanical. An alkaline agent is added 
to chemical activation which, by etching the glass structure of the ash grain, promotes its 
reactivity. Mechanical activation is mainly focused on granulometry and particle size 
distribution curve. In this thesis three mechanical activation methods are compared: 
separation the ash into fractions by grain size, mixing these fractions to achieve the ideal 
particle size distribution curve and grinding. Four types of ash were collected from the 
Tušimice power plant – ash from individual electrostatic separators (I, II and III) and 
SESYP ash which represents the total volume of production. Ash from individual 
separators differ not only in the particle size but also in the chemical composition and 
reactivity. Better properties generally have smaller ash particles. This is used 
by mechanical activation by sorting. When mixing the individual ash fractions, the aim is 
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to achieve an optimal grading curve of either the ash itself or the fine particle set in the 
concrete. In this work, ash is only used to calculate the mixing ratio and the grading curve 
according to Funk was selected as optimal. The last compared option of activation was 
grinding ash. Grinding was carried out in an industrial mill for 15, 30, 45, 60 and 
75 minutes. The efficiency of the modified ash was monitored for cement paste in terms 
of rheology and for concrete in terms of consistency, strength and durability. Based 
on the results we can say that mechanical activation by sorting is suitable for special 
purposes, but it’s necessary to realise that coarser ash fractions remain unused. When 
mixing the fractions to ensure matrix density, the efficiency was shown mainly on the 
durability characteristics. In the case of grinding, the positive effect of activation on the 
strength and durability of the concrete was clearly demonstrated. 

KEYWORDS  

fly ash, activation of fly ash, grinding, separation, strength of concrete, concrete 
durability  
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1. ÚVOD 

Současné trendy ve stavebním průmyslu jsou zaměřeny na dvě hlavní cesty. První 

cestou je hledání nových stavebních hmot se speciálními vlastnostmi, zejména s ohledem 

na pevnosti a trvanlivost. Druhá cesta se zabývá snížením výrobních nákladů a 

zohledněním environmentálního dopadu výroby. Jedná se zejména o nahrazování 

původních ekologicky náročných složek, složkami přátelštějšími k životnímu prostředí, 

v ideálním případě vedlejšími produkty z jiných průmyslových odvětví. Příkladem této 

náhrady je použití vedlejšího produktu výroby elektrické energie – elektrárenského 

popílku jako částečné náhrady ekologicky náročného cementu při výrobě cementových 

kompozitů. Výrobě 1 tuny cementu totiž odpovídá přibližně 1 tuna CO2 – skleníkového 

plynu uvolněného do atmosféry. Ročně je tedy díky cementu produkováno asi 1,6 bilionu 

tun tohoto plynu což odpovídá 7 % jeho celosvětové produkce. (1) 

Popílek jako pucolán v cementových betonech je v oblibě již několik desetiletí. 

S nárůstem spotřeby uhlí v elektrárnách, se také zvyšovalo množství popílku a hledaly se 

proto cesty k jejich účinnému využití. Popílky svou reakcí v cementových kompozitech 

totiž přichází o jednu z nežádoucích vlastností, a to o uvolňování nebezpečných látek 

v podobě výluhu do životního prostředí, jak tomu je při jejich volném skladování na 

haldách.  

Z počátku bylo cílem vědců pouze stanovit dávkování. Byly přijaty tři základní 

metody. V prvním případě se jednalo o jednoduchou náhradu cementu popílkem, 

v druhém případě dávka popílku převyšovala množství nahrazovaného cementu, třetí 

metodou bylo započítání pucolánové aktivity popílku. Nakonec se ve většině zemí ujalo 

prosté nahrazení cementu popílkem, bez zvyšování dávek pojiva. (2) 

I přesto, že klasické použití popílku do betonu přineslo úsporu financí, snížení 

dopadu na životní prostředí a také vylepšení některých vlastností betonu, výzkum se začal 

stále častěji zaměřovat na vylepšení vlastností popílků, tak aby bylo dosaženo 

maximálního využití jeho reakčního potenciál. Aktivace popílků dělíme na chemické, 

mechanické a termální, popřípadě jejich kombinaci. Chemické aktivace byly používány 

jako první. Jako chemické aktivátory jsou používány NaOH, Na2O3 a roztok vodního 

skla. Zajímavou novinkou je použití CaO. V případě mechanické aktivace se u popílku 

dají uplatnit dva procesy – třídění a mletí. Oba procesy mají své výhody a nevýhody. 
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K třídění popílku dochází již při jejich zachycování z exhalátu v odlučovacích zařízeních 

tepelných elektráren, ovšem poté jsou svedeny do jednoho sila, kde dochází k jejich 

zpětnému smíchání. Skladování jednotlivých frakcí vyžaduje velké investice do úprav sil. 

Dalším faktem, který tuto metodu eliminuje, je proměnlivost chemického složení 

jednotlivých frakcí a také jejich nerovnoměrné zastoupení v celku. Naopak u mletí se dá 

zpracovat celý objem produkovaného popílku z jednoho sila. U tohoto postupu je 

nevýhodou nutnost vynaložení energie k rozmělnění zrn, která se u jednotlivých popílků 

liší. Výsledný popílek ovšem poskytuje možnost dosažení hutnější struktury bez změny 

chemického složení vstupního popílku. 

Tato disertační práce se zabývá právě mechanickými aktivacemi elektrárenských 

popílků a porovnáním efektivnosti aktivace popílků při jejich použití k výrobě 

cementových kompozitů. Hlavní práce jsou vedeny na úrovni betonů, v nichž je část 

cementu nahrazena modifikovanými popílky. Popílky byly vybrány na základě několika 

faktorů. Hlavním faktorem byly samozřejmě jejich vlastnosti a celková vhodnost pro 

použití do cementových kompozitů. Zřetel byl ovšem brán také na současnou a budoucí 

produkci, tak aby byl tento trend trvale udržitelný. Efektivnost jednotlivých aktivací byla 

poměřována nejen podle vlastností výsledných betonů, ale také s ohledem na cenu a 

environmentální dopad dané mechanické aktivace. 
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2. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Cílem této kapitoly je popsat jednotlivé druhy popílků a shrnout poznatky 

o dostupných možnostech jejich úpravy, popsat postupy chemické i mechanické aktivace 

a popsat výsledky, jichž bylo dosaženo s použitím aktivovaných popílků.  

2.1. Druhy popílků 

2.1.1. Elektrárenský popílek vzniklý vysokoteplotním spalováním  

Popílek vzniká při spalování černého nebo hnědého uhlí v tepelných elektrárnách. 

Je to nerostný zbytek po spalování, který se získává zachycováním z plynných spalin 

zachycených v odlučovacích zařízeních.  

 
Obr.  1: Schéma tepelné elektrárny s klasickým způsobem spalování (3) 

Popílky mohou mít proměnlivou granulometrii, chemické i mineralogické složení, 

a to v závislosti na druhu spalovaného uhlí (černé, hnědé), lokalitě jeho těžby, ale také na 

způsobu odlučování popílku z exhalátů.  

Menší variabilita vlastností je u popílků z černého uhlí, čímž se stávají vhodnějším 

pro užití do betonu. Černouhelné popílky většinou obsahují skelné kuličky stejné velikosti 
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jako jsou zrna cementu naproti tomu hnědouhelné popílky mají tvar zrn značně 

nepravidelný.  

Po spalovacím procesu putují exhaláty přes ventilátor do odlučovacího zařízení buď 

elektrostatického nebo mechanického.  

Mechanických odlučovačů je více typů, nejčastěji je užíván cyklonový a tkaninový. 

Cyklonový odlučovač využívá odstředivých sil a vírů, bývá řazen jako první a jeho 

účinnost je nízká zaměřena spíše na hrubší částice. Tkaninové filtry jsou tubusy ze 

speciálních vláken vzdorujících vysokým teplotám. Nevýhodou těchto filtrů je potřeba 

vyššího tlaku proudu spalin, protože je potřeba překonat aerodynamický odpor tkaniny. 

Filtry jsou čištěny oklepem, kdy částice zachycené na vnitřní straně odpadají do 

záchytných sil.  

Elektrostatické odlučovací zařízení využívá sil vznikajících v elektrostatickém poli 

při vysokém napětí. V prostoru, kterým spaliny unikají je do záporných elektrod přiváděn 

stejnosměrný proud. Vyzářené elektrony nabíjejí částice popílku a ty jsou přitahovány 

deskovými sběrnými elektrodami s kladným nábojem. Tento typ zařízení dosahuje 

odlučivosti až 99 %. Jedná se o nejpoužívanější a nejúčinnější druh odlučovače. 

Problémem může být u popílků vyšší pravděpodobnost překročení hmotnostní 

aktivity Ra-226 a obsah těžkých kovů. Může totiž dojít k vyluhování a kontaminaci 

podzemních vod. 

Popílky jsou přidávány jako aktivní nebo pasivní příměs, a to podle latentní 

hydraulicity. Latentní hydraulicita závisí na množství SiO2 ve skelné fázi, který je 

schopný reagovat s Ca(OH)2. Negativní vliv na reaktivnost mají spalitelné podíly, 

tzv. ztráta žíháním. 

Reaktivita popílku se projevuje velmi pomalu a prakticky zjistitelná je po 90 dnech. 

K ukončení vývinu pevnosti může v některých případech dojít až po několika letech. 
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Obr.  2: Mikroskopický snímek zrn popílku z klasického spalování (4) 

2.1.2. Fluidní popílek 

Technologie fluidního spalování je jedna z nejmodernějších metod spalování uhlí a 

dalších paliv. Spolu s odsířením je nejúčinnější metodou snižování emisí škodlivých látek 

do ovzduší. Na rozdíl od běžného odsíření, které čistí spaliny až za spalovacím procesem, 

fluidní technologie eliminuje škodliviny přímo v kotli.  

Mleté palivo s přísadou vápence (případně dolomitu) se spaluje v cirkulující vrstvě 

při teplotě 850 °C.  

 

Obr.  3: Schéma tepelné elektrárny s fluidním spalováním (3) 
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Fluidní popílky a fluidní popely jsou tuhé zbytky fluidního spalování uhlí, směsi 

minerálního podílu uhlí a produktů odsíření vzniklých reakcí sorbentu (vápence nebo 

dolomitu) s oxidem siřičitým. V závislosti na procesu odsíření v peci se popel z fluidního 

lože, jakožto směs popele z lože a úletového popílku, skládá z uhelného popele, 

zbytkového uhlí, produktů odsíření a nezreagovaného adsorpčního činidla. Poměrně 

nízká teplota spalování má za následek vytvoření jemnozrnných krystalických minerálů. 

Maximální velikost zrna je do 10 mm a ta pochází z částic popele z lože. Popel je bohatý 

na volné CaO a CaSO4 v důsledku kombinovaného procesu odsíření naopak skelné fáze 

obsahuje méně. Hlavními chemickými složkami jsou SiO2, Al2O3 a Fe2O3 (Fe3O4). 

Fluidní popílek nelze hodnotit dle normy ČSN EN 450-1 a to z důvodu nevyhovění 

základní definici o charakteristice vzniku tohoto popílku, proto není dle ČSN EN 260-1 

přípustné jeho použití do betonu. Stejný postoj k fluidním popílkům zastává také 

americká norma ASTM C-618. Ve světové literatuře se ovšem objevují studie snažící se 

o začlenění fluidních popílků do výroby cementových kompozitů. 

 

Obr.  4: Mikroskopický snímek zrn fluidního popílku (4) 

2.2.  Historie použití popílku v betonu 

Již římský Pantheon postavený mezi lety 118 až 126 n.l. měl jako základní surovinu 

přírodní pucolán vulkanického původu. Poté nastalo dlouhé období nadvlády hmot na 

bázi hlíny a vápna. Velký přelom ve stavebnictví znamenal vynález hydraulického vápna 

a cementu na přelomu 18. a 19. století. Použití elektrárenského popílku jako pucolánové 
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příměsi do betonu se datuje k roku 1914. Nicméně první publikace k této problematice je 

z roku 1937 a autorem je Davis a kolektiv (5).  

Prvním větším zdokumentovaným použitím popílku při výrobě betonu a následném 

použití při stavbě, byla oprava přepadového tunelu na Hoover Dam v roce 1942. Druhou 

objemnou stavbou je Hungry Horse Dam v americké Montaně vybudovaná v letech 

1948 až 1952. V této masivní konstrukci bylo použito skoro 2,5 milionu m3 betonu 

v němž bylo nahrazeno přibližně 35 % cementu popílkem. (6) 

V České republice byl popílek poprvé ve velkém použit při stavbě Orlické přehrady, 

budované v letech 1954 až 1961. U tohoto díla docházelo ke vzniku trhlin v betonu již 

v prvních fázích výstavby. Důvodem vzniku trhlin byl vysoký nárůst hydratačního tepla. 

K vyřešení problému byla vybrána varianta náhrad části cementu elektrárenským 

popílkem. Pro konstrukci přehrady byly použity dva druhy betonu – Vnitřní konstrukce 

je z betonu B80 s použitím 130 kg cementu a 50 kg popílku na 1 m3 betonu. 

Povrchový/plášťový beton je B170 s 200 kg cementu a 50 kg popílku na 1 m3 betonu. (7) 

V 50. letech dvacátého století Glukhovsky jako první popsal mechanismy chemické 

(alkalické) aktivace popílku. (8) Jednoduchý princip chemické aktivace poměrně rychle 

pronikl do světového povědomí a je s úspěchem používán dodnes. Alkalicky aktivované 

popílky jsou základem geopolymerů. 

Zmínky o mechanické aktivaci mletím se objevují až od 90. let 20. století. Hlavními 

průkopníky v této oblasti jsou Peris Mora a Payá. Metody mechanické aktivace se od 

té doby těší stále větší oblibě, umožňují totiž použití i méně kvalitních popílků. 

Ultrajemné popílky získané mechanickou aktivací se v posledních letech stávají 

nezbytnou součástí vysokohodnotných betonů. (9) 

2.3. Fyzikální působení popílku v betonu 

Prvním aspektem, do něhož popílek při výrobě betonu vstupuje, je zpracovatelnost 

čerstvého betonu. Pro dobrou zpracovatelnost a hutnou strukturu je důležitý dostatečný 

obsah pojiva. Pojivou složku u běžného betonu představuje cementový tmel složený 

z cementu, vody a jemných podílů z kameniva (velikost zrn pod 0,125 mm). Popílek jako 

příměs umožňuje regulovat množství cementu a vlastnosti cementového tmele.  
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Hutnost i mezerovitost směsi jemných podílů závisí na jejich křivkách zrnitosti a 

tvaru zrn. Na základě výzkumů prezentoval Burminster pět druhů distribučních křivek 

zrnitosti, které jsou zobrazeny na Obr.  5. (10) 

Podrobné zkoumání těchto křivek provedli Peroniu a Sweeting z jejichž studie 

vyplývá, že směsi typu A (velmi úzký rozsah velikosti částic) vykazuje nejvyšší 

pórovitost, zatímco typ F (rozložení nakloněné k hrubší frakci s postupným nárůstem 

v oblasti jemných částic) vykazuje nejnižší pórovitost zkoušených směsí. (10)  

S pomocí popílku (ať upraveného či neupraveného) lze distribuční křivku jemných 

podílů modelovat do požadované hodnoty, aby byla zaručena maximální hutnost směsi. 

 

Obr.  5: Distribuční křivky a křivky zrnitosti dle Burminstera (10) 
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Dalším kritériem pro hutnost směsi je tvar zrn. Powers klasifikoval tvar zrn do 

12 kategorií, které jsou zobrazeny na Obr.  6. Dle těchto kritérií lze vypočítat hutnost 

výsledné směsi částic. V případě elektrárenského popílku (jak lze vidět na Obr.  2) 

vykazuje drtivá většina zrn tvar koule, a tudíž je index kulatosti v rozmezí 0,95 – 1,00. 

U popílku z fluidního spalování (viz Obr.  4) je tvar zrn ostrohranný s nízkou kulovitostí 

a index kulatosti se pohybuje okolo hodnoty 0,20.  

 

Obr.  6: Rozdělení dle tvaru zrn a index kulatosti dle Powerse (10) 

Kulatý tvar zrn popílku a jejich velikost velmi výrazně napomáhají zlepšení 

zpracovatelnosti směsi čerstvého betonu.  

Možné hutnější uspořádání frakce velmi jemných zrn dovoluje podstatně zlepšit 

fyzikální vlastnosti čerstvého betonu. Upravené popílky je možné výhodně využít při 

výrobě vysokopevnostních a ultra-vysokopevnostních betonů. (11) 

K fyzikálnímu působení se dá také přiřadit působení popílku jako zárodečného 

substrátu, ve kterém se mohou přednostně tvořit C-S-H fáze a krystaly hydroxidu 

vápenatého. Tvorba doplňkových fází C-S-H na povrchu částic popílku vede ve směsích 

s popílkem ke zvýšení obsahu vázané vody, která podporuje hydrataci i v pozdějším 

stádiu. Tento jev je nezávislý na pucolánové aktivitě popílku a vyskytuje se i u jemných 

inertních kamenných mouček s podobným složením. (11) 
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2.4. Chemické působení popílku v betonu 

Kromě fyzikálního působení vykazuje popílek i chemickou aktivitu označovanou 

všeobecně jako pucolanita. Pucolány jsou jemné přírodní nebo umělé látky s obsahem 

aktivního oxidu křemičitého (SiO2) a oxidu hlinitého (Al2O3) bez schopnosti samostatné 

vazebné reakce, které ovšem spolu s hydroxidem vápenatým (Ca(OH)2) a vodou zreagují 

na nerozpustné sloučeniny C-S-H gely s vysokou pevností. (11) 

Při hydrataci dvou hlavních slínkových minerálů (alitu a belitu) vzniká kromě 

žádaného pojiva (C-S-H gelu) také hydroxid vápenatý. Schémata hydratace alitu a belitu 

jsou uvedena v Rov. 1 a Rov. 2. Kromě toho, že hydroxid vápenatý je méně trvanlivým 

pojivem, je jeho hlavním benefitem v cementové matrici tvorba vysoce alkalického 

prostředí v pórovém roztoku, čímž zajišťuje pasivaci ocelové výztuže. Alkalické 

prostředí zároveň při použití popílku naleptává skelná zrna, z nichž se uvolňují oxidy 

křemičitý a hlinitý. Tyto oxidy reagují s přítomným hydroxidem vápenatým za vzniku   

C-S-H fází podobných těm, jež jsou tvořeny při hydrataci samotného portlandského 

cementu.  

2�3��� ∙ �	�
� + 6�
� → 3��� ∙ 2�	�
 ∙ 3�
� + 3������
 

Rov. 1: Hydratace alitu (12) 

2�2��� ∙ �	�
� + 4�
� → 3��� ∙ 2�	�
 ∙ 3�
� + ������
 

Rov. 2: Hydratace belitu (12) 

2.5. Vliv použití popílku na jednotlivé vlastnosti betonu 

V této kapitole jsou popsány vlivy na vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu 

v případě použití popílku jako náhrady části cementu.  

2.5.1. Spotřeba vody 

Při částečné náhradě cementu popílkem dochází ke snížení spotřeby vody při 

docílení určité konzistence. Při stejné dávce vody dochází k větší míře rozlití čerstvé 

směsi v porovnání se směsí referenční. Tento efekt je přisuzován tvaru zrn, která jsou 

víceméně dokonale kulovitá. Tento efekt je narušen v případě přítomnosti nespáleného 

uhlí (ztráta žíháním) v popílku, čímž se spotřeba vody zvyšuje. Důvodem je nepravidelný 

tvar a vnitřní pórovitost částic koksu. Také větší zrna popílku vykazují nepravidelný tvar 
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z čehož vyplývá nepřímý vliv jemnosti na spotřebu vody. Oba tyto faktory sleduje také 

norma ČSN EN 450-1, v níž je definován maximální množství ztráty žíháním stejně jako 

jemnost použitého popílku. 

2.5.2. Zpracovatelnost 

Nezávisle na snížení spotřeby vody vede při dané konzistenci náhrada části cementu 

popílkem ke zlepšení zpracovatelnosti. Zlepší se čerpatelnost, vnitřní soudržnost a 

zhutnitelnost betonu. Zlepšení vnitřní viskozity směsi vede také ke snížení rizika 

segregace vody tzv. bleedingu.  

2.5.3. Tuhnutí betonu 

Samotný proces tuhnutí není popílkem nijak ovlivněn, dochází pouze k jeho 

zpomalení, a to jak začátku, tak i konce. V laboratorních podmínkách jsou časy zpoždění 

počátku a konce tuhnutí cemento-popílkových kaší obvykle v rozsahu 20 minut až jedna 

hodina, což je pro praktickou výrobu betonu bezvýznamné. (11) 

2.5.4. Vývoj hydratačního tepla a vnik trhlin 

U masivních konstrukcí dochází k vysokému vývinu tepla způsobeného 

hydratačními procesy cementu. Tento fakt způsobuje vnik mikrotrhlin a tím dochází 

ke snížení jak pevností, tak i trvanlivosti konstrukce. Ke snížení hydratačního tepla je 

potřeba snížit obsah cementu. K tomu lze s výhodou dojít při náhradě cementu popílkem. 

Sníží se totiž množství cementu ovšem je zachován obsah reaktantů pro tvorbu                    

C-S-H fází a nedochází ke snížení konečných pevností betonu.  

2.5.5. Pevnost betonu 

Hlavní sledovanou pevností betonu je pevnost v tlaku, protože v soustavách 

železobetonu a předpjatého betonu beton zajišťuje přenos tlakových sil. Betony 

s částečnou náhradou cementu popílkem mají pomalejší náběh pevností. K vyrovnání 

pevností s referenčními recepturami dochází zpravidla po 90 dnech zrání a ukončení 

nárůstu pevností bývá do stáří 180 dní. Při dalším dostatečném vlhkostním ošetřování což 

je u stavby s volným přístupem vzduchu dosaženo panující vzdušnou vlhkostí, probíhá 

vlivem pucolánové reakce další dlouhodobé dozrávání. Toto může vézt v průběhu 

několika let k dalšímu nárůstu pevnosti, takže u popílkových betonů je dosaženo výrazně 

převyšujících konečných pevností než u srovnatelných betonů z portlandského cementu. 
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Při dodatečném dávkování popílku (tedy bez snižování množství cementu) dochází 

k navýšení pevností oproti referenční směsi již po 28 dnech zrání.  

Další pozitivní vliv popílku na pevnosti betonu, lze uplatnit také v případě snížení 

vodního součinitele, kdy potřebnou zpracovatelnost zajišťuje právě popílek, jak je 

popsáno v kapitole 2.5.2. 

2.5.6. Dotvarování, smrštění a vznik trhlin v ztvrdlém betonu 

V různých výzkumných pracích se poukazuje na to, že popílkové betony vykazují 

v důsledku dalšího dotvrzování vlivem pucolánové reakce výrazně menší dotvarování. 

Jako příčina se uvádí úbytek tloušťky kontaktní zóny mezi kamenivem a pojivou fází. 

Jako podstatný faktor se jeví relativně nízký obsah cementu v popílkových betonech a 

také odlišný obsah vlhkosti a rozdíly průběhu její změny v čase, které spočívají 

v rozdílných parametrech pórové struktury. (11) 

Popílkové betony vykazují také podstatně menší smrštění než betony stejné 

pevnosti bez popílku. Smrštění lze také ovlivnit snížením záměsové vody, které je 

umožněno pozitivním vlivem popílku na zpracovatelnost.  

V důsledku sníženého přetváření vlivem smršťování a hydratačního dotvarování se 

u popílkových betonů předpokládá menší riziko vzniku trhlin než u referenčních betonů. 

(11) 

2.5.7. Trvanlivost 

Obecně lze říci, že pucolánovou reakcí popílku a s ní spojenou změnou pórové 

struktury matrice se trvanlivost betonu s použitím popílků zlepšuje. Hlavní příčinou je 

schopnost popílku pucolánovou reakcí vytvářet C-S-H fáze v kapilárním systému. Objem 

kapilárních pórů se sníží jen nepatrně, avšak určité podíly pórů již nejsou přístupné pro 

přenos kapalných médií. Produkty vznikající při reakci popílku se projevují zejména 

v oblasti vstupu pórů, případně v pórových kanálcích, čímž se omezí nebo dokonce 

zastaví jejich vniknutí či průtok do prostoru pórů nacházejících se za nimi.  

Hutnost pórové struktury ovlivňuje nejen transfer chloridových iontů, ale také 

procesy při korozi výztuže. Při korozi výztuže je jedním z podstatných procesů přenos 

nábojů mezi anodicky a katodicky působícími ocelovými plochami. Se zvyšující dávkou 

popílku se elektrolytický odpor betonu výrazně zvyšuje, jak je patrné na Obr.  7.  
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Zvýšení hutnosti struktury a modifikace pórové struktury způsobená přídavkem 

popílku pozitivně ovlivňuje také odolnost vůči působení síranů a mrazuvzdornost. 

U mrazuvzdornosti je ovšem nutné přihlédnout k pomalejší pucolánové reakci popílku. 

Pokud totiž dojde k působení zmrazovacích cyklů již ve stáří 28 dní kdy není reakce 

dokončena, je mrazuvzdornost popílkových betonů výrazně nižší. V praxi ovšem k těmto 

podmínkám zpravidla nedochází, protože působení mrazů na konstrukci nastává později. 

 

Obr.  7: Vývoj elektrolytického odporu v průběhu času u popílkových betonů (11) 

2.6. Způsoby aktivace popílku 

Původně se aktivace popílku prováděla pouze chemickou cestou, jejímž principem 

je naleptání skelné struktury zrn popílku a tím zvýšení reaktivity této fáze. O něco 

novějším způsobem je mechanická aktivace, kdy na základě skutečnosti, že různé frakce 

popílku vykazují různé vlastnosti (reaktivitu, vliv na reologii betonové směsi atd.) byly 

vytříděny a pro výrobu betonu použity pouze frakce jemnější, které vykazují obecně lepší 

vlastnosti. Nastal ovšem problém se zůstatky hrubších frakcí, které byly nadále 

skládkovány nebo použity do výplňových hmot při rekultivaci dolů. Druhým způsobem 

mechanické aktivace je mletí. V tomto případě je použit celý objem produkovaného 

popílku (jemné i hrubé frakce) a pomocí mlýnů je rozmělněn na požadovanou hodnotu. 

K rozmělnění zrn je potřeba jisté energie, čímž se proces aktivace prodražuje a stává se 
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méně ekologickým. Tyto i další způsoby modifikace popílku jsou popsány v následujících 

podkapitolách. Jako poslední je také uvedena možnost modifikace fluidního popílku. 

2.6.1. Mechanická aktivace popílku mletím a tříděním 

Jak již bylo popsáno výše, jednotlivé frakce popílku vykazují odlišné vlastnosti 

(chemické složení, morfologie). Jemnější frakce jsou oproti hrubším frakcím reaktivnější. 

Třídění popílků se tedy nabízí jako výhodná metoda pro získání reaktivnějšího popílku 

bez spotřeby další energie (kterou vyžaduje mletí). Nevýhodou ovšem je, že těchto 

reaktivnějších frakcí je v celém objemu popílku méně a při třídění tedy zůstávají velké 

objemy hrubších frakcí, které jsou opět ukládány na skládky. Tím se snižuje efekt 

ekologické výhodnosti použití popílku do betonu. Naproti tomu při mletí dochází 

k použití celého objemu produkovaného popílku, ovšem za cenu spotřeby energie 

k rozmělnění zrn.  

Následující obrázek představuje zjednodušenou simulaci efektivnosti mletí 

z pohledu pucolánové reaktivity. Hrubé zrno popílku má povrchovou vrstvu tvořenu 

reaktivní amorfní fází, zatímco vnitřní část je nereaktivní krystalická fáze. Je patrné, že 

mletím jsou uvolněny také jemné částice z vnitřní části zrna popílku. Tyto částice mohou 

s výhodou plnit funkci fileru mezi zrny cementu a tím zvýšit kompaktnost struktury 

cementového kompozitu.  

 

Obr.  8: Zjednodušený princip mechanické aktivace (9) 

Názory na vliv jemnosti částic na zpracovatelnost čerstvé cementové směsi (betonu, 

malty, pasty) se liší. Většina publikací přisuzuje jemným popílkům čistě pozitivní vliv, 
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ovšem objevují se také názory, že jemné popílky vzhledem k vyššímu měrnému povrchu 

potřebují více záměsové vody k ovlhčení a k dosažení požadované konzistence, což 

negativně ovlivňuje konečné pevnosti. (13), (14), (15)  

U mechanicky aktivovaných popílků se na jejich efektivnost dá dívat ještě z jiné 

stránky než z hlediska samotné reaktivity, a to z hlediska kompaktnosti nebo hutnosti 

cementového tmele. Touto problematikou se zabývá celá řada studií hlavně z oblasti 

samozhutnitelných betonů. (16), (17), (18), (19)  

Právě pro navrhování samozhutnitelných betonů je velmi důležité rozložení 

velikosti částic jednotlivých komponent směsi. Při sestavování mísících poměrů 

jednotlivých frakcí popílků se uplatňuje rovnice dle teorie Andersena a Andreasena.  

���� = 	 � �
����

�� (20)	

Rov. 3: Výpočet kontinuální křivky zrnitosti – obecný vzorec 

P(D)…propad sítem průměru D 

Dmax…Maximální velikost zrna dané směsi 

Model dle Andersena a Andreasena uvažuje se zrnitostí směsi od hodnoty 0 µm. 

V praxi je ovšem minimální velikost částic uvažována, proto Funk a kol. modifikovali 

jejich rovnici do podoby Rov. 4.  

���� = 	 �������
�

����
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Rov. 4: Modifikovaná křivka dle Funka 

P(D)…propad sítem průměru D 

Dmin…Minimální velikost zrna dané směsi 

Dmax…Maximální velikost zrna dané směsi 

Kontinuální křivka zrnitosti vede k lepší zpracovatelnosti a stabilitě čerstvých 

betonů. Zatímco v minulosti bylo dostačující uvažovat s kontinuální křivkou zrnitosti 

pouze u zrn v řádu milimetrů a v Rov. 3 je q v rozmezí 0 a 1, (např. dle Fuller q = 0,5), 
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již ve 30. letech se Andreasen a Andersen začali zabývat křivkou zrnitosti jemných podílů 

v řádech mikrometrů. Jejich cílem bylo dosáhnout maximální kompaktnosti cementového 

tmele. Ze závěrů jejich studií vyplývá, že optimální těsnosti je dosaženo v případě, že 

q = 0,37. Dalším z jejich závěrů je, že čím více jemných podílů (<250 µm) obsahuje směs, 

tím menší je hodnota q, která nejlépe charakterizuje optimální křivku zrnitosti směsi. (20) 

Pro dosažení této optimální křivky je možné použít jak tříděných popílků, tak i těch 

mletých.  

2.6.2. Chemická aktivace 

Popílek s nízkým obsahem vápníku je poměrně málo reaktivní, proto se přidávají 

vnější činidla k urychlení hydratačních reakcí. Přestože se alkalické aktivátory ke zlepšení 

latentně pucolánových vlastností užívaly již v minulosti, alkalická aktivace popílků je 

poměrně novou záležitostí. Hydroxylové ionty (OH)- ve vodném systému jsou známy 

svou schopností urychlit stupeň reaktivity podpořením dislokace hlinitanových 

a silikátových vazeb. Hydroxylové ionty mohou pocházet ze silných alkálií jako je 

hydroxid sodný (NaOH) nebo vodný silikát s nízkým SiO2/Na2O modulem, nebo 

ze slabých alkálií jako uhličitan sodný (Na2CO3) či hydroxid vápenatý (Ca(OH)2) (21) 

Arjunan ve svém experimentu použil popílek s nízkým obsahem vápníku a 

portlandský cement. Aktivátory byly v jeho studii hydroxid vápenatý (Ca(OH)2) a sodný 

(Na(OH)2) v různých koncentracích, uhličitan sodný (NaCO3), sulfát sodný (NaSO4), 

chlorid sodný (NaCl), dusičnan sodný (NaNO3), amonný (NH4NO3) a vápenatý (CaNO3) 

a dvousložkové směsi některých z těchto složek. Hrubý popílek byl pomlet v třecím 

mlýně za použití zirkoniových koulí v etanolovém médiu. (21) 

Z Arjunanova experimentu vyplynulo, že samotný uhličitan sodný vykazuje slabou 

aktivaci, ale směs hydroxidu sodného a vápenatého zlepšuje pevnosti. Binární směs 

vápenatých a sodných hydroxidů ve vysoké koncentraci způsobuje nízké jednodenní 

pevnosti. Nitrátové soli vápenné, sodné a amonné mají nízký budící efekt. Chlorid 

vápenatý způsobuje nižší počáteční pevnosti a srovnatelné 28denní pevnosti. (21) 

Aktivační efekt může být podpořen, pokud je chemická aktivace zkombinována 

s mechanickou aktivací. 
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2.6.3. Termální aktivace 

Metodu popsal Hela ve svém článku na konferenci Betonářské dny 2002 (22). 

K aktivaci elektrárenských popílků byl použit mletý vápenec v množství od 15 do 30 % 

a CaSO4 v podobě sádry v množství do 5 %. Vlastní zpracování probíhalo tak, že 

homogenní směs ve složení popílek, mletý vápenec a sádra byla smíchána s vodou 

na zavlhlou směs, ze které byly vyrobeny sbalky. Ty byly v autoklávu vystaveny 

hydrotermickému režimu s náběhem teplot na 85 °C během jedné hodiny, isotermickému 

ohřevu po dobu pěti hodin a následnému samovolnému chlazení směsi.  Po vyjmutí 

z autoklávu byl vzorek vysušen při teplotě 100 °C do konstantní hmotnosti. Po vysušení 

byl rozemlet na prášek s maximálním zrnem velikosti 0,06 mm (vzorek F1). Ve druhé 

fázi byla uskutečněna další aktivace, kdy produkt připravený podle výše uvedeného 

postupu byl vystaven krátkodobému působení teploty 650 °C (vzorek F2).  

Hela zkoušel tuto metodu na popílku z elektrárny Chvaletice.  Oba aktivované 

vzorky byly podrobeny mineralogickým rozborům metodami RTG difrakční analýzy, 

diferenciální termické analýzy a elektronové mikroskopie.  

Podle RTG se kvalitativní složení u obou vzorků v podstatě shodují – obsahují 

křemen a mullit z popílku a kalcit z vápence. Ve vzorku, který nebyl vystaven 

krátkodobým působením teploty 600 °C, se objevuje více kalcitu a nepatné množství 

sádrovce.  

Podle DTA obou vzorků ukazuje v oblasti teplot do 400 °C dehydratační endotermu 

(ztráta hydrátové vody). Od teploty 600 °C následuje endotermický efekt rozkladu CaCO3 

s dvojitým maximem, první při 700 °C (jemnozrnný podíl), druhý při 800 °C (hrubozrnný 

podíl). Kvantitativním vyhodnocením bylo zjištěno, že vzorek F1 obsahuje 18 %, kdežto 

u vzorku F2 činí 9,3 %.  

Ze snímků elektronová rastrovací mikroskopie je patrné, že hydrotermálním 

zpracováním došlo k výrazné změně povrchu vzorku spočívající v tom, že aktivující 

přísady uhličitanu vápenatého, případně i původní sádry, se na tomto povrchu 

adsorbovaly.  
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Následně byly ze vzorků namíchány malty s různými procentuálními náhradami 

cementu popílkem. Z malt byly vytvořeny trámečky 40×40×160 mm a na nich byly 

stanoveny pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu po 3, 7 a 28 dnech.  

Z výsledků zkoušek vyplynulo, že malta s použitím jednoduše aktivovaného 

popílku (F1) vykazuje nejvyšší pevnost v tlaku v porovnání s maltami s obsahem popílku, 

který byl vystaven dvojímu působení teploty (F2). Malty s využitím popílku F1 vykazují 

také nejvyšší pevnosti v tahu za ohybu. 

2.6.4. Eliminace obsahu nespáleného uhlí v popílku 

Tento způsob byl navržen a rozvíjen v Koreji od roku 1999, kde se kvůli 

předpokladu rapidního nárůstu produkce popílku začaly podniky zabývat 

enviromentálními aspekty a nedostatkem skládek pro jeho uložen. Začalo se hledat 

průmyslové uplatnění popílku. Jelikož byl známý svým kulovým tvarem a pucolánovými 

vlastnostmi, rozhodlo se o jeho hlavním uplatnění do betonu. Nicméně klíčové 

charakteristiky jako chemické složení se liší nejen v jednotlivých elektrárnách, ale 

i v čase. Výskyt nespáleného uhlíku v popílku zavádí některá omezení pro použití popílku 

do betonových směsí. Maximální množství spalitelného podílu v popílku je 5 %, zatímco 

pro použití v betonu je požadováno maximálně 3 %. Proto je nezbytné produkovat stále 

stejné popílky s méně než 3 % spalitelných podílů pomocí suché triboelektrostatické 

úpravy. (23) 

Triboelektrostatická separace byla poprvé použita v USA pro třídění uhlí. Separátor 

sestává z Venturyho plnícího systému poháněného tlakem dusíku, plnící trysky a 

vysokonapěťové třídící sekce. Částečky popílku prochází Venturyho trubicí a v této zóně 

turbulentního proudění se nabíjejí díky kontaktu s měděnou trubicí a mezi sebou 

navzájem. Kontakt těchto zrn s měděným povrchem způsobuje efektivní nabíjení 

nespáleného uhlí i minerálních složek. Nabitá zrna jsou poté vytlačena z trysky v pruhu 

za sebou jdoucích zrn. Tento proud je veden mezi dvě rovnoběžné desky nabité 

elektřinou. Desky jsou nabity na + a – 25 000 voltů. Kladně nabitá zrna nespáleného 

uhlíku jsou přitahována k záporné elektrodě a záporně nabitá zrna jsou posunuty 

ke kladné elektrodě. (24) 

Vytříděním nespáleného uhlíku je umožněno použít do betonu i méně kvalitní 

popílky. 
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2.6.5. Rozdělení popílku na magnetické a nemagnetické frakce 

Tuto metodu popsal Payá ve své studii z roku 1996. Jedná se o magnetickou 

extrakci z vodné suspenze, při níž jsou získány magnetické a nemagnetické frakce 

popílku. Studie popisuje vliv mletí na samotný proces extrakce a také na vlastnosti těchto 

frakcí. Na jednotlivých frakcích byla stanovena jemnost, chemické složení, měrný povrch 

a také byl sledován jejich vliv na vlastnosti čerstvé a ztvrdlé malty. (25) 

Při studii byl jeden druh popílku (T0) rozdělen na dvě dávky. První dávka byla 

mletá po dobu 60 minut (T60). Druhá část popílku byla rozptýlena do vody a míchána po 

dobu 5 minut. Poté byl do suspenze ponořen ruční elektromagnet, na nějž se přichytila 

magnetická zrna. Zachycená zrna (magnetická – T0M) byla uložena. Tento proces byl 

proveden devětkrát. Zrna popílku, která zůstala v suspenzi (nemagnetická zrna – T0NM), 

byla z roztoku odstraněna vypařením vody při 100 °C. Nemagnetická i magnetická zrna 

byla následně pomleta po dobu 60 minut – TM60, TNM60. Stejný postup separace byl 

uplatněn také u pomletého popílku – T60M a T60NM. Celkem tedy vznikla skupina čtyř 

vzorků popílků. Popílky byly použity k výrobě normové malty pro stanovení konzistence 

s použitím střásacího stolku. Dále byla vyrobena zkušební tělesa 40×40×160 mm pro 

stanovení pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku Vzorky byly až do zkoušení uloženy 

ve vodném prostředí při teplotě 20 °C a 40 °C. V obou případech byla náhrada cementu 

popílkem 30 %. 

Z výsledků vyplývá několik zajímavých skutečností: a) Magnetickou extrakcí 

z vodného roztoku byly získány frakce popílku rozdílného chemického složení, 

b) Obecně, malty vyrobené magnetické frakce popílku dosahovaly větší tekutosti, než by 

se dalo očekávat od zrn takové velikosti a morfologie, c) Frakce popílku získané 

procesem mletí-extrakce měly velmi odlišné vlastnosti z hlediska zpracovatelnosti směsi 

než frakce získané postupem extrakce-mletí. d) Malty, v nichž bylo 30 % cementu 

nahrazeno nemagnetickou frakcí popílku dosahovaly vyšších pevností v obou případech 

ošetřování vzorků. e) Pucolánová aktivita magnetických popílků byla dosažena mletím. 

(25) 

2.6.6. Možnosti modifikace fluidního popílku 

Přestože fluidní popílky nejsou v současnosti povoleny pro použití do betonu, ráda 

bych zde uvedla možnost jejich modifikace.  
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Jak již bylo uvedeno v kapitole o fluidním spalování, fluidní popílky svým 

chemickým složením nevyhovují normovým požadavkům pro použití do betonu a 

prakticky se nevyužívají. Existuje ovšem řada studií, která se touto problematikou 

zabývá. Všechny práce se shodují, že hlavním důvodem eliminace fluidního popílku při 

výrobě cementových kompozitů je obsah CaO a síranů. (26) (4) (27) (28) (29) 

Sírany vstupují do reakcí při hydrataci cementu a v první fázi vytvářejí primární 

ettringit, který způsobuje zhoršení zpracovatelnosti čerstvé směsi. Toto může vést 

ke špatnému uložení kompozitu a následné větší náchylnosti k degradaci. Druhým 

rizikovým faktorem síranů je tvorba sekundárního ettringitu, což vede ke kolapsu 

struktury, snížení pevností a rozpadu konstrukce.  

V případě CaO je možno k problematice přistoupit po vzoru Antiohose, který 

pálené vápno použil jako aktivní příměs do betonu. V jeho studiích se ukázalo přidání 

nehašeného vápna jako efektivní a relativně finančně nenáročné urychlení reakce popílku. 

(30) (31) 

Možnou eliminaci obou nežádoucích faktorů by mohlo dle Stevense zajistit 

předvlhčení popílků. Ve své studii popílek ovlhčil dávkou vody v množství 5 % 

z hmotnosti samotného popílku, směs nechal 24 hodin v uzavřené nádobě v laboratorních 

podmínkách, následně ji vysušil a vzniklé hrudky rozmělnil. Vzniklý produkt byl 

podroben DT analýze z níž vyplynulo, že část volného CaO a SO3 zreagovalo s touto 

„předzáměsovou vodou“. (4) 

2.7. PRODUKCE POPÍLKŮ Z VYSOKOTEPLOTNÍHO 

SPALOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

Popílek je spolu se struskou a energosádrovcem vedlejším energetickým produktem 

(VEP). Největším producentem VEP v České republice je společnost ČEZ a.s. Společnost 

provozuje 11 uhelných elektráren.  

2.7.1. Dětmarovice (EDĚ) 

Elektrárna Dětmarovice byla vystavěna v letech 1972–1976 a svým výkonem 

800MW je největší klasickou elektrárnou na Moravě. V této elektrárně se spaluje 

výhradně černé uhlí s průměrnou výhřevností 22 MJ/kg a s obsahem síry nižším než 

0,5 %. Toto uhlí je původem z Ostravsko-karvinské pánve.  
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Ročně se zde vyprodukuje cca 400 000 tun VEP.  Z tohoto množství je 90 % 

popelovin, které jsou certifikovány a využívány ve stavebnictví především jako příměs 

do cementu, betonu či pórobetonu. Zbylých 10 % představuje energosádrovec, který je 

produktem odsíření z mokré vápencové vypírky.  

2.7.2. Mělník (EMĚ) 

Tato elektrárna byla vybudovaná postupně v rozmezí let šedesátých a 

sedmdesátých jako komplex kondenzačních elektráren spalujících hnědé uhlí, které sem 

bylo dopravováno vlaky ze severočeských a západočeských dolů. Sestává ze tří 

technologických celků EMĚ I, EMĚ II a EMĚ III. Popílek z této elektrárny je využíván 

jako doplňková složka při výrobě cementu. 

2.7.3. Počerady (EPC) 

 Tato elektrárna byla stavěna na dvě etapy a celkem měla 6 bloků. Blok první, byl 

v roce 1994 odstaven z provozu a zbylých pět bloků prošlo rozsáhlou modernizací. 

Palivem v elektrárně je hnědé energetické uhlí, které se dopravuje po železnici 

z povrchových dolů mostecké pánve, převážně z lokality Hrabák. Původní 

podnikatelskou filozofií bylo vyrobit co nejvíce elektrické energie jako jediného 

produktu, s tímto šla ruku v ruce produkce velkého množství nežádoucích emisí a 

odpadů. Nová podnikatelská filozofie se zaměřila na vytvoření takových technologických 

procesů v elektrárně, které umožní kromě výroby elektrické energie, také možnost 

zpracování odpadních produktů.  

2.7.4. Prunéřov (EPR) 

Elektrárny Prunéřov jsou největším uhelným elektrárenským komplexem v České 

republice. Technologicky jsou tvořeny dvěma celky. Starší částí Elektrárnou Prunéřov I 

a mladší Elektrárnou Prunéřov II. Palivem je pro oba bloky hnědé uhlí, které se těží 

v lomech Dolů Nástup Tušimice, Severočeských dolů, a.s. Vedlejším produktem je zde 

směs popele a strusky – bez obsahu odsiřovacích produktů. 

2.7.5. Tušimice (ETU) 

 Starší Elektrárna Tušimice I již dosloužila. Mladší Elektrárna Tušimice II je stejně 

jako I postaveno přímo u zdroje paliva – Doly Nástup Tušimice. Umístění elektrárny 

v centru výskytu hnědého uhlí s pasovou dopravou od těžebních strojů až do elektrárny 

byly a jsou hlavní předností lokality Tušimice, neboť zcela odpadají náklady za dopravu 
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uhlí po železnici. To významně snižuje výrobní náklady a řadí elektrárnu mezi 

nejefektivnější provozy v České republice. Proto byla a je elektrárna od doby svého 

spuštění vždy maximálně využívána. 

S postupným uváděním odsiřovacích jednotek do provozu souvisela i změna 

způsobu ukládání odpadů. Původní hydraulické odpopelňování bylo nahrazeno suchým 

odběrem popílku, který je pneumaticky dopravován do zásobních sil a odtud společně 

s energosádrovcem z odsíření pasovou dopravou do prostor Dolů Nástup Tušimice, kde 

se tato směs, certifikovaná jako deponát, využívá k revitalizaci krajiny po důlní činnosti. 

Elektrárna má tři stupně zachycování popílků. Jedná se o elektronové odlučovače 

řazené za sebou. Nově je v elektrárně vybudován systém, který umožňuje odebírat a 

skladovat popílek z jednotlivých sekcí zvlášť. 

2.8. PRODUKCE POPÍLKŮ Z FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ 

2.8.1. Tisová (ETI) 

Elektrárna Tisová leží v západní části Sokolovské pánve mezi Krušnými horami a 

Slavkovským lesem. Je nejzápadněji situovaným energetickým zdrojem ČEZ, a. s., a patří 

k nejstarším hnědouhelným elektrárnám. Je vybudována na místě původní hornické obce 

Tisová, která musela svého času ustoupit důlní činnosti. O jejím umístění právě do těchto 

míst rozhodly dva důležité faktory – řeka Ohře, ze které je zásobována vodou, a blízké 

zásoby sokolovského hnědého uhlí. 

Palivem je sokolovské hnědé uhlí, které je dopravováno pásovou dopravou přímo 

z třídírny od dodavatele Sokolovská uhelná a.s. V roce 2004 bylo zahájeno 

spoluspalování uhlí s dřevní štěpkou do 20 % množství uhlí na fluidních kotlích. 

Modernizace elektrárny také zasáhla do způsobu ukládání odpadů. Hydraulické 

plavení produktů po spalování do sousedního vytěženého lomu bylo postupně od roku 

1995 nahrazováno pasovou dopravou do prostoru bývalého lomu Silvestr do 

vybudovaných kazet pro ukládání stabilizátu. Na základě výsledků komplexních 

náročných zkoušek po prokázání ekologické nezávadnosti a technických vlastností 

materiálů vystavil Technický a zkušební ústav stavební Praha certifikáty stavebních 

výrobků. V současné době je ETI držitelem tří platných certifikátů na tyto stavební 

výrobky: 
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• Stabilizát z fluidního popela pro vyplňování vytěžených povrchových důlních 

prostor a tvarové úpravy reliéfu krajiny při rekultivačních pracích.  

• Stabilizát z popela a energosádrovce pro vyplňování vytěžených povrchových 

důlních prostor a tvarové úpravy reliéfu krajiny při rekultivačních pracích.   

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

pozemních komunikací. 

• Struska pro vyplňování vytěžených povrchových důlních prostor. 

2.8.2. Hodonín (EHO) 

Elektrárna Hodonín patří mezi nejstarší provozované elektrárny v České republice. 

Byla postavena ve dvou etapách v letech 1951–1957. Výběr lokality pro její výstavbu 

vycházel z místních podmínek, blízkosti lignitového dolu a řeky Moravy. S využitím 

lignitu s 45% obsahem vody pro práškové spalování nebyly v 50. letech žádné zkušenosti, 

proto souběžně se zpracováním projektové dokumentace elektrárny probíhaly i zkoušky 

s předsoušením a mletím lignitu. K datu uvedení elektrárny do provozu se podařilo 

technické problémy vyřešit, i když v některých obdobích se zde spalovalo sokolovské 

hnědé uhlí. 

V letech 1992–1997 proběhla výstavba dvou fluidních kotlů, každého o výkonu 

170 t/h páry. Problémy odpadních vod a popelovin z nových kotlů byly vyřešeny 

společným ukládáním na složišti. Po skončení rekonstrukcí došlo k podstatnému snížení 

vlivu na životní prostředí, například emise škodlivin v kouřových plynech poklesly na 

desetinu. 

Ze spalovacích procesů probíhajících při výrobě elektřiny a tepla vznikají vedlejší 

energetické produkty, které se stávají za předpokladu splnění technických a zákonných 

podmínek surovinou pro další zpracování a výrobu: Suchý ložový popel (certifikovaný 

produkt pod názvem RESAN EHO, částečně nahrazuje písek a zeminu a dá se využít pro 

zásypy výkopů, výrobu betonových směsí apod.),Stabilizát (certifikovaný produkt pod 

názvem REHAS EHO a REHAS II EHO, je popelová malta a dá se využít pro výstavbu 

hrázových těles, vrovnání terénních nerovností apod. a Úletový popílek (necertifikovaný 

produkt, není nebezpečný a dá se využít pro výrobu betonových směsí, cemento-
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popílkové suspenze, jako přídavek pro výrobu hurd apod.) Tyto "Vedlejší energetické 

produkty" z fluidního spalování jsou využívány hlavně ve stavebnictví. 

2.8.3. Ledvice (ELE) 

Elektrárna Ledvice leží na úpatí východní části Krušných hor, mezi lázeňskými 

městy Teplice a Bílina. Postavena byla v letech 1966–1969 a měla celkový výkon 

640 MW.  

V letech 1996–1998 proběhla generální oprava turbíny bloku č. 4 a výstavba 

fluidního kotle. 1.11. 1998 byl zahájen zkušební provoz bloku č. 4, jako energetického 

zdroje v blokovém uspořádání turbíny s fluidním kotlem. 

V elektrárně Ledvice je spalováno hnědé uhlí o výhřevnosti 11–13 MJ/kg z dolů 

Bílina. Uhlí je dopravováno přímo pásovými dopravníky ze sousední úpravny uhlí 

Ledvice  

Vedlejší energetické produkty z této elektrárny jsou využívány zejména 

ve stavebnictví a k rekultivaci dolu Fučík. Touto surovinou je stabilizát, který vzniká 

z koncového produktu odsíření, popílku a vody v míchacím zařízení. 

2.8.4. Poříčí (EPO) 

Organizační jednotka Elektrárny Poříčí sestává ze dvou provozů, a to z Elektrárny 

Poříčí II a Teplárny Dvůr Králové. 

Tato elektrárna je umístěna v malebné krajině Trutnovska, na úpatí nejvyšších 

českých hor Krkonoš, na východním okraji města Trutnova. 

Do provozu byla uvedena v roce 1957. Původně zde bylo instalováno šest kotlů 

s jednotkovým výkonem 125 tun páry/hodinu. Čtyři z původních šesti kotlů jsou nyní 

nahrazeny dvěma kotli fluidního typu 

Vedlejší energetické produkty z tohoto provozu představuje: 

• Popílek z fluidního spalování pro uzavírání a rekultivaci skládek a variantní zemní 

konstrukce 

• Popílek pro násypy a zásypy 
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• Stabilizovaný popílek pro tvarové úpravy krajiny 

V této elektrárně je také vybodováno zařízení pro odběr suchého popílku. 

2.8.5. Produkce fluidního popílku společností ČEZ 

Celková produkce fluidních popílků v provozech společnosti ČEZ a. s. byla v roce 

2011 kolem 300 tisíc tun. Z toho více než polovinu představuje produkce elektrárny 

Tisová, čtvrtinu fluidní kotle v elektrárně Ledvice. Zbytek je poměrně rovnoměrně 

z provozů Poříčí a Hodonín. 

V loňském roce bylo z provozu Tisová využito přibližně 10,5 % a to na stabilizaci 

zemin, lesní cesty, povodňové hráze a výstavbu kazet sloužících k ukládání odpadů 

A.S.A. Z Provozu Poříčí bylo využito více než 65 % a většina do výroby pórobetonu. 

Pouhých 7,5 % fluidního popílku vzniklého v provozu Hodonín bylo dále použito, a to 

na stavbu protipovodňové hráze. Z provozu Ledvice bylo použito téměř nepatné množství 

nedosahující ani jednoho procenta produkce.  

 

Obr.  9: Rozložení produkce fluidních popílků v ČR v rámci skupiny ČEZ 

2.9. Souhrn produkce VEP  

Celkově se ve výše vypsaných elektrárnách vyprodukuje 10 mil. tun vedlejších 

energetických produktů (VEP). V Tab. 1 je uvedeno procentuální rozdělení vedlejších 

produktů z jednotlivých elektráren. 
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Tab. 1: Procentuální podíl produkce VEP v jednotlivých elektrárnách společnosti ČEZ a.s. 

Jak je patrno z tabulky majoritní podíl z množství VEP zastupuje popílek, a to z více 

než 60 %. Asi pětinu představuje produkce energosádrovce a kolem 10 % představuje 

struska. Tyto poměry jsou zobrazeny na Obr.  10. Na Obr.  11 je zobrazeno procentuální 

zastoupení produkce popílku v jednotlivých elektrárnách.  

 

Obr.  10: Poměr produkce jednotlivých VEP 

 

Obr.  11: Procentuální zastoupení produkce popílku v jednotlivých elektrárnách 

EMĚ ECH EPO ETI EDE EHO ELE EPR EPC ETU CELKEM

Popílek 7.6 6.7 0.6 2.2 3.0 0.6 4.7 19.0 18.2 3.4 65.8

Struska 0.7 1.7 0.2 1.0 0.5 0.1 1.8 2.7 3.2 0.6 12.4

Energosád
rovec

1.5 3.0 0.0 0.3 0.3 0.5 0.7 10.3 3.4 1.8 21.8

CELKEM 9.7 11.3 0.8 3.5 3.8 1.1 7.3 32.0 24.8 5.8 100.0
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ECH

EPO

ETI

EDE

EHO

ELE

EPR

EPC

ETU



DISERTAČNÍ PRÁCE               Ing. Denisa Jančaříková 

 

39 
 

Vedlejší energetické produkty je možné využívat v různých odvětvích stavebního 

průmyslu. V Tab. 2 jsou uvedeny procenta zastoupení produkovaných VEP v daných 

oblastech stavebnictví. Na Obr.  12 jsou znázorněna procenta uplatnění VEP. 

 

Tab. 2: Procentuální podíl použití VEP z jednotlivých elektráren společnosti ČEZ a.s. 

 

Obr.  12: Procentuální vyjádření uplatnění VEP 

Jak je patrné z grafů, představuje popílek majoritní podíl vedlejších energetických 

produktů (VEP). Graf na Obr.  12 ukazuje použití VEP a je vidět, že 70 % jich je uloženo 

EMĚ ECH EPO ETI EDE EHO ELE EPR EPC ETU CELKEM

beton, cement,
pórobeton, 
cihlářské 
výrobky

1,4 2,0 0,2 0,0 1,5 0,1 0,7 0,0 0,3 0,0 6,2

komunikace –
stabilizát, 
granulát,…

0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,7

povrchové doly 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 6,5 31,8 21,9 5,8 69,0

hlubinné doly 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2

asanace a
rekutlivace 
postižených 
území

6,8 8,1 0,6 0,0 0,7 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 17,3

sádrokartonové 
desky, sádra,
cement

1,2 0,6 x x 0,3 x x 0,2 1,4 0,0 3,7

sklad EGS 0,3 0,7 x x 0,0 x x 0,0 0,9 0,0 1,9

6%

1%

69%

1%

17%

4% 2%

Použití VEP

stavební hmoty

stabilizát

povrchové doly

hlubinné doly

rekultivace

užití energosádrovce

sklad EGS
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na skládkách v povrchových a hlubinných dolech, zatímco pouhých 13 % je využito při 

výrobě stavebních hmot. Z toho 6 % představuje samotný energosádrovec a 1 % 

stabilizát.  

2.10. Normativní požadavky 

 Popílek používaný do betonu musí splňovat parametry, které vyžaduje norma 

ČSN EN 450-1: „Popílek do betonu – Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody“. 

V této zprávě jsou shrnuty požadavky této normy. (32) 

2.10.1. Požadavky normy ČSN EN 450–1 

Tato norma definuje popílek jako: jemný prášek převážně z kulovitých sklovitých 

částic, které vznikají při spalování práškového uhlí samotného, nebo i se 

spoluspalovaným materiálem. Má pucolánové vlastnosti a sestává převážně z SiO2 a 

Al2O3 a který:  

− se získává elektrostatickým nebo mechanickým odlučováním z plynů 

topenišť elektráren otápěných; a 

− a může se před jeho použitím upravovat například tříděním, výběrem, 

proséváním, sušením, smícháváním, mletím nebo snižováním uhlíku nebo 

kombinací těchto procesů ve vhodném výrobním zařízení. Takto upravený 

popílek může sestávat z popílků z různých zdrojů, přičemž každý popílek 

musí vyhovovat definici ze začátku odstavce. 

Popílek ze spaloven komunálního a průmyslového odpadu nevyhovuje definici této 

normy. 

Norma také specifikuje ustanovení pro popílek ze spoluspalování. 

Spoluspalovanými materiály k práškovému uhlí mohou být: rostlinné materiály (dřevěné 

třísky, sláma, olivové skořápky, jiná rostlinná vlákna), surové dřevo a vypěstovaná 

biomasa, masokostní moučka, městské odpadky, papírový odpad, ropný kos a popílek 

z tekutého a plynného paliva.  

Popílky vzniklé spalováním samostatného uhlí i popílky získané ze spoluspalování 

musí splnit požadavky uvedené v následujících podkapitolách. 
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2.10.2. Požadavky normy na chemické vlastnosti 

2.10.2.1. Ztráta žíháním 

Ztráta žíháním se musí stanovit podle zásad metody uvedené v EN 196-2 s tím, že 

žíhání se provádí po dobu 1 hodiny a výsledek musí být v limitech uvedených níže pro 

jednotlivé kategorie: 

Kategorie A: Ne více než 5,0 % hmotnosti 

Kategorie B: Mezi 2,0 % a 7,0 % hmotnosti 

Kategorie C: Mezi 4,0 % a 9,0 % hmotnosti 

Důvodem tohoto požadavku je limitovat zbytky neshořelého uhlí v popílku. Proto 

je dostačující přímé měření množství zbytku neshořelého uhlí v popílku zjistit, že toto 

množství je limitu výše specifikované kategorie. Obsah neshořelého uhlí se stanoví podle 

ISO 10694. 

Ztráta žíháním může velmi ovlivňovat účinnost provzdušňovací přísady, proto je 

nutné vzít tuto skutečnost v úvahu při výběru kategorie pro použití v dané expoziční třídě. 

2.10.2.2. Chloridy 

Obsah chloridů, vyjádřený jako Cl- a stanovený podle EN 196-2 nesmí být větší než 

0,1 % hmotnosti 

2.10.2.3. Oxid sírový 

Obsah oxidu sírového SO3 stanovený dle EN 196-2, nesmí být větší než 3,0 % 

hmotnosti. 

2.10.2.4. Volný oxid vápenatý 

Volný oxid vápenatý se musí stanovit podle metody uvedené v EN 451-1 a nesmí 

být větší než 1,5 % hmotnosti. Jestliže obsah volného oxidu vápenatého je větší než 1,5 %, 

pak se musí popílek vyzkoušet na shodu s požadavkem na objemovou stálost. 

2.10.2.5. Aktivní oxid vápenatý 

Obsah aktivního oxidu vápenatého se musí stanovit dle EN 197-1:2011 a nesmí být 

vyšší než 10,0 % hmotnosti. Pokud celkový obsah oxidu vápenatého stanovený dle 



DISERTAČNÍ PRÁCE               Ing. Denisa Jančaříková 

 

42 
 

EN 450-1 bodu 5.2.1 není vyšší než 10,0 % hmotnosti, požadavek na aktivní oxid 

vápenatý lze považovat za splněný. 

2.10.2.6. Aktivní oxid křemičitý 

Při počátečních zkouškách typu popílku ze spoluspalování obsah aktivního oxidu 

křemičitého, jak je definován a popsán v EN 197-1 nesmí být menší než 25 % hmotnosti. 

Popílek získaný spalováním jen práškového uhlí lze považovat za vyhovující tomuto 

požadavku.  

2.10.2.7. Oxid křemičitý (SiO2), oxid hlinitý (Al2O3) a oxid železitý 

(Fe2O3) 

Celkový obsah těchto tří oxidů musí být stanoven dle normy EN 196-2 a nesmí být 

menší než 70 %. Popílek získaný spalováním jen práškového uhlí lze považovat 

za vyhovující tohoto požadavku.  

2.10.2.8. Celkový obsah alkálií 

Stanovuje se dle EN 196-2 a přepočtený na Na2O (ekvivalentní) nesmí být větší než 

5 % hmotnosti. Popílek získaný spalováním jen práškového uhlí lze považovat za 

vyhovující tohoto požadavku. 

2.10.2.9. Oxid hořečnatý 

Při počátečních zkouškách popílku ze spoluspalování musí být obsah oxidu 

hořečnatého (MgO) stanoven podle EN 196-2 a nesmí být větší než 4 % hmotnostní. 

Popílek získaný spalováním jen práškového uhlí lze považovat za vyhovující tohoto 

požadavku. 

2.10.2.10. Rozpustný fosforečnan 

Obsah rozpustného fosforečnanu, vyjádřeny jako oxid fosforečný (P2O5) se musí 

stanovit podle metody uvedené v ISO 29581-2 a nesmí být větší než 5,0 % hmotnosti. 

Popílek získaný spalováním jen práškového uhlí lze považovat za vyhovující tohoto 

požadavku. U popílků ze spoluspalování je potřeba postupovat dle metody uvedené 

v příloze C normy EN 450-1 a nesmí být vyšší než 100 mg/kg. 



DISERTAČNÍ PRÁCE               Ing. Denisa Jančaříková 

 

43 
 

2.10.3. Požadavek normy na fyzikální vlastnosti 

2.10.3.1. Jemnost 

Jemnost popílku musí být vyjádřena v % zůstatku popílku při prosévání ní na sítě 

0,045 mm. Jemnost se musí stanovit proséváním za mokra podle EN 451-2 nebo proudem 

vzduchu podle EN 933-10 a musí být v limitech pro příslušné kategorie: 

Kategorie N: Jemnost nesmí přesáhnout 40 % hmotnosti a nesmí kolísat o více než 

± 10 % deklarované hodnoty. 

Kategorie S: Jemnost nesmí přesáhnout 12 % hmotnosti.  

V případě pochybností je jako referenční metoda považováno prosévání za mokra. 

2.10.3.2. Index účinnosti 

Příprava normalizovaných maltových trámečků a stanovení pevnosti v tlaku se 

provádí dle EN 196-1. Index účinnosti po 28 dnech a 90 dnech musí být nejméně 75 %, 

resp. 85 %.  

2.10.3.3. Objemová stálost 

Objemová stálost (roztažnost) se stanoví na cementové kaši zhotovené z 30 % 

popílku a 70 % referenčního cementu podle EN 196-3 a nesmí být větší než 10 mm.  

Pokud obsah volného oxidu vápenatého, stanoveného podle bodu 5.2.5 normy 

EN 450-1 nepřevyšuje 1,5 % hmotnosti, lze považovat popílek za vyhovující tomuto 

požadavku. 

2.10.3.4. Měrná hmotnost 

Měrná hmotnost se musí stanovit podle EN 196-6 a nesmí se lišit o více něž 

± 200 kg/m3 od hodnoty deklarované výrobcem. 

2.10.3.5. Počátek tuhnutí 

Počátek tuhnutí se stanoví na cementové kaši zhotovené z 25 % popílku a 75 % 

zkušebního cementu podle EN 196-3 a nesmí být více než dvakrát delší v porovnání se 

začátkem tuhnutí na zhotoveném 100 % (hmotnosti) referenčního cementu. Požadavky 

na počátek tuhnutí uvedené v EN 197-1, se musí dosáhnout při zkoušení samotného 
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referenčního cementu. Popílek získaný spalováním jen práškového uhlí lze považovat za 

vyhovující tomuto požadavku.  

2.10.3.6. Požadavek na množství vody 

Požadavek na množství vody pro popílek s jemností kategorie S se musí stanovit 

metodou uvedenou v příloze B normy a nesmí být větší než 95 % zkušebního cementu 

samotného 

Pro popílek s jemností kategorie N tento požadavek není uplatňován. 

2.10.4. Další požadavky 

2.10.4.1. Požadavky na trvanlivost 

Složení a úprava popílku musí být takové, aby bylo možné vyrábět trvanlivý beton 

(viz EN 206-1) s popílkem. Pokud popílek vyhovuje definici uvedené v bodě 3.2 normy 

EN 450–1 a splňuje požadavky na chemické vlastnosti uvedené v bodě 5.2 normy 

EN 450-1 a splňuje požadavky na fyzikální vlastnosti uvedené v bodě 5.3 normy   

EN 450-1, lze předpokládat, že vyhovuje požadavkům na trvanlivost.  

Při některých aplikacích, zvláště v drsnějších podmínkách prostředí, výběr 

kategorie popílku může mít vliv na trvanlivost betonu, např. odolnost proti mrazu a proti 

alkalické reakci. V takových případech výběr kategorie popílku musí splňovat příslušné 

normy a předpisy platné v místě použití.  

2.10.4.2. Uvolňování nebezpečných látek a radioaktivního záření 

Popílek nesmí obsahovat látky, které by po uvolnění z betonu byly nebezpečné pro 

zdraví, hygienu a životní prostředí. V tomto případě je také potřeba přihlédnout 

k národním požadavkům v místě použití popílku, a to jmenovitě na popílky, vyluhování 

betonu vyrobeného s popílkem, nebo spoluspalovaného materiálu.  

2.10.5. Mezní hodnoty pro jednotlivé výsledky  

V Tab. 3 je uveden přehled vlastností popílků požadovaných v ČSN EN 450-1 a 

jejich mezní hodnoty.  
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Tab. 3: Mezní hodnoty pro jednotlivé vlastnosti popílků  

Mezní hodnoty jednotlivých výsledků
7,0 % hmotnosti (kategorie A)
9,0 % hmotnosti (kategorie B)
11,0 % hmotnosti (kategorie C)
45 % hmotnosti (kategorie N)
13 % hmotnosti (kategorie S)

3
± 15 % procentních bodů z 
deklarované hodnoty (jen u kategorie 
N)

4 0,10 % hmotnosti
5 1,6 % hmotnosti
6 11,0 % hmotnosti
7 3,5 % hmotnosti
8 65 % hmotnosti
9 5,5 % hmotnosti

10 5,5 % hmotnosti
11 11 mm

28 dnech 70%
90 dnech 80%

13 ± 225 kg/m3 od deklarované hodnoty

14
2,25 krát déle než počátek tuhnutí 
cementu bez popílku

15 97 % (jen kategorie S)

Celkový obsah alkálií (horní mezní hodnota)

Vlastnost

1 Ztráta žíháním

2 Jemnost (horní mezní hodnota)

Variabilita jemnosti (dolní a horní mezní hodnota)

Chloridy (horní mezní hodnota)
Volný oxid vápenatý (horní mezní hodnota)
Aktivní oxid vápenatý (horní mezní hodnota)
Oxid sírový (horní mezní hodnota)
Oxid křemičitý + oxid hlinitý + oxid železitý (dolní mezní 

Požadavek na množství vody (horní mezní hodnota)

Oxid hořečnatý (horní mezní hodnota)
Objemová stálost (horní mezní hodnota)

12 Dolní mezní hodnota Indexu účinnosti po

Variabilita měrné hmotnosti (dolní a horní mezní 
hodnota)

Počátek tuhnutí (horní mezní hodnota)
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3. CÍL PRÁCE 

Disertační práce je zaměřena na modifikaci elektrárenských popílků za účelem 

zvýšení jejich vazného potenciálu při použití do betonu. Elektrárenský popílek je polutant 

vznikající při spalování uhlí v tepelných elektrárnách a svým složením a chováním jej lze 

efektivně použít jako částečnou náhradu cementu při výrobě betonu. Takto se děje již více 

než 80 let. Trendem posledních let je ovšem hledání možností modifikace popílků, tak 

aby se jejich aktivita maximalizovala. Metod aktivace popílků je hned několik 

od chemické přes termickou až po mechanickou. Způsoby mechanické aktivace popílků, 

kterými se tato práce zabývá jsou třídění popílku na frakce, mísení těchto frakcí a mletí. 

Při třídění jsou získávány různé frakce popílku, na nichž je možné sledovat vztah mezi 

velikostí částic a jejich složením a chováním v cementových kompozitech. K mísení 

jednotlivých frakcí popílku se přistupuje zejména za účelem získání maximálně hutné 

struktury, kdy jsou frakce míseny tak, aby výsledná křivka zrnitosti co nejvíce kopírovala 

ideální křivku zrnitosti (např. dle Andersena a Andreasena nebo dle Funka). V případě 

mletí je velkou výhodou zpracování celého objemu produkovaného popílku, avšak 

za cenu energie, která je potřeba k rozmělnění zrn.  

Hlavním cílem této práce je sledovat vliv mechanické aktivace na vlastnosti jednak 

popílků, ale hlavně na fyzikálněmechanické vlastnosti betonů, v nichž je část cementu 

nahrazena právě upravenými popílky. Zhodnotit nejen samotnou reaktivnost upravených 

popílků stanovením pucolánové aktivity, ale také jejich komplexní vliv na chování 

čerstvého betonu a vlastnosti ztvrdlého betonu.  

Dosažené experimentální výsledky vyhodnotit a popsat přínos pro praxi a pro 

rozvoj stavebně materiálového inženýrství. 
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4. METODIKA PRÁCE 

4.1. Etapa I – Výběr surovin 

V první etapě bylo zapotřebí vybrat vhodné suroviny. Zejména byl kladen důraz na 

výběr popílků. Výběr popílků probíhal ze dvou hledisek. Prvním hlediskem byl výběr 

na základě znalosti nejen aktuální produkce popílků z jednotlivých zdrojů, ale také 

případné změny v budoucnu. Druhým kritériem byla samozřejmě vhodnost popílků pro 

použití do cementových kompozitů, resp. betonu na základě normových požadavků. 

V této fázi byly do práce zahrnuty také fluidní popílky, které sice norma nepřipouští, 

ovšem předchozí zkušenosti s jejich chováním v cementových kompozitech dávají naději 

na možné použití. Na vybraných surovinách byly provedeny zkoušky jejich vlastností. 

U cementu bylo stanoveno chemické složení, měrná hmotnost, měrný povrch, 

granulometrie a ověření pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku ve stáří 2 a 28 dní. U popílků 

byla stanoveno chemické složení, měrná hmotnost, měrný povrch, granulometrie, 

mineralogické složení, pucolánová aktivita a index účinnosti. V případě 

superplastifikační přísady byl brán zřetel na doporučení výrobce. U kameniva byl 

proveden sítový rozbor a stanovení objemové hmotnosti. Schéma etapy je na Obr.  13.  
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Obr.  13: Schéma Etapy I 
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4.2. Etapa II – Úpravy popílku – třídění a mletí 

Ve druhé etapě byl vybraný popílek modifikován dvěma způsoby. Prvním 

způsobem bylo mletí. Mletí proběhlo v průmyslovém mlýně na 5 různě dlouhých dob 

mletí. Na mletých popílcích byla stanovena granulometrie, měrný povrch, pucolánová 

aktivita, index účinnosti a studium mikrostruktury. Druhým způsobem modifikace bylo 

mísení popílků z jednotlivých sekcí elektrostatických odlučovačů s cílem získat směs 

s optimální granulometrií. Po smísení byla granulometrie ověřena pomocí laserového 

granulometru. Schéma druhé etapy je na Obr.  14.  

 

Obr.  14: Schéma Etapy II 
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4.3. Etapa III – Ověření účinnosti mechanické aktivace popílků při 

jejich použití do betonu 

V této etapě bylo provedeno ověření účinnosti upravených popílků. Ověření 

proběhlo na dvou úrovních. Chování systému popílek-cement z hlediska reologie bylo 

provedeno na cementovo-popílkových pastách. Dále byly z vybraných surovin navrženy 

receptury betonů, na nichž bylo sledováno chování v čerstvém i ztvrdlém stavu. 

Na čerstvém betonu byla stanovena konzistence sednutím kužele a objemová hmotnost a 

také bylo sledováno smrštění v prvních 48 hodinách tuhnutí a tvrdnutí betonu. Na 

ztvrdlém betonu byla stanovena pevnost v tlaku ve stáří 7, 28, 90 a 180 dní, ve stejném 

stáří byla stanovena také objemová hmotnost. Dále byla stanovena hloubka průsaku 

a odolnost vůči působení chemickým rozmrazovacím látkám ve stáří 28 a 90 dní. Schéma 

třetí etapy je na Obr.  15. 
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Obr.  15: Schéma Etapy III 
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5. POPIS POSTUPŮ A PROVÁDĚNÝCH ZKOUŠEK 

5.1. Chemické složení 

Chemické analýzy byly provedeny v laboratořích LABTECH s.r.o. U vzorků 

popílku byla stanovena ztráta žíháním a obsahy SiO2, CaO, Al2O3 a Fe2O3. Tato stanovení 

byla provedena dle ČSN EN 196-2 (33) na niž odkazuje ČSN EN 450-1. (32) 

U cementu byla stanovena ztráta žíháním a obsah chloridů, síranů a alkálií 

(vztaženo na Na2O ekv.).  

5.2. Stanovení měrné hmotnosti – pyknometrickou metodou 

Postup pro stanovení měrné hmotnosti cementu určuje norma ČSN 72 2113. (34)  

Modifikací tohoto postupu byla stanovena měrná hmotnost popílků. Postup je 

v obou případech velmi podobný, pouze u stanovení pro popílek není potřeba provádět 

fázi s nereaktivní kapalinou a během celého pokusu je použita pouze destilovaná voda. 

Postup je následující: Suchý zvážený pyknometr (m1) se naplní destilovanou vodou 

a zváží se (m2). Poté se voda z pyknometru vyleje, pyknometr se vysuší a naplní 

kapalinou, která nereaguje s cementem – v našem případě bezvodným etylalkoholem. 

Plný pyknometr se opět zváží (m3). Po zvážení se pyknometr vyprázdní, vyčistí, vysuší a 

přesně se do něj naváží 2 g až 3 g cementu (popílku) (m), vysušeného při teplotě 105 °C 

po dobu 2 hodin. Poté byl vzorek převrstven měřící kapalinou (resp. vodou) a opatrným 

otáčením pyknometru za současného poklepávání byl ze vzorku uvolněn vzduch. 

Po uvolnění vzduchových bublinek se pyknometr doplní kapalinou a zváží se (m4). 

Dle výpočetního vztahu Rov. 5 (resp. Rov. 6) se stanoví měrná hmotnost v g/cm3. 

! = "
" − �"$ −"%� ∙

"% −"&
"
 −"&

 

Rov. 5: Výpočet měrné hmotnosti cementu 

! = "
" − �"$ −"%� 

Rov. 6: Výpočet měrné hmotnosti popílku 
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5.3.  Stanovení měrného povrchu – permeabilní metoda (dle Blaina) 

Tato metoda byla použita u popílků i u cementu. Stanovení bylo provedeno dle ČSN 

EN 196-6. (35) Měrný povrch je vypočten z času, který je potřebný pro průtok určitého 

množství vzduchu zhutněným cementovým lůžkem dané velikosti a porozity. Nejprve je 

nutné připravit cementové (popílkové) lůžko. Dle Rov. 7 (kde ρ je měrná hmotnost vzorku 

a V objem cementového/popílkového lůžka) je vypočteno množství vzorku potřebné 

k dosažení požadované porozity e =0,500.  

"& = 0,500 ∙ ! ∙ ) 

Rov. 7: Výpočet hmotnosti vzorku pro stanovení jemnosti mletí 

Na dno průtokové komory je umístěna perforovaná destička a pečlivě překryta 

filtračním papírkem. Odvážené množství vzorku (m1) se beze ztrát vsype do komory. 

Poklepáním se urovná horní plocha vzorku. Na urovnaný vzorek je uložen filtrační 

papírek. Pomocí pístu je vzorek stlačen, aby bylo dosaženo požadované porozity.  

Do kuželového hrdla na horní straně manometru je vložena průtoková komora 

uzavřená zátkou. Kohout je otevřen a lehkým nasáváním se natáhne kapalina k horní 

značce. Kohout se uzavře a sejme se zátka. Měří se čas t mezi dosažení prostřední a spodní 

značkou. Na stejném vzorku je proveden zkouška dvakrát. Hodnota měrného povrchu je 

stanovena dle Rov. 8. 

� = 52,43 ∙ * ∙ √,
! 	[."
 /⁄ ] 

K… konstanta přístroje [-] 
t…čas [s] 
ρ…měrná hmotnost vzorku [g/cm3] 

Rov. 8: Výpočet měrného povrchu cementu/popílku 

5.4. Granulometrie jemných částic 

Pro stanovení granulometrie byl vybrán laserový granulometr MASTERSIZER 

2000 britského výrobce Malvern s dispergační jednotkou Hydro 2000 MU. Tento přístroj 

dnes ve velké míře nahrazuje prosévací zařízení, jenž vyžadují normy ČSN EN 450-1 a 

ČSN EN 933-10. Pro provádění této zkoušky platí mezinárodní norma ISO 13 320.  
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Technika laserové difrakce je založena na principu, kdy částice, které přijdou do 

cesty laserovému paprsku rozptýlí jeho světlo pod úhlem, který přímo souvisí s jejich 

velikostí. S klesající velikostí částic, rozptylující úhel logaritmicky roste. Velké částice 

rozptylují světlo v úzkém úhlu s vysokou intenzitou, zatímco malé částice rozptylují 

v širším úhlu, ale s nízkou intenzitou.  

 

Obr.  16: Schéma funkce laserového granulometru MASTERSIZER 2000 

Rozsah měřitelných velikostí je přímo závislý na schopnosti změřit úhly různých 

rozsahů. Moderní přístroje provádějí měření v rozsahu úhlů od 0,02° do 135°. 

Logaritmicky seřazená detekce, kde jsou detektory seskupeny blízko sebe v širokých 

úhlech, vykazuje optimální citlivost.  

5.5. Stanovení pevnosti cementu 

Stanovení pevnosti cementu se řídí normou ČSN EN 196-1. (36) 

Metoda určuje stanovení pevnosti v tlaku a pevnosti v tahu za ohybu na zkušebních 

tělesech tvaru trámečku o rozměrech 40×40×160 mm. Tělesa jsou zhotovena ze záměsi 

plastické malty obsahující jeden hmotnostní díl cementu, tři hmotnostní díly 

normalizovaného písku CEN a půl dílu vody. Stanovení pevností probíhá ve stáří 2 a 

28 dní. Pevnost cementu v tlaku je vypočtena dle Rov. 9 
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23 = 43
1600	[6��] 

Fc… nejvyšší zatížení vynaložené při porušení [N] 

Rov. 9: Výpočet pevnosti v tlaku cementu 

5.6. Index účinnosti 

Index účinnosti se stanovuje u popílků dle normy ČSN EN 450-1. Stanovení se 

provádí na normalizovaných maltových trámečcích vyrobených dle ČSN EN 196-1 s tím, 

že 25 % množství cementu je nahrazeno popílkem. Zároveň jsou vyrobeny referenční 

vzorky čistě z cementu. Vzorek vyhoví, pokud jeho pevnost v tlaku po 28 dnech 

(resp. 90 dnech) dosáhne minimálně 75 % (resp. 85 %) pevnosti referenční receptury. 

Pevnosti v tlaku jsou vypočteny dle Rov. 9.  

5.7. Pucolánová aktivita 

Pucolánová aktivita byla stanovena dle modifikovaného Chapelle testu. Principem 

této metody je reakce popílku s hydroxidem vápenatým (Ca(OH)2) a stanovení množství 

nezreagovaného hydroxidu vápenatého (Ca(OH)2) roztokem kyseliny chlorovodíkové 

(HCl) za přítomnosti sacharózy. 

Postup stanovení: Do autoklávu je navážen přežíhaný oxid vápenatý (CaO), 

zkoušený vzorek popílku a destilovaná voda (bez obsahu CO2). Autokláv je uložen do 

sušárny a udržován po dobu 24 hodin při teplotě 93 °C za stálého míchání na magnetické 

míchačce. Celý obsah autoklávu je po vychladnutí převeden do Erlenmayerovy baňky. 

Výplach autoklávu je proveden roztokem sacharózy. Postup je doplněn pokusem na 

slepém vzorku. Pucolánová aktivita je vyjádřena jako množství Ca(OH)2, který zreagoval 

s 1 g popílku. 

5.8. Mineralogické složení – rentgenová difrakční analýza 

Mineralogické složení popílků bylo stanoveno pomocí rentgenové difrakční 

analýzy. Byla prováděna na difraktografu PHILIPS PW 1130 se stabilní vlnovou délkou 

Cu-anody = 0,15405 nm, napětí 40 kV, proud 25 mA a na difraktografu PANalytical 

Empyrean se stabilní délkou Cu-anody = 1,5406 Å, napětí 40 kV, proud 40 mA. 
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Rentgenová difrakční analýza je založena na principu znásobení intenzity 

odraženého rentgenového paprsku (dosažení maxima difraktovaných paprsků) v případě, 

že na danou krystalovou mřížku dopadá pod úhlem θ, který splňuje podmínky Braggovy 

rovnice (Rov. 10). Na rentgenografu jsou tato maxima zobrazena jako peaky (vrcholy) a 

na základě znalosti typických úhlů θ pro dané krystaly lze kvalitativně odvodit přítomnost 

daných minerálů.  

2 ∙ 7 ∙ sin ; = < ∙ = 

d…vzdálenost krystalových rovin 

θ…úhel dopadu rentgenového záření 

n…kladné celé číslo 

λ…vlnová délka záření specifická pro daný přístroj 

Rov. 10: Braggova rovnice 

5.9. Studium mikrostruktury 

Struktura mletých popílků byla studována pomocí rastrovacího elektronového 

mikroskopu MIRA3 TESCAN. 

5.10. Sítový rozbor kameniva 

Sítový rozbor kameniva byl proveden dle normy ČSN EN 933-1. (37) Kameniva 

byla podrobena sítovému rozboru na rozsahu sít 0,063 až 22 mm.  

Postup zkoušky: Nejprve je každé kamenivo o známé hmotnost (M1) zvlášť vloženo 

do nádoby a zalito dostatečným množstvím vody, tak aby byla zkušební navážka pod 

vodou. Vzorek se dostatečnou silou promíchá, aby došlo k úplnému oddělení hrudek a 

uvolnění jemných částic. Síto 0,063 mm se opatří ochranným sítem (2 mm) aby nedošlo 

k jeho poškození a obsah nádoby s rozmíchanou navážkou se vylévá na horní síto. Praní 

pokračuje tak dlouho, dokud voda protékající sítem 0,063 mm není čistá. 

Vypraný a vysušení materiál se vysype na sloupec sít. Sloupec se mechanicky třese, 

dokud se všechen materiál, který může propadnout jedním sítem, nepřemístí na další síto 

v sloupci. Poté se síta postupně odebírají a váží se materiál na nich zachycený a hmotnosti 

se zaznamenávají jako R1, R2, …,  Ri, Rn. Z jednotlivých hmotností se vypočítá zachycená 

hmotnost na každém sítě jako procento původní suché navážky dle Pro vyjádření křivky 
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zrnitosti je potřeba vypočítat celkový propad jednotlivými síty yi dle Rov. 11 a následně 

vypočítat souhrnné procento propadu jednotlivými síty Yi dle Rov. 12.  

>? = 100 ∙ 2?6&
	 [%] 

Rov. 11: Výpočet procenta zbytku na sítě 

A? = 100 −B100 ∙ 2?6&
	[%] 

Rov. 12: Výpočet souhrnného procenta propadu jednotlivými síty 

5.11. Objemová hmotnost kameniva 

Normativní požadavky na stanovení objemové hmotnosti kameniva určuje norma 

ČSN EN 1097-6. (38) 

Zkouška byla provedena modifikovaným způsobem. Stanovení byla provedena na 

kamenivu nasáklém a povrchově osušeném. Místo pyknometru byl použit kalibrovaný 

odměrný válec. Do odměrného válce je nalita voda a temperována při teplotě 22°C. Je 

zaznamenán objem V1 v cm3. Do válce je vsypán předem zvážený (M1 v g) připravený 

vzorek. Opět je zaznamenán objem V2 v cm3. 

Výpočet objemové hmotnosti kameniva je proveden dle Rov. 13 

!CCD = 6&
)
 − )& 	E

/
."%F 

Rov. 13: Výpočet objemové hmotnosti nasáklého kameniva 

5.12. Stanovení reologie cementovo-popílkové pasty 

Pro posouzení vlivu na reologii čerstvé cementové pasty byl použit rotační 

viskozimetr VISKOMAT NT. Principem zjištění viskozity cementové    

(resp. cementovo-popílkové) pasty je měření odporu, jenž pasta klade vůči míchadlu. 

Zařízení funguje tak, že do ocelového kelímku je umístěna měřená kapalina (pasta) a 

kelímek je následně osazen na otočnou osu. Do kapaliny je vnořeno míchadlo upnuté 

v hlavě přístroje. Otáčením kelímku s kapalinou dochází k vývinu točivého momentu 

působícího na míchadlo, který je zaznamenáván v přístroji.  
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5.13. Stanovení konzistence čerstvého betonu 

Konzistence čerstvého betonu byla stanovena sednutím dle normy   

ČSN EN 12350-2. (39) 

Metoda posuzuje konzistenci čerstvého betonu na základě změny tvaru po sejmutí 

kuželové formy (Abramsova kužele). Měří se rozdíl h mezi původní výškou zkušebního 

kužele a nejvyšším bodem sednuté betonové směsi.  

 

Obr.  17: Měření sednutí kužele (39) 

5.14. Stanovení objemové hmotnosti čerstvého betonu 

Objemová hmotnost čerstvého betonu se stanovuje dle normy ČSN EN 12350-6. 

(40) V mém případě byl postup mírně modifikován, a to použitím forem pro výrobu 

zkušebních těles, jako nádob pro stanovení objemové hmotnosti. Princip je ovšem stejný. 

Předem zvážené formy (m1) o rozměrech 150×150×150 mm byly naplněny čerstvým 

betonem, a to ve dvou vrstvách. Každá vrstva byla řádně zhutněna na vibračním stole. 

Poté byly naplněné formy opět zváženy (m2). Dle Rov. 14 byla vypočtena objemová 

hmotnost čerstvého betonu. 

� = "
 −"&
) 	GH/"%I 

Rov. 14: Výpočet objemové hmotnosti čerstvého betonu (40) 

5.15. Stanovení smrštění čerstvého betonu 

Pro sledování objemových změn betonu v prvních 48 hodinách zrání byla použita 

kónická forma délky 375 mm s jedním posuvným čelem. Pevné i posuvné čelo jsou 
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s betonem spojeny kotvou z výztuže J 10 335 délky 75 mm s rozříznutým a rozevřeným 

koncem. Posuvné čelo je zároveň opatřeno stojanem pro uchycení úchylkoměru 

SYLVAC S 229 s přesností 0,001 mm. Úchylkoměr má výstup do PC, kde jsou 

shromážděny hodnoty z úchylkoměru v návaznosti na čase. Schéma formy je na Obr.  18. 

 

Obr.  18: Schéma formy pro stanovení smrštění čerstvého betonu 

5.16. Stanovení pevnosti tlaku 

Pevnost v tlaku betonu se stanovuje dle normy ČSN EN 12 390-3. (41) 

Pevnost betonu byla stanovena na krychlích o rozměrech 100×100×100 mm ve stáří 

28, 60, 90 a 180 dní. Pevnost v tlaku je vypočtena dle Rov. 15. 

J3 = 4
K3

	[L ""
⁄ ] 

F…maximální zatížení při porušení [N] 

Ac…průřezová plocha zkušebního tělesa, na kterou působí zatížení v tlaku [mm2] 

Rov. 15: Výpočet pevnosti v tlaku betonu 

5.17. Stanovení objemové hmotnosti ztvrdlého betonu 

Stanovení objemové hmotnosti ztvrdlého betonu se provádí dle normy 

ČSN EN 12 390-7. (42) 
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Na základě rozměrů zkušebního tělesa je zjištěn jeho objem a po následném zjištění 

jeho hmotnosti je vyhodnocena objemová hmotnost jako poměr hmotnosti a objemu. 

zkoušeného tělesa. Objemová hmotnost D je vypočtena dle Rov. 16.  

� = "
) 	[H/ "%⁄ ] 

m…hmotnost zkušebního tělesa [kg] 

V…objem zkušebního tělesa [m3] 

Rov. 16: Výpočet objemové hmotnosti betonu 

5.18. Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou 

Hloubka průsaku tlakovou vodou byla stanovena dle normy ČSN EN 12390-8 

Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou. (43) 

Po 28 dnech zrání jsou vzorky odformovány a jedna z bočních hran se zdrsní 

ocelovým kartáček a těleso je uloženo ve vodním uložení do doby těsně před zkoušením. 

Těleso se upne do vodotlačné stolice, tak že zdrsněná strana krychle je zkušebním 

povrchem a nechá se působit vodní tlak (500 ± 50) kPa po dobu (72 ± 2) hodiny. 

Po skončení předepsané doby působení vodního tlaku je těleso vyňato ze zařízení a otřeno 

od přebytečné vody. Těleso je rozlomeno v polovině. Při lámání je těleso upevněno tak, 

aby byla plocha, na kterou působila voda, dole. Na lomové ploše je vidět průsak vody a 

tato hranice průsaku vody se označí a hloubka průsaku od zkoušeného povrchu se změří.  

5.19. Stanovení odolnosti vůči působení chemických 

rozmrazovacích látek 

Postup pro stanovení odolnosti betonu vůči působení chemických rozmrazovacích 

látek určuje norma ČSN 73 1326 ZMĚNA Z1. (44) 

Účelem zkoušky je posoudit odolnost povrchu cementových vozovek v zimním 

období při použití chemických rozmrazovacích látek. Z výsledků zkoušky je možno 

porovnat odolnosti různých cementobetonových směsí; porovnat účinnost různých 

receptur. 

Při výrobě těles je povrch zkušebního tělesa zarovnán pilovitým pohybem 

ocelového pravítka. Po odformování jsou tělesa uložena do vodního prostředí a po 
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28 dnech jsou vzorky uloženy do korozivzdorné misky. Ke vzorku je přilit 3% roztok 

chloridu sodného, tak aby vzorek byl ponořen do výšky (5 ± 1) mm. Miska se vzorkem 

je uložena na dno cyklovacího zařízení KD 20, kde je vzorek střídavě zmrazován a 

rozmrazován. Cyklus sestává ze schlazení zkušební plochy vzorku na teplotu - 15°C, na 

této teplotě se udržuje po dobu 15 minut. Pak následuje ohřev zkušební plochy na teplotu 

20°C. Na této teplotě se opět udržuje po dobu 15 minut. Celkem probíhá 4 × 25 cyklů. 

Po každém 25. cyklu je automatické zkoušení přerušeno, vzorky jsou vyjmuty z přístroje 

a následně i z misky. Proudem vody ze střičky se opatrně splaví uvolněné částice zpět 

do misky. Přebytečná kapalina se z misky slije, tak aby nedošlo k odplavení usazených 

odpadlých částic ze vzorku. Odpadlé částice se střičkou spláchnou do vysoušecí misky. 

Z té se přebytečná kapalina opět sleje a odpadlé částice se vysuší do konstantní hmotnosti 

při teplotě (105 ± 5) °C. Hmotnost odpadu se zváží (M1, M2, M3, M4). Odolnost povrchu 

cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek je dána 

hmotností odpadu na jednotku plochy dle Rov. 17, kde Mi jsou hmotnosti po 25 cyklech 

a plocha působení roztoku.  

!M =
∑6?
K 	E /

."
F 

Rov. 17: Výpočet odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických 

rozmrazovacích látek  
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6. VÝBĚR SUROVIN A STANOVENÍ JEJICH 

VLASTNOSTÍ 

6.1. Popílek 

Pro výrobu cementu, betonu nebo pórobetonu má skupina ČEZ deklarovány 

popílky z elektráren Dětmarovice (EDĚ), Mělník (EMĚ) a Počerady (EPC). Proto byly 

do této části práce zvoleny právě tyto popílky spolu s popílkem z elektrárny Tušimice II 

(ETU), jehož použití pro výrobu betonu je plánováno. U popílku Tušimice, je další velkou 

výhodou to, že elektrárna má již vybudovaný systém odběru a skladování různých frakcí 

popílku. 

Z fluidních popílků byly vybrány popílky z elektrárny Ledvice (kotel K4) (ELE) a 

Tisová (kotel K11) (ETI). Jedná se dva největší producenty fluidního popílku z elektráren 

společnosti ČEZ.  

6.1.1. Výsledky analýz 

Na popílcích byly stanoveny následující vlastnosti: 

• chemická analýza 

• měrná hmotnost 

• měrný povrch 

• mineralogické složení 

• granulometrie 

• pucolánová aktivita 

• index účinnosti.  

Výsledky stanovení chemického složení, měrné hmotnosti a měrného povrchu jsou 

uvedeny v Tab. 4. Nejvyšší obsah oxidu křemičitého má popílek EDĚ z elektrárny 

Dětmarovice, nejnižší obsah tohoto oxidu byl u fluidních popílků ELE (Ledvice) a ETI 

(Tisová). Fluidní popílky měly také nejvyšší obsah SO3 a ztrátu žíháním. Požadavkům 

normy ČSN EN 450-1+A1 vyhověly všechny popílky z klasického spalování (EDĚ, 

EMĚ, EPC, ETU).  
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Tab. 4: Chemické a fyzikální vlastnosti popílků 

Na Obr.  19 až Obr.  24 jsou vyobrazeny rentgenografy jednotlivých popílků.  

 

Obr.  19: Rentgenograf mineralogického složení popílku Dětmarovice 

EDĚ EMĚ EPC ETU ELE ETI

SiO2 % 58,6 54,8 52,3 50,6 41,6 36,0

Al2O3 % 22,8 29,7 28,9 26,3 25,3 24,7

Fe2O3 % 6,68 5,7 5,26 11,4 6,7 7,6

CaO % 2,96 1,62 1,24 2,42 17,4 15,5

Na2Oekv. % 2,78 1,86 1,89 1,63 1,23 1,14

SO3 % 0,43 0,275 0,205 0,57 3,7 3,9

ztráta žíháním 
při 1100°C

% 1,82 1,66 1,22 1,03 2,11 2,05

měrný porvch 
dle Blaina

3620 2240 2990 2150 3320 2840

měrná 
hmotnost

2,11 2,04 2,22 1,93 2,81 2,81

."

/
/
."%
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Obr.  20: Rentgenograf mineralogického složení popílku Mělník 

 

Obr.  21: Rentgenograf mineralogického složení popílku Počerady 

 

Obr.  22: Rentgenograf mineralogického složení popílku Tušimice 
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Obr.  23: Rentgenograf mineralogického složení fluidního popílku Ledvice 

 

 

Obr.  24: Rentgenograf mineralogického složení fluidního popílku Tisová 

U popílků z klasického spalování byla zjištěna přítomnost křemene, mullitu. 

U fluidních popílků byl zjištěn křemen, CaO, CS a také mullit.   

Výsledky stanovení pucolánové aktivity a indexu účinnosti jsou v Tab. 5. Na Obr.  

25 je graficky znázorněno porovnání pucolánové aktivity jednotlivých popílků. Na Obr.  

26 je vyobrazeno porovnání indexů účinnosti. Závislost indexu účinnosti na pucolánové 

aktivitě je vyobrazeno na Obr.  27.  
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Tab. 5: Výsledky stanovení pucolánové aktivity a indexu účinnosti 

 

Obr.  25: Pucolánová aktivita popílků 

 

Obr.  26: Index účinnosti popílků 

Pucolánová 
aktrivita 

Index účinnosti 

po 28 dnech [%]

EDĚ 576 76
EMĚ 684 78
EPC 749 81
ETU 683 84
ELE 660 83
ETI 598 79

Popílek "/	���
/	OPOíRHS
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Obr.  27: Vliv pucolánové aktivity na index účinnosti 

Nejvyšší pucolánovou aktivitu vykazuje popílek Počerady ovšem nejvyšší index 

účinnosti po 28 dnech dosáhl popílek Tušimice. Překvapivě vysokých hodnot ať už 

pucolánové aktivity, tak i indexu účinnosti dosáhly popílky fluidní.  

Jak je vidět na Obr.  27, u popílků z různých zdrojů nelze vyčíst přímou závislost 

indexu účinnosti na pucolánové aktivitě.  

Na popílcích byla stanovena granulometrie na přístroji MASTERSIZER 2000. 

Porovnání křivek zrnitosti jednotlivých popílků je vyobrazeno na Obr.  28. 

 

Obr.  28: Křivky zrnitosti popílků 
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Nejjemnější granulometrii vykazují popílky Dětmarovice a Tušimice jejichž křivky 

zrnitosti jsou téměř totožné. Střední velikost zrna D50 u těchto popílků je 28,6 µm 

u popílku Dětmarovice a 29,2 µm u popílku Tušimice. Nejhrubším popílkem je popílek 

Počerady. Jeho střední velikost zrna D50 je 99,4 µm. 

Na základě zjištěných vlastností jednotlivých popílků a vzhledem k předpokládané 

budoucí produkci byl vybrán popílek z elektrárny Tušimice. Přestože pucolánová aktivita 

popílku Tušimice nebyla v porovnání s ostatními zkoušenými nejvyšší, dosáhl nejvyššího 

indexu účinnosti. Dalším pádným argumentem je fakt, že elektrárna má již zaveden odběr 

a ukládání popílků z jednotlivých sekcí odlučovačů ve zvláštních silech. V následující 

podkapitole jsou uvedeny vlastnosti popílků z jednotlivých sekcí elektrostatických 

odlučovačů elektrárny Tušimice. 

6.1.2. Vlastnosti jednotlivých frakcí vybraného popílku Tušimice 

Na jednotlivých frakcích popílku Tušimice byly stanoveny tyto vlastnosti: 

• chemické složení 

• granulometrie 

• měrný povrch  

• měrná hmotnost 

• pucolánová aktivita 

• index účinnosti 

Chemické složení bylo stanoveno v laboratoři LABTECH s.r.o. dle ČSN EN 196-

2. Výsledky stanovení chemické analýzy, měrného povrchu, měrné hmotnosti, 

pucolánové aktivity a indexu účinnosti jsou uvedeny v Tab. 6. Na Obr.  29 je vyobrazena 

závislost indexu účinnosti na pucolánové aktivitě popílku. U sledovaných popílků je tato 

závislost lineární. Rozložení velikosti částic sledovaných popílků jsou na Obr.  30 až Obr.  

33. Křivky zrnitosti všech frakcí jsou na Obr.  34. 
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Tab. 6: Vlastnosti popílků ETU I, ETU II, ETU III a ETU SESYP 

Z Tab. 6 je patrná velká diverzita mezi popílky z jednotlivých sekcí. Popílek z třetí 

sekce elektrostatických odlučovačů vykazují výrazně lepší vlastnosti než popílky hrubší. 

U popílků odebraných v jednotlivých sekcí byl prokázán vliv velikosti částic popílku na 

jak na chemické složení, tak i na reaktivitu a účinnost při použití v cementových 

kompozitech. 

 

Obr.  29: Závislost indexu účinnosti na pucolánové aktivitě. 

ETU I ETU II ETU III ETU SESYP

SiO2 % 50,6 52,8 54,1 51,49

Al2O3 % 26,6 24,3 25,2 26,22

Fe2O3 % 11,4 13,1 12,7 11,78

CaO % 2,64 1,89 1,64 2,34

Na2Oekv. % 2,14 2,06 1,94 2,06

SO3 % 0,61 0,52 0,31 0,56

ztráta žíháním 
při 1100°C

% 1,15 1,00 0,85 1,11

Měrný porvch 
dle Blaina

2160 2470 3160 2310

Měrná 
hmotnost

1,87 1,99 2,11 1,96

Pucolánová 
aktivita

664 745 806 703

Index 
účinnosti

% 74,1 96,4 106,7 80,1

."

/
/
."%
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Obr.  30: Rozložení velikosti částic ETU I 

 

Obr.  31: Rozložení velikosti částic ETU II 

 

Obr.  32: Rozložení velikosti částic ETU III 
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Obr.  33: Rozložení velikosti částic popílku ETU SESYP 

 

Obr.  34:Křivky zrnitosti popílků ETU I, ETU II, ETU III a ETU SESYP 

Střední velikost zrna D50 popílků z jednotlivých sekcí se pohybují mezi hodnotami 

12,3 µm u ETU III až 81,7 µm u ETU I. 

6.2. Cement 

Pro výrobu zkušebních těles byl použit portlandský cement z produkce cementárny 

Mokrá CEM I 42,5 R. U cementu byly stanoveny následující vlastnosti: 

• chemické složení 

• měrná hmotnost 

• měrný povrch¨ 

• granulometrie 
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• pevnosti cementu v tahu za ohybu a v tlaku ve stáří 2 a 28 dní 

6.2.1. Chemické složení 

Chemická analýza byla provedena v laboratořích LABTECH s.r.o. dle ČSN EN 

196-2. Na cementu byl stanoven obsah chloridů, alkálií (jako Na2Oekv.), SO3 a ztráta 

žíháním. Výsledky chemické analýzy spolu s výsledky stanovení měrné hmotnosti a 

měrného povrchu jsou uvedeny v Tab. 7. 

 

Tab. 7: Chemické složení cementu CEM I 42,5 R 

6.2.2. Granulometrie 

Granulometrie cementu byla stanovena na laserovém granulometru 

MASTERSIZER 2000. Křivka zrnitosti je zobrazena na Obr.  35. Střední velikost zrna 

cementu (D50) je 16,9 µm. 

 

Obr.  35: Křivka zrnitosti cementu CEM I 42,5 R 

CEM I 42,5 R
Cl % 0,059

Na2Oekv. % 0,64

SO3 % 2,94

ztráta žíháním při 1100°C % 3,16

měrný porvch dle Blaina 3720

měrná hmotnost 3,15

."

/
/
."%
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6.2.3. Pevnosti cementu 

Pro stanovení zkoušky pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku byla vyrobena zkušební 

tělesa dle ČSN EN 196-2. Po odformování byla tělesa uložena ve vodním prostředí až 

do okamžiku zkoušení. Výsledné hodnoty pevností jsou uvedeny v Tab. 8. 

 

Tab. 8: Pevnosti cementu 

6.3. Kamenivo 

Pro výrobu betonu byly použito kamenivo z lokality Krčmaň. Kamenivo z této 

lokality je geologicky zařazeno k fluviálním nezpevněným sedimentům řeky Moravy, 

které tvoří deluviální písky a hlíny, spraše a sprašové hlíny a štěrky. K uložení těchto 

sedimentů došlo v kvartéru v průběhu pleistocénu. (45) 

Kamenivo frakce 0-4 bylo prané, ostatní dvě frakce byly použity bez úpravy. 

Na všech frakcích kameniva byl stanoven sítový rozbor dle ČSN EN 933-1 (37). Dále 

byla stanovena objemová hmotnost kameniva dle ČSN EN 1097-6 (38).  

6.3.1. Kamenivo 0-4  

Objemová hmotnost kameniva frakce 0-4 je 2790 kg/m3. Sítový rozbor kameniva 

je v Tab. 9. Křivka zrnitosti je vykreslena na Obr.  36. 

 

Obr.  36: Křivka zrnitosti kameniva 0-4 Krčmaň 

2 dny 28 dní
pevnost v tahu za ohybu 5,7 9,1
pevnost v tlaku 31,6 60,4

stáří
L

""
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Tab. 9: Sítový rozbor kameniva 0-4 Krčmaň 

6.3.2. Kamenivo 4-8 

Objemová hmotnost kameniva frakce 4-8 je 2630 kg/m3. Sítový rozbor kameniva 

je v Tab. 10: Sítový rozbor kameniva 4-8 Krčmaň. Křivka zrnitosti je vykreslena na Obr.  

37. 

 

Obr.  37: Křivka zrnitosti kameniva 4-8 Krčmaň 

[kg] 1,0900
[kg] 0,9931
[%] 0,0001

[%] 1,59
Kontrolní síta Celkový propad

[mm] [kg] [%] [%]

31,5 0 0,0 100
16 0 0,0 100
11 0 0,0 100

8 0 0,0 100

4 0 0,0 100
3,15 0,0865 8,6 91

2 0,1524 15,1 76
1 0,1571 15,6 61

0,5 0,2238 22,2 39
0,25 0,2017 20,0 19

0,125 0,1421 14,1 4
0,063 0,0236 2,3 2,0

39
61
81
96

98,0

Zbytky na sítě 

Hmotnost vysušené navážky - M1

Hmotnost vysušeného zůstatku na sítě 63 µm
Hmotnost propadu jemných částic na dně - P
Procento jemných částic (<63µm) - f

Celkový zbytek
[%]

0
0
0
0
0
9

24
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Tab. 10: Sítový rozbor kameniva 4-8 Krčmaň 

6.3.3. Kamenivo 8-16  

Objemová hmotnost kameniva frakce 8-16 je 2560 kg/m3. Sítový rozbor kameniva 

je v Tab. 11. Křivka zrnitosti je vykreslena na Obr.  38. 

 

Obr.  38: Křivka zrnitosti kameniva 8-16 Krčmaň 

[kg] 2,0179
[kg] 2,0107
[%] 0,0003
[%] 0,37

Kontrolní síta Celkový propad
[mm] [kg] [%] [%]

31,5 0 0,0 100
22 0 0,0 100
16 0 0,0 100
11 0,0008 0,0 100

8 0,0227 1,1 99
4 1,6597 82,2 17

3,15 0,2074 10,3 6
2 0,1082 5,4 1
1 0,0023 0,1 1

0,5 0,0046 0,2 1
0,25 0,0034 0,2 0

0,125 0,0011 0,1 0
0,063 0,0002 0,0 0,4

99
100
100

99,6

1
83
94
99
99

0

Celkový zbytek
[%]

0
0

Hmotnost vysušené navážky - M1
Hmotnost vysušeného zůstatku na sítě 63 µm
Hmotnost propadu jemných částic na dně - P
Procento jemných částic (<63µm) - f

0

Zbytky na sítě 
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Tab. 11: Sítový rozbor kameniva 8-16 Krčmaň 

6.4. Plastifikační přísada 

Pro úpravu konzistence byla použita superplastifikační přísada na bázi akrylátů 

DYNAMON SX 14 od výrobce MAPEI, s.r.o. Přísada je na bázi nesířených akrylových 

polymerů, zcela bez příměsi formaldehydu. Jedná se o tekutinu jantarové barvy 

o objemové hmotnosti 1060 ± 20 kg/m3 při teplotě 20 °C, pH je 5,5 ± 1,0 s obsahem 

sušiny 21 ± 1,1 %.  

Přísada splňuje požadavky normy ČSN EN 934-2 + A1: Přísady do betonu. (46) 

7. ÚPRAVA POPÍLKŮ 

V následujících kapitolách jsou popsány způsoby aktivací popílků. Popílek 

z klasického spalování elektrárny Tušimice byl modifikován dvěma způsoby: mletím a 

úpravou granulometrie mísením vytříděných frakcí.  

7.1. Mísení frakcí 

Pro mísení byly použity popílky ze všech tří sekcí elektrostatických odlučovačů 

prvního bloku elektrárny Tušimice 2. Dále v textu jsou označeny ETU I, ETU II a 

[kg] 5,0473
[kg] 5,0418
[%] 0,0001
[%] 0,11

Kontrolní síta Celkový propad
[mm] [kg] [%] [%]

31,5 0 0,0 100
22 0,1572 3,1 97
16 0,4115 8,2 89
11 1,4891 29,5 59

8 2,3707 47,0 12
4 0,6028 11,9 0

3,15 0,0012 0,0 0
2 0,0011 0,0 0
1 0,0042 0,1 0

0,5 0,0015 0,0 0
0,25 0,0016 0,0 0

0,125 0,0007 0,0 0
0,063 0,0001 0,0 0,199,9

Celkový zbytek
[%]

100
100
100
100
100

11
41
88

100
100

Hmotnost vysušeného zůstatku na sítě 63 µm
Hmotnost propadu jemných částic na dně - P
Procento jemných částic (<63µm) - f

0
3

Hmotnost vysušené navážky - M1

Zbytky na sítě 
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ETU III. Jako optimální křivka zrnitosti směsi popílků, byla zvolena modifikovaná křivka 

dle Funka (Rov. 18). 

���� = 	 �� − �[?\
�

�[M]
� − �[?\

�  

Rov. 18: Výpočetní rovnice mísícího poměru popílků z I., II. a III. sekce EO Tušimice 

Výpočet byl uvažován v rozmezí Dmin = 1 µm a Dmax = 250 µm a hodnota 

koeficientu q = 0,37. Pomocí algoritmu byl vypočten jako ideální mísicí poměr popílků 

ze sekcí I: II: III = 10:4:1 (dále označován mísící poměr A - MPA). Jako alternativa 

k porovnání účinnosti mísícího poměru A, byly zvoleny ještě poměry 5:4:1 (MPB) a 

0:4:1 (MPC). Ve výpočtech nebyl uvažován cement. Cílem této práce bylo nalézt mísící 

poměry mezi jednotlivými sekcemi popílků bez ohledu na použitý cement a množství 

náhrady cementu popílkem. Obě tyto skutečnosti by zavedly do systému další proměnné, 

které by vzhledem k jemnosti cementu nebylo možno zakomponovat, aniž by došlo 

k paradoxům, jako náhrada 90 % cementu popílkem, nebo použití pouze popílku z první 

sekce, který by jemnost cementu kompenzoval, avšak jeho pucolánová aktivita není 

dostatečná. Porovnání křivek zrnitostí popílků z jednotlivých sekcí odlučovačů a jejich 

směsí v porovnání s optimální křivkou zrnitosti dle Funka jsou na Obr.  39. 

 

Obr.  39 Křivky zrnitosti mísených popílků 
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Jak je patrné z Obr.  39 směsi popílku MPA a MPB kopírují požadovanou křivku 

dle Funka v oblasti 10 až 250 µm. V oblasti do 5 µm křivku dle Funka kopíruje pouze 

samostatný popílek ETU III. 

7.2. Mletí popílku 

Pro aktivaci mletím byl zvolen popílek z elektrárny Tušimice ETU SESYP. Jedná 

se o souhrnný sesyp, jenž byl odebírán v elektrárně před zavedením separace jednotlivých 

frakcí elektrostatických odlučovačů. Popílek byl mlet v kulovém průmyslovém mlýně při 

rychlostí 11 ot./min. Mlecími tělesy byly válečky o rozměrech 25x32mm, 19x24 m a 

16x20 mm. Každý z těchto typů válečků byl v dávce 30 kg. Celková hmotnost mlecích 

těles byla tedy 90 kg. Navážka popílku pro jednotlivé doby mletí byla 16 kg. Pro 

zjednodušení procesu byl určen čas mletí a hodnoty jako granulometrie a měrný povrch 

byly stanoveny až následně. Jednotlivé doby mletí byly 15, 30, 45, 60 a 75 minut. V Tab. 

12 jsou uvedeny parametry neupraveného popílků a popílků po mletí. Na Obr.  40 je 

vykreslena křivka závislosti měrného povrchu mletého popílku na době mletí. 

Tab. 12: Vlastnosti mletých popílků 

Obr.  40: Závislost měrného povrchu na době mletí 

ETU SESYP ETU 15 ETU 30 ETU 45 ETU 60 ETU 75

Měrný porvch 
dle Blaina

2310 3040 3630 4070 4370 4530

Měrná 
hmotnost

1,96 1,99 2,11 2,23 2,27 2,31

Pucolánová 
aktivita

703 751 784 796 816 783

Index účinnosti % 80,1 91,6 97,5 106,3 110,4 109,7

."
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/
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Na Obr.  40 je vykreslena účinnost mletí. Je patrné, že s rostoucím časem se 

účinnost mletí snižuje. Zatímco po 15 minutách mletí je nárůst měrného povrchu 

o 730 cm2/g, rozdíl v měrném povrchu popílku mletého 60 minut a 75 minut je 160 cm2/g. 

Cena mletí přepočtena na jednu tunu popílku je 7 Kč za minutu. V Tab. 13 jsou uvedeny 

orientační ceny mletí 1 tuny popílky a také jejich přepočet vztažen na 100 cm2/g. Cena 

mletí přepočtena na 100 jednotek získaného měrného povrchu odpovídá přímo efektivitě 

mletí, která jak již bylo zmíněno dříve s rostoucí dobou mletí klesá, a tudíž tato cena roste.  

 

Tab. 13: Cenová rekapitulace mlecího procesu 

Na Obr.  41 až Obr.  46 jsou vyobrazeny křivky rozložení velikosti částic mletých 

popílků, jejich porovnání je na Obr.  47. Porovnání křivek zrnitosti je na Obr.  48. Mletím 

se střední velikost zrna D50 snížila z 68,5 µm u ETU SESYP na 5,2 µm u ETU 75. 

 

Obr.  41: Rozložení velikosti částic popílku ETU SESYP 

doba mletí cena mletí měrný povrch

[min] [Kč] [cm
2
/g]

ETU SESYP 0  -  2310  -  - 
ETU 15 15 105 3040 730 14,4
ETU 30 30 210 3630 1320 15,9
ETU 45 45 315 4070 1760 17,9
ETU 60 60 420 4370 2060 20,4
ETU 75 75 525 4530 2220 23,6

Přírůstek měrného povrchu 

oproti nemletému [cm
2
/g]

cena za 100 cm
2
/g 

na tunu popílku [Kč]
popílek
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Obr.  42: Rozložení velikosti částic popílku ETU 15 

 

Obr.  43: Rozložení velikosti částic popílku ETU 30 

 

Obr.  44: Rozložení velikosti částic popílku ETU 45 
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Obr.  45: Rozložení velikosti částic popílku ETU 60 

 

Obr.  46: Rozložení velikosti částic popílku ETU 75 

 

Obr.  47: Rozložení velikosti částic mletých popílků – porovnání 
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Obr.  48: Křivky zrnitosti mletých popílků 

Pomocí elektronového mikroskopu byly sledovány změny tvaru a struktury zrn 

popílku. Na Obr.  49 až Obr. 54. jsou snímky mletých popílků ETU 30 a ETU 60 pořízené 

se zvětšení 1000, 5000 a 15000. Na snímcích je patrné, že při mletí došlo k rozmělnění 

velkých zrn popílku za vzniku ostrohranných skořepin nepravidelného tvaru. Při zvětšení 

5000 a 15000 jsou patrné shluky těchto skořepin.  

 

Obr.  49: Zrna neupraveného popílku ETU 

SESYP –zvětšení 1000x 

 

Obr.  50: Zrna neupraveného popílku ETU 

SESYP-zvětšení 10000x 
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Obr.  51: Mletý popílek ETU30 – zvětšení 1000x 

 

Obr.  52: Mletý popílek ETU60 – zvětšení 1000x 

 

Obr. 53: Mletý popílek ETU 30 – zvětšení 15000x 

 

Obr. 54: Mletý popílek ETU 60 – zvětšení 

15 000x 
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8. DOSAŽENÉ VÝSLEDKY 

8.1. Reologie čerstvé cementové pasty 

Pro ověření vlivu použití upravených popílků na reologii cementových kompozitů 

byla zvolena metoda stanovení torzního momentu čerstvé cementové pasty. Měření 

proběhlo na univerzálním rotačním viskozimetru VISKOMAT NT společnosti 

Schleibinger Geräte Teubert u. Greim GmbH. Podrobný popis metody je uveden 

v kapitole 5.12.  

V cementových pastách bylo 25 % cementu nahrazeno popílkem. Vodní součinitel 

byl stanoven na hodnotu 0,5 a byl počítán vzhledem k celému objemu suchých složek 

(cement + popílek). Složení cementových past je uvedeno v Tab. 14. 

 

Tab. 14: Složení cementových past 

Jednotlivé složky pasty byly dávkovány hmotnostně. Cementová pasta byla 

míchána v Hobartově laboratorní míchačce odpovídající požadavkům normy ČSN EN 

196-1. Nejdříve byly smíchány sypké složky (cement, popílek) a následně k nim byla 

přilita voda. Míchání probíhalo při nízkých otáčkách (140 ± 5 ot/min.) po dobu 3 minut. 

Poté byla pasta přelita do měřícího kelímku, který byl následně osazen do otočné nádoby 

přístroje VISKOMAT NT. V čase 5 minut od okamžiku smíchání suchých složek s vodou 

bylo zařízení spuštěno a započalo měření torzního momentu. Rychlost otáček kelímku 

byla 100 ot./min. Zároveň na kelímek působila z vnější strany chladící kapalina o teplotě 

20 °C aby byly dodrženy konstantní podmínky po celou dobu měření, tedy 90 minut. Pro 

lepší porovnání jsou vývoje torzních momentů směsí rozděleny do dvou grafů.  

ETU I ETU II ETU III
ETU 

SESYP
ETU 15 ETU 30 ETU 45 ETU 60 ETU 75

REF 300 150  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
ETU I 225 150 75  -  -  -  -  -  -  -  - 
ETU II 225 150  - 75  -  -  -  -  -  - 
ETU III 225 150  -  - 75  -  -  -  -  -  - 
ETU MPA 225 150 50 20 5  -  -  -  -  -  - 
ETU MPB 225 150 37,5 30 7,5  -  -  -  -  -  - 
ETU MPC 225 150  - 60 15  -  -  -  -  -  - 
ETU SESYP 225 150  -  -  - 75  -  -  -  -  - 
ETU 15 225 150  -  -  -  - 75  -  -  -  - 
ETU 30 225 150  -  -  -  -  - 75  -  -  - 
ETU 45 225 150  -  -  -  -  -  - 75  -  - 
ETU 60 225 150  -  -  -  -  -  -  - 75  - 
ETU 75 225 150  -  -  -  -  -  -  -  - 75

MNOŽSTVÍ [g]

RECEPTURA
CEMENT VODA

POPÍLEK
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Na Obr.  55 jsou vykresleny hodnoty tříděných popílků a jejich směsí. Hodnoty 

mletých popílků jsou znázorněny na Obr.  56. 

 

Obr.  55: Vykreslení torzních momentů past s tříděnými popílky 

U tříděných popílků dosahoval nejvyšší hodnoty torzního momentu, a tedy 

nejmenší zpracovatelnosti popílek ETU I. Jedná se o nejhrubší popílek s nejvyšší ztrátou 

žíháním, čímž se dalo toto chování předpokládat. Smícháním této frakce s ostatními 

jemnějšími frakcemi se hodnoty torzního momentu dostaly pod hodnoty referenční 

receptury. Trend vývoje torzního momentu je u cementové pasty rozdílný od past 

cementovo-popílkových. Zatímco receptura REF má postupně stoupající tendenci, 

receptury s popílky měly v okamžiku spuštění výrazně vyšší hodnotu, která postupně 

klesala. Hodnoty se ustálily přibližně v čase 40 minut. 
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Obr.  56: Vykreslení torzních momentů past s mletými popílky 

Podobné chování jako tříděné popílky vykazují také mleté popílky. Nejvyšší 

hodnoty dosáhl popílek ETU SESYP, postupně se hodnoty torzního momentu snižovaly 

s rostoucí dobou mletí a tím s rostoucím měrným povrchem použitého popílku. Vliv doby 

mletí na snížení torzního momentu se ukazuje jako praktický do 45 minut. Poté již 

nedochází k výraznějšímu zlepšení a u doby 75 minut je konečný torzní moment dokonce 

nepatrně vyšší než u mlecí doby 60 minut. 

8.2. Složení betonu 

Byl navržen beton třídy C 25/30 konzistence S3. Složení referenční receptury je 

uvedeno v Tab. 15. Kamenivo bylo v celkové dávce 1755 kg/m3 betonu. Frakce 0-4 tvoří 

45 % frakce 4-8 představuje 13 % a frakce 8-16 tvoří 42 %. Pro výrobu betonů s popílky 

byla tato receptura modifikována náhradou 25 % cementu popílkem. Byly vyrobeny dvě 

skupiny betonů s popílky. V první skupině byly jako náhrada cementu použity popílky 

upravené mletím. Ve druhé skupině byly použity popílky vytříděné z jednotlivých sekcí 

a jejich směsi. 
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Tab. 15: Receptura REF 

8.2.1. Betony s mletými popílky 

V této skupině betonů bylo 25 % cementu nahrazeno mletými popílky. Byl použit 

popílek z prvního bloku elektrárny Tušimice 2, jenž byl namlet v průmyslovém mlýně. 

Složení receptur je uvedeno v následujících tabulkách Tab. 16 až Tab. 21. 

 

Tab. 16: Receptura ETU SESYP 

 

Tab. 17: Receptura ETU 15 

OH složky [kg/m3] Složení  na 1 m3 betonu
cement CEM I 42,5 R Mokrá 3100 370

0-4 Krčmaň 2790 790
4-8 Krčmaň 2630 228
8-16 Krčmaň 2580 737

superplastifikační přísada Dynamon SX 14 1060 2,4

voda 1000 160
vodní součinitel v=v/c  - 0,43

 - 2287

kamenivo

Návrhová objemová hmotnost čerstvého betonu

Složka

OH složky [kg/m3] Složení  na 1 m3 betonu

cement CEM I 42,5 R Mokrá 3100 296

popílek ETU SESYP 1960 74
0-4 Krčmaň 2790 790
4-8 Krčmaň 2630 228
8-16 Krčmaň 2580 737

superplastifikační přísada Dynamon SX 14 1060 2,4

voda 1000 160
v=w/c  - 0,54
v=w/(c+p)  - 0,43

 - 2287

kamenivo

vodní součinitel

Návrhová objemová hmotnost čerstvého betonu

Složka

OH složky [kg/m3] Složení  na 1 m3 betonu
cement CEM I 42,5 R Mokrá 3100 296
popílek ETU 15 1990 74

0-4 Krčmaň 2790 790
4-8 Krčmaň 2630 228
8-16 Krčmaň 2580 737

superplastifikační přísada Dynamon SX 14 1060 2,4

voda 1000 160
v=w/c  - 0,54
v=w/(c+p)  - 0,43

 - 2287

kamenivo

vodní součinitel

Návrhová objemová hmotnost čerstvého betonu

Složka
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Tab. 18: Receptura ETU 30 

 

Tab. 19: Receptura ETU 45 

 

Tab. 20: Receptura ETU 60 

OH složky [kg/m3] Složení  na 1 m3 betonu

cement CEM I 42,5 R Mokrá 3100 296

popílek ETU 30 2110 74
0-4 Krčmaň 2790 790
4-8 Krčmaň 2630 228
8-16 Krčmaň 2580 737

superplastifikační přísada Dynamon SX 14 1060 2,4

voda 1000 160
v=w/c  - 0,54
v=w/(c+p)  - 0,43

 - 2287

kamenivo

vodní součinitel

Složka

Návrhová objemová hmotnost čerstvého betonu

OH složky [kg/m3] Složení  na 1 m3 betonu

cement CEM I 42,5 R Mokrá 3100 296

popílek ETU 45 2230 74
0-4 Krčmaň 2790 790
4-8 Krčmaň 2630 228
8-16 Krčmaň 2580 737

superplastifikační přísada Dynamon SX 14 1060 2,4
voda 1000 160

v=w/c  - 0,54
v=w/(c+p)  - 0,43

 - 2287

Složka

kamenivo

vodní součinitel

Návrhová objemová hmotnost čerstvého betonu

OH složky [kg/m3] Složení  na 1 m3 betonu

cement CEM I 42,5 R Mokrá 3100 296
popílek ETU 60 2270 74

0-4 Krčmaň 2790 790
4-8 Krčmaň 2630 228
8-16 Krčmaň 2580 737

superplastifikační přísada Dynamon SX 14 1060 2,4

voda 1000 160
v=w/c  - 0,54
v=w/(c+p)  - 0,43

 - 2287

Složka

kamenivo

vodní součinitel

Návrhová objemová hmotnost čerstvého betonu
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Tab. 21: Receptura ETU 75 

8.2.2. Betony s vytříděnými popílky a jejich směsmi 

V této skupině bylo v receptuře 25 % cementu nahrazeno popílky z jednotlivých 

sekcí elektrostatických odlučovačů prvního bloku elektrárny Tušimice 2 (ETU I, ETU II 

a ETU III) a jejich směsmi (ETU A, ETU B a ETU C). Mísící poměry směsí popílku byly 

vypočteny na základě požadavku přiblížení se ideální křivce zrnitosti dle Funka. Směs 

MPA je složena z 10 dílů popílku ETU I, 5dílů popílku ETU II a jednoho dílu popílku 

ETU III. Mísící poměr ETU B je ETU I:ETU II:ETU III = 5:4:1. Mísící poměr MPC je 

složen pouze v popílků ETU II a ETU III v poměru mísení 4:1. 

 

Tab. 22: Receptura ETU I 

OH složky [kg/m3] Složení  na 1 m3 betonu

cement CEM I 42,5 R Mokrá 3100 296

popílek ETU 75 2310 74
0-4 Krčmaň 2790 790
4-8 Krčmaň 2630 228
8-16 Krčmaň 2580 737

superplastifikační přísada Dynamon SX 14 1060 2,4

voda 1000 160
v=w/c  - 0,54
v=w/(c+p)  - 0,43

 - 2287

kamenivo

vodní součinitel

Návrhová objemová hmotnost čerstvého betonu

Složka

OH složky [kg/m3] Složení  na 1 m3 betonu
cement CEM I 42,5 R Mokrá 3100 296
popílek ETU I 1870 74

0-4 Krčmaň 2790 790
4-8 Krčmaň 2630 228
8-16 Krčmaň 2580 737

superplastifikační přísada Dynamon SX 14 1060 2,4

voda 1000 160
v=w/c  - 0,54
v=w/(c+p)  - 0,43

 - 2287

Složka

Návrhová objemová hmotnost čerstvého betonu

vodní součinitel

kamenivo
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Tab. 23: Receptura ETU II 

 

Tab. 24: Receptura ETU III 

 

Tab. 25: Receptura ETU MPA 

OH složky [kg/m3] Složení  na 1 m3 betonu

cement CEM I 42,5 R Mokrá 3100 296

popílek ETU II 1990 74

0-4 Krčmaň 2790 790
4-8 Krčmaň 2630 228
8-16 Krčmaň 2580 737

superplastifikační přísada Dynamon SX 14 1060 2,4

voda 1000 160
v=w/c  - 0,54
v=w/(c+p)  - 0,43

 - 2287

vodní součinitel

Návrhová objemová hmotnost čerstvého betonu

Složka

kamenivo

OH složky [kg/m3] Složení  na 1 m3 betonu

cement CEM I 42,5 R Mokrá 3100 296

popílek ETU III 2110 74
0-4 Krčmaň 2790 790
4-8 Krčmaň 2630 228
8-16 Krčmaň 2580 737

superplastifikační přísada Dynamon SX 14 1060 2,4

voda 1000 160
v=w/c  - 0,54
v=w/(c+p)  - 0,43

 - 2287

Složka

kamenivo

vodní součinitel

Návrhová objemová hmotnost čerstvého betonu

OH složky [kg/m3] Složení  na 1 m3 betonu

cement CEM I 42,5 R Mokrá 3100 296

ETU I 1870 49,3
ETU II 1990 19,7
ETU III 2110 4,9
0-4 Krčmaň 2790 790
4-8 Krčmaň 2630 228
8-16 Krčmaň 2580 737

superplastifikační přísada Dynamon SX 14 1060 2,4
voda 1000 160

v=w/c  - 0,54
v=w/(c+p)  - 0,43

 - 2287Návrhová objemová hmotnost čerstvého betonu

vodní součinitel

Složka

popílek

kamenivo
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Tab. 26: Receptura ETU MPB 

 

Tab. 27: Receptura ETU MPC 

8.3. Výroba zkušebních těles 

Jednotlivé suroviny byly dávkovány předem stanoveným postupem. Jednotlivé 

komponenty byly naváženy a postupně dávkovány do míchačky s nuceným oběhem 

v pořadí kamenivo (postupně frakce 8-16, 4-8, 0-4), popílek, cement. Tato směs byla 

míchána po dobu 90 sekund, což zajistilo homogenitu suché směsi. Dále byla 

za plynulého chodu míchačky dávkována záměsová voda v množství 2/3 z celkového 

objemu. Do zbylé 1/3 záměsové vody byla přilita superplastifikační přísada a následně 

byla tato směs přilita do míchačky. Čerstvý beton byl míchán po dobu 300 sekund. 

Následně byly provedeny zkoušky čerstvého betonu a výroba zkušebních těles. Schéma 

procesu je zobrazeno na Obr.  57. 

OH složky [kg/m3] Složení  na 1 m3 betonu

cement CEM I 42,5 R Mokrá 3100 296
ETU I 1870 37,0
ETU II 1990 29,6
ETU III 2110 7,4
0-4 Krčmaň 2790 790
4-8 Krčmaň 2630 228
8-16 Krčmaň 2580 737

superplastifikační přísada Dynamon SX 14 1060 2,4
voda 1000 160

v=w/c  - 0,54
v=w/(c+p)  - 0,43

 - 2287

vodní součinitel

Návrhová objemová hmotnost čerstvého betonu

Složka

popílek

kamenivo

OH složky [kg/m3] Složení  na 1 m3 betonu

cement CEM I 42,5 R Mokrá 3100 296

ETU II 1990 59,2
ETU III 2110 14,8
0-4 Krčmaň 2790 790
4-8 Krčmaň 2630 228
8-16 Krčmaň 2580 737

superplastifikační přísada Dynamon SX 14 1060 2,4

voda 1000 160
v=w/c  - 0,54
v=w/(c+p)  - 0,43

 - 2287

popílek

kamenivo

vodní součinitel

Návrhová objemová hmotnost čerstvého betonu

Složka
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Obr.  57: Schématické znázornění dávkování složek a míchání 

8.4. Vlastnosti čerstvého betonu 

8.4.1. Konzistence čerstvého betonu sednutím a objemová hmotnost 

čerstvého betonu 

Neprodleně po namíchání čerstvého betonu byla na směsi stanovena konzistence 

sednutím kužele dle ČSN EN 12350-2 (39). Objemová hmotnost čerstvého betonu byla 

stanovena dle ČSN EN 12350-6 (40). Výsledky stanovení jsou uvedeny v Tab. 28. 

Grafické porovnání těchto vlastností je na Obr.  58. a Obr.  59.  
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Tab. 28: Vlastnosti čerstvého betonu - mechanicky upravené popílky 

 

Obr.  58: Porovnání konzistence čerstvého betonu – mechanicky upravené popílky 

Z Obr.  58 je patrný pozitivní vliv použití popílku na konzistenci čerstvého betonu. 

Kromě popílku ETU I dosáhly všechny receptury s popílky minimálně stejnou, převážně 

ale větší míru sednutí než směs referenční. Co se týče konzistence chování čerstvého 

betonu kopíruje reologii cementovo-popílkových past. V obou případech vykazovaly 

nejhorší tekutost receptury s popílky ETU I a ETU SESYP, naopak velmi patrné je 

vylepšení zpracovatelnosti směsí s mletými popílky. Předpokládané vylepšení 

Konzistence sednutím 
kužele [mm]

Objemová hmotnost 

čerstvého betonu [kg/m3]

REF 130 2280
ETU I 120 2240
ETU II 140 2260
ETU III 150 2250
ETU A 140 2260
ETU B 130 2260
ETU C 140 2230
ETU SESYP 130 2220
ETU 15 140 2230
ETU 30 140 2240
ETU 45 160 2250
ETU 60 170 2250
ETU 75 160 2240



DISERTAČNÍ PRÁCE               Ing. Denisa Jančaříková 

 

94 

konzistence čerstvého betonu v případě směsí popílku se nepotvrdilo, u směsi MPA a 

MPC došlo k nepatrně většímu sednutí, ovšem směs MPB vykazuje stejné hodnoty jako 

referenční receptura. 

 

Obr.  59: Porovnání objemové hmotnosti čerstvého betonu – mechanicky upravené popílky 

Jak lze vidět na Obr.  59, přidáním popílku došlo k výraznému poklesu objemové 

hmotnosti čerstvého betonu. Velmi patrné je to u receptury s popílkem ETU SESYP, kde 

došlo k poklesu o 60 kg/m3 oproti hodnotě referenční receptury. U tříděných popílků a 

jejich směsí není patrná závislost objemové hmotnosti na jejich parametrech. U mletých 

popílků lze vidět závislost objemové hmotnosti na době mletí, resp. na jemnosti popílku. 

S rostoucí dobou mletí (potažmo s rostoucí jemností popílku) došlo k postupnému růstu 

objemové hmotnosti. Tento trend je ovšem pouze u prvních tří délek mletí (15, 30 a 

45 minut), poté dochází ke stagnaci a následnému poklesu objemové hmotnosti.  

8.4.2. Smrštění betonu 

Smrštění betonu bylo sledováno v prvních 48 hodinách zrání. Čerstvý beton byl 

neprodleně po dokončení míchání nalit do speciální formy s posuvným čelem a zhutněn 

na vibračním stole. Posuvné čelo bylo osazeno digitálním úchylkoměrem, který byl 

propojen s výpočetní technickou pro zaznamenání hodnot v čase. Pro větší přehlednost 

jsou hodnoty smrštění v průběhu času rozděleny do dvou skupin – na Obr.  60: Smrštění 

betonu v prvních 48 hodinách zrání – mleté popílkyjsou vykresleny křivky průběhu 



DISERTAČNÍ PRÁCE               Ing. Denisa Jančaříková 

 

95 

smrštění betonů s mletými popílky. Smrštění betonů s tříděnými popílky a jejich směsi 

jsou na Obr.  61. U obou skupin je patrné, že samotnou náhradou popílku dochází 

ke zmenšení smrštění v prvních 48 hodinách zrání. Smrštění referenční směsi bylo po 

48 hodinách 0,1 mm. 

 

Obr.  60: Smrštění betonu v prvních 48 hodinách zrání – mleté popílky 

 

Obr.  61: Smrštění betonu v prvních 48 hodinách zrání – tříděné popílky a jejich směsi 

U mletých popílků je patrný vliv jemnosti mletí na míru smrštění, Zatímco 

neupravený popílek ETU SESYP dosáhl po 48 hodinách zrání smrštění 0,078 mm, 
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u směsi s mletým popílkem ETU 15 byla hodnota 0,03 mm. U nejjemněji pomletých 

popílků (ETU 60 a ETU 75) bylo smrštění pouhých 0,005mm.  

Podobný trend jako receptury s mletými popílky vykazují také receptury s popílky 

tříděnými a jejich směsmi. Také zde je patrný pozitivní vliv jemnosti popílku na snížení 

míry smrštění. Nejjemnější popílky ETU III a ETU C dosáhly nejmenšího smrštění. 

8.5. Vlastnosti ztvrdlého betonu 

Vlastnosti ztvrdlého betonu byly stanoveny na tělesech vyrobených dle ČSN EN 

12390-2 (47). Pro stanovení pevnosti v tlaku byla vyrobena tělesa o rozměrech 

100×100×100 mm, stejně tak pro stanovení odolnosti vůči působení chemických 

rozmrazovacích látek. Pro stanovení odolnosti vůči průniku tlakovou vodou byla 

vyrobena tělesa o rozměrech 150×150×150 mm. Tělesa byla odformována po 

24 hodinách od betonáže a uložena ve vodě až do doby zkoušení.  

8.5.1. Objemová hmotnost ztvrdlého betonu 

Stanovení objemové hmotnosti proběhlo dle normy ČSN EN 12390-7 (42) 

na sadách tří těles z každé zkoušené receptury: Měření proběhlo ve stáří, 7, 28, 90 a 

180 dní. Zjištěné hodnoty objemové hmotnosti ztvrdlého betonu jsou uvedeny v Tab. 29. 

 

Tab. 29: Hodnoty objemové hmotnosti ztvrdlého betonu 

7 dní 28 dní 90 dní 180 dní
REF 2250 2240 2230 2230
ETU I 2200 2180 2170 2180
ETU II 2220 2200 2200 2180
ETU III 2230 2240 2230 2240
ETU A 2200 2210 2180 2190
ETU B 2220 2210 2210 2200
ETU C 2220 2200 2190 2200
ETU SESYP 2200 2180 2180 2170
ETU 15 2230 2210 2200 2190
ETU 30 2230 2220 2220 2210
ETU 45 2240 2220 2230 2200
ETU 60 2240 2220 2230 2210
ETU 75 2230 2220 2210 2200

Objemová hmotnost ZB [kg/m3]Receptura
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Grafické porovnání objemových hmotností ztvrdlého betonu bylo rozděleno do 

dvou skupin pro lepší přehlednost. Na Obr.  62 jsou graficky porovnány dosažené hodnoty 

betonů s tříděnými popílky a jejich směsmi. Objemové hmotnosti betonu s mletými 

popílky jsou porovnány v grafu na Obr.  63. 

 

Obr.  62: Porovnání objemové hmotnosti betonů s tříděnými popílky a jejich směsmi 

 

Obr.  63: Porovnání objemové hmotnosti betonů s mletými popílky 

U všech betonů došlo s rostoucím stářím k poklesu objemové hmotnosti. Samotné 

použití popílku vedlo ke snížení objemové hmotnosti betonu. U betonů s hrubšími 

popílky je tento pokles až o 50 kg/m3, v případě jemných popílků je pokles pouze 
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o 10 kg/m3 v porovnání s betonem referenčním. U obou skupin popílků, tříděných 

i mletých, je patrný vliv jemnosti použitého popílku na objemovou hmotnost ztvrdlého 

betonu. Jemnější popílky zajišťují hutnější strukturu a tím i vyšší objemovou hmotnost 

ztvrdlého betonu. Vliv popílku na vývoj objemové hmotnosti v čase není patrný.  

8.5.2. Pevnost betonu v tlaku 

Pevnost v tlaku byla stanovena na sadách 3 kusů těles 100×100×100 mm ve stáří  

7, 28, 90 a 180 dní. Zkoušení proběhlo dle ČSN EN 12390-3. Výsledné hodnoty pevností 

jsou uvedeny v Tab. 30.  

 

Tab. 30: Pevnost betonů v tlaku 

Pro lepší orientaci je grafické porovnání hodnot pevnosti v tlaku rozděleno do dvou 

grafů. Na Obr.  64 jsou porovnány hodnoty betonů s tříděnými popílky a jejich směsmi a 

na Obr.  65 je porovnání betonů s mletými popílky. 

7 dní 28 dní 90 dní 180 dní
REF 28,0 37,3 39,4 41,0
ETU I 13,6 28,3 33,9 40,6
ETU II 15,3 30,2 41,8 44,7
ETU III 15,8 33,9 44,5 47,6
ETU A 14,8 29,5 35,9 43,5
ETU B 15,7 32,1 37,8 45,9
ETU C 15,3 33,6 37,2 46,7
ETU SESYP 12,8 28,0 33,9 40,2
ETU 15 13,5 29,5 37,0 44,3
ETU 30 13,9 30,2 39,0 47,2
ETU 45 14,8 33,2 44,5 50,0
ETU 60 15,6 35,1 46,9 51,3
ETU 75 15,2 33,9 46,1 48,8

Pevnost v tlaku [N/mm2]Receptura
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Obr.  64: Porovnání vývoje pevností v tlaku – betony s tříděnými popílky a jejich směsmi 

 

Obr.  65: Porovnání vývoje pevností v tlaku – betony s mletými popílky 

Z grafického porovnání, že na rozdíl od referenční receptury narůstají tlakové 

pevnosti betonů s popílky pomaleji. Zatímco referenční receptura měla největší nárůst 

mezi stářím 7 a 28 dní a následně se již pevnosti příliš nenavyšovaly u betonů s popílky, 

je největší nárůst mezi stářím 28 a 90 dní, pevnosti ale rostou i nadále. Toto potvrzuje 

předpokládané chování betonů s popílky, způsobené pomalejší pucolánovou aktivitou 

popílků. U tříděných popílků se potvrdily výsledky ze stanovení indexu účinnosti, a tedy 

beton s nejjemnějším popílkem ETU III dosáhl nejvyšší pevnosti a nejhrubší popílek 

ETU I vykazoval pevnosti nejnižší. U směsí tříděných popílků nelze pozorovat úměrnost 
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mezi jemností směsi a pevností v tlaku, nejjemnější směs ETU C dosáhla dokonce nižších 

konečných pevností než směsi ETU A a ETU B.  

U mletých popílků se potvrzuje teorie rostoucí pevnosti s rostoucí jemností 

potažmo rostoucím měrným povrchem. Ovšem ani aktivace mletím nemá patrný vliv na 

zvýšení pevností do 28 dnů zrání. Stejně jako betony s tříděnými popílky, ani betony 

s mletými popílky nedosahují po 7 dnech většinou méně než 50 % pevnosti referenčního 

betonu. Po 28 dnech zrání se pohybují pevnosti betonů s popílky kolem 75 % pevnosti 

betonu referenčního. Od stáří 90 dní dosahují receptury s popílky hodnot minimálně 

stejných jako receptura referenční a až na výjimky (ETU I a ETU SESYP) ji překračují.  

8.5.3. Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou 

Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou proběhlo dle normy 

ČSN EN 12390- 8 (43) na sadě tří těles o rozměrech 150×150×150 mm ve stáří 28 a 

90 dní. Zkušební tělesa byla den před samotnou zkouškou vyjmuta z vody a ponechána 

v laboratorních podmínkách. Zjištěné hodnoty průsaku jsou uvedeny v Tab. 31. Grafické 

porovnání hodnot průsaku tlakovou vodou je na Obr.  66. 

 

Tab. 31: Hodnoty průsaku tlakovou vodou 

28 dní 90 dní
REF 13 15
ETU I 20 12
ETU II 18 10
ETU III 18 9
ETU A 16 8
ETU B 19 11
ETU C 21 9
ETU SESYP 23 14
ETU 15 19 11
ETU 30 18 10
ETU 45 19 8
ETU 60 16 6
ETU 75 20 7

Hloubka průsaku tlakovou vodou [mm]

Receptura
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Obr.  66: Porovnání hloubky průsaku tlakovou vodou 

Betony s popílky vykazují ve stáří 28 dní vyšší hodnoty průsaku tlakovou vodou 

než beton bez popílků. Vliv jemnosti popílku a jeho aktivity není v tomto stáří patrný. 

U betonů s popílky z jednotlivých sekcí odlučovačů sice s rostoucí jemností klesá, míra 

průsaku, ovšem u směsí těchto popílků, které měly zajistit vyšší hutnost struktury se 

pokles průsaku neprojevil. U betonů s mletými popílky se ve stáří 28 dní hloubka průsaku 

s rostoucí dobou mletí snižoval, ovšem pouze do doby mletí 60 minut. Beton s popílkem 

ETU 75 má vyšší hodnotu průsaku než v případě betonů s popílky mletých po kratší dobu.  

Po 90 dnech zrání se projevila aktivita popílků a hodnoty průsaku jsou u směsí 

s popílky nižší než u referenční receptury. Zároveň se začíná projevovat vliv jemnosti 

popílku a betony s nimi vykazují nižší míru průsaku tlakovou vodou. U betonů 

se separovanými popílky je pokles hloubky průsaku s jemností frakcí patrný. U betonů se 

směsmi těchto popílků není prokazatelná závislost, beton s popílkem ETU B, který je 

jakýmsi mezistupněm mezi ETU A a ETU C je hloubka průsaku vyšší než u obou 

zmiňovaných směsí. U betonů s mletými popílky je v tomto stáří výrazně patrný pozitivní 

vliv jemnosti mletí popílků na jeho odolnost vůči průsaku tlakovou vodou. S rostoucí 

jemností mletí se snižuje míra průsaku tlakovou vodou. Efektivnost mletí popílku 

použitého při výrobě betonu se ukazuje pouze do 60 minut mletí, protože beton 

s popílkem mletým po delší dobu (75 minut – ETU75) vykazuje větší hloubku průsaku.  
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8.5.4. Stanovení odolnosti vůči působení chemických rozmrazovacích látek 

Stanovení odolnosti betonu vůči působení chemických rozmrazovacích látek 

proběhlo dle ČSN 73 1326 ZMĚNA Z1. Pro zkoušku byla použita sada tří těles 

o rozměrech 100×100×100 mm. Stanovení proběhlo ve stáří vzorků 28 a 90 dní. Pro 

zkoušku byla použita nasáklá tělesa, bez předchozího ošetření. Výsledné hodnoty po 100 

cyklech jsou uvedeny v Tab. 32, grafické porovnání těchto hodnot je na Obr.  67 

 

Tab. 32: Odolnost vůči působení CHRL 

 

Obr.  67: Porovnání množství odpadu po 100 cyklech působení CHRL 

28 dní 90 dní
REF 640,3 521,7
ETU I 845,3 480,2
ETU II 719,6 462,8
ETU III 790,3 453,7
ETU A 850,1 440,6
ETU B 728,6 470,3
ETU C 734,6 457,2
ETU SESYP 907,8 512,7
ETU 15 797,6 425,3
ETU 30 757,5 386,9
ETU 45 784,6 377,7
ETU 60 745,3 380,4
ETU 75 753,2 370,8

Odpad po působení 100 cyklů CHRL [g/m
2
]

Receptura
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Ver stáří 28 dní vykazují receptury s popílky vyšších hodnot odpadů po působení 

CHRL než receptura referenční. Lze to přičíst nedokončené pucolánové reakci směsi, kdy 

nejsou póry vyplněny reaktanty z popílku. Předpokládaný pozitivní vliv hutné matrice 

v případě betonu se směsí popílků ETU A a ETU B, se nepotvrdila, lze ale pozorovat vliv 

pucolánové aktivity jednotlivých frakcí a jejich směsí. U mletých popílků se také 

neprokázal vliv délky mletí použitého popílku na trvanlivost daného betonu. Hodnoty 

odpadu po působení CHRL se sice s dobou mletí použitého popílku snižují, ale výraznější 

pokles je pouze mezi neupraveným popílkem ETU SESYP a popílkem ETU 15. 

S rostoucí délkou mletí použitého popílku již ke snížení míry množství odpadu po 

působení CHRL nedochází.  

Ve stáří 90 dní je již dobře patrný pozitivní vliv popílku na odolnost vůči působení 

chemických rozmrazovacích látek, kdy u směsí s popílky je odpad srovnatelný 

(ETU SESYP a ETU A) se směsí referenční a u upravených popílků je dokonce menší. 

Nejmenších odpadů dosáhly směsi s mletými popílky ETU 45, ETU 60 a ETU 75.  

8.6. Studium mikrostruktury ztvrdlého betonu 

Po stanovení pevnosti v tlaku ve stáří 180 dní byl z horní strany zkušebního tělesa 

receptury ETU 45 odebrán vzorek pro mikroskopickou analýzu. Povrch úlomku 

zkušebního tělesa byl zabroušen a vyleštěn. Po nezbytném pokovení povrchu vzorku byla 

sledována mikrostruktura na řezu. Sledovaná plocha je rovnoběžná s horní hranou 

původního zkušebního tělesa.  

 

Obr.  68: Mikrostruktura betonu ETU 45-

zvětšení 15000x 

 

Obr.  69: Mikrostruktura betonu ETU 45 - 

zvětšení 20000x 
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Obr.  70: Mikrostruktura betonu ETU 45 - zvětšení 70000x 

Na Obr.  68 je na snímku patrný průchod kapiláry o průměru 1 µm a přilehlá 

mikrotrhlina zaplněná hydratačními produkty. Detail mikrotrhliny zvýrazněné na Obr.  69 

zobrazený na Obr.  70 ukazuje její vyplnění následnými ještě ne plně vykrystalovanými 

produkty reakce popílku.  
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9. DISKUZE O VÝSLEDCÍCH 

V první etapě, byly porovnány popílky z klasického spalování z elektráren 

Dětmarovice (EDĚ), Počerady (EPC), Mělník (EMĚ) a Tušimice (ETU). Sledovány byly 

také fluidní popílky z elektráren Tisová (ETI) a Ledvice (ELE). U popílků je patrná 

poměrně velká rozlišnost v chemickém složení, nicméně normou sledované parametry 

jako obsah SiO2+Al2O3+Fe2O3, ztráta žíháním, obsah alkálií a aktivní CaO jsou u všech 

popílků z klasického spalování splněny. V případě fluidních popílků jsou tyto parametry 

nesplnitelné již z principu fluidního spalování a použitého uhlí. Velký rozdíl je u obou 

skupin popílků také v měrném povrchu, který se pohybuje v rozmezí 2150 cm2/g u ETU 

a 3620 cm2/g u popílku EDĚ. Také měrná hmotnost se u jednotlivých popílků velmi liší. 

Její hodnoty se u klasických popílků pohybují kolem 2000 g/cm3 a 2800 g/cm3 u popílků 

fluidních. Co se týče mineralogického hlediska, na rentgenografech klasických popílků 

jsou patrné hlavně minerály křemene a mullitu u fluidních popílků se vyskytuje ještě 

CS fáze a CaO.  

Na popílcích byly dále stanoveny pucolánová aktivita a index účinnosti. Nejvyšší 

hodnoty pucolánové aktivity dosáhl popílek EPC (749 mg CaO/g popílku), naopak 

nejnižší hodnotu měl popílek EDĚ (576 mg CaO/g popílku). Ostatní popílky včetně 

fluidních se pohybovaly v tomto rozmezí. Popílek EDĚ měl také nejnižší index účinnosti 

po 28 dnech zrání (76 %), nejvyšší hodnotu měl popílek ETU (84 %). Všechny popílky 

splnily požadavky normy ČSN EN 450-1 (32). Z porovnání hodnot indexu účinnosti na 

pucolánové aktivitě nelze vypozorovat jednoznačnou závislost těchto sledovaných 

veličin.  

Na základě porovnání vlastností popílků z jednotlivých elektráren, jejich aktuální a 

budoucí produkce byl pro další postup prací zvolen popílek z elektrárny Tušimice 2. 

Z této elektrárny byly odebrány 4 druhy popílků. Popílek ETU SESYP je neupravený 

popílek a v podstatě se jedná o směs popílků z jednotlivých sekcí elektrostatických 

odlučovačů před zavedením jejich separace. Zastoupení popílků z jednotlivých sekcí 

v ETU SESYP je přibližně 80 % popílku z první sekce EO (ETU I), 10 % popílku ze 

druhé sekce EO (ETU II) a 5 % popílku ze třetí sekce EO (ETU III). Pro mechanickou 

aktivaci mísením byly odebrány tyto popílky z jednotlivých sekcí. Na nich bylo opět 

stanoveno chemické složení, fyzikální vlastnosti jako granulometrie, měrná hmotnost, 
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měrný povrch a reaktivnost pomocí stanovení pucolánové aktivity a indexu účinnosti. 

U popílků z jednotlivých sekcí se potvrdil vliv velikosti částic zachycených popílků 

na jejich vlastnosti. Popílek ETU I měl největší podíl zrn okolo 105 µm, popílek ETU II 

v řádech 10 µm a nejjemnější ETU III okolo 8 µm. Jemnější popílky mají vyšší obsah 

SiO2, větší měrný povrch a jejich reaktivnost je také vyšší. Nejjemnější popílek ETU III 

dosáhl dokonce indexu účinnosti 106,7 %. U vytříděných popílků se projevila lineární 

závislost indexu účinnosti na jejich pucolánové aktivitě.  

Pro stanovení efektivnosti mletí a účinnosti mletých popílků v betonu byl popílek 

ETU SESYP pomlet v průmyslovém mlýně po dobu 5-ti různých časů (15, 30, 45, 60 a 

75 minut). Efektivnost samotného procesu mletí se ukázala jako nejvyšší v prvních 

15 až 30 minutách kdy je patrný největší nárůst měrného povrchu popílku. Po 

15 minutách vzrostl měrný povrch z 2310 cm2/g (ETU SESYP) na 3040 cm2/g (ETU 15) 

a po 30 minutách na 3630 cm2/g, s rostoucím časem se tato účinnost snižuje. Při ceně 

7 Kč za 1 minutu mletí je cena za 100 cm2/g po prvních 15 minutách 14,4 Kč, při 

75 minutách se tato přepočtená cena pohybuje kolem 24 Kč.  

Co se týče střední velikosti zrna, ta se mletím postupně snižovala z hodnoty 70 µm 

na hodnotu 4,5 µm po 75 minutách mletí. Ze snímků z elektronového mikroskopu je 

patrné, že po delším mletí dochází sice k mělnění zrn, ale zároveň se vyskytuje shlukování 

těchto částic (skořepin z rozmělněných cenosfér). Tyto shluky jsou ale snadno 

rozdělitelné již ve vodním prostředí, jak je patrné z výsledků laserové granulometrie. 

Na upravených popílcích byl nejprve sledován vliv na reologii čerstvých 

cementových past. Referenční receptura byla porovnána se dvěma skupinami past, 

v nichž bylo 25 % cementu nahrazeno, v první skupině tříděnými popílky a jejich směsmi 

a ve druhé skupině popílky mletými. Reologie byla sledována prostřednictvím torzního 

momentu, který vykazovala pasta na měřící míchadlo. Čím vyšší torzní moment tím vyšší 

je odpor směsi proti průniku míchadla při otáčení měřícího kelímku. Zatímco u referenční 

směsi torzní moment v prvních 30 minutách postupně narůstal a následně se ustálil 

na konečné hodnotě kolem 35 N/mm, u past s popílky byl na počátku měření torzní 

moment nejvyšší, v prvních 5 minutách se snižoval prudce v dalších 25 minutách 

pozvolna a přibližně od 30. minuty měření se hodnoty ustálily. Ukázalo se tady, že 

u směsí s popílkem dojde k jakémusi zatuhnutí, které není patrně způsobeno chemickými 
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reakcemi, ale spíše mechanickým zaklesnutím zrn pevných částic v matrici. Cementové 

pasty s popílkem z první sekce (ETU I) a popílkem (ETU SESYP) vykazovaly vyšší 

hodnoty torzních momentů než směs referenční. Ostatní pasty s popílky měly odpor proti 

průniku míchadla menší. U tříděných popílků a jejich směsí byl předpoklad výrazného 

vylepšení reologie zejména u mísícího poměru MPA, kde se seskládání zrn jednotlivých 

velikostí blíží ideální křivce zrnitosti dle Funka. Nejnižších momentů setrvačnosti ovšem 

dosáhly pasty s jemným popílkem ETU III a jeho směsi ETU MPB a MPC. U mletých 

popílků dochází s rostoucí jemností (měrných povrchem) ke snižování torzního momentu 

jakoby ve skocích. Receptury s popílky mletými 15 a 30 minut mají téměř totožný průběh 

vývoje torzního momentu a také jeho konečné hodnoty jsou téměř totožné. a výrazně nižší 

než hodnoty s popílkem nemletým (ETU SESYP). U popílků mletých po delší dobu 

(45 a 60 minut) dochází k dalšímu poklesu hodnot torzních momentů. U směsi s popílkem 

mletým po dobu 75 minut (ETU 75) došlo k nepatrnému navýšení torzního momentu 

v řádu jednotek oproti pastě s popílkem ETU 60. 

Vlastnosti cementového (resp. cementovo-popílkového) kompozitu jako je 

konzistence v čerstvém stavu, pevnost, smrštění, objemová hmotnost, odolnost vůči 

působení chemických rozmrazovacích látek a odolnost vůči průsaku tlakovou vodou, 

byly stanoveny na betonech. Byla navržena referenční receptura, v níž bylo následně 

20 % cementu nahrazeno jednotlivými popílky.  

Konzistence čerstvého betonu byla stanovena sednutím kužele. Referenční 

receptura byla navržena na konzistenci S3. Podobně jako u reologie cementových past 

i v tomto případě je patrný pozitivní vliv jemnosti popílku na vyšší míru sednutí a tím 

lepší zpracovatelnost. Opět se neprokázal výraznější vliv při použití mísených popílků, 

zejména při použití směsi MPA, kdy došlo k vylepšení sednutí pouze o 10 mm, což je 

v této třídě betonu naprosto nepatrný rozdíl. Výraznější vylepšení konzistence je patrná 

pouze u mletých popílků. Nejvyšší míry sednutí dosáhl beton s použitím mletého popílku 

ETU 60 (170 mm), který přesáhl do třídy konzistence S4.Tímto se otvírá prostor pro 

snížení množství záměsové vody při dosažení požadované konzistence S3 a z toho 

plynoucí vyšší konečná pevnost betonu.  

Z porovnání objemové hmotnosti čerstvého betonu je patrné, že náhradou cementu 

popílkem dochází k jejímu snížení. U všech receptur s popílky došlo ke snížení objemové 
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hmotnosti čerstvého betonu minimálně o 20 kg/m3 (ETU II, ETU A a ETU B), ovšem 

u receptury s neupraveným popílkem ETU SESYP je snížení o 60 kg/m3.  

Při tuhnutí a v počátcích tvrdnutí byly sledovány objemové změny betonu. Měření 

probíhalo ve speciální formě s posuvným čelem po dobu 48 hodin. Porovnávány byly 

betony opět ve dvou skupinách. Referenční beton byl porovnán s tříděnými popílky a 

jejich směsmi a s betony s mletými popílky. Při porovnání v obou skupinách dosáhla 

největšího smrštění referenční receptura (0,1 mm). Receptury s popílky dosahují nižšího 

smrštění. U receptur s mletými popílky je patrný vliv jemnosti mletí použitého popílku 

na celkovou míru smrštění betonu. Největší smrštění má popílek neupravený 

(ETU SESYP), k největšímu skokovému smrštění u něj došlo v prvních dvou hodinách 

od uložení, poté došlo k zastavení smrštění až cca do sedmé hodiny od betonáže, kdy 

došlo k dalšímu smrštění, tentokrát už mírnějšímu a následnému ustálení v čase 10 hodin. 

U receptur s mletými popílky je v porovnání s referenční recepturou smrštění přibližně 

pětinové. Zajímavý je také průběh změn v prvních 10 hodinách, kdy nejprve dochází 

ke smrštění (prvních 3–5 hodin) a poté ke zvětšení objemu na němž se hodnoty zastaví. 

Po desáté hodině od betonáže dochází u těchto receptur opět ke smrštění ale již velmi 

malému. Podobné průběhy smrštění lze pozorovat také u receptur s tříděnými popílky a 

jejich směsmi.  

Objemová hmotnost ztvrdlého betonu byla sledována ve stáří 7, 28, 90 a 180 dní. 

Stejně jako u objemové hmotnosti čerstvého betonu, také v tomto případě je objemová 

hmotnost receptur s popílky nižší v porovnání s recepturou referenční. U receptur 

s tříděným popílkem se hodnotě objemové hmotnosti referenční receptury přiblížil beton 

s popílkem ETU III. Receptury se směsmi popílků, vykazují velmi podobné hodnoty 

objemové hmotnosti v rozmezí 30 kg/m3. U receptur s mletými popílky, je patrný trend 

nárůstu objemové hmotnosti s rostoucí jemností mletí použitého popílku, ale i v tomto 

případě jsou rozdíly do 40 kg/m3.  

Na tělesech 100×100×100 mm, byla ve stáří 7, 28, 90 a 180 dní stanovena pevnost 

v tlaku. Ve stáří 7 a 28 dní mají receptury s popílky výrazně nižší pevnosti než směs 

referenční. Ve stáří 7 dní se tato hodnota pohybuje kolem 50 %, ve stáří 28 dní je to 

přibližně 75 %. Od stáří 90 dní se pevnosti receptur s popílky vyrovnávají referenční 

receptuře a v případě směsí s ETU II, ETU III, ETU 45, ETU 60 a ETU 75 ji překonávají. 
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Ve stáří 180 dní již referenční recepturu překonávají v pevnosti všechny směsi 

s upravenými popílky, výjimku tvoří neupravený popílek ETU SESYP a nejhrubší 

popílek ETU I. Potvrzuje se teze pomalejších reakcí, ke kterým dochází u receptur 

s popílky, kdy byl již na základě studií předpokládán nárůst pevností až kolem 90. dne. 

U receptur s popílky se zřejmě stále ještě nejedná o konečné pevnosti. Je patrný velký 

nárůst pevnosti mezi 90. a 180. dnem v porovnání s referenční recepturou, kde je v těchto 

stářích nárůst spíše malý. U tříděných popílků rostou pevnosti s jemností použitého 

popílku v receptuře. U směsí tříděných popílků jsou hodnoty pevností téměř vyrovnané 

(zejména u receptur s ETU A a ETU B). U mletých popílků se pevnost v tlaku zvyšovala 

s délkou mletí použitého popílku. Trend je rostoucí ale pouze do doby mletí popílku 

60 minut, u receptury s popílkem mletým 75 minut již k výraznému vlivu na nárůst 

pevnosti nedochází.  

Z trvanlivostních charakteristik byla sledována odolnost vůči průsaku tlakovou 

vodou a vůči působení chemických rozmrazovacích látek ve stáří 28 a 90 dní. U obou 

těchto vlastností je patrný hlavně vliv doby zrání.  

Zatímco u referenční receptury byla hloubka průsaku tlakovou vodou po 90 dnech 

mírně vyšší než po 28 dnech, zatímco u receptur s popílky došlo k velkému omezení 

průsaku. V případě směsí tříděných popílků se patrně projevil efekt hutné struktury, kdy 

receptura ETU MPA dosáhla nejnižšího průsaku po 28 i 90 dnech v porovnání s ostatními 

recepturami s popílky. U receptur s mletými popílky došlo při použití jemnějších popílků 

ke snížení hloubky průsaku. Při zkoušení ve stáří 28 dní jsou hodnoty poměrně vyrovnané 

a o patrnějším vlivu lze hovořit pouze mezi neupraveným popílkem ETU SESYP a celou 

skupinou mletých popílků počínaje ETU 15. Po 90 dnech je viditelná klesající tendence 

hloubky průsaku při použití jemněji mletých popílků. Toto snížení průsaku po 90 dnech 

zrání poukazuje na vyplnění struktur kapilárního systému hydratačními produkty popílku. 

Zkoušení odolnosti vůči působení chemických rozmrazovacích látek bylo 

provedeno ve stáří 28 a 90 dní. Podobně jako u hloubky průsaku tlakovou vodou, také 

u odolnosti vůči působení CHRL, se prokázal vliv náhrady cementu popílkem teprve 

ve stáří 90 dní. Zatímco ve stáří 28 dní byly betony s popílky podstatně méně odolné 

působení chemických rozmrazovacích látek a měly větší míru odpadů v porovnání 

s referenční směsí, po 90 dnech zrání se míra odolnosti u betonů s popílky výrazně 
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vylepšila a všechny receptury dosáhly menších odpadů než referenční receptura. 

Nejlepších výsledků dosáhly receptury s mletými popílky. Zvýšení odolnosti betonů 

s popílky s rostoucí dobou zrání ukazují na vznik hydratačních produktů popílku 

v kapilárním systému. Nejvyšší odolnosti dosáhly betony s mletými popílky. 
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10. PŘÍNOS PRO VĚDNÍ OBOR A PRAXI 

Z výsledků dosažených při zpracování této práce lze vyvodit následující přínosy 

pro vědeckou praxi: 

• Práce přináší souhrn celkové produkce popílků v České republice a jejich 

použití 

• V práci jsou porovnány vlastnosti popílků z pěti elektráren, které jsou 

hlavními producenty popílku pro stavební účely v České republice. 

Zejména jsou sledovány vlastnosti určující jejich působení jako aktivní 

příměs do betonu. 

• V teoretické části jsou popsány všechny zatím použité způsoby aktivace 

popílků. 

• Byl použit algoritmus pro výpočet mísicích poměrů jednotlivých frakcí 

popílků na základě jejich sítového rozboru. V tomto algoritmu se dá zvolit 

rovnice požadovaných parametrů a jeho výstupem je mísící poměr jemných 

podílů. 

• Prakticky byly porovnány tři způsoby mechanické aktivace – třídění, mísení 

vytříděných frakcí a mletí popílku. 

• V případě třídění byla prokázána diverzita vlastností popílků s rozdílnou 

velikostí částic. Bylo prokázáno, že popílky z menšími částicemi jsou 

reaktivnější a pozitivně také ovlivňují vlastnosti betonu. 

• Pro aktivaci popílku mísením jednotlivých frakcí byly zvoleny tři mísící 

poměry na základě výpočtu. Nejlepších hodnot dosahoval mísící poměr 

blížící se ideální křivce zrnitosti dle Funka. Prokázán byl zejména pozitivní 

vliv jejich použití na trvanlivostní charakteristiky betonu, zatímco vliv 

na konzistenci a pevnost nebyl příliš patrný. 

• Přestože z ekonomického hlediska se úprava popílku tříděním, 

resp. mísením frakcí jeví jako výhodná z ekologického hlediska se neřeší 

využití celého objemu produkovaného popílku. 

• Při mletí popílku byla prokázána účinnost mletí hlavně v kratších 

intervalech doby mletí. S rostoucí dobou mletí sice dochází k dalšímu 

vylepšení reaktivnosti popílků, ale tento efekt již není tak razantní, a naopak 
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při nejdelší dobou mletí došlo ke snížení účinnosti použitého popílku 

v betonu.  

• V případě mletých popílků byla vypočtena orientační cena mlecího procesu 

a přepočtena vzhledem k efektivnosti popílku při použití do betonu. 

• Vypočtenou ekonomickou náročnost mletí popílku lze kompenzovat 

částkou uspořenou při náhradě cementu za dosažení srovnatelných 

vlastností betonů. 

• Z porovnání mechanické aktivace popílků tříděním, mísením a mletím se 

jako nejvhodnější varianta jeví mechanická aktivace mletím, kdy je finanční 

náročnost mlecího procesu kompenzována vylepšením vlastností betonu a 

ekologickou výhodností možnosti využít celý objem produkovaného 

popílku.  
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11. ZÁVĚR 

Disertační práce se zabývala studiem možnosti aktivace elektrárenských popílků 

za účelem zvýšení jeho vazného potenciálu při použití v cementových kompozitech.  

V teoretické části této práce jsou důkladně popsány všechny možné procesy 

aktivace elektrárenských popílků a procesy působení popílků na vlastnosti čerstvého 

a ztvrdlého betonu. Dále byly shromážděny data pro posouzení současné produkce 

popílků v České republice. Na základě těchto údajů a normativních požadavků byly 

vybrány vysokoteplotní popílky ze čtyř elektráren (Mělník, Dětmarovice, Tušimice a 

Počerady) a popílky ze dvou elektráren s fluidním spalováním (Ledvice, Tisová). Skupina 

těchto popílků byla podrobena analýzám pro stanovení jejich vlastností a reaktivnosti.  

Na základě analýz vlastností popílků a jejich produkce byl pro porovnání účinnosti 

různých mechanických aktivací popílků vybrán popílek z elektrárny Tušimice. Jedná se 

o provoz, který prošel v nedávné době renovací, kdy byl vybudován odběr popílků 

z jednotlivých sekcí elektrostatických odlučovačů, a tudíž vhodný pro záměr mechanické 

aktivace tříděním (odběrem vytříděných frakcí z jednotlivých stupňů elektrostatických 

odlučovačů) a jejich mísením.  

Popílky byly podrobeny třem způsobům modifikace. Prvním způsobem bylo 

odebrání popílků z jednotlivých sekcí elektrostatických odlučovačů, tedy jakési jejich 

třídění dle velikosti zrna. Druhým způsobem bylo mísení těchto frakcí s cílem přiblížit se 

ideální křivce zrnitosti dle Funka, která by měla zajistit maximální hutnost směsi. 

Poslední variantou modifikace bylo mletí sesypového popílku, tedy celého objemu 

produkované suroviny. 

Mechanická aktivace tříděním se ukazuje jako vhodná varianta pouze v případě 

speciálního použití, protože nejjemnější popílek ETU III, který je zároveň 

nejreaktivnějším představuje pouhých 5 % celkové produkce. Zůstává tedy 95 % 

vyprodukovaného popílku s méně vhodnými vlastnostmi, který je vhodné dále upravovat 

například mletím. 

Další zkoumanou metodou modifikace popílku bylo mísení separovaných frakcí za 

účelem dosažení optimální křivky zrnitosti, která měla zajistit maximální hutnost směsi 

popílků. Jako optimální křivka zrnitosti byla zvolena křivka dle Funka s intervalem 
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1 – 250 µm. Pro výpočet mísícího poměru popílků z jednotlivých sekcí ETU (ETU I, 

ETU II : ETU III) byl stanoven výpočetní algoritmus, na jehož základě byl určen mísící 

poměr 10:5:1. K tomuto poměru byly připraveny ještě dvě směsi, a to s mísícími poměry 

5:4:1 a 0:5:1. V případě této metody nebyla potvrzena teze vlivu maximálně hutné směsi 

popílku na zvýšení užitných vlastností betonu. Je mírně patrný vliv na pevnosti ve stáří 

180 dní, kdy směsi MPA a MPB dosahují vyšších hodnot než směs MPC, ale tento ani 

rozdíl není příliš velký. Patrnější vliv je v případě hloubky průsaku, kdy teoreticky 

hutnější směsi betonu s MPA a MPB vykazují menší hloubku průsaku. Lze říci, že 

v případě modifikace popílku mísením jeho frakcí má většinový podíl na vlastnostech 

betonu spíše vlastní reaktivita jednotlivých frakcí než samotný mísící poměr.  

U betonů s popílky mletými je výrazně patrný vliv délky mletí potažmo míry 

rozmělnění zrn. Zjednodušeně lze říci, že déle mleté popílky (s vyšším měrným povrchem 

vykazují vyšší reaktivnost. Účinnost mletí ovšem není nekonečná a při časech mletí nad 

45 minut dochází k menším nárůstům a rozdíl velikosti měrného povrchu popílků mletých 

po dobu 60 a 75 minut je zanedbatelný. Vývoj pevností betonu v závislosti na délce mletí 

použitého popílku ukazuje na zvýšení reaktivnosti s rostoucí délkou mlecího procesu, 

ovšem u popílků mletých nad 60 minut dochází opět k poklesu účinnosti. Vliv na hloubku 

průsaku tlakovou vodou je patrný s klesající tendencí, ale vliv na odolnost vůči působení 

chemických rozmrazovacích látek prokázán nebyl. Při studiu mikrostruktury betonu 

s použitím mletého popílku byl zjištěn vznik nových hydratačních produktů ve stáří 

180 dní, které jsou přikládány právě hydrataci, do níž vstupuje popílek.  

Při závěrečném zhodnocení těchto tří metod modifikace popílku, lze říci, že pro 

speciální účely je vhodná varianta třídění popílku a použití nejjemnější frakce, ovšem pro 

obecné použití je nejvhodnější variantou mletí popílku do maximální délky mlecího 

procesu 45 minut. 
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