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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 0,7 tuny 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 
(2),(3). 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, kdy 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 (4). 

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 reakčního potenciálu popílku. Směřovalo se tedy 
k možnostem zvýšení aktivity popílků. Aktivace popílků dělíme na chemické, 
mechanické a termální, popřípadě jejich kombinaci (5),(6). Chemické aktivace byly 
uplatňovány 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. K třídění popílku dochází již při jejich zachycování 
z exhalátu v odlučovacích zařízeních tepelných elektráren, ovšem poté jsou většinou 
svedeny do jednoho sila, kde dochází k jejich zpětnému smíchání. Na druhou stranu 
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. 
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Tato disertační práce se zabývá právě mechanickými aktivacemi elektrárenských 
popílků a porovnáním efektivnosti aktivace popílků při použití ve 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. 

 
2  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 fyzikálně-mechanické 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 následně vyhodnotit a popsat přínos pro praxi a pro rozvoj 
stavebně materiálového inženýrství. 

 
3  METODIKA PRÁCE 

3.1 ETAPA I 

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 



7 
 

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 
ČSN EN 450 nepřipouští, ovšem předchozí zkušenosti s jejich chováním 
v cementových kompozitech dávají naději na možné použití. Na vybraných 
surovinách byly provedeny nejdříve provedeny zkoušky jejich základních 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 bylo stanoveno chemické složení, měrná hmotnost, měrný povrch, 
granulometrie, mineralogické složení, pucolánová aktivita a index účinnosti. 
U kameniva byl proveden sítový rozbor a stanovení objemové hmotnosti. 

 
3.2 ETAPA II 

Ve druhé etapě byl vybraný popílek modifikován dvěma způsoby. Prvním 
způsobem bylo mletí. Mletí proběhlo ve vertikálním  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. 

 
3.3 ETAPA III 

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 ve stáří 
28 a 90 dní stanovena hloubka průsaku tlakovou vodou a odolnost vůči působení 
chemických rozmrazovacích látek. 

 
4  VÝSLEDKY 

V první etapě byl vybrán popílek z elektrárny Tušimice, který měl nejvyšší index 
účinnosti a aktuální provoz v elektrárně umožňuje odběr popílku z jednotlivých částí  
odlučovačů. V následující kapitole jsou popsány postupy úpravy popílku a jejich 
vlastnosti. 
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4.1 ÚPRAVY POPÍLKŮ 

4.1.1 Třídění a mísení frakcí popílku 

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 
ETU III. Jako optimální křivka zrnitosti směsi popílků, byla zvolena modifikovaná 
křivka dle Funka (Rov. 1). 

 

Rov. 1: Rovnice optimální křivky zrnitosti dle Funka 

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). Cement nebyl ve výpočtu uvažován.  

Porovnání křivek zrnitostí popílků z jednotlivých sekcí odlučovačů a jejich směsí 
v porovnání s optimální křivkou zrnitosti dle Funka jsou na Obr.  1.  

 

 
Obr.  1: Křivky zrnitosti tříděných a mísených popílků 

4.1.2 Mletí popílků 

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 
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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. Na Obr.  2 jsou zobrazeny křivky zrnitosti 
mletých popílků. 

 

 
Obr.  2: Křivky zrnitosti mletých popílků 

4.2 REOLOGIE CEMENTOVÉ PASTY 

Upravené popílky byly použity k přípravě cementovo-popílkových past, na nichž 
bylo na rotačním viskozimetru sledováno reologické chování. Receptury složení 
jsou uvedeny v Tab. 1.  

 

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

 
Tab. 1: Složení past pro stanovení reologie 
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Na Obr.  3 jsou vykresleny hodnoty past s tříděnými popílky a jejich směsmi. 
Hodnoty past s mletými popílky jsou znázorněny na Obr.  4. 

 

 
Obr.  3: Průběh torzních momentů v čase - cementové pasty s tříděnými popílky 

U tříděných popílků dosahoval nejvyšší hodnoty torzního momentu, a tedy 
nejhorší zpracovatelnost 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. 

 

 
Obr.  4: Průběh torzních momentů v čase - cementové pasty s mletými popílky 

Podobné chování jako tříděné popílky vykazují také mleté popílky. Nejvyšší 
hodnoty torzního momentu dosáhl  popílek ETU SESYP, postupně se hodnoty 
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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 významný 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. 

 
4.3 OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI NA BETONECH 

Byl navržen beton třídy C 25/30 konzistence S3. Složení referenční receptury je 
uvedeno v Tab. 2. 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. 

 
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

 
Tab. 2: Složení referenčního betonu 

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. 

 
4.3.1 Konzistence a objemová hmotnost čerstvého betonu 

Neprodleně po namíchání čerstvého betonu byla na směsi stanovena konzistence 
sednutím kužele. Grafické porovnání těchto vlastností je na Obr.  5 a Obr.  6.  
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Obr.  5: Porovnání konzistence 

Z Obr.  5 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 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. 
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Obr.  6: Porovnání objemové hmotnosti čerstvého betonu 

Jak lze vidět na Obr.  6, přidáním popílku došlo k 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.  

 
4.3.2 Smrštění v prvních 48 hodinách zrání 

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 technikou pro zaznamenání hodnot v čase. Pro větší 
přehlednost jsou hodnoty smrštění v průběhu času rozděleny do dvou  skupin. 
Na Obr.  7 jsou vykresleny křivky průběhu smrštění betonů s mletými popílky, 
smrštění betonů s tříděnými popílky a jejich směsi jsou na Obr.  8. 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. 
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Obr.  7: Smrštění betonu v prvních 48 hodinách zrání – mleté popílky 

 
Obr.  8: 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, 
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. 
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4.3.3 Objemová hmotnost zvtrdlého betonu 

Grafické porovnání objemových hmotností ztvrdlého betonu bylo rozděleno 
do dvou skupin pro lepší přehlednost. Na Obr.  9 jsou graficky porovnány dosažené 
hodnoty betonů s tříděnými popílky a jejich směsmi. Objemové hmotnosti betonu 
s mletými popílky jsou porovnány v grafu na Obr.  10. 

 

 
Obr.  9: Porovnání objemové hmotnosti betonů s tříděnými popílky a jejich směsmi 

 

 
Obr.  10: 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. 

 
4.3.4 Pevnost betonu v tlaku 

Pro lepší orientaci je grafické porovnání hodnot pevnosti v tlaku rozděleno 
do dvou grafů. Na Obr.  11 jsou porovnány hodnoty betonů s tříděnými popílky 
a jejich směsmi a na Obr.  12 je porovnání betonů s mletými popílky. 

 

 
Obr.  11: Porovnání vývoje pevností v tlaku – betony s tříděnými popílky a jejich směsmi 

 
Obr.  12: Porovnání vývoje pevností v tlaku – betony s mletými popílky 
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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 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.  

 
4.3.5 Hloubka průsaku tlakovou vodou 

 
Obr.  13: 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 
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struktury se pokles průsaku neprojevil. U betonů s mletými popílky se ve stáří 
28 dní hloubka průsaku s rostoucí dobou mletí snižovaal, 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. 

 
4.3.6 Odolnost betonu vůči působení chemických rozmrazovacích látek 

 
Obr.  14: Porovnání množství odpadu po 100 cyklech působení CHRL 

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 
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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.  

 
4.3.7 Studium mikrostruktury zvtrdlého 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.  15: Mikrostruktura betonu ETU 45-zvětšení 
15000x 

 
Obr.  16: Mikrostruktura betonu ETU 45 - zvětšení 
20000x 



 
Obr.  17: Mikrostruktura betonu ETU 45 - zvětšení 70000x 

Na Obr.  15 je na snímku patrný průchod kapiláry o průměru 1 µm a přilehlá 
mikrotrhlina zaplněná hydratačními produkty. Detail mikrotrhliny zvýrazněné 
na Obr.  16 je zobrazen na Obr.  17. Jak již bylo zmíněno výše, elektrárenský 
popílek reaguje výrazně pomaleji než cement, což sice znamená snížení počátečních 
pevností, ovšem otevírá to prostor pro jakési samoošetřování betonu. Mikrotrhlina 
na Obr.  17 je částečně vyplněna hydratačními produkty, které vznikaly dodatečně 
po jejím vytvoření, tedy v době, kdy cement byl již zreagovaný. Lze tedy soudit, že 
tyto hydratační produkty pochází z reakce popílku, která probíhá i v těchto 
pozdějších stářích zrání betonu. 

 
5  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.  
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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 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.  
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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. 

6  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 s 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 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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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 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. 


