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ABSTRAKT 

Autoklávovaný pískový pórobeton je moderní stavební materiál s vysokými tepelně-

izolačními vlastnostmi. V ČR je v současné době používán výhradně písek jako 

primární křemičitá složka pórobetonu. Pro výhodnější ekonomické a ekologické 

vlastnosti výroby se práce zaměřuje na využití druhotných surovin. Mezi zkoumané 

druhotné suroviny byly zařazeny fluidní úletové a ložové popeloviny, škváry a skelný 

recyklát. Pórobetonový kompozit s příměsí druhotných surovin byl vyvíjen 

v hydrotermálních podmínkách laboratorního autoklávu při 7 a 12 hodinové izotermní 

výdrži na 190°C. Ze zkoušených druhotných surovin dosáhl nejvyšších pevností vzorek 

s 10 % příměsí skelného recyklátu. Mezi další příměsi kladně ovlivňující mechanické 

vlastnosti patří škvára SAKO a Oslavany. Z výsledků práce je patrné, že použití 

druhotných surovin zvyšuje pevnosti, zlepšuje reologii směsi a podporuje tvorbu 

tobermoritu. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Pórobeton, druhotné suroviny, fluidní úletový popílek, fluidní ložový popel, škvára, 

skelný recyklát, tobermorit, pevnost v taku, objemová hmotnost, autoklávování, zrání, 

pórová struktura, mletí.  

ABSTRACT 

Autoclaved sand aerated concrete is a modern building material with high thermal 

insulation properties. Only sand is used as the primary silicate component of aerated 

concrete in the Czech Republic. For the more favourable economic and ecological 

properties of aerated concrete, the use of secondary raw materials is used in this work. 

The secondary raw materials examined included fluidized bed and fly ash, slag and 

glass recycled. The aerated concrete composite with secondary admixtures was 

developed under hydrothermal conditions of a laboratory autoclave for 7 and 12 hours 

at 190 °C. From the secondary raw materials tested, a 10% glass recycler additive 

yielded the highest strength. Other additives that have a positive effect on mechanical 

properties include SAKO and Oslavany. From the results of the work it is evident that 

the use of secondary raw materials increases the strength, improves the rheology of the 

mixture and supports the formation of tobermorite. 

KEYWORDS  

Aerated autoclaved concrete, secondary raw materials, fluidized fly ash, fluid bed ash, 

slag, glass recycled, tobermorite, strength, bulk density, autoclaving, ripening, pore 

structure, grinding. 
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ÚVOD 

Pórobeton je druh lehkého stavebního betonu, který má výborné tepelné a zvukově 

izolační vlastnosti. Těchto vlastností dosahuje díky pórové struktuře a nízké objemové 

hmotnosti. Při zvyšujících se nárocích na stavební materiály nejen z hlediska jejich 

vlastností ale i snaha o co nejvyšší redukci nákladů, je potřeba zefektivnit celkovou 

technologii výroby. Tyto požadavky se mohou zajistit při využití vhodných druhotných 

surovin, které nahradí suroviny primární a zlepší vlastnosti pórobetonu. U pórobetonové 

výroby se například při vhodném využití druhotných surovin s amorfní křemičitou 

složkou může zkrátit doba autoklávování.  

Proto je tato práce zaměřená právě na výběr vhodné druhotné suroviny. Při řešení se 

navazuje na již zpracovanou bakalářskou práci vypracovanou na téma „využití 

alternativních surovin v technologii pískového pórobetonu“. Práce je také součástí 

výzkumného projektu zabývajícím se zhodnocením druhotných surovin jako náhrady 

nebo příměsi surovinové základny pro výrobu pórobetonu. Při řešení optimalizace 

surovinové základny s použitím druhotných surovin je potřeba také řešit dlouhodobou 

udržitelnost technologie.  
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

Pórobeton je přímo lehčený beton, kde se vylehčení dosahuje vytvořením pórů v čerstvé 

surovinové směsi. Základní skladba surovin obsahuje vápno, cement, křemičitý písek 

nebo vysokoteplotní popílek a hliníkový prášek. Vylehčení se dosahuje reakcí vápna a 

hliníku za vzniku plynu, který strukturu nakypří. CaO obsažené ve vápně a SiO2 

obsažené v písku (popílku) spolu reagují při hydrotermálních podmínkách za vzniku 

tobermoritu a různých CSH fází, které jsou nositelé pevností ve struktuře. Z tuzemských 

a zahraničních článků byla vypracována rešerše druhotných surovin pro použití 

v technologii výroby pórobetonu.  

1.1 PRIMÁRNÍ SUROVINY 

Mezi primární suroviny zařazujeme stávající suroviny pro výrobu pórobetonu. Mezi 

tyto suroviny patří křemičitý písek, vápno a cement. Další složku tvoří plynotvorné 

látky. Pro dosažení lepších vlastností se pak používají pomocné látky. 

1.1.1 Vápno   

Vápno je jedna z primárních surovin pro výrobu pórobetonu. Jeho vlastnosti předepisuje 

norma ČSN EN 459-1 „Bíle nehašené vápno“. Pro výrobu pórobetonu se používá 

stavební vzdušné vápno nehašené. Nejvíce pak vyhovuje vápno s označením CL 90-Q 

(R5,P1). Jeho vlastnosti jsou uvedeny v Tabulka 1. 

Tabulka 1 - Požadavky na vlastnosti vápna[1] 

Požadavek Jednotka 
Hodnota 

Minimální Maximální 

Obsah CaO + MgO [% hmotnostní] 90 - 

Volné vápno [% hmotnostní] 80 
 

Obsah MgO [% hmotnostní] - 5 

Obsah sirníkové síry [% hmotnostní] - 2 

Obsah CO2 [% hmotnostní] - 4 

Doba dosáhnutí teploty 60°C při hašení [minuty] - 10 

Zrnitost (propad sítem)                 2 mm [% hmotnostní] 100 - 

                                                   0,2 mm [% hmotnostní] 95 - 

                                                 0,09 mm [% hmotnostní] 85 - 

1.1.2 Cement 

Pro výrobu pórobetonu se používá nejčastěji portlandský cement s označením 

CEM I 42,5 R nebo cementy s vyššími konečnými pevnostmi. Cement má především 
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zajistit manipulační pevnosti a stabilizovat strukturu po nakypření směsi. Požadavky na 

portlandský cement s pevnostní třídou 42,5 jsou v Tabulka 2. 

Tabulka 2 - Požadavky na vlastnosti cementu dle normy ČSN 197 -1 [2]  

Požadavek Jednotka 
Hodnota 

Minimální Maximální 

Počátek tuhnutí [minuty] 60 
 

Ztráta žíhání [% hmotnostní] - 5 

Obsah SO3 [% hmotnostní] - 4 

Nerozpustný zbytek [% hmotnostní] - 5 

Chloridy [% hmotnostní] - 0,1 

 

1.1.3 Křemičitý písek 

Písek pro použití do pórobetonu se domílá na kulovém mlýně na hodnotu měrného 

povrchu cca 300 m
2
/kg. Písek by měl obsahovat co nejméně alkálií, které zhoršují 

tvorbu tobermoritu a také může docházet k tvorbě výkvětů. Dle normy ČSN 73 1358 

„Stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů“ nesmí obsahovat 

pískový pórobeton vodorozpustného oxidu sodného více jak 0,2 % (pro popílkový 

pórobeton 0,15 %), tzn. že přítomnost obsahu Na2O v surovinách by měla být také 

v dané hranici. Dále by křemičitý písek neměl obsahovat pyrit, sírany, organické látky a 

vápence (max. 20 %). Jíly mohou při přesáhnutí 1,5 % obsahu způsobit zpomalení 

tuhnutí směsi a snížit pevnost pórobetonu. Požadavky na písek jsou uvedené v Tabulka 

3. [3] [4] 

Tabulka 3 - Požadavky na vlastnosti písku[4]  

Požadavek Jednotka 
Hodnota 

Minimální Maximální 

Obsah SiO2 [% hmotnostní] 90 - 

Obsah alkálií K2O a Na2O [% hmotnostní] - 1,5 

Obsah Na2O [% hmotnostní] - 0,2 

Obsah slídy [% hmotnostní] - 0,5 

Obsah jílů [% hmotnostní] - 3 

Specifický povrch [m
2
/kg] 200 - 

 

1.1.4 Plynotvorné látky 

Plynotvorné látky slouží k nakypření směsi. V dnešní době se používá převážně 

hliníkový prášek nebo pasta. Normové požadavky jsou uvedeny v Tabulka 4. 
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Tabulka 4 - Požadavky na vlastnosti hliníkového prášku  dle normy ČSN 42 0825[5] 

Požadavek Jednotka 
Hodnota 

Minimální Maximální 

Obsah Al [% hmotnostní] 90 - 

Zrnitost (zbytek na sítě)         0,5-0,16 mm [% hmotnostní] - 3 

                                           0,16-0,063 mm [% hmotnostní] - 15 

Obsah maziva [% hmotnostní] - 5 

Vlhkost [% hmotnostní] - 0,15 

 

1.1.5 Pomocné látky 

Sádrovec slouží ke stabilizaci struktury při tuhnutí směsi, tzn. že podporuje vznik 

tixotropní struktury. Nejvíce se využívá sádrovec vzniklý při odsiřování spalin.  

Vápenný hydrát a hydroxid sodný ovlivňuje sedimentaci směsi a zvyšuje alkalitu pro 

lepší účinek hliníkového prášku. [4] 

Přerostový kal se využívá k zahuštění směsi a v něm obsažené krystalizační zárodky 

napomáhají tuhnutí směsi a zkracují dobu autoklávování. Pomocí využití přerostových 

kalů a autoklávovaných výrobků se dosáhne bezodpadové výroby. 

Křemičité úlety podle studií při použití 5% obsahu úletů je zabráněno tvorbě ettringitu 

a má příznivý vliv na objemovou hmotnost a tepelnou vodivost pórobetonu. Při tvorbě 

tobermoritu dochází k formování menších krystalů, které pak mají příznivý vliv na 

pevnosti pórobetonu[7] [6]. Podobně působí i amorfní nano-křemičitý úlet, kde ale stačí 

dávka okolo 1 %. [8] 

1.1.6 Voda 

Voda je nezbytnou součástí technologie výroby pórobetonu. Vhodná je voda pitná, na 

které se nemusí provádět zkoušky. Ostatní zdroje vody se zkouší dle 

normy  ČSN EN 1008 - Záměsová voda do betonu. 
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1.2 DRUHOTNÉ SUROVINY 

1.2.1 Popílky 

Popílek je druhotným produktem vzniklým při spalování tuhých látek. Existuje více 

druhů popílků, mezi které se řadí i nejpoužívanější elektrárenské popílky. Liší se od 

sebe druhem spalování a vstupní surovinou.  Vybrané elektrárny a teplárny v ČR 

produkující popílky jsou znázorněny na Obrázek 1. a Tabulka 5. 

 
Obrázek  1 –  Vybrané elektrárny  a teplárny  v ČR  

 
Tabulka 5 –  Vybrané elektrárny a teplárny  produkující popílky v ČR  

Název Zdroj Typ popílku 

Dětmarovice elektrárna vysokoteplotní 

Počerady elektrárna vysokoteplotní 

Prunéřov elektrárna vysokoteplotní 

Ledvice elektrárna vysokoteplotní/fluidní 

Tušimice elektrárna vysokoteplotní 

Zlín teplárna fluidní 

Kladno elektrárna fluidní 

Opatovice elektrárna vysokoteplotní 

Olomouc teplárna vysokoteplotní/fluidní 

Třinec elektrárna fluidní 

Chvaletice elektrárna vysokoteplotní 

Mělník elektrárna vysokoteplotní 

Tisová elektrárna fluidní 

Hodonín elektrárna fluidní 

Poříčí elektrárna fluidní 
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 Fluidní popíky 

Fluidní popílky vznikají při spalování ve fluidních ohništích při teplotě 850°C. Tato 

teplota spalování je nižší než teplota tavení popílku, proto nedochází k protavování 

částic popílku a zrna zůstávají porézní. Do prostoru spalování jsou přidávané alkalické 

aditiva, a proto fluidní popílek obsahuje velký obsah oxidu sírového (SO3 až 30 %) a 

volného vápna (CaO až 25 %)[9]. Obecné mineralogické složení fluidních popílků je 

uvedeno v Tabulka 6.  

Tabulka 6 –  Obecné mineralogické složení fluidního popílku  [9] 

Mineralogické složení 

anhydrit portlandit magnetit hanebachit 

křemen sádrovec bazanit thaumasit 

hematit kalcit ettringit tobermorit 

 

Fluidní kotle produkují dva typy popílků filtrový popílek a ložový popel, jak je vidět na 

Obrázek 2. 

 

Obrázek 2 - Fluidní kotel-cirkulující  [10]  

Existují tři různé druhy fluidních kotlů [10] : 

- stacionární fluidní kotel (BFBC), 

- cirkulující fluidní kotel (CFBC), 

- tlakový fluidní kotel (PFBC). 
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Při spalování vznikají dva druhy popílků, ložový a úletový. Úletový (filtrový) popílek je 

z kotle odnášen zároveň se spalinami a je zachycován na elektoodlučovačích. Ložový 

popel je hrubší frakce oproti úletovému popílku. Je to způsobeno jeho vznikem, kdy 

těžší tuhé zbytky ze spalování nejsou odnášeny zároveň se spalinami, ale jsou 

v odlučovači vráceny zpět do kotle. Odtud je ložový popel odsáván, aby se udržela 

konstantní fluidní vrstva spalování. Následně je zchlazen a uložen v silech. Oproti 

úletovému popílku se také liší svým chemickým složením, kdy ložový popel obsahuje 

vyšší poměr volného vápna. [11][12][13]  

Vliv chemického složení na poměr C/S 

Při spalování se oxid sírový váže s CaO a v popílku se vyskytuje ve formě anhydritu. 

Oxid vápenatý se tedy může objevovat v reaktivní formě (volné CaO) nebo 

v nereaktivní formě (anhydrit) ve vztahu k hydrotermální reakci. Nereaktivnost 

anhydritu je způsobena pokrytím anhydridu jemnými hydráty. Dle obsahu reaktivního 

CaO se pak musí upravit poměr Ca/Si pro přípravu surovinové směsi pórobetonu. 

Fluidní popílek obsahuje také více reaktivní SiO2, což má další dopad na poměr Ca/Si, 

který by měl být vyšší (cca 1) jak u méně reaktivních forem  SiO2. [14][15] 

Fluidní popílek je ve srovnání s vysokoteplotním více reaktivní a tvoří tak menší 

krystaly tobermoritu [14]. Optimální dávku fluidního popílku stanovili Balkovič et al. 

[16] na 15 – 20 %. 

1.2.2 Vysokopecní struska 

Vysokopecní struska vzniká při tavení železné rudy ve vysoké peci. Průměrné chemické 

složení je uvedeno v Tabulka 7.  

Tabulka 7 –  Průměrné chemické složení strusky  [17] 

Chemické složení [ % hmotnostní] 

CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO SO3 

35-50 25-35 10-15 0,5-1 2-3 0,1-0,5 

Vysokopecní struska má vysoký obsah CaO i SiO2 a dá se tedy použít jako náhrada 

křemičité i maltovinové složky. Toto tvrzení potvrdili Mostafa et al.[6]. Oxid křemičitý 

obsažený ve strusce je více reaktivní a zvyšuje se s narůstající teplotou výroby. Struska 

také obsahuje vysoké množství Al2O3, který poporuje tvorbu tobermoritu. 
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1.2.3 Elektrárenská škvára 

Škvára vzniká při spalování pevných látek v práškových ohništích. Škvára tvoří asi 

čtvrtinový podíl popelovin v těchto typech ohnišť používaných v elektrárnách. Její 

průměrné chemické složení je uvedeno v Tabulka 8. 

Tabulka 8 –  Průměrné chemické složení  škváry  

Chemické složení [ % hmotnostní] 

CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO SO3 K2O 

4-10 45-55 10-20 5-15 2-5 0,5-2 0,5-2 

Škvára je vhodná jako náhrada křemičitého písku do 50 % náhrady. Vzhledem 

pucolánové aktivitě se tvoří tobermorit rychleji. [18] 

1.2.4 Škvára ze spalování komunálního odpadu 

Komunální odpad je spalován ve spalovně, která slouží jako zdroj energie. Odpad se 

spaluje na roštech ve spalovací komoře nad 1000°C. Vzniklá škvára padá do vynašeče, 

kde se hasí a chladí. Celý proces spalování je znázorněn na Obrázek 3. [19] Chemické 

složení škváry je dáno druhem komunálního odpadu a také frakcí škváry. Přibližné 

složení je uvedeno v Tabulka 9. 

Tabulka 9 - Chemické složení škváry ze spalování komunálního odpadu  

Chemické složení [ % hmotnostní] 

CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 P2O5 SO3 TiO K2O MnO MgO 

10-20 40-60 10-12 5,4-7,5 0,3-1,5 0,1-1,7 0,5-1,2 1,7 0,1 1,8 

 

 

Obrázek 3 - Technologie spalování komunálního odpadu (SAKO Brno)  [19] 
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1.2.5 Skelné recykláty 

Sodnovápenaté sklo se vyrábí tavením sklářského písku, tj. křemen a následným 

ochlazením skloviny. Je to amorfní látka složená z nepravidelné sítě tetraedrů SiO2. 

[20][21]  

 

Obrázek 4 - a) struktura křemene, tj. krystalické SiO 2, b) struktura skelného SiO 2, c) 

struktura sodnokřemičitého skla[21] 

Skelné recykláty pochází z různých druhů skla např. recykláty z CRT obrazovek, 

obalového skla a autoskla. Chemické složení se u těchto recyklátů liší. Walczak et al. 

provedli studii, v které ukázali vhodnost skelných recyklátů pro použití v technologii 

výroby pórobetonu. Ve všech vzorcích byl při hydrotermálních podmínkách tvořen 

tobermorit a CSH. [22]  

1.3 AUTOKLÁVOVÁNÍ PÓROBETONU 

Autoklávování probíhá v průmyslových autoklávech v několika etapách. Při první 

etapě probíhá vakuování na -0,5 baru po dubu 30 minut. V tomto stádiu se začne 

pórobetonový výrobek zahřívat a tím se zredukuje možné poškození v případě 

rozdílných teplot povrchu a jádra. Druhá etapa se skládá z přepuštění a náběhu. Tlak a 

teplota při této etapě dosáhne 12-14 barů, což odpovídá 180 - 190°C. Pára se přepouští 

z druhého autoklávu, který se tak ochladí. Přepouštění probíhá 30 minut na tlak 

3,5 baru. Zbylá pára se dopouští 55 minut. Ve třetí etapě probíhá výdrž, která udržuje 

hydrotermální podmínky (190°C) po 7-12 hodin. Tato doba se liší druhem technologie. 

V poslední čtvrté etapě probíhá pozvolné chlazení, které trvá minimálně 110 minut. 

Část nasycené páry se přepouští do následujícího autoklávu a část se využívá např. na 

vytápění. Celý proces je znázorněn na Graf 1. [4] 
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Graf 1- Proces autoklávování pórobetonu  

1.3.1 Vliv vodní páry 

Vodní pára se tvoří odpařováním nebo vypařováním. Dále se pára dělí na sytou, mokrou 

a přehřátou. Při procesu autoklávování se tvoří  pára sytá neboli nasycená, která při 

stejném tlaku a teplotě jako má vroucí kapalina, se kterou je ve styku, neobsahuje 

rozptýlené kapičky této kapaliny. Určitému tlaku odpovídá určitá teplota syté páry. [23] 

Obsah vodní páry v autoklávu odpovídá jeho objemu. Důležitým parametrem je 

zachování nasycené páry. 

1.4 PROCES VYTVÁŘENÍ STRUKTURY 

Proces vytváření struktury se dělí do dvou etap. První etapa probíhá za normálního tlaku 

ve zracích komorách. Při této etapě se vytváří pórová struktura pórobetonu a dochází 

k tuhnutí směsi. Druhá etapa probíhá v autoklávu při zvýšené teplotě a tomu 

odpovídajícímu tlaku. V těchto podmínkách vznikají nové krystalické fáze. 

1.4.1 Etapa 1 - nakypření a tuhnutí směsi 

Vytváření struktury pórobetonu začíná při vylití suspenze do forem. Dochází 

k tzv. nakypřování, které způsobuje reakce hliníkového prášku a hydroxidu vápenatého. 

Kanehira et al. [24] popsali reakci ve čtyřech stádiích. 
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Stádium 1-2: Tenká pasivní vrstva na povrchu hliníku reaguje s vodou. K narušení 

vazby Al-O-Al dochází pomocí hydrolytické reakce za vzniku Al-OH. Tato reakce je 

urychlena alkalickým prostředím. Amorfní Al(OH)3 má tendenci se rozpouštět na 

Al(OH)4 v silných alkalických roztocích, což má za následek růst katoitu 

prostřednictvím reakce mezi Ca
2+

, Al(OH)4 a vodou. 

Stádium 3: Při narušení pasivní vrstvy se vytvoří lokální porucha v této vrstvě a může 

probíhat hydratace hliníkového prášku. Hydratace hliníkového prášku postupuje 

s uvolňováním plynného vodíku 

Stádium 4: Hydratace hliníku postupuje a vytváří se nerozpustný Al(OH)3 a 

polykrystalický katoit. Postupně se velikost hliníku snižuje, až se zcela rozpustí a 

zastaví se uvolňování vodíku. 

 
Obrázek 5 - Reakce hliníku s hydroxidem vápenatým [24] 

Zjednodušeně lze reakci mezi hliníkovým práškem a hydroxidem vápenatým popsat 

chemickou reakcí (1). [25]  

Al + 3 Ca(OH)2 + 6 H2O = 3 CaO∙ Al2O3∙ 6 H2O + 3 H2   (1) 
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Po nakypření dochází k tuhnutí směsi, kde se vytváří základní mikrostruktura hmoty. 

Dle Mitsuda et al. [26] při této etapě dochází k reakci vápna a cementu s vodou dle 

chemické reakce 2 a 3.  

cement → C − S − H + Ca(OH)2     (2)

  CaO → Ca(OH)2      (3) 

1.4.2 Etapa 2 - hydrotermální reakce 

Je proces, který probíhá za zvýšeného tlaku (0,8-1,3 MPa) a teploty (174-193 °C) 

v prostředí nasycené vodní páry. Dle Mitsuda et al. [26] při hydrotermálních 

podmínkách veškeré vápenaté složky obsažené v cementu a vápně reagují s křemenem.  

Vzniká vysoce krystalický tobermorit, který má poměr Ca/(Al + Si) cca 0,8. Potom se 

reakce zpomalí, nebo se téměř zastaví. 

Ca(OH)2 + SiO2 → C − S − H → 11 Å tobermorit   (4) 

C − S − H + SiO2 → C − S − H → 11 Å tobermorit  (5) 

Při delší době autoklávování tobermorit přechází na xonotlit. Tento přechod zpomaluje 

přítomnost Al složky. Ve srovnání s xonotlitem je tobermorit nestálý při 180 °C.[28] 

 
Obrázek 6 - Struktura tobermoritu[25] 

Dle Brandštetra a Šaumana [27] lze tento mechanismus popsat takto: 

Silikátové vrstvy 

Vnitřní vrstvy Ca a H2O 

Vrstvy oktaedrického Ca 

Ca iont 

Silikátový tetraedr 
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Počáteční reakcí vzniká CSH II nebo CSH-gel o molekulárním poměru CaO/SiO2 

alespoň 1,5. Ve směsi s nižším molekulárním poměrem volné vápno mizí z reakční 

hmoty dříve než křemen. 

Při nízkém molekulárním poměru C/S složka CSH II reaguje s křemenem za tvorby 

CSH I. Ihned po vzniku vykazuje složení C/S asi 1,25 a tato hodnota průběhem další 

reakce klesá až na 0,8. 

Složka CSH I rekrystalizuje na 11 Å tobermorit. Rychlost přeměny závisí na teplotě a 

na přítomnosti Al-složky. Při dostatečné teplotě a době autoklávování tobermorit 

přechází v další fázi na xonotlit. 

Matsui et al. [30] popsali, že tobermorit může vznikat z CSH fází a z hydrogranátové 

fáze. Tyto dvě reakce můžou probíhat současně. 

Tobermorit vznikající z CSH fází 

Tento mechanismus lze pozorovat při XRD analýze, kde se intenzita tobermoritu 

zvyšuje s klesající intenzitou C-S-H. Reakce probíhá mezi pevnými fázemi. [30] 

𝐶 − 𝑆 − 𝐻 → 𝑡𝑜𝑏𝑒𝑟𝑚𝑜𝑟𝑖𝑡     (6) 

Houston et al. [31] uvádějí, že tobermorit vzniká pomocí tří kroků: 

 Vytvoření amorfní a nekrystalické složky C-S-H II 

 Růst semi-krystalického tobermoritu (C-S-H I) 

 Rekrystalizace tobermoritu 

Tobermorit vznikající z katoitové fáze 

Katoit je typ hydrogranátu a jeho chemické složení se mění v souladu s obsahem Si 

v roztoku. Při využití křemene jako zdroje oxidu křemičitého se tvoří bezkřemičitý 

hydrogranát, což způsobuje nízká rozpustnost křemene. Při použití amorfního SiO2 se 

tvořil hydrogranát odpovídající x = 2,5 v 𝐶𝑎3𝐴𝑙2(𝑆𝑖𝑂4)3−𝑥(𝑂𝐻)4𝑥. 

Vznik tobermoritu lze popsat rovnicí (7): 

𝑘ř𝑒𝑚𝑒𝑛, 𝑘𝑎𝑡𝑜𝑖𝑡, ℎ𝑦𝑑𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑛á𝑡, 𝐶𝑆𝐻 → 𝑆𝑖4+, 𝐶𝑎2+, 𝐴𝑙3+, 𝑂𝐻− → 𝑡𝑜𝑏𝑒𝑟𝑚𝑜𝑟𝑖𝑡 (7) 

Reakce probíhá mezi pevnou látkou – kapalinou, ve které tobermorit krystalizuje 

z kapalné fáze. [30] 
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1.5 LÁTKY OVLIVŇUJÍCÍ TVORBU STRUKTURY PÓROBETONU 

1.5.1 Křemičité látky 

Důležitým aspektem křemičitých látek je jejich mineralogie, zda jsou to krystalické 

nebo amorfní látky. To má za následek různých vlastností konečného pórobetonu. 

Pokud jsou použity amorfní typy oxidu křemičitého v počáteční reakci se získá CSH (I) 

a hydroglossular (typ hydrogranátu). Tato reakce je obvykle rychlá, ale následná 

krystalizace tobermoritu je pomalejší než s křemenem [33][32]. Amorfní látky se 

snadněji rozpouštějí a vytváří CSH gely bohaté na Si. Tyto gely mají dlouhé rozvětvené 

řetězce, které potom hůře krystalizují na tobermorit. Při použití krystalického zdroje 

SiO2, se tvoří CSH gely bohaté na Ca s krátkými nerozvětvenými řetězci. Tyto gely pak 

snadno krystalizují na tobermorit. [34] 

U krystalických křemičitých látek hraje velkou roli na vlastnosti jejich jemnost. 

Vysvětluje se to tak, že krystalické křemičité látky (křemičitý písek) reagují s vápnem 

za hydrotermálních podmínek v roztoku. Při růstu krystalů v roztoku při vysokém 

přesycení se obvykle tvoří velký počet jader a tvoří se menší krystaly, než při nízkém 

přesycení. Jinak řečeno jemnější křemen s vyšším specifickým povrchem mohl dodat 

větší množství rozpuštěného oxidu křemičitého a současně tak produko vat vyšší stupeň 

přesycení. To má za následek tvorbu menších krystalů s nižší krystalinitou. [36][35] 

1.5.2 Hliníkové látky 

V C-S-H systému při přidání hliníkové složky se tvoří 1,13 nm tobermorit (tobermorit 

se substituovaným Al) a hydrogranát. Hliník má vliv jak na konečné produkty, tak na 

čerstvou pastu pórobetonu. Závisí na jemnosti a čistotě hliníkového prášku.  

Přítomnost Al
3+

 iontů v reakční směsi zpomalují vápeno-křemičitou reakci a tím se 

stabilizuje tobermorit. Z toho důvodu se tobermorit nepřemění na xonotlit a je stálý ve 

větším spektru teplot. Při hydrotermálních podmínkách se hliník rozpouští a vstupuje do 

CSH gelů. Ty pak krystalizují a Al ionty nahrazují Si ionty v krystalové struktuře 

tobermoritu.  Uvádí se, že Al ionty mohou nahradit až 15-20 % Si iontů, tuto náhradu 

ovlivňuje množství Ca iontů. Dále vlivem Al se zmenšují krystaly tobermoritu a tudíž 

se zvětšuje měrný povrch pórobetonu. Také se mění konečná morfologie látky.[37] 

[38][39][40]



24 

 

 
Obrázek 7 - SEM snímek tobermoritu 

tvořeného za přítomnosti Al[38] 

 
Obrázek 8 - SEM snímek referenčního 

tobermoritu[38]

 

1.5.3 Sodíkové látky 

Vysoká koncentrace sodíkových iontů v kapalné fázi hydratační suspenze mohou 

narušit rozpouštění a další reakce hydroxidu vápenatého, i když sodné ionty 

nepochybně podporují rozpouštění složky oxid křemičitý-oxid ložiska. S růstem obsahu 

Na iontů stoupá množství vody, která se váže na Na ionty. [41][42] 

1.5.4 Molární poměr CaO/SiO2 a teplota 

Na Obrázek 9 můžeme vidět fázový diagram kalciumhydrosilikátů v závislosti na 

teplotě při použití molárního poměru C/S = 0,5 - 3,0. 

Pro tvorbu tobermoritu je vhodný molární poměr C/S = 0,83. Při molárním poměru 

C/S = 1 a teploty neklesající pod 180°C se tvoří xonotlit. Při poměru C/S klesajícím pod 

1 se tvoří gyrolitická fáze, která je slabě krystalická. [43][4] 
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Obrázek 9 - Hlavní oblasti kalciumhydrosilikátů v závislosti na teplotě [43] 

Další faktor ovlivňující vlastnosti pórobetonu je teplota. Touto teplotou se rozumí 

teplota autoklávování. Ta se musí určit s ohledem na rozpustnosti jednotlivých surovin. 

Také doba autoklávování je důležitým faktorem. Při kratší době je riziko nedokonalé 

přeměny CSH fází na tobermoritové fáze. Při ale příliš delších časech se tobermorit 

může dál přeměňovat na xonotlit, který je pro svou nižší pevnost nežádoucí.[43] 

1.5.5 Alkálie 

V přítomnosti SO4
2-

 se urychluje tvorba tobermoritu z CSH gelů ale tvoří se nedokonalé 

krystaly.  

 
Obrázek 10 - SEM snímek tobermoritu 

tvořeného za přítomnosti SO 4 [38]   

 
Obrázek 11 - SEM snímek referenčního 

tobermoritu[38]

Přesnější mechanismus lze popsat následovně: Předpokládá se, že ve struktuře 

vápenatých hydrosilikátů mohou být síranové ionty vázány tak, že ionty SO4
2- 

se vážou 

s OH
-
 a vytváří SiO4

4-
 a tak

 
vstupují do mřížky 11Å tobermoritu. [44][45][38] 
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Obrázek 12 - struktura tobermoritu při substituci SO 4
2-

 iontů[38] 

  

Si-tetraedr 

vápník 

kyslík 

O-H 
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2 CÍL PRÁCE 

Cílem diplomové práce je experimentální ověření využitelnosti druhotných surovin.  

Dílčím cílem je výběr vhodných druhotných surovin a jejich rozbor společně 

s rozborem primárních surovin. Součástí rozboru bude sledování ekologického hlediska. 

Bude stanoven postup přípravy vzorků, který bude vycházet z reálné technologie 

výroby. Pro dosažení optimální pórové struktury bude provedena reologická zkouška 

rozlití směsi. Dalším cílem bude sledování vlivu zrání vzorků a následné autoklávování 

na vývoj pevností. Autoklávování bude ověřeno ve více režimech a bude vyhodnocena 

vhodná doba autoklávování. 

Hlavním cílem práce bude ověření vlivu množství a druhu příměsi druhotné suroviny na 

fyzikální vlastnosti vzorků. Pomocí stanovení mineralogického složení vzorků bude 

prokázána tvorba tobermoritu. Na základě výsledků budou druhotné suroviny 

zhodnoceny, bude navrhnuta optimální receptura a k ní vhodný autoklávovací režim. 
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3 METODIKA PRÁCE 

 

 

První etapa bude zaměřená na rozbor primárních a druhotných surovin. Výběr 

druhotných surovin bude zaměřen na zbytky ze spalování např. fluidní popílky, škvára 

ze spalování komunálního odpadu atd. Tyto suroviny odpovídají ekonomickému 

hledisku a jejich produkce je dostatečná pro zásobení pórobetonové výroby. Druhotné 

suroviny s hrubší frakcí se budou domílat na požadovanou jemnost. Způsob mletí, 

způsob odběru vzorků a četnost zkoušek budou popsány v samostatné kapitole. 

Rozbor vstupních surovin se bude skládat z chemického složení. Dále bude určená 

měrná hmotnost, měrný povrch, zrnitost, nasákavost materiálu a vodné výluhy pro 

určení ekologického dopadu. U vápna bude navíc určená reaktivita a u cementu doba 

tuhnutí. 

 

 

 

Reaktivita vápna Vodné výluhy

ZrnitostMěrný povrch

Doba tuhnutí cementu Chemické složení

Mletí surovin

Zrnitost

Měrná hmotnost

Nasákavost

Chemické složení

Měrný povrch

Měrná hmotnost

Nasákavost

Vstupní suroviny

Výběr druhotných surovin

Rozbor vstupních surovin

Primární suroviny Druhotné suroviny

1. ETAPA VÝBĚR A ROZBOR VSTUPNÍCH SUROVIN 
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V druhé etapě bude stanovený přesný postup přípravy vzorků, který se bude opírat o 

reálnou technologii výroby. Do postupu přípravy patří především způsob, následnost a 

čas mísení surovin. Na vzorcích s 10%, 30% a 50% příměsí druhotných surovin bude 

stanoveno rozlití a jeho vliv na vodním součiniteli. 

Pro určení reologie budou také porovnány směsi s nejvyšší 50% příměsí druhotné 

suroviny s konstantním vodním součinitelem.  

Pro ověření vhodného uložení bude proveden experiment vlivu zrání vzorků na pevnosti 

v tlaku. V závěru budou uvedeny parametry samotného autoklávování. Při 

autoklávování jsou rozhodujícími parametry teplota, tlak a doba autoklávování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postup přípravy vzorků

Způsob mísení

Časy mísení

Následnost 

mísení

Doba 

autoklávování

Teplota 

autoklávování

Vliv zrání vzorků 

na pevnost 

pórobetonu
Tlak 

autoklávování

Příprava 

surovinové směsi
Zrání vzorků

Autoklávování 

vzorků
Reologie směsi

Vliv rozlití směsi s 

10 %, 30 % a 50 % 

příměsí druhotné 

suroviny na vodním 

součiniteli

2. ETAPA NÁVRH POSTUPU PŘÍPRAVY VZORKU 
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V této kapitole budou sestaveny receptury. Na čerstvé surovinové směsi a 

autoklávovaném pórobetonu budou stanoveny jejich vlastnosti např. rozlití, objemová 

hmotnost. Na jednotlivých recepturách bude určen molární poměr CaO/SiO2. U 

jednotlivých receptur bude stanovená reologie a výška odlevu. 

Na autoklávováných vzorcích se pak provedou zkoušky pevnosti v tlaku a objemové 

hmotnosti. Na struktuře vzorku bude také sledována distribuce a velikost pórů. Pro 

určení optimální receptury se také bude sledovat vznik tobermoritu pomocí X-ray 

difrakční analýzy. 

 

 

 

 

 

 

Distribuce a velikost pórů

X-ray difrakční analýza

Zkoušení čerstvé 

surovinové směsi

Návrh receptury

10%

30%

50%

Příměs druhotné suroviny

Zkoušení 

autoklávováného 

pórobetonu

Objemová hmotnostRozlití

Výška odlevu

Objemová hmotnost

Pevnost v tlaku

Koeficient konstruktivnosti

3. ETAPA LABORATORNÍ VÝVOJ – VÝVOJ PEVNOSTÍ, OBJEMOVÝCH 

HMOTNOSTÍ 

A VZNIK MIKROSTRUKTURY PÓROBETONU 

3.  
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V závěrečné fázi budou porovnány výsledky všech vzorků s příměsí druhotných 

surovin. Na vzorcích s 50% příměsí druhotné suroviny budou stanoveny vodné výluhy 

pro posouzení vhodnosti použití s ohledem na ekologii. Z výsledků bude stanovena 

optimální receptura s vhodným režimem autoklávování. 

 

 

  

Skelný recyklát

Vodné výluhy

Návrh receptury

Porovníní vzorků s 10 %, 30 % a 50 % příměsí 

druhotných surovin

Fluidní úletový popílek Poříčí

Fluidní ložový popel Poříčí

Fluidní úletový popílek Třinec

Škvára SAKO

Škvára Oslavany

4. ETAPA SHRNUTÍ A VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PRO VŠECHNY 

DRUHOTNÉ SUROVINY A NÁVRH OPTIMÁLNÍ RECEPTURY 

S POUŽITÍM DRUHOTNÉ SUROVINY 
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4 POPIS ZKOUŠEK 

4.1 OBJEMOVÁ HMOTNOST 

Objemová hmotnost pórobetonu se stanovuje podle normy ČSN EN 678 Stanovení 

objemové hmotnosti v suchém stavu autoklávovaného pórobetonu. V této práci byla 

stanovena i objemová hmotnost suchého pórobetonu před autoklávováním. Oba postupy 

se shodují. Pro vysoušení vzorků byla zvolena jiná teplota než u normového předpisu. 

Podstata zkoušky 

Objemová hmotnost se stanoví jako poměr hmotnosti suchého vzorku vysušeného při 

(40±5)°C a jeho objemem. 

Postup zkoušky 

Stanovení objemu zkušebních těles se vypočítá z jejich rozměrů. Pro stanovení délky 

stran se měří těleso na třech různých místech strany posuvným měřidlem s přesností 

0,1 mm. 

Pro stanovení hmotností zkušebních těles se tělesa musí vysušit v sušárně při (40±5)°C 

až do dosažení konstantní hmotnosti. Bezprostředně po vyjmutí ze sušárny se vzorky 

zváží. 

Vyhodnocení zkoušky 

Objemová hmotnost ρ se vypočítá podle vztahu: 

 ρ =
m

V
 [kg/m3] kde, m ...... hmotnost suchého vzorku v kg 

     V ...... objem tělesa v m
3 

Výsledná hodnota se uvádí s přesností na 5 kg/m3. 

 

4.2 PEVNOST V TLAKU 

Pevnost tlaku vzorků se stanovuje podle normy ČSN EN 679 Stanovení pevnosti v tlaku 

autoklávovaného pórobetonu. 

Podstata zkoušky 

Pevnost v tlaku se určuje jako poměr mezi maximální silou zatížení při porušení a 

zatěžovanou plochou. 
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Postup zkoušky 

Zkušební těleso se vloží do lisu ve směru kolmém na růst hmoty a nechá zatěžovat 

stálou rychlostí (0,1±0,05) MPa/s. Tlak musí působit osově. Maximální síla zatížení se 

zaznamená. 

Vyhodnocení zkoušky 

Pevnost v tlaku fc se vypočítá podle vztahu: 

 𝑓𝑐 =
F

A
 [MPa] kde, F ....... maximální síla zatížení v N 

     A ...... zatěžovaná plocha tělesa v mm
2 

Výsledná hodnota se uvádí s přesností na 0,1 MPa. 

 

4.3 KOEFICIENT KONSTRUKTIVNOSTI 

Koeficient konstruktivnosti je poměr mezi pevností v tlaku a objemovou hmotností, 

které jsou stanoveny dle výše popsaných zkoušek. 

Výpočet koeficientu 

 𝐾𝑘 =
𝑓𝑐

ρ
 ∙ 100 [−] kde, 𝑓𝑐 ...... pevnost v tlaku v MPa 

     ρ ....... objemová hmostnost v kg/m
3 

Výsledná hodnota se uvádí s přesností na 0,1 MPa. 
 

4.4 MĚRNÁ HMOTNOST 

Měrná hmotnost byla stanovena pomocí přístroje AccuPyc II 1340 Pycnometer. Je to 

automatický pyknometr jehož principem je měření objemu helia v komoře s vzorkem o 

dané hmotnosti. 

 
Obrázek 13 - Fotografie pyknometru AccuPyc II  
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4.5 MĚRNÝ POVRCH 

Měrný povrch byl stanoven na Blainově přístroji ZEB MAXAM PC Blain star. Metoda 

měření je založena na měření času průtoku vzduchu přes vzorek o dané hmotnosti a 

měrné hmotnosti. 

 
Obrázek 14 - Fotografie přístroje Blain Star 32  

4.6 XRD ANALÝZA 

Mineralogické složení vzorku bylo stanoveno X-Ray difrakční analýzou. Metoda je 

založena na Baggově rovnici 2 ∙ 𝑑 ∙ sin 𝜃 = 𝑛 ∙ 𝜆, kde se pomocí známé vlnové délky 𝜆 

změří úhel 𝜃 a na základě rovnice se určí mezimřížková vzdálenost d. Pomocí 

mezimřížkové vzdálenosti lze rozpoznat obsažený minerál ve vzorku. 

 
Obrázek 15 –  Fotografie XRD Empyrean s rentgenovou katodou Cu K α a detektorem 

PIXcel 3D 
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4.7 DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC 

Distribuce velikosti částic byla stanovena pomocí laserového granulometru Malvern 

Mastersizer 2000. Přístroj pracuje na principu stínění a odrazu laserového paprsku. 

 
Obrázek 16 - Fotografie laserového granulometru Malvern Mastersizer 2000  

 

4.8 NASÁKAVOST SUROVIN 

Nasákavost surovin se určuje jako poměr suchého vzorku a maximálního objemu vody, 

kterou je materiál schopen absorbovat.  

Postup zkoušky 

Suchý materiál se zváží na váze s přesností na 0,001 g. K odváženému materiálu se 

přidá destilovaná voda a nechá se 24 hodin absorbovat voda do materiálu. Stanovení 

hmotnosti nasáklého materiálu se provádí pomocí filtrace přes filtrační papír. Nasáklý 

filtrační papír se před filtrováním zváží. Po přefiltrování suroviny se papír zváží i 

s materiálem a odečte se hmotnost filtračního papíru. Provádí se měření a výsledkem je 

průměrná hmotnost suroviny s absorbovanou vodou. 

Vyhodnocení zkoušky 

Nasákavost materiálu NV se vypočítá podle vztahu: 

 NV =
𝑚𝑛−𝑚𝑠

𝑚𝑠
 ∙ 100 [%] kde, 𝑚𝑛 ... hmotnost suchého vzorku v g 

     𝑚𝑠 .... hmotnost vlhkého vzorku v g
 

Výsledná hodnota se uvádí s přesností na 0,1 %. 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

ETAPA 1 - VÝBĚR A ROZBOR VSTUPNÍCH SUROVIN 

V této kapitole jsou charakterizovány a hodnoceny primární suroviny, na kterých jsou 

provedeny zkoušky určující vlastnosti jednotlivých surovin, jako je např. reaktivita 

vápna, doba tuhnutí cementu. Na primárních surovinách je také stanovena zrnitost. 

Kapitola také popisuje výběr druhotných surovin a jejich rozbor. Druhotné suroviny 

jsou charakterizovány chemickým složením, měrným povrchem, měrnou hustotou, 

zrnitostí a nasákavostí. Druhotné suroviny hrubší frakce byly pomlety a jsou 

charakterizovány jejich výchozí zrnitostí. Výběr druhotných vstupních surovin byl 

zaměřen převážně na zbytky ze spalování tuhých látek. Tyto zbytky jsou vhodné pro 

své dostatečné množství oxidu křemičitého a také jsou produkovány v dostatečné míře. 

Z předchozí práce bylo do výběru zařazeno i recyklované sklo. Jednotlivé druhotné 

suroviny jsou porovnány a jsou na nich stanoveny vodné výluhy, pro určení 

ekologického dopadu. 

5.1.1 Rozbor primárních surovin 

Mezi primární suroviny patří vápno, cement a písek. V této práci je do referenční směsi 

přidáván i malý podíl fluidního popílku Poříčí. Jeho charakteristika bude zařazena do 

druhotných surovin z důvodu zkoušení jeho větší příměsi v surovinové směsi na 

vlastnosti pórobetonu. V této kapitole jsou uvedeny základní charakteristiky primárních 

surovin. 

 Vápno Beroun 

Důležitý je obsah volného oxidu vápenatého, který reaguje s vodou za vzniku hydroxidu 

vápenatého, potřebného pro tvorbu tobermoritu. Chemické složení vápna je uvedeno v 

Tabulka 10. 

Tabulka 10 - Chemické složení vápna Beroun  

Vápno Beroun 

 [ % hmotnostní] 

CaO CaOvolný MgO Sírany SO3 CO2 Ztráta žíhání 

95,62 92,00 0,79 0,07 1,5 3,00 
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Reaktivita vápna je charakterizována vzestupem teploty v průběhu hašení vápna 

v závislosti na čase. U pórobetonu se sleduje čas, za který vápno dosáhne teploty 60°C. 

Tuto teplotu by mělo vápno dosáhnout do 4-12 minut od zamíchání s vodou. Rychlý 

nárůst teploty je potřebný pro vhodnou reologii směsi a rychlejší tuhnutí. Při 

nedostatečné počáteční teplotě směs nedosáhne dostatečné pevnosti a může dojít až 

k porušení směsi zhroucením pórové struktury. Vápno Beroun dosáhlo teploty 60 °C za 

6 minut a maximální teploty 77,6 °C. 

 Tmax .................. 77,6 °C 

 t60 ..................... 6 min 

 
Graf 2 - Grafické znázornění reaktivity vápna Beroun  

Dle provedených zkoušek lze vápno zařadit podle ČSN EN 459-1 „Stavební pálené 

vápno“ CL 90-Q (R5, P1). 

 Cement I 52,5 N - Rohožník 

Pro přípravu vzorků byl použit cement I 52,5 N. Je to portlandský cement s obsahem 

slínku 95-100 % a obsahem doplňujících složek 0-5 %. Průměrná hodnota objemové 

stálosti cementu 1,3 mm (požadavek dle normy ≤10 mm). Jeho chemické složení je 

uvedeno v Tabulka 11.  

Tabulka 11 –  Chemické složení cementu Rohožník  

Cement 52.5 N – Rohožník 

 [ % hmotnostní] 

Al2O3 CaO sírany SO3 Fe2O3 FeO K2O MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 TiO2 

5,4 64,25 2,66 3,06 0,22 3,32 2,02 0,1 0,36 0,16 19,67 0,31 
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Cement se využívá v technologii výroby pro dosažení manipulačních pevností a proto je 

důležitým kritériem doba tuhnutí a tvrdnutí. Zkouška byla stanovena na automatickém 

Vicatově přístroji a jeho výstup je Graf 3. 

 Začátek tuhnutí ...................................... 140 minut 

 Konec tuhnutí ........................................ 170 minut 

 
Graf 3 - Zkouška doby tuhnutí cementu 52,5 N na Vicatově přístroji  dle normy ČSN 193 -3 

 Písek 

Křemičitý písek má dle chemického složení ( 

Tabulka 13) vyšší podíl alkálií, ale dostatečné množství oxidu křemičitého. Na písku 

byla stanovena nasákavost, měrná hmotnost a měrný povrch. Výsledky jsou uvedeny v 

Tabulka 12. 

Tabulka 12 - Fyzikální vlastnosti křemičitého písku  

Zkouška Jednotka Písek 

Nasákavost [%] 30,8 

Měrná hmotnost [kg/m
3
] 2700 

Měrný povrch [m
2
/kg] 308 

 

Tabulka 13 - Chemické složení křemičitého písku  

Písek 

 [ % hmotnostní] 

Al2O3 CaO 
sírany 

SO3 
Fe2O3 FeO K2O MgO MnO Na2O P2O5 SiO2 TiO2 

2,53 0,23 0,02 0,84 0,19 1,53 0,16 0,008 0,7 0,01 92,91 0,14 
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 Distribuce velikosti částic primárních surovin 

Zrnitost vápna, cementu a písku je zobrazena na Graf 4. Cement má největší zastoupení 

jemných částic, je to dáno požadovanou vysokou pevností. Srovnání distribuce velikostí 

částic primárních surovin je na Graf 5. 

 

 
Graf 4 - Zrnitost primárních surovin  

 
Graf 5 - Distribuce velikosti částic primárních surovin  

5.1.2 Rozbor druhotných surovin 

Z druhotných surovin byly vybrány elektrárenské fluidní úletové a ložové popeloviny 

Poříčí. Z fluidních popílků byl zařazen do výběru i úletový popílek z teplárny Třinec. 

Dále byla do výběru zařazena škvára ze spalování komunálního odpadu v Brně. 

Z předchozí práce bylo do výběru zahrnuto recyklované obalové sklo, pro svůj velký 

obsah amorfního SiO2. 
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Mletí surovin probíhalo v kulovém mlýně na požadovaný měrný povrch cca 300 m
2
/kg. 

Daný měrný povrch byl stanoven na základě jemnosti písku. Frakce hrubší než 4 mm se 

nejdříve drtili na čelisťovém drtiči na 4 mm. Další fází zdrobnění bylo prováděno v 

kulovém mlýně, který byl nastavený na rychlost otáček 49 otáček/min. Mletí probíhalo 

postupně, kdy nejkratší možná doba mletí byla 5 minut. V jednotlivých fázích byl 

odebrán vzorek z bubnu mlýna, na kterém se pomocí Blainova přístroje určila měrná 

hmotnost. Po dosažení požadované měrné hmotnosti se surovina z mlýna vysypala. Tato 

fáze probíhala za stejných otáček. Princip vysypávání byl ve výměně plného krytu 

bubnu za kryt s otvory. Surovina byla zachytávána do zásobníku ve spodní části 

kulového mlýna. Po vysypávání se na vzorku opět provedla zkouška na určení měrného 

povrchu. 

 Fluidní úletový popílek Poříčí 

Popílek je zachycován v odlučovačích při čištění spalin odcházejících z fluidního kotle. 

Z důvodu nízké teploty spalování má fluidní popílek otevřenou pórovitou strukturu a 

tomu odpovídá jeho vysoká nasákavost a velký měrný povrch. Fyzikální hodnoty 

popílku jsou uvedeny v Tabulka 15. Popílek obsahuje vysoké zastoupení oxidu 

hlinitého, který přispívá ke stabilizaci tobermoritu. Naopak vysoký obsah síranů může 

způsobit tvorbu nedokonalých krystalů tobermoritu a tak ovlivnit pevnost výrobku. 

Popílek Poříčí má také vysoký obsah oxidu vápenatého. Volné CaO je u fluidních 

popílků ve formě měkce páleného vápna a část CaO se váže se sírany za vzniku 

anhydridu. Celkové chemické složení fluidního popílku Poříčí je uvedeno Tabulka 14. 

Tabulka 14 - Chemické složení fluidního úletového popílku Poříčí  

Chemické složení úletového popílku Poříčí 

 [ % hmotnostní] 

CaO SiO2 sírany SO2 Al2O3 Fe2O3 FeO K2O MgO MnO Na2O TiO2 P2O5 

17,76 38,05 5,44 24,67 5,82 0,5 0,8 1,28 0,03 0,3 2,11 0,26 

 
Tabulka 15 - Fyzikální vlastnosti fluidního úletového po pílku Poříčí  

Zkouška Jednotka 
Fluid 

Poříčí 

Nasákavost [%] 192,9 

Měrná hmotnost [kg/m
3
] 2740 

Měrný povrch [m
2
/kg] 390 
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 Fluidní ložový popel Poříčí 

Fluidní ložový popel Poříčí má velmi podobné chemické složení jako úletový popílek 

jak je vidět v Tabulka 16. Ložový popel je oproti úletovému hrubší frakce (Graf 6) a 

proto se musí domílat. Nejdříve se popel zdrobnil na čelisťovém drtiči na frakci 2 mm. 

Poté se popel mlel v kulovém mlýně po dobu 5 minut a 5 minut se vysypával. Jeho 

měrný povrch po pomletí je 250 m
2
/kg, to je méně než má úletový popílek Poříčí a s tím 

je spojená i nižší nasákavost.  

Tabulka 16 - Chemické složení fluidního ložového popílku Poříčí  

 

 

Tabulka 17 - Fyzikální vlastnosti 

fluidního ložového popílku Poříčí  

Zkouška Jednotka 
Lož. pop. 

Poříčí 

Nasákavost [%] 130,0 

Měrná hmotnost [kg/m
3
] 2510 

Měrný povrch [m
2
/kg] 250 

 

Tabulka 18 - Závislost měrného povrchu 

ložového pop. Poříčí na době mletí  

Ložový popílek 

Poříčí 
Jednotka 

Měrný 

povrch 

5 minut mletí [m
2
/kg] 219 

5 minut vysypávání [m
2
/kg] 250 

 

 
Graf 6 - Zrnitost ložového popele  Poříčí před mletím  

 

CaOvolný CaO SiO2 sírany SO2 Al2O3 Fe2O3 K2O MgO MnO Na2O TiO2 P2O5

3,18 9,81 38,4 5,4 24,6 4,72 0,505 0,864 0,035 0,39 2,93 <0,1

Chemické složení ložového popele Poříčí

 [ % hmotnostní]
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Tabulka 19 - Závislost měrného povrchu  ložového pop. Poříčí  na době mletí  

Ložový popílek 

Poříčí 
Jednotka 

Měrný 

povrch 

5 minut mletí [m
2
/kg] 219 

5 minut vysypávání [m
2
/kg] 250 

 

 Fluidní úletový popílek Třinec 

Popílek Třinec vzniká v teplárně při fluidním spalování. Technologie fluidního 

spalování v teplárnách a elektrárnách je velmi podobná. Popílek Třinec obsahuje 

vysoký obsah síranů, který má negativní dopad na pevnosti, jak už bylo popsáno výše. 

Množství síranů je vyšší než u popílků Poříčí. Jak u všech fluidních popílků i tento má 

vysoký obsah oxidu hlinitého, oxidu železitého a oxidu vápenatého. Chemické složení a 

fyzikální vlastnosti jsou popsány v Tabulka 20 a Tabulka 21. 

Tabulka 20 - Chemické složení fluidního úletového popílku Třinec  

Chemické složení popílku Třinec 

 [ % hmotnostní] 

CaOvolný CaO SiO2 sírany SO2 Al2O3 Fe2O3 

2,95 18 36,2 7,53 18,7 5,48 

 
Tabulka 21 - Fyzikální vlastnosti fluidního úletového p opílku Třinec  

Zkouška Jednotka 
Fluid 

Třinec 

Nasákavost [%] 162,8 

Měrná hmotnost [kg/m
3
] 2670 

Měrný povrch [m
2
/kg] 412 

 

 Škvára SAKO 

Škvára je produkovaná společností SAKO Brno, a.s. a vzniká při spalování směsného 

komunálního odpadu. Pro tuto práci byla použita škvára odebrána ze skládky v rozmezí 

14 dnů, která byla po převozu do laboratoře vysušena a roztřízena na jednotlivé frakce. 

Pro další zpracování je použita frakce 4-8 mm a 8-16 mm. Hrubší frakce byla vybrána 

z důvodu nižšího obsahu SO4, chloridů a TiO2 a vyššího obsahu SiO2 než u jemnějších 

frakcí.  Škvára se nejdříve rozdrtila pomocí čelisťového drtiče na velikost 4 mm a poté 

se prosela sítem velikosti oka 4 mm. Množství podílu odpadu na sítě byl 1,8 % a skládal 

se převážně z kovových prvků, drátků, víček atd. Dále se škvára mleta v kulovém mlýně 

na měrný povrch 312 m
2
/kg. V tomto stádiu se škvára opět prosela přes síto s velikostí 
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oka 2 mm, kde byl podíl odpadu na sítě 9,4 %. Závislost měrného povrchu na době 

mletí je znázorněna v Tabulka 24. 

Tabulka 22 - Fyzikální vlastnosti škváry SAKO  

Zkouška Jednotka 
Škvára 

SAKO 

Nasákavost [%] 83,3 

Měrná hmotnost [kg/m
3
] 2800 

Měrný povrch [m
2
/kg] 312 

Na škváře bylo stanoveno chemické složení (Tabulka 23). Škvára SAKO obsahuje přes 

56 % oxidu křemičitého a malé množství síranů, ale také vysoký podíl Na2O, který 

může negativně ovlivnit kvalitu výsledného tobermoritu. 

Tabulka 23 - Chemické složení škváry SAKO 

Chemické složení škváry SAKO 

 [ % hmotnostní] 

CaOvolný CaO SiO2 sírany SO2 Al2O3 Fe2O3 K2O MgO MnO Na2O TiO2 P2O5 

0,31 16,5 56,2 0,78 7,02 6,74 1,36 2,07 0,107 7,29 0,824 0,86 

 
Tabulka 24 - Závislost měrného povrchu škváry SAKO na době mletí  

škvára SAKO Jednotka 
Měrný 

povrch 

5 minut mletí [m
2
/kg] 137 

10 minut mletí [m
2
/kg] 214 

15 minut mletí [m
2
/kg] 244 

20 minut mletí  [m
2
/kg] 283 

 + 10 minut vysypávání [m
2
/kg] 312 

 Škvára Oslavany 

Švára vznikala v dnes již bývalé černouhelné elektrárně Oslavany, kde byla odkládána 

na haldu. Z haldy byla použita frakce 0-8 mm, která se mlela v kulovém mlýně na 

měrný povrch 298 m
2
/kg. Nasákavost škváry Oslavany je z druhotných surovin nejnižší. 

Její chemické složení je uvedeno v Tabulka 8, kde lze vidět vysoký obsah Al2O3 a SiO2. 

Oproti ostatním druhotným surovinám má škvára nízký obsah CaO.  
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Tabulka 25 - Fyzikální vlastnosti škváry 

Oslavany 

Zkouška Jednotka 
Škvára 

Oslavany 

Nasákavost [%] 35,3 

Měrná hmotnost [kg/m
3
] 2610 

Měrný povrch [m
2
/kg] 298 

 

Tabulka 26 - Závislost měrného povrchu 

škváry Oslavany na době mletí  

Škvára Oslavany Jednotka 
Měrný 

povrch 

20 minut mletí [m
2
/kg] 247 

25 minut mletí [m
2
/kg] 282 

10 minut vysypávání [m
2
/kg] 298 

 
Tabulka 27 - Chemické složení škváry Oslavany  

Chemické složení škvára Oslavany 

 [ % hmotnostní] 

CaO SiO2 sírany SO2 Al2O3 Fe2O3 K2O MgO Na2O P2O5 

4,37 51 1,11 22,44 0,86 3,32 1,7 1,77 0,34 

 
 

 
Obrázek 17 - SEM snímek škváry Oslavany 

měřítko 5 µm 

 
Obrázek 18 - SEM snímek škváry Oslavany 

měřítko 20 µm  

 Skelný recyklát 

Skelný recyklát je použitý z výrobny obalového skla Vetropack. Obalové sklo frakce      

0-32 mm bylo nejdříve drceno v čelisťovém drtiči na frakci 4 mm a poté mleto 

v kulovém mlýně na měrný povrch 293 m
2
/kg. Závislost měrného povrchu na době 

mletí je zaznamenána v Tabulka 30. Obalové sklo potřebuje nejdelší dobu mletí pro 

dosažení požadované jemnosti. Z chemických vlastností skla je důležitý vysoký obsah 

SiO2 a Na2O. Vysoký obsah těchto oxidů je dán technologií výroby sodno-vápenatého 

obalového skla. Nežádoucí vysoký obsah Na2O může, ale kompenzovat velmi malé 

množství síranů. 
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Tabulka 28 - Fyzikální vlastnosti skelného recyklátu  

Zkouška Jednotka Sklo 

Nasákavost [%] 37,3 

Měrná hmotnost [kg/m
3
] 2560 

Měrný povrch [m
2
/kg] 293 

 
Tabulka 29 - Chemické složení skelného recyklátu  

Chemické složení skelného recyklátu 

 [ % hmotnostní] 

CaOvolný CaO SiO2 sírany SO2 Al2O3 Fe2O3 K2O MgO MnO Na2O TiO2 P2O5 

0,16 10,8 70,9 <0,1 1,98 0,437 0,322 2,35 0,018 12,5 0,05 <0,1 

 
Tabulka 30 - Závislost měrného povrchu  skla na době mletí  

Sklo Jednotka 
Měrný 

povrch 

15 minut mletí [m
2
/kg] 198 

20 minut mletí [m
2
/kg] 227 

25 minut mletí [m
2
/kg] 259 

32 minut mletí  [m
2
/kg] 293 

+ 10 minut vysypávání [m
2
/kg] 293 

 

 
Obrázek 19 - SEM snímek skla měřítko 

20 µm 

 
Obrázek 20 - SEM snímek skla měřítko 5  µm 

 

 Shrnutí vlastností druhotných surovin 

V Tabulka 31 je zobrazen souhrn vybraných fyzikálních a chemických vlastností 

druhotných surovin. Hodnoty jsou porovnány s normou ČSN 72 2072 - 5 „Popílek pro 

výrobu pórobetonu“.  
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Tabulka 31 - Souhrn vlastností druhotných surovin  s červeně vyznačenými hodnotami, 

které překračuji limitní hodnoty dané  normou ČSN 72 2072 - 5 

 

Fluidní úletový popílek Poříčí, Třinec a ložový popel Poříčí mají dle normy 

nedostatečný obsah oxidu křemičitého. Limitní obsah oxidu vápenatého splňuje pouze 

škvára Oslavany. Druhotné suroviny jsou použity, jako příměs k surovinové směsi, ne 

úplná náhrada křemičité složky. Z toho důvodu není nezbytné plnění normových hodnot 

u limitního obsahu CaO a SiO2. Normovou maximální hodnotu obsahu Na2O nesplňuje 

škvára SAKO a skelný recyklát. Z chemických vlastností je uveden také obsah Al2O3 a 

síranů, protože mají velký vliv na tvorbu mikrostruktury. Jejich vliv je podrobněji 

rozebrán v rozboru surovin a teoretické části.  

Fyzikální vlastnosti druhotných surovin jsou v souladu se směrnými hodnotami normy. 

Jednotka
Fluid 

Poříčí

Lož. 

pop. 

Poříčí

Fluid 

Třinec

Škvára 

SAKO

Škvára 

Oslavany
Sklo

Obsah SiO2 [% hmot.] 38,05 38,4 36,2 56,2 51 70,9 min. 45

Obsah celkového CaO [% hmot.] 17,76 12,99 20,95 16,81 4,37 10,96 max. 5

Obsah Na2O [% hmot.] 0,3 0,39 - 7,29 - 12,5 max. 1,5

Obsah Al2O3 [% hmot.] 24,67 24,6 18,7 7,02 22,44 1,98 -

Obsah síranů [% hmot.] 5,44 5,4 7,53 0,78 1,11 <0,1 -

Sítový rozbor,                                     

zbytek na sítě:    0,2 mm
[%] 0,72 5,37 0,81 2,44 1,08 0,06 max. 8

0,063 mm [%] 4,18 2,25 3,49 4,46 5,34 4,78 min. 25

Měrná hmotnost [kg/m
3
] 2740 2510 2670 2800 2610 2560

min. 

2000

Měrný povrch [m
2
/kg] 390 250 412 312 298 293 200-500
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Graf 7 - Porovnání nasákavosti druhotných surovin a křemičitého písku  

Z fyzikálních hodnot je dále uvedena hodnota nasákavosti druhotných surovin v Graf 7. 

Nasákavost surovin má značný vliv na reologii směsi. V grafu je pro porovnání uvedena 

hodnota nasákavost písku, která má nejmenší hodnotu, k této hodnotě se nejvíce blíží 

hodnota nasákavosti skelného recyklátu a škváry Oslavany. Naopak vysokou hodnotu 

nasákavosti mají fluidní popílky. Škvára SAKO má hodnotou nasákavosti 83 %. 
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Tabulka 32 - Vodné výluhy druhotných surovin  

 
 

Tabulka 33 - Legenda pro vyhodnocení vodných výluhů  

Limit Nesplněno 

I  Oranžové písmo 

IIa  Červené pole 

IIb Červené písmo 

 

Dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb. jsou 

stanoveny výluhy druhotných surovin. Všechny suroviny splňují třidu vyluhovatelnosti 

IIa a naopak žádná druhotná surovina nesplňuje třídu I. Třídu IIb nesplňuje pouze fluid 

Třinec. Porovnání s limitními hodnotami tříd vyluhovatelnosti ukazuje především na 

vysoké množství rozpuštěných látek, síranů a některých kovů u fluidních popelovin a 

škvár. Škvára SAKO obsahuje navíc vysoké množství chloridů. Sklo splňuje nejvíce 

limitních hodnot předpisu, má pouze mírně zvýšený limit rozpuštěných látek. 

Vodný výluh Jednotka Sklo
Škvára 

SAKO

Lož. 

pop. 

Poříčí

Škvára 

Oslavany

Fluid 

Poříčí

Fluid 

Třinec

Limit 

I

Limit 

IIa

Limit 

IIb

pH mg/l 11,3 10,3 12,4 8,49 12,6 12,2 - - -

rozpuštěný org. uhlík mg/l 1,22 19,6 1,11 1,53 <0,5 1,01 50 80 80

freony mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,1 0,1 0,1

cloridy mg/l <1 429 1,09 <1 3,41 5,26 80 1500 1500

fluoridy mg/l <0,2 <0,2 <0,2 0,249 1,29 0,956 1 30 15

sírany SO4 mg/l 28 259 1100 905 1820 2065 100 3000 2000

rozpuštěné látky mg/l 458 1750 2970 1180 4290 5325 400 8000 6000

Hg mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0 0,2 0,02

Ba mg/l 0,031 0,427 0,294 0,0478 0,509 0,526 2 30 10

Cr mg/l 0,0169 0,0086 0,0038 0,0012 0,117 0,124 0,05 7 1

Cu mg/l <0,01 0,211 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,2 10 5

Ni mg/l <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,004 <0,004 0,04 4 1

Zn mg/l <0,01 <0,01 0,0111 0,0134 0,0149 <0,01 0,4 20 5

As mg/l 0,043 <0,001 <0,001 <0,001 0,0038 0,0027 0,05 2,5 0,2

Cd mg/l <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,001 <0,001 0 0,5 0,1

Mo mg/l 0,0016 0,0592 0,106 0,0102 0,187 0,189 0,05 3 1

Pb mg/l <0,001 <0,001 0,0088 <0,001 0,301 0,298 0,05 5 1

Sb mg/l 0,0011 0,0215 <0,001 <0,001 <0,002 <0,002 0,01 0,5 0,07

Se mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,01 <0,01 0,01 0,7 0,05

souhrné parametry

anorganické parametry

celkové kovy
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Graf 8 - Zrnitost druhotných surovin  

 
Graf 9 - Distribuce velikosti částic druhotných surovin  

Na mletých druhotných surovinách byl stanoven sítový rozbor. Zrnitost surovin je 

uvedena v Graf 8 a distribuce velikosti částic je uvedena v Graf 9. Pro porovnání je 

v grafu uvedena zrnitost písku, které se nejvíce podobá zrnitost skelného recyklátu a 

škváry Oslavany. Fluidní úletové popílky Poříčí, Třinec a škvára SAKO mají podobnou 

zrnitost. Tyto výsledky jsou znázorněny i v grafu distribuce velikosti částic, kde lze 

vidět zastoupení většího množství částic s velikostí pod 0,045 mm u úletových popílků. 

Naopak ložový popel Poříčí má vyšší zastoupení částic s velikostí 0,25 mm. 
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ETAPA 2 - NÁVRH POSTUPU PŘÍPRAVY VZORKŮ 

Postup přípravy vzorků se opírá o reálnou technologii výroby pórobetonu. Příprava 

vzorků se skládá z jednotlivých etap: příprava surovinové směsi, zrání vzorků a 

autoklávování vzorků. 

5.2.1  Příprava surovinové směsi 

Vhodná příprava surovinové směsi je nezbytná pro rovnoměrné nakypření směsi. Při 

špatné přípravě směsi může docházet k nerovnoměrnému rozložení pórů, 

mikrotrhlinám, lokálním shlukům nezhydratovaných surovin nebo i k zhroucení pórové 

struktury. Postup přípravy je zobrazen na Obrázek 21. 

První fází je příprava pískovo-síranového kalu s požadovaným množstvím vody pro 

dané rozlití. Do předehřátého kalu (40 ∓ 1) °C se přidá plastifikační přísada a nechá se 

mísit po dobu 5 sekund. Předem zhomogenizované vápno, cement a druhotná surovina 

se vsypou do míchačky s kalem a mísí se po dobu 45 sekund. Poté se setřou stěny 

míchačky a přidá se hliníkový prášek rozmísený ve vodě. Směs se mísí po dobu 

60 sekund a celé míchání nesmí trvat déle jak 120 sekund. 

 
Obrázek 21 - Příprava surovinové směsi  

písek

sádrovec

↓

↓

40 °C ↓

↓ 45 s

↓ 60 s

max. 120 s

druhotná surovina

hliníkový prášek

čerstvá surovinová směs

+ voda

pískovo - síranový kal

plastifikační přísada

vápno

cement
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5.2.2  Reologie 

Množství vody pro použití jednotlivých surovin bylo stanoveno dle zkoušky rozlití. 

Tato zkouška se prováděla na plastové podložce s prstencem o daných rozměrech 

(výška 5,4 cm, průměr 7,1 cm). Do prstence se nalila čerstvá surovinová směs a po jeho 

zvednutí se měřili dva na sebe kolmé průměry rozlití směsi. Deska i prstenec musí být 

při této zkoušce suché a měření průměrů se musí provést ihned po rozlití směsi. 

Výsledkem bylo určení vodního součinitele pro dosažení rozlití 25 cm. Z výsledných 

grafů (Graf 9) lze vidět vliv rozlití na množství druhotné suroviny a vodním součiniteli. 

 
Obrázek 22 - Zkouška rozlití  
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Z výsledků lze říci že, příměs fluidních úletových a ložových popelovin má podobný 

vliv na rozlití směsi. Je to dáno jejich podobnou hodnotou nasákavosti, která má u 

těchto surovin hodnotu přes 100 %. Dle předpokladu při větším množství příměsi a při 

stejném množství záměsové vody, klesá hodnota rozlití směsi. Při vyšším obsahu 

příměsi popílků, klesá závislost rozlití na vodním součiniteli.  

U vzorů se škvárou SAKO, Oslavany a recyklovaného skla je vliv těchto příměsí na 

rozlití směsi také podobný. Při vyšších příměsí těchto surovin, zůstává stejná spotřeba 

záměsové vody. Je to způsobeno jejich uzavřenou, nepórovitou strukturou a tudíž nízké 

hodnotě nasákavosti. 

 
Graf 11 - Vliv rozlití směsi na 50% příměsi druhotné suroviny při konstantním vodním 

součiniteli w=0,6  

Na Graf 11 lze vidět vliv 50% příměsi druhotné suroviny na reologii směsi při 

konstantním obsahu vody. Největší spotřebu vody má fluidní úletový popílek Třinec. To 

je způsobeno jeho vysokou nasákavostí a obsahem volného CaO. Fluidní úletový a 

ložový popel dosáhli podobného rozlití. Liší se od sebe měrným povrchem, ale jejich 

hodnota nasákavosti je podobná. Škvára SAKO, Oslavany a skelný recyklát mají měrný 

povrch pohybující se okolo 300 m
2
/kg a stejnou uzavřenou pórovou strukturu, proto 

mají podobnou reologii směsi. 

Z výsledků lze říci, že rozlití neovlivňuje pouze množství vody, ale i měrný povrch, 

nasákavost a chemické složení. Při vyšším obsahu CaO se voda spotřebovává na 

hydrataci a také se zvyšuje teplota směsi, která ovlivňuje rozlití.  
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5.2.3. Zrání vzorků 

Při zrání vzorků probíhá nakypřování a následně tuhnutí směsi. Čerstvá surovinová 

směs se lila do forem, předehřátých v sušárně při 40°C. Zrání vzorků probíhalo také 

v sušárně při 40°C po dobu 24 hodin. Poté se vzorky odformovaly. 

Pro určení objemové hmotnosti před autoklávováním byly vzorky vysušeny při 40°C 

v sušárně a poté autoklávovány. 

Při reálné technologii výroby probíhá zrání vzorku v halách a před autoklávováním 

nejsou vzorky vysoušeny. Pro ověření vlivu uložení na pevnosti byla provedena sada 

zkoušek (Tabulka 34). 

Nejdříve byla připravena surovinová směs dle předchozí kapitoly „příprava surovinové 

směsi“ a poté se připravená směs lila do forem. Ve formách byly vzorky uloženy 

24 hodin v sušárně při 40°C zakryté folií nebo volně uložené bez folie. Folie zaručuje, 

že při zrání ze vzorku neodchází vlhkost. Po odformování byly vzorky uloženy 

v sušárně nebo při pokojové teplotě. Uložení po odformování se také lišilo zakrytím 

folie nebo volným uložením vzorku. V těchto podmínkách byly vzorky uloženy dalších 

24 hodin. Před autoklávováním se vzorky ponechány v sušárně, kvůli zachování teploty 

a některé vzorky se nechaly vychladnout při pokojové teplotě. 
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Tabulka 34 - Zkouška vlivu mechanických vlastností na uložení vzorků  

Zkouška 

Uložení před 

odformováním - 

24 hodin 

Uložení po 

odformování - 

24 hodin 

Uložení před 

autoklávováním  

OH 

[kg/m
3
] 

fc 

[N/mm
2
] 

Kk     

[-] 

A 

 v sušárně při 

40°C a zakryté 

folií 

v sušárně při 

40°C bez folie 

 při pokojové 

teplotě 
527 1,9 0,35 

zachování 

vlhkosti 
vysušení vychladnutí 

B1 

 v sušárně při 

40°C a zakryté 

folií 

 při pokojové teplotě a zakryté 

folií 
526 1,7 0,33 

zachování 

vlhkosti 

zachování 

vlhkosti 
vychladnutí 

C1 

 v sušárně při 

40°C bez folie 

 v sušárně při 

40°C bez folie 

 při pokojové 

teplotě 527 2,0 0,37 

vysušení vysušení vychladnutí 

B2 

 v sušárně při 

40°C a zakryté 

folií 

 v sušárně při 

40°C a zakryté 

folií 

 v sušárně při 

40°C a zakryté 

folií 524 1,4 0,27 

zachování 

vlhkosti 

zachování 

vlhkosti 

zachování 

teploty 

C2 

 v sušárně při 

40°C bez folie 

 v sušárně při 

40°C bez folie 

 v sušárně při 

40°C bez folie 
531 2,0 0,37 

vysušení vysušení 
zachování 

teploty 

E 

 v sušárně při 40°C a zakryté folií 6 hodin až do 

autoklávování 499 1,3 0,26 

simulace reálné výroby 
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Graf 12 - Závislost koeficientu konstruktivnosti na uložení vzorků  

Na Graf 12 lze vidět výsledky experimentu vlivu uložení. Při simulaci reálné 

technologie nedosáhly vzorky dostatečné manipulační pevnosti a při odformování 

vznikly na povrchu trhlinky. Jak můžeme vidět v grafu, dosáhly vzorky dle očekávání 

nejnižší koeficient konstruktivnosti. Je to způsobeno malým objemem hmoty, který 

nevyvine dostatek tepla, aby podpořil tvrdnutí vzorku. V reálné výrobě dosahuje teplota 

ve vzorku až 80°C, ale při měření teploty ve vzorku v laboratoři se teplota pohybovala 

okolo 40 °C. 

Další experimenty měly simulovat různé podmínky pro laboratorní výrobu pórobetonu. 

Z výsledků experimentu lze vidět, že teplota vzorku před autoklávováním ovlivní 

mechanické vlastnosti při zachování vlhkosti při zrání a sušení. Naopak u vysušených 

vzorků nemá jejich teplota na mechanické vlastnosti vliv. 

Také lze z grafů konstatovat, že vysušení vzorků před autoklávováním má pozitivní vliv 

na mechanické vlastnosti. V tomto případě je to způsobeno tím, že jsou vzorky 

v autoklávu lépe prosyceny vodní parou. 

S ohledem na výsledky experimentu byl sestaven postup zrání vzorků. Ten se neshoduje 

s reálnou výrobou, ale umožňuje vysušení vzorku před autoklávováním a určit tak 

objemovou hmotnost pro porovnání s objemovou hmotností po autoklávování.  
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5.2.4. Autoklávování vzorků 

Autoklávování vzorků probíhalo v laboratorním autoklávu (Obrázek 23) při 

7 a 12 hodinové době izotermní výdrže teploty. Teplota rozpustnosti křemičitého písku 

při hydrotermálních podmínkách je 180°C. Pro zaručení vhodných hydrotermálních 

podmínek i v jádru vzorku je zvolena 190°C teplota výdrže. Tvorba tobermoritu a 

vytvrzení směsi je závislá mimo teplotu také na době autoklávování. Zvolená 

7 hodinová doba se opírá o reálnou průmyslovou technologii výroby. Druhá doba 

výdrže byla stanovena na 12 hodin, kdy se předpokládá jisté výsledné vytvrzení vzorku 

s příměsí druhotných surovin. Obsah vody v autoklávu byl zvolen s ohledem na 

zaručení vzniku nasycené vodní páry. Celkový proces byl zaznamenán a výsledné grafy 

jsou v Graf 13 a Graf 14. 

 
Obrázek 23 - Fotografie laboratorního autoklávu  
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Graf 13 - Parametry autoklávování při 7 hodinové výdrži 190°C  

 
Graf 14 - Parametry autoklávování při 12 hodinové výdrži 190 °C  

Proces autoklávování se skládá z vakuování na -0,5 barů, nárůstu teploty na 190°C, 

výdrže a chlazení. Laboratorní autokláv je technicky omezen, a proto jsou časy 

jednotlivých procesů v porovnání s průmyslovou výrobou delší. 
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ETAPA 3 - LABORATORNÍ VÝVOJ – VÝVOJ PEVNOSTÍ, OBJEMOVÝCH 

HMOTNOSTÍ 

Referenční receptura je sestavena na základě reálné receptury pro výrobu pórobetonu. 

V surovinové skladbě receptury není použit přerostový kal, který by bylo obtížné 

simulovat v laboratorních podmínkách pro každou recepturu samostatně.  

Tabulka 35 - Referenční receptura  

Suroviny Jednotka Ref 

Vápno [kg/m
3
] 40 

Cement [kg/m
3
] 60 

Písek [kg/m
3
] 371 

Sádrovec [kg/m
3
] 13 

Hliníkový prášek [kg/m
3
] 0,450 

Plastifikační přísada [kg/m
3
] 0,396 

Fluidní popílek Poříčí [kg/m
3
] 25 

 

Receptury nejsou sestaveny na základě molárního poměru C/S. Při dodržení ideálního 

poměru C/S = 0,8 – 0,85 by v receptuře chyběla křemičitá složka, která tvoří hlavní 

strukturu při nakypřování a tuhnutí směsi. Naopak při vysokém množství vápna vzniká 

při reakci s hliníkem velké množství vodíku, pórová struktura nestihne dostatečně 

zatuhnout a zbortí se. Pro referenční recepturu byl stanoven C/S molární poměr 0,24. 

Tabulka 36 - Receptury s 10%, 30% a 50% příměsi druhotné suroviny  

Suroviny Jednotka 
Příměs druhotné suroviny 

10% 30% 50% 

Vápno [kg/m
3
] 38 32 28 

Cement [kg/m
3
] 55 46 40 

Písek [kg/m
3
] 337 285 247 

Sádrovec [kg/m
3
] 13 13 13 

Hliníkový prášek [kg/m
3
] 0,450 0,450 0,450 

Plastifikační přísada [kg/m
3
] 0,396 0,396 0,396 

Druhotná surovina [kg/m
3
] 43 109 158 

 

Příměs druhotné suroviny byla stanovena na 10 %, 30 % a 50 % ze sumy hmotnostního 

obsahu vápna, cementu a písku. Sádrovec, hliníkový prášek a plastifikační přísada 

zůstali konstantní pro všechny receptury. V  

Receptury nejsou sestaveny na základě molárního poměru C/S. Při dodržení ideálního 

poměru C/S = 0,8 – 0,85 by v receptuře chyběla křemičitá složka, která tvoří hlavní 

strukturu při nakypřování a tuhnutí směsi. Naopak při vysokém množství vápna vzniká 
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při reakci s hliníkem velké množství vodíku, pórová struktura nestihne dostatečně 

zatuhnout a zbortí se. Pro referenční recepturu byl stanoven C/S molární poměr 0,24. 

Tabulka 36 jsou uvedeny receptury pro jednotlivé obsahy druhotných surovin. 

Stanovení vodního součinitele a výšky odlevu 

Pro přípravu směsi bylo zvoleno konstantní rozlití směsi na 25 cm. Tato hodnota byla 

experimentálně ověřena na referenčním vzorku a byla stanovena pro výslednou 

objemovou hmotnost 500 kg/m
3
. Pro vzorky s 10%, 30% a 50% příměsí byla vytvořena 

sada tří zkušebních směsí s různým vodním součinitelem. Množství směsi odpovídalo 

jednomu zkušebnímu vzorku o rozměrech 100×100×100 mm. Výsledkem bylo 

stanovení množství vody pro dané rozlití 25 cm. Výsledky jsou rozebrány v 2 etapě 

v kapitole reologie. V této kapitole jsou uvedeny výsledky rozlití pro větší objem směsi. 

Objem odpovídá jedné trojformě. 

Výška odlevu byla u všech vzorků konstantní a to 6 cm. 

5.3.1  Pískový pórobeton s příměsí škváry ze spalování komunálního odpadu 

Fyzikální vlastnosti vzorků s 10%, 30% a 50% příměsí škváry SAKO jsou uvedeny 

v Tabulka 38 a Tabulka 39. Při přípravě směsi byla stanovena hodnota rozlití (Tabulka 

37). 

Tabulka 37 - Vliv rozlití na vodním součiniteli vzorků s  příměsí škváry SAKO  

Množství 
příměsi 

Vodní 
součinitel 

[-] 

Rozlití 
[cm] 

10% 0,52 26 

30% 0,55 26 

50% 0,55 26 

Při větším objemu směsi s příměsí škváry SAKO je hodnota rozlití vyšší o 1 cm. Tento 

rozdíl je zanedbatelný. Lze říci, že při větším objemu směsi s příměsí škváry SAKO se 

reologické vlastnosti nemění. 
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Tabulka 38 - Fyzikální vlastnosti vzorku s příměsí  škváry SAKO při 7 hodinovém 

autoklávování  

7 hodin autoklávování 

Škvára SAKO 
OHpředautoklávováním 

[Kg/m
-3

] 

OHpoautoklávování 

[Kg/m
-3

] 

fc 

 [N/mm
-2

] 

fc 

[%] 

Kk 

[-] 

Kk 

[%] 

Náhrada 

10% 497 481 2,20 4,9 0,46 6,7 

30% 504 489 1,50 -28,7 0,31 -28,6 

50% 508 495 1,34 -36,0 0,25 -41,2 

Ref 502 489 2,10 0,0 0,43 0,0 

 
Tabulka 39 - Fyzikální vlastnosti vzorku s příměs í škváry SAKO při 12 hodinovém 

autoklávování  

12 hodin autoklávování 

Škvára SAKO 
OHpředautoklávováním 

[Kg/m
-3

] 

OHpoautoklávování  

[Kg/m
-3

] 

fc 

[N/mm
-2

] 

fc 

[%] 

Kk 

[-] 

Kk 

[%] 

Náhrada 

10% 493 480 1,07 -4,2 0,22 -29,8 

30% 468 449 0,80 -49,2 0,18 -44,1 

50% 512 500 0,88 -43,6 0,18 -44,3 

Ref 513 494 1,57 0,0 0,32 0,0 

 

 
Graf 15 - Pevnost v tlaku, objemová hmotnost před a po autoklávování vzorku s příměsí 

škváry SAKO při 7 hodinovém autoklávování  
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Graf 16 - Pevnost v tlaku, objemová hmotnost před a po autoklávování vzorku s příměsí 

škváry SAKO při 12 hodinovém autoklávování  

 

Vzorky autoklávované při 7 hodinové výdrži s 10% příměsí škváry SAKO dosáhly 

nejlepších mechanických vlastností. Se zvyšující se náhradou škváry SAKO se snižuje 

koeficient konstruktivnosti. Při 30 % příměsi škáry klesá koeficient konstruktivnosti o 

29 % a při 50% příměsi klesá o 41 %.  

Vzorky autoklávované při 12 hodinové izotermní výdrži s 10% příměsí škváry vykazují 

o 30 % nižší koeficient konstruktivnosti oproti referenčnímu vzorku. Při 30% a 50% 

příměsi koeficient konstruktivnosti klesá o 44 %. 

Objemová hmotnost všech vzorků je max. 500 kg/m
3
. Objemová hmotnost po 

autoklávování je cca o 2 % menší než před autoklávováním. To platí pro všechny 

vzorky. 

Vzorky zhotoveny ze škváry SAKO vykazují horší pevnosti v tlaku při 12 hodinové 

výdrži teploty než při 7 hodinové. Při delším autoklávování vykazují horší pevnosti v 

tlaku také referenční vzorky. Podle XRD analýzy nevzniká xonotlit namísto tobermoritu 

a proto bude mít delší autoklávování negativní mechanický vliv. Pravděpodobně 

dochází ke vzniku mikrotrhlinek, které snižují výsledné mechanické pevnosti. 
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Tabulka 40-  Mineralogické složení vzorku s příměsí škváry SAKO při 7 a 12 hodinovém 

autoklávování  

Mineralogické složení vzorku s příměsí škváry SAKO 

křemen tobermorit katoit phengit 

Rentgenogram ukazuje že, s nižší příměsí škváry je lépe vykrystalizovaný tobermorit. 

To platí při 7 hodinovém i 12 hodinovém autoklávování. Křemen se s délkou 

autoklávování rozpouští. 

Receptura s příměsí škváry SAKO dosahuje dle výpočtu molárního poměru CaO/SiO2 

při 10 % příměsi 0,24, při 30% příměsi 0,25 a při 50% příměsi 0,26. 

 

 

 

 
Obrázek 24 - Snímek vz .  s 

10% příměsí  škváry 

SAKO při 7 hod. 

autoklávování  

 
Obrázek 25 - Snímek vz .  s 

30% příměsí škváry 

SAKO při 7 hod. 

autoklávování  

 
Obrázek 26 - Snímek vz .  s 

50% příměsí škváry 

SAKO při 7 hod. 

autoklávování

Na Obrázek 24, Obrázek 25 a Obrázek 26 je vidět pórová struktura vzorků s příměsí 

škváry SAKO. Vzorek s 10% příměsí má pravidelnou distribuci pórů. Nevyšší 

zastoupení mají ve vzorku póry s velikostí cca 1 mm. Mezi nimi se vyskytují menší 

póry s velikostí od 0,1 mm. U vzorku s 30% příměsí se některé póry začínají propojovat 

a tvořit oválné póry s velikostí 2 mm. Distribuce pórů je podobná jako u vzorku s 10% 

příměsí škváry. Největší zastoupení májí póry s velikostí cca 1 mm. Při srovnání 

struktury vzorku s 10% a 30% příměsí je patrná nepravidelná struktura pórů u vzorku 

s 50% příměsí škváry. Většina póru je zde propojená a tvoří se velké póry s velikostí až 

3 mm. Distribuce a velikost pórů ve vzorku odpovídá jeho nejnižší pevnosti. 



64 

 

 Shrnutí 

Z výsledků hodnot pevností vzorků je vyhodnoceno ideální množství přísady škváry 

SAKO. Při 10% příměsi škváry dosahují vzorky o 7 % vyšší koeficient konstruktivnosti 

než referenční vzorek. Při nižší příměsi škváry se tvoří pravidelná pórová struktura. 

Vhodný autoklávovací režim je při 7 hodinové výdrži na 190°C. Při této době se ve 

vzorku tvoří požadovaný tobermorit a nedochází k mechanickému poškození vzorků.  

5.3.2  Pískový pórobeton s příměsí skelného recyklátu 

Fyzikální vlastnosti vzorků s 10%, 30% a 50% příměsí skla jsou uvedeny v Tabulka 42 

a Tabulka 43. Při přípravě směsi byla stanovena hodnota rozlití (Tabulka 41).  

Tabulka 41 - Vliv rozlití na vodním součiniteli  vzorků s příměsi skla  

Množství 
příměsi 

Vodní 
součinitel 

[-] 

Rozlití 
[cm] 

10% 0,55 25 

30% 0,55 25 

50% 0,55 25 

Množství příměsi skla nemá na hodnotu rozlití žádný vliv. Je to způsobeno chemickými 

a fyzikálními vlastnostmi skla. Sklo s vodou při pokojové teplotě nereaguje, podobně 

jako křemičitý písek. Hodnota nasákavosti a měrný povrch skla jsou podobné jako u 

písku. Tyto parametry způsobují, že při vyšší příměsi skla má směs stejné reologické 

vlastnosti a ty se nemění ani s vyšším objemem směsi.  

Tabulka 42 - Fyzikální vlastnosti vzorku s příměsí skelného recyklátu  při 7 hodinovém 

autoklávování  

7 hodin autoklávování 

Skelný 

recyklát 

OHpředautoklávováním 

[Kg/m
-3

] 

OHpoautoklávování  

[Kg/m
-3

] 

fc 

 [N/mm
-2

] 

fc  

[%] 

Kk  

[-] 

Kk 

 [%] 

Náhrada 

10% 521 505 2,80 33,2 0,55 29,1 

30% 520 508 2,06 -1,8 0,41 -5,3 

50% 541 528 1,36 -35,2 0,26 -39,9 

Ref 502 489 2,10 0,0 0,43 0,0 
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Tabulka 43 - Fyzikální vlastnosti vzorku s příměsí skelného recyklátu  při 12 hodinovém 

autoklávování  

12 hodin autoklávování 

Skelný 

recyklát 

OHpředautoklávováním 

[Kg/m
-3

] 

OHpoautoklávování  

[Kg/m
-3

] 

fc 

[N/mm
-2

] 

fc 

 [%] 

Kk 

 [-] 

Kk  

[%] 

Náhrada 

10% 502 496 1,32 -4,2 0,27 -16,3 

30% 511 509 1,38 -11,9 0,27 -14,4 

50% 511 513 1,14 -27,3 0,22 -30,0 

Ref 513 494 1,57 0,0 0,32 0,0 

 

 
Graf 17 - Pevnost v tlaku, objemová hmotnost před a po autoklávování vzorku s příměsí 

skla při 7 hodinovém autoklávování  

 

 
Graf 18 - Pevnost v tlaku, objemová hmotnost před a po autoklávování vzorku s příměsí 

skla při 12 hodinovém autoklávování  
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Vzorky s 10% příměsí při 7 hodinové době autoklávování dosáhly o 30 % vyšší 

koeficient konstruktivnosti než referenční vzorek. Vzorky s 30% příměsí skelného 

recyklátu mají pouze o 2 % nižší pevnosti a o 5 % nižší koeficient konstruktivnosti než 

referenční vzorek. Při 50% příměsi už klesá koeficient konstruktivnosti o 40 % oproti 

referenčnímu vzorku. 

Při 12 hodinové době autoklávování klesá koeficient konstruktivnosti 10% příměsi o 

16 %, 30% příměsi o 14 % a 50% příměsi o 30 % oproti referenčnímu vzorku. 

Při 7 hodinové době autoklávování dosahují vzorky vyšších pevností oproti 

12 hodinovému autoklávování. XRD analýza nepotvrdila vznik xonotlitu. Nižší 

pevnosti jsou způsobeny mechanickým poškozením vzorku tlakem páry. 

Tabulka 44 - Mineralogické složení vzorku s příměsí recyklovaného skla  při 7 hodinovém 

autoklávování  

Mineralogické složení vzorku s příměsí skla 

křemen tobermorit
2
 katoit phengit

3
 

kalcit
1
    

1
 Vznik pouze u vzorku s 30% a 50% příměsi skla 

2
Vznik jen u vzorku s 10 a 30% příměsi skla 
3
Znik jen u vzorku s 10 a 30% příměsi skla 

U 7 hodinové doby autoklávování XRD analýza potvrdila vznik tobermoritu u vzorku 

s 10% a 30% příměsí skla. Při vyšším obsahu skla ve vzorku se tobermorit hůře 

krystalizuje a při 50% příměsi se již netvoří. Je to způsobeno sodnými ionty obsaženými 

ve skelném recyklátu, které zabraňují rozpouštění hydroxidu vápenatého a tím zhoršují 

vznik tobermoritu. 

Tabulka 45 - Mineralogické složení vzorku s příměsí recyklovaného skla při 12 

hodinovém autoklávování  

Mineralogické složení vzorku s příměsí skla 

křemen tobermorit katoit phengit 

Při 12 hodinové době autoklávování se ve všech vzorcích s příměsí skla tvoří tobermorit 

tzn. že negativní vliv Na2O na tvorbu tobermoritu je možný ovlivnit délkou 

autoklávování.  

Receptura s příměsí skla dosahuje dle výpočtu molárního poměru CaO/SiO2 při 10% 

příměsi 0,23, při 30% příměsi 0,25 a při 50% příměsi 0,26. 
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Obrázek 27 - Snímek vz .  s 

10% příměsí skla  při 7 

hod. autoklávování  

 
Obrázek 28 - Snímek vz .  s 

30% příměsí skla  při 7 

hod. autoklávování  

 
Obrázek 29 - Snímek vz .  s 

50% příměsí skla  při 7 

hod. autoklávování

Pórová struktura vzniklá u vzorků s příměsí skla je pravidelná. Vyšší příměs skelného 

recyklátu neovlivňuje velikost ani distribuci pórů. Nejvyšší zastoupení pórů je cca o 

velikosti 1 mm. Mezi většími póry se tvoří i menší s velikostí okolo 0,1 mm. Některé 

póry jsou propojené, je to způsobeno nedostatečným rozmísením hliníku. 

 Shrnutí 

Skelný recyklát se ukázal vhodný při 10% příměsi. Pevnost v tlaku se zvýšila oproti 

referenčnímu vzorku o 33 %. Vhodný režim autoklávování je při 7 hodinové výdrži na 

190°C, při kterém se ve vzorku s 10% příměsí tvoří tobermorit a nemá negativní 

mechanický vliv.  

5.3.3  Pískový pórobeton s příměsí fluidního úletového popílku Poříčí 

Fyzikální vlastnosti vzorků s 10%, 30% a 50% příměsí skla jsou uvedeny v Tabulka 47 

a Tabulka 48. Při přípravě směsi byla stanovena hodnota rozlití (Tabulka 46). 

Tabulka 46 - Vliv rozlití na vodním součiniteli vzorků s příměsí fluidu Poříčí  

Množství 
příměsi 

Vodní 
součinitel 

[-] 

Rozlití 
[cm] 

10% 0,57 22 

30% 0,65 20 

50% 0,75 23 

Při větším objemu směsi se hodnota rozlití snížila. Je to dáno zvýšením teploty směsi, 

kdy při vyšší teplotě dochází ke zvýšení viskozity směsi. Vyšší teploty při větším 

objemu směsi bylo dosaženo z důvodu obsahu volného CaO ve fluidním popílku. 
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Tabulka 47 - Fyzikální vlastnosti vzorku s příměsí fluidního úletového popílku Poříčí  při 

7 hodinovém autoklávování  

7 hodin autoklávování 

Úletový 

fluidní 

popílek Poříčí 

OHpředautoklávováním 

[Kg/m
-3

] 

OHpoautoklávování  

[Kg/m
-3

] 

fc  

[N/mm
-2

] 

fc  

[%] 

Kk 

 [-] 

Kk 

[%] 

Náhrada 

10% 523 510 1,90 -9,6 0,37 -13,3 

30% 553 541 1,43 -32,0 0,26 -38,5 

50% 505 491 0,63 -70,1 0,13 -70,2 

Ref 502 489 2,10 0,0 0,43 0,0 

 
Tabulka 48 - Fyzikální vlastnosti vzorku s příměsí fluidního úletového popílku Poříčí při 

12 hodinovém autoklávování  

12 hodin autoklávování 

Úletový 

fluidní 

popílek Poříčí 

OHpředautoklávováním 

[Kg/m
-3

] 

OHpoautoklávování  

[Kg/m
-3

] 

fc  

[N/mm
-2

] 

fc 

[%] 

Kk 

[-] 

Kk  

[%] 

Náhrada 

10% 535 505 1,46 -7,1 0,29 -9,1 

30% 563 504 1,03 -34,4 0,20 -35,6 

50% 488 462 0,65 -58,3 0,14 -55,4 

Ref 513 494 1,57 0,0 0,32 0,0 

 

 
Graf 19 - Pevnost v tlaku, objemová hmotnost před a po autoklávování vzorku s příměsí 

fluidu Poříčí  při 7 hodinovém autoklávování  
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Graf 20 - Pevnost v tlaku, objemová hmotnost před a po autoklávování vzorku s příměsí 

fluidu Poříčí při 12 hodinovém autoklávování  

Vzorky s 10% příměsí fluidu Poříčí při 7 hodinovém autoklávování mají o 13 % nižší 

koeficient konstruktivnosti než referenční vzorky. S rostoucí náhradou se koeficient 

snižuje, při 30% příměsi se sníží o 30 % a při 50% příměsi klesne koeficient až o 70 %. 

Při 12 hodinovém autoklávování dosahují vzorky s 10% příměsí o 9 % nižšího 

koeficientu konstruktivnosti. Vzorky s 30% příměsí mají o 36 % nižší hodnotu 

koeficientu a při 50 % příměsi klesá koeficient o 55 %. 

Při srovnání 12 hodinového a 7 hodinového autoklávování můžeme vidět pokles 

pevností u 10% a 30% příměsi. U vzorku s 50% příměsí je hodnota pevnosti a 

koeficient konstruktivnosti podobná.  

Tabulka 49 - Mineralogické složení vzorku s příměs í fluidního úletového pop. Poříčí  při 

7 a 12 hodinovém autoklávování  

Mineralogické složení vzorku s příměsí fluidního pop. Poříčí 

křemen tobermorit
1
 katoit phengit 

portlandit    

1
 nevzniká u vzorku s 50% příměsí fluidu při 7 hod. autoklávování 

Při 7 hodinovém autoklávování se tvoří tobermorit nejvíce u vzorku s 10% příměsí 

fluidního popíku. Ten mizí s vyšším obsahem fluidního popílku a při 50% příměsi se ve 

vzorku nevyskytuje.  

Při 12 hodinovém autoklávování se tvoří tobermorit u všech vzorků ale při vyšších 

příměsích fluidního popílku se hůře krystalizuje. Při delší době autoklávování u vzorků 

s vyšší příměsí popílku klesá intenzita píku křemene. 
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U obou dob autoklávování se ve vzorcích vyskytuje portlandit, phengit a katoit. 

Receptura s příměsí fluidu Poříčí dosahuje dle výpočtu molárního poměru CaO/SiO2 při 

10% příměsi 0,29, při 30% příměsi 0,28 a při 50% příměsi 0,28. 

 

 
Obrázek 30 - Snímek vz .  

s 10% příměsí fluidu 

Poříčí  při 7 hod. 

autoklávování  

 
Obrázek 31 - Snímek vz .  

s 30% příměsí fluidu 

Poříčí  při 7 hod. 

autoklávování  

 
Obrázek 32 - Snímek vz .  

s 50% příměsí fluidu 

Poříčí  při 7 hod. 

autoklávování  

Pórová struktura u vzorku s 10% příměsí fluidu vykazuje pravidelnou distribuci pórů 

se  zastoupením pórů o velikosti okolo 2 mm a okolo 0,1 mm. U vzorku s 30% příměsí 

jsou póry větší než už nižší příměsi a jejich velikost se pohybuje okolo 3 mm. I u tohoto 

vzorku vznikají vedle větších pórů i póry s velikostí okolo 1 mm. Vzorek s 50% příměsí 

má oproti nižším náhradám tlustší mezipórovou stěnu. V té se tvoří menší póry 

s velikostí 0,1 mm a obklopuje vetší póry, které mají velikost okolo 1-2 mm. Distribuce 

pórů je u všech vzorků pravidelná, pouze u 50% příměsi se vytvořily nepravidelně 

rozmístěné velké póry, které vznikly nedokonalým rozmísením hliníkového prášku ve 

směsi. 

 Shrnutí 

Doporučené množství příměsi fluidu Poříčí je pod 10 % a vhodné autoklávování je při 

7 hodinové výdrži na 190°C. Při 10% příměsi klesá koeficient konstruktivnosti o 13 % 

oproti referenčnímu vzorku.  

5.3.4  Pískový pórobeton s příměsí fluidního ložového popílku Poříčí 

Fyzikální vlastnosti vzorků s 10%, 30% a 50% příměsí skla jsou uvedeny v Tabulka 51 

a Tabulka 52. Při přípravě směsi byla stanovena hodnota rozlití (Tabulka 50). 
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Tabulka 50 - Vliv rozlití na vodním součiniteli vzorků s příměsi lož. pop. Poříčí  

Množství 
příměsi 

Vodní 
součinitel 

[-] 

Rozlití 
[cm] 

10% 0,55 23 

30% 0,62 22 

50% 0,65 22 

Při větším objemu směsi mají vzorky nižší hodnotu rozlití. Jak už bylo řečeno u 

fluidních popílků, je to způsobeno teplem, které se vyvíjí při reakci volného CaO ve 

vzorku. 

Tabulka 51 - Fyzikální vlastnosti vzorku s příměsí lož. pop.  Poříčí při 7 hodinovém 

autoklávování  

7 hodin autoklávování 

Ložový popel 

Poříčí 

OHpředautoklávováním 

[Kg/m
-3

] 

OHpoautoklávování  

[Kg/m
-3

] 

fc 

[N/mm
-2

] 

fc 

 [%] 

Kk  

[-] 

Kk  

[%] 

Náhrada 

10% 509 497 2,09 -0,4 0,42 -2,0 

30% 501 487 1,42 -32,5 0,29 -32,2 

50% 500 488 0,53 -74,7 0,11 -74,7 

Ref 502 489 2,10 0,0 0,43 0,0 

 
Tabulka 52 - Fyzikální vlastnosti vzorku s příměsí lož. pop. Poříčí při 12 hodinovém 

autoklávování  

12 hodin autoklávování 

Ložový popel 

Poříčí 

OHpředautoklávováním 

[Kg/m
-3

] 

OHpoautoklávování  

[Kg/m
-3

] 

fc 

[N/mm
2
] 

fc 

 [%] 

Kk  

[-] 

Kk  

[%] 

Náhrada 

10% 519 507 1,68 -4,2 0,33 4,4 

30% 515 495 0,97 -38,2 0,20 -38,2 

50% 514 494 0,57 -63,7 0,12 -63,7 

Ref 513 494 1,57 0,0 0,32 0,0 
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Graf 21 - Pevnost v tlaku, objemová hmotnost před a po autoklávování vzorku s příměsí 

lož. pop.  Poříčí při 7 hodinovém autoklávování  

 

 
Graf 22 - Pevnost v tlaku, objemová hmotnost před a po autoklávování v zorku s příměsí 

lož. pop. Poříčí při 12 hodinovém autoklávování  

Při 7 hodinovém autoklávování dosáhly vzorky s 10% příměsí lož. popelu srovnatelnou 

pevnost a koeficient konstruktivnosti jak referenční vzorek. Koeficient konstruktivnosti 

je jen o 2% nižší. Při vyšších náhradách už koeficient klesá u vzorku s 30% příměsí o 

32 % a s 50% příměsí o 75 %.  

Při 12 hodinovém autoklávování dosáhl vzorek s 10% příměsí o 4 % lepší hodnotu 

koeficientu konstruktivnosti. Vzorky s 30% příměsí mají koeficient o 38 % nižší než 

referenční a vzorky s 50% příměsí mají koeficient o 64 % nižší.  
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Při srovnání autoklávovacích režimů mají vzorky při 12 hodinovém autoklávování nižší 

pevnosti než vzorky autoklávované 7 hodin. Ve vzorku nevzniká xonotlit. Vzorky byly 

poškozeny mechanicky při delší době autoklávování. 

Tabulka 53 - Mineralogické složení vzorku s příměsí lož.  pop. Poříčí při 7 a 12 

hodinovém autoklávování  

Mineralogické složení vzorku s příměsí lož. pop.. Poříčí 

Křemen tobermorit
1
 katoit phengit 

Portlandit    

1
 nevzniká u vzorku s 50% příměsí fluidu při 7 hod. autoklávování 

XRD analýza potvrdila vznik tobermoritu ve všech vzorcích kromě vzorku s 50% 

příměsí lož. pop. autoklávovaného při 7 hodinách. Krystalizace tobermoritu s rostoucím 

množstvím příměsi klesá. Naproti tomu u vyšších příměsí má vyšší intenzitu píku 

portlandit. Křemen se s vyšší příměsí lož. pop. rozpouští. U obou režimů autoklávování 

vzniká také phengit a katoit. 

Receptura s příměsí lož. pop. Poříčí dosahuje dle výpočtu molárního poměru CaO/SiO2 

při 10% příměsi 0,24, při 30% příměsi 0,25 a při 50% příměsi 0,26. 

 
Obrázek 33 - Snímek vz .  

s 10 % příměsí fluidu 

Poříčí  při 7 hod. 

autoklávování  

 
Obrázek 34 - Snímek vz .  

s 30 % příměsí fluidu 

Poříčí  při 7 hod. 

autoklávování  

 

Obrázek 35 - Snímek vz .  

s 50 % příměsí fluidu 

Poříčí  při 7 hod. 

autoklávování  

Distribuce pórů je u všech vzorků s příměsí lož. pop. rovnoměrná. Velikost pórů se 

pohybuje okolo 2-5 mm a malé množství pórů o velikosti 0,1 mm. Stěny mezi póry jsou 

velmi silné, jejich tloušťka se pohybuje okolo 1 mm. U vzorku s 50% příměsí se některé 

póry propojily a vytvořily se tak oválné póry s délkou větší jak šířkou.  

 Shrnutí 

Již při 10 % příměsi ložového popele Poříčí vznikají velké póry o velikosti až 5 mm. 

Nevyhovující pórová struktura může negativně ovlivnit tepelně izolační vlastnosti. 

Pevnosti při 10% příměsi mají stejnou hodnotnou jako referenční vzorek z důvodu 
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tloušťky mezipórových stěn. Pro další experimentální vývoj příměsí ložových popelů je 

třeba upravit recepturu.  

5.3.5  Pískový pórobeton s příměsí fluidního úletového popílku Třinec 

Fyzikální vlastnosti vzorků s 10%, 30% a 50% příměsí skla jsou uvedeny v Tabulka 55 

a Tabulka 56. Při přípravě směsi byla stanovena hodnota rozlití (Tabulka 54). 

Tabulka 54 - Vliv rozlití na vodním součiniteli vzorků s příměsi fluidu Třinec  

Množství 
příměsi 

Vodní 
součinitel 

[-] 

Rozlití 
[cm] 

10% 0,55 26 

30% 0,62 25 

50% 0,75 25 

Hodnoty rozlití při větším objemu se neliší od hodnot při zkoušce určení vodního 

součinitele na menších objemech směsi, ale již při mísení vzorků probíhalo nakypřování 

směsi. Vývoj vodíku ve směsi zkresluje výsledky rozlití, a proto se liší výsledky oproti 

fluidu Poříčí.  

Tabulka 55 - Fyzikální vlastnosti vzorku s příměsí fluidu Třinec  při 7 hodinovém 

autoklávování  

7 hodin autoklávování 

Úletový fluidní 

popílek Třinec 

OHpředautoklávováním 

[Kg/m
-3

] 

OHpoautoklávování  

[Kg/m
-3

] 

fc  

[N/mm
-2

] 

fc  

[%] 

Kk 

 [-] 

Kk 

[%] 

Náhrada 

10% 492 480 2,01 -4,2 0,42 -2,3 

30% BEZ EXPANZE - - - - - 

50% BEZ EXPANZE - - - - - 

Ref 502 489 2,10 0,0 0,43 0,0 

 
Tabulka 56 - Fyzikální vlastnosti vzorku s příměsí fluidu Třinec při 12 hodinovém 

autoklávování  

12 hodin autoklávování 

Úletový fluidní 

popílek Třinec 

OHpředautoklávováním 

[Kg/m
-3

] 

OHpoautoklávování  

[Kg/m
-3

] 

fc 

 [N/mm
-2

] 

fc  

[%] 

Kk 

 [-] 

Kk 

[%] 

Náhrada 

10% 498 486 1,22 -22,5 0,25 -21,2 

30% 486 470 0,85 -45,6 0,18 -42,8 

50% 467 447 0,40 -74,4 0,09 -71,7 

Ref 513 494 1,57 0,0 0,32 0,0 
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Graf 23 - Pevnost v tlaku, objemová hmotnost před a po autoklávování vzorku s příměsí 

fluidu Třinec při 7 hodinovém autoklávování  

 

 
Graf 24 - Pevnost v tlaku, objemová hmotnost před a po autoklávování vzorku s příměsí 

fluidu Třinec  při 12 hodinovém autoklávování  

Vzorky s 10% příměsí fluidu Třinec autoklávované při 7 hodinové době dosáhly 

podobných pevností jako referenční vzorek. Jejich hodnota koeficientu konstruktivnosti 

je o 2 % nižší. Vzorky s 30% a 50% příměsí při výrobě nenakynuly. 

Při 12 hodinové době autoklávování dosáhly vzorky s 10% příměsí o 21 % nižší 

koeficient konstruktivnosti než referenční vzorky. Při 30% příměsi mají vzorky o 43 % 

nižší koeficient a při 50% příměsi klesl koeficient o 72 %. 

Vzorek s 10 % příměsí a 7 hodinové době autoklávování má vyšší pevnosti než vzorek 

se stejnou příměsí autoklávovaný při 12 hodinové době. Dle rentgenogramů nevzniká 
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ve vzorku xonotlit, a proto jak už u ostatních vzorků je to způsobeno mechanickým 

poškozením při delší době autoklávování. 

Tabulka 57 - Mineralogické složení vzorku s příměsí fluidu Třinec  při 7 a 12 hodinovém 

autoklávování  

Mineralogické složení vzorku s příměsí fluidu Třinec 

křemen tobermorit katoit phengit 

portlandit    

XDR analýza ukázala vznik tobermoritu ve všech vzorcích. Při 7 hodinovém 

autoklávování zůstává krystalizace tobermoritu stejná při různé příměsi fluidu. Při 

12 hodinovém autoklávování s rostoucí příměsí krystalizace tobermoritu lehce klesá. Ve 

všech vzorcích se také tvoří křemen, katoit, phengit a portlandit. 

Receptura s příměsí fluidu Třinec dosahuje dle výpočtu molárního poměru CaO/SiO2 při 

10% příměsi 0,25, při 30% příměsi 0,28 a při 50% příměsi 0,31. 

 

 
Obrázek 36 - Snímek vzorku s 10% příměsí fluidu Třinec  při 7 hodinovém autoklávování  

Distribuce póru u vzorku s 10% příměsí fluidu Třinec je pravidelná. Tvoří se větší póry 

s velikostí od 3-5 mm a menší póry s velikostí okolo 0,1 mm. Ty jsou zabudované 

v mezipórové stěně, která dosahuje tloušťky okolo 0,5 – 1 mm. Vzorky s 30% a 50% 

nenakynuly, proto jejich snímky do práce nebyly zahrnuty. 

 Shrnutí 

Příměs fluidu Třinec způsobuje tvorbu velkých pórů s velikostí okolo 5 mm. Stejně jako 

u ložového popílku je nutné přizpůsobit recepturu. Vlivem vysokého obsahu volného 

vápna v popílku se směs začíná nakypřovat již při mísení. Při nakypřování vzorku ve 

formě se vodík tvoří v takovém množství, že směs ztratí tixotropní strukturu a směs 

„spadne“. U vzorku s 10% příměsí je koeficient pouze o 4 % nižší než u referenční 

receptury, ale jak bylo řečeno, nevyhovuje svou pórovou strukturou.  



77 

 

5.3.6  Pískový pórobeton s příměsí elektrárenské škváry Oslavany 

Fyzikální vlastnosti vzorků s 10%, 30% a 50% příměsí skla jsou uvedeny v Tabulka 59 

a Tabulka 60. Při přípravě směsi byla stanovena hodnota rozlití (Tabulka 58). 

Tabulka 58 - Vliv rozlití na vodním součiniteli vzorků s  příměsi škváry Oslavany  

Množství 
příměsi 

Vodní 
součinitel 

[-] 

Rozlití 
[cm] 

10% 0,55 24 

30% 0,52 25 

50% 0,52 27 

Z výsledků je patrné, že při větší příměsi škváry a větším objemu směsi se snižuje 

viskozita. I když se škvára přibližuje svými fyzikálními vlastnostmi nejvíce písku, 

ovlivňuje reologii směsi. 

Tabulka 59 - Fyzikální vlastnosti vzorku s příměsí škváry Oslavany  při 7 hodinovém 

autoklávování  

7 hodin autoklávování 

Škvára 

Oslavany 

OHpředautoklávováním 

[Kg/m
-3

] 

OHpoautoklávování  

[Kg/m
-3

] 

fc 

 [N/mm
-2

] 

fc  

[%] 

Kk 

 [-] 

Kk 

[%] 

Náhrada 

10% 513 499 2,30 9,4 0,46 7,3 

30% 518 507 1,32 -37,2 0,26 -39,4 

50% 529 517 0,99 -52,9 0,19 -55,5 

Ref 502 489 2,10 0,0 0,43 0,0 

 
Tabulka 60 - Fyzikální vlastnosti vzorku s příměsí škváry Oslavany  při 12 hodinovém 

autoklávování  

12 hodin autoklávování 

Škvára 

Oslavany 

OHpředautoklávováním 

[Kg/m
-3

] 

OHpoautoklávování  

[Kg/m
-3

] 

fc  

[N/mm
-2

] 

fc 

 [%] 

Kk 

 [-] 

Kk 

[%] 

Náhrada 

10% 526 514 1,88 -4,2 0,37 14,9 

30% 513 506 1,03 -34,4 0,20 -36,0 

50% 511 501 0,83 -47,1 0,17 -47,8 

Ref 513 494 1,57 0,0 0,32 0,0 
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Graf 25 - Pevnost v tlaku, objemová hmotnost před a po autoklávování vzorku s příměsí 

škváry Oslavany  při 7 hodinovém autoklávování  

 

 
Graf 26 - Pevnost v tlaku, objemová hmotnost před a po autoklávování vzorku s příměsí 

škváry Oslavany při 12 hodinovém autoklávová ní  

Vzorek s 10 % příměsí škváry při 7 hodinové době autoklávování dosáhl hodnoty 

koeficientu konstruktivnosti o 7 % vyšší než referenční vzorek. Při 30% příměsi už 

hodnota koeficientu klesá o 39 % oproti referenčnímu vzorku a při 50% příměsi klesá o 

56 %. 

Vzorek autoklávovaný při 12 hodinové době s 10% příměsí má vyšší koeficient 

konstruktivnosti o 15 % než referenční. Vzorek s 30% příměsí má nižší koeficient o 

36 % než referenční a vzorek s 50% příměsí o 48 %. 
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Vzorky při delší době autoklávování vykazují nižší pevnosti v tlaku. Jak už bylo 

vysvětleno, je to způsobeno mechanickým poškozením při delší době autoklávování. 

Tabulka 61 - Mineralogické složení vzorku s příměsí škváry Oslavany  při 7 a 12 

hodinovém autoklávování  

Mineralogické složení vzorku s příměsí škváry Oslavany 

křemen tobermorit katoit phengit 

portlandit    

 

Dle rentgenogramů ve všech vzorcích vzniká tobermorit. Při 12 hodinové době je jeho 

krystalizace stejná u všech příměsí. Při 7 hodinové době autoklávování krystalizace 

klesá s rostoucí příměsí škváry. Ve všech vzorcích se tvoří křemen, katoit, phengit, 

portlandit. 

Receptura s příměsí škváry Oslavany dosahuje dle výpočtu molárního poměru 

CaO/SiO2 při 10% příměsi 0,23, při 30% příměsi 0,21 a při 50% příměsi 0,20. 

 

 
Obrázek 37 - Snímek vz .  

s 10 % příměsí škváry 

Oslavany při 7 hod. 

autoklávování  

 
Obrázek 38 - Snímek vz .  

s 30% příměsí škváry 

Oslavany při 7 hod. 

autoklávování  

 
Obrázek 39 - Snímek vz .  

s 50% příměsí škváry 

Oslavany při 7 hod. 

autoklávován  

Distribuce pórů je pravidelná, jen na lokálních místech se vyskytuje abnormálně velký 

pór, je to způsobeno nedokonalým rozmísením hliníkového prášku. Většina pórů má 

velikost okolo 1 mm. Vyskytují se zde i menší póry s velikostí cca 0,1 mm. U všech 

vzorků s různým obsahem příměsi škváry je pórová struktura stejná. Lze tedy říct, že 

příměs škváry Oslavany nemá na pórovou strukturu vliv. 

 Shrnutí 

Při 10% příměsi škváry se zvyšuje koeficient konstruktivnosti o 7 % oproti 

referenčnímu vzorku. Příměs škváry negativně neovlivňuje reologické vlastnosti a je 

tvořena pravidelná pórová struktura. Vhodný autoklávovací režim je při 7 hodinové 

výdrži na 190°C, kdy se ve vzorku tvoří tobermorit.  
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ETAPA 4 - SHRNUTÍ A VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ A NÁVRH OPTIMÁLNÍ 

RECEPTURY 

Etapa byla zaměřená na laboratorní vývoj pórobetonu s 10%, 30% a 50% příměsí 

druhotných surovin. Výzkum byl zaměřen na mechanické vlastnosti vzorků a výsledky 

byly doplněny X-ray analýzou pro stanovení vzniku mineralogických fází. 

Nejlepších mechanických vlastností dosáhl vzorek s příměsí skelného recyklátu. Při 

10% příměsi dosáhl vzorek o 33 % vyšší pevnost v tlaku než referenční vzorek. 

Stanovený maximální obsah příměsi skelného recyklátu je 30 %, při vyšší příměsi již 

mechanické vlastnosti klesají. Pozitivní vliv na pevnosti se projevil také u 10% příměsi 

škváry SAKO a Oslavany, u kterých se zvýšila hodnota koeficientu konstruktivnosti o 

7 % oproti referenčnímu vzorku. 

U ložového popele Poříčí a fluidního úletového popílku Třinec vznikly při nakypřování 

směsi póry o velikosti až 5 mm. Pórová struktura těchto vzorků negativně ovlivní 

tepelně izolační vlastnosti. Pevnosti tento vývoj struktury nesnížil z důvodu vzniku 

tlustých mezipórových stěn. 

X-ray analýza potvrdila vznik tobermoritu u většiny vzorků. Nevznikl pouze u vzorků 

s 50% příměsi skla, ložového a úletového fluidního popele Poříčí. Obecně se tobermorit 

hůře krystalizoval při 7 hodinové izotermní výdrži teploty a vyšší příměsi druhotné 

suroviny. 

Mechanické vlastnosti vzorků negativně ovlivnilo autoklávování při 12 hodinové 

izotermní výdrži teploty při 190°C. Vhodný autoklávovací režim pro vytvrzení směsi je 

při 7 hodinové výdrži. Pro další výzkum je vhodné ověřit i kratší doby autoklávování, 

které by byly ekonomicky výhodnější. 

Pro srovnání mechanických vlastností vzorků s 10%, 30% a 50% příměsí druhotných 

surovin je uveden Graf 27.  
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Graf 27 - Souhrnný graf koeficientu konstruktivnosti vzor ků s 10%, 30% a 50% příměsí druhotné suroviny  při 7 hodinové době výdrže teploty 

(tmavé sloupce) a 12 hodinové době výdrže  teploty (světlé sloupce)  
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Na vzorcích s 50% příměsí druhotných surovin je stanoven vodný výluh (Tabulka 62).  

Tabulka 62 - Vodné výluhy vzorků s 50% příměsí druhotné suroviny  

 

Tabulka 63 - Legenda pro vyhodnocení vodných výluhů  

Limit Nesplněno 

I  Oranžové písmo 

IIa  Červené pole 

IIb Červené písmo 

 

Při srovnání analýz vodných výluhů druhotných surovin a vzorků s příměsí druhotných 

surovin ukázala, že při hydrotermálních podmínkách se kovy a chloridy vážou do 

struktury vzorků. Vzorek s příměsí skla má nejnižší obsah síranů, ty jsou do vzorku 

přidány v podobě síranových kalů. Čisté sklo obsahuje pouze 28 mg/l síranů. Vzorky 

s příměsí fluidních popelovin a škvár obsahují dvakrát více síranů než vzorky s příměsí 

skla. 

Ze získaných poznatků výzkumu vlivu obsahu druhotné suroviny na mechanické 

vlastnosti můžeme navrhnout surovinové složení optimální receptury. Navržené složení 

receptury vychází z referenční receptury a obsah příměsi je ze sumy hmotnostního 

obsahu vápna, cementu a písku.  

Vodný výluh Jednotka Sklo
Škvára 

SAKO

Lož. 

pop. 

Poříčí

Škvára 

Oslavany

Fluid 

Poříčí

Fluid 

Třinec

Limit 

I

Limit 

IIa

Limit 

IIb

pH mg/l 10,7 10,7 10,3 11,3 9,91 9,96 - - -

roz. org. uhlík mg/l 6,76 19,8 2,1 7,23 10,3 2,85 50 80 80

freony mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,1 0,1 0,1

cloridy mg/l 1,66 43,7 3,2 5 2,83 8,49 80 1500 1500

fluoridy mg/l 0,311 <0,2 <0,2 <0,200 <0,200 <0,200 1 30 15

sírany SO4 mg/l 470 794 934 745 866 1040 100 3000 2000

rozpuštěné látky mg/l 1380 1460 1360 1200 1320 1510 400 8000 6000

Hg mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0 0,2 0,02

Ba mg/l 0,0261 0,0354 0,0227 0,0234 0,0195 0,0369 2 30 10

Cr mg/l 0,0363 0,0261 0,0223 0,0073 0,034 0,0332 0,05 7 1

Cu mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,2 10 5

Ni mg/l <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,04 4 1

Zn mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,4 20 5

As mg/l 0,0447 0,049 0,0103 0,0026 0,0291 0,0227 0,05 2,5 0,2

Cd mg/l <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0 0,5 0,1

Mo mg/l 0,0057 0,022 0,0048 0,0236 0,0064 0,0069 0,05 3 1

Pb mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,0036 0,05 5 1

Sb mg/l 0,0039 0,0062 0,0013 <0,001 0,0016 0,0016 0,01 0,5 0,07

Se mg/l 0,0069 0,0098 <0,005 0,0067 0,0109 0,0155 0,01 0,7 0,05

souhrné parametry

anorganické parametry

celkové kovy
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Tabulka 64 - Návrh surovinového složení optimální  receptury s využitím skla  

Suroviny Jednotka 

Navržená 

optimální 

receptura 

Vápno [kg/m
3
] 38 

Cement [kg/m
3
] 55 

Písek [kg/m
3
] 337 

Sádrovec [kg/m
3
] 13 

Hliníkový prášek [kg/m
3
] 0,450 

Plastifikační přísada [kg/m
3
] 0,396 

Skelný recyklát [kg/m
3
] 43 

 

Navržená receptura obsahuje 10% příměs skelného recyklátu především pro zvýšení 

konečných pevností pórobetonu. Skelný recyklát musí být upraven na měrný povrch cca 

300 m
2
/kg. Výsledky ukázaly pozitivní vliv až 30% příměsi skla, ale z důvodu 

udržitelnosti zásobování je navržena nižší příměs.  

Tabulka 65 - Návrh surovinového složení optimální receptury s  využitím škváry SAKO  

Suroviny Jednotka 

Navržená 

optimální 

receptura 

Vápno [kg/m
3
] 38 

Cement [kg/m
3
] 55 

Písek [kg/m
3
] 337 

Sádrovec [kg/m
3
] 13 

Hliníkový prášek [kg/m
3
] 0,450 

Plastifikační přísada [kg/m
3
] 0,396 

Škvára SAKO [kg/m
3
] 43 

 

Dále je navržena receptura s 10% příměsí škváry SAKO upravené na měrný povrch 

300 m
2
/kg. Příměs škváry SAKO také pozitivně ovlivňuje mechanické pevnosti a 

především je vhodná z ekonomického hlediska. Odpad ze spalování komunálního 

odpadu má malé využití a jeho produkce zaručuje udržitelnost technologie. 

Potenciál využití pro výrobu pórobetonu má i 10% příměs škváry Oslavany. Ta je ale 

omezena výskytem na jednom lokálním místě a nezaručuje dlouhodobou udržitelnost, 

protože již není produkována. 

 

 

 



84 

 

ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo zhodnocení využití druhotných surovin jako příměs do 

pískového pórobetonu. Práce navazovala na předchozí bakalářskou práci a byla součástí 

výzkumného projektu „Pokročilá technologie pískového pórobetonu s podílem 

druhotných surovin a efektivnějším využitím přírodních zdrojů“ s evidenčním číslem 

FV10284. 

V první etapě byly vyhodnoceny fyzikální a chemické vlastnosti primárních a 

druhotných surovin. Výběr primárních surovin odpovídal receptuře reálné výroby 

pískového pórobetonu. Pro ověření vlastností primárních surovin bylo provedeno určení 

chemického složení a fyzikálních vlastností. Všechny vlastnosti primárních surovin 

byly v souladu s požadavky pro výrobu pórobetonu. Výběr druhotných surovin byl 

zaměřen na fluidní popeloviny a škváry.  V rámci předchozích prací byl vybrán skelný 

recyklát pro své pozitivní vlastnosti na mikrostrukturu pórobetonu. Chemické vlastnosti 

druhotných surovin jsou vhodné pro svůj obsah oxidu křemičitého. Fluidní úletové a 

ložové popeloviny obsahují také vysoký obsah oxidu vápenatého, který může částečně 

nahradit vápenatou složku.  

Návrh postupu přípravy zkušebních těles v 2 etapě byl složen z přípravy surovinové 

směsi, určení reologie, návrhu vhodného zrání a autoklávování. Autoklávování vzorků 

bylo provedeno v laboratorním autoklávu při 7 a 12 hodinách izotermní výdrže teploty 

na 190°C. Příprava surovinové směsi se opírá o reálnou technologii výroby. Reologické 

vlastnosti byly ověřeny pomocí zkoušky rozlití. Bylo zjištěno, že největší vliv na 

reologii má nasákavost, zrnitost, měrný povrch a obsah volného CaO. Pro laboratorní 

podmínky bylo navrženo vhodné zrání vzorku s ohledem na požadavek určení 

objemové hmotnosti před autoklávováním. Zrání probíhalo v sušárně při 40°C a před 

autoklávováním byl vzorek při stejné teplotě vysušen. Při ověřování vlivů zrání bylo 

zjištěno, že vysušení vzorku před autoklávováním napomáhá následnému prosycení 

vodní páry ve vzorku při autoklávování a tím pozitivně ovlivňuje výsledné pevnosti.  

Ve 3 etapě jsou popsány výsledné fyzikální a mineralogické vlastnosti vzorků. Práce 

prokázala pozitivní vliv příměsi skelného recyklátu na pevnosti. Vzorky s 10% příměsí 

skelného recyklátu vykazovali o 30 % vyšší koeficient konstruktivnosti než referenční 

vzorek. Ke zvýšení pevností oproti referenčnímu vzorku došlo také u 10% příměsi 

škváry SAKO a Oslavany. U vzorků s využitím fluidního ložového popele Poříčí a 
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fluidního úletového popílku Třinec se při nakypřování směsi vyvinulo velké množství 

vodíku a vytvořila se pórová struktura s velkými póry o velikosti až 5 mm. To je 

způsobeno obsahem volného vápna v surovině, a proto je třeba upravit recepturu pro 

další zkoumání. U všech vzorků jsou zjištěny horší mechanické vlastnosti při 

12 hodinové době autoklávování. Vhodné parametry autoklávování jsou proto navrženy 

na 7 hodinovou výdrž při 190°C, při tomto režimu se ve všech vzorcích tvoří 

požadovaný tobermorit. 

Z provedených experimentů je jednoznačně zřejmé, že využití druhotných surovin 

kladně ovlivňuje mechanické vlastnosti pórobetonu. Pro využití v technologii výroby 

pískového pórobetonu byla navržena receptura s 10% příměsí skelného recyklátu, který 

výrazně zvyšuje výsledné pevnosti vzorků. Druhá receptura byla navržena s 10% 

příměsí škváry SAKO, která mírně zvyšuje pevnosti vzorků, ale z ekonomického 

hlediska má nejvyšší potenciál. Další vývoj by měl směřovat k rozšíření množství 

zkoušených druhotných surovin a jejich kombinací popř. upravením receptury na 

základě chemických vlastností druhotných surovin.  
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