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ABSTRAKT 
Vysokoteplotní i fluidní popílky nejsou v současné době dostatečně vyuţívány a jsou 

deponovány ve značných mnoţstvích. Tato práce se snaţí nalézt a ověřit některé moţnosti jejich 

vhodného uplatnění ve stavebnictví, konkrétně v podobě alternativního kameniva do betonu. Po 

provedení nezbytných analýz bylo navrţeno několik systémů na bázi vysokoteplotního popílku i 

tuhých zbytků fluidního spalování uhlí. Jako příměsi byly vyuţity portlandský cement, vápenný 

hydrát a testovány byly i pojivové vlastnosti fluidních popílků. Mezi nejvíce sledované vlastnosti 

patřila pevnost v tlaku a objemová hmotnost. Cílem bylo nalézt vhodný poměr mezi přídavkem 

modifikující látky a výslednou pevností připraveného kameniva tak aby odpovídalo normě pro 

kameniva do betonu. 

 

ABSTRACT 
The current usage of both classical and fluid combustion ashes is not sufficient and they are 

deposited in large quantities. The focus of this master´s thesis is to determine and verify some 

possibilities of their suitable applications in construction industry, specifically as the alternative 

aggregates for concrete. After the performed analysis several systems based on both classical and 

fluid combustion ashes have been proposed. Portland cement and hydrated lime were used as 

admixtures and binding properties of fluid combustion ashes were also tested. The most important 

properties were compressive strength and bulk density. The aim was to appropriate an optimal 

ratio between the addition of modifying substance and resulting strength of prepared aggregate in 

order to correspond to standards for aggregates for concrete. 
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ÚVOD 

Stavebnictví, resp. průmysl stavebních hmot patří mezi odvětví lidské činnosti s nejvyšším 

dopadem na ţivotní prostředí. Beton, který je v současnosti nejpouţívanějším stavebním 

materiálem i přes veškeré své pozitivní vlastnosti přináší celou řadu ekologických i 

ekonomických problémů. Produkce cementu představuje značnou ekologickou zátěţ kvůli 

vysokým emisím oxidu uhličitého, kdy na tunu vyrobeného cementu připadá téměř jedna tuna 

oxidu uhličitého. Nelze téţ opomenout značnou spotřebu přírodních surovin. Právě vytěţitelnost 

přírodních loţisek se velmi dotýká i produkce kameniva, které tvoří majoritní sloţku (aţ 80 %) 

betonu. 

V případě cementu je tedy ţádoucí nahradit energeticky náročný portlandský slínek 

vhodnými sekundárními surovinami. Mezi největší producenty těchto surovin patří energetický a 

metalurgický průmysl. Jako příklad jiţ zavedené a pouţívané suroviny v betonech lze uvést 

vysokopecní strusku či křemičitý úlet. S omezením metalurgické výroby se však do popředí coby 

hlavní producent druhotných surovin dostává energetický průmysl. Výroba elektrické energie 

v ČR je cca z 50 % závislá na tepelných elektrárnách spalujících převáţně hnědé uhlí. Vzhledem 

k rozsáhlým plánům na přestavbu, modernizaci a výstavbu nových bloků těchto elektráren lze 

předpokládat, ţe tyto elektrárny budou hrát nezanedbatelnou úlohu v energetice ještě několik 

dalších desetiletí. [1] 

V současné době jsou na území ČR v provozu elektrárny pracující v klasickém 

vysokoteplotním reţimu i v reţimu fluidního spalování. Vysokoteplotní popílky, které se 

vyznačují pucolánovými vlastnostmi, jsou jiţ pro pouţití ve stavebnictví zavedeny, jsou však 

vyuţívány pouze z 10 – 15 %.[2] Vyuţití zbytků fluidního spalování je ještě niţší. 

Depozice tuhých zbytků spalování uhlí tedy není pouze plýtváním materiálem s potenciálně 

širokým polem vyuţitelnosti, ale vytváří další ekologickou zátěţ. Stabilizát (směs 

energosádrovce a popílku) je deponována na poměrně rozsáhlých skládkách, které je po 

ukončení jejich vyuţívání třeba rekultivovat. 

Cílem této práce je příprava kameniva na bázi jak fluidních tak i klasických popílků. 

Vlastnosti získaných kameniv mají odpovídat normovým poţadavkům a umoţnit jejich pouţití 

v betonu. 
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1 TEOETICKÁ ČÁST  

1.1 Technologie spalování uhlí 

Vlastnosti produkovaných popílků jsou závislé na mnoha faktorech. Mezi hlavní patří 

teplota a reţim spalování (typ ohniště), původ a sloţení paliva (uhlí) a příměsi k němu 

přidané.  

 

Tab. 1: Přehled ohnišť pro spalování uhlí [3] 

Spalovací reţim 
Teplota 

spalování (°C) 
Druh uhlí 

Optimální zrnitost 

(mm) 

Výtavné ohniště 1350 - 1550 černé 0 - 0,2 

Granulační ohniště 
950 - 1100  

1100 - 1250 
hnědé 0 - 2 

Fluidní ohniště se stacionární 

fluidní vrstvou 
800 - 850 černé, hnědé 1,6 - 6,5 

Fluidní ohniště s cirkulující 

fluidní vrstvou 
800 - 850 černé, hnědé pod 6,5 

1.1.1 Vysokoteplotní spalování uhlí 

Jedná se o starší metodu spalování uhlí. Do této kategorie spadají výtavná a granulační 

ohniště. Dále pak ještě roštová ohniště, která však jsou zastoupena v menší míře neţ další 

zmíněné typy. Důvodem je jejich niţší výkon, vyšší hmotnost a pomalejší přísun a 

prohřívání paliva. [4] 

Prášková ohniště (výtavná i granulační) jsou pouţívána od 20. let minulého  

století. [5] V těchto ohništích se spaluje prášek, který vzniká drcením a mletím uhlí. Tento 

prášek je do ohniště zaváděn tryskami společně se vzduchem. Vzhledem k tomu, ţe uhelný 

prášek má o několik řádů (2 – 3) větší měrný povrch neţ uhlí pouţívané v roštových kotlech, 

tak jeho hoření probíhá mnohem rychleji a efektivněji. Další výhodou je, ţe je moţné 

pouţívat paliva s vyšším obsahem popelovin. Hlavní nevýhodou tohoto způsobu spalování 

jsou daleko vyšší emise pevných jemných částic. 

Hlavní rozdíl mezi granulačním a výtavným ohništěm je v teplotě (granulační pracují 

při niţších teplotách) a odvodu strusky. Výtavná pracují nad teplotou tání strusky, která je 

z ohniště odváděna v podobě taveniny. 

1.1.2 Odsiřování spalin 

Při klasickém vysokoteplotním spalování uhlí je z ekologických důvodů třeba provést 

odsiřování spalin. Emise oxidu siřičitého vedou ke vzniku kyselých dešťů, které představují 

nejen závaţný ekologický problém, ale podílejí se i na korozi staveb, vozidel apod.  
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Způsob odsiřování spalin lze rozdělit do několika skupin: [7] 

a) Suché metody 

b) Polosuché metody 

c) Mokré metody 

d) Kombinované metody 

V současné době jsou prakticky vyuţívány mokré a polosuché metody odsiřování. 

V ČR jsou téměř výhradně vyuţívány mokré metody, jedinou výjimku tvoří elektrárna 

Ledvice, kde je pouţívaná polosuchá metoda.[6] 

Při suché metodě je vnášen suchý sorbent buď do paliva, ohniště či kouřovodu (v 

případě kombinovaných metod je sorbent vnášen do ohniště i do kouřovodu). Jako sorbent 

se pouţívá CaO, Ca(OH)2 či CaCO3. Mezi suché metody patří i fluidní spalování uhlí 

popsané v následující kapitole. Výčet reakcí probíhajících při suchém způsobu odsíření: 

a) Rozklad vápence: 

              (1) 

b) Absorpce oxidu siřičitého oxidem vápenatým 

              (2) 

c) Oxidace siřičitanu vápenatého 

      
 

 
          (3) 

Polosuché metody vykazují vyšší účinnost, protoţe vlhké částice vápna mnohem snáze 

absorbují oxid siřičitý. Jako sorbent se pouţívá hydroxid vápenatý v podobě vápenného 

mléka, které vzniká hašením oxidu vápenatého. Vápenné mléko je rozprašováno do proudu 

spalin, které ochlazuje, dochází k odpařovaní vody a zachycení oxidu siřičitého. Z absorbéru 

vychází jemný suchý prášek, který je posléze zachycen společně s popílkem na 

odlučovačích. Při polosuché metodě dochází k následujícím reakcím: 

a) Tvorba vápenného mléka: 

                (4) 

b) Absorpce: 

                      (5) 

c) Oxidace: 

      
 

 
          (6) 

 

Mokrá metoda resp. mokrá vápencová vypírka zahrnuje pouţití vápencové suspenze. 

Spaliny jsou nejprve ochlazeny ve výměníku tepla a poté vstupují do pračky, kde jsou 

skrápěny suspenzí jemně mletého vápence (viz schéma na obr 1). 
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Obr. 1: Schéma mokré vápencové vypírky [8] 

 

Tato metoda je v současné době nejvyuţívanější, protoţe nabízí celou řadu výhod. 

Dosahuje velmi vysoké účinnosti odsíření (90 – 97 %), dále můţe vázat chlorovodík a 

fluorovodík a část oxidů dusíku. Dále umoţňuje pouţití vápence bez potřeby výroby oxidu 

či hydroxidu vápenatého. Vznikající sádrovec dosahuje vysoké čistoty a lze jej dále pouţít 

při výrobě sádry či cementu. 

 

Procesy probíhající během odsíření ve vápencové vypírce: [9] 

a) Rozpouštění CO2 a SO2 ve vodě: 

                 (8) 

                 (9) 

b) Disociace kyselin: 

                  (10) 

         
         (11) 

                  (12) 

         
         (13) 

c) Neutralizace: 

                                   (14) 

                    
                                     (15) 

                 
                   (16) 

d) Oxidace (dostatek kyslíku pro oxidaci je zajištěn vháněním vzduchu do suspenze): 

                                     (17) 

                                 (18) 

e) Hydratace síranu vápenatého – vznik sádrovce 

                          (19) 

f) Krystalizace - v krystalizační zóně dochází k tvorbě zárodků krystalů sádrovce a 

jejich růstu. Takto vzniklý sádrovec dosahuje vysoké čistoty. Energosádrovec je 

oddělován od siřičitanu vápenatého a vápence pomocí hydrocyklónů 

(energosádrovec je těţší neţ ostatní sloţky). Sušení se provádí pomocí odstředivek 

a pásových filtrů. Sádrovec, který není expedován pro další pouţití se v podobě 

stabilizátu deponuje na skládku společně s popílkem. 
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1.1.3 Fluidní spalování uhlí 

Fluidní způsob spalování uhlí se vyznačuje nepřetrţitým (vzestupným) vstupem 

vzduchu do spalovacího prostoru. Tento vzduch udrţuje ve vznosu jak spalovaný materiál, 

tak i část popílku, který je vynášen spalinami z ohniště (tento popílek nazýváme filtrový). 

Část popílku zůstává ve fluidním loţi, v tom případě hovoříme o popílku loţovém. Během 

hoření se částice paliva postupně zmenšují. Fluidní kotle pracují za niţších teplot (~ 800 °C) 

aby nedocházelo ke spékání popílku. [3] Díky niţší teplotě také dosahuje niţších emisí NOX. 

Zároveň díky důkladnému promíchávání a provzdušnění směsi dojde k velmi efektnímu 

spálení materiálu. Rozlišujeme několik typů fluidních systémů: 

- AFBC – fluidní spalování při atmosférickém tlaku 

- PFBC – fluidní spalování při zvýšeném tlaku 

- CFBC – cirkulační fluidní spalování 

Nejběţnější je cirkulační spalování, kdy jsou za pomoci cyklónu odloučeny větší 

částice, které jsou vráceny do spalovacího prostoru.  

Pro sníţení emisí oxidu siřičitého je uhlí smícháno s mletým vápencem, který se ve 

spalovacím prostoru rozkládá za vzniku oxidu vápenatého a uhličitého. Oxid vápenatý váţe 

oxid siřičitý za vzniku anhydritu (viz reakce popsané u suché metody odsiřování spalin). 

 

 
Obr. 2: Schéma atmosférického fluidního kotle [9,11] 

1) zásobník uhlí; 2) zásobník vápence; 3) mlýn na uhlí; 4) fluidní loţe; 5) parní buben; 6) 

vyrobená pára; 7) voda pro výrobu páry; 8) cyklon; 9) výpusť hrubého loţového popele; 10) 

výpusť jemného loţového popele; 11) ventilátor ke vhánění létavého popílku; 12) spalinový 

ventilátor; 13) textilní filtry; 14) komín 
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1.2 Tuhé zbytky spalování uhlí 

Norma ČSN EN 197 – 1 dělí popílky (pouţitelné do cementu) do dvou kategorií. 

Popílky označené V jsou křemičité a W vápenaté (tyto popílky se však v ČR prakticky 

nevyskytují). Podle norem ASTM (American society for Testing and Materials), které se 

pouţívají v USA, se popílky dělí do skupin F a C, kdy F popílky odpovídají křemičitým 

popílkům z vysokoteplotního spalování uhlí a C popílky jsou tuhé zbytky fluidního 

spalování. 

1.2.1  Tuhé zbytky vysokoteplotního spalování uhlí 

Popílky z klasického spalování uhlí vznikají při teplotách 1300 aţ 1600 °C. Obsahují 

min 50 % skelné (amorfní) fáze, nicméně její obsah můţe dosáhnout aţ 85 %. Skelná fáze je 

hlavní reaktivní sloţkou popílků.  

 

Tab. 2: Sloţení klasických popílků 

Fáze Obsah (%) 

sklovitá fáze 50 – 85 

mulit 4 – 25 

křemen 4 – 18 

hematit 0,5 – 2 

magnetit 1 – 7 

Obsah skelné fáze totiţ umoţňuje popílkům reagovat s hydroxidem vápenatým za 

vzniku CSH gelu a dává jim tedy pucolánový charakter. Dalšími sloţkami popílků je mulit 

(3Al2O3·2SiO2) a křemen. Tyto sloţky jsou za běţných podmínek nereaktivní. Vzhledem 

k tomu, ţe popílek vzniká z taveniny, tak mají výsledné částice popílku kulovitý tvar. Tyto 

částice nazýváme podle morfologie cenosféry (duté kuličky) a plerosféry (vyplněné 

kuličky). 

 
Obr. 3: Částice vysokoteplotního popílku (SEM snímek) 
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1.2.2 Tuhé zbytky fluidního spalování uhlí 

Hlavní rozdíl mezi vysokoteplotními a fluidními popílky je v obsahu skelné fáze. 

Vzhledem k tomu, ţe fluidní kotle pracují za výrazně niţších teplot,  nedochází k natavování 

částic popílku a ty tedy neobsahují skelnou fázi. Fluidní popílky nemají pucolánové 

vlastnosti. Hlavními sloţkami fluidních popílků je anhydrit, coţ je produkt odsiřování spalin 

a volné vápno – měkce pálené a tudíţ reaktivní. Dále je přítomen oxid křemičitý – křemen, 

oxid ţelezitý, vápenec, oxid titaničitý atd. Právě díky vysokému obsahu anhydritu a volného 

vápna jsou fluidní popílky schopné při smíchání s vodou tuhnout a tvrdnout, mají tedy 

hydraulické vlastnosti. 

Zbytky fluidního spalování lze rozdělit na hrubý loţový popel a úletový (filtrový) 

popílek. Přestoţe oba vznikají současně, jsou mezi nimi značné rozdíly v chemickém i 

mineralogickém sloţení.  

1.2.3 Fluidní loţový popel 

Hlavními sloţkami fluidního loţového popelu jsou anhydrit a volné vápno, obvykle 

v mnoţství přesahující 60 %. Díky tomu se fluidní loţový popel vyznačuje vyšší reaktivitou 

neţ filtrový.  

 

 
Obr. 4: Částice ložového popela (SEM snímek) 

1.2.4 Fluidní filtrový popílek 

Jemný popílek zachytávaný odlučovači se vyznačuje niţším mnoţstvím vápna i 

anhydritu a je tedy méně reaktivní neţ loţový popel. Oproti loţovému popelu obsahuje více 

oxidu křemičitého. 

 
Obr. 5: Částice filtrového popílku 



 16 

1.3 Beton 

Beton jako stavební materiál je znám lidstvu jiţ od starověku, byť ve formě velmi 

odlišné od současné praxe. Původní betonové směsi vznikaly především smícháním 

pucolánových sloţek přírodního původu s běţným či hydraulickým vápnem, které 

aktivovalo pucolánovou reakci, a kamenivem.  

Poţadavky kladené na beton, jeho technologii a vlastnosti se během jeho vývoje značně 

změnily. Především nároky na pevnosti a trvanlivost/odolnost vůči korozi postupně vedly ke 

vzniku vysokohodnotných betonů. Nicméně stále se jedná o materiál obsahující pojivo, 

kamenivo a vodu. Současný beton je kompozitní materiál skládající se z cementu, plniva a 

vody coţ jsou tzv. základní sloţky, k nim mohou být dodány doplňkové sloţky, mezi které 

patří přísady do cementu (do 5 % procent obsahu cementu) a práškové příměsi (I a II druhu). 

Další sloţku betonu mohou tvořit výztuţe, kam spadá betonářská ocel (ve formě prutů či 

sítí), předepjaté nebo rozptýlené výztuţe. Poţadavky na vlastnosti, klasifikaci a výrobu 

betonu jsou popsány v normě ČSN EN 206 – 1, která platí od roku 2003 a nahradila normu 

ČSN P ENV 206.  

1.4 Klasifikace betonu 

Beton lze dělit dle celé řady kritérií. Nejběţnější je rozdělení betonu podle jeho 

odolnosti vůči různým korozním prostředím. Dále lze betony dělit dle způsobu vyztuţení, 

pevností či objemové hmotnosti. [12] 

1.4.1 Dělení podle vlivu prostředí 

Hlavním kritériem při dělení betonu je stupeň vlivu prostředí. Toto rozdělení vychází 

z typu a úrovně chemického a fyzikálního působení okolního prostředí na beton. Přehled 

jednotlivých prostředí je uveden v příloze 1. 

1.4.2 Dělení podle objemové hmotnosti 

Podle objemové hmotnosti ve vysušeném stavu rozdělujeme beton na těţký – nad 2600 

kg/m
3
, obyčejný: 2000 – 2600 kg/m

3
 a lehký – pod 2000 kg/m

3
.[14] S tímto souvisí i dělení 

betonu do pevnostních tříd, protoţe pro lehký beton platí odlišné pevnostní kategorie neţ 

pro betony těţké a normální. Pevnostní třídy obyčejného a hutného betonu jsou označovány 

písmenem C, pro lehký beton platí označení LC. 

1.4.3 Dělení podle způsobu přípravy 

Dále rozlišujeme beton připravený přímo na staveništi, který je určen pro přímé 

zpracování a transportbeton, který je dodáván v čerstvém stavu z centrální výrobny 

(betonárna) nebo je na staveništi připravován jiným subjektem. 

1.4.4 Dělení dle výztuţe 

Podle typu výztuţe dělíme beton na prostý, který neobsahuje výztuţ, ţelezobeton 

s obsahem ocelových prutů či svařovaných sítí, předepjatý beton, u kterého je výztuţ 

předepnuta a vláknobeton s obsahem vláken z různých materiálů. 
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1.5 Přísady do betonu 

Přísadami do betonu rozumíme chemické sloučeniny, které se přidávají během míchání 

do betonu v mnoţství odpovídajícímu 0,2 – 5 % hmotnosti cementu. Tyto látky modifikují 

vlastnosti čerstvé nebo tvrdnoucí betonové směsi. 

1.5.1 Plastifikátory a superplastifikátory 

Plastifikační (vodoredukující) a superplastifikační (silně vodoredukující) přísady 

mohou být pouţity pro [33]: 

1. zvýšení zpracovatelnosti bez změny sloţení původní směsi 

2. sníţení mnoţství záměsové vody (vodního součinitele), čímţ dojde ke zvýšení 

pevnosti a zlepšení odolnosti 

3. sníţení mnoţství cementu, coţ kromě ekonomických úspor vede i ke sníţení 

uvolnění hydratačního tepla u masivních konstrukcí 

Hlavní rozdíl mezi plastifikátory a superplastifikátory tkví v jejich účinnosti, tedy 

v dávce potřebné pro získání ţádaného efektu. Plastifikační přísady sniţují mnoţství vody o 

5 %, superplastifikační minimálně o 12 %. Přídavek plastifikátoru zvýší 28 denní pevnost na 

110 % a superplastifikátoru na 115 % původní hodnoty. [33]. Díky přídavku 

(super)plastifikátoru dojde k vytvoření hutné struktury, která lépe přilne ke kamenivu či 

výztuţi, vyznačuje se niţší propustností, vyšší odolností vůči korozi a tím pádem i delší 

trvanlivosti betonu.  

Základem funkce plastifikačních i superplastifikačních přísad je tvorba elektrické 

dvojvrstvy na povrchu částic cementu. Souhlasně nabité částice cementu se pak odpuzují a 

tím dojde ke značnému sníţení tření mezi částicemi. Dalším typem funkce plastifikátorů je 

sterické bránění – deflokulace částic sterickým efektem rozvětvené makromolekuly (často 

s postranními řetězci. 

Plastifikátory a superplastifikátory lze rozdělit do několika skupin podle sloţení jejich 

řetězce:[11,34] 

 

 
Obr. 6: Polykondenzát naftalensulfonátu s formaldehydem (PNS) 

 

 
Obr. 7: Polykondenzát sulfonovaného melaminu s formaldehydem (PMS) 
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Obr. 8: Molekula polykarboxylátu s ethylenoxidovými postranními řetězci (PCP) 

 

 
Obr. 9: Molekula kopolymerního polykarboxylátového superplastifikátoru (CAE) 

1.5.2 Provzdušňující přísady 

Provzdušňující přísady vytvářejí uzavřené vzduchové póry, které jsou v betonu 

rovnoměrně rozloţené. Tyto póry také uzavírají kapiláry uvnitř cementového kamene a tím 

omezují nasákávání vody. Velikost pórů by měla být mezi 0,1 – 0,3 mm. Póry zvyšují 

mrazuvzdornost betonu, voda zamrzající v betonu se rozpíná v prostoru póru a nevytváří tak 

pnutí v betonové struktuře. Pevnost v tlaku klesne cca o 5 % na kaţdé 1 % provzdušnění, 

rovněţ klesá objemová hmotnost – cca o 24 kg/m
3
 na kaţdé 1 % provzdušnění. 

1.5.3 Těsnící a stabilizační přísady 

Těsnící přísady sniţují obsah pórů v cementu a uzavírají kapiláry. Tyto látky mohou 

působit buď v celém objemu, nebo pouze na povrchu (nejčastěji v podobě nátěrů). Pouţitím 

těchto látek se zajišťuje vodotěsnost či plynotěsnost betonu. Stabilizační přísady zabraňují 

odmíšení volné vody z cementového tmelu. Tento jev se nazývá bleeding a dochází k němu 

při sedimentaci částic tmelu. Zabránění bleedingu zlepšuje kvalitu povrchu betonového 

výrobku a zároveň zlepšuje přilnavost k výztuţi. Tyto přísady pracují na principu zvýšení 

měrného povrchu tuhých částic tmelu nebo chemicky váţí volnou vodu. 

1.5.4 Přísady ovlivňující rychlost tuhnutí cementu 

Přísady ovlivňující prodluţují či zkracují počátek tuhnutí a případně téţ ovlivňují dobu 

tuhnutí. Odklad tuhnutí je ţádoucí při dopravě transportbetonu, při betonování masivních 

konstrukcí či pro sníţení počtu pracovních spár. Přísady urychlující nástup tuhnutí se 

pouţívají pro betonáţe za niţších teplot (dojde k rychlejšímu uvolnění hydratačního tepla) 

nebo v případech, kdy je nutno dosáhnout vysokých počátečních pevností.  
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1.6 Cement 

Cement v betonu plní funkci pojiva, po smíchání s vodou tvoří cement tmel, který 

postupně tuhne a tvrdne a mění se na cementový kámen. Prvním masově vyráběným a 

rozšířeným cementem byl tzv. románský cement, který patentoval roku 1796 James Parker 

(proto se někdy téţ nazývá jako Parkerův cement). Označení „románský“ je pro tento 

cement poměrně nepřesné a zakládá se pouze na vizuální podobnosti materiálu pouţitého na 

římských stavbách s tímto cementem. Hlavní surovinou pro výrobu románského cementu je 

vápence s obsahem jílovitých sloţek minimálně 25 %. Tyto vápence jsou označovány jako 

slíny. Výpal tohoto cementu probíhal v teplotním rozmezí 800 – 1200 °C – tedy pod 

teplotou slinutí, coţ znamená, ţe neobsahoval trikalciumsilikát. K dalšímu vývoji cementu 

vedlo poznání, ţe vlastnosti cementu jsou ovlivněny sloţením vstupních surovin. V případě 

románského cementu byly vyuţívány přírodní slíny, které jiţ samy obsahovaly vhodný 

poměr vápence a jílových sloţek. Díky analýzám vápenců bylo zjištěno, ţe hydraulické 

vlastnosti mají právě ta pojiva, která byla vyrobena z vápenců s vysokým obsahem 

hydraulických oxidů (tedy oxidu křemičitého, hlinitého a ţelezitého). V roce 1824 byl 

Josephem Aspdinem patentován Portlandský cement. Přestoţe pojem Portlandský cement je 

pouţíván dodnes, tak dnešní portlandské cementy jsou od toho původního značně odlišné, 

protoţe aţ během dvacátého století byl zjištěn pozitivní vliv zvýšení teploty výpalu nad mez 

slinutí a tím pádem i získání trikalciumsilikátu. [17,19] 

Cement je, jak jiţ bylo uvedeno, hydraulickým pojivem, coţ znamená, ţe tuhnutí a 

tvrdnutí probíhá i pod vodou a výsledný produkt si zachovává svoji pevnost a stálost i pod 

vodou. Pro přípravu betonu je moţné pouţít cementy, které odpovídají normě ČSN EN 197 

– 1. Tato norma rozlišuje pět hlavních skupin cementu:  

CEM I Portlandský cement 

CEM II Portlandský cement – směsný 

CEM III Vysokopecní cement 

CEM IV Pucolánový cement 

CEM V Směsný cement 

Portlandský cement (CEM I) obsahuje 95 – 100 % portlandského slínku. Nicméně 

z důvodů zlepšení vybraných vlastností cementu (sníţení porosity a obsahu hydroxidu 

vápenatého, sníţení vývinu hydratačního tepla) či úspoře nákladů a sníţení energetické 

náročnosti byla zavedena celá řada příměsí, které jsou normou uznávány, a je moţné 

přidávat do cementů. Následuje výčet těchto látek. [16] 
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1.6.1 Portlandský slínek (K) 

Slínek, přesněji portlandský slínek, je základní sloţkou cementů a jeho obsah 

v cementu můţe dosáhnout aţ 90 – 95 %. Slínek vzniká vypálením přesně připravené 

surovinové směsi nad mez slinutí. Chemické sloţení slínku se pohybuje v následujících 

mezích: 

Tab. 3: Sloţení slínku 

Oxid Obsah (%) 

CaO 59 – 67 

SiO2 16 – 26 

Al2O3 4 – 8 

Fe2O3 2 – 5 

MgO 0,3 – 5 

K2O 0,4 – 0,9 

Na2O 0,2 – 0,4 

Hlavními sloučeninami jsou alit, belit, celit a trikalciumaluminát. Nejţádanějším 

minerálem je alit – trikalciumsilikát, který ovlivňuje rychlost hydratace, počáteční pevnosti a 

mnoţství uvolněného hydratačního tepla. Belit – dikalciumsilikát reaguje výrazně pomaleji 

neţ alit, ale postupně dosahuje obdobných hodnot pevnosti. Obsah alitu a belitu činí více 

neţ dvě třetiny celkové hmotnosti slínku. Trikalciumaluminát se vyznačuje nejvyšší 

rychlostí hydratace a uvolnění hydratačního tepla ze všech slínkových minerálů, tyto 

neţádoucí vlivy se potalčují přídavkem sádrovce, který trikalciumaluminát váţe v podobě 

ettringitu. Celit – tetrakalciumaluminátferrit hydratuje pomalu a dosahuje niţších pevností. 

 
Obr. 10: Složení portlandského a hlinitanového cementu, a vysokopecní strusky [19] 

 

Mezi vedlejší sloţky slínku patří volné vápno – oxid vápenatý, coţ je nezreagované 

vápno ze surovinové směsi nebo vzniká rozpadem alitu na belit (při pomalém chlazení pod 

teplotou 1200 °C). Vzhledem k tomu, ţe se jedná o tvrdě pálené a tudíţ málo reaktivní 

vápno, jeho výskyt v cementu je neţádoucí, protoţe reakce                 probíhá 

velmi pomalu, často aţ po zatuhnutí směsi a nárůst objemu způsobuje pnutí uvnitř materiálu. 

Podobný efekt má i volný oxid hořečnatý, který bývá zanesen do surovinové směsi v podobě 

dolomitu. Oxid hořečnatý tvoří součást pevných roztoků ferialuminátové fáze či 

trikalciumaluminátu, při obsahu nad 2 % se objevuje jako volný ve formě periklasu. Díky 

opoţděné reakci s vodou bývá příčinou rozpínání uvnitř výrobku, proto se stále sleduje jeho 

obsah v cementu, který nesmí překročit 1,5 %. 
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1.6.2 Vysokopecní struska (S) 

Granulovaná vysokopecní struska je vedlejším produktem výroby ţeleza, který 

zajišťuje odstranění nečistot jako je hlušina z ţelezné rudy a popel z koksu. Struska je 

odváděna z vysoké pece v podobě taveniny, která se drţí na hladině roztaveného ţeleza 

protoţe se vyznačuje niţší hustotou (cca 2800 kg/m
3
 oproti 7000 kg/m

3
. Jako struskotvorné 

přísady jsou pouţívány vápenec či křemen. Hlavní výhoda strusky oproti jiným 

sekundárním surovinám spočívá v jejím stálém sloţení ve fázovém diagramu CaO – SiO2 – 

Al2O3.[ 15] 

Chlazení strusky můţe probíhat dvěma způsoby: pomalu (vzduchem) nebo rychle – 

hašení strusky vodou. Produkt pomalého chladnutí má převáţně krystalickou strukturu 

mizivou hydraulickou a pucolánovou aktivitu. Tímto způsobem lze ze strusky připravit 

umělé kamenivo. Struska přidávaná do cementu musí obsahovat minimálně 2/3 sklovité 

fáze, proto se chladí vodou (buď při vylévání do vodního bazénu či metalurgické stoky – 

takto vzniká granulovaná vysokopecní struska, nebo litím na rotující disk – peletizovaná 

struska). Po aktivaci musí vykazovat hydraulické vlastnosti.  

 
Obr. 11: Hašení strusky 

1.6.3 Pucolány (P, Q) 

Pucolány přírodní (P) i umělý (Q) jsou látky s obsahem křemičitanů a hlinito-

křemičitanů. Tyto látky, přestoţe samy po smíchání s vodou nevytváří pojivové fáze, mohou 

být aktivovány hydroxidem vápenatým, který se uvolňuje hydratací slínkových minerálů. 

Poté dochází ke vzniku vápenatých (hlinito)křemičitanů, které se podobají pojivovým fázím 

vzniklým hydratací cementu. Mezi přírodní pucolány patří látky vulkanického původu, 

umělé pucolány jsou hlíny či břidlice aktivované tepelnou úpravou.  

1.6.4 Popílek (V, W) 

Norma ČSN EN 197 – 1 povoluje přídavek popílků do cementu, které byly získány 

elektrostatickým či mechanickým čištěním kouřových plynů, vznikajících spalováním 

práškového uhlí. Křemičitý popílek (V) má pucolánové vlastnosti, obsahuje především 

aktivní oxid křemičitý (min. 25 % hm), dále pak oxid hlinitý, vápenatý (max. 1 % hm) a 

ţelezitý. Vápenatý popílek (W) má pucolánové, případně téţ hydraulické vlastnosti. 
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Obsahuje aktivní oxid vápenatý (min 10 % hm), aktivní oxid křemičitý a dále oxidy hlinitý a 

ţelezitý. Vzhledem k zaměření práce je problematika popílků rozvedena v kapitole 1.2. 

1.6.5 Kalcinovaná břidlice (T) 

Kalcinovaná břidlice vzniká ţíháním při teplotě 800 °C a má jak pucolánové, tak i 

hydraulické vlastnosti. Podle sloţení vstupní suroviny obsahuje některé slínkové minerály, 

především dikalciumsilikát a monokalciumaluminát, jemně namletá kalcinovaná břidlice má 

při testování dle ČSN EN 196-1 dosáhnout pevnosti 25 MPa po 28 dnech. 

1.6.6 Vápenec (L, LL) 

Obsah vápence (CaCO3) vypočtený z obsahu oxidu vápenatého musí činit minimálně 

75 % hm, obsah jílových sloţek musí být max. 1,2 % hm. U vápence se dále sleduje obsah 

organických látek (resp. organického uhlíku – TOC), u vápence LL nesmí překročit 0,2 % 

hm, u L 0,5 % hm.  

Přídavek vápence do cementu má dvojí účel. Jako plnivo – jemně mletý vápenec 

doplňuje granulometrickou křivku cementu. Přestoţe nemá pucolánové vlastnosti, tak můţe 

urychlit hydrataci cementu díky tomu, ţe jemné částice vápence se chovají jako nukleační 

centra pro vznik krystalů portlanditu. Tím dojde ke zlepšení i v oblasti tranzitní zóny mezi 

kamenivem a cementem. V okolí zrn kameniva dojde k vytvoření volného prostoru, jelikoţ 

tato zrna nejsou dokonale obalena cementem. V tomto místě tedy mohou dorůst krystaly 

portlanditu větších rozměrů, navíc dochází k jejich orientaci podél zrn kameniva. Jemně 

mletý vápenec tedy zajišťuje tvorbu drobných a náhodně orientovaných krystalků 

portlanditu. [23] 

1.6.7 Křemičitý úlet (D) 

Křemičitý úlet je vedlejší produkt výroby křemičitých či ferro-křemičitých slitin 

redukcí oxidu křemičitého uhlím v elektrických pecích. Křemičitý úlet obsahuje velmi 

jemné kulové částice s obsahem amorfního oxidu křemičitého minimálně 85 %. Velikost 

částic je cca o dva řády niţší neţ velikost částic cementu. Pouţití křemičitých úletů je moţné 

při výrobě portlandského cementu s křemičitým úletem (CEM II/A-D) a u pucolánových 

cementů (CEM IV/A CEM IV/B). Přídavek křemičitých úletů má dvě výhody. Dochází 

k rychlé pucolánové reakci, kdy je vázán portlandit a dochází k tvorbě C-S-H gelu. Dalším 

přínosem je fakt, ţe jemné částice křemičitého úletu vytvářejí zárodky pro krystalizaci 

portlanditu (tento vliv byl popsán v předcházející kapitole). 
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Obr. 12: Vyplnění prostoru mezi zrny cementu křemičitým úletem [15] 
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Tab. 4. Pouţitelnost jednotlivých cementů pro konkrétní korozní prostředí (x – pouţitelný, 

0 – nepouţitelný) [12] 

Stupně vlivu prostředí  

Cementy 

dle ČSN 

EN 197 - 1 

Bez 

koro

ze  

Koroze způsobená 

karbonatací  

Koroze 

způsobená 

chloridy 

(jinými neţ 

z mořské vody)  

Střídavé působení 

mrazu a 

rozmrazování  

Chemicky 

agresivní 

prostředí  

Slučiteln

ost 

s předepí

nací 

výztuţí  
X0 

XC

1 

XC

2 

XC

3 

XC

4 

XD

1 

XD

2 

XD

3 

XF

1 

XF

2 

XF

3 

XF

4 

XA

1 

XA

2 

XA

3 

CEM I x x x x x x x x x x x x x x x x 

CEM 

II/A,B-S 
x x x x x x x x x x x x x x x 0 

CEM II/A-

D 
x x x x x x x x x x x x x x x 0 

CEM 

II/A,B-P,Q 
x x x x x x x x x 0 x 0 x x x 0 

CEM II/A-

V 
x x x x x x x x x 0 x 0 x x x 0 

CEM II/B-

V 
x x x x x x x x x 0 0 0 x x x 0 

CEM II/A-

W 
x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CEM II/B-

W 
x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CEM 

II/A,B-T 
x x x x x x x x x x x x x x x 0 

CEM II/A-

L 
x x x x x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 

CEM II/B-

L 
x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CEM II/A-

LL 
x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 

CEM II/B-

LL 
x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CEM II/A-

M 
x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CEM II/B-

M 
x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CEM III/A x x x x x x x x x x x x x x x 0 

CEM III/B x x x x x x x x x x x x x x x 0 

CEM III/C x 0 x 0 0 0 x 0 0 0 0 0 x x x 0 

CEM 

IV/A,B 
x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CEM 

V/A,B 
x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.7 Hydratace cementu 

Po smíchání s vodou cement postupně tuhne a nabývá pevnosti. Tuhnutí a tvrdnutí 

cementu probíhá za aktivní účasti vody a produkty hydratačních reakcí jsou ve vodě 

nerozpustné, cement je tedy hydraulickým pojivem. Procesy probíhající během hydratace 

cementu můţeme rozdělit na chemické a fyzikální. Chemické reakce zahrnují reakce mezi 

slínkovými minerály a vodou za vzniku hydrosilikátů a hydroaluminátů. Fyzikální děje 

zahrnují změnu struktury a vytvoření pevných spojů mezi částicemi nově vzniklých látek. 

Reakce kalcium aluminátů (alit a belit) je popsána následující rovnicí: 

                                           (20) 

Při nadbytku vody dojde k úplné hydrolýze a vzniku gelovitého oxidu křemičitého: 

                                       (21) 

Reakce kalciumaluminátů, resp. jejich rovnice jsou pouze orientační, protoţe vzhledem 

k jeho amorfní povaze není moţné přesně určit sloţení vznikajícího CSH gelu. Je moţné 

nalézt několik sloučenin, které svým sloţením připomínají sloţení CSH gelu. Jedná se 

například o Tobermorit (5CaO·6SiO2·5H2O), Xonotlit (6CaO·6SiO2·H2O) či Afwillit 

(3CaO·2SiO2·3H2O). Je tedy patrné, ţe díky odštěpování portlanditu během hydratace dojde 

ke sníţení poměru CaO/ SiO2. 

Hydratace kalciumaluminátů vede ke vzniku krystalických hydroaluminátů. Stabilním 

(konečným) produktem je 3CaO·Al2O3·6H2O: 

                                (22) 

V přítomnosti portlanditu: 

                                          

Produkty hydratace C4AF a ferritů jsou 3CaO·Al2O3·6H2O a 3CaO·Fe2O3·6H2O. [22] 

1.7.1 Časový průběh hydratace cementu 

První perioda: tzv. indukční se rozděluje na dvě období. První (předindukční) část je 

velmi krátká (asi 10 aţ 15 minut) a zahrnuje smáčení zrn cementu. Toto první období se 

vyznačuje velkou rychlostí uvolňování hydratačního tepla, rozpouštěním aluminátů a síranů 

a vzniku Ca(OH)2 a AFt.  

Druhé indukční období se vyznačuje jiţ jen pomalým uvolňováním hydratačního tepla, 

vzrůstá viskozita suspenze (počátky tuhnutí cementu), nastává úbytek silikátů a tvoří se 

zárodky krystalů C-S-H a CH (portlanditu). Pokračuje tvorba AFt, voda proniká k zrnům 

cementu a tvoří se nové produkty hydratace. Toto druhé období indukční periody je 

ukončeno asi za  1 aţ 2 hodiny od zamíchání. Pevnost v tlaku cementového tmelu je menší 

neţ 100 KPa.  

2. perioda (přechod do tuhého skupenství): je urychlujícím stupněm hydratace a trvá od 

1 - 2 do 12 - 24 hod. od zamíchání. C3S rychle reaguje za vzniku dlouhovláknitého silikátu 

C-S-H a krystalů portlanditu. Zrna cementu se k sobě přibliţují tím, ţe prorůstají krystaly 

hydratačních produktů. V této periodě se vytvářejí základy mikrostruktury cementového 

kamene, jedná se o tuhou látku s pevností 1 ţ 20 MPa.  

3. perioda (stupeň stabilní struktury): vznikají fáze drobnovláknitého C-S-H, ettringit 

postupně přechází na monosulfát AFm, nastává hydratace belitu, sniţuje se vývin tepla a 

hydratační reakce jsou řízeny difúzí. Tuto periodu lze rozdělit na období klesající rychlosti 

hydratace (asi 28 dnů) a na období pozvolného nárůstu pevnosti, které můţe trvat i několik 

let. 
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1.8 Výztuţ 

K vyztuţování betonu se často pouţívají ocelové tyče a dráty, v takovém případě pak 

hovoříme o ţelezobetonu. Ocelová výztuţ v betonu přebírá napětí v tahu a ve smyku [13], 

coţ je výhodné protoţe beton se vyznačuje značnou pevností v tlaku, ale jeho pevnost 

v ohybu dosahuje cca 10 % hodnoty pevnosti v tlaku. Během tuhnutí betonu dojde 

k dokonalému spojení výztuţe a betonu v jeden celek. Aby výztuţ správně plnila svoji roli, 

musí splňovat tři základní podmínky. Musí být dosaţeno dokonalé soudrţnosti výztuţe a 

betonu, výztuţ a beton musí mít blízké hodnoty tepelné roztaţnosti a nesmí docházet ke 

korozním reakcím mezi výztuţí a betonem. 

Pro vyztuţování betonu se nejčastěji pouţívá oceli třídy 10 a 11. Tyče a dráty mají 

povrch hladký, pro zlepšení přilnavosti betonu a oceli mohou být na povrchu vtisky nebo 

výstupky. Průměr výztuţe se pohybuje v intervalu 4 aţ 50 mm, nejčastěji však 6 aţ 32 mm. 

Z tyčí a drátů je moţné elektrickým svařováním připravovat sítě. Síť můţe mít nosnou 

funkci v obou směrech, nebo pouze v jednom a v druhém směru mít funkci rozdělovací. 

 

Tab. 5: Přehled ocelí pro vyztuţování betonu [13] 

Ocel 

Mez 

kluzu 

(MPa) 

Mez 

pevnosti  

(MPa) 

Taţnost  

(%) 
Svařitelnost  Způsob výroby  

Jmenovité 

průměry (mm)  

10 216 206 539 24 dobrá  válcováním za tepla  5,5 –  32 

10 338 325 390 12 ne 
kroucením za 

studena 
6, 8, 10 

10 425 410 569 14 zaručená  válcováním za tepla  6 –  32 

10 505 490 550 12 zaručená  válcováním za tepla  10 - 32 

 

U předepjatého betonu je pomocí výztuţe vneseno tlakové napětí tam, kde by za 

normálních skutečností docházelo ke vzniku tahového napětí. Pro předepjatý beton se 

pouţívá speciální vysokopevnostní výztuţ v podobě drátů či jejich svazků, lan, kabelů nebo 

tyčí.   
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1.9 Kamenivo 

Kamenivo je zrnitý anorganický materiál (přírodní či umělý) určený pro stavební účely. 

Nejčastěji se pouţívá jako pojivo v kombinaci s vhodnými vzdušnými či hydraulickými 

pojivy. V betonu tvoří kamenivo aţ 85 % a vytváří základní pevnou kostru vzájemným 

zaklíněním a opřením se jednotlivých zrn o sebe. Cílem je tedy dosaţení co nejlepšího 

vyplnění prostoru v materiálu, čehoţ lze docílit vhodnou (plynulou) zrnitostí kameniva. 

Dalším pouţitím kameniva je tvorba ţelezničních náspů a vozovkových vrstev. 

1.9.1 Rozdělení kameniva 

Kamenivo lze rozdělit podle celé řady kritérií jako je původ, granulometrie atd. 

Následuje výčet nejvýznamnějších hledisek pro dělení kameniva. 

1.9.2 Dělení dle původu kameniva 

1) Přírodní kamenivo – je získáváno těţbou z přírodních zdrojů a jejich následnou 

úpravou. 

2) Umělé kamenivo – vznikající přispěním člověka, nejčastěji jako následek tepelných 

jevů, např. spalování, zpracování kovů…. 

3) Recyklované kamenivo – jedná se o jiţ pouţitý stavební materiál. 

1.9.3 Dělení dle objemové hmotnosti 

Lehké (pórovité) kamenivo se vyznačuje objemovou hmotností nepřesahující 2000 

kg/m
3
, případně sypnou hmotností do 1200 kg/m

3
. Z přírodních kameniv sem patří pemza a 

křemelina, nicméně jejich pouţití ve stavebnictví není významné. Z umělých kameniv sem 

spadá škvára, keramzit (objemová hmotnost 550 aţ 1850 kg/m
3
 v závislosti na typu) a 

expandovaný perlit (sypná hmotnost 100 aţ 200 kg/m
3
). Lehká kameniva se pouţívají při 

přípravě lehkých malt, omítkových směsí a betonů s tepelně-izolačními vlastnostmi. 

Hutné kamenivo je kamenivo s objemovou hmotností 2000 – 3000 kg/m
3
. Do této 

kategorie patří většina přírodních kameniv, z umělých je to struska a z recyklovaných 

betonový recyklát. Kameniva z této kategorie jsou nejpouţívanější, tvoří základ většiny 

betonů a pouţívají se na násypy a přípravu asfaltobetonů. 

Kamenivo s objemovou hmotností nad 3000 kg/m
3
 se označuje jako těţké. Tato 

kameniva se pouţívají při výrobě těţkých betonů, které mají odstínit radioaktivní či 

rentgenové záření a své uplatnění tedy nacházejí v jaderné energetice a výzkumu a ve 

zdravotnictví. Pouţití přírodních kameniv je zde problematické, protoţe i masivní čediče a 

amfibiolity (horniny bohaté na ţelezo a hořčík) dosahují maximálně objemové hmotnosti 

3000 – 3100 kg/m
3
. častěji se tedy pouţívají přírodní či umělé minerály jako je baryt (4500 

kg/m
3
), hematit (4700 aţ 4900 kg/m

3
) či ilmenit (4550 aţ 4650 kg/m

3
). Z umělých kameniv 

se pouţívají materiály s vysokým obsahem ţeleza jako je ferrosilicium (5800 aţ 6200 kg/m
3
, 

obsah ţeleza cca 80 aţ 85 %), ţelezné granule (6800 aţ 7500 kg/m
3
, obsah ţeleza 90 aţ 95 

%) nebo ferofosfor (6000 aţ 6200 kg/m
3
, obsah ţeleza 65 aţ 70 %). 
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1.9.4 Dělení dle zrnitosti 

Rozlišujeme kamenivo drobné s velikostí zrn do 4 mm a kamenivo hrubé, kde je 

velikost zrna od 4 do 125 mm. Pro stanovení zrnitosti kameniva slouţí normové sady sít, 

základní (0 – 1 – 2 – 4 – 8 – 16 – 32 – 63) a rozšířená (dodána síta 0,25; 0,5; 5; 11; 22 a 45). 

Filer, neboli kamenná moučka je kamenivo se značným obsahem jemných částic (min 70 %) 

pod 0,063 mm. Jedná se o odpadní produkt při výrobě (drcení a třídění) kameniva. 

 

Tab. 6: Dělení kameniva dle zrnitosti  

Kamenivo Velikost 
Propad v procentech hmotnosti Kategorie 

G
d 

2D 1,4D D d d/2 

Hrubé D/d ≤ 2 nebo D ≤ 11,2 mm 100 
98 – 100 

98 – 100 

85 – 99 

80 – 99 

0 – 20 

0 – 20 

0 – 5 

0 – 5 

GC 85/20 

GC 80/20 

Hrubé D/d > 2 nebo D > 11,2 mm 100 98 – 100 90 – 99 0 – 15 0 – 5 GC 90/15 

Drobné D ≤ 4 mm a d = 0 100 98 – 100 85 - 99 – – GF 85 

Těţené přírodní 

0/8 
D = 8 mm a d = 0 100 98 – 100 90 – 99 – – GNG 90 

Směs kameniva D ≤ 45 mm a d = 0 100 
98 – 100 

98 – 100 

90 – 99 

85 – 99 
– – 

GA 90 

GA 85 
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1.10 Přírodní kamenivo 

Přírodní kamenivo, které v současné době jednoznačně převládá při výrobě betonu, se 

vyznačuje celou řadou pozitivních vlastností jako je vysoká pevnost v tlaku, nízká 

pórovitost, dlouhá ţivotnost, nízká nasákavost a dobrá mrazuvzdornost. Rozrušování loţisek 

a následné opracování kameniva je energeticky náročné. V neposlední řadě se přírodní 

kamenivo vyznačuje obecně vysokou objemovou hmotností, která můţe v některých 

případech limitovat jeho pouţitelnost. 

 

Tab. 7: Druhy hornin pro obyčejné betony [12,13] 

Hornina 
Objemová 

hmotnost (kg/m
3
)  

Tvrdost 

podle Mohse 

Pevnost 

v tlaku (MPa)  

Pevnost 

v tahu (MPa) 

Nasákavost 

(%) 

Magmatické horniny  

Ţula  2600 –  2800 6 –  7 120 –  240 10 –  35 0,2 –  1,2 

Diorit  2700 –  3000 6 –  7 135 –  215 20 –  40 0,2 –  07 

Gabro 2800 –  3100 6 –  7 150 –  225 25 –  60 0,2 –  0,5 

Syenit  2500 - 2900 6 –  7 150 –  200 10 –  20 0,2 –  0,5 

Čedič  2050 –  3000 6 250 –  400 15 –  25 0,1 –  0,3 

Trachyt 2400 –  2900 6 –  7 60 - 70  1 –  2 

Diabas 2800 –  2980 6 120 –  220 25 –  45 0,1 –  0,8 

Porfyr, 

porfyrit  
2550 - 2650 6 –  7 70 - 210 15 –  30 0,2 –  1,5 

Sedimentární horniny  

pískovec  2000 –  2400 
proměnlivá  

30 –  80 3,8 4,0 –  8,5 

vápenec  2600 –  2850 
3 

40 –  180 10 –  25 0,2 –  0,6 

dolomit  2650 –  2850 
3,5 

100 –  200 12 –  25 0,2 –  0,6 

břidlice  2600 –  2750 
7 

100 –  190 30 - 100 0,3 –  1,5 

Metamorfované horniny  

rula 2650 –  2750 
6 –  7 

120 –  250 24 –  50 0,1 –  1,2 

křemenec  2500 –  2700 
7 

300  0,5 

amfibiolit  2700 –  3100 
6 

170 –  280  0,1 –  0,4 

mramor 2700 –  2800  
3 

75 - 145 12 - 26 0,2 - 1 
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1.11 Alkalicky aktivované aluminosilikáty 

Pro materiály na bázi alkalicky aktivovaných aluminosilikátů zavedl profesor 

Davidovits název geopolymery. Původně se jednalo o látky zaloţené na alkalické aktivaci 

metakaolinu prostřednictvím roztoku hydroxidu, uhličitanu či křemičitanu 

sodného/draselného bez přítomnosti vápenaté sloţky. Výsledný materiál tedy vzniká 

anorganickou polykondenzací (geopolymerací). Tyto materiály patří do skupiny polysialátů, 

jejichţ vzorec lze zapsat následovně:   {            }         Pro dodrţení 

poměrně striktní původní definice se musí hliník nacházet pouze v koordinaci 4. Jako 

geopolymery by měly být označovány pouze látky vzniklé alkalickou aktivací čistého 

metakaolinu. Nicméně pojem geopolymery se vţil i pro ostatní alkalicky aktivované 

aluminosilkáty. [25] 

Doposud publikované výsledky ukazují následující vlastnosti geopolymerů: [25,26]: 

- nenesou monolitickou strukturu polysialát-siloxo 

- alkalický kation (Na či K) je přítomen ve struktuře v solvatované formě, je vázán 

slaběji neţ v krystalické struktuře zeolitů, čímţ je zvýšeno riziko tvorby výkvětů 

- je charakterizován náhodně trojrozměrným uspořádáním 

- jedná se o pórovitý materiál, kdy velikost pórů se pohybuje řádově od nanometrů po 

mikrometry 

- voda se nachází v pórech a v gelu 

- voda plní úlohu nosiče alkalického aktivátoru a hraje zásadní roli v reologii 

- hydráty (krystalické či amorfní) se objevují pouze u materiálů obsahujících vápník 

či strusku 

 
Obr. 13: Davidovitsův model geopolymerní struktury 
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Obr. 14: Barbarosův model geopolymerní struktur 

1.11.1  Mechanismus alkalické aktivace 

Reakční mechanismus alkalické aktivace lze podle Glukhovského rozdělit do tří po 

sobě následujících fází: rozklad primárního materiálu do strukturních jednotek, interakci 

těchto jednotek s koagulačními strukturami a následné vytvoření kondenzačních struktur. 

[28,29] 

V prvním kroku tedy dochází k rozkladu vazeb Me–O, Si–O–Si, Al–O–Al a Al–O–Si. 

Následuje polykondenzace vzniklých křemičitanových a hlinitanových tetraedrů. Ke spojení 

jednotlivých tetraedrů dojde prostřednictvím a vrcholových atomů kyslíku. Takto dojde 

k vytvoření trojrozměrné struktury, která má amorfní charakter a postupně tuhne 

v geopolymer. 

 
 

Obr. 15: Mechanismus geopolymerace 
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2 CÍL PRÁCE 

Cílem práce je připravit kamenivo na bázi tuhých zbytků spalování uhlí (jak 

z klasického tak i z fluidního způsobu spalování). Po provedení potřebných analýz budou 

připraveny směsi s ohledem na vyuţití výhodných vlastností daných popílků (pucolanita, 

hydraulicita). Cílem je vyzkoušet vliv přídavku portlandského cementu, vápenného hydrátu 

či superplastifikátoru. Rovněţ je nezanedbatelným přínosem náhrada přírodních surovin za 

suroviny druhotné. 

Připravená kameniva budou hodnocena především podle dosaţené pevnosti v tlaku a 

objemové hmotnosti prostřednictvím tzv. poměru účinnosti tak aby bylo moţné predikovat 

vhodné pouţití připraveného kameniva. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  

V praktické části jsou popsány suroviny, techniky, které byly pouţity pro přípravu 

vzorků a testovací metody a instrumentace pouţité pro jejich analýzu a vyhodnocení. 

3.1 Pouţité suroviny 

Pro přípravu zkušebních těles byly pouţity následující suroviny 

- Cement CEM I 42,5R (cementárna Mokrá) 

- Vápenný hydrát CL 90 (vápenka Vitošov) 

- Jemně mletý fluidní loţový popel (elektrárna Tisová) 

- Fluidní filtrový popílek (elektrárna Tisová) 

- Vysokoteplotní filtrový popílek (elektrárna Počerady) 

- Metakaolin Mefisto K05 

- Písek normový – hrubý, střední a jemný 

3.2 Příprava zkušebních trámečků 

Jako zkušební tělesa byly pouţity trámečky o rozměrech 20 x 20 x 100 mm a 40 x 40 x 

160, které byly připraveny zhutňováním připravených záměsí na vibračním stole do forem 

(viz. obr. 16). [35] 

Po zhutnění byly vzorky ponechány zrání ve vlhkém uloţení  za laboratorní teploty a 

po zatuhnutí a následném odformování byly uloţeny ve vlhkém uloţení v zařízení 

s regulovanou teplotou (20 °C, 90 – 100% vlhkost).  

 
Obr. 16: Formy pro přípravu trámečků 40 x 40 x 160 mm a 20 x 20 x 100 mm 
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3.3 Stanovení mechanických vlastností 

Pro stanovení mechanických vlastností vzorků byl pouţit přístroj Desttest 3310, coţ je 

komplexní zkušební stanoviště pro pevnostní zkoušky stavebních hmot. Stanoviště je 

vybaveno lisem BS-3000, BS-300, lamačky BS-10 a BS-100 [34] 

 

 
Obr. 17: Testovací zařízení DESTTEST 3310 

3.4 Kalorimetrie 

Pro zjištění vývinu hydratačního tepla byla pouţita isoperybolická kalorimetrie. Tato 

metoda umoţňuje určit počátek tuhnutí či tvrdnutí a je vhodná i k porovnání rychlosti 

hydratace různých pojivových systémů. 

 
Obr. 18: Isoperybolický kalorimetr 
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3.5 Rentgenová difrakční analýza 

Rentgenová difrakční analýza je metoda strukturní analýzy krystalických látek. 

Principem této metody je jev zvaný difrakce, coţ je rozptyl vlnění a interference vlnění, ke 

které dochází na základě rozdílné délky dráhy mezi jednotlivými rozptylujícími atomy. 

Základním vztahem popisujícím tento jev je Braggův zákon: 

            

kde n je celé číslo, λ je vlnová délka rentgenového záření, d je vzdálenost dvou sousedních 

rovin krystalu a ϴ je úhel difrakce záření. Touto metodou lze stanovit pouze krystalické 

fáze, amorfní a jemně krystalické fáze nelze určit. 

 

Vysvětlivky k vyhodnocení rentgenové difrakční analýzy 

++++ fáze tvoří hlavní sloţku 

+++ fáze je zastoupena ve značném mnoţství 

++ fáze je zastoupena ve středním mnoţství 

+ fáze je zastoupena v minimálním mnoţství 

- fáze nebyla detekována   

 

 

 
Obr. 19: Rentgenový difraktometr EMPYREAN [37] 
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3.6 Analýza vstupních surovin 

3.6.1 Přehled pouţitých popílků: 

 

Obr. 20: Vysokoteplotní popílek 

 

Obr. 21: Jemně mletý ložový 

popel 

 

Obr. 22: Fluidní filtrový 

popílek 

3.6.2 Morfologie částic popílků 

Zde jsou uvedeny výřezy s detaily částic jednotlivých popílků. Další SEM snímky lze 

nalézt v příloze 2. 

 

Obr. 23: Částice 

vysokoteplotního popílku 

(zvětšení 6000x) 

 

Obr. 24: Částice jemně 

mletého ložového popela  

(zvětšení 6000x) 

 

Obr. 15: Částice fluidního 

filtrového popílku (zvětšení 

6000x) 

3.6.3 Analýza velikosti částic 

Distribuce velikosti částic byla stanovena metodou laserové difrakce na laserovém 

difraktometru SympatecHelos/KR s měřícím rozsahem 0,1 aţ 1850 μm. Je patrné, ţe 

nejjemnější částice se vyskytují u jemně mletého fluidního loţového popela (50 % částic 

pod 8 μm, 90 % částic pod 107 μm), coţ se projevuje na jeho reaktivitě. Nejširší distribuce 

částic byla zjištěna u vysokoteplotního úletového popílku. Difraktogramy lze nalézt 

v příloze 4. 

 

Tab. 8: Přehled velikostí částic pouţitých elektrárenských popílků 

 Vysokoteplotní popílek 

(Počerady) 

Jemně mletý fluidní 

loţový popel (Tisová)  

Fluidní filtrový popílek 

(Tisová) 

x50 (μm) 38,47 8,09 19,75 

x90 (μm) 181,99 106,93 103,38 

x99 (μm) 329,33 187,07 191,59 
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3.6.4 Rentgenová difrakční analýza 

 

Jednotlivé difraktogramy jsou uvedeny v příloze 4. 

 

Tab. 9: Sloţeni vysokoteplotního popílku (Počerady) 

Amorfní fáze ++++ 

Mulit +++ 

SiO2 ++ 

Fe2O3 + 

Fe3O4 + 

Hlavní sloţkou vysokoteplotního úletového popílku je amorfní fáze. Popílek dále 

obsahuje mulit, krystalický oxid křemičitý a oxidy ţeleza. 

 

Tab. 10: Sloţení fluidního filtrového popílku a mletého loţového popela (Tisová) 

 Fluidní filtrový Fluidní loţový 

CaSO4 +++ +++ 

SiO2 +++ ++ 

CaO ++ +++ 

Ca(OH)2 - + 

Fe2O3 + + 

TiO2 + + 

CaCO3 + - 

Gelenit + - 

Albit + + 

Muskovit + + 

Ortoklas + + 

Fe3O4 - + 

Z výsledků rentgenové difrakční analýzy vyplývá, ţe filtrový i loţový popel obsahují 

přibliţně srovnatelná mnoţství anhydritu. Filtrový popílek obsahuje více oxidu křemičitého 

a dále obsahuje nerozloţený vápenec. Jemně mletý loţový popel obsahuje více vápna, které 

díky jemnější granulometrii začalo pomalu hydratovat na oxid vápenatý. Loţový popel 

neobsahuje vápenec. 
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3.6.5 TGA-DTA 

TGA křivky pro všechny popílky jsou uvedeny v příloze 5. První endoterm kolem 

400 °C přísluší dehydroxylaci hydroxidu vápenatého.  Ze ztráty hmotnosti je patrné, ţe 

obsah hydroxidu vápenatého byl vyšší u jemně mletého fluidního loţového popela. Druhý 

endoterm (při 700 °C) přísluší rozkladu (dekarbonatizaci) vápence. Exoterm kolem 900 °C 

značí vznik gehlenitu či dalších minerálů ze skupiny melilitu. U vysokoteplotního popílku 

nebyl zaznamenán ţádný významný úbytek hmotnosti (zjištěný úbytek 0,8 % hmotnosti 

bude pravděpodobně nasorbovaná voda). Tento fakt není překvapující, vzhledem k tomu, ţe 

vysokoteplotní popílek vzniká při teplotách cca 1600 °C a toto měření bylo provedeno do 

1100 °C. 

 

Tab. 11: Přehled výsledků TGA analýzy 

Fluidní filtrový Fluidní loţový 

Teplota (°C) Změna 

hmotnosti 

(%) 

Teplota (°C) Změna 

hmotnosti 

(%) 

431,72 0,89 417,04 1,497 

717,69 2,668 706,08 2,494 
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3.6.6 Rentgenová fluorescenční analýza 

Prvková analýza fluidních popílků (jemně mletého loţového a filtrového) byla 

provedena metodou XRF na rentgenovém fluorescenčním spektrometru Xenemetrics  

EX-6600 SSD. Díky vysoké citlivosti měření (řádově ppm) je moţné určit i stopové prvky. 

[38] 

 

Tab. 12: Výsledky XRF analýzy 

Hlavní oxidy (%) loţový filtrový 

SiO2 31,1 33,9 

Al2O3 21,7 22,4 

CaO 28,1 22,8 

Na2O 0,34 0,66 

K2O 0,81 0,67 

MgO 0,47 0,85 

SO3 7,77 5,19 

Fe2O3 3,46 7,17 

TiO2 5,45 5,41 

P2O5 0,26 0,31 

Vedlejší oxidy (%) 

Cr2O3 0,01 0,03 

MnO 0,04 0,07 

NiO - 0,01 

CuO 0,02 0,04 

ZnO 0,02 0,02 

As2O3 0,02 0,01 

ZrO2 0,07 0,09 

SrO 0,07 0,09 

CeO2 0,04 - 

BaO 0,11 0,15 

V2O5 0,08 - 

Rb2O - - 

Sm2O3 - 0,01 

WO3 - 0,01 
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3.6.7 Stanovení volného vápna  

Stanovení volného vápna bylo provedeno sacharátovou metodou podle ČSN P 72 2080. 

Principem stanovení je převedení volného vápna na rozpustný sacharát vápenatý, který je 

stanoven titračně. 

 

Postup: 

- Naváţka stanovovaného popílku (cca 10 g) byla převedena do Erlenmeyerovy 

baňky a rozmíchána ve 100 ml vody. 

- Do směsi bylo přimícháno 15 g jemně rozetřené sacharózy p.a. 

- Po 15 minutách míchání na třepačce byl pevný podíl odfiltrován 

- Filtrát by titrován odměrným roztokem HCl (c = 1,010 mol/l) na fenolftalein 

(přechod světlefialový roztok na bezbarvý) 

- Ze spotřeby odměrného roztoku byl vypočítán obsah volného vápna 

 

Výpočet: 

       
    

 
 

 
     

 

kde c je koncentrace odměrného roztoku (mol/l), V je spotřeba odměrného roztoku (l), M je 

molární hmotnost CaO, m je naváţka vzorku (g) a ν je reakční koeficient  

 

Příklad výpočtu:      

       
             

    
 

       
     

 

            

 

Pro kaţdý popílek bylo stanovení provedeno 3x, v následující tabulce jsou uvedeny 

průměrné hodnoty. 

 

Tab. 13: Obsah volného vápna ve fluidních popílcích 

typ popílku fluidní jemně mletý loţový fluidní filtrový 

CaO (%) 23,68 9,12 
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4 VÝSLEDKY A DISKUSE 

V následujících kapitolách je popsáno sloţení a výsledky testování připravených směsí. 

Při návrhu sloţení záměsí a při následné přípravě vzorků bylo stanoveno několik pravidel: 

- minimalizovat obsah komerčně vyráběných materiálů (cement, vápenný hydrát 

apod.) za účelem dosaţení ekonomické únosnosti připravovaných směsí 

- směsi musely být zhutnitelné na vibračním stole 

- trámečky musely být odformovatelné po jednom dni zrání 

4.1 Seznam pouţitých zkratek a symbolů 

FF Fluidní filtrový popílek (elektrárna Tisová) 

FL Fluidní loţový popel – jemně mletý (elektrárna Tisová) 

VT Vysokoteplotní úletový popílek (elektrárna Počerady) 

CH Vápenný hydrát CL90 Vitošov 

PC Portlandský cement CEM I 42,5R (cementárna Mokrá) 

SP Superplastifikátor – Glenium ACE40 

MK Metakaolin – Mefisto K05 

w  Označení pro mnoţství přidané vody 

w/c Vodní součinitel – poměr záměsové vody k pojivu (cement, popílek) 

P  Písek normový (dle XXXX) 

1,2,3… Označení jednotlivých záměsí 

σtah Pevnost v tahu za ohybu 

σtlak Pevnost v tlaku 

p.ú. Poměr účinnosti:     
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4.2 Kamenivo na bázi jemně mletého fluidního loţového popela 

Následující kapitola se věnuje přípravě a zkouškám kameniva na bázi jemně mletého 

loţového popela z elektrárny Tisová. 

 

Tab. 14: Sloţení vzorků připravených z mletého loţového popela (série FLPC)  

Vzorek mcelk (g) 
Obsah FL 

(%) 
mFL (g) mPC (g) w/c SP 

FLPC 1 

500 

100 500 0 0,45 

ne 

FLPC 2 90 450 50 0,44 

FLPC 3 80 400 100 0,43 

FLPC 4 70 350 150 0,41 

FLPC 5 60 300 200 0,39 

FLPC 6 50 250 250 0,37 

 

Připravené vzorky byly odformovány po 1 dni zrání za laboratorní teploty ve vlhkém 

uloţení (v PP sáčku) a poté uloţeny v zařízení s regulovanou teplotou a vlhkostí (20 °C a 

vlhkost 90 – 100 %). 

 

Tab. 15: Vlastnosti směsí připravených z fluidního loţového popela 

Interval 

(dny) 
Vzorek m (g) σtah (MPa) 

σtlak 

(MPa) 
ρ (kg/m

3
) p.ú. 

1 

FLPC 1 72,6 0,00 0,00 1788 0,000 

FLPC 2 74,9 2,08 2,93 1845 0,159 

FLPC 3 75,9 3,45 5,75 1869 0,308 

FLPC 4 72,4 3,8 8,51 1783 0,477 

FLPC 5 77,1 3,38 9,59 1899 0,505 

FLPC 6 75,6 4,29 14,89 1862 0,800 

7 

FLPC 1 63,8 5,43 17,32 1571 1,102 

FLPC 2 66,9 4,45 19,82 1647 1,203 

FLPC 3 66,3 3,98 22,08 1632 1,352 

FLPC 4 67,9 5,26 25,68 1672 1,536 

FLPC 5 65,3 5,52 27,48 1608 1,709 

FLPC 6 72,1 6,23 35,28 1775 1,987 
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Interval 

(dny) 
Vzorek m (g) σtah (MPa) 

σtlak 

(MPa) 
ρ (kg/m

3
) p.ú. 

28 

FLPC 1 66,6 5,79 26,35 1587 1,659 

FLPC 2 69,5 4,54 30,74 1684 1,825 

FLPC 3 69,4 5,26 33,28 1596 2,084 

FLPC 4 70,4 4,81 38,05 1631 2,332 

FLPC 5 67,5 5,68 41,05 1659 2,474 

FLPC 6 75,3 6,32 44,60 1844 2,417 

 

 
Obr. 18: Grafické znázornění vývoje pevnosti v tahu za ohybu (série (FLPC) 

 

 
Obr. 19: Grafické znázornění vývoje pevností v tlaku (série FLPC) 
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Ze zjištěných mechanických vlastností je patrný jasný trend, kdy se vzrůstajícím 

přídavkem cementu je dosaţeno vyšších pevností v tlaku. Značný rozptyl hodnot při 

stanovování pevnosti v tahu za ohybu lze odůvodnit výskytem kavit v trámečcích a faktem, 

ţe tahové vlastnosti jsou těmito strukturními defekty ovlivněny v daleko větší míře neţ 

pevnost v tlaku. Tyto dutiny vznikly pravděpodobně nedostatečným zhutněním do forem.  

 

 
Obr. 20: Přehled kalorimetrických křivek dle přídavku cementu (0, 30 a 50 %) 

 

Z kalorimetického měření vyplývá, ţe nejrychlejší vývoj tepla nastává u 

nemodifikovaného jemně mletého loţového popela. To je způsobeno rychlou hydratací 

volného vápna. Nicméně je dosaţeno poměrně nízké maximální teploty (cca 29 °C) a 

hydratace probíhá poměrně dlouho, přičemţ intenzita vývoje tepla postupně klesá. U vzorků 

s přídavkem cementu je jiţ patrná indukční perioda a hlavní pík vývoje tepla.  

 

Tab. 16: Výsledky rentgenové difrakční analýzy 

 FLP 1 FLP 6 

Ettringit ++ ++ 

Anhydrit ++ + 

Ca(OH)2 + ++ 

CaCO3 + ++ 

SiO2 ++ + 

Brownmillerit - + 

C2S + + 

C3S + +++ 

Sádrovec + + 

Fe2O3 + + 

TiO2 + + 
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Na základě výsledků z XRD je patrné, ţe hlavní rozdíl mezi vzorky s nízkým a 

vysokým přídavkem cementu spočívá právě v obsahu fází, které byly do vzorku zaneseny 

přídavkem cementu (sádrovec, vyšší obsah C3S u vzorku FLP 6), či vznikly hydratací 

cementových materiálů. Jako příklad lze uvést obsah portlanditu, který se uvolňuje při 

hydrataci kalciumsilikátů a obsah vápence, který vzniká karbonatací portlanditu. Také lze 

pozorovat úbytek anhydritu, který byl způsoben pravděpodobně jeho rychlejším přechodem 

na ettringit díky zvýšené koncentraci vápenatých iontů v roztoku. 
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4.3 Vliv přídavku superplastifikátoru na vlastnosti kameniva na bázi 

jemně mletého fluidního loţového popela a cementu 

Tato kapitola se věnuje studiu vlivu přídavku superplastifikátoru na mechanické 

vlastnosti kameniva na bázi jemně mletého loţového popela z elektrárny Tisová. Oproti 

předchozí sérii vzorků byl sníţen přídavek cementu.  

 

Tab. 17: Sloţení vzorků připravených z jemně mletého fluidního loţového popela na bázi 

cementu s přídavkem SP 

Vzorek mcelk (g) 
Obsah FL 

(%) 
mFL (g) mPC (g) w/c SP 

Mnoţství 

SP (ml) 

FLPC 1(S) 

500 

100 500 0 0,41 

ano 

 (0,7 %) 
3,5 

FLPC 2(S) 95 475 25 0,39 

FLPC 3(S) 90 450 50 0,38 

FLPC 4(S) 80 400 100 0,35 

 

Vzorky byly ponechány jeden den zrání za laboratorní teploty ve vlhkém uloţení v PP 

sáčku poté uloţeny v zařízení s regulovanou teplotou a vlhkostí (20 °C a vlhkost 

90 – 100 %). 

 

Tab. 18: Vlastnosti směsí připravených z jemně mletého fluidního loţového popela s SP 

Interval 

(dny) 
Vzorek m (g) σtah (MPa) 

σtlak 

(MPa) 
ρ (kg/m

3
) p.ú 

1 

FLPC 1(S) 81,3 0,00 3,90 2002 0,195 

FLPC 2(S) 75,3 0,00 4,95 1855 0,267 

FLPC 3(S) 79,9 0,00 5,39 1968 0,274 

FLPC 4(S) 80,4 0,00 11,13 1980 0,562 

7 

FLPC 1(S) 74,3 4,76 35,96 1830 1,965 

FLPC 2(S) 70,2 4,88 34,97 1729 2,023 

FLPC 3(S) 74,1 5,74 35,61 1825 1,951 

FLPC 4(S) 76,3 6,06 38,50 1879 2,049 

28 

FLPC 1(S) 75,1 7,11 77,60 1797 4,319 

FLPC 2(S) 71,4 9,06 79,66 1750 4,037 

FLPC 3(S) 75,0 8,44 78,01 1853 4,211 

FLPC 4(S) 77,1 8,90 83,08 1871 4,440 
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Obr. 18: Grafické znázornění vývoje pevnosti v ohybu v čase u série FLPC(S) 

 

 
Obr. 19: Grafické znázornění vývoje pevnosti v tlaku v čase u série FLPC(S) 

 

Přídavek superplastifikátoru umoţnil mírné sníţení vodního součinitele, ale došlo 

k zhoršení zpracovatelnosti. Jiţ během míchání teplota se teplota směsi mírně zvýšila a směs 

velmi rychle přešla do konzistence lepivého tmelu, čímţ se zhoršila moţnost hutnění vzorku 

na vibračním stole. Pro hutnění bylo třeba směs pouze krátce zamíchat a urychleně převést 

do forem. Jako příčinu tohoto jevu povaţuji rychlejší hašení volného vápna, ke kterému 

dochází díky rozdispergovaní částic popílku prostřednictvím superplastifikátoru. Pro 

studium vlivu superplastifikátoru na vývoj tepla bylo provedeno kalorimetrické měření. 
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Obr. 20: Kalorimetrická křivka – vývoj tepla v závislosti na přítomnosti SP 

 

Z kalorimetrického měření jasně vyplývá, ţe přídavek superplastifikátoru urychluje 

vývoj tepla v prvních cca 15 hodinách. Tento fakt koresponduje s tím, ţe přídavek 

superplastifikátoru výrazně urychlil vývoj 1 denních pevností, kdy záměs obsahující pouze 

popílek a SP dosáhla vyšší pevnosti neţ záměs dotovaná 10 % PC. Obecně byl vypozorován 

trend, ţe 1 denní pevnosti jsou po přídavku SP zhruba dvojnásobné oproti vzorkům bez 

přídavku SP. Značný pokles byl naopak pozorován u pevností v ohybu, kdy nebyly po 

jednom dni zaznamenány ţádné měřitelné hodnoty ani u jednoho vzorku. Příčinou 

pravděpodobně bude horší zhutnitelnost vzorku ve formě – vznik větších kavit v trámečcích, 

které se pak více projeví u měření pevnosti v tahu za ohybu. 

U série FLPC(S) bylo dosaţeno vynikajících pevností po 28 dnech. Všechny vzorky 

dosáhly minimálně 70 MPa (vzorek FLPC(S) 2) a maximálně 83 MPa (vzorek FLPC(S) 4). 

Tyto pevnosti převyšují odpovídající hodnoty u série FLPC více neţ dvojnásobně. 

Vzhledem k dosaţeným pevnostem v tlaku lze pevnosti v ohybu označit za poměrně nízké, 

zde se pohybujeme pouze v intervalu 7 – 9 MPa, série FLPC vykazuje hodnoty 5 – 6 MPa.  
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4.4 Kamenivo na bázi jemně mletého fluidního loţového popela a 

písku 

V této kapitole je popsána příprava a vyhodnocení vzorků na bázi jemně mletého 

loţového popele a písku. 

Tab. 19: Sloţení vzorků připravených z mletého loţového popela a písku 

Vzorek mcelk (g) 
Obsah FL 

(%) 
mFL (g) mpísku (g) w/c 

FLPi 1 

500 

90,00 450 50 0,45 

FLPi 2 80,00 400 100 0,42 

FLPi 3 70,00 350 150 0,41 

FLPi 4 60,00 300 200 0,39 

FLPi 5 50,00 250 250 0,36 

Vzorky byly ponechány jeden den zrání za laboratorní teploty ve vlhkém uloţení v PP 

sáčku poté uloţeny v zařízení s regulovanou teplotou a vlhkostí (20 °C a vlhkost 

90 – 100 %). 

 

Tab. 20: Vlastnosti kameniva připraveného z fluidního loţového popela a písku 

Interval 

(dny) 
Vzorek m (g) σtah (MPa) 

σtlak 

(MPa) 
ρ (kg/m

3
) p.u. 

1 

FLPi 1 74,2 0,00 0,00 1803 0,000 

FLPi 2 75,8 0,00 0,00 1827 0,000 

FLPi 3 75,1 0,00 0,00 1850 0,000 

FLPi 4 73,9 0,00 0,00 1832 0,000 

FLPi 5 77,1 0,00 0,00 1882 0,000 

7 

FLPi 1 74,2 6,62 21,01 1813 1,150 

FLPi 2 76,1 5,83 19,32 1842 1,031 

FLPi 3 73,2 6,06 20,65 1877 1,145 

FLPi 4 73,1 6,42 21,60 1874 1,200 

FLPi 5 74,2 5,98 19,25 1827 1,053 

28 

FLPi 1 74,6 7,54 41,64 1785 2,266 

FLPi 2 71,6 7,46 39,00 1752 2,212 

FLPi 3 76,2 8,74 40,59 1883 2,163 

FLPi 4 78,7 8,44 41,44 1909 2,138 

FLPi 5 79,4 8,05 41,90 1910 2,143 
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Obr. 21: Grafické znázornění vývoje pevnosti v ohybu v čase u série FLPi 

 

 
Obr. 22: Grafické znázornění vývoje pevnosti v tlaku v čase u série FLPi 

 

Ze zjištěného vývoje pevnosti v tahu i tlaku nelze vypozorovat ţádnou závislost mezi 

přídavkem písku a konečnými dosaţenými pevnostmi. Při srovnání se vzorky s přídavkem 

cementu (série FLPC) a s touto sérií, tak je patrné, ţe dosaţené finální pevnosti jsou aţ 15 

MPa vyšší neţ u kameniva, které nebylo dotováno pískem a přibliţně srovnatelné se 

vzorkem FLPC 6, který obsahuje 50 % cementu. Díky tomu je moţné zásadně sníţit 

finanční náročnost připravovaného kameniva. Mezi hlavní nevýhody tohoto uspořádání patří 

horší zpracovatelnost a pomalý nárůst pevností. Po jednom dni zrání nebyla ani u jednoho 

vzorku zjištěna měřitelná pevnost v tahu či tlaku a vzorky se poměrně špatně odformovávaly 

– docházelo k odrolování a zaoblování hran. Díky vyšší měrné hmotnosti písku se téţ 

poněkud zvýšila měrná hmotnost připraveného kameniva, stále se však pohybovala pod 

hranicí 2000 kg/m
3
 takţe stále ještě lze hovořit o lehkém kamenivu. 
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4.5 Vliv superplastifikátoru na vlastnosti kameniva na bázi jemně 

mletého loţového popela a písku 

Tato kapitola studuje vliv superplastifikátoru na vlastnosti kameniva na bázi jemně 

mletého loţového popela z elektrárny Tisová 

 

Tab. 21: Sloţení vzorků připravených z jemně mletého mletého fluidního loţového popela a 

písku s přídavkem superplastifikátoru 

Vzorek mcelk (g) 
Obsah FL 

(%) 
mFL (g) mpísku (g) w/c SP 

Mnoţství 

SP (ml) 

FLPi 1(S) 

500 

90,00 450 50 0,45 

Ano 

(0,7 %) 

3,15 

FLPi 2(S) 80,00 400 100 0,42 2,80 

FLPi 3(S) 70,00 350 150 0,41 2,45 

FLPi 4(S) 60,00 300 200 0,39 2,10 

FLPi 5(S) 50,00 250 250 0,36 1,75 

 

Tab. 22: Vlastnosti kameniva připraveného z fluidního loţového popela a písku 

s přídavkem SP 

Interval 

(dny) 
Vzorek m (g) σtah (MPa) 

σtlak 

(MPa) 
ρ (kg/m

3
) p.u. 

1 

FLPi 1(S) 73,8 0,00 0,00 1818 0,000 

FLPi 2(S) 74,4 0,00 0,00 1832 0,000 

FLPi 3(S) 76,0 0,00 0,00 1872 0,000 

FLPi 4(S) 74,8 0,00 0,00 1842 0,000 

FLPi 5(S) 76,3 0,00 0,00 1879 0,000 

7 

FLPi 1(S) 75,1 7,24 26,03 1850 1,407 

FLPi 2(S) 74,9 6,60 29,55 1845 1,602 

FLPi 3(S) 75,2 6,25 27,38 1852 1,478 

FLPi 4(S) 77,1 7,18 26,94 1899 1,419 

FLPi 5(S) 79,4 6,77 27,08 1956 1,385 

28 

FLPi 1(S) 73,4 8,81 48,20 1809 2,664 

FLPi 2(S) 75,7 8,11 46,20 1866 2,476 

FLPi 3(S) 77,2 9,14 48,03 1903 2,524 

FLPi 4(S) 79,4 9,58 53,30 1956 2,725 

FLPi 5(S) 82,1 9,24 46,26 2022 2,288 
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Obr. 22: Grafické znázornění vývoje pevnosti v ohybu v čase u série FLPi(S) 

 
 

Obr. 23: Grafické znázornění vývoje pevnosti v tlaku v čase u série FLPi(S) 

 

Přídavek superplastifikátoru měl především pozitivní vliv na odformovatelnost vzorků. 

Přestoţe jednodenní pevnosti v tahu i tlaku jsou nulové (stejně jako u série bez přídavku 

SP), tak manipulace s trámečky při odformovávání byla výrazně jednodušší, nedocházelo 

k zaoblování hran či rohů.  

Přídavek SP se téţ příznivě podepsal na dosaţené pevnosti v tlaku, které jsou cca o 10 

MPa vyšší neţ u vzorků bez superplastifikátoru. Stejně jako u série FLPi není patrná 

závislost mezi přídavkem písku a mechanickými vlastnostmi. Přídavek superplastifikátoru 

mírně zvedl hodnoty objemové hmotnosti, takţe připravené kamenivo se pohybuje na 

rozhraní lehkého a hutného kameniva. 
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4.6 Náhrada portlandského cementu mletým loţovým popelem ve 

směsích s normovým pískem 

V následující kapitole je popsána příprava a vyhodnocení kameniva na bázi jemně 

mletého loţového popela z elektrárny Tisová. V tomto případě byl poměr mezi pojivem a 

pískem nastaven v poměru, který se vyuţívá při přípravě běţných betonů. 

Tab. 23: Sloţení připravených směsí na bázi portlandského cementu, písku a jemně mletého 

fluidního loţového popela 

Vzorek mcelk (g) 
Obsah 

pojiva 

Sloţení pojiva 
mpísku (g) w/c 

mFL (g) mPC (g) 

BET 1 

1600 25 % 

400 0 

1200 

0,46 

BET 2 300 100 0,44 

BET 3 200 200 0,41 

BET 4 100 300 0,39 

BET 5 0 400 0,36 

 

Tab. 24: Vlastnosti připravených směsí na bázi portlandského cementu, písku a jemně 

mletého fluidního loţového popela 

Interval 

(dny) 
Vzorek m (g) σtah (MPa) 

σtlak 

(MPa) 
ρ (kg/m

3
) p.u. 

1 

BET 1 nelze odformovat 

BET 2 591,2 0,80 2,57 2309 0,111 

BET 3 595,9 1,94 7,49 2327 0,322 

BET 4 601,1 3,17 14,20 2348 0,605 

BET 5 598,4 5,40 22,65 2337 0,969 

7 

BET 1 nelze odformovat 

BET 2 578,4 3,57 18,40 2259 0,814 

BET 3 576,2 5,26 29,20 2251 1,297 

BET 4 572,4 7,06 46,70 2236 2,089 

BET 5 563,4 7,57 60,47 2201 2,748 

28 

BET 1 nelze odformovat 

BET 2 526,9 4,86 31,14 2058 1,513 

BET 3 555,2 6,93 42,27 2168 1,949 

BET 4 562,9 8,88 60,86 2198 2,768 

BET 5 566,4 8,18 66,15 2212 2,990 

 



 54 

 
Obr. 24: Grafické znázornění vývoje pevnosti v ohybu v čase u série BET 

 

 
Obr. 25: Grafické znázornění vývoje pevnosti v tlaku v čase u série BET 

 

Směs, u které byl veškerý cement nahrazen jemně mletým loţovým popelem, nebylo 

moţné po jednom dni zrání odformovat. Kvůli niţší reaktivitě jemně mletého loţového 

popela (v porovnání s cementem) nedošlo k vývoji dostatečného mnoţství pojivových fází 

aby „udrţely“ testovací tělesa pohromadě. Další trend dosaţených pevností odpovídá 

poměru cement/popel.  Bylo však zjištěno, ţe nahrazení 25 % cementu jemně mletým 

loţovým popelem mělo zanedbatelný dopad na 28 denní pevnosti v tlaku. Směs, kdy bylo 

nahrazeno 75 % cementu, dosáhla po 28 dnech více jak 30 MPa v tlaku.  
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4.7 Kamenivo na bázi fluidního filtrového popílku a cementu 

V této kapitole je popsána příprava a vyhodnocení vzorků na bázi fluidního filtrového 

popílku z elektrárny Tisová a cementu. 

 

Tab. 24: Sloţení vzorků připravených z fluidního filtrového popílku a cementu 

Vzorek mcelk (g) 
Obsah FF 

(%) 
mFF (g) mPC (g) w/c SP 

FFPC 0 

500 

100 500 0 0,78 

ne 

FFPC 1 90 450 50 0,72 

FFPC 2 80 400 100 0,68 

FFPC 3 70 350 150 0,65 

FFPC 4 60 300 200 0,61 

FFPC 5 50 250 250 0,58 

FFPC 6 40 200 300 0,50 

 

Tab. 25: Vlastnosti kameniva na bázi fluidního filtrového popílku a cementu 

Interval 

(dny) 
Vzorek m (g) σtah (MPa) 

σtlak 

(MPa) 
ρ (kg/m

3
) p.u. 

1 

FFPC 0 54,6 0,00 0,00 1345 0,000 

FFPC 1 68,4 0,00 0,00 1685 0,000 

FFPC 2 67,5 0,00 0,00 1662 0,000 

FFPC 3 66,9 0,00 0,00 1648 0,000 

FFPC 4 70,1 2,68 2,26 1727 0,131 

FFPC 5 68,9 2,79 2,66 1697 0,157 

FFPC 6 69,0 1,99 4,98 1699 0,293 

7 

FFPC 0 48,4 1,35 7,14 1192 0,599 

FFPC 1 56,8 3,42 14,90 1399 1,065 

FFPC 2 58,6 4,61 25,25 1443 1,749 

FFPC 3 64,5 4,94 25,51 1589 1,606 

FFPC 4 64,7 5,25 35,52 1594 2,229 

FFPC 5 68,4 5,78 38,49 1685 2,344 

FFPC 6 70,9 5,19 48,10 1746 2,755 
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Interval 

(dny) 
Vzorek m (g) σtah (MPa) 

σtlak 

(MPa) 
ρ (kg/m

3
) p.u. 

28 

FFPC 0 44,2 3,05 13,91 1057 1,31 

FFPC 1 53,8 4,25 15,95 1320 1,208 

FFPC 2 59,5 4,32 22,00 1472 1,495 

FFPC 3 61,5 4,60 24,75 1520 1,629 

FFPC 4 63,7 4,71 35,67 1577 2,261 

FFPC 5 67,1 5,11 39,28 1680 2,338 

FFPC 6 71,1 5,78 47,00 1738 2,705 

 

 
Obr. 26: Grafické znázornění vývoje pevnosti v tahu za ohybu v čase u série FFPC 
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Obr. 27: Grafické znázornění vývoje pevnosti v tlaku v čase u série FFPC 

 

Kamenivo na bázi fluidního loţového popílku se vyznačuje poměrně nízkou objemovou 

hmotností, které se v závislosti na přídavku cementu pohybuje v intervalu  

1300 – 1700 kg/m
3
, coţ ho řadí do kategorie lehkých kameniv. Při pouţití poměru účinnosti 

jako kritéria pro hodnocení kvality získaného kameniva lze potvrdit, ţe všechny vzorky 

„prošly“ a dosáhly hodnoty p.ú. více neţ 1, u vzorků s přídavkem cementu nad 20 % 

dosahovaly hodnoty poměru účinnosti více neţ 1,5. 

Hlavním problémem těchto záměsí je jejich velmi problematická odformovatelnost, 

která je způsobena niţší reaktivitou tohoto typu popílku a velmi vysokým vodním 

součinitelem, který je nezbytný pro dosaţení vhodné zpracovatelnosti. 

 

 
Obr. 28: Přehled kalorimetrických křivek vybraných vzorků na bázi fluidního 

filtrového popílku a cementu 

 

Je patrné, ţe se zvyšujícím se obsahem popílku ve směsi nedochází pouze ke sníţení 

maximální dosaţené teploty, ale také posunu píku hydratačního tepla v čase. Vzorek s  60% 

přídavkem cementu (FFP 6) dosáhl maxima cca po 13 – 14 hodinách, zatímco vzorek 

dotovaný pouze 10 % cementu dosáhl  maximální teploty aţ po více jak 20-ti hodinách. 
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4.8 Vliv superplastifikátoru na vlastnosti kameniva na bázi fluidního 

filtrového popílku a cementu 

V této kapitole je popsán vliv superplastifikátoru na vlastnosti kameniva na bázi 

fluidního filtrového popílku a cementu. Stejně jako v případě směsí na bázi mletého 

loţového popela byla společně se zavedením SP sníţena dávka cementu. 

 

Tab. 26: Sloţení vzorků připravených z fluidního filtrového popílku s přídavkem 

superplastifikátoru 

Vzorek mcelk (g) 
Obsah FF 

(%) 
mFF (g) mPC (g) w/c SP 

FFPC 1(S) 

500 

100 500 0 0,77 

ano 

 (1,5 %) 

FFPC 2(S) 95 450 50 0,72 

FFPC 3(S) 90 400 100 0,68 

FFPC 4(S) 80 350 150 0,65 

 

Tab. 27: Vlastnosti kameniva na bázi fluidního filtrového popílku a cementu přídavkem SP 

Interval 

(dny) 
Vzorek m (g) σtah (MPa) 

σtlak 

(MPa) 
ρ (kg/m

3
) p.u. 

1 

FFPC 1(S) 64,2 0,00 0,00 1581 0,000 

FFPC 2(S) 63,8 0,00 0,00 1571 0,000 

FFPC 3(S) 62,5 0,00 0,00 1539 0,000 

FFPC 4(S) 65,2 0,00 0,00 1606 0,000 

7 

FFPC 1(S) 50,3 2,10 8,49 1239 0,685 

FFPC 2(S) 56,2 4,88 15,64 1384 1,130 

FFPC 3(S) 57,4 5,74 16,31 1414 1,154 

FFPC 4(S) 63,7 6,06 18,41 1569 1,173 

28 

FFPC 1(S) 48,1 3,14 14,36 1151 0,987 

FFPC 2(S) 53,2 4,91 18,63 1302 1,430 

FFPC 3(S) 57,6 5,68 21,45 1422 1,508 

FFPC 4(S) 59,0 6,20 26,31 1431 1,837 
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Obr. 29: Grafické znázornění vývoje pevnosti v tahu za ohybu v čase u série FFPC(S) 

 
Obr. 30: Grafické znázornění vývoje pevnosti v tlaku v čase u série FFPC(S) 

 

Přídavek SP neměl na směsi na bázi fluidního filtrového popílku tak zásadní vliv jako 

v případě mletého loţového popela, u kterých došlo k více neţ zdvojnásobení dosaţených 

pevností. Přídavkem SP se podařilo zvýšit pevnost v tlaku o cca 18 % zároveň sníţit 

objemovou hmotnost o 12 % při srovnání systémů s 20%  přídavkem cementu.  
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Tab. 29: Výsledky rentgenové difrakční analýzy vzorků FFPC 1(S) a FFPC 4(S) 

 FFPC 1(S) FFPC 4(S) 

Ettringit ++ +++ 

3·CaO·Al2O3·0,17·CaSO4·0,17·Ca(OH)2·0,66·CaCO3 - + 

SiO2 +++ +++ 

CaCO3 ++ +++ 

Fe2O3 ++ + 

TiO2 + + 

Sádrovec + - 

Anhydrit + + 

C2S - + 

C3S - + 

C2AF - + 

 

Sloučeninu 3·CaO·Al2O3·0,17·CaSO4·0,17·Ca(OH)2·0,66·CaCO3 lze chápat jako 

analog monosulfátu, kdy při přechodu ettringitu z trisulfátu na monosulfát dojde 

v přítomnosti nadbytku vápence k jeho zabudování do struktury monosulfátu. Vápenec zde 

vznikl karbonatací portlanditu uvolněného při hydrataci slínkových minerálů, coţ také 

vysvětluje proč u vzorku FFPC 1(S), který neobsahoval cement, nebyla tato sloučenina 

detekována. 
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4.9 Kamenivo na bázi fluidního filtrového popílku a vápenného 

hydrátu 

Při vstupních analýzách popílků bylo u fluidního filtrového popílku zjištěno výrazně 

niţší mnoţství volného vápna, coţ má negativní dopad na jeho reaktivitu. V této kapitole je 

tedy studován vliv přídavku vápenného hydrátu na vlastnosti kameniva na bázi fluidního 

filtrového popílku. 

 

Tab. 30: Sloţení vzorků připravených z fluidního filtrového popílku a vápenného hydrátu 

Vzorek mcelk (g) 
Obsah FF 

(%) 
mFF (g) mCH (g) w/c SP 

FFCH 1 

500 

100,00 500 0 0,72 

ne 

FFCH 2 95,00 475 25 0,69 

FFCH 3 90,00 450 50 0,67 

FFCH 4 80,00 400 100 0,66 

FFCH 5 75,00 375 125 0,62 

FFCH 6 60,00 300 200 0,61 

 

 

Tab. 31: Vlastnosti kameniva na bázi fluidního filtrového popílku a vápenného hydrátu 

Interval 

(dny) 
Vzorek m (g) σtah (MPa) 

σtlak 

(MPa) 
ρ (kg/m

3
) p.u. 

1 

FFCH 1 54,6 0,00 0,00 1345 0,000 

FFCH 2 51,2 0,00 0,00 1261 0,000 

FFCH 3 49,8 0,00 0,00 1227 0,000 

FFCH 4 53,5 0,00 0,00 1318 0,000 

FFCH 5 53,1 0,00 0,00 1308 0,000 

FFCH 6 53,0 0,00 0,00 1305 0,000 

7 

FFCH 1 48,4 1,35 7,14 1192 0,599 

FFCH 2 51,2 3,42 11,70 1261 0,928 

FFCH 3 49,8 6,11 25,87 1227 2,109 

FFCH 4 53,5 3,53 11,07 1318 0,840 

FFCH 5 53,1 3,47 6,52 1308 0,499 

FFCH 6 53,0 2,61 6,94 1305 0,532 
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Interval 

(dny) 
Vzorek m (g) σtah (MPa) 

σtlak 

(MPa) 
ρ (kg/m

3
) p.u. 

28 

FFCH 1 44,21 3,35 13,91 1089 1,277 

FFCH 2 51,20 3,80 16,01 1261 1,270 

FFCH 3 49,88 7,11 27,60 1229 2,247 

FFCH 4 53,52 4,53 18,32 1318 1,390 

FFCH 5 53,16 3,87 15,29 1309 1,168 

FFCH 6 53,01 3,61 11,53 1306 0,883 

 

 

 
Obr. 31: Grafické znázornění vývoje pevnosti v tahu za ohybu v čase u série FFCH 

 

 

 
Obr. 32: Grafické znázornění vývoje pevnosti v tlaku v čase u série FFCH 
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Je jasně patrné, ţe nejlepších výsledků bylo dosaţeno u vzorku FFCH 3, z čehoţ lze 

usoudit, ţe optimální přídavek vápenného hydrátu pro zvýšení reaktivity fluidního filtrového 

popílku činí 10 %. Takto připravené kamenivo se vyznačuje velmi nízkou objemovou 

hmotností a zároveň dosahuje velmi dobré pevnosti. Přidáním vápenného hydrátu téţ došlo 

k mírnému sníţení vodního součinitele.  

 

Tab. 32: Výsledky rentgenové difrakční analýzy vzorků FFCH 1 a FFCH 4 

 FFCH 2 FFCH 6 

CaCO3 ++ +++ 

Ettringit ++ ++ 

SiO2 ++ ++ 

Ca(OH)2 - + 

Anhydrit ++ + 

Sádrovec + + 

Fe2O3 + + 

Akermanit-Gehlenit + - 

3·CaO·Al2O3·0,17·CaSO4·0,17·Ca(OH)2·0,66·CaCO3 - + 

 

Z výsledků rentgenové difrakční analýzy vyplývá, ţe při „převápnění“ směsi dochází 

pouze ke karbonataci hydroxidu vápenatého. Jako další dopad nadměrné dotace hydroxidu 

vápenatého lze povaţovat vznik 3·CaO·Al2O3·0,17·CaSO4·0,17·Ca(OH)2·0,66·CaCO3. Jak 

jiţ bylo uvedeno v kapitole zabývající se kamenivem na bázi fluidního filtrového popílku a 

cementu, tuto sloučeninu lze chápat jako analog monosulfátu, kdy při přechodu ettringitu 

z trisulfátu na monosulfát dojde v přítomnosti nadbytku vápence k jeho zabudování do 

struktury monosulfátu.  
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4.10 Kamenivo na bázi alkalicky aktivovaného jemně mletého fluidního 

loţového popela 

V následující kapitole je popsána příprava a zhodnocení kameniva na bázi alkalicky 

aktivovaného jemně mletého loţového popela. Jako alkalický aktivátor bylo pouţito vodní 

sklo. 

Tab. 33: Sloţení vzorků připravených alkalickou aktivací jemně mletého fluidního loţového 

popela 

Vzorek MK (g) FL (g) VS (g) voda (ml) 

GFL 1 112 225 150 70 

GFL 2 101 236 150 73 

GFL 3 90 247 150 75 

GFL 4 79 258 150 80 

GFL 5 68 264 150 83 

GFL 6 57 280 150 85 

 

Příprava vzorků probíhala následovně: ve vodním skle bylo rozmícháno dané mnoţství 

metakaolínu. Konzistence vzniklé směsi byla upravena přídavkem vody a následně byl 

přidán jemně mletý loţový popel. Následně byly vzorky zhutněny do formy. Vzorky byly 

ponechány normálnímu zrání a po odformování byla část vzorků přemístěna do sušárny 

vyhřáté na teplotu 80 °C po dobu 1 hodiny. 

 

Tab. 34: Vlastnosti směsí na bázi alkalicky aktivovaného jemně mletého fluidního loţového 

popela 

Interval 

(dny) 
Vzorek m (g) σtah (MPa) 

σtlak 

(MPa) 
ρ (kg/m

3
) p.u. 

1 

GFL 1 76,4 2,15 7,29 1882 0,387 

GFL 2 75,5 2,07 8,33 1860 0,448 

GFL 3 76,4 2,05 9,41 1882 0,500 

GFL 4 73,5 2,94 9,06 1810 0,500 

GFL 5 74,9 2,20 9,59 1845 0,520 

GFL 6 77,4 2,99 13,33 1906 0,699 

1 

(80 °C 

1hod) 

GFL 1 70,3 2,83 19,34 1731 1,117 

GFL 2 72,1 2,72 19,63 1776 1,105 

GFL 3 74,5 2,89 21,78 1835 1,187 

GFL 4 75,9 3,49 22,51 1869 1,204 

GFL 5 73,4 3,30 21,99 1808 1,216 

GFL 6 74,2 3,85 23,71 1827 1,297 
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Bylo zjištěno, ţe zvýšením teploty na 80 °C po dobu jedné hodiny bylo dosaţeno o cca 

10 aţ 12 MPa vyšší pevnosti v tlaku a téţ došlo k mírnému sníţení objemové hmotnosti 

(došlo k částečnému odstranění vody). 

Mechanické vlastnosti po 7 a 28 dnech nebylo moţné stanovit, protoţe došlo 

k rozpínání uvnitř trámečků a jejich postupné destrukci. Viz obrázky 35 a 36. Pro zjištění 

příčiny tohoto jevu a pro studium pojivových fází byla provedena rentgenová difrakční 

analýza. Pro tuto analýzu byl zvolen jeden vzorek, který byl vybrán na základě nejvyšších 

dosaţených pevností (vzorek GFL 6). Srovnání bylo provedeno pro vzorek GFL 6 po 

odformování, po vyjmutí ze sušárny a po 28 dnech (vzhledem k tomu, ţe po 28 dnech došlo 

k totálnímu rozpadu vzorků, tak není moţné tvrdit, ţe se skutečně jedná o vzorek z trámečku 

GFL 6). 

 
Obr. 33: Zkušební trámeček po jednom zrání (dole) a po 2 hodinách zahřívání na 80 °C 

(nahoře) 

 

 

 
 

Obr. 34: Tvorba výkvětů po 2 dnech 
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Obr. 35: Rozpínání zkušebního trámečku po 5 dnech zrání 

 

 
Obr. 36: Rozpínání trámečků po 28 dnech 

 

Z XRD analýzy vyplývá, ţe u všech vzorků došlo k poměrně rychlému spotřebování 

volného vápna – jiţ po jednom dni zrání obsahují vzorky nízké mnoţství vápna pouze 

v podobě hydroxidu vápenatého. Vápno se spotřebovalo částečně na tvorbu ettringitu a 

částečně zkarbonatovalo za vzniku vápence. Jako příčina roztrhání trámečků byla určena 

tvorba poměrně značného mnoţství ettringitu (jednodenní vzorky obsahovaly velmi malá 

mnoţství ettringitu) a také hydratace anhydritu na sádrovec. Jak vyplývá z difraktogamů 

uvedených v příloze X je patrné, ţe vzorky obsahovaly značné mnoţství amorfní fáze, coţ 

znemoţnilo studium vzniklých pojivových fází. 
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Tab. 35: Výsledky rentgenové difrakční analýzy pro vzorky GLF 6 

 
GFL 6 GFL 6 (80) GFL X 

CaSO4 +++ +++ ++ 

SiO2 +++ +++ +++ 

CaO - - - 

CaCO3 ++ ++ ++ 

Ca(OH)2 + + - 

Fe2O3 + + + 

TiO2 + + + 

Gehlenit + + + 

Albit + + + 

Muskovit + + + 

Ortoklas + + + 

Fe3O4 + + + 

Ettringit + + ++ 

Sádrovec - - + 
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4.11 Kamenivo na bázi alkalicky aktivovaného fluidního filtrového 

popílku 

V následující kapitole je popsána příprava a vyhodnocení vzorků na bázi alkalicky 

aktivovaného fluidního filtrového popílku. 

 

Tab. 36: Sloţení vzorků připravených alkalickou aktivací fluidního filtrového popílku 

Vzorek MK (g) FL (g) VS (g) voda (ml) 

GFF 1 112 225 150 80 

GFF 2 101 236 150 85 

GFF 3 90 247 150 95 

GFF 4 79 258 150 95 

GFF 5 68 264 150 100 

GFF 6 57 280 150 100 

 

Při přípravě vzorků bylo postupováno dle způsobu uvedeného v předcházející kapitole. 

 

Tab. 37: Vlastnosti směsí připravených alkalickou aktivací fluidního filtrového popílku 

Interval 

(dny) 
Vzorek m (g) σtah (MPa) 

σtlak 

(MPa) 
ρ (kg/m

3
) p.u. 

1 

GFF 1 76,4 0 0,00 1882 0,387 

GFF 2 75,5 0 0,00 1860 0,448 

GFF 3 76,4 0 1,75 1882 0,500 

GFF 4 73,5 0,49 2,06 1810 0,500 

GFF 5 74,9 1,08 2,65 1845 0,520 

GFF 6 77,4 1,32 4,30 1906 0,699 

1 

(80 °C 

1 hod) 

GFF 1 67,9 1,56 6,20 1672 0,371 

GFF 2 65,5 0,79 8,56 1613 0,717 

GFF 3 71,0 1,11 6,22 1749 0,356 

GFF 4 65,9 2,12 6,86 1623 0,423 

GFF 5 69,9 2,91 8,03 1722 0,466 

GFF 6 70,3 3,30 9,39 1731 0,542 
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Interval 

(dny) 
Vzorek m (g) σtah (MPa) 

σtlak 

(MPa) 
ρ (kg/m

3
) p.u. 

7 

GFF 1 71,3 2,83 7,19 1731 0,409 

GFF 2 70,8 2,72 4,20 1776 0,241 

GFF 3 69,5 2,89 7,02 1835 0,410 

GFF 4 73,9 3,49 6,86 1869 0,377 

GFF 5 71,4 3,30 8,76 1808 0,498 

GFF 6 70,1 3,85 9,27 1827 0,537 

28 

GFF 1 66,9 3,44 9,67 1648 0,587 

GFF 2 68,5 2,26 8,34 1687 0,494 

GFF 3 68,0 3,96 9,78 1675 0,584 

GFF 4 69,9 3,69 11,83 1722 0,687 

GFF 5 67,9 4,39 13,47 1672 0,805 

GFF 6 69,3 4,12 13,46 1707 0,789 

 

U kameniva na bázi alkalicky aktivovaného fluidního filtrového popílku nedošlo 

k destruktivnímu rozpínání jako v případě pouţití jemně mletého loţového popela. Přesto 

připravené vzorky nesplnily očekávání, protoţe po 28 dnech dosáhly pevností v tlaku kolem 

10 – 13 MPa při objemových hmotnostech 1600 – 1700 kg/m
3
. Poměr účinnosti tedy 

nedosahoval ani hodnoty 1. Všechny připravené směsi se vyznačovaly velmi rychlým 

počátkem tuhnutí, coţ mělo značný dopad na zpracovatelnost, především pak při hutnění do 

forem a lze tedy očekávat, ţe trámečky obsahovaly velké mnoţství kavit, coţ se negativně 

projevilo jak na pevnosti, tak i na rozptylu naměřených hodnot (např. hmotnosti trámečků 

značně kolísají). 
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Obr. 37: Grafické znázornění vývoje pevnosti v tahu za ohybu v čase u série GFF 

 

 
Obr. 38: Grafické znázornění vývoje pevnosti v tlaku v čase u série GFF 

 

Tab. 38: Výsledky rentgenové difrakční analýzy vzorku GFF 6 

 GFF 6 GFF 6 (80 °C) 

SiO2 +++ +++ 

CaCO3 + + 

CaSO4 ++ ++ 

TiO2 + + 

Ca(OH)2 + + 

Fe2O3 + + 

Fe3O4 + + 

CaO + + 

Anortit + + 

Ortoklas + + 

 

Na základě rentgenové difrakční analýzy nejsou patrné ţádné zásadní změny v obsahu  

krystalických fází. Oba vzorky obsahují značné mnoţství amorfní fáze. 
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4.12 Kamenivo na bázi vysokoteplotního popílku a cementu 

V této kapitole je popsána příprava a vlastnosti kameniva na bázi vysokoteplotního 

popílku a cementu. Vysokoteplotní popílek nemá hydraulické vlastnosti, proto byly zvoleny 

vyšší přídavky cementu (aţ 60 %). 

 

Tab. 39: Sloţení vzorků připravených z jemně mletého mletého fluidního loţového popela a 

písku s přídavkem superplastifikátoru 

Vzorek mcelk (g) 
Obsah VT 

(%) 
mFL (g) mPC (g) w/c SP 

VTP 1 

500 

90 450 50 0,33 

ne 

VTP 2 80 400 100 0,32 

VTP 3 70 350 150 0,32 

VTP 4 60 300 200 0,33 

VTP 5 50 250 250 0,33 

VTP 6 40 200 200 0,34 

 

Tab. 40: Vlastnosti směsí připravených z jemně mletého fluidního loţového popela s SP 

Interval 

(dny) 
Vzorek m (g) σtah (MPa) 

σtlak 

(MPa) 
ρ (kg/m

3
) p.ú. 

1 

VTP 1 57,8 0,00 0,00 1424 0,000 

VTP 2 59,1 1,87 3,18 1456 0,218 

VTP 3 66,3 2,52 7,39 1633 0,453 

VTP 4 64,9 4,25 11,27 1598 0,705 

VTP 5 71,5 4,93 18,33 1761 1,041 

VTP 6 72,1 6,22 20,34 1776 1,145 

7 

VTP 1 56,2 3,43 5,24 1384 0,379 

VTP 2 59,2 5,61 11,56 1458 0,793 

VTP 3 67,1 6,94 20,39 1653 1,234 

VTP 4 66,3 8,25 31,30 1633 1,917 

VTP 5 72,8 6,78 40,40 1793 2,253 

VTP 6 74,1 8,19 54,48 1825 2,985 
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Interval 

(dny) 
Vzorek m (g) σtah (MPa) 

σtlak 

(MPa) 
ρ (kg/m

3
) p.u. 

28 

VTP 1 55,2 2,94 11,58 1360 0,85 

VTP 2 60,2 5,60 26,67 1470 1,81 

VTP 3 65,2 7,73 31,40 1571 2,00 

VTP 4 67,1 10,43 40,84 1642 2,49 

VTP 5 70,8 9,86 50,62 1739 2,91 

VTP 6 75,6 12,28 56,69 1784 3,18 

 

 
Obr. 39: Grafické znázornění vývoje pevnosti v tahu za ohybu v čase u série VTP 

 

 

 
Obr. 40: Grafické znázornění vývoje pevnosti v tlaku v čase u série GFF 
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U vzorků série VTP je jasně pozorovatelná souvislost mezi přídavkem cementu a 

dosaţenými pevnostmi. Tento trend se v průběhu času prakticky nemění. Jako optimální se 

ukázal 20% přídavek cementu, se kterým bylo dosaţeno 26 MPa v tlaku při objemové 

hmotnosti 1470 kg/m
3
. Niţší přídavek cementu negativně ovlivnil jednodenní pevnosti, coţ 

se podepsalo na zhoršené odformovatelnosti. Vyšší přídavky cementu jsou nevýhodné 

z ekonomického hlediska.  

 

Tab. 41: Výsledky rentgenové difrakční analýzy vzorků VTP 1 a VTP 6 

 VTP 1 VTP 6 

Mulit ++ ++ 

CaCO3 ++ ++ 

SiO2 + + 

Fe3O4 + - 

Fe2O3 + - 

Ca(OH)2 - ++ 

C2F - + 

C2S - + 

C3S - ++ 

Ettringit - + 

 

U vzorku VTP 1 činil přídavek cementu pouze 10 %. U toho vzorku nebyly detekovány 

zbytky slínkových minerálů ani portlanditu (lze předpokládat, ţe uvolněný portlandit 

zreagoval s amorfním oxidem křemičitým za vzniku CSH gelu, který není moţné 

prostřednictvím XRD určit). Vzorek VTP 6 obsahoval 60 % cementu a zde jiţ bylo moţné 

identifikovat jak slínkové minerály (alit, belit, brownmillerit), tak i produkty hydratace 

cementu jako je portlandit a ettringit. 

  



 74 

5 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce studovala moţnosti přípravy umělých kameniv na bázi fluidních i 

klasických vysokoteplotních popílků. Konkrétně byl pouţit fluidní jemně mletý loţový 

popel a fluidní filtrový popílek (oba elektrárna Tisová) a vysokoteplotní popílek (elektrárna 

Počerady). Kvalita připravených kameniv byla posuzována především podle pevnosti v tlaku 

a objemové hmotnosti. Mezi další sledované parametry patřila pevnost v tahu za ohybu, 

zpracovatelnost čerstvé směsi a také odformovatelnost po jednom dni zrání. 

Fluidní filtrový popílek z elektrárny Tisová se ukázal být velmi perspektivním 

materiálem pro přípravu lehkého kameniva, kdy bylo při objemové hmotnosti kolem 1050 – 

1100 kg/m
3
 dosaţeno pevnosti 13 – 14 MPa coţ jsou velmi zajímavé hodnoty uţ jen z toho 

důvodu, ţe neexistuje kamenivo přírodního původu, které by dosahovalo těchto parametrů. 

Jako optimální příměs byl určen 10% přídavek vápenného hydrátu. Hlavním úskalím při 

přípravě kameniv na bázi fluidního filtrového popílku je nízká reaktivita a tudíţ 

problematická manipulace se vzorky při odformování. Tento problém by bylo v budoucnu 

moţné řešit akcelerátory tuhnutí. 

Jemně mletý fluidní loţový popel z elektrárny Tisová se vyznačuje vyšší reaktivitou, 

které je dána cca 2x vyšším obsahem volného vápna. Nejlepších výsledků bylo dosaţeno 

právě u kameniva s tímto popelem, kdy po přidání superplastifikátoru (0,7 %) bylo dosaţeno 

pevnosti kolem 70 MPa v tlaku, a to bez přídavku dalších modifikujících látek. Další 

zajímavou moţností je nahrazení cementu pískem beze změny výsledných mechanických 

vlastností. Kameniva na bázi jemně mletého fluidního loţového popela rovněţ svojí 

objemovou hmotností spadají do kategorie lehkých kameniv (kamenivo s přídavkem písku 

se nachází na rozhraní mezi lehkým a hutným kamenivem). Dále byla provedena studie 

moţnosti nahrazení cementu v receptuře pouţívané při přípravě betonu (25 % pojiva a 75 % 

kameniva – v tomto případě normového písku). Bylo zjištěno, ţe náhrada 25 % cementu 

jemně mletým loţovým popelem nemá ţádný dopad na 28 denní pevnosti. 

Dále byla prověřena moţnost přípravy kameniva na bázi alkalicky aktivovaných 

fluidních popílků. Tyto experimenty však nebyly úspěšné. V případě pouţití jemně mletého 

fluidního filtrového popela došlo k nadměrné tvorbě ettringitu a rozpínání, coţ vedlo 

k destrukci trámečků. U kameniva na bázi fluidního filtrového popílku nedocházelo k tak 

velké tvorbě ettringitu, neboť je zde cca poloviční obsah volného CaO. Ani u těchto typů 

pojiv však mechanické vlastnosti neodpovídají poţadavkům pro kameniva (pevnost v tlaku 

se pohybovala v intervalu 9 – 14 MPa a hodnota poměru účinnosti nedosáhla u ţádného 

vzorku ani hodnoty 1). 

Vysokoteplotní popílek nemá hydraulické, pouze pucolánové vlastnosti a tak se jeho 

mechanické vlastnosti odvíjejí podle mnoţství přidávané látky – cementu. Jako velmi 

zajímavý se jeví přídavek 20 % cementu, kdy je dosahováno pevností kolem 26 MPa v tlaku 

při objemové hmotnosti pod 1500 kg/m
3
. 

Na závěr tedy lze říci, ţe fluidní i klasické popílky jsou perspektivním základem pro 

kameniva s poměrně širokými moţnostmi pouţití. Představené způsoby přípravy uvedených 

kameniv zcela jistě nevyčerpaly veškeré moţnosti. Nabízí se moţnost tepelného ošetření 

kameniva na bázi fluidního filtrového popílku za účelem odstranění vázané vody a tím další 

redukci objemové hmotnosti či optimalizace přídavku superplastifikátoru a vodního 

součinitele pro kameniva na bázi jemně mletého fluidního loţového popela.  
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7 PŘÍLOHY 

Příloha 1: Stupně vlivu prostředí 

Označení 

stupně  
Popis prostředí  

Informativní příklady výskytu stupně 

vlivu prostředí  

Bez nebezpečí koroze či narušení  

X0 

pro beton bez výztuţe či 

zabudovaných kovových sloţek:  

všechny vlivy s  výjimkou 

střídavého působení mrazu a 

rozmrazovaní, obrusu nebo 

chemicky agresivního prostředí  

pro beton s výztuţí či 

zabudovanými kovovými 

sloţkami:  

velmi suché  

beton uvnitř budov s  velmi nízkou  

vlhkostí vzduchu;  

beton základů bez výztuţe v  prostředí 

bez vlivu mrazu;  

beton bez výztuţe uvnitř budov  

2 Koroze vlivem karbonatace  

Pokud je beton obsahující výztuţ nebo jiné zabudované kovové sloţky vystaven ovzduší a 

vlhkosti, pak se stupeň vlivu prostředí musí posoudit následovně:  

XC1 suché nebo stále mokré  

beton uvnitř budov s  nízkou vlhkostí 

vzduchu; 

beton trvale ponořený ve vodě;  

části staveb uvnitř budov se střední 

vlhkostí (vč. kuchyní, koupelen a 

prádelen v  obytných budovách)  

nesmáčené prvky mostních konstrukcí 

přístupné vzduchu  

XC2 mokré, občas suché  

povrch betonu vystavený dlouhodobému 

působení vody  

většina základů;  

části vodojemů;  

XC3 středně mokré, vlhké  

beton unitř budov se střední nebo 

velkou vlhkostí vzduchu;  

venkovní beton chráněný  proti dešti;  

části staveb, ke kterým má často nebo 

stále přístup vnější vzduch, např. haly;  

vnitřní prostory s  velkou vlhkostí 

vzduchu (kuchyně pro hromadné 

stravování, lázně, prádelny, veřejné a 

kryté bazény, stáje a chlévy)  

XC4 střídavě mokré a suché  

povrchy betonu ve styku s  vodou, které 

nejsou zahrnuty ve stupni prostředí 

XC2; 

vnější části staveb z  betonu přímo 

vystaveného sráţkám  

Poznámka: Vlhkostní podmínky se vztahují k  betonové krycí vrstvě výztuţe nebo jiných 
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kovových vloţek, ale v  mnoha jiných  případech se mohou podmínky v  betonové krycí 

vrstvě povaţovat za stejné jako v  okolním prostředí. V  takových případech můţe být 

přiměřené stanovit vliv podle okolního prostředí, ne však v  případech, kdy je beton od 

okolního prostředí oddělen.  

Označení 

stupně  
Popis prostředí  

Informativní příklady výskytu stupně 

vlivu prostředí  

3 Koroze vlivem chloridů, ne však z  mořské vody  

Pokud beton s výztuţí nebo jinými zabudovanými kovovými vloţkami přichází do styku 

s vodou obsahující chloridy včetně rozmrazovacích solí ze zdrojů jiných neţ z  mořské 

vody, musí být vliv prostředí odstupňován následovně:  

XD1 středně mokré, vlhké  

povrchy betonů vystavené chloridům 

rozptýleným ve vzduchu;  

stavební části dopravních ploch, 

jednotlivé garáţe  

XD2 mokré, občas suché  

plavecké bazény;  

beton vystavený působení průmyslových 

vod obsahujících chloridy  

XD3 středně mokré a suché  

části mostů vystavené postřikům 

obsahujícím chloridy;  

vozovky, betonové povrchy parkovišť;  

části mostů a inţenýrských staveb 

vystavené postřikům obsahujícím 

chloridy 

Poznámka: Vlhkostní podmínky, viz také oddíl 2 této tabulky  

4 Koroze vlivem chloridů z  mořské vody  

Pokud beton s výztuţí nebo jinými zabudovanými kovovými vloţkami přichází do styku 

s chloridy z mořské vody nebo slaným vzduchem z mořské vody, musí být vliv prostředí 

odstupňován následovně:  

XS1 
vystaven slanému vzduchu, ale ne 

v přímém styku s  mořskou vodou  

stavby blízko mořského pobřeţí nebo na 

pobřeţí  

XS2 trvale ponořen ve vodě  části staveb v  moři  

XS3 smáčený a ostřikovaný přílivem  části staveb v  moři  
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5 Působení mrazu a rozmrazovaní s  rozmrazovacími prostředky nebo bez nich  

Pokud je mokrý beton vystaven značnému působení mrazu a rozmrazování (mrazovým 

cyklům), musí být vliv prostředí odstupňován následovně:  

XF1 
mírně nasycen vodou bez 

rozmrazovacích prostředků  

svislé betonové povrchy vystavené dešti 

a mrazu 

XF2 
mírně nasycen vodou 

s rozmrazovacími prostředky  

svislé betonové povrchy konstrukcí 

pozemních komunikací vystavené mrazu 

a rozmrazovacím prostředkům 

rozptýleným ve vzduchu  

XF3 
značně nasycen vodou bez 

rozmrazovacích prostředků  

vodorovné betonové povrchy vystavené 

dešti a mrazu;  

otevřené nádrţe na vodu;  

části staveb v  zóně kolísání hladiny 

sladké vody, přelivná tělesa vodních 

staveb  

XF4 

značně nasycen vodou 

s rozmrazovacími prostředky 

nebo mořskou vodou  

vozovky a mostovky vystavené 

rozmrazovacím prostředkům;  

betonové povrchy vystavenému 

přímému ostřiku rozmrazovacími 

prostředky a mrazu;  

omývaná část staveb v  moři vystavená 

mrazu; 

lapoly a nádrţe  u komunikací, betonová 

svodidla 

6 Chemické působení  

Pokud je beton vystaven chemickému působení rostlé zeminy a podzemní vody podle 

tabulky 2 ČSN EN 206 –  1, musí být vliv prostředí odstupňován, jak je uvedeno dále. 

Klasifikace mořské vody závisí na geografické poloze a předpisech platných v  místě 

pouţití betonu.  

XA1 

slabě agresivní chemické 

prostředí  

podle tabulky 2 ČSN EN 206 - 1 

nádrţe čistíren odpadních vod, jímky 

odpadních vod (ţumpy, septiky) základy 

staveb 

XA2 

středně agresivní chemické 

prostředí  

podle tabulky 2 ČSN EN 206 - 1 

části staveb v  půdách agresivních vůči 

betonu, základy staveb  

XA3 

vysoce agresivní chemické 

prostředí podle tabulky 2 ČSN 

EN 206 - 1 

průmyslové čistírny odpadních vod 

s chemicky agresivními vodami;  

základy staveb, sklady chemických 

rozmrazovacích látek a umělých hnojiv;  

siláţní jámy a krmné ţlaby 

v zemědělství;  

chladící věţe s  odvodem kouřových 

plynů  
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Příloha 2: Snímky ze skenovacího elektronového mikroskopu 

 

 
Fluidní filtrový popílek – celkový přehled 

 

 
Fluidní filtrový popílek - detail 
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Jemně mletý fluidní loţový popel - přehled 

 

 
Jemně mletý fluidní loţový popel - detail 
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Vysokoteplotní úletový popílek – přehled 

 

 
 

Vysokoteplotní úletový popílek – detail 
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Příloha 3: Distribuční křivky elektrárenských popílků 

 

 
Vysokoteplotní popílek (Počerady) 

 

 
Jemně mletý fluidní loţový popel (Tisová) 

 

 
Fluidní filtrový popílek (Tisová) 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

C
u
m

u
la

ti
v
e 

d
is

tr
ib

u
ti
o
n
 Q

3
 /
 %

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

D
en

si
ty

 d
is

tr
ib

u
ti
o
n
 q

3
*

0.1 0.5 1.0 5 10 50 100 500 1000

particle size / µm

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

C
u
m

u
la

ti
v
e 

d
is

tr
ib

u
ti
o
n
 Q

3
 /
 %

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

D
en

si
ty

 d
is

tr
ib

u
ti
o
n
 q

3
*

0.1 0.5 1.0 5 10 50 100 500 1000

particle size / µm

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

C
u
m

u
la

ti
v
e 

d
is

tr
ib

u
ti
o
n
 Q

3
 /
 %

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6
D

en
si

ty
 d

is
tr

ib
u
ti
o
n
 q

3
*

0.1 0.5 1.0 5 10 50 100 500 1000

particle size / µm



 85 

Příloha 4: Difraktogramy pouţitých elektrárenských popílků 

 
Difraktogram vysokoteplotního popílku (Počerady) 

 
Difraktogram fluidního filtrového popílku (Tisová) 
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Difraktogram jemně mletého loţového popela (Tisová) 

 

  



 87 

Příloha 5: TGA křivky pouţitých elektrárenských popílků 

 
TGA křivka fluidního filtrového popílku (Tisová) 

 
TGA křivka jemně mletého fluidního loţového popela (Tisová) 
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TGA křivka vysokoteplotního úletového popílku (Počerady) 
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Příloha 6: Difraktogramy kameniva na bázi jemně mletého fluidního loţového popela a 

cementu (vzorky FLPC 1 a FLPC 6, stáří 28 dnů) 

 

 
Difraktogram vzorku FLPC 1 

 
Difraktogram vzorku FLPC 6 
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Příloha 7: Difraktogramy kameniva na bázi fluidního filtrového popílku a cementu (vzorky 

FFPC 1(S) a FFPC 4(S), stáří 28 dnů) 

 

 
Difraktogram vzorku FFPC 1(S) 

 

 
Difraktogram vzorku FFPC 4(S) 
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Příloha 8: Difraktogramy kameniva na bázi fluidního filtrového popílku a vápenného 

hydrátu (vzorky FFCH 2 a FFPC 6, stáří 28 dnů) 

  

 
Difraktogram vzorku FFCH 2 

 

 
Difraktogram vzorku FFCH 6 
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Příloha 9: Difraktogramy kameniva na bázi alkalicky aktivovaného jemně mletého 

fluidního loţového popela (vzorek GFL 6) 

 

 
Difraktogram vzorku GFL 6 (jeden den zrání) 

 

 
Difraktogram vzorku GFL 6 (jeden den zrání, 2 hod při 80 °C) 
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Difraktogram vzorků GFL (směs) po 28 dnech 

 

  



 94 

Příloha 10: Difraktogramy kameniva na bázi alkalicky aktivovaného jemně mletého 

fluidního loţového popela (vzorek GFF 6) 

 

 
Difraktogram vzorku GFF 6 (1 den zrání) 

 
Difraktogram vzorku GFF 6 (1 den zrání, 2 hod. 80 °C) 
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Příloha 11: Difraktogramy kameniva na bázi vysokoteplotního úletového popílku a 

cementu (vzorky VTP 1 a VTP 6, stáří 28 dnů) 

 
Difraktogram vzorku VTP 1 

 

 
Difraktogram vzorku VTP 6 

 

 


