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Abstrakt 

Práce se zabývá využitím vedlejších energetických produktů, jako jsou strusky či 

popílky, konkrétně jejich aplikací coby možných alternativních hydraulických pojiv 

v dopravním stavitelství. Tato náhrada by v budoucnu měla pozitivní vliv na čerpání 

neobnovitelných zdrojů, cenu konstrukčních vrstev vozovek i emise CO2. Pro studii 

jejich vlastností byly vyrobeny zkušební vzorky s různou substitucí cementu těmito 

materiály. Sledovanými parametry se stal Youngův modul pružnosti a pevnost v tahu a 

tlaku, včetně vyjádření indexu účinnosti. Po vyhodnocení všech testů byla sestavena 

nejvhodnější matrice směsi pro budoucí využití. 

 

Klíčová slova 

Struska, popílek, hydraulická pojiva, vysokorychlostní mletí, recyklované materiály 

 

Abstract 

This thesis deals with the utilization of energy by-products as slags or ashes, 

specifically their use as alternative hydraulic binders in infrastructural engineering. This 

substitute would have a positive influence on drawing non-renewable resources, the 

price of road construction layers, and the emission of CO2 in the future. Samples of 

mortars were made with various substitutions of cement by these materials to study 

their properties. The studied properties were Young's modulus of elasticity and tensile 

and compressive strength, including efficiency index. After the evaluation of all tests, 

the most appropriate matrix was created for future use. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Úvod 

Beton ve všech jeho podobách, včetně hydraulicky stmelených směsí používaných 

v dopravním stavitelství, je v současnosti jeden z nejpoužívanějších kompozitních 

materiálů ve stavebnictví. Nejdražší a energeticky nejnáročnější komponentou je jeho 

pojivo – cement. Jeho výroba v důsledku výpalu slínku při velmi vysokých teplotách 

značně přispívá ke vzniku skleníkového plynu CO₂ a zároveň čerpá neobnovitelné 

zdroje vápence. Nabízí se tedy otázka, zda můžeme tuto surovinu alespoň částečně 

nahradit něčím jiným. 

Ze stavařské praxe víme, že takové možnosti technicky existují. Pomáhá nám k tomu 

další velmi energeticky náročná činnost – výroba oceli a železa či spalování uhlí 

s přeměnou na teplo a energii, jejichž vedlejšími produkty jsou strusky, popely a 

popílky. V dnešní době se ve výrobním procesu běžně potkáme s vysokopecním či 

směsným cementem obsahujícím výše uvedené suroviny. Není to však jen otázka 

současnosti. Ve starověkém Římě byla struska využívána například pro povrchy cest a 

před objevením portlandského slínku se používala směs vápna se sopečným popelem 

jako fungující pojivo. Tato technologie je tedy v určité míře prověřená staletími. 

Motivace ušetření finančních prostředků a snížení negativních dopadů na životní 

prostředí nás vede k tomu, abychom se více zaměřili na částečné až úplné nahrazení 

cementu jinou, nejlépe obnovitelnou, surovinou, resp. pojivem. Využití strusky a 

popílku zároveň pomůže dalšímu globálnímu problému, kterým je množství 

generovaného odpadu, jenž po desetiletí končí na skládkách či deponiích v blízkosti 

elektráren nebo železáren a oceláren. Tento odpad i dnes, přes neustálé snahy o 

recyklaci, neuvěřitelně narůstá a skýtá tak velké problémy s jeho uskladněním a 

dalšími negativními dopady na životní prostředí (například zvyšování polétavého 

prachu v ovzduší apod.). 

Kromě odpadu z domácností je tu právě průmyslový odpad, kterého je, kvůli masivní 

výrobě všeho druhu, mnohem víc. Využít takovou druhotnou surovinu ve stavebnictví 

je tedy všestranně výhodný krok k ochraně ubývající zásoby nerostných surovin, 

k ušetření času a peněz, k eliminaci skleníkových plynů a v neposlední řadě i 

k vyřešení problému s dopravou a uskladněním velkého množství odpadního 

materiálu. 

Hlavním cílem této práce je návrh kompozitní matrice s ideálním poměrem složek 

pojiva tak, abychom co možná nejvíce cementu dokázali nahradit recyklovaným 

materiálem za dodržení optimálních charakteristik pevnosti a dosažení nejlepší možné 
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ceny takové směsi. Alternativní směsné pojivo může představovat dobrou alternativu 

především v dopravním stavitelství, kde u hydraulicky stmelených směsí nebo při 

zlepšování zemin nemáme enormní nároky na pevnostní charakteristiky – to může 

umožnit využít vyšší podíly vedlejších produktů typu popílek a struska – a u betonů pro 

cementobetonové kryty může být naopak výhodou, pokud zvolený vedlejší produkt 

zpomalí rychlý počáteční nárůst pevností a velký vývin hydratačního tepla, který se 

později může projevit v některých negativních dopadech na životnost vlastního betonu. 

Teoretická část práce poskytne ucelený přehled o využitelnosti mletých a 

jemnozrnných strusek a popílků jako hydraulických pojiv či aktivních příměsí do betonu 

a cementu a jejich aplikaci v silničním stavitelství a také o různých typech laboratorních 

zkoušek používaných pro testování těchto druhů směsí. 

V experimentální části pak tyto znalosti využijeme v praxi a porovnáme vlastnosti 

několika různých vzorků s nestejnými poměry recyklovaných materiálů s cílem najít tu 

nejvhodnější kombinaci, a to testováním na cementových maltách. 

1.2 Vedlejší produkty metalurgického a energetického průmyslu 

Vedlejších energetických produktů je mnoho druhů. Tato práce se však výhradně 

zaměřuje na vedlejší produkty metalurgického průmyslu, které jsou spjaté s výrobou 

železa a oceli. 

Proces tavení železné rudy v pecích je znám již několik tisíciletí. První železné 

předměty pochází z období 3000 až 2000 př. n. l. z oblasti Egypta, Mezopotámie, 

Anatolie a údolí řeky Indus. [1] Velký nárůst výroby oceli i železa přinesla průmyslová 

revoluce a s ním i nutnost vyřešit problém s přebývající struskou. Z toho důvodu byla 

již v 18. století struska použita jako pojivo, které v roce 1728 patentoval J. Payne. [2] 

Od té doby se neustále pracuje na výzkumu nových využití tohoto odpadního 

materiálu. 

Světová produkce oceli za rok 2019 činí 1 838 828 000 tun. V České republice je to 

4 551 000 tun. [3] Se zvyšující se výrobou se přímo úměrně zvyšuje i množství odpadu 

a tím pádem i problémy s jeho uskladněním, které by bylo v souladu s dnešními nároky 

na ochranu životního prostředí. Z toho naprosto jasně vyplývá, že je zapotřebí najít 

efektivní využití strusky a popílků. 

Vývoji, který vede k využití těchto recyklátů, však stále stojí v cestě mnoho překážek. 

Jsou jimi nedostatečná nebo úplně chybějící legislativa, nedostatečné povědomí o 

ekonomických a ekologických přínosech, obava z rizika použití neznámého materiálu, 

nedostatečná data o produkci a využívání, kolísavá produkce závislá na ročním období 

a v neposlední řadě i celkově malá podpora výzkumu a vývoje. [4] 
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Další komplikací je fakt, že nelze určit jednu univerzální směs použitelnou plošně ve 

stavebnictví. V případě strusky záleží na druhu zpracovávaných vstupních materiálů, 

palivu, které bylo použito a také na druhu slitiny. Vlastnosti popílku zase úzce souvisí 

na druhu uhlí, ze kterého vznikl, na způsobu technologie spalování, skladování a i na 

odsiřování finálního produktu. 

1.2.1 Struska 

Strusku lze obecně popsat jako hrubozrnnou hmotu černošedé barvy. Může vznikat 

spontánně vulkanickou činností, ale drtivá většina je produktem lidské činnosti. 

Nejlepší vlastnosti pro účely stavebnictví mají strusky vzniklé jako odpad z výroby 

železa či oceli. Na kategorizaci strusek neexistuje jednotný názor, každý autor 

upřednostňuje jiné třídění. Jelikož se zde zabýváme metalurgickým průmyslem, 

použijeme základní rozdělení podle druhu výroby na vysokopecní strusku vzniklou při 

výrobě železa a na ocelářskou strusku vzniklou při výrobě oceli. 

Strusky z výroby oceli a dalších železných slitin spadají do bezproblémových odpadů. 

Jejich chemické složení z nich činí zcela stálý nereaktivní materiál, nerozpustný ve 

vodě a ve velmi málo kyselinách, který disponuje dobrými mechanickými vlastnostmi. 

[5] Právě proto je nejvhodnější k využití ve stavebnictví. 

Nemůžeme opomenout ani důležitost zpracování strusky, které má nezanedbatelný vliv 

na její následné použití. Vysokopecní struska je upravována třemi základními způsoby: 

granulací, zakládáním do jam nebo peletizací. Granulace je v současnosti 

nejpoužívanějším způsobem zpracování. Provádí se tak, že se horká struska lije přímo 

do proudu vysokotlaké studené vody, která ji rozbije na drobné částečky. Prudké 

ochlazení způsobuje její granulaci. Následně se směs granulátu s vodou přepravuje do 

odvodňovacího systému. Strusku můžeme dále zpracovávat odléváním do jam 

v tenkých vrstvách, ve kterých se nechává pomalu chladit a krystalizovat na volném 

vzduchu. Třetí způsob – peletizace se používá pouze v několika závodech v EU a 

Kanadě. Jde v podstatě o granulování strusek za sucha. Roztavená struska se plošně 

rozprostře a rozřezává se regulovanými vodními tryskami. Tento produkt obsahuje jen 

minimální vlhkost. [5] 

Pokud se struska pomalu chladí v jámách, tak krystalizuje na melitové nebo 

merwinovité minerály a přestože ji stále můžeme použít jako kamenivo do betonu nebo 

do silniční podkladní vrstvy, ztrácí hodnotu jako hydraulické pojivo. Prudce zchlazená 

struska (granulací nebo peletizací) vytvoří sklo, které je po usušení a namletí latentně 

hydraulické. Takový materiál už je vhodný také jako pojivo [6] 

I ocelářskou strusku lze zpracovávat granulací. Je prováděna buď v rotačním bubnu 

chlazeném vodou, ve stacionárním válci ve vodním proudu nebo vzdušným chlazením 

na haldách či v halách. Po vychlazení dochází k drcení a magnetické separaci. 
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Následně bývá ještě namleta. Právě tento jemnozrnný materiál je nejvhodnější pro 

stavební účely. [7] 

V betonu může být struska využita několika způsoby. Pokud materiál svým složením 

nevyhovuje požadavkům hydraulického pojiva, můžeme ho využít jako náhradu 

kameniva. V takovém případě projde procesem drcení a následně je rozdělen do 

konkrétních frakcí. Když má být ale struska použita jako příměs do cementu, musí být 

ještě namleta na požadovanou jemnost. Tato práce se zaměřuje právě na toto jemně 

namleté pojivo, resp. plnivo či příměs. 

 

  
Graf 1 Produkce VPS v Evropě 2018 [56] Graf 2 Využití VPS v Evropě 2018 [56] 

 

  
Graf 3 Produkce OS v Evropě 2018 [56] Graf 4 Využití OS v Evropě 2018 [56] 
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1.2.2 Popílek  

Popílek můžeme definovat jako nejjemnější frakci zbytku ze spalování uhlí o zrnitosti 0-

1 mm, zachycovaný v odlučovačích. [8] Svým tvarem a velikostí je podobný zrnům 

nezhydratovaného cementu. Jedná se o velmi jemný prášek o nízké hmotnosti, který 

odchází se spalinami v horní části kotle. [9] Spalování tuhých paliv dnes přitom stále 

patří k nejběžnějšímu prostředku výroby elektrické energie. Používány jsou převážně 

dvě metody spalování – vysokoteplotní a fluidní.  

Při vysokoteplotním spalování jsou spaliny odsířeny při průchodu absorbérem, kde jsou 

sprchovány vápencovou suspenzí. Právě podle obsahu CaO se dále dělí na křemičité 

a vápenaté popílky. 

Oproti tomu fluidní spalování je modernější a efektivnější metoda. K provozu stačí 

poloviční množství energie. Jelikož je sorbent přímo v palivu, tak také odpadá potřeba 

odsiřovacích zařízení. Další rozdělení závisí na místě odběru. Rozlišujeme ložové 

popely a úletové popílky. 

Ve stavebnictví je tato surovina mnohostranně využitelná, jelikož se jedná o latentně 

hydraulickou látku, která v přítomnosti budiče tuhne, tvrdne a nabývá určitých pevností. 

[10] 

 

64%
9%

27%

Produkce popílku v Evropě 
2016

Úletový Ložový Ostatní

80%

16%
4%

Využití popílku ve stavebnictví 
v Evropě 2016

Beton Silniční stavitelství Ostatní

Graf 5 Produkce popílku v Evropě 2016 [57] Graf 6 Využití popílku v Evropě 2016 [57] 
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1.3 Využití strusek a popílků do betonu a cementu 

Pokud cement obsahuje kromě portlandského slínku jednu nebo více příměsí, 

nazýváme ho směsný cement. Tyto vedlejší složky využívají svých specifických 

vlastností a zároveň snižují obsah slínku v cementu. Dle jejich povahy je rozdělujeme: 

Pucolánové (hydraulicky aktivní): Obsahují minimálně 25 % hmotnosti amorfního 

SiO2, ale žádný CaO. Samostatně sice nedokážou tuhnout a tvrdnout, ale v přítomnosti 

portlandského slínku – obsahujícího CaO a vodu reagují a dochází ke vzniku sloučenin 

obdobných hydratačním produktům portlandského cementu. Mohou být buď přírodní, 

zejména sopečného původu (tuf, tufit, pemza, tras), umělé (elektrárenské popílky, Si-

úlety, metakaolin, pálené zeminy) nebo vzniklé sedimentací (křemelina, opuka, 

spongilit, křemičité slíny). 

Latentně hydraulické: Na rozdíl od pucolánových příměsí, v těchto látkách je určité 

procento CaO, ovšem ne dostatečně na to, aby reagovaly samy od sebe. K nabytí 

svých hydraulických vlastností potřebují aktivátor či katalyzátor. Nejčastějším 

aktivátorem bývají roztoky solí alkalických kovů, například vodní sklo. Typickým 

zástupcem tohoto druhu je granulovaná vysokopecní struska. Její latentně hydraulické 

vlastnosti jsou zajištěny prudkým ochlazením při granulaci, čímž dojde k jejímu 

zatuhnutí ve skelném stavu. Do této skupiny pojiv lze zařadit i popílky obsahující 

sklovitou fázi. Pokud je její podíl menší než 60 %, nejedná se o pucolánovou látku, ale 

právě o látku latentně hydraulickou. K tuhnutí, tvrdnutí a nabývání určitých pevností 

tedy dochází až po přidání vhodného budiče.  

Inertní: Tyto minerální látky bývají využívány nejčastěji jako filery. Zároveň však 

mohou svými vlastnostmi vylepšovat kvalitu cementu. Patří sem například jemně mletý 

vápenec či kamenné odprašky. [10] [11] [12] 

1.3.1 Směsné cementy 

Dobré pojivové vlastnosti strusek a popílků jsou v dnešní době velmi dobře známé a 

nahrazování určité části cementu v betonu je v praxi již často používáno. Norma ČSN 

EN 197 1 ed. 2, jejímž účelem je stanovit složení, požadavky a kritéria shody cementů 

pro obecné použití, rozděluje cementy takto: 

CEM I – Portlandský cement 

CEM II – Portlandský cement směsný 

CEM III – Vysokopecní cement 

CEM IV – Pucolánový cement 

CEM V – Směsný cement 
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Procentuální obsah složek částečně nahrazujících cement je rozepsán v tabulce 1. 

 

Tabulka 1 Procentuální obsah složek částečně nahrazujících cement [13] 

 

1.3.1.1 Vlastnosti jednotlivých příměsí 

Je tedy zřejmé, že cement lze, alespoň částečně, nahradit mnoha různými složkami. 

Konkrétní vlastnosti strusek a popílků jsou definovány takto: 

Vysokopecní struska – Granulovaná vysokopecní struska vzniká rychlým ochlazením 

vhodně složené struskové taveniny vznikající při tavení železné rudy ve vysoké peci. 

Struska musí být nejméně ze dvou třetin hmotnosti sklovitá a při vhodné aktivaci musí 

vykazovat hydraulické vlastnosti. Granulovaná vysokopecní struska se musí sestávat 

nejméně ze dvou třetin hmotnosti z oxidu vápenatého (CaO), oxidu hořečnatého (MgO) 

a oxidu křemičitého (SiO2). Zbytek tvoří oxid hlinitý (Al2O3) a malá množství jiných 

sloučenin. Hmotnostní podíl (CaO + MgO) / (SiO2) musí být větší než 1. 

Popílek – Popílek se získává elektrostatickým nebo mechanickým odlučováním 

prachových částic z kouřových plynů topenišť otápěných práškovým uhlím. Popílek 

CEM I 0

6 - 20

21 - 35

6 - 20

21 - 35

6 - 20

21 - 35

6 - 20

21 - 35

6 - 20

21 - 35

6 - 20

21 - 35

6 - 20

21 - 35

6 - 20

21 - 35

6 - 20

21 - 35

36 - 65

66 - 80

81 - 95

11 - 35

36 - 65

18 - 30

31 - 50

Druh Označení

Portlandský 

struskový cement

CEM II/A-S

CEM II/B-S

Druhy složek

slínek bez příměsiPortlandský cement CEM I

Obsah složek 

[% hm.]

přírodní pucolány

Portlandský cement 

s křemičitým úletem
CEM II/A-D 6 - 10 křemičitý úlet

Portlandský 

pucolánový cement

CEM II/A-P

CEM II/B-P

CEM II/A-Q

CEM II/B-P

Portlandský 

popílkový cement

CEM II/A-V

CEM II/B-V

CEM II/A-W

CEM II/B-W

směs všech předchozích složek

Portlandský cem. s 

kalcinovanou břidlicí

CEM II/A-T

CEM II/B-T

Portlandský cement 

s vápencem

CEM II/A-L

CEM II/B-L

CEM II/A-LL

CEM II/B-LL

CEM III/A

CEM III/B

CEM III/C

Portlandský směsný 

cement

CEM II/A-M

CEM II/B-M

vysokopecní struska

vysokopecní struska

CEM IV Pucolánový cement
CEM IV/A

CEM IV/B
pucolány, popílky

přírodní kalcinovené pucolány

křemičité popílky

vápenaté popílky

kalcinovaná břidlice

vápenec s TOC ≤ 0,5

vápenec s TOC ≤ 0,2

CEM II

CEM III Vysokopecní cement

CEM V Směsný cement
CEM V/A vysokopecní struska, pucolány, 

křemičité popílkyCEM V/B
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získaný jiným způsobem nesmí být v cementech podle EN 197-1 použit. Popílek může 

být svou podstatou křemičitý nebo vápenatý. První má pucolánové vlastnosti, druhý 

může mít navíc hydraulické vlastnosti. Ztráta žíháním popílku, stanovená podle EN 

196-2, avšak při době žíhání 1 hodinu, musí být v rozsahu hodnot uvedených níže: a) 0 

až 5 % hmotnosti b) 2 až 7 % hmotnosti c) 4 až 9 % hmotnosti. Horní hodnota rozsahu 

ztráty žíháním popílku použitého při výrobě cementu jako hlavní složky musí být 

uvedena na pytli výrobku nebo v průvodních obchodních dokladech, pokud je cement 

dodáván například v cisterně. Popílek se ztrátou žíháním do 7 % nebo do 9 % 

hmotnosti může být použit za předpokladu, že jsou splněny požadavky na trvanlivost, 

zejména na mrazuvzdornost a na slučitelnost s přísadami podle příslušných norem 

nebo předpisů pro beton nebo maltu v místě použití. 

Křemičitý popílek – Křemičitý popílek je jemný prášek převážně sestávající z 

kulových částic s pucolánovými vlastnostmi. Sestává zejména z aktivního oxidu 

křemičitého (SiO2) a oxidu hlinitého (Al2O3). Ve zbytku je pak obsažen oxid železitý 

(Fe2O3), oxid vápenatý (CaO) a jiné sloučeniny. Obsah aktivního CaO musí být nižší 

než 10 % hmotnosti. Obsah volného CaO stanovený metodou uvedenou v EN 451-1 

nesmí být vyšší než 1 % hmotnosti. Popílek s obsahem volného CaO nad 1 % 

hmotnosti, avšak méně než 2,5 % hmotnosti může být rovněž použit za předpokladu, 

že jsou splněny požadavky na objemovou stálost nepřevyšující 10 mm při zkoušení 

podle EN 196-3 se směsí obsahující 30 % hmotnosti křemičitého popílku a 70 % 

hmotnosti cementu CEM I, který odpovídá EN 197-1. Obsah aktivního SiO2 nesmí být 

menší než 25 % hmotnosti. 

Vápenatý popílek – Vápenatý popílek je jemný prášek, který má hydraulické nebo 

pucolánové vlastnosti. Sestává zejména z aktivního oxidu vápenatého (CaO), aktivního 

oxidu křemičitého (SiO2) a oxidu hlinitého (Al2O3). Ve zbytku je pak obsažen oxid 

železitý (Fe2O3) a jiné sloučeniny. Obsah aktivního CaO nesmí být menší než 10 % 

hmotnosti. Rozpínání při zkoušce objemové stálosti vápenatého popílku podle EN 196-

3 nesmí být větší než 10 mm s použitím směsi obsahující 30 % hmotnosti vápenatého 

popílku semletého výše uvedeným způsobem a 70 % hmotnosti cementu CEM I, který 

odpovídá EN 197-1 [14] 

Pokud je 81-95 % cementu nahrazeno struskou, pucolánem nebo popílkem, jedná se o 

speciální cement s velmi nízkým hydratačním teplem. Z tohoto důvodu se 

normalizovaná pevnost za 28 dnů pohybuje mezi 22,5 a 42,5 MPa a tuhnutí začíná po 

více než 75 minutách. Tento druh cementu můžeme využít například pro betonáž 

konstrukcí před kotli a pecemi nebo na ochranné konstrukce proti žáru. [13] 
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1.3.1.2 Použití jednotlivých druhů cementů 

CEM II – Portlandský cement směsný: Může být použit jako běžný beton pro výrobu 

betonových a železobetonových konstrukcí, zejména potom jako transportbeton. Je 

však vhodný také na masivní betonové konstrukce, opěrné stěny a vodní díla. 

Struska sice zvyšuje odolnost proti agresivnímu prostředí, ale její velkou nevýhodou je 

to, že zpomaluje hydratační proces a zmenšuje množství hydratačního tepla. Tím 

pádem beton začíná tuhnout nejdříve po 60 minutách a zvyšuje se jeho smrštitelnost 

na suchu. V prvním týdnu zrání tedy musíme beton neustále ošetřovat a udržovat 

vlhký. [15] 

Popílek zase zvyšuje plastičnost, zpracovatelnost a vodotěsnost směsi.  

CEM III – Vysokopecní cement: Skupina A s 36–65 % strusky je vhodná pro betonáž 

základů a jiných konstrukcí ve styku se zeminou. Skupina B s 66–80 % strusky zase do 

agresivního prostředí a síranových vod. Skupina C s 81–95 % strusky na ohnivzdorné 

betony.  

CEM IV – Pucolánový cement: Pucolány obsažené v tomto druhu cementu prodlužují 

nárůst pevnosti. Hodí se obzvláště do uhličitanových, slatinných a mořských vod. 

CEM V – Směsné cementy: Tyto cementy se používají spíše v podružných a méně 

namáhaných konstrukcích jako jsou podlahy, cementové potěry, betonová dlažba 

apod. [16] 

Na obrázku 1 můžeme schematicky vidět vliv typu cementu na rozličné parametry. 

 

Obrázek 1 Vliv typu cementu na různé parametry [16] 
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Podíl jednotlivých cementů na domácím prodeji za rok 2018 ukazují následující grafy 

  

Graf 7 Podíl prodeje cementu ČR 2018 [58] Graf 8 Podíl prodeje CEM II v ČR 2018 [58] 

 

1.3.1.3 Vlastnosti směsných cementů 

Obecně lze říci, že cement s příměsí strusky nebo popílku má výhody nižších nákladů 

na energii, vyšší odolnosti proti otěru, lepší zpracovatelnosti, nižšího vývoje 

hydratačního tepla a vyššího pozdějšího vývoje pevnosti. Nevýhodami však zůstává 

delší doba tuhnutí a nižší počáteční pevnost oproti portlandskému cementu. 

Velice komplexní studii na téma přidávání strusky do betonu provedl Hooton et al. 

v roce 2011. Řešitelský kolektiv se zabýval jak vlastnostmi čerstvého, tak vlastnostmi 

již zatvrdlého betonu a jeho pevnostmi v tlaku. Zkoumali 3 druhy vzorků: referenční bez 

strusky, s podílem 25 % strusky a s podílem 50 % strusky.  

Na počátku byly vyhodnoceny vlastnosti čerstvého betonu jako např. zpracovatelnost, 

množství vzduchu ve směsi a další. Beton s obsahem strusky je dobře zhutnitelný 

ponorným vibrátorem či vibrační latí, má tedy velmi dobrou zpracovatelnost. Ve směsi 

bylo naměřeno 10-15 % obsahu vzduchu, což je o dost víc než limitní 3 %. Množství 

vzduchu ve směsi se tedy muselo snížit. Dále byla zaznamenána nižší hmotnost 

vzorků s obsahem strusky, jelikož objemová hmotnost strusky se liší od objemové 

hmotnosti cementu.  

V druhé fázi experimentů byly zkoušeny již vytvrzené vzorky po 28 dnech zrání ve 

vodě i na vzduchu. Ukázalo se, že vzorek s 25% podílem strusky měl dokonce vyšší 

pevnost v tlaku než referenční vzorek. Na druhou stranu u vzorku s 50% podílem 

strusky došlo k prudkému poklesu pevnosti v tlaku. 



ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra silničních staveb 

Strusky a popílky jako alternativní hydraulická pojiva pro užití 
v dopravním stavitelství 

 
 

 
18 

 

Směs Zrání ve vodě Zrání na vzduchu 

0 % strusky 74,8 52,2 

25 % strusky 77,4 54,2 

50 % strusky 70,5 52,7 

Tabulka 2 Pevnost v tlaku [MPa] u betonu s očekávanou pevností 70 MPa [6] 

 

Mezi další veličiny, které byly sledovány, patří elastický modul pružnosti a smršťování. 

Obě tyto veličiny zůstaly u všech vzorků téměř stejné. Pozitivní vliv strusky byl ovšem 

zaznamenán při zkoumání odolnosti proti síranům a při pozorování výztuže a jejího 

korodování. Struska totiž zpomaluje proces depasivace v konstrukci. 

Výsledkem celé studie bylo zjištění, že struska dokáže částečně nahradit cement a 

zároveň má pozitivní vliv téměř na všechny aspekty znehodnocování a poškozování 

betonu chemickými či jinými látkami a procesy. [6] 

Jiný projekt se snažil zachytit vlastnosti betonu s podíly strusky, popílku a betonového 

recyklátu. Byl vyroben referenční vzorek se 100 % cementu, dále vzorky s 50 % všech 

náhradních materiálů, vzorek s podíly 25 % strusky a 25 % popílku a také vzorek se 

70 % strusky. Zkoumány nebyly pouze mechanické vlastnosti betonu, ale také vliv 

okolního prostředí. Konkrétně bylo simulováno mořské prostředí působící sulfáty a 

chloridy na základovou konstrukci větrné elektrárny.  

Pevnost v tlaku se u všech vzorků pohybovala po 28 dnech okolo 40 MPa. Nejlepších 

výsledků dosáhl vzorek s 50% zastoupením strusky, a to jak v pevnosti v tlaku, tak 

v odolnosti vůči agresivnímu prostředí. Obdobných výsledků však dosáhl i vzorek se 

70% podílem strusky, z čehož plyne, že tuto náhradu cementu lze uskutečnit. [17] 

 
Graf 9 Pevnost v tlaku struska, popílek, betonový recyklát závislá na době zrání [17] 
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1.3.2 Produkce portlandského slínku 

Již z názvu vysokopecní portlandský cement jasně vyplývá, že se k výrobě betonu 

nejvíce používá struska vysokopecní. Existují ovšem i studie o potenciálním využití 

strusky ocelářské. Cementové vlastnosti strusek podporují C3S, C2S, C3A a C4AF 

v nich obsažené. Na rozdíl od portlandského cementu však obsahují strusky ocelářské 

mnohem méně C₃S. Dalším problémem je možná přítomnost volného vápna, zejména 

velkých složek nerozpuštěného vápence. Při hydrataci totiž zvětšuje svůj objem a toto 

bobtnání může mít za následek zvedání vrchních vrstev. Ukazuje se ale, že by se dala 

využít přímo při produkci portlandského slínku. 

Studie z roku 2007, zabývající se tímto problémem, zkoumala dva vzorky. Jeden 

referenční (PC)Ref a jeden s 10,5 % ocelářské strusky (PC)S/S. Směs obsahující 

ocelářskou strusku byla zkombinována s vhodným poměrem vápence, písku, jílu a 

bauxitu, aby výsledné složení splňovalo stejná kritéria jako běžný portlandský slínek. 

Oba vzorky byly slinovány za teploty 1450 °C. Výsledky chemických a mineralogických 

analýz a mikroskopické vyšetření ukázaly, že použití ocelové strusky neovlivnilo 

mineralogické vlastnosti takto vyrobeného portlandského cementového slínku, jak 

můžeme vidět v tabulce 3. 

 

Minerální fáze 
Složení cementářského slínku (Bogue) (%) 

(PC)Ref (PC)S/S 

C3S 61.75 62.24 

C2S 16.15 14.26 

C3A 10.72 7.49 

C4AF 8.45 11.70 

Tabulka 3 Mineralogické vlastnosti modifikovaného portlandského slínku [18] 

 

V další fázi byl slínek namlet s požadovaným množstvím sádry a z této kombinace byly 

vytvořeny maltové trámečky. Zkoušky pevnosti v tlaku probíhaly po 2, 7, 28 a 90 

dnech. Z grafu 10 je patrné, že obě malty vykazovaly podobné pevnosti v tlaku.  
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Graf 10 Pevnost v tlaku ocelářská struska [18] 

 

Kromě toho byly oba slínky testovány stanovením rozmělnění, doby tuhnutí a byla na 

nich provedena i XRD analýza. Výsledky fyzikálně-mechanických zkoušek ukázaly, že 

přidání ocelářské strusky neovlivnilo negativně kvalitu vyráběného cementu. [18] 

Podobná situace je i u popílků. V cementářském průmyslu je o mnoho více zkušeností 

s granulačním popílkem než s popílkem fluidním. V případě fluidního popílku navíc 

norma ani nedovoluje tuto příměs používat kvůli poměrně vysokému obsahu SO3.  

Jelikož obsahují jen málo CaO, mohou fluidní popílky tvořit pouze jednu složku 

surovinové moučky, přičemž druhá složka musí být vždy vápenec.  

Na ústavu technologie stavebních hmot VUT v Brně byl proveden výzkum zaměřený 

právě na využití fluidních popílků pro přípravu hydraulických maltovin. V první fázi byly 

navrženy dvě surovinové moučky: 

Vzorek A – vápenec : fluidní popílek = 3 : 1 

Vzorek B – vápenec : fluidní popílek : Fe-korekce = 3 : 1 : 0,06 

Výpal slínků byl realizován v laboratorní superkantalové peci režimy – 1250 °C/5 h, 

1350 °C/5 h, 1450 °C/5 h. Ukázalo se, že pevnosti vzorků vypálených za teplot 

1350 °C a 1450 °C jsou v důsledku zvýšeného podílu alitu a C3A vyšší než vzorku 

referenčního cementu CEM I 42,5 R. Jako vhodnější varianta se ukázal poměr 

vápenec : fluidní popílek = 3 : 1 a režim výpalu 1400–1450 °C. Tato kombinace nejvíce 

vyhovovala správnému rozdělení množství jednotlivých slínkových minerálů.  

V další etapě bylo vyrobeno dalších 8 vzorků s různými druhy fluidních popílků. Po 

jejich výpalu se jako nejvhodnější ukázaly vzorky S6 a S8 s dále uvedeným složením: 

S6 – fluidní popílek ložový = 27,5 %, vápenec = 72,5 % 

S8 – fluidní popílek filtrový úletový = 27,5 %, vápenec = 72,5 % 
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Fázové složení těchto vzorků je vidět v tabulce 4: 

Mineralogická fáze S6 S8 

C3S 58 % 58 % 

C2S 15 % 15 % 

C3A 17 % 17 % 

C4AF 7 % 7 % 

Tabulka 4 Mineralogická fáze dvou druhů popílků [19] 

 

Tyto dva vzorky byly podrobené poloprovoznímu výpalu v modelové rotační peci. 

Výsledky potvrdily, že výsledný obsah SO3 je natolik nízký, že by neměl ovlivňovat 

vlastnosti slínků. Technologické vlastnosti obou cementů jsou uvedené v tabulce 5. 

Sledovaná vlastnost S6/1 S6/2 S6/3 S8/1 S8/2 S8/3 

Měrný povrch Blaine [m2.kg-1] 438 438 438 439 439 439 

Tuhnutí  

Normální konzistence [%] 35,5 32,5 31 37 37 34,5 

Počátek [h:min] 1:36 1:55 1:55 0:46 1:08 2:36 

Doba [h:min] 2:02 3:10 3:05 0:57 4:00 3:45 

Objemová stálost LeChat [mm] 5 5 3 4 0,5 1 

Pevnost v tlaku [MPa]  

2 dny 19,3 21,5 22,6 16,9 19,1 19,7 

7 dnů 40,8 37,6 39,9 34,8 38,0 36,2 

28 dnů 51,4 50,1 55,0 43,4 51,1 49,2 

Pevnost v tahu za ohybu [MPa]  

2 dny 4,1 4,6 4,4 3,9 3,9 4,3 

7 dnů 5,3 5,9 5,9 5,1 6,0 5,9 

28 dnů 6,8 7,3 7,7 6,8 7,2 7,7 

Tabulka 5 Vlastnosti různých vypálených slínků [19] 

 

Vidíme, že hodnoty pevnosti v tlaku jsou velmi dobré, přičemž o něco lepší výsledky 

poskytl vzorek S6. Lze tedy konstatovat, že dílčí substituce vápence fluidními popílky 

v surovinové směsi pro výpal slínku portlandského cementu je možná. [19] 

1.3.3 Zdící bloky 

I pro pozemní stavby se v současnosti velmi často používá beton pro své skvělé 

fyzikální a mechanické vlastnosti. Nejpraktičtější formu využití cementového kompozitu 

představují bezesporu zdící bloky, se kterými se snadno a rychle manipuluje. Díky 

tomu je stavba rychlejší, levnější a efektivnější. Požadavky na zdící bloky se neustále 
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zpřísňují, především co se týče tepelně izolačních vlastností. Pokud by betony se 

struskou či popílkem dokázaly splnit všechny tyto vysoké nároky, jednalo by se o další 

velkou úsporu cementu. 

Jeden z výzkumů na toto téma byl proveden na ČVUT v loňských letech 2017-19. 

K cementu byla přidávaná velmi zkarbonatovaná vysokopecní struska chlazená 

vzduchem a také betonový recyklát. 

V první fázi byla struska aktivovaná mechanicky procesem mikromletí. Kromě 

referenčního vzorku byly vytvořeny 3 další s 30% podílem strusky různé jemnosti mletí. 

Výsledek ukázal, že mechanická aktivace měla na konečné vlastnosti velmi dobrý vliv. 

Nejvíce aktivovaný vzorek dosáhl největší pevnosti v tahu za ohybu. 

V druhé fázi testovali chemickou aktivaci strusky vápenatým hydrátem a vodním sklem. 

Opět byla ve vzorcích použita 30% hm. příměs strusky a 5–10% hm. vápenatého 

hydrátu či vodního skla. Zrály 28 dní ve vodním prostředí a během té doby na nich byl 

zkoumán vývoj dynamického modulu pružnosti. V obou případech byl zaznamenán 

největší nárůst dynamických modulů v prvních sedmi dnech zrání, od 7. do 21. dne 

docházelo k pozvolnému nárůstu a mezi 21. a 28. dnem se nárůst téměř zastavil nebo 

dokonce poklesl. 

Po uplynutí 28 dní byly vzorky otestovány destruktivně na pevnost v tlaku a tahu za 

ohybu. Vzorky aktivované vápenným hydrátem prokázaly, díky pevnějším chemickým 

vazbám, lepší pevnost v tlaku, ale zároveň se materiál stal křehčím – výrazně se 

snížila pevnost v tahu za ohybu. Kladný vliv aktivace byl zaznamenán pouze do 5 % 

hm. přidaného vápenného hydrátu. Vodní sklo dopadlo ještě hůře. Po přidání 10 % hm. 

tohoto aktivátoru se jak pevnost v tlaku tak pevnost v tahu za ohybu snížila o 40–50 %. 

Ani 5% příměs na tom nebyla lépe – zhoršila obě pevnosti o 25–30 %. Použití vodního 

skla tedy není příliš vhodné. 

V poslední fázi byla hledána nejvhodnější matrice. Šest vytvořených vzorků 

obsahovalo 40 % cementu, 50 % betonového recyklátu a o zbytek se v různém poměru 

dělila struska a vápenný hydrát: 

Označení 
Cement Betonový rec. Vápenný hydrát Struska 

[hm %] [hm %] [hm %] [hm %] 

A 50 50 0 0 

B 40 50 0 10 

C 40 50 2,5 7,5 

D 40 50 5 5 

E 40 50 7,5 2,5 

F 40 50 10 0 

Tabulka 6 Obsah příměsí v jednotlivých směsích [20] 
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Z měření objemové hmotnosti vyplynulo, že nejvýhodnější poměr strusky a vápenného 

hydrátu pro maximální aktivaci strusky je 3 : 1. 

Na vzorcích byl opět během 28 denního zrání zkoumán vývoj dynamického modulu 

pružnosti a jak je vidět na následujícím grafu, vývoj byl obdobný jako v předchozí fázi. 

 
Graf 11 Vývoj dynamického modulu pružnosti v čase [20] 

 
Graf 12 Vývoj dynamického smykového modulu pružnosti v čase [20] 

 

Destruktivní zkoušky také potvrdily předchozí měření – se zvyšujícím se podílem 

vápenného hydrátu klesá pevnost v tahu za ohybu. Nejlépe dopadl vzorek C 

s poměrem 7,5 % hm. strusky vůči 2,5 % hm. vápenného hydrátu. Měl nejvyšší 

pevnost v tlaku i v tahu za ohybu. Zřejmý se ukázal i negativní vliv po přidání 

vápenného hydrátu bez strusky ve vzorku F. 

Pevnosti v tlaku vzorků s náhradou 60 % hm. cementu dosáhly 34 ± 2 MPa a tím 

pádem bez problému splňují pevnostní požadavky na zdící bloky. Horší už to však bylo 

s tepelnou vodivostí materiálu, která se ukázala být velmi vysoká. Bylo tedy třeba 

zaměřit se i na vylehčení takového betonu póry. [20] 

Existují v zásadě dva způsoby jak docílit vzniku pórů v betonové směsi. Prvním 

způsobem je přidání provzdušňovacích přísad. Přidávají se pro lepší odolnost betonu 

vůči procesům zmrazování a rozmrazování. Vzniklé póry totiž poskytnou vniklé vodě 

prostor pro rozpínání se. Tento princip je vhodný použít například do vozovek, jelikož 

póry umožňují rozpínání i solným krystalům, které se do pórů dostanou kvůli používání 
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posypových solí. Další variantu představují pěnotvorné přísady. Vyrábí se vmícháním 

pěny do cementové pasty. 

 
Graf 13 Pevnost v tahu za ohybu s různým obsahem vápenného hydrátu [20] 

 
Graf 14 Pevnost v tlaku vzorků s různým obsahem vápenného hydrátu [20] 

 

I v souvislosti s lehčenými betony a náhradou cementu recyklovaným materiálem bylo 

provedeno mnoho studií. Další výzkum zkoumal, jak se bude chovat beton s 66,7 % 

popílku. Vzorky vylehčoval pomocí pěny o 15 %, 17 % a 20 % objemu. I s tímto velkým 

vylehčením bylo dosaženo požadované pevnosti v tlaku, která se pohybovala mezi 2,5 

a 6,5 MPa. V kombinaci s velkou pórovitostí měly ideální tepelnou vodivost (0,021-

0,035 W/mK) a díky obsaženému popílku, který pozitivně ovlivňuje smrštitelnost 

betonu, i delší trvanlivost. [21] 

V jiném projektu souvisejícím s výzkumem lehčeného betonu vyzkoušeli chemicky 

aktivovanou struskou a popílkem standardní cement nahradit zcela. Beton byl opět 

vylehčen pomocí pěny a to o 50,6 %, 52,5 %, 57,7 % a 67,2 % objemu. Díky velkému 

poměru pórů měl výsledný produkt velice dobrou tepelnou vodivost (0,088-0,129 

W/mK), avšak zároveň to značně snížilo jeho pevnost v tlaku, která klesla na 0,5-1,97 

MPa. S tím se ale počítalo, jelikož cílem této studie byl návrh matrice pěnového betonu 

pro použití v systému podlahového topení, u kterého není vysoká pevnost v tlaku 

požadována. [22] 
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1.3.4 Vysokorychlostní mletí 

Vysokorychlostní mletí je jedním z typů vysokoenergetického mletí, které se vyznačuje 

velkým množstvím předané energie na jednotku upravovaného materiálu. Běžně je 

mletí chápáno jako nástroj pro zjemňování zrnitosti materiálu a tím pádem i zvětšení 

jeho měrného povrchu. Další jeho funkcí je ale také otevírání zrn materiálu nebo 

homogenizace heterogenních směsí jako jsou cementářské suroviny nebo směsi pro 

práškovou metalurgii. 

Mlýny na potraviny, léčiva či rudu jsou známé již od starověku. V dnešní době se mletí 

používá v mnoha různých odvětvích, v neposlední řadě i v průmyslovém sektoru. 

Klasické technologie mletí v mlýnech jsou však poměrně neefektivní, protože převážná 

část energie se přeměňuje na teplo, které bez užitku uniká pryč. Tento problém řeší 

právě vysokorychlostní mletí, protože při něm dochází k určitým jevům, které tuto 

energii dokážou zachovat ve zpracovávaném materiálu. Navíc je technologie 

investičně méně náročná a zabírá méně místa než klasická mlecí zařízení. [23] 

Pozitivní efekty procesu vysokorychlostního mletí se podařilo prokázat zejména při 

zpracování fluidních popílků, kdy jsou během procesu mletí narušeny stávající vazby a 

dochází k homogenizaci výsledného materiálu, což přispívá k ovlivnění nežádoucích 

procesů, spojených s objemovými změnami materiálu při styku s vodou. Díky tomu je 

snazší předcházet vzniku ettringitu, thaumasitu a dalších látek, které znemožňují 

efektivní využívání fluidních popílků v praxi. [24] 

Produktem jednoho z výzkumů takového zpracování popílků z fluidního spalování 

tuhých fosilních paliv je suché anorganické hydraulické pojivo DASTIT®.  Pro 

mechano-chemickou aktivaci v prvním průmyslovém provozu je využito 

vysokorychlostního mletí ve speciálně upravených desintegrátorech DESI 18 

estonského výrobce Desintegraator Tootmise OÜ, který je zobrazen na obrázku 2. 

 
Obrázek 2 Desintegrátor DESI 18 [23] 
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Touto novou, vysoce efektivní technologií, vznikne ze vstupních surovin hydraulické 

pojivo. Můžeme ho ve stavebnictví použít samostatně nebo spolu s plnivem (např. 

různými druhy kameniva) mnoha různými způsoby – například: vytváření podkladních 

vrstev, výroba vibrolisovaných stavebních prvků, stabilizace kalů apod. Jelikož toto 

pojivo vykazuje velmi vysoké hodnoty pucolanity, tak je také velice vhodné jako aktivní 

příměs do betonů. Dokáže nahradit 30–70 % hmotnosti cementu, což vede k ušetření 

značného množství portlandského slínku v betonové směsi a tím pádem i k 

ekonomické výhodnosti takového materiálu. 

 
Graf 15 Vývoj pevnosti v tlaku vzorků v čase [23] 

 

 
Graf 16 Průsak tlakovou vodou jednotlivých vzorků [23] 

 

První porovnání vlastností proběhlo mezi směsí s pojivem DASTIT® a směsí s jemným 

granulačním popílkem. Byly vyrobeny krychle o hraně 150 mm. Vzorek A obsahoval 

50 % CEM I 42,5R a 50 % popílku, vzorek B 50 % cementu a 50 % pojiva DASTIT® a 

směs C obsahovala 30 % cementu a 70 % pojiva DASTIT®. Jak můžeme vidět 
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v následujících grafech, směsi s pojivem DASTIT® prokázaly lepší pevnost v tlaku i 

lepší hodnoty průsaku tlakovou vodou. 

Následně byly zkoušeny vlastnosti cementové malty na trámečcích, kde DASTIT® tvoří 

90 % hmotnosti cementu ve vzorku 1, 50 % hmotnosti cementu ve vzorku 2 a 

referenční vzorek 3 obsahoval pouze cement CEM II/B 32,5N. Jako plnivo byl použit 

praný písek 0/2 v hmotnostním poměru pojivo : plnivo = 1 : 3. Sledována byla pevnost 

v tlaku, v tahu za ohybu a smrštění. Jak je patrné z následujících dat, nejlepších 

výsledků dosáhla směs s poloviční náhradou cementu. 

 

 
Tabulka 7 Tah, tlak a smrštění vzorků 1–3 [23] 

 

 
Graf 17 Pevnost v tahu za ohybu závislá na obsahu cementu [23] 
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Graf 18 Pevnost v tlaku závislá na obsahu cementu [23] 

 
Graf 19 Smrštění závislé na obsahu cementu [23] 

 

Další důležitá vlastnost, kterou bylo nutno ověřit, je mrazuvzdornost. Výsledky odhalily, 

že při nahrazení části cementu v betonech či maltách hydraulickým pojivem DASTIT® 

mrazuvzdornost klesá. Tento problém se dá vyřešit přidáním provzdušňovacích, 

hydrofobizačních, plastifikačních přísad nebo také vhodnou zrnitostí použitého plniva. 

Technologie vysokorychlostního mletí tedy zjevně umožňuje vznik kvalitativně nových 

produktů a nových technologií a umožňuje také nové využití stávajících surovin nebo 

využití takových materiálů, které pomocí jiných technologií upravit nelze. Řada z těchto 

potenciálních surovin je dnes považována za odpady nebo špatně využitelné vedlejší 

produkty. Je tedy více než zřejmé, že vysokorychlostní mletí zvyšuje efektivitu řady 

průmyslových výrob a že do budoucna může přinést řadu neočekávaných a velmi 

užitečných aplikací. [23] 
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1.3.5 Alkalická aktivace 

Pod pojmem alkalická aktivace si můžeme představit proces transformace sklovité 

struktury do kompaktních tvarů. Tato transformace je zapříčiněná narušením vazby 

mezi křemičitanovými mnohostěny a hlinitanovými mnohostěny ve vysoce alkalickém 

prostředí, což dále způsobuje přerod těchto roztržených vazeb (a následně vzniklých 

iontů) do tekuté fáze, ze které jsou následně skládány nové vazby. Tyto nové vazby 

ztvrdnou a vzniká tak kompaktní tvar. [25] 

Zároveň se díky alkalické aktivaci nastartuje latentně hydraulické chování aktivovaných 

materiálů. U každého materiálu je nejdůležitější zvolit správný typ aktivátoru. Pro 

strusky se nejčastěji používají alkalické křemičitany (vodní sklo), hydroxidy nebo 

uhličitany přičemž nejdostupnější a nejlevnější jsou sloučeniny sodíku. Nejčastěji je 

aktivátor s materiálem smíchán již za sucha v přiměřeném dávkování. Pokud by bylo 

přidáno příliš velké množství aktivátoru, došlo by k degradaci pojiva a k poklesu 

výsledných pevností. [24] 

Pevnost v tlaku alkalicky aktivovaných malt je u 28denních pevností obdobná 

portlandskému cementu. Počáteční nárůst pevnosti je však výrazně odlišný. Jejich 

pevnost nejvíce narůstá během prvního dne a potom postupně zpomaluje nebo zastaví 

docela. Příčinou se zdá být odlišný způsob hydratace. Počáteční hydratace způsobuje 

rozpuštění nejmenších částic strusky (<2 µm) což vede k vytvoření gelové C-S-H fáze, 

která po prvním dnu téměř zcela zaplní prostor pórů ve směsi. Tyto velmi jemné 

částice jsou brzy spotřebovány. Jelikož je následující nárůst pevnosti závislý již jen na 

větších a hůře rozpustitelných částicích strusky, tak se dramaticky zpomalí. U běžného 

cementu bez aktivátoru dochází k vytvoření C-S-H jehlovitých krystalických struktur, 

které tento prostor zaplňují postupným růstem, což způsobuje jejich pomalejší nárůst 

pevnosti. [15] 

Jeden ze zajímavých projektů, zabývající se alkalicky aktivovanými struskami, 

porovnával směs obsahující pouze mletou granulovanou vysokopecní strusku 

aktivovanou křemičitanem sodným s několika dalšími vzorky, kde různá procenta 

hmotnosti této strusky nahrazoval prach z křemene. Dále zkoumal vliv autoklávování 

takového materiálu na pevnost v tlaku. 

Křemenný prach nahrazoval alkalicky aktivovanou strusku od 0 % hm. do 30 % hm. 

s přírůstkem 5 %. Křemičitan sodný tvořil ve všech směsích shodně 25 % hm. a vodní 

součinitel byl také všude stejný a to 0,15 % hmotnosti. Celkem tedy bylo připraveno 

sedm pastových směsí QP0, QP5, QP10, QP15, QP20, QP25, QP30, kdy číslo 

v názvu vždy odpovídá procentuálnímu obsahu křemenného prachu.  

První skupina vzorků byla zkoušena po 28 dnech bez použití autoklávu. Jak je vidět 

z grafu 20, tak všechny směsi s přídavkem křemenného prachu vykazovaly větší 



ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra silničních staveb 

Strusky a popílky jako alternativní hydraulická pojiva pro užití 
v dopravním stavitelství 

 
 

 
30 

 

pevnost v tlaku než směsi obsahující pouze alkalicky aktivovanou strusku. Dokonce 

zde platí přímá úměrnost – čím více křemenného prachu bylo přidáno, tím větší 

pevnost v tlaku taková směs potom dosáhla. Pasta s obsahem 5 % hm. křemenného 

prachu dosáhla pevnosti 10,31 MPa, zatímco pasta s obsahem 30 % hm. tohoto 

prachu dosáhla pevnosti v tlaku 19,55 MPa, tudíž jednou takovou pevnost. 

 
Graf 20 Pevnost v tlaku bez autoklávování [26] 

 

Lepší pevnost v tlaku pravděpodobně souvisí s tím, že křemenný prach příznivě 

upravuje velikost a tvar pórů materiálu. Přidání velmi jemného fileru v podobě 

křemenného prachu způsobuje vyplnění mezer uvnitř tvrzené matrice. To vede ke 

zvýšení hustoty a pevnosti takových past. Kromě toho má křemenný prach pucolánový 

účinek, pokud obsahuje cca 98,81 % SiO2. 

 
Graf 21 Pevnost v tlaku po autoklávování [26] 

 

Zbývající vzorky byly testovány až po autoklávování po dobu 0,5; 1; 4; 6 a 10 hodin při 

působení hydrotermálního tlaku nasycené páry 8 barů a teplotě 170°C. Po každém 

autoklávování byly vzorky vysušeny, zváženy a rozdrceny v lisu na měření pevnosti 

v tlaku. Po 0,5 hodině v autoklávu dosáhla referenční směs bez křemenného prachu 

hodnoty pevnosti v tlaku 13,235 MPa, po 1 hodině se zvýšila dokonce na 13,79 MPa. 

Po dalším autoklávování se pevnost naopak postupně snižovala, až po 10 hodinách 

dosáhla hodnoty 11,99 MPa, což je ovšem stále lepší hodnota než u stejné směsi 
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zkoušené bez autoklávování. Z grafu 21, který zobrazuje závislost pevnosti v tlaku na 

době autoklávování, je patrné, že toto pravidlo platí obecně pro všechny směsi. 

Graf 22 naopak ukazuje hodnoty pevnosti v tlaku v závislosti na různém obsahu 

křemenného prachu. I zde se potvrzuje předchozí předpoklad, že pevnost v tlaku roste 

společně s přidáváním křemenného prachu. Maximální pevnost v tlaku byla naměřena 

u vzorku s 30 % hmotnosti strusky nahrazeného křemenným prachem a to 28,9 MPa 

po 1 hodině autoklávování. Tato pevnost v tlaku byla dokonce o 109,5 % větší než 

pevnost naměřená u neautoklávované směsi se 100 % obsahem alkalicky aktivované 

vysokopecní mleté granulované strusky. 

 
Graf 22 Pevnost v tlaku dle obsahu křemenného prachu [26] 

 

Z tohoto výzkumu tedy jasně vyplývá, že křemenný prach zvýšil hydraulickou reaktivitu 

strusky až o 30 %. Mikrostruktury směsných past s alkalicky aktivovanou struskou 

vykazovaly menší porozitu než směsi obsahující strusku samotnou. Po autoklávování 

vykazovaly vzorky lepší pevnostní vlastnosti, avšak zvyšování pevnosti probíhalo 

pouze do 1 hodiny trvání působení autoklávu. [26] 

Jiný projekt se zabýval vlivem alkalické aktivace na smršťování betonu. Oproti 

portlandskému cementu vykazuje alkalicky aktivovaná struska mnohem větší chemické 

smrštění, což skýtá velký problém pro použití takového materiálu ve stavební praxi. 

Tato práce tedy zkoumala možnou kompenzaci smrštění takových betonů vlivem 

různých expandujících příměsí obsahující anhydrit a nehašené vápno. Mletá 

granulovaná vysokopecní struska je zde aktivovaná pomocí vodního skla, roztoku 

hydroxidu sodného a deionizované vody. Kamenivo je složeno z vápencového štěrku a 

říčního písku. Celkem bylo vyrobeno 5 směsí s 0 % - 8 % expandujících příměsí, 

s přírůstkem 2 %. C1 byl referenční vzorek s 0 % expandujících příměsí, ve vzorku C2 

již byla obsažena 2 % těchto příměsí a tak to pokračovalo dále, až do vzorku C5 

obsahujícím 8 % expandujících příměsí.  

Výsledky smrštění vzorků po 28 dnech můžeme vidět v grafu č. 23. Čím více 

expandujících příměsí bylo přidáno, tím více se zlepšila hodnota smrštění. Celkový 
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vývoj smrštění při zrání betonu s alkalicky aktivovanou struskou bez expandujících 

příměsí lze zhruba rozdělit do dvou stupňů: fáze zrychlení (1-7 dní) a fáze stabilizace 

(7–28 dní). Má tedy velmi podobný průběh jako u betonu s portlandským cementem. 

 
Graf 23 Smrštění závislé na době zrání [27] 

 

Experiment dokazuje, že přidání expandujících příměsí do 8 % hm. kompenzuje 

smršťování vysycháním. Pokud bychom však do směsi přidali více než 8 % hmotnosti 

těchto příměsí, zhoršila by se zpracovatelnost čerstvého betonu a doba tuhnutí by se 

zkrátila na 10 minut, což je příliš krátká doba na kvalitní zhutnění. [27] 

Dalším vývojovým stupněm alkalicky aktivovaných pojiv jsou geopolymery. Liší se od 

nich však jak strukturou, tak fyzikálními a mechanickými vlastnostmi. Geopolymery 

související se struskou (díky obsahu křemíku a hliníku) se nazývají poly(sialáty). Jedná 

se o skupinu anorganických polymerů, které mají vnitřní trojrozměrnou strukturu 

křemíku, hliníku a kyslíku. Ta u alkalicky aktivovaných pojiv chybí. Tento rozdíl 

způsobuje odlišné mechanické i fyzikální vlastnosti, jako je např. zvýšená chemická 

odolnost, lepší pevnost v tlaku i tahu nebo minimální schopnost smrštění. [25] 

1.4 Posuzování aktivity strusek a popílků laboratorními 

zkouškami 

V drtivé většině studií, které se zabývají zkoumáním strusek a popílků a jejich funkce 

coby hydraulického pojiva, je zjišťována především pevnost kompozitního materiálu 

v tlaku a v tahu za ohybu. Většinou to bývá základní požadavek na beton. Jelikož byly 

tyto zkoušky použity i v této bakalářské práci, tak o nich z praktického hlediska 

pojednává až experimentální část. V této kapitole budou představeny zkoušky a 

metody použité v jiných výzkumech, které nebyly buď vůbec nebo v plném rozsahu 

využity v případě studia materiálů posouzených touto prací. 
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1.4.1 XRD analýza 

Jinak také označovaná jako analýza rentgenovou difrakční krystalografií byla použita 

v mnoha projektech, kde se pozornost věnovala popílkům či struskám. Jedná se o 

základní metodu při určování struktury pevných látek a to se zaměřením na 

mineralogické útvary, které lze v daných látkách identifikovat. Tím se rozumí 

především krystalické či amorfní struktury jako je křemen, kalcit a řada dalších. 

Analýza funguje na principu monochromatického paprsku rentgenového záření, který 

prochází skrze vzorek zkoumané látky. Uvnitř vzorku dochází k pružnému ohýbání 

paprsku. Takto difraktující paprsky mají různou intenzitu a různý směr. Dle těchto 

odchylek jsme schopni určit rozložení minerálů v látce. Výstupem tohoto měření je 

křivka se specifickými vrcholy představující jednotlivé minerální struktury. Každá 

krystalická látka má totiž svůj vlastní difraktogram. Výsledné spektrum se porovnává 

s databází krystalických materiálů nejčastěji dle ASTM (= American Society for Testing 

and Materials), [15]. 

 
Obrázek 3 Schéma fungování XRD analýzy [28]  

 

U strusky nás v souvislosti s jejími latentně hydraulickými vlastnostmi nejvíce zajímá 

obsah skla. Jak můžeme vidět v horní části následujícího obrázku, nepravidelná 

sklovitá struktura vytváří plynulou křivku bez vrcholků. Na vodorovné ose X jsou 

vyneseny hodnoty úhlů difraktovaného záření a na ose Y jeho intenzita. Pokud máme 

k dispozici referenční vzorky se známým obsahem skla, můžeme, díky intenzitě 

prošlého paprsku, určit i přibližný podíl skelné fáze. Vhodnější metodou pro 

kvantitativní posouzení analyzovaného materiálu se však jeví DTA analýza 

(determinační termická analýza). 
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Obrázek 4 Výsledné křivky různých materiálů [29] 

 

Díky této metodě lze také, alespoň orientačně, určit chemické složení vzorku. Získáme 

tak přibližné informace o obsahu hlavních látek, avšak ke zjištění stopových sloučenin 

bychom museli použít jinou, podrobnější metodu.  

Vzorky pro tuto analýzu musí být ve velmi jemném práškovitém stavu. Velikost zrn by 

neměla přesahovat 63 µm. Díky tomu je potom dostatečné množství mikroskopických 

zrn orientováno souhlasně s rovinou vzorku v nosiči přístroje, což vede k průkazné 

analýze. [30] 

 

Obrázek 5 Přístroj na provádění XRD analýzy [31] 

1.4.2 Stanovení smrštění 

Jedná se o objemové změny, které v betonu nastávají bez vlivu vnějších sil. 

Rozlišujeme přitom dva druhy smrštění, které ovlivňují přidané příměsi. Jsou jimi: (i) 

chemické smršťování a (ii) smršťování vysycháním. 
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Chemické smršťování: Při chemickém smršťování je objem složek před hydratací 

větší než výsledný objem ztvrdlého cementového tmelu. Vzniká tedy v průběhu 

hydratace cementových zrn. Probíhá i v případě, když je beton zcela utěsněn a jeho 

velikost je stejná jak na povrchu, tak v jádru konstrukce. [32] 

Jeden ze způsobů laboratorního stanovení chemického smršťování spočívá v tom, že 

do Erlenmeyerovy baňky přidáme cementovou složku a odvzdušněnou vodu o 

konstantní teplotě. Nádoba se neprodyšně uzavře gumovým uzávěrem s pipetou a 

naplní se až po požadovanou počáteční rysku. Pro ještě přesnější výsledky lze přidat 

magnetické míchadlo. Na závěr se na vrchol pipety kápne kapka parafínového oleje, 

aby se zamezilo odpařování vody. Sleduje se, o kolik ryska klesne a chemické 

smrštění betonu se určí jako změna objemu vody ku cementové složce. [33] 

 
Obrázek 6 Aparatura na měření chemického smrštění [33] 

 

Smršťování vysycháním: Unikání vody, která nebyla spotřebována k hydrataci 

cementu z betonu po začátku tuhnutí a tvrdnutí, nazýváme jako smršťování 

vysycháním.  Dochází k němu kvůli rozdílné vlhkosti betonu a okolního prostředí. Na 

začátku vysychání mizí voda pouze z velkých pórů a tím dochází ke ztrátám hmotnosti, 

avšak současně jen k malým deformacím. Až později vysychají i kapilární póry, což 

zapříčiňuje vznik vnitřního napětí a vede ke vzniku větších deformací. [32] 

Zkouška se provádí na trámečcích o rozměrech 40x40x160 mm, do kterých se při 

betonáži musí osadit speciální šrouby, které následně slouží ke kontaktu s měřícím 

zařízením. Díky nim se zmenší kontaktní plocha a zpřesní se tak výsledky. Po 

dostatečném zatvrdnutí vzorků se napřed pečlivě změří jejich původní délka. Následně 
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se v určitých intervalech šroub jednoho konce trámečku umístí do fixační jamky ve 

spodní části stojanu a ploška druhého šroubu se nasune pod měřící pružinu 

úchylkoměru. Odtud se pak odečítá hodnota s přesností na tisícinu milimetru. [34] 

 
Obrázek 7 Aparatura na měření smrštění vysycháním [35] 

 

Touto cestou byly v laboratořích ČVUT v Praze zkoušeny betonové vzorky s úplnou 

náhradou cementu elektrárenským popílkem. Z výsledků vyplývá, že tento druh 

mikroplniva způsobil snížení objemových změn a tím i smrštění betonu. Toto snížení 

se pohybuje v řádu od 0,7 mm/m do 1 mm/m. [32]  

I další studie na toto téma potvrdila domněnku, že obsah popílku výrazně snižuje míru 

smrštění. Byly zde zkoumány i jiné příměsi jako metakaolin a mikrosilika, ale jak 

můžeme vidět na grafu 24 a 25, směs s popílkem prokázala nejmenší hodnoty 

smrštění ze všech. Již po 90 dnech dosáhla míra objemových změn 90 % své 

maximální hodnoty. Na základě tohoto zjištění můžeme říci, že se zvyšujícím se 

obsahem popílku ve směsi klesá hodnota smršťování. [34] 

 
Graf 24 Smršťování od vysychání s 20% náhradou cementu [34] 
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Graf 25 Smršťování od vysychání s 50% náhradou cementu [34] 

 

1.4.3 Stanovení odolnosti proti působení CHRL 

Důležité je také zjistit, jaký má struska či popílek vliv na odolnost proti působení mrazu 

a chemických rozmrazovacích látek. Existuje mnoho hypotéz na téma mrazového 

působení na beton. Jedno z možných vysvětlení je, že voda, která se změní na led a 

zvětší tak svůj objem, před sebou tlačí zbytek kapaliny, a právě tento hydraulický tlak 

způsobí narušení struktury betonu. Pokud ale bereme v potaz i chemické látky 

rozpuštěné ve vodě, situace se komplikuje. Hydraulický tlak tudíž může být způsoben 

rozdílnou koncentrací roztoků zbývajících v kapalném skupenství. [36] 

Chemicky rozpustné látky ve vodě mají také velký vliv na degradaci vozovek, jelikož 

v zimním období se ošetřuje posypovou solí. Z důvodu tohoto účinku dochází 

k takzvanému odlupování povrchu, které vede ke značnému snížení životnosti 

konstrukce. Pokud je koncentrace soli dostatečná, klesne bod tání pod teplotu okolí. 

Jenomže teplo potřebné k tomuto roztání se odebírá z povrchu betonového tělesa a 

dochází tak k teplotnímu šoku. Rozdílné napětí a tlak způsobují následné deformace. 

Odolnost proti CHRL je proto jedním z hlavních problémů u silničních konstrukcí 

z cementových betonů. Zkoušku CHRL na vozovkách popisuje norma ČSN 73 1326 – 

„Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických 

rozmrazovacích látek“ nebo ČSN EN 1338 – „Betonové dlažební bloky – požadavky a 

zkušební metody“.  [37] 

Způsobů měření odolnosti vůči chemicky rozpustným látkám je opět mnoho. Jedna 

z těch častěji používaných v České republice se nazývá metoda automatického 

cyklování. Zkouší se krychle o hraně 150 mm, které jsou umístěny v miskách a zality 

3% roztokem NaCl tak, aby byl vzorek ponořen do výšky 5 mm. Dále jsou vzorky 

podrobeny střídavému zmrazování a rozmrazování ve speciálních mrazácích. 



ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra silničních staveb 

Strusky a popílky jako alternativní hydraulická pojiva pro užití 
v dopravním stavitelství 

 
 

 
38 

 

Zchlazení na -15°C se udržuje 15 minut stejně jako následný ohřev na +20°C. Po 

každých 25 cyklech se vzorky vyjmou a odeberou se z nich uvolněné částice. Kvůli 

důkladnému odběru odpadlého betonu je použita střička, která dokonale splaví veškeré 

částice. Poté se odpadlý beton vysuší při teplotě +105°C a zváží se jeho hmotnost 

s přesností na 0,1 g. [36] 

 

  

Obrázek 8 Mrazák na zkoušení vzorků Obrázek 9 Splavení odpadlého betonu 

 

Odolnost betonu vůči CHRL lze, podle jiných výzkumů, značně zvýšit po přidání 

elektrárenských popílků do 30 %. Pokud ovšem tuto hranici překročíme, dochází 

k velmi prudkému poklesu zvýšené odolnosti. Toto tvrzení dokazuje tabulka 8, kterou 

ve své práci sestavil Zdeněk Možíš. Porovnává v ní, jak je závislé množství odpadu po 

zmrazovacích cyklech na vodním součiniteli směsi a na množství obsaženého popílku. 

Zkoumal 30% náhradu cementového pojiva popílkem a 58% náhradu cementového 

pojiva popílkem. Referenční směs byla vyrobena z cementu 42,5R. ETH 10 a ETH 20 

představují 100 % hmotnosti pojiva tvořeného popílky z elektrárny Tisová, odebrané 

jen jeden měsíc po sobě. EPC je potom vysokoteplotní úletový popílek odebraný 

z elektrárny Počerady a Ca je vápno přidané pro lepší aktivaci popílků. Za povšimnutí 

stojí i fakt, že směsi s vápnem vykazují daleko vyšší odolnost vůči CHRL. Naopak se 

zdá, že EPC tuto odolnost zhoršuje. Každopádně vodní součinitel má na 

mrazuvzdornost betonů s alternativními pojivy nezanedbatelný vliv. Pozitivní zjištění je, 

že hodnoty odpadů po zmrazovacích cyklech zhruba odpovídají odpadům vzniklých při 

zkoušení klasických betonů. [37] 
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Tabulka 8 Závislost množství odpadů ze zmrazovacích cyklů v závislosti na vodním součiniteli a množství 

popílku [37] 

 

1.4.4 Zkouška konzistence čerstvé malty 

Mezi další metody prováděné na betonech s příměsí strusky či popílku patří zkouška 

konzistence čerstvé malty. Podmínky provedení stanovuje norma ČSN EN 1015-3. 

Hodnotí se rozlití zkušebního vzorku čerstvé malty po předepsaném počtu svislých 

pádů střásacího stolku o průměru 300 mm. Dále je k provedení zkoušky potřeba kužel 

o dolním průměru 100 mm a horním průměru 70 mm. 

Před provedením zkoušky se musí deska i kužel důkladně očistit a natřít minerálním 

olejem. Kužel se následně umístí do středu desky setřásacího stolku. Plnění kužele 

maltou probíhá ve dvou vrstvách, přičemž každá vrstva je ještě rozprostřena minimálně 

10 lehkými údery dusadla o průměru 40 mm. Naplnění by mělo být rovnoměrné, tudíž 

se ještě pomocí špachtle setře přebytečná malta z vrcholu. Po cca 15 vteřinách se 

svislým pohybem vzhůru kužel sejme a provede se 10 úderů setřásacího stolku. 

Proběhne zaznamenání dvou na sebe kolmých průměrů rozlitého tělesa. Po dalších 10 

nárazech se zaznamenají dva finální průměry rozlité směsi. Pokud se jeden z rozměrů 

liší o více než 10 % od průměrné hodnoty, musí se zkouška opakovat. [15] 
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Obrázek 10 Schéma setřásacího stolku [15] 

 

Autor další výzkumné práce testoval dva různé druhy strusek jako příměsí do betonu. 

Přidával strusky do směsi v různém procentuálním poměru, vodní součinitel však 

zůstal u všech vzorků stejný. Z výsledků zkoušky konzistence čerstvé malty byl 

sestaven graf 26, ze kterého je jasně patrné, že čím více strusky bylo přidáno, tím byla 

malta řidší. Tento jev byl ještě o něco důraznější u strusky označené O, u které byla 

použita vyšší jemnost mletí a při zpracování vykazovala větší prašnost. Jednalo se o 

vysokopecní granulovanou strusku z Ostravska, která byla dále upravena 

vysokorychlostním mletím. [15] 

 
Graf 26 Rozlití čerstvé malty závislé na obsahu strusky [15] 

 

1.4.5 Ztráta žíháním 

Mezi důležité fyzikálně – chemické zkoušky patří ztráta žíháním. Při této zkoušce se 

zjišťuje, kolik uhlíku se z popílků ztratí po jeho žíhání v peci. Pokud v něm zbude příliš 

mnoho neshořelého uhlíku, je popílek mnohem více nasákavý a tím pádem potřebuje 

více vody k tomu, aby se mohly projevit jeho latentně hydraulické vlastnosti. Tato voda 

je pak v dalších fázích nepotřebná. [38] 
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Postup zkoušky je velmi jednoduchý – do vyžíhaného a zváženého porcelánového 

kelímku se naváží 1 g popílku. Kelímek i se vzorkem se následně vloží do žíhací pece 

a necháme ho zvolna zahřívat na teplotu 1 100 ± 20°C. Při dané teplotě je vzorek 

žíhán po dobu 1 hodiny, potom se vyjme, nechá se vychladnout v exsikátoru a na 

závěr se zváží. Ztráta žíháním je stanovena z rozdílu hmotnosti vzorku před a po 

žíhání. [39] 

 
Obrázek 11 Žíhací pec [40] 

 

Normy ČSN 72 2072-5 a ČSN P 72 2081-4 stanovují maximální hodnotu ztráty žíháním 

pro klasické i fluidní hnědouhelné popílky shodně 4 %. Jedná-li se však o popílek 

získaný spalováním černého uhlí, připouští norma maximální hodnotu ztráty žíháním 

až 7 %.  

Jeden z výzkumů zabývajících se vlastnostmi mnoha různých popílků a jejich přidávání 

do autoklávovaných pórobetonů nám poskytuje graf 27 zachycující ztrátu žíháním 

všech jeho vzorků. Čtenář si může všimnout, že všechny zkoumané popílky se do 

maxima s rezervou vejdou, kromě popílku z teplárny AcelorMittal Ostrava a.s., který by 

se tak nedal ve stavebnictví použít. [38] 
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Graf 27 Ztráta žíháním závislá na původu popílku [38] 

 

1.4.6 Stanovení počátku tuhnutí 

Neméně důležitým faktorem je počátek tuhnutí směsi. To, jak rychle beton na začátku 

po zabudování tuhne, totiž výrazně ovlivňuje jeho následnou pevnost, únosnost, 

smršťování nebo například dotvarování. Ke zkoušení se dle normy ČSN EN 196-3 

používá tzv. Vicatův přístroj. 

 

1 – prstenec z tvrzené pryže 

2 – ploška pro přídavné závaží 

3 – skleněná destička 

4 – nádoba na vodu 

5 – voda 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12 Vicatův přístroj [41] 

 

Vicatův prstenec se naplní cementovou kaší normální hustoty a povrch se zarovná. 

Následně je vložen do nádoby a doplní se vodou tak, aby povrch byl nejméně 5 mm 
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pod hladinou vody. Měl by být uložen v prostředí s kontrolovanou teplotou 20 ± 1 °C. 

Až po určité době se prstenec vloží do zkušebního zařízení a jehla se zajistí v takové 

poloze, aby se hrotem dotýkala povrchu cementové kaše. Po uvolnění zajišťovacího 

šroubu jehla vniká do cementové kaše. Hloubka vniknutí se odečte nejpozději do 30 

sekund. Počátkem tuhnutí se rozumí doba, která uplyne od vsypání cementu do 

míchačky (nulový čas) až do okamžiku, kdy vzdálenost mezi jehlou a destičkou činí 

(6 ± 3) mm. [41] 

Počátek tuhnutí kontrolovali i v projektu, který se zabýval vlastnostmi popílku a škváry 

vzhledem k jejich částečné náhradě za cement. Stanovení počátku tuhnutí probíhalo 

na kaších normální konzistence 30/70 a 25/75 (popílek/cement). Škvára byla zkoušena 

jen v poměru 25 % škváry a 75 % cementu. Norma stanovuje, že doba počátku tuhnutí 

nesmí být dvakrát delší než doba počátku tuhnutí kaše ze 100 % hmotnosti 

referenčního cementu. Dvojnásobná doba počátku tuhnutí je v tomto případě 340 min. 

V tabulce 9 je jasně vidět, že všechny vzorky tomuto požadavku vyhovují. 

 
Tabulka 9 Počátek tuhnutí směsí s různými substitucemi cementu [39] 

 

Když se tyto výsledky porovnají s referenčním cementem tak lze vidět, že se doba 

tuhnutí při použití škváry zkracuje, ale při použití popílku ať už deponovaného nebo 

čerstvého se prodlužuje. [39] 

1.5 Využití strusek a popílků v silničním stavitelství 

Používání odpadních surovin nebo vedlejších produktů v silničním stavitelství také není 

ničím novým. Již běžně se do nestmelených vrstev místo štěrkodrti nebo mechanicky 

zpevněného kameniva přidává tzv. R materiál, což je vlastně stará rozpojená asfaltová 

směs. Přírodní kamenivo do silničního betonu také bývá v určitých případech 

nahrazeno recyklovaným kamenivem ze starého betonu. Recyklovaný štěrk, který 

nedosahuje parametrů požadovaných pro kamenivo, můžeme použít také, a to 

například jako náhradu zeminy nebo sypaninu do zemních těles. Použití strusky jako 

kameniva do nestmelených vrstev je u nás upraveno technickými podmínkami TP 138. 
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V zahraničí existuje i dobrá praxe s uplatněním odpadních surovin v asfaltových 

směsích. 

I struska, která se v tenkých vrstvách nalije do jam umístěných hned vedle pecí a 

nechá se chladnout na vzduchu, se dále používá k výrobě struskového štěrku. Po 

zchladnutí a vykrystalizování je z jámy vybírána lžícovým bagrem a magneticky se z ní 

odlučuje surové železo. Následně se drtí v kuželových drtičích a třídí podle kusovosti. 

Díky plně rozvinuté krystalické struktuře má takový štěrk vysokou pevnost v tlaku a je 

proto vhodný jak pro silniční, tak pro železniční stavitelství. [42] Jelikož struska 

neobsahuje žádné organické látky, tak nepodporuje růst nežádoucí vegetace, takže se 

velmi hodí pro použití do silničních povrchů. [43] 

Využití jemnozrnné či mleté strusky a popílků v silničním stavitelství není v České 

republice nijak významně rozšířené. Důvodem bývá většinou nedostatečná znalost 

charakteristik a původu vzniku daného materiálu, nebo předsudky, které k těmto 

materiálům obecně existují díky některým v minulosti realizovaným stavbám. V těchto 

případech buď použili nevhodný typ materiálů, nebo tento materiál nebyl správně 

charakterizován a nebyla sledována stálost jeho kvalitativních parametrů nebo se 

použitý materiál neupravil tak, aby se minimalizovaly či vyloučily jeho problematické 

vlastnosti. Příkladem takové situace je například negativní zkušenost s použitím 

nestmeleného materiálu na bázi strusky na dálnici D 47, kde došlo v důsledku 

objemových změn v násypových tělesech k narušení konstrukcí vozovky. Již se 

následně nerozlišuje, zda takový materiál byla například skutečně struska v podobě 

struskového kameniva ověřených vlastností nebo se jednalo o odval, kde v zásadě 

heterogenita materiálových složek může být mnohem větší. Zbytečně potom takové 

materiály končí na skládkách, i když by se daly využít při stavbě nových konstrukcí a 

třeba mohly přispět ke zlepšení pevnostních či protismykových vlastností konstrukcí 

vozovek. [44] Tato skutečnost by však neměla bránit v dalším zkoumání vlastností 

jednotlivých strusek a popílků a jejich používání do silničních staveb. 

1.5.1 Silniční betony 

Jeden z výzkumů se zabýval kombinací umělého kameniva vyrobeného ze vzduchem 

chlazené vysokopecní strusky s frakcemi 0/4 a 4/8 mm a mleté granulované 

vysokopecní strusky jako hydraulického pojiva. Jako aktivátor této latentně hydraulické 

látky bylo použito vodní sklo. Ve směsi nebyl vůbec použit cement. 

Vzorky byly zkoušeny po 7 a 28 dnech a výsledky ukázaly až překvapivě vysoké 

hodnoty pevnosti. Výroba bezcementového betonu má však svá specifika. Místo 

klasické míchačky je třeba použít kolovou míchačku, cihlářský hnětač apod., protože 

směs má tendenci, po přidání vodního skla, částečně peletizovat. Z toho vyplývá, že i 

výsledná konzistence směsi je úplně jiná než v případě směsi s portlandským 
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cementem – je mnohem více plastická. Do bednění je tedy nutné tuto směs aplikovat 

například pěchováním nebo jiným vhodným způsobem. [43] 

Jiný projekt zabývající se silničním betonem byl proveden v Rusku. Zaměřili se 

především na odolnost takového betonu proti působení CHRL a mrazu. Prvním 

důvodem pro takový výzkum pro ně byl fakt, že ošetření pozemních komunikací v zimě 

značně snižuje adhezní vlastnosti povrchu vozovky. Dalším motivem se stal nárůst 

množství výfukových plynů a tím také škodlivin, které kvůli nim působí na vozovku. 

Všechny tyto faktory, včetně mechanického namáhání vozidly, značně zkracují 

životnost vozovky. Jako pojivo zde byla použitá mletá vysokopecní struska aktivovaná 

křemičitanem sodným. Pevnost v tlaku této směsi byla 55,88 MPa zatímco pevnost 

v tlaku referenčního vzorku byla 51,42 MPa. 

Dále byly trámečky vloženy do různých roztoků simulujících chemické působení 

reálného prostředí. Jednalo se o roztoky MgSO4, Na2SO4 a FeSO4. Následně byly 

trámečky zkoušeny v tahu za ohybu. Výsledky ukázaly, že beton obsahující struskové 

pojivo v roztoku síranu sodného díky chemické reakci s hydroxidem vápenatým, 

prokazoval mnohem větší pevnost než beton s cementem. I po 3 letech dosáhl hodnoty 

13,88 MPa, zatímco referenční vzorek pouhých 8,01 MPa. Bylo tedy prokázáno, že 

silniční beton s tímto pojivem zvýší bezpečnost provozu v zimě a zároveň zvýší 

ekonomickou výhodnost cementobetonových krytů. [45] 

 

1.5.2 Směsi pro recyklaci za studena 

Recyklace v silničním stavitelství má mnoho podob. V zásadě její technologii však 

můžeme rozdělit na dva základní způsoby: 

• Využití materiálu vyrobeného drcením a tříděním stavebního demoličního 

odpadu 

• Recyklace konstrukční vrstvy přímo na místě 

První způsob zaručuje plnohodnotné využití odpadních materiálů, které mají vlastnosti 

odpovídající obvyklým požadavkům na materiály přírodní bez nutnosti změny 

technologie výroby. Výsledkem je stejný produkt jako bez recyklace. 

Druhý způsob recyklace vyžaduje speciální postupy a tím pádem i změnu technologie 

výroby. Tato metoda využívá původní materiál přímo z trasy, tudíž šetří náklady na 

dopravu. Jedná se o velmi efektivní způsob opravy vozovek. [46]  

Tato recyklace se provádí buď za horka nebo za studena. Recyklace za horka je 

určena pro stmelené asfaltové vrstvy a nemusíme při ní přidávat žádná hydraulická 

pojiva. Krycí vrstva vozovky se infrazářičem rozehřeje a následně se pomocí remixeru 



ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra silničních staveb 

Strusky a popílky jako alternativní hydraulická pojiva pro užití 
v dopravním stavitelství 

 
 

 
46 

 

dokonale promísí se všemi aditivy, která jsou do upravované konstrukce přidávána 

(např. kamenivo, asfalt, atd.). Tímto způsobem je docíleno zesílení vozovky a tím 

pádem i prodloužení životnosti asfaltového krytu. 

Recyklace za studena může být použita jak pro vrstvy krytu nebo horní podkladní 

asfaltovou vrstvu, tak i pro všechny další vrstvy podkladní. Je vhodná pro vrstvy 

stmelené i nestmelené. Patří mezi nejčastěji používané technologie recyklace, jelikož 

díky ní se dá využít 100 % recyklovaného materiálu pro úpravu vozovky a ušetří 

náklady nejen za materiál, ale také za jeho dopravu. V první fázi zemní fréza rozpojí 

stávající materiál, následně ho může obohatit o další materiály a pojiva a na závěr ho 

znovu položí. Pojiva se přidávají hydraulická (např. cement), asfaltová (asfaltová 

emulze, zpěněný asfalt) nebo jejich kombinace. Vozovku lze rozfrézovat i bez přidání 

pojiva, v druhém kroku přidat vhodné kamenivo odpovídajících vlastností a upravit 

podélný a příčný sklon výsledné směsi pomocí grejdru. [25] Schéma procesu je vidět 

na obrázku 13: 

 
Obrázek 13 Schéma recyklace za studena [47] 

 

Právě v této oblasti bylo použito pojivo na bázi vedlejších energetických produktů a 

jejich vlastnosti byly porovnávány s referenčními vzorky. Těmito výzkumy se zabývá 

tato kapitola. 

První z experimentů, který zde bude zmíněn, zkoušel směs obsahující jako plnivo 

kombinaci štěrkodrti frakce 0/32 a asfaltový R materiál frakce 0/11 v poměru 1:1, aby 

byla co nejpřesněji vystižena reálná směs používaná v praxi. Jako pojivo byl použit 

cement, vysokopecní struska v různém procentuálním zastoupení a asfaltová emulze 
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C60B7, jejíž dávkování bylo konstantní. Všechny strusky byly upraveny pomocí 

vysokorychlostního mletí. 

Na tělesech byly provedeny zkoušky, které vyžaduje TP 208 – nejdůležitější předpis 

pro recyklace za studena. V první části bylo zkoušeno 7 vzorků s různými druhy 

strusek. Nejlépe v porovnání s referenčním vzorkem dopadla směs D stmelená 1 % 

cementu a 4 % směsného pojiva složeného z vysokopecní granulované strusky 

původem z Třineckých železáren a speciální pojivové báze DASTIT®, která je 

založena na využití fluidního popílku a dalších přísad, které se upravují speciálním 

druhem mletí ve vzájemném poměru 50:50. Po 28 dnech byla její pevnost v příčném 

tahu nižší než u referenčního vzorku, avšak po 56 dnech dosáhla stejné hodnoty jako 

referenční vzorek.  

Moduly tuhosti byly měřené při 0 °C, 15 °C a 27 °C na vzorcích starých 56 dní. U všech 

směsí tuhost postupem času rostla. Jen u receptury B se vzduchem chlazenou 

vysokopecní struskou tuhost klesala. Nejlepších výsledků dostála opět struska 

vysokopecní granulovaná mletá.  

V druhé části se tedy blíže zkoumala právě tato směs s jiným množstvím jednotlivých 

příměsí a vznikly tak další 2 receptury – E a F. Všechny vzorky splnily minimální 

hodnoty pevnosti v příčném tahu a odolnosti proti vodě definované v TP 208, dokonce 

s velkou rezervou. Nejlépe ze všech receptur dopadla směs E s 1 % cementu, 3 % 

strusky a pojiva DASTIT®. Díky účinkům vody směs dále nabývala na pevnosti. Tato 

směs dopadla nejlépe i ve zkoušce lomové houževnatosti. Naopak nejhorší lomovou 

houževnatost měla směs B obsahující vzduchem chlazenou vysokopecní strusku. 

Zajímavým závěrem také bylo, že směs D se 4 % strusky z Třince a pojiva DASTIT® 

prokázala až o 30 % lepší odolnost proti šíření trhliny oproti referenčnímu vzorku.  

 

Graf 28 Lomová houževnatost jednotlivých vzorků s různým obsahem DASTITu [25] 
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Tento experiment z roku 2019 se zabýval i finanční analýzou těchto pojiv z odpadů 

vedlejšího energetického průmyslu. Na cenu má samozřejmě vliv mnoho různých 

faktorů. Kromě použitého pojiva také tloušťka konstrukce nebo její umístění. 

Výsledkem bylo zjištění, že cena za tunu cementu je cca jednou tolik vysoká než cena 

za 1 tunu strusky. I s připočítáním ceny pojiva DASTIT® modelový příklad prokázal 

finanční výhodnost zvolených variant. [25] 

Jiný projekt zabývající se přidáváním alternativních pojiv do podkladních vrstev 

vozovky, použil dva různé zdroje strusky, která byla upravena pomocí mechano-

chemické aktivace na velmi jemný filer. Pojivo AP-SK bylo složeno převážně 

z ocelářské strusky chlazené vzduchem z lokality Kladno a pojivo AP-SO tvořila 

vysokopecní struska z lokality Ostrava. Stejně jako v předchozím experimentu byly 

prováděny zkoušky dle TP 208 definující požadované vlastnosti pro technologii 

recyklace za studena – pevnost v příčném tahu, odolnost vůči vodě, pevnost v tlaku a 

odolnost vůči vodě a mrazu. 

V první fázi byly zkoušeny směsi s částečnou nebo úplnou náhradou cementu, 

následně byla pojiva modifikována pomocí vápenného hydrátu, který pomohl 

nastartovat hydraulické reakce. 

Tabulka 10 Složení zkušebních vzorků pro recyklaci za studena [24] 
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Pevnosti v příčném tahu 1. fáze zobrazuje následující graf. 

 

 
Graf 29 Pevnost v příčném tahu vzorků s různým obsahem cementu a strusky [24] 

 

Je zde vidět, jak je nevhodné zcela nahrazovat cement odpadním materiálem. 

Hydraulicky stmelené směsi s AP-SK vykazovaly minimální pevnost a při styku s vodou 

výrazně degradovaly v čase. Pouze kombinace referenčního pojiva a AP-SO v poměru 

1:4 přinesla uspokojivé výsledky. Její pevnost po 7 dnech byla sice nižší než u 

referenční směsi, avšak pevnost po dalších 7 dnech, kdy byla tělesa uložena ve vodě, 

byla srovnatelná s referenční směsí.  

Druhá fáze se zaměřila výhradně na posouzení strusky z lokality Kladno s přidáním 

vápenného hydrátu jako alkalického aktivátoru. Provedení této mechanicko-chemické 

reakce bylo zvoleno na základě zkušeností s alternativními pojivy na bázi fluidních 

popílků jako je například již dříve zmíněný DASTIT®. 

 
Graf 30 Pevnost v příčném tahu vzorků s různým obsahem vápenného hydrátu a strusky [24] 
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Z grafu 31 vyplývá výrazné zlepšení příčného tahu po přidání vápna. I vzorky s plnou 

substitucí cementu vykazovaly mnohem lepší výsledky. I když byly hodnoty vyšší nežli 

bez vápenného hydrátu, stále nebyly srovnatelné s vlastnostmi referenčního vzorku. 

Na pevnost v tlaku a odolnost proti mrazu byly zkoušeny směsi typu KSC s AP-SK, kde 

bylo nahrazeno 10 % pojiva vápnem a to bez a v kombinaci s cementem. 

 
Graf 31 Pevnost v tlaku a odolnost proti mrazu a vodě [24] 

 

Opět je vidět, že úplná náhrada cementu není vhodná, jelikož značně snižuje pevnostní 

vlastnosti. Na druhou stranu byl díky vápennému hydrátu eliminován pokles pevnosti 

po zmrazovacích cyklech. Nejzajímavější výsledky však přineslo pojivo AP-SK 

v kombinaci s cementem. Navržená směs dosahovala cca 85 % pevnosti referenční 

směsi a vyhověla podmínkám technických předpisů na pokles pevnosti po 

zmrazovacích cyklech. Nárůst pevnosti byl však pomalejší než u referenčního vzorku. 

Zároveň bylo prokázáno i výrazné snížení nasákavosti. Výzkum tedy ukázal možné 

použití těchto alternativních pojiv a otevřel cestu dalším podrobnějším výzkumům na 

toto téma. [24] 

Na ČVUT v Praze dále proběhl velmi komplexní průzkum o použití popílků do směsi 

recyklace za studena. Pro jejich přípravu byl použit tříděný R materiál frakce 0/11, u 

kterého byl zjištěn průměrný obsah asfaltu ve výši 6,3 % hm., asfaltová emulze C60B7 

a struskový cement CEM II/B–S 32,5R. Fluidní popely a popílky tvořily vždy 3–15 % 

hm. výsledné směsi. Zkušební válcová tělesa byla skladována na vzduchu a následně 

u nich byla zkoušena pevnost v příčném tahu a modul tuhosti. 

I tento experiment potvrdil, že k největšímu nárůstu pevnosti dochází v průběhu 

prvních sedmi dní zrání. S tím může souviset i velký nárůst hydratačního tepla a tím 

pádem i vznik smršťovacích trhlin. Dalším zajímavým poznatkem je výrazný vliv na 

pevnostní a deformační parametry testovaných směsí vlivem spolupůsobení malého 

množství cementu a popílku. Z porovnání testovaných vzorků a referenční směsi lze 

odvodit, že částečná náhrada cementu by mohla být možná. 
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Graf 32 Modul tuhosti vzorků s obsahem popílků různého původu [48] 

 

Graf 33 Modul tuhosti vzorků s obsahem popílků různého původu II [48] 

Dále byl zkoumán vliv mechanické aktivace fluidních popílků pomocí 

vysokorychlostního mletí materiálu. Všechny směsi s mechanicky aktivovaným 

popílkem prokázaly lepší pevnost v příčném tahu i lepší modul tuhosti. Průměrně sice 

muselo být do směsi přidáno cca o 0,3 % více vysokorychlostně namletého popílku, ale 

je to jen minimální rozdíl vzhledem ke zlepšení vlastností výsledného materiálu. 

Zjištěn byl i pozitivní vliv na odolnost materiálu proti vodě. Ještě lepší výsledky 

dosahovaly směsi s mechanicky aktivovanými popílky. Zlepšení bylo v rozmezí 5–
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30 %. Je však třeba brát ohled na to, že testování vodní citlivosti dle TP 208 

nezahrnuje účinky dlouhodobé vody a je ho tak třeba brát trochu s rezervou. 

Dalo by se očekávat, že poměrně vysoká nasákavost fluidních popelovin povede 

ke zhoršení odolnosti proti mrazu a vodě. Nesmíme však opomenout přítomnou 

asfaltovou emulzi, která na to jistě též měla pozitivní vliv. Zároveň se ukázalo, že 

popílek v testovaném dávkování zvyšuje teplotní citlivost. Tento problém se však dá 

snadno vyřešit přidáním malého množství cementu nebo mechanickou aktivací. [48] 

 

Graf 34 Odolnost vůči vodě a mrazu a teplotní citlivost vzorků s různými popílky [48] 

 

Během výzkumu je nutné přihlédnout i k ekologickým aspektům takové směsi a toho 

bylo docíleno pomocí výluhových testů. Laboratorně je výluh nebezpečných látek 

simulován difúzními zkouškami, při kterých sledujeme dlouhodobé působení vody z 

hlediska chemického (obsah analytů ve výluhu) a mechanického (obsah odloučeného 

pevného podílu). Výsledky odhalily, že ve směsích s fluidními popílky se nachází 

mnoho síranu a arsenu. U všech pozorovaných směsí vykazovala voda z výluhů 

zásadité pH pohybující se v intervalu od 8,0 - 11,0, přičemž hodnoty pH narůstaly v 

průběhu 14 dnů trvání testu. Následně docházelo k mírnému poklesu. Výluhy 

z konstrukcí obsahující fluidní popílky tedy můžou způsobit kontaminaci podzemní, 

možná i povrchové vody. Ukázalo se, že schopnost vyluhování arzenu závisí na 

charakteru popílku a pH, přičemž v kyselých popílcích jeho vyluhovatelnost roste se 

vzrůstajícím pH, u alkalických popílků je opačný trend. Nicméně laboratorní postupy 

nemusí odpovídat podmínkám in-situ. Do budoucna by bylo dále vhodné provést 

dlouhodobé polní výluhové testy. [48] 



ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra silničních staveb 

Strusky a popílky jako alternativní hydraulická pojiva pro užití 
v dopravním stavitelství 

 
 

 
53 

 

1.5.3 Substituce zemin 

Fluidní popílky a jejich latentně hydraulické vlastnosti se dají využít i pro úpravu a 

stmelení lokálních zemin, jak dokazuje následující studie. V první fázi zde byla 

zkoušena substituce recyklovaných materiálů určených pro další využití v konstrukci 

vozovky. Pro tyto účely byla zvolena substituce staré cementové stabilizace (RCZ) 

získané z rekonstrukce dálnice D1 72 km. Tento materiál byl z 25 % - 50 % nahrazen 

popílkem z elektráren Mělník (křemičitý), Ledvice a Tisová (fluidní popílky).  

Z grafu 35 je zřejmé, že už referenční směsi s přídavkem cementu vykazovala velmi 

nízké pevnosti po zmrazovacích cyklech a v tomto ohledu by ji nejspíš nebylo příliš 

vhodné použít v praxi. Zlepšení pevnostních parametrů tedy bylo zjištěno u všech 

zkoušených vzorků. Rozhodujícím se stalo měření po zmrazovacích cyklech. Popílek 

z elektrárny Mělník, který vznikl z klasického spalování, měl na pevnost velmi negativní 

vliv. Jeho velká nasákavost vedla k porušení těles během zmrazování a tím pádem 

k poklesu odolnosti vůči účinkům vody a mrazu. Podobné výsledky byly získány i u 

fluidního ložového popílku z Tisové. 

Největší přínos se projevil u fluidního úletového popílku z Tisové a u ložového popílku 

z Ledvic. Pevnost po 28 dnech byla trojnásobná až čtyřnásobná oproti referenční 

směsi bez popílků a odolnost vůči mrazu a vodě téměř dosáhla požadovaných 85 % 

pevnosti po 28 dnech. Bez přídavku cementu materiál prokázal lepší pevnostní 

vlastnosti, ale uspokojivá odolnost vůči mrazu a vodě nastala teprve až po přidání 3 % 

tohoto hydraulického pojiva.  

Velkým přínosem se stalo i částečné vylehčení celé konstrukce, kdy objemová 

hmotnost klesla o cca 12 %.  

 

Tabulka 11 Vlastnosti recyklovaných zemin nahrazených popílkem [49] 
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Graf 35 Pevnost v tlaku, odolnost proti mrazu a vodě recyklovaných zemin nahrazených popílkem [49] 

 

Pro potvrzení předchozích výsledků byly vybrané popílky aplikovány i pro substituci 

přírodního materiálu, kdy byla použita dříve navržená směs jílovitého písku Z-SC, 

stmeleného 6 % cementu. Jílovitý písek byl opět nahrazen 50 % fluidních popílků 

z elektráren Tisová a Ledvice. I v tomto případě je patrný výrazný nárůst pevnostních 

charakteristik a odolnosti vůči vodě a mrazu. Jako naprosto nevhodný se však ukázal 

fluidní ložový popílek Tisová. Přispěl k degradaci směsi a k velkému poklesu pevnosti 

v tlaku po 28 dnech a odolnosti vůči vodě a mrazu. Zbylé dva popílky se však jeví jako 

velmi dobrá a kvalitní náhrada za přírodní materiál tohoto typu. 

 
Tabulka 12 Vlastnosti jílovitého písku nahrazeného popílkem [49] 

 

Na závěr byl ještě ověřován vliv obsahu popílků na objemovou stálost daných směsí. U 

směsí popílku a zeminy stmelené cementem nedošlo k žádným objemovým změnám 

po celou dobu sledování. Oproti tomu u samotného ložového popílku z Ledvic 

stmeleného cementem byly pozorovány objemové změny, které nebyly ukončeny ani 

po 100 dnech, kdy bylo pozorování zastaveno. Obdobné chování bylo pozorováno i u 
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produktů klasického spalování původem z Mělníku. Výsledky jasně deklarují vhodnost 

kombinace zeminy a popílku. 

 
Graf 36 Pevnost v tlaku, odolnost proti mrazu a vodě jílovitého písku nahrazeného popílkem [49] 

 

Celkově z této studie vyplývá, že vzhledem k vlivu původu popílku a jeho 

produkovanému množství z jedné elektrárny, je tato substituce nejlépe využitelná na 

menších regionálních stavbách. Aplikace na menších stavbách navíc do jisté míry 

eliminuje případnou nehomogenitu materiálu, která se může v průběhu času měnit. [49] 

Jiná práce se zabývala spojením zeminy, výztužných vláken a elektrárenského popílku. 

V případě zásypů a obsypů je největší výhodou popílku zřejmě jeho nízká objemová 

hmotnost. Oproti běžné zemině dojde ke snížení objemové hmotnosti materiálu o cca 

800 kg/m3 a tím pádem k redukci zemního tlaku o cca 40 %. Inkluze výztužných vláken 

zároveň zvýší únosnost materiálu, který lze s výhodou použít k zásypu v prostoru za 

zárubní zdí nebo k jiným účelům. 

Na výrobu vzorků byl použit popílek z odkaliště Mělnické elektrárny. Polypropylenová 

vlákna byla zkrácena tak, aby dosahovala délky 12,5 mm a mohla tak být umístěna do 

zkoušecích přístrojů. Detail výztužného vlákna a zrn popílku je na obrázku 14. 

 
Obrázek 14 Detail výztužného vlákna a zrn popílku [50] 
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Na začátku byla provedena zkouška zhutnitelnosti Proctor standard. Každá ze tří 

vrstev tedy byla hutněna 25 údery pěchem o hmotnosti 2,5 kg. Nevyztužený vzorek 

dosáhl maximální objemové hmotnosti při vlhkosti 22 %. Vyztužený vzorek má 

optimální vlhkost rovnu 24 %. 

 
Graf 37 Objemová hmotnost závislá na vlhkosti zemin s a bez výztužných vláken [50] 

 

Následně byly vzorky podrobeny zkoušce CBR, která zkoumá odpor zeminy proti 

pronikání válcového penetračního trnu s plochou hlavou. Zaznamenává se zatížení na 

trnu ve stanovených hodnotách penetrace, a to po každém 0,5mm přírůstku. Vynesená 

křivka, která zobrazuje vztah síly a penetrace, se porovnává se standardním typem 

křivky. Hodnota CBR se udává jako procento ze standardní hodnoty. Ukázalo se, že ke 

zvyšování pevnosti dochází pouze do obsahu 2,5 % výztužných vláken, vyšší obsah 

pevnost snižuje. Vzorek bez vláken dosáhl hodnoty 20 % CBR, po přidání vláken 

hodnota narostla o dalších 10–20 %. Testování na krabicovém smykovém přístroji 

zase dokázalo, že přidání PP vláken do popílku zlepšilo smykové parametry materiálu, 

a to jak soudržnost, tak úhel vnitřního tření. Můžeme tedy vidět, že popílek lze uplatnit 

v kombinaci s jinými výztužnými materiály pro velmi efektivní vylepšení zemin následně 

použitých například do násypů či obsypů kolem silniční komunikace. [50] 
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2 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

2.1 Úvod 

V experimentální části byly navrženy a připraveny cementové pasty s vybraným typem 

strusky a popílků s různými poměry substituce cementu CEM I 42,5R. Vodní součinitel 

byl u většiny vzorků konstantní hodnoty a vycházel z požadavků normy ČSN EN 

15167-1 a stanovení indexu účinnosti strusky a popílku jako náhrady za portlandský 

slínek. Pro každou variantu bylo vyrobených 6 trámečkových těles o rozměrech 

40x40x160 mm. Zkoušky byly prováděny po 7 a po 28 dnech zrání ve vodě. Hlavním 

cílem bylo prozkoumat vliv na vlastnosti malty a posoudit aktivitu těchto alternativních 

pojiv během prvního měsíce od vyrobení pomocí destruktivních pevnostních zkoušek a 

nedestruktivní zkoušky rezonanční metodou.  

Tato kapitola popisuje a definuje postupy jednotlivých procesů, použité metody, druhy 

zkoušek a následné vyhodnocení a prezentace dosažených výsledků. 

2.2 Použité experimentální metody 

2.2.1 Rezonanční metoda 

Díky této metodě dokážeme pomocí dynamického buzení určit vlastní frekvenci vzorku. 

Na základě těchto frekvencí a rozměrů laboratorních vzorků potom můžeme určit 

Youngův modul pružnosti. Jedná se o rychlé a nedestruktivní měření, z čehož vyplývá, 

že zkoušený vzorek můžeme dále použít pro zkoušky destruktivní, zkoušky pevnostní. 

Další modul pružnosti lze určit z vlastní frekvence ohybu a kroucení. Tento modul 

pružnosti slouží ke kontrole správnosti výpočtu. 

Měření bylo provedeno na Fakultě Stavební ČVUT v Praze v laboratoři katedry 

mechaniky. Rezonanční odezvu vzorku snímá měřící sestava Brüel&Kjær 4519-003, 

kmitání vybuzuje rázové kladívko Brüel&Kjær 8206. Snímače byly na vzorky 

upevňovány pomocí vosku. Měřící ústředna Brüel&Kjær typ 3560-B-X12 potom 

zaznamenává přijaté signály do frekvenční oblasti použitím rychlé Fourierovy 

transformace. Vše je připojeno do řídícího počítače se softwarem PULSE LabShop, 

který vypočítá přenosovou funkci jako podíl odezvy k budicí síle, viz obrázek 15. 
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Obrázek 15 Sestava rezonanční metody 

 

Na každém vzorku bylo provedeno měření ve dvou různých směrech – podélném a 

příčném. Pro tato měření byly použity následující konfigurace snímače a směru buzení 

– viz obrázek 17 a 16. 

 
Obrázek 16 Schéma měření podélné frekvence 

 

Vzorek se vždy uložil tak, aby se dotýkal pouze podložky nikoli stolu. V dalším kroku se 

snímač pomocí vosku umístil na požadované místo na vzorku, dle typu měření. Po 

zapnutí záznamu měření v softwaru se provedlo pět úderů kladívkem na opačnou 

stranu vzorku, aby byly eliminovány případné chybné hodnoty vlastních frekvencí. 

Zanesené hodnoty každého rázu se průměrují a při zanesení chybného rázu je nutné 
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tento poslední úder odstranit. Na závěr proběhlo zaznamenání první a druhé vlastní 

frekvence vzorku. 

 

 
Obrázek 17 Schéma měření kroutivé frekvence 

 

Výstupem je zde funkce frekvenční odezvy, kde vrcholky představují právě vlastní 

frekvence. Když měříme podélnou frekvenci, tak každý vrcholek symbolizuje jednu 

z frekvencí. Při druhém měření najdeme ohybové frekvence na lichých pozicích, 

zatímco kroutivé frekvence na pozicích sudých. Správně provedené měření poznáme 

tak, že vrcholky grafu jsou jasně definovány. Pokud je v grafu místo toho více lokálních 

maxim, je třeba měření opakovat. 

 

 
Obrázek 18 Výstup měření z programu PULSE Labshop 
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Výsledky tohoto měření bývají relativně přesné s maximální odchylkou ± 2 %. Přímým 

výstupem této metody jsou vlastní frekvence jednotlivých vzorků. Abychom z nich 

získali moduly pružnosti, je nutno provést sérii výpočtů zahrnující také rozměry a 

hmotnost jednotlivých zkušebních vzorků. 

 

Podélný modul pružnosti 

𝐸𝑑, 𝑙 = 𝐷𝑚𝑓1
2 

kde:  

Ed, l = podélný dynamický modul pružnosti [Pa]  

m = hmotnost vzorku [kg]  

f1 = podélná vlastní frekvence vzorku [Hz]  

D – získáme ze vztahu: 

𝐷 = 4𝐿/𝑡𝑏 

kde:  

L = délka vzorku [m]  

t = výška vzorku [m]  

b = šířka vzorku [m] 

 

Příčný modul pružnosti 

𝐸𝑑, 𝑝 =  
0,9462𝑚𝑙3𝑓𝑝2𝑇1

𝑏𝑡3
 

kde:  

Ed, p = příčný dynamický modul pružnosti [Pa]  

m = hmotnost vzorku [kg]  

L = délka vzorku [m]  

fp = vlastní ohybová frekvence [Hz]  

T1 = korekční součinitel  

b = šířka vzorku [m] 

 t = výška vzorku [m] 
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Právě tyto dva moduly pružnosti se navzájem porovnají a jejich rozdíl by neměl 

přesáhnout hodnotu 2 %. Vzorky touto metodou nebyly nijak porušeny, a proto se 

mohly použít v následujících pevnostních zkouškách, které byly provedeny na Fakultě 

Stavební ČVUT v Praze v silniční laboratoři. [15] 

 

Smykový modul pružnosti 

𝐺𝑑 =  
4𝐿𝑚𝑓𝑡

2

𝑏𝑡
 

𝐵

1 + 𝐴
 

kde:  

Gd = smykový dynamický modul pružnosti [Pa]  

m = hmotnost vzorku [kg]  

L = délka vzorku [m]  

ft = vlastní kroutivá frekvence [Hz]  

b = šířka vzorku [m]  

t = výška vzorku [m] 

 

2.2.2 Pevnost v tahu za ohybu 

Vždy se jako první na trámečku provedlo měření pevnosti v tahu za ohybu a to 

s využitím odpovídajícího lisu v silniční laboratoři. Byl použit princip tříbodového ohybu. 

Vzorek je v takovém případě umístěn na podpory vzdálené od sebe 100 mm. Ve středu 

tohoto rozpětí je vzorek zatěžován bodovou silou konstantní rychlostí 1 mm/min. Tato 

síla vyvolá napětí uvnitř materiálu vedoucí ke křehkému lomu a rozdělení trámku na 

dvě poloviny. 
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Obrázek 19 Schéma měření pevnosti v tahu za ohybu 

 

  
Obrázek 20 Měření pevnosti v tahu za ohybu 

 

Ve všech případech byl pozorován křehký lom uprostřed rozpětí podpor. Pevnost 

v tahu za ohybu byla spočtena dle vzorce: 

𝑓𝑐𝑓 =  
3𝐹𝑙

2𝑏ℎ2
 

Ve kterém F je maximální zatěžovací síla, l je vzdálenost mezi podporami a b, h jsou 

rozměry prvku. 

Jelikož každá sada byla tvořena třemi vzorky, tak mohla být výsledná hodnota 

zatěžovací síly zprůměrována pro získání finálního výsledku. Optimální je z hlediska 
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získání co nejpřesnějšího výsledku v případě této zkoušky pracovat vždy lépe s šesti 

zkušebními vzorky. 

 Vzniklé poloviny původních trámečků, v důsledku zkoušky pevnosti v tahu za ohybu, 

byly následně využity pro zjištění pevnosti v prostém tlaku, které se s ohledem k 

očekávaným hodnotám stanovily na odlišném lisu. 

 
Obrázek 21 Rozpůlené vzorky po zkoušení pevnosti v tahu za ohybu 

 

2.2.3 Pevnost v tlaku 

V poslední fázi experimentů byla provedena zkouška pevnosti v tlaku, která má 

zásadní vliv na výslednou použitelnost materiálu ve stavební praxi. Jako v předchozím 

případě se jedná o zkoušku destruktivní prováděnou v lisu. Princip metody spočívá 

v tom, že se do zkušebního vzorku vnáší jednoosé tlakové napětí tak dlouho, dokud 

materiál už není schopen ho dále přenášet a rozdrtí se. Kontaktní plocha vzorku má 

rozměr 40 x 40 mm. 

 
Obrázek 22 Schéma měření pevnosti v tlaku 

 

Výsledkem měření jsou průběhy síly a deformace v čase. Pevnost v tlaku definuje 

vztah: 

𝑓𝑐 = 𝐹/𝐴𝑐 
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kde F je maximální dosažená síla a Ac je kontaktní plocha, v tomto případě 160 mm2. 

  
Obrázek 23 Měření pevnosti v tlaku 

 

Výsledky všech šesti vzorků od každé sady byly zprůměrovány pro získání co 

nejpřesnějšího výsledku. Všechny vzorky se porušily vyhovujícím způsobem. 

2.3 Použité materiály 

Základem všech vzorků je cement CEM II 42,5R a voda. Jedná se tedy o cementové 

malty neobsahující žádné kamenivo ani písek. Dále byly do směsi přidávány různé 

druhy strusek a popílků, pokaždé v jiném poměru a to od 30% až po 70% náhradu 

cementu. V následujících kapitolách jsou popsány dostupné informace o těchto 

materiálech. 

2.3.1 Cement 

Ve všech zkušebních vzorcích byl použit stejný druh cementu – CEM II/A-S 42,5R 

z cementárny CEMEX. Jedná se o portlandský struskový cement, který má 

garantovanou minimální pevnost v tlaku 42,5 MPa po 28 dnech a minimální počáteční 

pevnost 20 MPa po 2 dnech. V referenčním vzorku tvoří tento cement 100 % pojiva. 

Pro další porovnání byl vyroben ještě zkušební vzorek se 100% obsahem cementu 

CEM I 42,5R z cementárny Radotín, který má zvýšenou počáteční pevnost a je bez 

dalších přísad, které by jinak mohly ovlivnit interakci mezi cementem a ostatními 

aditivy. Na této druhé referenční pastě byly zkoumány pouze pevnostní parametry. 
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Požadovaná pevnost v tlaku 42,5 MPa po 28 dnech byla na obou referenčních 

vzorcích dosažena.  

 

Technické parametry CEM II/A-S 42,5R CEMEX 

 
Tabulka 13 Technické parametry CEM II/A-S 42,5R CEMEX 

 

Technické parametry CEM I 42,5R Radotín 

 
Tabulka 14 Technické parametry CEM I 42,5R Radotín 
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2.3.2 Voda 

K přípravě všech vzorků byla použita běžná kohoutková voda bez dalších přísad. Tato 

voda vyhovovala v době přípravy (výroby) zkušebních malt všem podmínkám 

stanoveným vyhláškou č. 252/2004 Sb. 

2.3.3 Fluidní popílek a vysokopecní struska Kladno 

Vlastnostmi a vlivem těchto materiálů na výrobu betonové směsi se zabýval projekt 

Inovativní technologie využití anorganických průmyslových odpadů nebo vedlejších 

produktů. Jejich měrný povrch je následující: 

Vzorek 
Měrný povrch 

(m2/kg) 
Poznámka 

Vysokopecní struska Kladno 305 Prošlo desintegrátorem 

Vysokopecní struska (granulovaná) Třinec 600 Prošlo desintegrátorem 

Fluidní popílek Kladno 905 Prošlo desintegrátorem 

Fluidní popílek Kladno 776 Neupravený a nemletý 

Úletový popílek Mělník 150 Neupravený a nemletý 

Tabulka 15 Měrný povrch strusek a popílků 

 

Vzorek 
Měrná hmotnost 

(kg/m3) 
Poznámka 

Vysokopecní struska Kladno 2932 Prošlo desintegrátorem 

Vysokopecní struska (granulovaná) 

Třinec 

2856 Prošlo desintegrátorem 

Fluidní popílek Kladno 2061 Neupravený a nemletý 

Úletový popílek Mělník 2023 Neupravený a nemletý 

Tabulka 16 Měrná hmotnost strusek a popílků 

Výše zmíněný projekt prokázal příznivý vliv této strusky v kombinaci s popílkovým 

pojivem DASTIT® na pevnostní vlastnosti směsi a to i při 70 % substituci cementu 

CEM I. Vzorky obsahující jako náhradu cementu pouze kladenskou vysokopecní 

vzduchem chlazenou strusku také obsahovaly relativně dobré a vyrovnané výsledky 

v tlakové a ohybové pevnosti. [51] 

2.3.4 Popílek Mělník 

Elektrárna Mělník leží cca 13 km od soutoku Labe s Vltavou a v dnešní době upravuje 

zbytky po spalování na certifikované stavební materiály pro stavební průmysl a 

rekultivace. Díky tomu se velmi blíží bezodpadové technologii. 
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Popílek z elektrárny Mělník obsahuje dostatečné množství tavících oxidů, což dává 

předpoklad úspěšného slinování v žáru. Jako jeden z mála popílků na trhu vyhovuje 

požadavkům norem. 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO MnO K2O Na2O SO3 

57,3 29,3 5,1 1,7 2,2 1,4 0,0 1,6 0,1 0,1 

Tabulka 17 Chemické složení popílku Mělník 

 
Graf 38 RTG analýza popílku Mělník 

 

Chemické a mineralogické složení popílku závisí na způsobu spalování. Jelikož je 

v Mělnické elektrárně prováděno ve vysokoteplotním kotli, obsahuje především křemen 

a mullit. Patrná je též amorfní skelná fáze, jejíž přítomnost je dokázána typickým 

obloukovitým prohnutím difrakční křivky. [52] 

2.3.5 Vysokopecní struska Třinec (Třinecké železárny) 

I Třinecké železárny se soustředí na využití velkoobjemových odpadů vznikajících 

zejména při výrobě surového železa a oceli. V minulosti odkládaly nezpracované části 

na haldu, ale v současné době kromě strusky zpracovávají i hutní suť, vysokopecní a 

konvertorové kaly a v neposlední řadě i strusku dříve odloženou na haldu. Zpracované 

hutní odpady se využívají jak v jejich vlastní výrobě, tak i pro externí odběratele, 

zejména ve stavebním průmyslu. Zpracování odpadů má pro železárny převážně 

ekonomický význam. Nelze však pominout ani pozitivní přínos na životní prostředí. 

Složení strusky závisí především na vysokopecní vsázce a režimu provozování vysoké 

pece. Z hlediska pojivových vlastností strusky jsou nejvýznamnější oxidy SiO2, Al2O3, 

CaO a MgO. Z chemických vlastností je zase nejdůležitější její zásaditost. Čím je totiž 
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struska kyselejší, tím rychleji při chlazení vzrůstá její viskozita. Zásadité strusky tedy 

lépe krystalizují, ale hůře granulují. [43] 

 

SiO2 Al2O3 CaO MgO FeO MnO TiO2 CaS 

36 % 10 %  39 % 12 % 0,5 % 0,4 % 0,7 % 1,4 % 

Tabulka 18 Chemické složení strusky z Třinecké železárny 

2.4 Zkušební vzorky 

Pro zkušební účely byly vyrobeny vzorky standardních rozměrů 40×40×160 mm. Bylo 

navrženo 16 různých receptur a od každé receptury bylo zkoušeno 6 trámečků. 

I s referenční směsí se 100% obsahem cementu bylo celkem otestováno 108 vzorků. 

První polovina trámečků byla vyzkoušena po 7 dnech zrání ve vodní lázni, druhá 

polovina byla odzkoušena po 28 dnech. 

2.4.1 Výroba vzorků 

Zkušební vzorky byly vyrobeny v  laboratořích na Fakultě stavební ČVUT v Praze ve 

více etapách. Vodní součinitel byl stanoven 0,5 u většiny vzorků, a to v souladu 

s požadavky ČSN EN 15167-1 [53]. Jen u past KV5 a KV6 byl vodní součinitel 

zredukován kvůli zlepšení konzistence na 0,40 a 0,45. U referenční směsi s CEM I 

42,5R Radotín byl zvolen normový vodní součinitel 0,35 pro cementové pasty, 

v případě referenční směsi s CEM II 42,5R CEMEX se naopak zvolil vodní součinitel 

shodný s většinou cementových malt. 

 

 
Tabulka 19 Složení jednotlivých past 

 

Napřed bylo naváženo příslušné množství cementu a alternativních pojiv s přesností 

± 2 g. Tyto suché složky byly důkladně promíchány v elektrickém míchadle 
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s nástavcem pro maltu a po cca 3 minutách byla do směsi postupně přidávána voda. 

Mokré míchání trvalo minimálně další 3 minuty. Pokud po této fázi míchání směs 

nevykazovala žádné známky hrudek, nečistot nebo nezvlhčených částí cementu či jiné 

přísady, tak byla uložena do předem očištěných a vymazaných trojforem na zkušební 

trámečky 40x40x160 mm a pomocí špachtle urovnána. Po naplnění byly formy 

setřeseny nakloněním a popuštěním na stůl za účelem odstranění možných 

vzduchových bublin, které v maltě během ukládání mohly vzniknout. Nakonec byly 

vzorky zarovnány dle okrajů formy do roviny a uloženy v pokojové teplotě cca 22 °C. 

Odformování proběhlo vždy druhý den od jejich výroby. Následně byly zkušební 

trámečky uloženy do dvou plastových nádob a zality kohoutkovou vodou až do úplného 

ponoření. Materiály s příměsí strusek a popílků vykazují totiž lepší vlastnosti při 

dostatečném přístupu vody pro hydrataci. Vzorky zrály v místnosti s průměrnou 

teplotou cca 23 °C. 

  
Obrázek 24 Výroba vzorků 

2.5 Výsledky experimentů 

V této kapitole budou popsány výsledky všech provedených zkoušek. Většina hodnot 

byla získána pomocí aritmetického průměru naměřených hodnot.  

2.5.1 Objemová hmotnost 

První porovnávanou veličinou byla objemová hmotnost jednotlivých past. 

 

 
Tabulka 20 Hodnoty objemové hmotnosti past po 7 dnech zrání 
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Dle naměřených hodnot a grafu 39 je patrné, že přidání alternativní pojiv nijak výrazně 

neovlivnilo objemovou hmotnost materiálu. Všechny výsledky se pohybují okolo 

referenční hodnoty. Pasta KV3 s 50% příměsí granulované strusky z Třince a pasta 

KV8 se 70% náhradou cementu struskou a popílkem z Kladna dokonce dosáhla vyšší 

objemové hmotnosti než referenční směs. V případě pasty KV3 lze tuto skutečnost 

s ohledem k přítomnosti granulované vysokopecní strusky do jisté míry očekávat. 

V druhém případě nelze toto zvýšení objemové hmotnosti vysvětlit. 

  
Graf 39 Objemová hmotnost vzorků po 7 dnech zrání 

 

2.5.2 Rezonanční metoda 

Na základě měření a vážení vytvořených trámečků mohla být provedena rezonanční 

zkouška a díky ní vypočítány moduly tuhosti. Nejprve budou prodiskutovány výsledky 

jednotlivých měření, poté bude shrnut celý průběh. 

 

 
Tabulka 21 Hodnoty Youngova modulu pružnosti po 7 dnech zrání 

 

 

 
Tabulka 22 Hodnoty smykového modulu pružnosti po 7 dnech zrání 
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Tabulka 23 Hodnoty Youngova modulu pružnosti po 28 dnech zrání 

 

 

 
Tabulka 24 Hodnoty smykového modulu pružnosti po 28 dnech zrání 

 

Naměřené hodnoty z tabulek 21-24 ukazují, že tentokrát obsah přidaných pojiv výrazně 

ovlivňuje vlastnosti materiálu. Smykový modul pružnosti projevuje podobný průběh jako 

Youngův modul pružnosti. Nejhorší vliv na modul pružnosti měla 50% substituce 

fluidním mletým popílkem z elektrárny Kladno a také 50% substituce vysokopecní 

struskou z Kladna. Když však byly tyto dvě přísady ve vzorku obsaženy zároveň, 

neprojevil modul pružnosti tak velký propad. Podobný pokles nastal i u vzorků se 70% 

přídavkem granulované mleté strusky z Třince a s 50% náhradou úletovým popílkem z 

Mělníku. Největší rozdíl od referenčního vzorku činil 41,9 %.  

Po sedmi dnech zrání žádná pasta nedosáhla vyššího modulu pružnosti než vzorek 

referenční. Nejvíce se mu přiblížily varianty KV9, KV11 a KV13, kde se rozdíl 

pohyboval mezi pouhými 2–3 %. Všechny tyto pasty obsahovaly 30 % substituce 

cementu. Nejvyšší hodnoty dosáhl vzorek KV9 obsahující popílek a strusku z Kladna 

v poměru 75:25. Jeho smykový modul pružnosti byl dokonce vyšší než u referenčního 

vzorku. 

Po 28 dnech zrání se u většiny vzorků projevil konstantní růst modulu pružnosti. Kromě 

vzorku KV8, který naopak dosáhl menšího modulu pružnosti než před tím. K pastám 

blížící se hodnotám referenčního vzorku se přidaly ještě pasty KV3 a KV14, u kterých 

nastal prudký nárůst modulu pružnosti. Vzorky KV14 a KV13 dokonce po této době 

dosáhly vyššího modulu pružnosti než vzorek referenční. 

V tomto testu si tedy jednoznačně nejlépe vedla granulovaná mletá struska z Třince, 

jelikož byla ve 3 z 5 směsí s hodnotami nejvíce se blížících či přímo přesahujících ty 

referenční. Vzorek KV13 s 30 % obsahem této strusky dosáhl vůbec nejvyšší hodnoty 

modulu pružnosti – 19,29 MPa, což je o 0,21 MPa více než vzorek referenční ze 

směsného cementu CEM II 42,5R. Nejpřekvapivější je však nárůst modulu pružnosti u 

vzorku KV14, který obsahoval 70 % náhrady cementu granulovanou struskou z Třince. 
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Po 7 dnech vykazoval jednu z nejhorších hodnot, ale po 28 dnech dosáhl druhý 

nejvyšší modul pružnosti ze všech. Hodnotu referenčního vzorku sice přesáhl o 

pouhou setinu, ale vzhledem k tak velké náhradě cementového pojiva je to vskutku 

slibný výsledek.  

Podobný nárůst jako u vzorku KV14 proběhl i u vzorku KV3 s 50% náhradou cementu 

granulovanou struskou z Třince, z čehož lze usuzovat, že modul pružnosti u směsí 

s větším podílem náhrady cementu struskou začne narůstat až po delší době zrání. 

 
Graf 40 Modul pružnosti po 7 dnech zrání 

 

 
Graf 41 Modul pružnosti po 28 dnech zrání 
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2.5.3 Pevnost v tahu za ohybu 

Po nedestruktivním měření přišlo na řadu měření destruktivní. Jako první byly trámečky 

zkoušeny na pevnost v tahu za ohybu tříbodovou zkouškou. 

 

 
Tabulka 25 Hodnoty pevnosti v tahu za ohybu po 7 dnech zrání 

 

 

 
Tabulka 26 Hodnoty pevnosti v tahu za ohybu po 28 dnech zrání 

 

Jednoznačně nejhorší hodnoty dosáhla směs KV1 s 50% obsahem popílku a strusky 

z Kladna v poměru 75:25. Naopak směsi KV2 a KV3 s 50% obsahem stejných přísad 

v jiném poměru dosáhly referenčních hodnot směsného cementu. Obecně můžeme 

vidět, že nejhorších hodnot dosáhly malty s obsahem popílku a strusky z Kladna, 

pokud byly přidány v poměru 75:25 nebo 25:75. 

Největší pevnost v tahu za ohybu po 7 dnech dosáhla směs KV13 s 30% přídavkem 

granulované strusky z Třince. Její hodnota byla o 1,38 MPa vyšší než u referenčního 

vzorku. Další pasta, která dosáhla lepšího výsledku než pasta s čistým cementem je 

KV16 s 30% obsahem úletového popílku z Mělníka. 

Na výsledcích měření po 28 dnech zrání si můžeme všimnout zajímavého trendu. 

Zatímco oba referenční vzorky svou pevnost v tahu za ohybu ztrácejí, většina směsí 

s alternativními hydraulickými pojivy naopak postupem času získává větší pevnost 

v tahu za ohybu. Největší nárůst lze pozorovat u vzorků KV14, KV15 a KV16. Směs 

KV15 dosáhla nejvyšší pevnosti v tahu za ohybu – 8,27 MPa, což je o 2,15 MPa více 

než referenční vzorek s cementem CEM I 42,5R a o 4,59 MPa více než dosáhl 

referenční vzorek se směsným cementem CEM II 42,5R. Je pozoruhodné, že podobně 

vysokých hodnot dosáhla opět pasta KV14 se 70% náhradou cementu granulovanou 

mletou struskou z Třince. Ostatní dva vzorky obsahují 50 % a 30 % úletového popílku 

z elektrárny Mělník.  

Pozitivní je, že téměř všechny vzorky dosáhly vyšší pevnosti v tahu za ohybu než 

referenční vzorek se 100% obsahem směsného cementu. Menší pevnost měl jen 

vzorek KV1, který dopadl špatně i v hodnocení po 7 dnech a dále vzorek KV9 s 30% 
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obsahem fluidního popílku a vysokopecní strusky Kladno v poměru 75:25. Ostatní 

pasty jednoznačně předčily referenční pastu se směsným cementem a většina z nich 

se velmi přiblížila i k hodnotě portlandského cementu bez příměsí. 

Také je zde vidět, že výraznější nárůst pevností probíhá až po déle trvajícím zrání 

směsí s alternativními hydraulickými pojivy. 

 
Graf 42 Pevnost v tahu za ohybu po 7 dnech zrání 

 

 
Graf 43 Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech zrání 
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2.5.4 Pevnost v tlaku 

 

 
Tabulka 27 Hodnoty pevnosti v tlaku po 7 dnech zrání 

 

 

 
Tabulka 28 Hodnoty pevnosti v tlaku po 28 dnech zrání 

 

Z tabulky 28 je zřejmé, že u určování pevnosti v tlaku se již po 7 dnech vzorky 

s poměrem 75:25 a 25:75 přidaného fluidního popílku a vysokopecní strusky z Kladna 

přiblížily k požadované hodnotě referenčního cementu CEM II 42,5R. Nejnižší pevnost 

zde mají pasty KV4, KV5, KV6 a KV15. Všechny tyto malty obsahují 50% náhradu 

cementu. První tři nahrazují cement struskou či fluidním popílkem z Kladna, u KV15 je 

tato náhrada provedena úletovým (vysokoteplotním, granulačním) popílkem 

z elektrárny Mělník. 

Referenční pasta dosáhla vskutku vysoké hodnoty. Předpokládanou minimální pevnost 

v tlaku 42,5 MPa přesáhla již po 7 dnech zrání o 20,47 MPa. Není tedy divu, že žádná 

z past nedosáhla vyšší hodnoty. Nejvíce se k ní přiblížila směs KV11 s 30% obsahem 

vysokopecní strusky a fluidního popílku z Kladna v poměru 50:50. Hodnotu vyšší než 

42,5 MPa měly i pasty KV3, KV9, KV12 a KV13, přičemž pasta KV12 obsahovala 70% 

náhradu cementu stejným poměrem přísad jako pasta KV11. Na tomto příkladu lze 

vidět, že i s touto náhradou cementu můžeme dosáhnout přijatelné pevnosti v tlaku. 

Hodnocení výsledků po 28 dnech dopadlo nejhůře pro vzorky KV8 a KV9, u kterých, 

jako jediných ze všech, pevnost v tlaku klesla. Ještě lépe než pasta KV11 dopadla 

pasta KV13 nejvíce se přibližující referenčním hodnotám svými 60,44 MPa. Tyto dvě 

pasty s největší pevností obsahovaly obě shodně 30% náhradu cementového pojiva. 

KV11 fluidním popílkem a vysokopecní struskou z Kladna v poměru 50:50 a KV13 

granulovanou mletou struskou z Třince.  

Pokud bychom však pevnost v tlaku porovnávali s minimální hodnotou 42,5 MPa, tak 

bychom zjistili, že tuto hodnotu překonala většina vzorků. Mezi nimi i pasta KV10, 

KV12 a KV14 se 70% náhradou cementu alternativním hydraulickým pojivem. Jediný 

vzorek s takto velkou náhradou cementu nedosahující ani této minimální pevnosti je 

KV8, u kterého náhradu tvoří fluidní popílek a vysokopecní struska z Kladna v poměru 
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25:75. Podobně nižší výsledky byly dosaženy u vzorků KV5, KV6 a KV2 – všechny 

s 50% náhradou fluidním popílkem a vysokopecní struskou z Kladna buď samostatně, 

nebo v poměru 25:75. 

 
Graf 44 Pevnost v tlaku po 7 dnech zrání 

 

 
Graf 45 Pevnost v tlaku po 28 dnech zrání 

 

2.5.5 Index účinnosti 

Index účinnosti je vyjádřen v procentech jako poměr pevnosti v tlaku pasty, ve které je 

portlandský cement různým poměrem nahrazen jinou hydraulicky aktivní složkou 
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(struska nebo popílek) k pevnosti v tlaku samotného referenčního portlandského 

cementu (referenčního vzorku). U obou past musí být v případě testování strusek vodní 

součinitel 0,5.  

Norma ČSN EN 15167-1 určuje požadovaný index účinnosti pro nahrazení cementu 

struskou 45 % po 7 dnech a 70 % po 28 dnech. [53] Index účinnosti popílku zase 

popisuje norma ČSN EN 450-1, která ho stanovuje na 75 % po 28 dnech. [54] 

 

 
Tabulka 29 Index účinnosti po 7 dnech zrání 

 

Jak dokazují tabulky 29 a 30, tak požadovaného indexu účinnosti po 28 dnech dosáhla 

přesně polovina vzorků. Nejlepší index účinnosti (přes 90 %) dosáhly vzorky KV11 a 

KV13. Naopak nejhorší výsledek najdeme u pasty KV6, která nedosáhla ani 50% 

účinnosti. Tyto hodnoty korelují s výsledky nedestruktivních a destruktivních zkoušek 

popsaných výše. 
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Tabulka 30 Index účinnosti po 28 dnech zrání 

 

2.5.6 Stručná finanční analýza 

V dopravním stavitelství je pro řadu aplikací, jako jsou kamenivo stmelené cementem 

nebo recyklace za studena, plně dostačující i směsný cement nižší třídy. Například 

CEM II/B-S 32,5R, což je portlandský struskový cement vyráběný například 

v cementárně Radotín. Z technického listu víme, že jeho průměrná pevnost v tlaku po 

28 dnech zrání je 47,4 MPa. [55] Porovnání s alternativními pastami zkoušenými v této 

bakalářské práci je vidět v následujícím grafu 46. 

Je zřejmé, že minimálně polovina námi zkoušených past by na pevnost v tlaku 

s přehledem vyhověla a dala by se tak využít pro aplikaci v silničním stavitelství. Druh 

použitého materiálu má na každou stavbu značný vliv a jinak tomu není ani 

v dopravním stavitelství. Tuna cementu se v dnešní době prodává zhruba za 2 000 Kč 

bez DPH, zatímco tuna strusky nebo popílku stojí v průměru 400 – 450 Kč bez DPH. 

I když k tomu připočteme cenu úpravy mletím, což může tvořit dalších cca 500 Kč za 

tunu bez DPH, tak cena stále vychází o polovinu menší než při použití klasického 

portlandského cementu nebo cementu směsného. 
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Veškeré ceny jsou samozřejmě pouze orientační, jelikož nezapočítávají dopravu 

materiálu na stavbu, při které bude hrát roli jiná objemová hmotnost materiálu 

s alternativními hydraulickými pojivy. Vzhledem k tomu, že tento výzkum neukázal nijak 

významné změny objemových hmotností, je jasné, že doprava nebude o tolik dražší 

než u klasického cementu a stále by se tak vyplatilo portlandský cement nahradit 

některým z alternativních hydraulických pojiv.  

 
Graf 46 Pevnost v tlaku po 28 dnech porovnaná s referencí tvořenou CEM II 32,5R 

 

3 Závěr 

Bakalářská práce se v teoretické části zabývala rešerší v oblasti využití jemnozrnných 

strusek a popílků ve stavebním průmyslu. Zejména jako hydraulických pojiv do betonu 

a dále především jejich využitím v silničním stavitelství. V experimentální části potom 

byly navrženy a připraveny cementové pasty s vybraným typem strusky a popílků 

s různými poměry substituce cementu. Následně na nich byly provedeny pevnostní 

destruktivní zkoušky a rezonanční nedestruktivní metoda. 

Nejlepší výsledky napříč všemi zkouškami dosáhly pasty s obsahem granulované 

mleté vysokopecní strusky z Třineckých železáren. I když směs obsahovala 70% 

náhradu touto struskou, tak dosahovala velmi dobrých výsledků srovnatelných, ne-li 

lepších než referenční směs. I úletový popílek z elektrárny Mělník vykazoval dobré 

hodnoty, což je pro tento popílek charakteristické. Obzvlášť u pevnosti v tahu za 

ohybu, která po 28 dnech prudce narostla. 

O něco slabší vlastnosti byly patrné u vysokopecní strusky z Kladna a fluidního popílku 

mletého z Kladna. Úplně nejhorších vlastností dosahovaly pasty se samostatným 
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obsahem těchto příměsí. O moc lepší to ale nebylo ani v případech, kdy tam tyto dva 

materiály byly přimíchány v poměru 25:75 nebo 75:25 a nahrazovaly více než 30 % 

cementu. Jediné přijatelné výsledky přinesla pasta s poměrem těchto dvou složek 

50:50. 

U mnoha vzorků byl pozorován větší nárůst hodnot až po 28 dnech zrání, což potvrzuje 

domněnku, že kompozitní materiál obsahující alternativní pojivo na bázi popílků či 

strusek potřebuje déle a pečlivěji ošetřovat, aby dosáhl požadovaných vlastností. 

Většina vzorků však splnila minimální požadavky na pevnost směsného cementu CEM 

II 32,5R, takže tyto pasty by se daly použít jako vhodná alternativa takových cementů 

v silničním stavitelství, a to především v oblasti hydraulicky stmelených podkladních 

vrstev. Výhodou takové aplikace by nebyla pouze úspora finančních prostředků, ale i 

kladný dopad na životní prostředí. 

Pro ještě přesnější výsledky a potvrzení těchto úvah by bylo vhodné provést 

podrobnější studii zaměřenou především na náhradu cementu granulovanou 

vysokopecní struskou z Třineckých železáren, úletový popílek Mělník a fluidní popílek 

v kombinaci s vysokopecní struskou z Kladna v poměru 50:50. Zejména by mohlo být 

zajímavé podrobněji prozkoumat jejich chemické složení a jeho vliv na konečné 

vlastnosti betonů či hydraulicky stmelených směsí.  
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