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PREDHOVOR

 Spoločnosť BetónRacio, s.r.o. Trnava pôsobí aktívne už desať rokov v oblasti zabezpečovania dodávok 
popolčeka do betónu vyhovujúceho STN EN 450-1. Za uvedené obdobie sme postupne dosiahli ročný objem, 
na Slovensko a do okolitých krajín expedovaného popolčeka, umožňujúci vyrobiť ročne približne 690 000 m3 
betónu s popolčekom. V roku 2011 sme našim partnerom dodali spolu 53 000 ton popolčeka. Je zrejmé, že vy-
užitie popolčeka vo forme prímesi do betónu má okrem pozitívneho vplyvu na ekonomiku výrobného procesu 
a kvalitu betónu, aj mimoriadny ekologický význam z pohľadu zužitkovania priemyselného odpadu.

 Okrem zabezpečovania kontroly kvality vyplývajúcej z prísnych požiadaviek STN EN 450-1 a technolo-
gických aplikácií popolčeka do receptúr, systematicky zabezpečujeme osvetu pre výrobcov betónu. Základom 
osvety je publikačná činnosť. V roku 2009 bolo v spolupráci s nemeckým vydavateľstvom Verlag Bau+Technik 
GmbH, Düsseldorf vydané slovenské vydanie publikácie Príručka Popolček v betóne - Základy výroby a po-
užitia, od autorského tímu pod vedením autorov Dietmar Lutze a Woflgang vom Berg.

 Publikácia, ktorú práve držíte v rukách, vydávaná v roku 2012 s názvom Informácie o používaní popol-
čeka do betónu, nadväzuje na predchádzajúcu publikáciu nemeckých autorov. Máme záujem doplniť už známe 
a publikované poznatky, najmä o čiernouhoľných popolčekoch, o naše skúsenosti s vplyvom popolčekov pro-
dukovaných na Slovensku na vlastnosti betónu. 

 Publikácia obsahuje súhrn poznatkov o samotnom popolčeku a jeho známych aj možných aplikáciách 
najmä v stavebnom priemysle. Uvedené sú skúsenosti, ktoré získala spoločnosť BetónRacio za roky použí-
vania popolčeka u rôznych obchodných partnerov – výrobcov betónu a aj výsledky z dlhodobého sledovania 
popolčekových betónov.
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1.  POPOLČEK A JEHO VLASTNOSTI

1.1.  Popis popolčeka všeobecne

 Popolček do betónu, ktorý sa používa ako prímes do betónu, je jemne zrnitý umelo vypro-
dukovaný anorganický materiál. Podľa normy STN EN 206-1 patrí popolček medzi prímesi typu 
II. Sú to aktívne prímesi s pucolánovými vlastnosťami [21] so skrytou hydraulickou schopnosťou. 
Samotný popolček v kontakte s vodou netuhne ani netvrdne. Obsahuje však amorfný SiO2, reagujúci 
s Ca(OH)2, ktorý je produktom reakcie cementu s vodou, pričom takto vzniká tzv. C-S-H gél. Pre 
pucolánové vlastnosti popolčeka nie je až také rozhodujúce jeho chemické zloženie ale jeho minera-
logické zloženie a granulometria, teda veľkosť a tvar častíc. Popolček sa zapája do reakcie cementu 
s vodou za vzniku špecifických hydratačných produktov zodpovedajúcich za pevnosť, trvanlivosť  
a ďalšie vlastnosti betónu.

1.2.  Výroba popolčeka

 Popolček vzniká ako vedľajší energetický produkt prevažne v tepelných elektrárniach a tep-
lárňach ale i ďalších prevádzkach. Popolček predstavuje zvyšok po spálení akéhokoľvek organické-
ho materiálu avšak v rámci energetického priemyslu sa ako palivo najčastejšie používa čierne alebo 
hnedé uhlie. Pre potreby spaľovania sa uhlie najprv melie v špeciálnych mlynoch na jemný prach. 
Jeho preosievaním cez sitá požadovanej veľkosti sa dosiahne, že 80 % častíc prachu je menších 
ako 90 µm (0,09 mm) Takto upravené uhlie sa spolu so vzduchom dostáva k horákom, kde dochádza  
k takmer dokonalému spáleniu organických zložiek a výsledkom spaľovania je popolček obsahujúci 
takmer 100 %-ný podiel minerálnych zložiek [1].

 Po procese spaľovania tieto nehorľavé minerálne zložky sčasti aglomerujú na väčšie častice 
a dopadajú na dno kotla, čím vzniká tzv. spádový popolček. Časť roztavených jemných minerálnych 
častíc je strhnutá spalinami a po prudkom ochladení z nich vznikajú sklovito-amorfné častice s pre-
važne guľovitým tvarom zŕn (obrázok 1a). Tieto častice predstavujú tzv. lietavý popolček (obrázok 
1b), z toho angl. názov fly ash. Častice popolčeka sú potom sústavou viacnásobných mechanic-
kých a elektrostatických oddeľovačov a filtrov oddelené od spalín a zachytávané vo forme „čistého“ 
popolčeka.

Obrázok 1 Popolček do betónu

a) - guľovité zrná popolčeka (snímka z ESM - zväčšenie 5000x); b)- popolček v sypanom stave (produkcia 
BUKOCEL, a.s. Hencovce).

                                                                                   a)                                                                                   b)



edícia betónracio

5

1. POPOLČEK A JEHO VLASTNOSTI

 Na Slovensku sa v tepelných elektrárňach a teplárňach produkuje popolček z hnedého aj  
z čierneho uhlia. Keďže žiaden z doteraz overovaných slovenských čiernouhoľných popolčekov ne-
spĺňa požiadavky na použitie ako prímes do betónu, v súčasnosti sa ako popolček do betónu pou-
žíva takmer výhradne hnedouhoľný popolček. Určitú časť používaného popolčeka do betónu tvorí aj 
importovaný čiernouhoľný popolček predovšetkým z Českej republiky.

1.3.  Vlastnosti popolčeka

 Pre vlastnosti uhoľných popolčekov sú určujúce predovšetkým vlastnosti uhlia, z ktorého 
popolčeky vznikajú, ale tiež teplota a podmienky spaľovania uhlia a spôsob odlučovania popolčeka 
zo spalín. Teplota spaľovania je pritom viazaná na technické parametre spaľovacieho zariadenia, 
pričom podmieňuje vznik rozličných minerálnych produktov. Popolčeky majú rôzne chemické, mi-
neralogické i granulometrické zloženie, ktoré ovplyvňuje jeho použitie v betóne, a preto vlastnosti 
popolčeka ovplyvňujú aj vlastnosti samotného betónu. Charakteristiky každého popolčeka závisia od 
viacerých faktorov, pričom medzi najvýznamnejšie patrí [3]:

 a) zdroj spaľovaného materiálu, teda lokalita, z ktorej surovina pochádza,
 b) zloženie pôvodnej suroviny - typ uhlia a jeho chemické a mineralogické zloženie,
 c) podmienky horenia - teplota, dĺžka, teplotný priebeh,
 d) v prípade použitia spoluspaľovaných látok ich vlastnosti.

1.3.1.  Chemické zloženie

 Chemické zloženie popolčeka je charakterizované tromi základnými zložkami. Z celkového 
obsahu popolčeka zastupujú asi 90 % SiO2 (oxid kremičitý), Al2O3 (oxid hlinitý) a Fe2O3 (oxid žele-
zitý). Ďalej sa v popolčeku v menšom zastúpení vyskytuje CaO (oxid vápenatý), K2O a Na2O (oxidy 
alkalických kovov), SO3 (oxid sírový), TiO2 (oxid titaničitý) a iné. Hmotnostný podiel jednotlivých oxi-
dov je určujúci pre možnosť použitia popolčeka na požadovaný účel. V tabuľke 1 je uvedené typické 
chemické zloženie kremičitého popolčeka.

Tabuľka 1  Typické chemické zloženie kremičitého popolčeka [2]

Zložky SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Alkálie SO3

Strata 
žíhaním

Podiel [%] 36 - 59 20 - 35 3 - 19 1 - 12 0,7 - 4,8 0,6 - 9,5 0,1 - 2 0,5 - 5

 

Tabuľka 2 Zloženie popolčekov pochádzajúcich z rôznych typov uhlia v USA [4]

Oxid
Typ uhlia

Antracit Čierne uhlie Hnedé uhlie Lignit

SiO2 47 - 68 7 - 68 17 - 58 6 - 45

Al2O3 25 - 43 4 - 39 4 - 35 6 - 23

Fe2O3 2 - 10 2 - 44 3 - 19 1 - 18

CaO 0 - 4 1 - 36 2 - 45 15 - 44

MgO 0 - 1 0 - 4 0,5 - 8 3 - 12

Na2O - 0 - 3 - 0 - 11

K2O - 0 - 4 - 0 - 2

SO3 0 - 1 0 - 32 3 - 16 6 – 30
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Zložka
Zdroj popolčeka

ENO VT EVO ZV KE ZA BJ *

CaO 6,680 6,750 3,340 4,250 3,280 2,450 24,70

SiO2 63,46 52,86 36,13 44,44 46,73 46,62 29,29

Al2O3 21,77 22,52 20,70 31,71 28,94 34,63 5,170

Fe2O3 1,050 9,050 10,20 7,510 0,710 7,220 2,180

SO3 0,564 0,957 0,000 0,878 0,135 0,403 0,425

MgO 1,760 1,810 1,170 1,220 1,300 0,890 3,210

Na2O - - - - - - -

K2O 1,760 1,270 2,080 1,430 1,020 0,529 10,65

TiO2 0,807 1,550 0,972 4,570 0,714 4,790 0,758

MnO 0,012 0,099 0,017 0,083 0,012 0,022 0,509

P2O5 0,160 0,163 0,114 0,264 0,903 0,222 1,120

Cl- 0,103 0,021 0,008 0,009 0,006 0,000 0,025

Strata  
žíhaním

1,500 2,470 24,51 2,840 15,80 1,690 21,46

 
* popolček zo spaľovania drevnej štiepky

 Ako je vidieť v tabuľke 2, percentuálne zastúpenie jednotlivých oxidov v popolčeku je po-
merne variabilné v závislosti od typu uhlia. Navyše, pre jednotlivé typy uhlia sú rozmedzia pomerne 
široké. Preto je potrebné posudzovať každý popolček zvlášť. Aj v rámci jedného zdroja popolčeka 
sa jeho chemické zloženie i fyzikálne vlastnosti v priebehu času v určitom rozsahu menia. Napriek 
tomu je možné úspešne používať takýto popolček pri výrobe cementov a betónov. Je však potrebné 
pravidelne kontrolovať jeho parametre, aby používaný popolček spĺňal normové požiadavky (pozri 
kapitolu 5).

 V tabuľke 3 je uvedené chemické zloženie (v hmotnostných percentách) niektorých popolče-
kov z energetickej produkcie na Slovensku. Z hľadiska použiteľnosti popolčeka je dôležitý parameter 
strata žíhaním, čo predstavuje množstvo zostatkového uhlíka, ktorý ostal v popolčeku po spálení 
uhlia v peci. Predovšetkým pre jeho nevyhovujúci vysoký obsah sú mnohé popolčeky nevhodné pre 
použitie ako prímes do betónu.

 Popolček používaný ako prímes typu II do betónu sa zvyčajne rozdeľuje do dvoch skupín  
v závislo sti od obsahu vápennej zložky. Kritériom zadelenia popolčeka do danej skupiny je teda 
množstvo CaO v popolčeku, pričom nie je stanovená presná hodnota pre toto rozdelenie. Zvyčajne 
je to 8 % hm. Do prvej skupiny patrí tzv. popolček s nízkym obsahom vápnika, ktorý zvyčajne vzni-
ká spaľovaním antracitu alebo čierneho uhlia. Tento popolček sa nazýva tiež kremičitý. Do druhej 
skupiny patrí tzv. popolček s vyšším obsahom vápnika, ktorý je tiež nazývaný ako vápenatý. Tento 
popolček vzniká spaľovaním menej kvalitného hnedého uhlia. Prevažnú časť oboch typov popolčeka 
predstavuje amorfné sklo. Prvý typ je charakterizovaný obsahom minerálov ako je kremeň, mullit, 
hematit a magnetit, zatiaľ čo druhý typ obsahuje najmä gehlenit, kremeň, mullit, vápno, anhydrit  
a cementové minerály ako C3A a C2S. Oba typy vykazujú pucolánové vlastnosti, pričom druhý typ 
vykazuje navyše aj hydratačné schopnosti, vzhľadom na vyšší obsah CaO.

 Z hľadiska upotrebenia popolčeka ako prímesi typu II patrí medzi jeho dôležité chemické 
vlastnosti tzv. pucolanita, ktorá je obšírnejšie popísaná v kapitole 2.

Tabuľka 3 Chemické zloženie niektorých popolčekov produkovaných na Slovensku
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1.3.2.  Mineralogické zloženie

 Taktiež mineralogické zloženie popolčeka priamo súvisí s charakteristikou a skladbou spa-
ľovaného uhlia. V bežnom uhlí používanom v energetickom priemysle sa nachádzajú najmä ílové 
minerály, sulfidy železnaté a uhličitany, ďalej kremeň a rôzne oxidy a hydroxidy železa. Pri pálení 
uhoľného prachu prebiehajú látkové premeny ako odvodnenie, odkysličovanie a slinutie. Prevažná 
časť minerálnych látok sa pri horení roztaví a následkom prudkého ochladenia spalín následne stuh-
ne na amorfnú sklovitú látku. Výsledný obsah sklovitých častíc, ktoré predstavujú sklovitú fázu, je  
v popolčeku približne 60 hm. % až 85 hm. %. Okrem nej sa v popolčeku nachádzajú fázy mullitu 
(hlinitokremičitan), kremeň a železnaté oxidy.

Tabuľka 4 Zastúpenie najdôležitejších minerálov v popolčeku z čierneho uhlia [4]

Obsiahnutý minerál Množstvo [hm.%]

Magnetit 0,8 - 6,5

Hematit 1,1 - 2,7

Kremeň 2,2 - 8,5

Mullit 6,5 - 9,0

Voľný oxid vápenatý do 3,5

 Len malá časť popolčeka sa nachádza v kryštalickej minerálnej forme. V tabuľke 4 sú uve-
dené najdôležitejšie minerály vyskytujúce sa v popolčeku a ich zvyčajné percentuálne zastúpenie. 
Ďalšie minerály ako wustit, goethit, pyrit, kalcit, anhydrit a periklas sú zastúpené v rozmedzí od sto-
pových množstiev do 2,5 %.

1.3.3.  Fyzikálne vlastnosti

 Pri tavení jemných minerálov uhlia vzniká v nových produktoch napätie, ktoré spôsobuje, že 
vznikajúci popolček dostáva tvar guľovitých častíc s uzavretým povrchom. Popri nepórovitých plných 
guličkách (plerosféry) sa môžu jednotlivo vyskytovať duté guličky (cenosféry) [2]. 

 Medzi dôležité fyzikálne vlastnosti popolčekov patrí jemnosť. Táto vlastnosť sa stanovuje si-
tovou analýzou, a to mokrým alebo suchým spôsobom. Na Slovensku sa používa mokrá metóda, 
pričom rozhodujúce je množstvo popolčeka, ktoré ostane na site 0,045 mm [22]. Konkrétne normové 
požiadavky na fyzikálne vlastnosti popolčeka sú uvedené v kapitole 5. Pre účinok popolčeka v betó-
ne je okrem jemnosti dôležitá jeho zrnitosť, teda zastúpenie jednotlivých veľkostí zŕn.

 Nemenej dôležitý je aj tvar jednotlivých zŕn popolčeka. Prevažne guľovitý tvar zŕn lietavého 
popolčeka (obrázok 1a) zabezpečuje jeho priaznivý vplyv na vlastnosti betónov (predovšetkým lep-
šiu spracovateľnosť).

 Obvyklé fyzikálne parametre popolčeka sú nasledovné: objemová hmotnosť zrna popolčeka 
2000 kg/m3 až 2500 kg/m3, stredný priemer zŕn 10 až 30 µm, sypná hmotnosť v rozmedzí 800 kg/m3 
až 1100 kg/m3 a špecifický povrch meraný metódou Blaine zvyčajne 250 až 550 m2/kg [2,4].

1.4.  Environmentálne aspekty popolčeka

 Pri výrobe cementu vzniká okrem oxidov tvoriacich slinok aj obrovské množstvo CO2, ktorý je 
jedným z hlavných skleníkových plynov. Tento plyn sa tvorí pri spaľovaní paliva ako aj z termického 
rozkladu vstupných surovín. Celosvetová produkcia cementu predstavovala v roku 2009 približne 
2,8 mld. ton pričom podiel cementárenského priemyslu na celkovej produkcii CO2 predstavuje oko-
lo 5 % [1]. Spaľovaním uhlia, pri ktorom sa tvorí aj popolček, vzniká taktiež CO2, ale popolček je 
v tomto procese iba vedľajší produkt, resp. odpadový produkt, a teda nemožno uvažovať produkciu 
CO2 pri „výrobe“ popolčeka za primárnu. Keďže popolček vyprodukovaný v tepelných elektrárňach
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a teplárňach predstavuje odpad, je potrebné ho vhodným spôsobom zlikvidovať alebo uskladniť. 
Ukladanie popolčeka do prírody je však pomerne nákladné a najmä spôsobuje značnú ekologickú 
záťaž.

 Využitím popolčeka do rôznych aplikácii sa znižuje jeho množstvo uložené na skládky  
a odkaliská, avšak aj upotrebený popolček môže spôsobovať environmentálnu záťaž. Medzi takéto 
hrozby znečistenia prostredia patrí hlavne prašnosť pri manipulácii v rámci prepravy a spracovania 
popolčeka, vylúhovanie rozličných látok a taktiež emisia rádioaktivity z popolčeka [2].

 Vzhľadom na veľmi jemnú zrnitosť popolčeka môže dochádzať pri manipulácii s ním k vysokej 
prašnosti. Jemné častice rozptýlené vo vzduchu nepriaznivo pôsobia na dýchacie ústrojenstvo, preto 
je nutné v čo najväčšej miere prášeniu zabrániť. Z toho dôvodu sa popolček premiestňuje v uzavre-
tých cisternách a dopravné cesty v rámci nakladania, vykladania a dávkovania sú riešené uzavretým 
mechanickým, resp. pneumatickým spôsobom.

 Popolček obsahuje mnoho anorganických látok v rôznom množstve. Niektoré z nich (arzén, 
chróm, kadmium, atď.) predstavujú potenciálne riziko pre prírodu a človeka. Rozsiahla štúdia venova-
ná obsahu nebezpečných látok vo vedľajších produktoch z energetického priemyslu preukázala, že 
obsah týchto látok je v popolčeku porovnateľný s ich množstvom v bežných prírodných materiáloch, 
akými sú napr. zeminy, skaly a pod. [5]. Na obrázku 2 sú znázornené rozsahy koncentrácií stopových 
prvkov v prírodných skalách a v popolčeku, pričom je zrejmé, že tieto hodnoty sú porovnateľné.

Obrázok 2 Rozsahy koncentrácií stopových prvkov v skalách a v popolčeku [5]
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 Nezanedbateľným environmentálnym rizikom materiálov používaných na výrobu stavebných 
látok, vrátane popolčeka, je rádioaktivita. Rádioaktivita všetkých stavebných materiálov sa zvyčajne 
stanovuje z množstiev izotopov 226Ra, 232Th a 40K, na základe ktorých sa určí tzv. ekvivalent aktivity 
ako ekvivalentný súčet aktivít jednotlivých izotopov alebo sa určí tzv. index hmotnostnej aktivity „I“ 
podľa vzorca [24]:

 
kde aRa je hmotnostná aktivita izotopu rádia 226 Ra, aTh je hmotnostná aktivita izotopu tória 232Th 
a aK je hmotnostná aktivita izotopu draslíka 40K.

 Keďže aj popolček vykazuje určitú mieru rádioaktivity, podobne ako ostatné anorganické 
materiály na báze prírodných minerálov a hornín, je tento parameter pravidelne kontrolovaný. Pre 
stavebné výrobky určené na výstavbu múrov, podláh a stropov, ako sú napr. betón a prefabrikované 
stavebné dielce z betónu, je stanovená smerná hodnota indexu hmotnostnej aktivity 1, pričom je 
predpísaná frekvencia merania jeden krát za rok [24]. Keďže sa popolček používa aj na výrobu uve-
dených konštrukcií, musí spĺňať daný limit.
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2.1.  Pucolánová aktivita

 Pucolány sú kremičité alebo kremičito-hlinité materiály, ktoré vykazujú slabú alebo žiadnu 
hydratačnú schopnosť. Za prítomnosti vlhkosti, resp. vody reagujú s hydroxidom vápenatým a tvoria 
zlúčeniny, ktoré sa stávajú súčasťou C-S-H gélu vznikajúceho v betóne.

 Pucolánová aktivita - pucolanita je schopnosť istého materiálu vstúpiť do chemickej reakcie s 
oxidom alebo hydroxidom vápenatým za prítomnosti vody pri izbovej teplote, vytvárajúc tuhé vo vode 
nerozpustné produkty. 

 Pucolánová aktivita je priamo viazaná na obsah amorfných foriem oxidu kremičitého SiO2 
a oxidu hlinitého Al2O3. Prídavok 20 – 25 % lietavého popolčeka k portlandskému slinku nemá výraz-
ný vplyv na mieru hydratácie, obzvlášť v prvej fáze reakcie vody so spojivom [4]. Pucolánová aktivita 
je evidentná až po uplynutí 14 dní, najmä medzi 14 a 150 dňom dozrievania betónu. Po 120 dňoch 
sú častice popolčeka prakticky úplne rozložené dôsledkom pôsobenia hydroxidu vápenatého, ktorý 
vznikol pri hydratácii portlandského cementu. Pre prax je dôležité poznať hodnotu pucolánovej akti-
vity používaného popolčeka.

 Výskumom sa zistilo, že čím je popolček jemnejší a čím je nižší obsah nespáleného uhlíka 
v ňom, tým vyššia je pucolánová aktivita a tým vyšší je aj príspevok k pevnosti betónu. Samozrejme 
existuje aj vzťah medzi fázovým zložením a aktivitou popolčeka. Do reakcie s hydroxidom vápena-
tým a vodou vstupuje len sklovitá fáza popolčeka. Kryštalické minerály ako kremeň, mullit, hematit, 
magnetit a pod. sa do mechanizmu reakcie nezapájajú [4]. Rýchle ochladenie spalín spôsobuje vznik 
väčšieho podielu amorfnej sklovitej fázy a preto má popolček vyššiu pucolánovú aktivitu. Pomalé 
chladenie spalín spôsobuje, že popolček vykazuje nízku pucolánovú aktivitu. 

 Aktivitu, resp. chemickú reaktivitu popolčeka je možné posúdiť stanovením voľného nezrea-
govaného hydroxidu vápenatého, ktorý nezreagoval s popolčekom vo vápenno-popolčekovej zmesi 
za vopred určený čas [2]. 

2.2.  Vplyv popolčeka na hydratáciu 

 Hydratácia cementu a pucolánové reakcie neprebiehajú nezávisle. Hydroxid vápenatý uvoľ-
nený pri hydratácii cementu zreaguje so silikátovou a aluminátovou fázou popolčeka, pričom sa 
vytvárajú zhydratované kremičitany a hlinitany vápenaté.

 Alkálie, sírany, oxid vápenatý a organické zlúčeniny obsiahnuté v popolčeku môžu ovplyv-
niť povrchové reakcie, nukleáciu a kryštalizáciu najmä v počiatočných fázach hydratácie cementu. 
Podobne aj pucolánová reakcia závisí od množstva vápenatých, alkalických, síranových, kremičita-
nových a hlinitanových iónov uvoľnených z cementu a z popolčeka do kvapalnej fázy [2,4].

2.2.1.  Vplyv popolčeka na hydratáciu C3S

 Súčasné štúdie ponúkajú rôzne výsledky o vplyve popolčeka na hydratáciu C3S. Takemoto 
a Uchikawa zistili, že v prítomnosti popolčeka hydratuje C3S oveľa rýchlejšie aj v počiatočných fá-
zach, ale aj po prekročení indukčnej periódy. Testy prebiehali v sústave popolček – C3S – voda
 a C3S – voda. Podľa týchto testov asi 55 % C3S zhydratuje v prítomnosti popolčeka počas 24 
hodín v prvom systéme, kým za rovnaký čas v druhom systéme zhydratuje len 38 % C3S [4]. 
Zvýšená miera hydratácie slinkového minerálu C3S v prvom systéme bola prisúdená k zvýšenému 
rozpúšťaniu C3S, spôsobenému adsorpciou, resp. spotrebovaním vápenatých katiónov čiastočka-
mi popolčeka, inak povedané, poklesom koncentrácie Ca2+ v kvapalnej fáze. Urýchlená hydratá-
cia C3S bola ďalej prisúdená aj väčšiemu povrchu, resp. priestoru pochádzajúcemu z čiastočiek 
popola, na ktorom mohla prebiehať precipitácia (vyzrážanie) C-S-H gélu. Možno povedať, že jed-
noducho sa urýchlilo rozpúšťanie C3S a  C-S-H gélu sa umožnilo vznikať na väčšej ploche [4].
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 Mohan a Taylor zistili, že viac ako 45 % C3S zhydratuje za jeden deň v prítomnosti popolče-
ka v systéme C3S – popolček – voda, kým v systéme bez popolčeka je to len 35 %. Na posúdenie 
rýchlosti hydratácie C3S sledovali množstvo vzniknutého hydroxidu vápenatého. Množstvo hydroxidu 
stanovené termogravimetricky bolo väčšie v systéme C3S – popolček – voda ako v systéme bez po-
polčeka. Sledovaný parameter potvrdil, že viac C3S hydratovalo v popolčekovej sústave.

 Na druhej strane Jawed a Skalny spozorovali retardačný efekt popolčeka pri hydratácii C3S. 
Zamerali sa na sledovanie vývoja tepla. Zvolili si dve základné sústavy. Prvá z nich bola C3S – popol-
ček – voda a druhá C3S – popolček – roztok hydroxidu sodného a ako referenčnú použili sústavu bez 
popolčeka. Navyše použili v každej sústave ešte dva typy popolčekov. Oba mali rovnaké chemické 
a mineralogické zloženie, líšili sa jedine v hodnote špecifického povrchu. Zistili, že hlavné maximum 
charakterizujúce vývoj tepla sa objavilo vo všetkých prípadoch sústav s popolčekom neskôr ako je 
tomu v prípade referenčných sústav bez popolčeka. Navyše oba popolčeky v systéme C3S – po-
polček – voda oddialili hlavné teplotné maximum rovnakou mierou, kým v sústave C3S – popolček 
– hydroxid sodný bol vykázaný vyšší retardačný efekt v prípade popolčeka s vyšším špecifickým po-
vrchom. Autori zdôvodnili retardačný efekt prípadnou oneskorenou nukleáciou a kryštalizáciou hyd-
roxidu vápenatého a C-S-H gélu vďaka rozpustným aluminátom uvoľneným z popolčeka. Popolček, 
ktorý za prítomnosti NaOH uvoľňoval viac aluminátov, retardoval hydratáciu C3S výraznejšie [2,4].

2.2.2.  Vplyv popolčeka na hydratáciu C3A a C4AF

 Plowman a Cabrera zistili, že popolček je efektívnym spomaľovačom hydratácie C3 vtA a C4AF. 
Röntgenové dáta a zábery získané prostredníctvom elektrónového mikroskopu hovoria, že popol-
ček retarduje premenu zhydratovaných minerálov z hexagonálnej do kubickej mriežky. Vápenaté  
a síranové ióny uvolnené z popolčeka môžu takisto čiastočne vysvetliť retardačný efekt popolčeka.
 
 Podľa Cabreru a Plowmana vystihujú interakciu C3A s popolčekom nasledovné procesy:

 a) počiatočná adsorpcia síranových iónov, ktoré blokujú a redukujú miesta s možnosťou   
     aktívneho rozpúšťania,
 b) tvorba ettringitu v skorých štádiách, ktorý blokuje prístup vody,
 c) migrácia síranových iónov cez vrstvičku prvých hydratačných produktov a stabilizácia  
      z nej vznikajúcich hexagonálnych štruktúr, 
 d) možná premena hydrátov kryštalizujúcich v hexagonálnej mriežke na hydráty s kubickou  
     mriežkou. Premena nastáva oneskorene oproti systému bez popolčeka.

 Bolo preukázané, že stupeň a množstvo síranov uvoľnených z popolčeka súvisí s jeho pôvo-
dom a typom a že miera interakcie popolčeka s C3A sa bude líšiť v závislosti od typu popolčeka.

 Uchikawa a Uchida sa vyjadrili, že pucolánové materiály, vrátane popolčeka, neurýchľujú len 
tvorbu ettringitu a jeho konverziu na monosulfoaluminát, ale takisto hydratáciu C3A v prítomnosti sad-
rovca. Väčšie množstvo alkálií v pucolánových materiáloch podporilo tvorbu hydrátov kryštalizujúcich 
v kubickej sústave [4].

2.2.3.  Vplyv popolčeka na hydratáciu cementu

 Abdul-Maula a Odler pozorovali jednoznačné urýchlenie hydratácie C3S v cemente za prí-
tomnosti popolčeka. Huang ale nenašiel žiadne rozdiely v rýchlosti hydratácie C3S v čistej cemen-
tovej paste a v paste pozostávajúcej z cementu a popolčeka. Naproti tomu Takemoto a Uchikawa 
zistili, že hlavné maximum vývoja tepla pochádzajúce od C3S sa prejavilo s oneskorením. Zároveň 
ale zistili, že stupeň hydratácie C3S v cementovo-popolčekovej paste bol vyšší ako stupeň hydratácie 
v paste bez popolčeka a to počnúc prvým dňom priebehu.

 Ghose a Pratt spozorovali oneskorenie nielen C3S-maxima ale aj oneskorenie C3A-maxima 
v cementovo-popolčekovej paste. Množstvo uvoľneného tepla bolo navyše znížené prítomnosťou
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popolčeka. Počiatočná retardácia hydratácie C3S bola prisúdená hlinitanovým iónom, ktoré boli uvoľ-
nené z popolčeka. Nasledujúca akcelerácia na konci indukčnej periódy bola zase prisúdená nárastu 
povrchu, na ktorom prebiehala precipitácia hydratačných produktov. Spomalenie hydratácie C3A bolo 
prisúdené síranovým a vápenatým iónom, ktoré pochádzali z popolčeka.

 Diamond a Lopez-Flores pripisujú popolčeku silnú tendenciu spomaľovať tuhnutie, rozširovať 
indukčnú periódu a znižovať intenzitu vývoja tepla. Dlhotrvajúce analýzy pórového roztoku ukázali, 
že popolček s vysokým obsahom vápnika prispieva podstatným množstvom alkálií do pórového 
roztoku. Naopak, popolček s nízkym obsahom vápnika ich neuvoľňuje aj napriek ich podstatnému 
obsahu. Možno povedať, že popolček s nízkym obsahom vápnika sa nezapája do skorého, prvotné-
ho uvoľňovania tepla, kým jeho náprotivok výrazne prispieva k prvotnému vývoju tepla.

2.2.4.  Hydratačné produkty

 Hydratačné produkty pochádzajúce z hydratácie cementovo-popolčekovej zmesi sú v zásade 
totožné s produktmi, ktoré vzniknú hydratáciou portlandského cementu pri normálnych podmienkach 
ošetrovania. Rýchlosť vývoja hydratačných produktov je nižšia v prípade popolčeka s nízkym obsa-
hom vápnika. V zmesiach s popolčekom s vysokým obsahom vápnika je rýchlosť vývoja hydratač-
ných produktov porovnateľná s rýchlosťou platiacou pre samotné portlandské cementy [4].
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3.  VYUŽITIE POPOLČEKA V PRIEMYSLE

 Popolček zo spaľovania čierneho, resp. hnedého uhlia predstavuje zaujímavý zdroj suroviny 
na druhotné spracovanie. Keďže sa jedná o anorganický materiál na báze hlavne oxidov kremíka, 
hliníka a železa, je chemicky veľmi podobný tradičnému stavebnému materiálu, ktorým je cement. 
Vzhľadom na jeho chemické zloženie, fyzikálne parametre a zároveň aj jeho dostatočné množstvo 
je popolček vhodným zdrojom suroviny použiteľnej na ďalšie priemyselné použitie. Okrem rôznych 
technických a technologických aspektov využitia popolčeka, ktoré priaznivo ovplyvňujú vlastnosti 
materiálov, má jeho použitie aj nezanedbateľný ekonomický a ekologický prínos.

3.1.  Historický vývoj využitia popolčeka pri výrobe stavebných hmôt

 V Európe a v Amerike sa v 30-tych rokoch minulého storočia začal v priemysle stavebných 
hmôt využívať popolček zo spaľovania uhlia z veľkých elektrární. Najmä ako prímes do pórobetónu 
a betónových tvaroviek, ale aj ako náhrada cementu do bežných betónov. V Spojených štátoch sa 
v roku 1948 popolček použil pri stavbe priehrady Hungry Horse v štáte Montana, kde v približne  
3 miliónoch m3 betónu nahradil 35 % portlandského cementu [2].

 V Nemecku sa popolček pre výrobu stavebných látok začal vo väčšom využívať v 60-tych 
rokoch minulého storočia. Asi v polovici 90-tych rokov bol vo výrobe stavebných látok spotrebovaný 
prakticky všetok popolček produkovaný elektrárňami spaľujúcimi čierne uhlie. Pre vypracovanie lo-
gistickej infraštruktúry a sprístupnenie popolčeka na trh malo zásadný vplyv povolenie stavebného 
dozoru na použitie popolčeka z elektrárne Rheinstahl v Marl v Nemecku. Vydala ho dňa 29. júna 
1970 krajina Severné Porýnie-Vestfálsko ako vrchný úrad stavebného dozoru firme H. Keller [2].

 Širšie použitie popolčeka pri výrobe betónov a stavebných látok aj v ďalších krajinách Európy 
vrátane Československa siaha k začiatku 60-tych rokov minulého storočia. Z dlhodobého hľadiska 
možno teda vplyv popolčeka na vlastnosti betónu sledovať v Európe už minimálne 50 rokov. V prie-
behu obdobia, počas ktorého sa popolček využíva pri výrobe betónu, sa významne zmenili a rozšírili 
najmä druhy a vlastnosti používaných cementov a tiež zloženie betónov, a to objavom nových prísad. 
V súčasnosti už teda prirodzene nemožno očakávať podobné dlhodobé nárasty pevnosti betónu ako 
tomu bolo v minulosti. Na druhej strane možno konštatovať, že teoretické predpoklady a v súčas-
nosti známe výsledky výskumov, ktoré ako dlhodobé začali v minulom storočí, dokazujú, že použitie 
popolčeka v rámci platných predpisov a technologických zásad je z hľadiska dlhodobých vlastností 
betónu bezpečné.

 Na Slovensku využitie popolčeka pri výrobe betónov v 90-tych rokoch minulého storočia 
prakticky vymizlo, napriek skúsenostiam a možnostiam vyplývajúcich z vtedy platných noriem (STN 
73 2400; STN 72 2064; STN 72 2065). Vtedajšia legislatíva predpisovala pre používanie popolčeka 
vo výrobni betónu ťažko splniteľné podmienky, najmä z dôvodu jeho zatriedenia medzi nebezpečné 
odpady. Širšie uplatnenie pri výrobe betónu nastalo opäť až na prelome storočí, prakticky ihneď po 
zmene legislatívy. Najmä v prípade betónov, pre ktoré je jedinou stanovenou požiadavkou pevnosť 
v tlaku, bolo použitie popolčeka akceptované relatívne rýchlo a s dobrou odozvou od odberateľov 
betónu. V regiónoch kde je nedostatok frakcii kameniva s dobrou zrnitosťou, prípadne tam kde vý-
robcovia musia používať prevažne drvené kamenivá, sa popolček uplatnil ako plnivo a náhrada časti 
cementu podľa STN 73 2400 a neskôr výrazne rozšírilo možnosti jeho použitia vydanie STN EN 
206-1:2002  s možnosťou použitia tam definovanej koncepcie k-hodnoty. Popolček do betónu sa tak 
stal významným faktorom z hľadiska ekonomiky výroby betónu v celoštátnom rozsahu.
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3.2.  Možnosti využitia popolčeka v stavebníctve

3.2.1.  Transportbetón

 V súčasnosti je väčšina druhotne spracovávaného popolčeka využívaná v stavebnom prie-
mysle pri výrobe rozličných stavebných materiálov. Najbežnejší spôsob použitia popolčeka v sta-
vebníctve je vo forme prímesi do betónu. Pridaný popolček takto nahrádza časť cementu, pričom sú 
zachované, resp. vylepšené vlastnosti čerstvého betónu. Keďže popolčeky majú pucolánové vlast-
nosti, podieľajú sa aj na zabezpečovaní pevnostných charakteristík zatvrdnutého betónu. Z hľadiska 
spracovaného množstva sa ako perspektívna javí technológia tzv. HVFA Concrete (z ang. betón s vy-
sokým obsahom popolčeka), kde je možné vyrobiť betón s pomerom popolček/cement vyšším ako 1.
 
 Okrem obyčajných konštrukčných betónov je v poslednej dobe predmetom skúmania pou-
žitie popolčeka do liatych betónových poterov. Svojím podielom zabezpečí vysoký obsah jemných 
častí, ktorý je potrebný pre dosiahnutie požadovanej spracovateľnosti, avšak pri výraznej úspore 
cementu, čím sa znižujú materiálové náklady na tento produkt.

 Na obrázkoch 3a až 3f je znázornených niekoľko súčasných aplikácii popolčeka.

3.2.2.  Popolček do cementu

 Popolček sa často používa aj ako súčasť cementov, kde nahrádza časť portlandského slinku. 
V takom prípade ide o tzv. portlandský popolčekový cement (CEM II/A,B-V a CEM II/A,B-W), port-
landský zmesný cement (CEM II/A,B-M), pucolánový cement (CEM IV/A,B) alebo zmesný cement 
(CEM V/A,B) [23]. V cementárskom priemysle sa popolček používa aj na reguláciu tuhnutia cemen-
tu namiesto tradičného sadrovca. Okrem tradičných betónov a cementov sa popolček používa aj 
ako prímes do iných necementových spojív. Pridáva sa predovšetkým k spojivám na báze vápenca  
a sadry, ale aj trosky a alkalických aktivátorov. Popolček je možné použiť taktiež ako náhradu časti 
vápenca pri výpale cementového slinku.

a)                                                  b)                                                  c)

d)                                                  e)                                                  f)

Obrázok 3 Aplikácie popolčeka v stavebnom priemysle

a - obyčajný betón s popolčekom ako prímesou druhu II; b - liata betónová podlaha; c - HVFA - betón s vysokým obsahom 
popolčeka; d - hydraulicky stmelená podkladová vrstva; e - cestný betón; f - geopolymér na báze popolčeka.
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3.2.3.  Ďalšie aplikácie popolčeka v stavebníctve

 V rámci cestného staviteľstva sú popolčeky bežne používane pri realizácii podkladových 
vrstiev cestných telies a taktiež stabilizácie zemín. V asfaltových krytoch vozoviek sa zase používa 
popolček ako plnivo, kde nemá úlohu podieľať sa na pevnosti konštrukcie, ale reguluje vlhkosť asfal-
tovej zmesi, čím zvyšuje jej stabilitu a životnosť [4]. V rámci konštrukčných prvkov cestných telies sa 
popolček v obmedzenej miere používa aj na výrobu betónových krytov [6].

 Popolček je vhodný aj na syntézu zeolitov, ktoré je možné ďalej použiť na čistenie vôd, výrobu 
stavebných materiálov a ďalšie aplikácie. V súčasnosti existuje už množstvo výsledkov výskumov ale 
aj experimentálnych overení a aplikácii v oblasti tzv. geopolymérov na báze popolčeka, pričom tieto 
materiály svojimi vlastnosťami často prekonávajú produkty na báze tradičných cementových hmôt 
[7]. Z takýchto materiálov možno vyrobiť kompozit podobný betónu s pevnosťou v tlaku cca 40 MPa 
(ošetrovaný za vyššej teploty), ľahké stavebné prvky, ale taktiež predpäté betónové prvky a betóny 
pre konštrukcie s vysokou odolnosťou proti ohňu a rôznym agresívnym prostrediam [8].

 Značná časť vyprodukovaného popolčeka sa používa aj pri výrobe ľahkých stavebných ma-
teriálov ako je pórobetón. Zaujímavým využitím popolčeka je aj výroba ľahkého kameniva, ktoré má 
však vzhľadom na jeho nižšiu pevnosť len obmedzené možnosti použitia. V súčasnosti sa experi-
mentuje s použitím popolčeka aj pri výrobe pálených tehál [9], kde popolček čiastočne alebo úplne 
nahrádza tradičnú tehliarsku hlinu, resp. íl.

3.3. Súčasné zúžitkovanie popolčeka v stavebníctve

 Ročne sa celosvetovo vyprodukuje približne 550 mil. ton popolčeka. V krajinách „EU 15“ sa 
v súčasnosti približne 32 % popolčeka spotrebuje ako prímes do betónu, prípadne ako zložka do 
cementov alebo pri výrobe iných stavebných materiálov. Zbytok sa ukladá na skládku ako nevyužitá 
druhotná surovina [7]. Z celkového množstva popolčeka vyprodukovaného v Európe je takmer 6 mi-
liónov ton použitých vo forme prímesi do betónu (obrázok 4).

Obrázok 4 Vývoj použitia popolčeka ako suroviny do cementu, časti zmesného cementu a prímesi 
do betónu [7]
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Obrázok 5 Použitie popolčeka v stavebnom priemysle a podzemnom dobývaní v Európe (EU15) 
v roku 2008 [7]

 Na obrázku 5 je znázornené pomerné využitie popolčeka v Európe (EU15) v roku 2008. 
Najväčšia časť popolčeka je pritom využívaná ako prímes do betónu, resp. transportbetónu. Ďalšia 
podstatná časť popolčeka je zužitkovaná do konštrukcií cestných podkladných vrstiev (napr. KSC, 
SC, CBGM). Tretí najväčší podiel popolčeka je používaný ako časť vstupnej suroviny pri výrobe 
cementového slinku a menšia časť ako zložka do rôznych druhov cementu. Menšia časť popolčeka 
sa používa na výrobu betónových tvaroviek (pórobetón) a iných aplikácii. Značná časť popolčeka sa 
používa aj na vypĺňanie starých banských objektov.

3.4.  Možnosti využitia popolčeka v iných priemyselných oblastiach

 Nie všetky v súčasnosti produkované popolčeky sú svojimi vlastnosťami vhodné na použitie 
pri výrobe stavebných materiálov. Predovšetkým popolčeky pochádzajúce z procesov spaľovania 
neuhoľných surovín sú často nevhodné pre vyššie spomenuté účely. Existuje však viacero ďalších 
nekonvenčných aplikácii popolčeka, ktoré sú v rôznom štádiu overenia.

 Medzi veľmi perspektívne spôsoby jeho použitia patrí napr. výroba materiálu vhodného na 
adsorbovanie rôznych škodlivých látok z odpadových vôd. V súčasnosti sa úspešne používa popol-
ček s vhodným zložením na odstraňovanie toxických a ťažkých kovov (Zn2+, Cd2+, Pb2+, Cu2+, Ni2+, 
Cr3+, Cr6+, Hg2+, As3+, As5+, ...) z odpadových vôd z priemyselnej výroby. Popolčeky s vysokým obsa-
hom zostatkového uhlia môžu slúžiť taktiež na odstraňovanie rôznych anorganických látok (fosfáty, 
fluoridy, bór, ...), organických látok (fenoly, pesticídy, ...), farbív, atď. [10].
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 Ďalším možným použitím popolčeka v oblasti ochrany životného prostredia je čistenie dymových 
plynov v rôznych priemyselných prevádzkach. V tomto prípade môže popolček predstavovať lacnejšiu  
a za určitých okolnosti aj účinnejšiu variantu pre odstraňovanie SO2 (odsírenie) a NOx, výparov medi, 
rozličných organických plynov (napr. toluén) a ďalších škodlivých látok zo spalín.

 Každý popolček obsahuje v určitom množstve aj rôzne minerály s obsahom oxidov kovov. 
Najväčším podielom je v popolčeku zastúpený hliník a železo, teda kovy, ktoré predstavujú význam-
né technické materiály. Preto môže byť popolček použitý ako nezanedbateľný zdroj hliníka namiesto 
bauxitu, resp. zdroj železa namiesto železnej rudy [11]. Z popolčekov je možné extrahovať aj ďalšie 
dôležité kovy (Ti) a polokovy (Si, Ge).

 Keďže všetky popolčeky obsahujú minerály bežne a hojne sa vyskytujúce v prírode, je možné 
použiť ich i na úpravu, resp. remineralizáciu poľnohospodárskej pôdy. V neposlednom rade sa popol-
čeky používajú aj na zasypávanie starých banských objektov, rôznych štôlni, dier a dutín.

 Aj napriek pomerne vysokej miere priemyselného zúžitkovania popolčeka, ako vedľajšieho 
energetického produktu, ostáva bohužiaľ stále jeho veľká časť nevyužitá.
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4.  VLASTNOSTI POPOLČEKOVÝCH BETÓNOV

4.1.  Pórová štruktúra

4.1.1.  Obsah pórov a ich veľkosť

 Pre transport vody a agresívnych látok je dôležitý celkový objem pórov v betóne ale aj ich 
veľkosť a polomer. Pri náhrade časti cementu popolčekom sa so zvyšujúcim obsahom popolčeka 
zväčšuje celková pórovitosť, avšak pre pórovú štruktúru popolčekových betónov je typický väčší 
podiel malých pórov s menším priemerom. Takto dochádza k blokovaniu dlhých kapilár v pórovom 
systéme betónu a znižuje sa kapilárne satie a difúzia. Týmto sa obmedzuje transport vody a agre-
sívnych látok do popolčekových betónov, ktoré potom vykazujú lepšiu vodonepriepustnosť a vyššiu 
chemickú odolnosť.

4.1.2.  Styková zóna medzi kamenivom a cementovým tmelom

 Pri predpoklade, že kostru betónu tvorí hutné kamenivo, transport iónov, plynov a kvapalín sa 
deje cez fázu cementového kameňa. Táto fáza je v blízkosti povrchov zŕn kameniva usporiadaná inak 
ako v iných miestach. Styková zóna je pórovitejšia, má vyšší difúzny koeficient a pri bežných cemen-
tových betónoch má relatívne veľkú hrúbku, takže dochádza k prekrývaniu jednotlivých stykových 
zón tvorených okolo susediacich zŕn kameniva. Cez tieto miesta sa môžu ľahšie transportovať všetky 
externé cudzorodé látky. Pridaním popolčeka do betónu so súčasným znížením množstva kameniva 
v betóne sa zväčšuje podiel cementového tmelu. Pucolánovou reakciou popolčeka sa znižuje hrúbka 
stykovej zóny kameniva a cementového tmelu, zhutňuje sa štruktúra cementového tmelu a znížením 
množstva kameniva sa zmenšuje veľkosť oblastí kde sa jednotlivé stykové zóny prekrývajú. Týmto sa 
opäť zvyšuje odolnosť popolčekového betónu proti transportu vody a agresívnych látok a tým jeho 
trvanlivosť a chemická odolnosť.

4.2.  Čerstvý betón s popolčekom

 Popolček ako prímes do betónu umožňuje regulovať množstvo spojiva v betóne, ktorého 
dostatočné množstvo je nevyhnutné pre dobrú spracovateľnosť čerstvého betónu, a to vplyvom prí-
rastku jemných podielov. Priaznivý vplyv popolčeka na zrnitosť zmesi a spracovateľnosť čerstvého 
betónu je badateľný okamžite, už pri dodaní a kontrole jeho spracovateľnosti. Príklad overenia vplyvu 
popolčeka na spracovateľnosť uvádza obrázok 6. Ľahšie spracovateľné betóny sú prínosom nielen 
pre odberateľa ale tiež pre výrobcu, a to z pohľadu menšieho opotrebovania zariadení používaných 
na výrobu a dopravu čerstvého betónu. 

 Okrem zlepšenia spracovateľnosti má popolček pozitívny vplyv aj na kvalitu čerstvého betó-
nu, čo sa prejavuje najmä zabránením segregácie, potenia a krvácania predovšetkým samozhutni-
teľných betónov.

 V krajinách EHS (Európske hospodárske spoločenstvo) sa pri použití popolčeka ako spojiva 
využíva tzv. koncepcia k-hodnoty, pomocou ktorej sa podľa druhu a množstva cementu a popolčeka 
v betóne vypočíta, koľko popolčeka môžeme považovať za spojivo tak ako cement. Zostávajúca časť 
popolčeka je podľa tejto koncepcie považovaná iba za plnivo. Podmienky používania k-hodnoty upra-
vuje norma EN 206-1.
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4.3.  Zatvrdnutý betón s popolčekom

4.3.1.  Pevnosť v tlaku

 Dostatočné množstvo spojiva, vrátane popolčeka, zabezpečí hutnú štruktúru zatvrdnutého 
betónu, resp. fázy cementového kameňa. Hutnosť tejto fázy je podmienená objemom dutín, ktorý sa 
zmenšuje okrem iného aj použitím popolčeka. Použitie popolčeka do betónov vedie k zníženiu obje-
movej hmotnosti betónu, nakoľko hustota popolčeka je nižšia ako hustota cementu.

 Proces tuhnutia a tvrdnutia betónu je pri nahradení časti cementu popolčekom pomalší, čo 
súvisí so zníženou dávkou cementu a so skutočnosťou, že pucolánová reakcia prebieha pomalšie 
ako hydratácia cementu. Z tohto dôvodu je nutné zvážiť používanie popolčeka ako náhrady za časť 
cementu na výrobu betónu pri nízkych a záporných teplotách, prípadne pri potrebe rýchleho ná-
rastu počiatočných pevností. Naopak, použitie latentne hydraulických prímesí, medzi ktoré patrí aj 
popolček, v betóne sa z hľadiska jeho zretia významne prejavuje aj po uplynutí 28 dní. Z praktického 
hľadiska je rozumné poznať vývoj pevností aspoň do veku 56 či 90 dní. Bola by škoda (niekedy aj 
riziko) tento vývoj, pri ktorom predpokladáme zlepšenie vlastností betónu, neakceptovať.

 Na obrázku 7 je zobrazený typický nárast pevnosti betónu v tlaku počas doby jedného roka. 
Je zrejmé, že nárast pevnosti je najrýchlejší pre referenčný betón bez popolčeka. Nárast pevností 
pre popolčekové betóny je na začiatku pomalší, avšak po roku dosahujú betóny s náhradou cementu 
popolčekom až do množstva 37 % vyššie pevnosti oproti referenčnému betónu bez popolčeka.

Obrázok 6 Skúška tekutosti 
a zhutniteľnosti betónu podľa 
Kern-a [2]
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 4.3.2. Modul pružnosti, dotvarovanie a zmrašťovanie

 Pri porovnaní betónov s rovnakou pevnosťou v tlaku sa ukazuje, že vplyv popolčeka na mo-
dul pružnosti je nepatrný. Pri bežných dávkach popolčeka je možné rátať s obvyklými charakteris-
tickými hodnotami modulu pružnosti. V betóne treba pri návrhu zohľadniť predovšetkým kamenivo  
a celkové zloženie betónovej zmesi a následne skutočný modul pružnosti prakticky overiť. Prídavkom 
popolčeka sa nemení ani deformačná čiara betónu, ani správanie sa betónu na medzi pevnosti.

 Popolčekové betóny vykazujú po 28 dňoch v dôsledku väčšieho dotvrdzovania výrazne men-
šie dotvarovanie. Príčinou je úbytok hrúbky stykovej zóny medzi kamenivom a základnou fázou ce-
mentového kameňa.

 Popolčekové betóny vykazujú vo všeobecnosti menšie zmrašťovanie než betóny rovnakej 
pevnosti bez obsahu popolčeka. Napriek vplyvu reálne vyššieho obsahu spojiva v betóne sa to vy-
svetľuje tým, že popolčekové betóny obsahujú menšie množstvo cementu.

4.3.3.  Vplyv na vznik trhlín

 V dôsledku zníženého pretvorenia zo zmrašťovania a dotvarovania sa pri popolčekových 
betónoch predpokladá menšie riziko vzniku trhlín ako pri porovnateľných betónoch bez obsahu po-
polčeka. Pri betónových konštrukciách chúlostivých na pretvorenie možno výhodne použiť popolče-
kové betóny. Z vyšších pevností v ťahu pri ohybe pri porovnateľnom module pružnosti, z menšieho 
zmrašťovania a z pomalšieho časového nárastu pevnosti v súdržnosti betónu a ocele možno vyvodiť, 
že riziko vzniku neželaných trhlín v dôsledku napríklad zmraštenia alebo unikajúceho hydratačného 
tepla možno zmenšiť, keď sa cielene použije popolček ako započítateľná prímes.

 Pre funkčnosť masívnych betónových konštrukcií, akými sú napr. vnútorné vrstvy tunelov, 
masívne základy a pod., je mimoriadne dôležité zabrániť trhlinám, ktoré sú vyvolané vplyvom teploty 
v konštrukcii. Jedno z opatrení je použitie spojiva s nízkym hydratačným teplom. Vhodným použitím 
popolčeka v spojivovej zmesi je možné znížiť produkované hydratačné teplo a tým aj pravdepodob-
nosť vzniku trhlín od teploty.

Obrázok 7 Nárast pevnosti v tlaku popolčekových betónov v priebehu času [3]
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4.3.4.  Pevnosť v súdržnosti betónu a ocele

 Cielené skúmania súdržnosti v priľnavosti medzi betónom a oceľovou výstužou ukázali, že pri 
rovnakej pevnosti v tlaku je vytrhovacia sila pri popolčekových betónoch rovnaká alebo vyššia než pri 
porovnávaných betónoch bez popolčeka.

 Experimentálne overenie súdržnosti betónu s oceľovou výstužou dokázalo, že pri nahradení 
40 % množstva cementu popolčekom dosahovali namerané hodnoty súdržnosti po 28 dňoch 90 % 
zo súdržnosti ocele s betónom bez popolčeka a po 90 dňoch dokonca 99 % [12]. 

4.4.  Trvanlivosť

 Vďaka guľovitému tvaru zŕn popolčeka ho považujeme za fyzikálne účinné plnivo. Jemnosť 
popolčeka pomáha pri zlepšovaní kvality povrchov betónových konštrukcií. Povrch betónu je obyčaj-
ne miestom prvého kontaktu s agresívnou látkou a jeho kvalita zohráva významnú úlohu pri zabez-
pečení trvanlivosti celej betónovej konštrukcie. Popolček pomáha vypĺňať priestor medzi už vzniknu-
tými hydratačnými produktmi a tým zhusťuje a zhutňuje štruktúru cementového tmelu. Tento proces 
je spojený so zmenšovaním množstva mikroskopických dutín a pórov, ktoré v cementovom tmele 
prirodzene vznikajú a sú slabým miestom cez ktoré prebieha transport cudzorodých látok do betónu. 
Zhutnenie štruktúry cementového tmelu je teda úzko spojené s odolnosťou voči vnikaniu vody a ag-
resívnych látok a teda aj s trvanlivosťou betónu. Navyše pri spolupôsobení väčšiny druhov cementov 
s popolčekom zvyšujú novovzniknuté produkty hydratácie svojím chemickým zložením odolnosť sa-
motného cementového tmelu a teda aj betónu voči rôznym druhom chemickej agresivity v slabom až 
miernom chemicky agresívnom prostredí. 

4.4.1.  Odolnosť proti vnikaniu chloridov, korózia oceľovej výstuže

 Na prenose iónov chloridov úzko závisí proces korózie oceľovej výstuže indukovaný chlo-
ridmi. Tento jav sa dá sledovať pomocou elektrolytického odporu betónu. Betóny s vyšším obsahom 
popolčeka vykazujú vyšší odpor voči elementárnym prúdom a teda samotnému prenosu chlorido-
vých iónov [2].

 Odolnosť popolčekových betónov proti vnikaniu chloridov sa zlepšuje vďaka pucolánovej re-
akcií popolčeka. Pripisuje sa to zmenšeniu pórov od väčších kapilárnych k menším gélovým, cez 
ktoré nie je možný transport vody a agresívnych látok. Prebiehajúca pucolánová reakcia popolčeka 
podporuje nárast difúzneho odporu betónu. Experimentálne je overené, že po 90 dňoch získava be-
tón výraznú odolnosť, kedy sa extrémne znižuje schopnosť prenikania médií a teda aj chloridov cez 
pórovú štruktúru betónu.

4.4.2.  Odolnosť proti karbonatácii a alkalická ochrana oceľovej výstuže

 Karbonatácia betónu prebieha od jeho povrchu a stáva sa nebezpečnou, keď dosiahne úro-
veň výstuže. Pri porovnaní hĺbok karbonatácie pri rovnakej pevnosti betónov v tlaku, vychádzajú 
rovnaké alebo len nepatrne vyššie hodnoty pre popolčekové betóny oproti betónom bez popolčeka. 
Použitý druh cementu a doba ošetrovania betónu majú podstatne väčší vplyv na postup karbonatá-
cie, než použitie popolčeka [2].

 Hlavným výsledkom výraznej karbonatácie betónu je spotrebovanie Ca(OH)2 v reakcii so 
vzdušným CO2 v dôsledku čoho dochádza k znižovaniu pH v pórovom roztoku betónu. Alkalinita 
tohto roztoku závisí od množstva alkálii Na2O, K2O a Ca(OH)2. Aj keď pri pucolánovej reakcii popol-
čeka je spotrebovaná veľká časť Ca(OH)2, zníženie pH pórového roztoku je možné len pri jeho ex-
trémne veľkej spotrebe [4]. V konečnom dôsledku, nárast hĺbky karbonatácie v čase je pri betónoch  
s popolčekom len o málo vyšší ako pri betónoch bez popolčeka. V pórovom roztoku sa teda pri pou-
žití popolčeka zníži pH len nevýrazne, a teda pasivácia výstuže je z tohto pohľadu zachovaná.
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4.4.3.  Odolnosť proti účinkom mrazu a rozmrazovacích prostriedkov

 Postup narušenia betónu mrazom je v rozhodujúcej miere ovplyvňovaný rýchlosťou absorpcie 
vody do gélových a kapilárnych pórov až do ich kritického nasýtenia. Akonáhle sa dosiahne kritické 
nasýtenie, nastáva narušenie betónu aj malým počtom cyklov zmrazovania a rozmrazovania. Prejaví 
sa to poklesom pevnostných charakteristík a súčasným zvetraním cementového kameňa na povrchu 
betónu.

 Pri náhrade časti cementu popolčekom a pri konštantnom obsahu vody, vzniká následkom 
menšieho obsahu cementu väčšia pórovitosť. Na druhej strane sa následkom pucolánovej reakcie 
zlepšuje rozdelenie veľkosti pórov. Pri skúške po 28 dňoch dôjde k zníženiu mrazuvzdornosti betónu, 
lebo v tomto čase pucolánová reakcia ešte nepokročila dostatočne ďaleko. Realizované stavby však 
nepreukazujú nižšiu mrazuvzdornosť ani pri vysokých mierach náhrady cementu popolčekom, pre-
tože namáhanie mrazom nastáva v praxi až po tom, keď už pucolánová reakcia nadobudla účinnosť. 
Pri dodržaní stanovených požiadaviek na minimálny obsah cementu a ekvivalentnú hodnotu vod-
ného súčiniteľa dosahujú prevzdušnené betóny s obsahom popolčeka porovnateľnú odolnosť proti 
mrazu a rozmrazovacím prostriedkom ako rovnako špecifikované betóny bez obsahu popolčeka.

 Zostatkový uhlík má nepriaznivé účinky na betón z hľadiska objemových zmien a taktiež zni-
žuje účinnosť prevzdušňovacích prísad, kde hydrofóbne častice uhlíka narúšajú štruktúru vzducho-
vých bublín, ktoré tvoria póry [13]. Vzhľadom na zníženie účinku prevzdušňujúcej prísady pri použití 
popolčekov s vyšším obsahom zostatkového uhlíka je potrebné zvýšiť dávku prevzdušňovača [14], 
kde jeho časť preberie úlohu obetnej prísady. To je však možné len do určitej miery a pri dôslednej 
kontrole výroby betónu. Proti negatívnym účinkom zostatkového uhlíka je možné použiť aj tzv. obetnú 
prísadu (z angl. sacrificial admixture), ktorá zmení častice uhlíka na hydrofilné [15]. 

 V praxi často prevláda neopodstatnený názor, že nemožno vyrobiť popolčekové betóny, ktoré 
by boli odolné proti účinkom striedavého zmrazovania a rozmrazovania. Ešte v 70. rokoch minulého 
storočia bol zrealizovaný experiment, ktorý bol zameraný na dlhodobé sledovanie mrazuvzdornosti 
betónu s obsahom popolčeka. Tento experiment prebiehal na atmosferickej korozívnej stanici TSÚS 
VHL Tatranská Štrba. V rámci experimentu bol vyrobený referenčný betón len z cementu a betón  
s obsahom popolčeka v množstve 30 % z hmotnosti spojiva. Počas deviatich rokov boli všetky vzorky 
vystavené vplyvu počasia, teda reálnym podmienkam expozície betónu v prostredí. Ako je vidno na 
obrázku 8, z nameraných údajov o zmene dynamického modulu pružnosti vyplýva, že aj po deviatich 
rokoch hodnoty narastajú ako pri referenčnom betóne, tak aj pri popolčekovom betóne [12]. Popolček 
samotný teda nemá nepriaznivý vplyv na odolnosť betónu proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu.

 Aj novšie experimenty potvrdzujú, že pri náhrade cementu popolčekom v množstve až 20 % 
spĺňajú betóny požiadavku na účinky striedavého zmrazovania a rozmrazovania aj na odolnosť proti 
vode a chemickým rozmrazovacím látkam [16].
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Obrázok 8 Dynamický modul pružnosti betónu [12]

4.4.4.  Alkalicko - kremičitá reakcia

 Popri použití cementu so zníženým obsahom alkálií je známe použitie aktívnych pucolánov, 
spomedzi toho aj popolčeka, ako opatrenia na zabránenie škôd súvisiacich s reaktívnym kremičitým 
kamenivom. Pri dostatočnom dávkovaní popolčeka (20 až 40 hm. % zo spojiva) sa dá účinne zabrániť 
alkalicko-kremičitej reakcii. Pri tom sa mechanizmus účinku dáva do súvislosti s týmito príčinami [2]:

 a) znížená tvorba ťažko rozpustného alkalicko-vápenatého silikátu hydrátu, ktorý je produk 
     tom spotrebovania Ca(OH)2,
 b) tvorba hydrátov kremičitanu vápenatého s nižším pomerom Ca/Si a so zvýšenou afinitou  
     na alkalické ióny,
 c) zmiernenie transferových procesov zhutnením štruktúry pri pretrvávajúcej pucolánovej  
     reakcii.

4.4.5.  Rozpúšťajúce pôsobenie kyselín a pôsobenie síranov
 
 Odolnosť betónu proti rozpúšťajúcemu pôsobeniu kyselín možno dosiahnuť znížením hodno-
ty vodného súčiniteľa a zvýšenou náhradou slinku portlandského cementu pucolánovými a latentne 
hydraulickými prímesami akou je aj popolček [2]. Prídavok týchto prímesí vedie k hutnejšej štruktú-
re betónu a zníženiu obsahu hydroxidu vápenatého zohrávajúceho významnú úlohu pri rozpúšťaní 
kyselinami.

 Pri pôsobení síranov je nutné použiť síranovzdorné cementy s obsahom C3A ≤ 3 hm. % 
a s obsahom Al2O3 ≤ 5 hm. %, alebo vysokopecné cementy s minimálnym obsahom 65 hm. % vy-
sokopecnej granulovanej trosky. Použitie popolčeka ako prímesi do betónu môže výrazne zlepšiť 
odolnosť mált a betónov proti síranom. To platí aj vtedy, keď sa nepoužijú síranovzdorné cementy, 
pretože popolček vytvára hutnejšiu pórovú štruktúru, vyšší difúzny odpor a redukuje obsah C3A 
v spojive a Ca(OH)2 v betóne.
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5.1.  Normy a predpisy o popolčeku vo svete

 Popolček predstavuje významný zdroj suroviny pre stavebný priemysel. Prvé pokusy pre 
druhotné spracovanie popolčeka prebehli už začiatkom minulého storočia. Postupom času sa na 
základe nových poznatkov začali tvoriť smernice, normy a predpisy, ktoré upravujú požadované 
vlastnosti popolčeka ako aj možnosti a spôsoby jeho použitia. Aj keď požiadavky na popolček do 
betónu vychádzajú z dlhodobých testov a výsledkov, jednotlivé národné normy obsahujú isté roz-
diely. Okrem rozdielov na požiadavku maximálneho, resp. minimálneho obsahu niektorých oxidov 
sú v jednotlivých normách aj rozdiely v požiadavke na jemnosť, maximálnu vlhkosť a index aktivity. 
Niektoré národné normy taktiež obsahujú požiadavku na minimálny špecifický povrch popolčeka 
[17]. V tabuľke 5 sú uvedené normy a predpisy z rôznych krajín, ktoré predpisujú vlastnosti, použitie, 
skúšanie a ďalšie špecifikácie popolčeka alebo latentne hydraulických prímesí do betónu.

Tabuľka 5 Prehľad niektorých smerníc a noriem týkajúcich sa popolčeka a latentne hydraulických 
prímesí do betónu platných vo svete

Krajina Označenie Názov Vydané

Austrália
AS 1129
AS 1130

Fly Ash for Use in Concrete
Code of Practice for Use of Fly Ash in Concrete

1971
1971

Rakúsko
ÖNORM B 3309-1
ÖNORM EN 450-1

Aufbereitete, hydraulisch wirksame Zusatzstoffe 
für die Betonherstellung (AHWZ)

Flugasche für Beton

2010
2010

Kanada A23.1-09/A23.2-09
Concrete materials and methods of concrete 

construction
2009

India
IS 3812: Part I
IS 3812: Part II

Pulverized Fuel Ash - Specification - Part 1: For 
Use as Pozzolana in Cement, Cement Mortar 

and Concrete
Pulverized Fuel Ash - Specification - Part 2: For 

Use as Admixture in Cement Mortar and Concrete

2003
2003

Turecko TS 639 Uçucu Küller 1975
Japonsko JIS A6201 Fly Ash for Use in Concrete 1999

Veľká Británia
BS 3892-2
BS 3892-3

BS EN 450-1+A1

Pulverized-fuel ash. Specification for pulverized-
fuel ash to be used as a Type I addition

Pulverized-fuel ash. Specification for pulverized-
fuel ash for use in cementitious grouts

Fly ash for concrete. Definition, specifications 
and conformity criteria

1996
1997
2007

USA ASTM C618
Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw 
or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete

2008

Nemecko
DIN 1045-2

DIN EN 450-1+A1
Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton

Flugasche für Beton
2008
2008

Slovensko
STN 72 2060

STN EN 450-1+A1
Popolček na stavebné účely

Popolček do betónu
1985
2008
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5.2.  Súčasná legislatíva na Slovensku

 Popolček pochádzajúci z tepelných elektrárni, teplárni a kogeneračných elektrárni predsta-
vuje tzv. vedľajší energetický produkt. Ide o materiál, ktorý je vo všeobecnosti považovaný za odpad. 
Vo vyhláške 284/2001 je popolček označený číslom 10 01 02 – popolček z uhlia a je zaradený do 
kategórie „O“ [25], teda ostatné odpady (nie nebezpečné odpady). Aby bolo možné popolček do be-
tónu použiť, musí spĺňať požiadavky stanovené v norme STN EN 450-1 +A1, pričom tieto požiadavky 
sú rozdelené na chemické, fyzikálne a iné (trvanlivosť, obsah nebezpečných látok, rádioaktivita) [22].  
v tabuľke 6 sú uvedené všetky vlastnosti a ich povolené hodnoty, ktoré vymedzuje daná norma. 

Tabuľka 6 Požiadavky na popolček podľa STN EN 450-1 +A1 [22]

Vlastnosť Povolené hodnoty

Strata žíhaním
Kategória A: max. 5,0 %; Kategória B: 2,0 – 7,0 %; 

Kategória C: 4,0 – 9,0 %

Chloridy (Cl-) max. 0,10 %

SO3 max. 3,0 %

Voľný CaO
max. 2,5 % (nad 1,0 % potrebná skúška na objemo-

vú stálosť)

Aktívny CaO max. 10 %

Aktívny SiO2 min. 25 % 1)

Celkový obsah SiO2, Al2O3 a Fe2O3 min. 70 % 1)

Alkálie (Na2O ekvivalent) max. 5,0 % 1)

MgO max. 4,0 % 1)

Rozpustný PO4
3- (P2O5) max. 100 mg/kg 1)

Jemnosť (zostatok na 0,045 mm)
Kategória N: max. 40 %, ± 10 % deklarovanej hodnoty; 

Kategória S: max. 12 %

Index aktivity Po 28 dňoch min. 75 %; Po 90 dňoch min. 85 %

Objemová stálosť
max. 10 mm (ak je obsah voľného CaO do 1,0 %, 

popolček vyhovuje)

Merná hmotnosť zŕn ± 200 kg.m-3 oproti deklarovanej mernej hmotnosti

Začiatok tuhnutia
max. dvojnásobok oproti cementovej kaši zhotove-

nej zo 100 % cementu

Požadované množstvo vody
Pre kategóriu S: max. 95 % oproti cementu; 

Pre kategóriu N: nestanovuje sa

Nebezpečné látky a rádioaktívne žiarenie Index hmotnostnej aktivity: I = 1,0 2)

1) popolček zo spaľovania len práškového uhlia vyhovuje
2) platí pre stavebné výrobky určené pre výstavbu múrov, podláh a stropov (napr. betón) [24]

 Podľa vyhlášky č. 558/2009 Z.z. patrí popolček do skupiny stavebných výrobkov 1307 - 
Prímesi do betónov a mált vrátane injektážnych mált, druh II, na ktorú sa vzťahuje najvyšší systém 
preukazovania zhody 1+ [27], ktorý je zároveň najnáročnejší na proces preukazovania. Používanie 
popolčeka ako stavebného výrobku je teda podmienené spĺňaním ustanovení Zákona č. 90/1998 
Z.z., resp. Zákona č. 69/2009 Z.z. a Smernice rady 89/106/EHS. Splnením všetkých požiadaviek 
z uvedených noriem a predpisov je pre popolček preukázaná zhoda s technickými špecifikáciami. 
Následne je pre popolček vydané tzv. Vyhlásenie zhody a Certifikát zhody a popolček sa týmto stáva 
stavebným výrobkom v zmysle ustanovení zákona [28].
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 Možnosť nahradiť časť množstva cementu v betóne popolčekom a dosiahnuť pritom v po-
rovnateľnom čase požadovanú pevnosť betónu v tlaku je všeobecne známa. Tento prístup vedie 
k nezanedbateľným ekonomickým, ekologickým aj technologickým výhodám pri výrobe betónov. 
Ekonomické výhody prevažujú najmä pri výrobe transportbetónov a spočívajú v úspore nákladov 
použitím menšieho množstva cementu pri zachovaní požadovaných parametrov betónu. Ekologické 
výhody vyplývajú predovšetkým z druhotného spracovania popolčeka, ktorý by inak musel byť s veľ-
kou pravdepodobnosťou skladovaný v prírode. Technologické výhody sa prejavujú najmä pri použití  
s drveným kamenivom a pri výrobe betónov a kompozitov so špeciálnymi vlastnosťami, akými sú 
napr. nízke hydratačné teplo, odolnosť voči chemicky agresívnemu prostrediu a pod. 

6.1.  Aplikácie popolčekových betónov

 Vo väčšom rozsahu bol v bývalom Československu popolček prvý krát použitý pri výstavbe 
vodného diela Orlík, kde bolo potrebné znížiť vývin hydratačného tepla [12,18]. V roku 1959 bolo 
na toto dielo použitých 319 000 m3 betónu s popolčekom. Na konštrukciách bolo na konci roka po 
realizácii zistených len 11 vlásočnicových trhliniek s najväčšou šírkou 1,5 mm a hĺbkou max. 40 cm, 
ktoré sa v priebehu nasledujúcich letných mesiacov úplne uzavreli a už sa neobjavili.
 V súčasnosti sa popolček na Slovensku bežne používa pri výrobe transportbetónov a zmesí 
rôznych vlastností:

 a) obyčajné betóny, pre ktoré je jedinou požiadavkou pevnosť v tlaku,
 b) čerpateľné a ľahkozhutniteľné betóny,
 c) vodonepriepustné betóny a betóny odolné voči vplyvu chemicky agresívneho prostredia  
     („XA“ podľa EN 206-1),
 d) betóny pre masívne konštrukcie,
 e) zmesi využívané pre špeciálne zakladanie,
 f) zmesi využívané pre budovanie hydraulicky stmelených vrstiev vozoviek (SC, KSC, CBGM).

 Čerpateľné betóny s dobrou spracovateľnosťou, ktorú si udržia minimálne počas 60 minút od 
vyrobenia sú často vyžadované pre budovanie základových pilót alebo betónov čerpaných na dlhé 
vzdialenosti, či do výšok. Príkladom môže byť aplikácia betónov obsahujúcich popolček pre techno-
lógiu realizácie základových pilót CFA-Bauer (obrázok 9).

 Špeciálne zmesi používané napríklad pri zakladaní, pre budovanie konštrukcií s dočasnou 
funkciou, navrhované podľa konkrétnych požiadaviek realizátora, môžu často obsahovať popolček. 
Napríklad tam kde je požadovaný veľmi nízky modul pružnosti (menej ako 5,0 GPa), nízka pevnosť 
v tlaku (menej ako 5,0 MPa), dobrá čerpateľnosť a stabilita, je nutné použiť minimálne dávky cemen-
tu a potrebné množstvo jemných podielov doplniť použitím latentne hydraulických alebo inertných 
prímesí.

 Jednou z možností kedy sa popolček veľmi efektívne využíva je betonáž konštrukcií pod 
vodu. Zloženie betónu je v takomto prípade pripravované vždy individuálne, dávkovanie popolčeka 
je vyššie ako obvykle, pričom popolček prispieva doplnením jemných podielov k dobrej čerpateľnosti, 
stabilite zmesi, jej odolnosti voči rozplavovaniu vodou, nárastu pevnosti a tiež trvanlivosti zatvrdnu-
tého betónu, resp. betónovej konštrukcie uloženej často v agresívnom prostredí. Na obrázku 10 je 
skúšobné teleso vyrezané z popolčekového betónu ukladaného pod vodou.
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Obrázok 9  Ľahkozhutniteľný betón určený pre realizáciu základových pilót technológiou CFA-Bauer

Obrázok 10 Skúšobné teleso 
vyrezané z popolčekového  
betónu ukladaného pod vodou
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Obrázok 11 Biela vaňa – tréningové haly Z. Š. O. Nepelu, Bratislava

 Hutnosť a nepriepustnosť štruktúry betónu dáva predpoklad pre dobrú kvapalinonepriepust-
nosť betónovej konštrukcie. Betónové konštrukcie využívané pre zabezpečenie proti vniknutiu alebo 
úniku kvapalín bývajú často navrhované s použitím nepriepustného betónu (najčastejšie vodoneprie-
pustného). Použitie prímesí zlepšuje nepriepustnosť betónu zhustením jeho štruktúry (efekt plniva), 
hustejšou štruktúrou hydratačných produktov (efekt latentne hydraulickej prímesi) a zároveň môže 
ich použitie viesť k úspore nákladov na použité spojivo. Dobrým príkladom pre aplikáciu popolče-
kových betónov sú vodonepriepustné základové konštrukcie, tzv. biele vane. Počas rekonštrukcie 
Zimného štadióna O. Nepelu v Bratislave bol pre konštrukciu bielej vane tréningových hál použitý 
popolček v betóne triedy STN EN 206-1 – C 25/30 – XC3 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 22 – S3 – max. priesak 
50 mm podľa STN EN 12390-8 – char. pevnosť po 56 dňoch. Na obrázku 11 je zobrazená výstavba 
konštrukcie bielej vane tréningových hál zimného štadióna.

 Kvapalinonepriepustné konštrukcie majú v niektorých prípadoch hrubé, resp. masívne steny 
a dosky. Pri budovaní masívnych betónových konštrukcií je nutnou podmienkou pre zabezpečenie 
kvality použitie vhodného spojiva. V takýchto prípadoch môže byť použitie popolčeka vhodné aj  
z hľadiska zníženia maximálnej teploty v konštrukcií. Tento prístup bol úspešne použitý napríklad pri 
budovaní základovej dosky Cyklotrónového centra SR v Bratislave, či iných objektov na Slovensku  
a v zahraničí [19]. Veľmi dobre použiteľnou alternatívou k cementu CEM III/B, je popolček v kombi-
nácii najmä s cementom CEM II/B-S 32,5 N alebo CEM III/A 32,5 N, prípadne ako jedna z viacerých 
zložiek spojiva.

 Obrázok 12 ilustruje vplyv použitia popolčeka, superplastifikátora (FM) a spomaľovacej prí-
sady (VZ) v kombinácii s cementom CEM I 42,5 R na množstvo uvoľneného hydratačného tepla 
spojiva, v porovnaní so samotným cementom CEM I 42,5 R a tiež CEM III/B 32,5 N.
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Obrázok 12 Hydratačné teplo rôznych spojív uvoľnené po 24 hodinách a 7 dňoch [20]

 Zloženie vzoriek uvedených v grafoch na obrázku 12:

	 •		CEM	I	42,5	R	 cement	CEM	I	42,5	R
	 •		CEM	III/B	32,5	N		 cement	CEM	III/B	32,5	N
	 •		Vzorka	A		 	 cement	CEM	I	42,5	R	+	popolček
	 •		Vzorka	B		 	 cement	CEM	I	42,5	R	+	popolček	+	FM	+	VZ
	 •		Vzorka	C		 	 cement	CEM	III/B	32,5	N	+	FM
	 •		Vzorka	D		 	 cement	CEM	III/B	32,5	N	+	FM	+	VZ

 V doterajšom texte bolo spomínané použitie popolčeka v „klasickom“ transportbetóne.  
V zmesiach, ktoré sa využívajú na budovanie konštrukcií hydraulicky stmelených vrstiev, ktoré na-
opak vyžadujú zavlhnutú konzistenciu, popolček taktiež zlepšuje ich spracovateľnosť a ovplyvňuje 
nárast pevnosti. Na obrázku 13 sú zobrazené hydraulicky stmelené konštrukčné vrstvy vozovky vy-
robené s použitím popolčeka.
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Obrázok 13 Použitie popolčeka do hydraulicky stmelenej vrstvy vozovky.

 V minulosti boli pre podobné zmesi úspešne využívané cementy pevnostnej triedy 22,5, ktoré 
sa však v súčasnosti už nevyrábajú. Použitie samotných cementov pevnostnej triedy 32,5 alebo aj 
42,5 pre takéto zmesi je často spojené s neželanými napätiami vyplývajúcimi z vysokej a relatívne 
rýchlo dosahovanej pevnosti. Obmedzenie množstva cementu a nahradenie jeho časti popolčekom 
vedie k zvýšeniu obsahu jemných častíc v zmesi, zlepšeniu spracovateľnosti na stavbe, spomaleniu 
nárastu pevnosti a tým aj k zmenšeniu nebezpečenstva vzniku neželaných napätí v tvrdnúcej vrstve 
konštrukcie. Vo veľkej časti podkladných hydraulicky stmelených vrstiev v súčasnosti realizovaných 
na Slovensku je popolček nezanedbateľnou zložkou.

6.2.  Poruchy popolčekových betónov

 Pri použití popolčeka v betóne, tak ako aj pri betónoch bez popolčekov, môže dôjsť k rekla-
máciám a poruchám dodávaného betónu. Vzniknuté problémy v prevažnej miere nesúvisia priamo  
s aplikovaním popolčeka. Avšak často sa stáva, že ako hlavná príčina porúch je uvádzaný popolček 
a jeho prítomnosť v betóne. Vo všeobecnosti možno príčiny reklamácií popolčekových betónov roz-
deliť do troch skupín:

 1. príčinou nekvality je popolček a jeho prítomnosť v betóne, nie však kvalita samotného   
     popolčeka,
 2. príčinou nekvality je iný faktor ako popolček, avšak popolček v betóne je uvádzaný ako  
     hlavná príčina vzniknutého stavu,
 3. príčinou nekvality sú vlastnosti (nezhoda) samotného popolčeka.



edícia betónracio

31

6. SKÚSENOSTI Z POUŽÍVANIA POPOLČEKA DO BETÓNU

 Reklamácie v prvej skupine sa často ukážu až po odformovaní prvku. Z rôznych príčin môže 
dôjsť napríklad k predávkovaniu popolčeka pri výrobe betónu, prípadne jeho pridanie do betónu tam, 
kde sa s jeho použitím nepočíta. Samozrejme, príliš vysoká dávka akejkoľvek zložky, teda aj popol-
čeka, zvyčajne predstavuje v betóne problém a dôvod na reklamáciu.

 Reklamácie zaradené do druhej skupiny sú v porovnaní s prvou skupinou vo veľkej prevahe. 
Často sa problém objaví už v štádiu čerstvého betónu, kedy je popolček vďaka svojim vlastnostiam 
takpovediac „viditeľný“ na povrchu nehomogénneho čerstvého betónu a tým sa stáva ľahkou „obe-
ťou“ a „jednoznačnou príčinou“ problému, ktorý nastal. Uvedené skutočnosti sú zrejme najčastejšie 
spájané s výrobou priemyselných podláh. Betónovanie podláh je zvlášť citlivý proces, pri ktorom sa 
často odhalí krvácanie alebo segregácia čerstvého betónu. Popolček je v takom prípade vyplavený 
na povrch betónu a teda dobre viditeľný. Skúsení pracovníci si s miernym krvácaním betónu pri be-
tonáži priemyselných podláh dokážu poradiť. Avšak prítomnosť popolčeka na povrchu predstavuje 
problém pre optimálne spojenie následne aplikovaného vsypu a ukladaného betónu. 

 Pokiaľ by bol ukladaný betón bez známok krvácania alebo segregácie, nebol by žiaden prob-
lém vyrobiť priemyselnú podlahu aj z betónu, ktorý obsahuje popolček. Najčastejšie na žiadosť firmy 
realizujúcej podlahu, niekedy i z preventívnych dôvodov, je množstvo popolčeka v betónoch do prie-
myselných podláh obmedzené alebo je popolček vylúčený úplne. 

 Pri tretej skupine možno konštatovať, že v rámci posledných desiatich rokov používania po-
polčeka pre výrobu betónu na Slovensku, doteraz nie je známy prípad kedy by samotný popolček 
znehodnotil betón svojou nekvalitou. Je to dané aj tým, že vznik popolčeka vhodného do betónu, (po-
zri kapitolu 1) je podmienený priebehom reakcií, ktoré zabezpečia jeho potrebné vlastnosti. Prípadné 
poruchy v procese spaľovania, pochybenie pri kontrole, expedícií či doprave samozrejme nie je mož-
né úplne vylúčiť, avšak toto nie je možné pri výrobe žiadneho, nie len stavebného materiálu.
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