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Souhrn 

V oblast identifikace alternativních pojiv byla 
pozornost nadále zaměřena na možnosti využití 
fluidních popílků v systémech alternativních pojiv, 
která jsou připravena a upravena různými 
mechanickými či chemickými procesy. Tyto procesy 
upravují či mění chování fluidních popílků a to 
zpravidla zlepšením jejich aktivity a schopnosti 
chovat se obdobně jako tradiční hydraulická pojiva 
(zejména cement). Pro tento účel byla zvolena 
skupina několika takových pojiv či alternativně 
upravených alternativních inteligentních plniv 
umožňujících významně snižovat podíl cementu 
v upravené zemině či hydraulicky stmelené směsi. 
Současně s tím byla zvolena skupina několika 
zemin, které standardně vyžadují lepšení zpravidla 
díky jejich zvýšenému riziku namrzavosti – jedná se 
tedy často o zeminy jílovité či s přítomností jílů. 
Vybraní reprezentanti zemin mají charakterizovat 
lokálně dostupné materiály tak, aby byla omezena 
potřeba takové zeminy lokálně odstranit a nahradit 
vhodnějšími typy zemin (ekonomicky a 
environmentální faktor výstavby). Tyto zeminy byly 
upraveny jak cementem, tak zvolenou skupinou 
alternativních pojiv, přičemž na nich byly provedeny 
normově požadované zkoušky, které charakterizují 
jejich deformační chování (stanovení kalifornského 
poměru únosnosti). Samostatně byla pozornost 
věnována i oblasti bobtnání, které e kritické jak u 
jílovitých zemin, tak i v případě řady popílků, pokud 
u nich nedojde k jejich vhodné úpravě. Pro některé 
z variant byla v neposlední provedena i série 
zkoušek zmrazovacích cyklů. To se týká především 
případů, kdy se alternativní pojiv využije 
v podkladních vrstvách vozovek a to v kombinaci se 
zrnitým materiálem.  
 
Oblast použití 

Ověření možností využít lokálně dostupné zeminy je 
z hlediska liniových staveb poměrně důležitý faktor, 
který může významnou měrou ekonomicky zlevnit 
výstavbu, pokud se méně vhodné či nevhodné 
lokální materiály nemusí vyměnit, ale dojde v místě 

k jejich úpravě, díky čemuž je možné je pro zemní 
těleso či podkladní vrstvy využít. Druhým aspektem 
je snaha z řady důvodů identifikovat možné 
alternativy k cementu nebo vápenatým pojivům. 
Jedním aspektem je snižování uhlíkové stopy, která 
je poměrně významná především u výroby cementu, 
dalším aspektem může být cena a v neposlední řadě 
třetím aspektem je snaha využít alternativní zdroje, 
které jinak budou končit na skládkách jako odpad – 
což zejména od roku 2024 bude poměrně 
problematické. Zde se jedná především o velkou 
skupinu popílků, z nichž klasické granulační popílky 
nalézají uplatnění v řadě oblastech stavebnictví. 
Komplikovanější je situace u fluidních popílků. 
V neupravené podobě jsou v zásadě pro velkou část 
aplikací nevyužitelné díky své reaktivitě a vzniku 
některých nežádoucích minerálů – to platí především 
pro dopravní stavitelství. Nalezení a ověření 
možných způsobů jejich mechanické či mechano-
chemické úpravy tak může vést k alternativním 
pojivům, která se mohou využít jako možný 
substituent cementu, případně vápna a vápence. O 
následně přináší celou řadu technických (pomalejší 
nárůst pevnosti, lepší charakteristiky z hlediska 
pevnosti v tahu za ohybu apod.) a environmentálních 
výhod nejen pro stavební průmysl.  

Metodika a postup řešení 

Pro potřeby projektu byla použita lokální zemina 
získaná z rekonstrukce dálnice D1 ve dvou 
variantách a písčito-jílovitá zemina, jakož i fluidní 
popílky z několika zdrojů v ČR (Ledvice, Tisová, 
Alpiq Kladno). Dále byly posuzovány mechano-
chemicky aktivované materiály na bázi fluidních 
popílků, kdy pojivo AM-D je založené na principech 
vysokorychlostního mletí a je dnes již komerčně 
vyráběno a používáno. Pojivo AM-S1 je první 
variantou pojiva vyvíjeného v rámci ČVUT v Praze, 
pojivo AM-S2 je druhou generací tohoto pojiva. 
V neposlední řadě pojivo AM-K je mechano-
chemicky aktivovaný popílek v kombinaci s dalšími 
přísadami, který byl rovněž použit v neupravené 
formě označené jako KÚ. Jako referenční pojivo byl 
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zvolen portlandský cement CEM II / B-M (S-LL) 
32.5, dle ČSN EN 197-1 ed. 2. 

Metodika posouzení upravených zemin určených pro 
podloží vozovky bylo použito zkoušky CBR, která 
je jednou z nejpoužívanějších nepřímých metod pro 
predikci únosnosti podloží navrhované vozovky. 
Poměr únosnosti CBR zeminy v podloží je stanoven 
na vzorku zhutněném, při optimální vlhkosti, 
pomocí Proctorova zařízení, kdy je zvolena metoda 
Proctor standard. Zkušební těleso se dále sytí ve 
vodě po dobu 96 hodin. V případě zemin 
upravených hydraulickými pojivy, předchází 
saturaci zrání vzorku po dobu 72 hodin při teplotě 
20±2 °C, během které nesmí nastat vysušení vzorku. 
Hodnota CBR je stanovena dle EN 13286-47 s 
přitížením 4.5±0.2 kg.  

Případné objemové změny byly sledovány během 
saturace těles před zkouškou CBR, kdy bylo 
zaznamenáváno takzvané lineární bobtnání. 

 
Výsledky 

Prezentovaná data, založená na posouzení pomocí 
CBR, indikují možnosti substituce standardních 
hydraulických pojiv alternativami pojiv na bázi 
fluidních popílků. Mechanicko-chemicky aktivované 
materiály (AM) vykazují v mnoha ohledech 
obdobné parametry jako dnes běžně používaná 
hydraulická pojiva. Návrh jednotlivých variant 
vychází z předpokladu výsledné ceny produktu. 
Předpokládaná cena alternativních pojiv by se měla 
pohybovat zhruba na 50% úrovni běžné ceny 
portlandského cementu použitého I v tomto článku 
pro porovnání mechanických účinků upravené 
směsi. Porovnání bylo provedeno ve 3 variantách, 
které odpovídají běžnému dávkování pojiv pro 
úpravu podloží (1-3 %). V případě vyššího 
dávkování standardních hydraulických pojiv je 
úprava již neekonomická a z praktického hlediska 
dochází nejčastěji k výměně materiálu, nebo úpravě 
zrnitosti materiálu. Na základě dlouhodobých 
zkušeností s alternativními pojivy je voleno vyšší 
dávkování, které reflektuje i jejich předpokládanou 
cenu, která by měla být zhruba poloviční oproti 
standardním hydraulickým pojivům. 
 

 
Obr.1. CBR pro aktivované materiály varianta 1 

 

Hodnoty uvedené na obr. 2 a 3 deklarují možnost 
využití alternativních pojiv, kdy únosnost zemin 
upravených alternativními pojivy AM-C1, AM-C2 a 
AM-D, vykazují obdobné, případně lepší výsledky 
než referenční směs stmelená portlandským 
cementem. Pouze při vyšším dávkování na obr. 3 
vykazují alternativní pojiva mírně nižší únosnost. To 
ovšem může být způsobeno příliš vysokým 
dávkováním pojiv, kdy únosnost CBR nabývá 
hodnot typických spíše pro podkladní vrstvy. Je 
otázkou, nakolik je posuzování těchto vrstev pomocí 
CBR vhodné a zda by nebylo lepší přistoupit k 
provádění zkoušky pevnosti v tlaku a k ověřování 
odolnosti vůči mrazu a vody. Z naměřených dat lze 
za předpokladu důkladného laboratorního posouzení 
a dodržení technologické kázně alternativní 
hydraulická pojiva AM-C1, AM-C2 a AM-D 
doporučit jako náhradu standardních hydraulických 
pojiv. Pouze v případě pojiva AM-K byla naměřená 
únosnost výrazně nižší, kdy se určité zlepšení 
zeminy projevovalo až při vyšším dávkování. 
Úprava zeminy pomocí AM-K je sice možná a lze I 
zde spatřovat určitý přínos ve zpracování vedlejších 
energetických produktů, v této podobě je ovšem 
ekonomicky příliš nákladná. Pro praktické použití je 
tak nutné dále upravit postup mechano-chemické 
aktivace pojiva AM-K, přičemž pravděpodobným 
důvodem omezené účinnosti tohoto alternativního 
pojiva je nižší obsah volného CaO v popílku. 

Z hlediska lineárního bobtnání, nevykazovaly 
navrhované směsi jakékoliv objemové změny. Do 
budoucna bude vhodné zkoumané varianty podrobit 
dlouhodobému sledování, tak aby byly vyloučeny 
objemové změny, které se mohou projevit v delším 
časovém horizontu. 
 

 
Obr. 2 CBR pro aktivované materiály varianta 2 

 

 
Obr 3. CBR pro aktivované materiály varianta 3 

 
Závěr 

Dosažené výsledky poukazují na možné využití 
vedlejších produktů fluidního spalování pro úpravu 
místních zemin v podloží vozovky a ukazují na 
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možnou cestu zpracování a smysluplného využití 
těchto materiálů v praxi. Aplikace vedlejších 
produktů z fluidního spalování je ovšem podmíněna 
pečlivým návrhem a laboratorním posouzením 
výsledné směsi za účelem minimalizace možných 
negativních vlastností těchto materiálů, zejména 
objemových změn. Důležitým aspektem z hlediska 
použití je i sledování homogenity fluidních popílků, 
kdy jednotlivé elektrárny mají odlišné vstupní zdroje 
s kolísající kvalitou (uhlí, vápenec, biomasa a další). 
Současně ani samotná technologie fluidního 
spalování není jednotná. V praxi tak nelze 
globalizovat chování FBCA a je potřeba pečlivě 
rozlišovat popílky z jednotlivých elektráren a 
zároveň zohledňovat kvalitu vstupních materiálů. I 
přes tato rizika má využívání některých fluidních 
popílků v silničním stavitelství smysl. Přidanou 
hodnotu lze spatřovat nejenom ve využití materiálu, 
který by jinak bylo nutné skladovat bez dalšího 
využití, ale i ve schopnosti vybraných materiálů dále 
hydratovat a tím substituovat současná hydraulická 
pojiva, jejichž výroba je poměrně nákladná a nese s 
sebou i určitou ekologickou zátěž (například 
zvýšenou uhlíkovou stopu).  

V případě alternativních pojiv se nám podařilo 
prokázat smysluplnost úpravy místních zemin, kdy 
vybrané směsi s fluidními popílky zpracované a 
upravené na alternativní pojiva pomocí technologie 
vysokorychlostního mletí vykazovaly obdobné 
parametry jako směsi upravené pomocí standardních 
hydraulických pojiv. Varianta AM-S2 vykazovala 
srovnatelné hodnoty při stejném dávkování jako v 
případě standardních hydraulických pojiv. Další dvě 
varianty AM-S1 a AM-D potvrdily dlouhodobý 
trend, kdy je potřeba zvýšit dávkování těchto 
alternativních pojiv. Z ekonomického hlediska je 
ovšem toto navýšení srovnatelné s použitím cementu 
a lze tak spatřovat přínos ve zpracování vedlejších 
produktů, které by jinak bylo nutné ukládat na 
skládky. Prezentována je i varianta AM-K, která 
nevykazovala dostatečnou únosnost upravené 
zeminy, resp. v tomto ohledu by bylo použití 
alternativního pojiva AM-K neekonomické. Na 
druhou stranu lze i u tohoto pojiva pozorovat 
zlepšení zpracovávané zeminy a do budoucna je zde 
určitý potenciál s návrhem tohoto pojiva dále 
pracovat. Vybrané varianty je tak možné pro úpravu 
lokálních zemin doporučit, realizaci však musí 
předcházet pečlivý návrh a laboratorní posouzení.  
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