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V práci je popsáno dlouhodobé sledování mož-

nosti využití fluidního popílku pro výrobu směs-

ného cementu. Příprava byla provedena společ-

ným mletím slínku s fluidním popílkem v dávce 

0 až 30 %. Předmětem zkoumání bylo dlouho-

dobé sledování průběhu hydratačního procesu 

směsných cementů. ❚ This work focuses on 

long-term monitoring possibilities of using FBC 

ash for composite cements manufacturing. The 

preparation was performed by milling clinker 

together with FBC ash in an amount of 0 up to 

30  %. The subject of the research was long-

term monitoring during hydration process of 

composite cement.

V  rámci řešení problematiky využi-

telnosti fluidních popílků pro výrobu 

směsných cementů byl v  předchozí 

práci realizován dlouhodobý průzkum 

fyzikálně-chemických vlastností samot-

ných fluidních popílků a dále stanovení 

technologických vlastností na této bázi 

připravených vzorků cementů. Na  zá-

kladě vyhodnocení výsledků se dospě-

lo k  závěru, že při vhodně zvoleném 

mlecím režimu může být fluidní popílek, 

zejména ložový, jednou z  nejvhodněj-

ších hledaných složek, substituujících 

ve výrobě směsných portlandských ce-

mentů vysokopecní strusku. 

Současně však bylo zdůrazněno, že 

pro jednoznačné prokázání vhodnos-

ti této potenciální substituce je nezbyt-

né dlouhodobé sledování hydratační-

ho procesu směsných cementů na bá-

zi fluidních popílků a rovněž sledování 

kinetiky tvorby a termodynamické sta-

bility ettringitu, event. dalších poten-

ciálních hydratačních zplodin ze sku-

piny AFT fází. V  příspěvku jsou před-

loženy výsledky tohoto výzkumného 

zadání.

DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ 

HYDRATAČNÍHO PROCESU

K  dlouhodobému sledování hydratač-

ního procesu směsných cementů 

na bázi fluidních popílků byly připrave-

ny vzorky sestávající ze slínku Mokrá, 

5 % energosádrovce Chvaletice a od-

stupňované dávky fluidního popílku Ho-

donín (ložového či filtrového) ve výši 0, 

15, 20, 25 a 30 % z hmotnosti navážky. 

Vzorky byly připraveny semletím všech 

komponent na dva měrné povrchy, 370 

a 420 m2.kg-1. 

Cementové pasty, připravené z těch-

to vzorků s vodním součinitelem odpo-

vídajícím jejich normální konzistenci dle 

Vicata 1), byly exponovány ve třech růz-

ných prostředích, a to v prostředí nasy-

cené vodní páry, vodním a  laborator-

ním. Hydratační proces cementových 

past byl sledován na vzorcích ve stáří 

7 až 360 dnů (ve vybraných případech 

až 720 dnů) metodou RTG-difrakč-

ní analýzy a metodou termické analý-

zy. Morfologie zatvrdlých cementových 

past byla studována elektronovou rast-

rovací mikroskopií.

RTG-difrakční analýza

V  rentgenogramech vzorků cemento-

vých past byly identifikovány zbytky pů-

vodních slínkových minerálů alitu (C3S), 

belitu (β-C2S) a  brownmilleritu (C4AF), 

dále křemen (SiO2) a zbytky anhydritu II 

(CaSO4) pocházející z  fluidního popílku 

a  konečně portlandit (Ca(OH)2), kalcit 

(CaCO3), ettringit (C3A.3CaSO4.32H2O), 

monosulfát (C3A.CaSO4.12H2O), event. 

i sádrovec (CaSO4.2H2O) jako hydratač-

ní, resp. následné karbonatační zplodiny. 

Pro ilustraci jsou na obr. 1 až 5 uvede-

ny rentgenogramy vzorků cementových 

past, připravených ze směsných ce-

mentů o měrném povrchu 420 m2.kg-1 

s  odstupňovaným dávkováním ložové-

ho fluidního popílku a  exponovaných 

v  prostředí nasycené vodní páry po  7, 

90 a 360 dnech. 

I v dlouhodobém horizontu bylo v zá-

vislosti na  zvolené směsnosti cemen-

tu, resp. dávce popílku patrné rozdíl-

né kvantitativní zastoupení jednotlivých 

hydratačních zplodin. Úměrně obsahu 

popílku se ve  vzorcích snižoval obsah 

portlanditu i  z  něj karbonatací vzniklé-

ho kalcitu, naopak se zvyšoval obsah 

ettringitu, a  to ve  všech sledovaných 

hydratačních prostředích. 

Z fázového systému CaO-SO3-Al2O3-

-H2O, který kvalitativně i  kvantitativně 

ovlivňuje dávka a  složení použitého 

fluidního popílku, byl ve  všech přípa-

dech, tj. ve  všech časových interva-

lech i ve všech zkoušených expozičních 

prostředích, jako jednoznačně převa-

1) Tj. takový, který při směsnosti daného 

cementu připadá jednak na obsah Ca(OH)2 

vzniklý hydratací alitu a belitu, a dále alikvotní 

obsah CaO z fluidního popílku, který je vázán 

jinak než na CaSO4

alit – C3S, belit – β-C2S, brownmillerit – C4AF, křemen – Q, anhydrit II – AII, sádrovec – S, portlandit 

– P, kalcit – K, ettringit- E, monosulfát – M

Hodonín lože – 0 %

7 dní 90 dní 360 dní

Obr. 1 Rentgenogramy hydratovaného jednosložkového cementu ❚ Fig. 1 X-ray diffraction 

patterns of hydrated one-component cement

Hodonín lože – 15 %

7 dní 90 dní 360 dní

Obr. 2 Rentgenogramy hydratovaného směsného cementu s 15 %  ložového popílku 

❚ Fig. 2 X-ray diffraction patterns of hydrated composite cement with 15 % of bottom ash
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žující minerál identifikován ettringit, ve-

dle něj se spíše sporadicky a ve velmi 

malém množství vyskytoval monosul-

fát, event. zcela mimořádně sádrovec 

či rezidua anhydritu. Současně bylo po-

zorováno, že ani po dvou letech uložení 

nebyla evidentní žádná reakce vedoucí 

k přeměnám ettringitu, a tedy k poten-

ciální objemové nestálosti. 

Kinetika tvorby a  výsledný charak-

ter CaO-SO3-Al2O3-H2O fází sledova-

né v dlouhodobém horizontu poukazu-

jí mj. na to, že analogicky podobné sys-

témům směsných cementů budou i ce-

menty na bázi fluidních popílků vykazo-

vat zvýšenou odolnost vůči agresivním 

prostředím. 

Termická analýza

Dlouhodobé sledování hydratačního 

procesu směsných cementů pomo-

cí RTG-difrakční analýzy bylo u  vybra-

ných vzorků cementových past doplně-

no metodou termické analýzy. Pro ilu-

straci jsou na obr. 6 uvedeny termogra-

my vzorků cementových past, připrave-

ných ze směsných cementů o měrném 

povrchu 420 m2.kg-1 s 0 a 30 % ložo-

vého, resp. fluidního popílku, uložených 

v prostředí nasycené vodní páry po 28, 

180 a 720 dnech.

Kvalitativně bylo složení všech ana-

lyzovaných vzorků shodné. Čára DT 

vždy vykazovala první hlubokou en-

dotermu dehydratace C-S-H fází 

a C-S-A-H fází, po ní následující endo-

termu dehydroxilace Ca(OH)2 a  na  ni 

navazující závěrečnou endotermu roz-

kladu CaCO3. Dle čáry TG se však slo-

žení analyzovaných vzorků lišilo kvan-

titativně, a to v závislosti na době hyd-

ratace, směsnosti cementu i na druhu 

použitého popílku.

Kvantitativní vyhodnocení průběhu 

hydratačního procesu směsných ce-

mentů bylo využito k  prokázání puco-

lanity fluidních popílků. Pro tento účel 

byl vypočten stupeň hydratace SH (1), 

vyjádřený jako obsah CaOH, připa-

dající v  daném vzorku a  v  přísluš-

né hydratační době na obsah Ca(OH)2 

a  CaCO3, vztažený k  obsahu CaOT 

z  Ca(OH)2 a  CaCO3, který by cement 

vykázal při úplné hydrataci v něm obsa-

ženého slínku 2) (tab. 1).

SH
CaO

CaO
H

T

100  [%] (1)

2) Tj. takový, který při směsnosti daného 

cementu připadá jednak na obsah Ca(OH)2 

vzniklý hydratací alitu a belitu, a dále alikvotní 

obsah CaO z fluidního popílku, který je vázán 

jinak než na CaSO4.

Hodonín lože – 20 %

7 dní 90 dní 360 dní

Obr. 3 Rentgenogramy hydratovaného směsného cementu s 20 % ložového popílku ❚ 

Fig. 3 X-ray diffraction patterns of hydrated composite cement with 20 % of bottom ash

Hodonín lože – 25 %

7 dní 90 dní 360 dní

Obr. 4 Rentgenogramy hydratovaného směsného cementu s 25 % ložového popílku 

❚ Fig. 4 X-ray diffraction patterns of hydrated composite cement with 25 % of bottom ash

Hodonín – 30 %

7 dní 90 dní 360 dní

Obr. 5 Rentgenogramy hydratovaného směsného cementu s 30 % ložového popílku (měrný povrch 

420 m2.kg-1, prostředí nasycené vodní páry) ❚ Fig. 5 X-ray diffraction patterns of hydrated composite 

cement with 30 % of bottom ash (specific surface area of 420 m2.kg-1, saturated steam environment)
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Obr. 6 Termogramy dlouhodobě exponovaných hydratovaných cementů (měrný povrch 

420 m2.kg-1, prostředí nasycené vodní páry) ❚ Fig. 6 Thermogravimetry of long-exposed 

hydrated cement (specific surface area of 420 m2.kg-1, saturated steam environment)
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Zatímco po 28 dnech uložení byl stu-

peň hydratace u  všech tří vzorků do-

sud jen cca 75  %, po  90 dnech do-

sahoval hodnoty téměř 100 %, a pro-

ces hydratace slínkových minerálů tak 

byl ve  všech třech případech praktic-

ky ukončený. Po 180 dnech uložení se 

stupeň hydratace referenčního jedno-

složkového cementu nezměnil, avšak 

stupeň hydratace obou směsných ce-

mentů byl přibližně o 5 % a po době 

hydratace dvou let dokonce až o 25 % 

nižší. Deficitní podíl CaO ve  směs-

ných cementech byl totiž spotřebován 

v důsledku reakce s amorfními alumo-

silikáty z  fluidních popílků na  tvorbu 

kalcium hydrosilikátových fází. Lze tedy 

považovat za prokázané, že ve směs-

ných cementech se uplatnila pucolá-

nová schopnost fluidního popílku ložo-

vého i filtrového. 

Pucolánové chování fluidních popíl-

ků by v době uložení cca 90 dnů a dé-

le mělo přispívat k  dorovnávání vaz-

nosti směsných cementů s cementem 

jednosložkovým. Ze srovnání výsledků 

pevnostních zkoušek, viz pozn. 1, však 

vyplynulo, že shodu s  vyslovenou hy-

potézou vykázaly jen cementy na bá-

zi ložového popílku, nikoli cementy 

na bázi popílku filtrového. 

V případě směsného cementu na bá-

zi filtrového popílku spočíval problém 

v  nedorovnávání pevností především 

v  nedostatečném rozdružení slínko-

vých minerálů během zvoleného mle-

cího režimu, které i přes stejný stupeň 

hydratace vyvolalo rozdíly ve  struktu-

ře nově vzniklých hydratačních zplo-

din. Zatímco při dokonalém rozdružení 

slínkových zrn vznikaly díky vysokému 

reakčnímu povrchu především hyd-

ratační zplodiny typu „outer“, převáž-

ně zodpovídající za vaznost, při nedo-

konalém rozdružení vznikaly spíše jen 

hydratační zplodiny typu „inner“3), je-

jichž příspěvek k vaznosti je nedosta-

tečný. 

Na základě všech uvedených skuteč-

ností lze konstatovat, že fluidní popí-

lek ložový i filtrový vykazují pucolanitu, 

a to přibližně stejnou. Tato se však mů-

že plně uplatnit jen tehdy, pokud bude 

zabezpečeno vhodným mlecím pro-

cesem dostatečné rozdružení slínko-

vých i  popílkových zrn a pokud bude 

i  v období tvorby kalciumhydrosilikátů 

na bázi pucolánu obsažených v popíl-

cích v  systému zabezpečen dostatek 

hydratační vody. 

Elektronová rastrovací 

mikroskopie

Morfologie vzorků, sledovaná pomo-

cí elektronového rastrovacího mikro-

skopu, je dokumentována snímky vy-

braných hydratovaných cementů s  0 

až 30 % fluidního ložového popílku ex-

ponovaných v prostředí nasycené vod-

ní páry po  dobu dvou let uvedenými 

na obr. 7 až 10.

3) Za hydratační zplodiny typu inner se 

označují takové, které vznikají na místě 

původních slínkových zrn, naopak 

za hydratační zplodiny typu outer se označují 

ty, které krystalují vně původního slínkového 

zrna.

Tab. 1 Kvantifikace fázového složení 

dlouhodobě exponovaných vzorků cementu, 

(měrný povrch 420 m2.kg-1, prostředí 

nasycené vodní páry) ❚ 

Tab. 1 Quantification of phase composition 

of long-exposed samples of cement (specific 

surface area of 420 m2.kg-1, saturated steam 

environment)

Doba 

hydratace

[dny]

Stupeň hydratace [%]

0 30 lože 30 filtr

28 76,4 73,1 76,6

90 99,8 99,4 99,5

180 99,2 95,3 94,1

720 99,8 73,7 76,7

300 1 000 3 000

Obr. 7 Snímky cementu s 0 % ložového popílku, měrný povrch 370 m2.kg-1, po dvou letech 

expozice ❚ Fig. 7 Images of cement with 0 % of bottom ash, specific surface area 

of 370 m2.kg-1, after two years of exposure

300 1 000 3 000

Obr. 8 Snímky směsného cementu s 15 % ložového popílku, měrný povrch 370 m2.kg-1 po dvou 

letech expozice ❚ Fig. 8 Images of cement with 15% of bottom ash, specific surface area 

of 370 m2.kg-1, after two years of exposure

300 1 000 3 000

Obr. 9 Snímky směsného cementu s 25 % ložového popílku, měrný povrch 370 m2.kg-1 po dvou 

letech expozice ❚ Fig. 9 Images of cement with 25 % of bottom ash, specific surface area 

of 370 m2.kg-1, after two years of exposure

300 1 000 3 000

Obr. 10 Snímky směsného cementu s 30 % ložového popílku, měrný povrch 370 m2.kg-1 po dvou 

letech expozice ❚ Fig. 10 Images of cement with 30 % of bottom ash, specific surface area 

of 370 m2.kg-1, after two years of exposure
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V  celkovém pohledu při zvětšení 

300x i v polodetailu při zvětšení 1 000x 

je na  snímcích patrná amorfní pova-

ha C-S-H gelu. V  detailech při zvět-

šení 3  000x lze již pozorovat morfo-

logii krystalických hydratačních zplo-

din, zejména typická hexagonální zr-

na portlanditu na  obr.  7 a  subtilnější 

prizmatická zrna ettringitu. Na  detail-

ních snímcích je rovněž patrné, že 

se zvyšujícím se dávkováním fluid-

ního popílku se ettringitová síť stává 

hustší. 

KINETIKA TVORBY ETTRINGITU 

V   RANÉM STÁDIU HYDRATACE

Pro zmapování vlivu tvorby ettringitu 

na  potenciální objemové změny vytvr-

zené cementové pasty byla podrob-

ně studována kinetika raného hydra-

tačního stádia soustav s  fluidním po-

pílkem. Jako rané hydratační sta dium 

bylo vymezeno období prvních de-

seti dnů, které v  chemii a  technologii 

cementu přibližně odpovídá ukončení 

stadia vysoké hydratační rychlosti, bě-

hem něhož je soustava ještě schop-

na kompenzovat potenciální objemové 

změny.

Kvůli zvýšení objektivity byl hydratač-

ní proces sledován postupně ve třech 

soustavách, a to od nejjednodušší se-

stávající ze samotného fluidního popíl-

ku rozmíchaného s  vodou, přes sou-

stavu fluidního popílku rozmíchané-

ho s  nasyceným roztokem hydroxidu 

vápenatého, která modelovala alka-

lické prostředí pórové vody v  hydra-

tovaných cementových pastách, až 

po  reál nou soustavu směsného ce-

mentu s  30  % fluidního popílku roz-

míchaného s  vodou. Jako referenč-

ní byla zvolena soustava jednosložko-

vého cementu rozmíchaného s vodou. 

Hydratační proces probíhající ve zvole-

ných soustavách byl sledován pomocí 

RTG-difrakční analýzy během prvních 

28  dnů uložení v  prostředí nasycené 

vodní páry, viz vybrané rentgenogra-

my na obr. 11. 

Kinetika tvorby ettringitu byla studo-

vána na  základě semikvantitativního 

vyhodnocení rentgenogramů, u které-

ho determinující kritérium představo-

vala střední intenzita ettringitových li-

nií. V  souladu s  dosaženými výsled-

ky i  v  souladu s  obvykle uváděným 

matematickým popisem byla závis-

lost středních intenzit ettringitových li-

nií I  na  době hydratace τ popsána 

logaritmickou funkcí obecného tvaru 

I  = a  . ln  (τ) + b, jejíž koeficienty by-

ly dle dosažených výsledků konkreti-

zovány pro každou studovanou sou-

stavu. 

Kritické množství ettringitu, které by 

mohlo svým dodatečným vznikem vy-

volat negativní proces objemových 

změn, bylo navrženo ve výši 80 % je-

ho konečného množství. Jako obdo-

bí, kdy se docílí prakticky konečného 

množství ettringitu, byla vyhodnocena 

doba hydratace 28 dnů, neboť tato se 

z matematického hlediska vyskytovala 

již v asymptotické části všech experi-

mentálně konkretizovaných tvarů uve-

dené logaritmické funkce. Při realizo-

vaném semikvantitativním vyhodnoce-

ní bylo kritické množství ettringitu na-

hrazeno veličinou 80 % střední intenzi-

ty ettringitových linií v době hydratace 

28 dnů, tzn. Ikrit = 0,8I28.

Závislost střední intenzity ettringi-

tových linií na  době hydratace sou-

stav na  bázi ložového fluidního po-

pílku v  grafické podobě a  s  konkreti-

zovaným matematickým vyjádřením 

uvádí obr. 12, z  vyjádřených závislos-

tí vypočtené hodnoty střední intenzity 

ettringitových linií po 28 dnech hydra-

tace, I28, střední kritické intenzity ettrin-

fluidní popílek – lože jednosložkový cement směsný cement s 30 % popílku
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Obr. 11 Rentgenogramy hydratovaného popílku, jednosložkového a směsného cementu 

❚ Fig. 11 X-ray diffraction patterns of hydrated ash, one-component and composite cement
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gitových linií, Ikrit, a z ní vypočtené kri-

tické doby tvorby ettringitu, τkrit, uvádí 

tab. 2.

Jak je z výsledků patrné, kritická do-

ba tvorby ettringitu v soustavě samot-

ného popílku rozmíchaného s  vodou 

a  rozmíchaného s  nasyceným rozto-

kem hydroxidu vápenatého se praktic-

ky nelišila. Oproti nim byla kritická do-

ba tvorby ettringitu v  soustavě jedno-

složkového cementu podstatně krat-

ší, cca pětinová. Důvodem je rozdílný 

mechanismus, a  tím i  rychlost tvorby 

ettringitu, způsobený odlišným fázo-

vým složením výchozích látek ve  sle-

dovaných soustavách. 

K  upřesnění popisu mechanismu 

tvorby ettringitu nutno zdůraznit, že 

v  případě jednosložkového cementu 

reaguje C3A za účasti vody se sádrov-

cem, jehož přítomnost byla v  sousta-

vě hydratované pasty patrná až do 5 h 

od rozmíchání cementu s vodou. V pří-

padě fluidního popílku však reaguje 

ve  vodném prostředí alumosilikátová 

fáze a vápno přímo s anhydritem, bez 

jakékoli přechodné tvorby sádrovce. 

Doba tvorby kritického množství 

ettringitu v  soustavě směsného ce-

mentu s fluidním popílkem se od všech 

předchozích soustav lišila, a to tak, že 

byla zhruba dvakrát delší oproti sou-

stavě tvořené jednosložkovým cemen-

tem a zároveň přibližně poloviční opro-

ti oběma soustavám na  bázi fluidní-

ho popílku. Přitom do cca 5 h hydrata-

ce byl v soustavě pozorovatelný sádro-

vec, do cca 24 h anhydrit, cca od 6 h 

hydratace byl identifikován portlandit. 

K  pozorovatelnému zvýšení rychlos-

ti tvorby ettringitu došlo v období od 8 

do 24 h hydratace. 

Z  uvedeného plyne, že u  směsných 

cementů s  fluidním popílkem se tvo-

ří ettringit oběma výše uvedenými me-

chanismy vyznačujícími se podstat-

ně odlišnou kinetikou. Bezprostřed-

ně po  rozmíchání cementové pas-

ty s  vodou dojde reakcí mezi sádrov-

cem a  C3A k  tvorbě prvotních podílů 

ettringitu. Tyto záhy pokryjí zrna C3A, 

a  zamezí tak na  určitou dobu tvorbě 

ettringitu tímto mechanismem. Sou-

časně vzniká ettringit, vzhledem k da-

nému mechanismu relativně pozvolna, 

z anhydritu v popílcích. Toto údobí níz-

ké rychlosti tvorby ettringitu je zakon-

čeno okamžikem, kdy se do záměso-

vé vody začínají uvolňovat v dostateč-

né míře vápenaté ionty vzniklé hyd-

ratací alitu, které umožní transport 

vody do  vnitřní části zrn trikalcium-

aluminátu a jeho reakci se sádrovcem. 

Od  tohoto stadia tedy vzniká ettrin-

git jak mechanismem přes anhydrit, 

tak i  mechanismem přes sádrovec, 

což vede ke  zvýšení rychlosti tohoto 

procesu.

Lze konstatovat, že doba tvorby kri-

tického množství ettringitu u  směs-

ných cementů s  nejvyšším zvoleným 

sycením fluidním popílkem je sice 

zhruba dvojnásobně delší než u  jed-

nosložkového portlandského cemen-

tu, ale svým rozpětím, cca 3,5 až 

4,5  dne, jednoznačně spadá do  tře-

tího hydratačního stadia4), přesně-

ji do  jeho první poloviny, proto nále-

ží mezi primární hydratační produkt, 

obecně vznikající v plné šíři až do kon-

ce třetího stadia hydratace. Tudíž oba-

vy z  možných negativně působících 

objemových změn jsou neopodstat-

něné.

ZÁVĚR 

Cílem předložené práce byl výzkum 

a  vývoj směsných portlandských ce-

mentů na  bázi fluidních popílků, kte-

ré jsou jedním z  nejmladších a  dosud 

jen velmi obezřetně využívaných odpa-

dů. Jelikož však fluidní popílky předsta-

vují díky svému fázovému složení mi-

mořádný potenciál pro užití ve  výro-

bě silikátových stavebních hmot, je vy-

soce žádoucí se touto problematikou 

důsledně zabývat, poznávat a násled-

ně eliminovat ty faktory, které by moh-

ly přivodit zhoršení jejich standardních 

vlastností. 

Lze konstatovat, že fluidní popílky 

použité jako příměs pro výrobu směs-

ných portlandských cementů vykázaly 

příznivé chování jak z hlediska průbě-

hu hydratačního procesu, tak i  dosa-

hovaných technologických vlastností. 

Ve vztahu k jednosložkovému cementu 

je totiž snížená hydraulicita takto kon-

cipovaných směsných cementů do-

4) Vliv kritické doby tvorby ettringitu 

na objemové změny zatvrdlé cementové 

pasty byl posuzován podle teorie hydratace 

portlandských cementů dle Daimonda, 

Verbecka a Lacha. Tato rozlišuje pět stadií 

hydratace, z nichž první, trvající 5 až 10 minut, 

odpovídá tvorbě počátečních podílů ettringitu, 

ve druhém, v délce 5 až 10 hodin, dochází 

k pozvolné, a ve třetím stadiu, trvajícím cca 

10 dnů, k intenzivní tvorbě jak krystalických, 

tak i koloidních hydratačních zplodin. Čtvrté 

hydratační stadium, do cca 28 dnů, má 

nízkou hydratační rychlost, řízenou omezeným 

transportem vody do vnitřních částí původních 

slínkových zrn, konečně páté stadium 

hydratace, od 28. dne dále, je označováno 

jako dozrávání struktury. 

Hydratace lo ového popílku
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Obr. 12 Konkretizace závislosti střední intenzity ettringitových linií na době hydratace ve zvolených 

soustavách ❚ Fig. 12 Dependence of medium intensity ettringite lines at the time of hydration in 

the selected systems

Tab. 2 Střední hodnoty ettringitových linií, kritická doba tvorby ettringitu ❚ Tab. 2 Mean values 

of ettringite lines, critical time of ettringite formation

Hydratovaná soustava
Sledovaná veličina

I28 [-] Ikrit [-] τkrit [dny]

Fluidní popílek lože + voda 4,1 3,3 7,4

Fluidní popílek lože + nasycený roztok Ca(OH)2 4,4 3,5 7,5

Směsný cement s 30 % fluidního popílku lože + voda 2,2 1,8 4,5

Jednosložkový cement + voda 1,5 1,2 1,4
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statečně kompenzována prokázanou 

pucolánovou schopností obou dru-

hů fluidních popílků. Díky ní se, např. 

za  podmínky správně vedeného mle-

cího procesu, v  pozdějším období, 

odpovídajícímu délce přibližně jedno-

ho až dvou let, pevnosti těchto směs-

ných cementů dorovnávají dokon-

ce i  pevnostem cementů jednoslož-

kových. 

Zároveň byla u  směsných cemen-

tů na  bázi fluidních popílků vyvráce-

na obava z dodatečných objemových 

změn vznikajících v důsledku opoždě-

né tvorby ettringitu. Bylo totiž jedno-

značně prokázáno, že i ettringit vznika-

jící z anhydritu obsaženého ve fluidních 

popílcích náleží mezi primární hydra-

tační produkty vznikající v průběhu bu-

dování struktury cementového kame-

ne, a  tudíž není příčinou negativních 

objemových změn.

Na základě vyhodnocení všech usku-

tečněných experimentálních prací lze 

závěrem konstatovat, že při vhodně 

zvoleném mlecím režimu může být 

fluidní popílek, a  to zejména ložový, 

jednou z nejvhodnějších hledaných pří-

měsí pro výrobu směsných portland-

ských cementů, prakticky rovnocen-

nou vysokopecní strusce.

Tento příspěvek byl vytvořen za podpory 

projektu Grantové agentury České republiky 

č. GAP104/10/0910 „Snižování emisí CO2 při 

výpalu pojiv na bázi karbonátu vápenatého“.
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Text článku byl posouzen odborným lektorem.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve 

spolupráci s Národním kontaktním centrem – 

ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR vy-

hlásilo 6. ročník soutěže o Cenu Milady Pau-

lové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě.

Prostřednictvím Ceny Milady Paulové oce-

ňuje MŠMT vědeckou práci významných čes-

kých badatelek a  nabízí inspiraci začínajícím 

vědkyním nebo studujícím, které vědeckou 

dráhu zvažují. Milada Paulová byla první žena, 

která získala právo přednášet na  české uni-

verzitě (1925) a stala se také první profesorkou 

na našem území (1939).

V roce 2014 byla Cena Milady Paulové udě-

lena v  oblasti stavebního inženýrství a  ar-

chitektury, a  to s  cílem upozornit na  výročí 

100 let od doby, kdy k studiu nastoupila prv-

ní absolventka architektury Milada Pavlíková.

Cena Milady Paulové byla slavnostně udě-

lena ministrem školství, mládeže a tělovýcho-

vy PhDr.  Marcelem Chládkem, MBA, v  rám-

ci 3.  ná rodní konference o  genderu a  vědě 

dne 22.  října 2014 prof.  Ing. Aleně Kohout-

kové, CSc.

Prof.  Alena Kohoutková je uznávanou osobností výzkumu 

v  oblasti stavebních konstrukcí, především betonových. Jde 

o velmi rozsáhlé spektrum zájmů a přínosů prokazující její širo-

kou odbornou orientaci. Přínosy prof. Aleny Kohoutkové v oblasti 

výpočtové analýzy a modelování kompozitních 

prvků a konstrukcí, reologie betonových kon-

strukcí, modelů pro mezní stavy použitelnosti, 

recyklace betonu a estetiky v návrhu betono-

vých konstrukcí jsou světového významu, zá-

sadním způsobem posunuly úroveň poznání 

a vytvořily „školu“ jejích spolupracovníků, ná-

sledovníků a žáků. Prof. Kohoutková je činná 

jako vedoucí úspěšných vědeckých týmů, kte-

ré pravidelně získávají grantové projekty. 

Prof. Kohoutková trvale spolupracuje s pres-

tižními zahraničními akademickými výzkumný-

mi pracovišti, v rámci řady zahraničních poby-

tů spolupracovala v  mezinárodních výzkum-

ných týmech. Byla též přednášející na několika 

mezinárodních postgraduálních školách. Čas-

to působí jako předsedající odborných konfe-

rencí a kongresů, členka jejich vědeckých rad 

a hodnotících komisí.

Vynikající vědecké, pedagogické a  organi-

zační schopnosti prof. Aleny Kohoutkové po-

tvrzuje zvolení, pro již druhé funkční obdo-

bí, děkankou Stavební fakulty ČVUT v Praze. 

Prof. Alena Kohoutková je dosud první a jedi-

ná žena, která od založení této fakulty před více než 300 roky, 

stála v jejím čele. Současně vykonává velmi úspěšně funkci ve-

doucí katedry betonových a zděných konstrukcí, která je profilo-

vým pracovištěm fakulty.

OCENĚNÍ PROFESORKY ALENY KOHOUTKOVÉ
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