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VLIV KOMBINACE VYSOKOTEPLOTNÍHO 
POPÍLKU A INERTNÍCH PŘÍMĚSÍ  
NA FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÉ PARAMETRY 
BETONOVÉHO KOMPOZITU 
INFLUENCE OF A COMBINATION OF HIGH- 
-TEMPERATURE FLY ASH AND INERT ADDITIVES 
ON PHYSICAL AND MECHANICAL PARAMETERS  
OF A CONCRETE COMPOSITE
Milan Meruňka, Martin Ťažký, Rudolf Hela

Článek se zabývá možností využít kombinaci vysokoteplotního úletového popílku  
a inertních příměsí pro dosažení maximální hutnosti cementové matrice v suchém stavu. 
Snížení mezerovitosti cementové matrice by mělo v důsledku nejen zvýšit trvanlivost 
betonového kompozitu, ale také zlepšit jeho fyzikálněmechanické parametry.
The article explores possibilities for an exploitation of combinations of high temperature 
pulverised fly ash and inert additives with the aim to reach the maximum density of the 
cement matrix in its dry state. The decrease in porosity of the matrix should lead not only 
to an increase of durability of the concrete composite but also to an improvement in its 
physicalmechanical parameters.

Současnost
Používání vysokoteplotního úletové-
ho popílku do betonů se v moderní 
technologii betonu stalo již běžnou 
záležitostí nejen z důvodu pozitiv-
ního ovlivnění vybraných paramet-
rů betonové směsi v čerstvém stavu 
(zlepšení reologie, rozvolnění hyd-
ratační reakce, snížení rizika vzniku 
smršťovacích trhlin) [1], [2] či zatvrd-
lém stavu (dosažení vyšších pevností 
ve stáří 60 dnů a déle vlivem puco-
lánové reakce) [3], ale také z ekono-
mického hlediska. S postupnou změ-
nou technologie spalování tuhých 
fosilních paliv a stále častější aplikací 
selektivní nekatalytické redukce oxi-
dů dusíku [4] je však na trhu stále ci-
telnější deficit tohoto druhu aktivní 
příměsi. Proto je nutné hledat možná 
řešení či alternativy optimalizace slo-
žení betonové směsi, resp. možnosti 
snížení množství vysokoteplotního 
úletového popílku v betonovém kom-
pozitu při zachování technických pa-
rametrů a ekonomické výhodnosti. 

Jedním z možných řešení by se moh-
la jevit kombinace vysokoteplotního 
úletového popílku s inertní příměsí 
v optimálním poměru zajišťujícím 
maximální hutnost cementové matri-
ce v suchém stavu [5]. 

Inertní příměsi jsou dle ČSN  
EN 206+A1 [6] látky, které vzhledem ke 
svému chemickému či mineralogické-
mu složení netuhnou či netvrdnou ani 
po přidání tzv. budiče. Většinou se jed-
ná o látky, jejichž úkolem je zvýšit hut-
nost cementové matrice a modifikovat 
reologické vlastnosti betonu (zlepšit 
čerpatelnost či snížit riziko odlučivosti 
vody z betonu, tzv. bleedingu). Ačkoliv 
se mezi inertní příměsi řadí dle normy 
i mikromletý vápenec, v rámci mnoha 
experimentů byla prokázána tzv. skry-
tá aktivita vápenců [7], [8], [9]. Mezi 
další pozitiva tohoto druhu příměsi 
se dá zařadit povrchová adsorpce vo-
dy. Ta je závislá zejména na měrném 
povrchu, který je dán jemností mletí. 
Obecně lze proto konstatovat, že se 
přidáním mikromletého vápence do 

betonové směsi snižuje riziko odluči-
vosti vody z betonu [10]. 

Další surovinou řadící se mezi 
inertní látky jsou kamenné odpraš-
ky (filler, moučka). Jedná se o jemné 
kamenné podíly vzniklé v lomech při 
drcení kameniva. Velikost částic se 
pohybuje v rozmezí 0,01 až 0,125 mm 
a jejich další vlastnosti jsou závislé na 
petrografickém druhu drcené surovi-
ny. Nejen z důvodu velkého měrného 
povrchu, ale také z důvodu nepra-
videlného, ostrohranného tvaru zrn 
je pak nutné při výrobě betonu po-
užít vyšší množství záměsové vody. 
To však v konečném důsledku může 
zhoršit fyzikálně-mechanické para-
metry a zároveň zvýšit riziko segrega-
ce kameniva či množství odloučené 
vody z betonové směsi [11].

Experimentální část

Optimalizace dávkování 
Aby bylo možné provést správný ná-
vrh betonové směsi a určit poměr 
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optimálního mísení, bylo nutné jed-
notlivé vstupní suroviny pečlivě ana-
lyzovat. Vysokoteplotní úletový po-
pílek byl použit z tepelné elektrárny 
v Dětmarovicích (POP), z inertních 
příměsí byly vybrány mikromleté vá-
pence společnosti Carmeuse Mokrá 
číslo 7 (VÁP 7) a 9 (VÁP 9), které se 
vzájemně lišily jemností mletí, a dva 
kamenné fillery z různých lokalit – 
z lomů Zárubka (ZÁR) a Bílý Kámen 
(BK). Na obr. 1a až 1d je zachycena 
morfologie zrn jednotlivých vstup-
ních příměsí za použití skenovacího 
elektronového mikroskopu (SEM).

Nejdůležitějším parametrem pro 
navržený způsob optimalizace dávko-
vání příměsí byla granulometrie jed-
notlivých vstupních příměsí, na jejímž 
základě byl stanoven jejich optimální 
poměr mísení s cílem dosáhnout ma-
ximální hutnosti jemných složek v su-
chém stavu (tab. 1). Dosažení maximál-
ní hutnosti betonového kompozitu by 
mělo vést ke zvýšení jeho trvanlivosti. 
Vlivem nižší porozity by mělo docházet 
k nižšímu průniku chloridových ion-
tů, které způsobují korozi výztuže, do 
struktury betonu či k nižšímu průniku 
CO2 způsobujícího karbonataci betonu. 
Zvýšení hutnosti cementové matrice 
vede zároveň i ke snížení pórovitosti 
kompozitu či tranzitních zón, což by se 
mělo pozitivně projevit na fyzikálně-
-mechanických parametrech betonu 
a zlepšení jeho trvanlivosti při cyklic-
kém zmrazování za přítomnosti vody 
či CHRL. V konečném důsledku by se 
optimální kombinace příměsí mohla 
jevit výhodná nejen z ekologického, ale 
také z ekonomického hlediska, neboť 
v důsledku zlepšení fyzikálně-mecha-
nických parametrů by mohlo dojít ke 
snížení dávek cementu.

Pro dosažení maximální hutnosti 
cementové matrice byl použit speciální 

1 Snímek ze skenovacího elektronového mikroskopu: a) vysokoteplotní úletový popílek Dětmarovice,  
b) mikromletý vápenec 7 z lokality Mokrá, c) kamenný filler Zárubka, d) kamenný filler Bílý Kámen  
2 Křivky zrnitosti a rozložení velikosti zrn použitých příměsí  
1 Scanning Electron Microscopy image: a) high-temperature fly ash Dětmarovice, b) micronized 
limestone 7 from the Mokrá locality, c) stone filler Zárubka, d) stone filler Bílý Kámen 2 Grain-size 
curves and particle size distribution of the additives used
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algoritmus, který na zákla dě granu-
lometrie jednotlivých surovin doká-
zal stanovit nejvhodnější objemový 
poměr mísení příměsí pro získání co 
nejnižší mezerovitosti této kombi-
nace. V případě, kdy nebyl nalezen 
optimální poměr, jak je tomu např. 
při kombinaci mikromletého vápen-
ce 7 a vysokoteplotního popílku, 
byl zvolen objemový poměr mísení 
50 % : 50 %. Nenalezení optimálního 
poměru mísení mikromletého vápen-
ce 7 a vysokoteplotního popílku je 
dáno jejich podobnou granulometrií. 
Výrazně blízká vzájemná granulomet-
rie má za následek, že jakékoliv mí-
sení těchto surovin obecně zhoršuje 

mezerovitost směsi, která by byla nej-
nižší při použití pouze jednoho druhu 
příměsi. Veškeré objemové dávková-
ní příměsí v použitých kombinacích 
a vypočtená mezerovitost, potažmo 
maximální hutnosti tohoto systému 
jsou znázorněny v grafech na obr. 3a 
až 3d a pro přehlednost jsou uvedeny 
také v tab. 2.

Návrh složení betonového  
kompozitu
V rámci experimentální části bylo na-
vrženo devět receptur betonů pev-
nostní třídy C30/37. Pět receptur ob-
sahovalo pouze jeden druh příměsi 
a zbývající čtyři receptury kombinaci 

2

Receptura POP VÁP 7 VÁP 9 ZÁR BK

měrná hmotnost [kg/m3] 2 250 2 770 2 750 2 780 2 680

měrný povrch [cm2/g] 2 900 3 120 4 490 2 320 3 350

Tab. 1 Vstupní parametry použitých příměsí
Tab. 1 Input parameters of additives used
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Druh  
a množství 
příměsi  
[% obj.]

POP VÁP 7 VÁP 9 ZÁR BK
Maximální 

hutnost 
[%]

Měrná 
hmotnost  

[kg/m3]

Měrný  
povrch  
[cm2/g]

POP + VÁP 7 50 50 — — — 63,82 2 440 2 980

POP + VÁP 9 51 — 49 — — 63,28 2 500 3 690

POP + ZÁR 80 — — 20 — 63,02 2 350 2 790

POP + BK 36 — — — 64 62,72 2 350 3 190

Tab. 2 Objemový poměr mísení příměsí pro dosažení maximální hutnosti v suchém stavu
Tab. 2 Volumetric proportions of additives required to achieve the maximum dry density

3 Optimální poměr mísení vysokoteplotního popílku: a) s mikromletým vápencem 7, b) s mikromletým 
vápencem 9, c) s kamenným fillerem Zárubka, d) s kamenným fillerem Bílý Kámen 4 Stanovení 
konzistence čerstvého betonu metodou sednutí kužele 5 Výroba zkušebních těles 6 Navržená křivka 
zrnitosti veškerých betonových receptur 7 Fyzikálně-mechanické parametry jednotlivých receptur 
ve stáří 7, 28 a 90 dní 8 Vodotlačná stolice pro stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou 9 Průnik 
tlakové vody do zkušebního tělesa
3 Optimum mixing ratio of the high-temperature fly ash: a) with micronized limestone 7, b) with 
micronized limestone 9, c) with mineral filler Zárubka, d) with mineral filler Bílý Kámen 4 Determination 
of the consistency of fresh concrete by the slump test 5 Production of test specimens 6 Grain-size curve 
adopted for all the concrete mix designs 7 Physical-mechanical parameters of specific mix designs at 
the ages of 7, 28 and 90 days 8 Water pressure bench for determination of the depth of penetration by 
pressurized water 9 Penetration of pressurized water into a test specimen

4 5

vysokoteplotního úletového popíl-
ku a inertní příměsi v poměru sta-
noveném výpoč tovým algoritmem. 
Pro všechny re ceptury byl použit 
CEM I 42,5 R z cementárny Mokrá a je-
ho množství v jednotlivých receptu-
rách bylo upraveno tak, aby byla při 
shodné konzistenci dosažena přibliž-
ně srovnatelná pevnost betonového 
kompozitu po 28 dnech. Po dobu zrání 
byla všechna tělesa uložena ve vodě 
o teplotě 20 °C ± 2 °C v souladu s ČSN 
EN 12390-2 [12]. U směsí obsahujících 
pouze jeden druh inertní příměsi byl 
obsah cementu 315 kg/m3, ve zbýva-
jících recepturách byla zvolena dávka 
300 kg/m3. Množství příměsi v recep-
turách bez jejich vzájemné kombina-
ce bylo 120 kg/m3. Následná kombi-
nace inertní příměsi s vysokoteplot-
ním popílkem probíhala dle tab. 2. 
Aby se zamezilo ovlivnění mechanic-
kých parametrů vlivem rozdílné sklad-
by směsi kameniva, byla pro veškeré 
receptury navržena shodná křivka zrni-
tosti směsi kameniva znázorněná v gra-
fu na obr. 6. Z důvodu lepší orientace 
polohy navržené křivky jsou ve stejném 
grafu znázorněny hranice zrnitosti vy-
cházející z TKP 18 ČR [13]. Pro dosaže-
ní shodné konzistence všech receptur, 
stanovené metodou sednutí kužele 
dle ČSN EN 12350-2 [14], s hodnotou 
cca 180 mm v čase 5 min se množství 
záměsové vody v betonové směsi po-
hybovalo v rozmezí 173 až 180 l/m3 
a množství superplastifikační přísady 
Mapei Dynamon SX 14 v rozmezí 0,8 
až 1,2 % k celkové hmotnosti cementu 
a příměsí ve směsi.

Stanovení pevnosti betonu v tlaku
Z každé receptury byly vyrobeny be-
tonové krychle o hraně 150 mm, na 
kterých byla ve stáří 7, 28 a 90 dní 
stanovena objemová hmotnost beto-
nu dle ČSN EN 12390-7 [15] a pevnost 
betonu v tlaku dle ČSN EN 12390-3 
[16] (obr. 7). 

Po sedmi dnech normového zrání 
vykazovala nejvyšší pevnost betonu 
v tlaku (45,2 MPa) receptura s kom-
binací vysokoteplotního popílku 
a mikromletého vápence 9. To může 
být zapříčiněno právě obsahem mik-
romletého vápence 9, který se, ač je 
klasifikován jako inertní příměs, vy-
značuje skrytou aktivitou. 
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Nejvyšší pevnost v tlaku po 28 dnech 
zrání (58 MPa) vykazovala opět beto-
nová směs s kombinací vysokoteplot-
ního popílku a mikromletého vápen-
ce 9. Nejnižší pevnost betonu v tlaku 
po 28 dnech zrání (43,2 MPa) vyka-
zovala směs s příměsí kamenného 
filleru z lokality Zárubka. Tato směs 
navíc vlivem špatného tvarového in-
dexu a vysokého měrného povrchu 
zrn kamenného filleru vyžadovala pro 
dosažení požadované konzistence 
jednu z nejvyšších dávek záměsové 
vody i superplastifikační přísady. Při 
porovnání pevností betonu v tlaku 
u receptur s obsahem pouze jedné 
inertní příměsi a směsí s kombinací 
inertní příměsi a vysokoteplotního 
popílku v optimálním poměru mísení 
došlo k pozitivnímu ovlivnění pev-
nosti v tlaku téměř ve všech přípa-
dech, což vypovídá o pozitivním vlivu 
vyšší hutnosti jemných částic v su-
chém stavu. 

Po 90 dnech zrání vykazovala 
nej vyšší pevnost betonu v tlaku 
(68 MPa) receptura obsahující pouze 
vysokoteplotní popílek. Velmi dobré 

pevnosti betonu v tlaku vykazovaly ta-
ké betony s kombinací vysokoteplotní-
ho úletového popílku s mikromletým 
vápencem 7 i 9. Je nutné zdůraznit, že 
těchto pevností bylo dosaženo s té-
měř poloviční dávkou vysokoteplot-
ního úletového popílku ve směsi. Re-
ceptury obsahující pouze mikromletý 
vápenec 7 či 9 vykazovaly nižší pev-
nosti v tlaku. Nejnižší pevnost betonu 
v tlaku (51 MPa) vykazovala receptura 
obsahující pouze kamenný filler z lo-
kality Zárubka.

Stanovení hloubky průsaku 
tlakovou vodou a nasákavosti 
betonu 
Pro přesnější stanovení vlivu kom-
binace vysokoteplotního úletového 
popílku s inertními příměsmi byla 
zkušební tělesa podrobena ve stáří 
7, 28 a 90 dnů zkoušce pro stanove-
ní hloubky průsaku tlakovou vodou. 
Z pohledu evropských harmonizo-
vaných norem se nejčastěji využívá 
metoda dle ČSN EN 12390-8 [17], při 
které na zkušební těleso působí tlak 
vodního sloupce 500 kPa po dobu 

72 h. Další používané metody pro sta-
novení hloubky průsaku tlakovou vo-
dou se mohou řídit technicko-kvalita-
tivními podmínkami příslušných sub-
jektů. Mezi takové metody lze zařadit 
např. zkoušku tlakovou vodou dle 
TKP ŘVC ČR [18] se stupněm vodo-
těsnosti označeným HV a příslušným 
číslem (2, 4, 8, 12) značícím deseti-
násobek nejvyššího vodního tlaku 
v MPa. S ohledem na aplikaci vyššího 
tlakového namáhání, které napo-
může k důkladnějšímu zhodnocení 
odolnosti betonů vůči působení tla-
kové vody, byla pro náš experiment 
zvolena metoda dle TKP ŘVC ČR se 
stupněm vodotěsnosti HV8. Výsledky 
měření jsou zobrazeny v grafech na 
obr. 10 a 11. 

Bylo potvrzeno, že s přibývající 
dobou zrání betonové směsi dochází 
k vytvrzování mikro struktury beto-
nu díky vzniku nových hydratačních 
novotvarů a CSH gelů, což v důsled-
ku snižuje hloubku průsaku tlakovou 
vodou. 

Při porovnání hloubky průsaku 
u receptur obsahujících pouze jednu 
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příměs a receptur s kombinací pří-
měsí došlo k největší redukci průsa-
ku u betonových směsí s kombinací 
popílku a kamenných fillerů. Obě 
tyto receptury vykazovaly shodnou 
hodnotu průsaku tlakovou vodou 
5 mm po 90 dnech zrání, kdežto re-
ceptura obsahující pouze kamenný 
filler z lokality Zárubka vykazovala 
po 90 dnech zrání hodnotu průsaku 
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10

11

tlakovou vodou 11 mm a receptura 
s kamenným fillerem z lokality Bílý 
Kámen vykazovala hodnotu průsaku 
tlakovou vodou po 90 dnech zrání  
13 mm. Kombinace kamenných fille-
rů s vysokoteplotním popílkem by se 
z tohoto hlediska dala považovat za 
výhodnou.

Obecně je možno konstatovat, že 
veškeré receptury již po sedmi dnech 

zrání vykazovaly z pohledu kritéria 
pro HV8 vyhovující hodnotu a hloub-
ka průsaku tlakovou vodou byla po 
28 dnech velice nízká. Lze proto říci, 
že ani zvýšená hodnota vodonároč-
nosti a nutnost vyšších dávek zámě-
sové vody např. u kamenných fillerů 
nebyly překážkou pro výrobu betonů 
s vysokým stupněm odolnosti proti 
průsaku tlakovou vodou.
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efektivním využívání vysokoteplot-
ního úletového popílku. V důsledku 
vytvrzování betonového kompozitu 
a intenzivní pucolánové reakci lze 
pozorovat, ostatně jako u všech re-
ceptur, snižující se trend dané křivky 
z důvodu zvyšování pevnosti v tlaku. 
Při kombinaci vysokoteplotního úle-
tového popílku s mikromletými vá-
penci či kamenným fillerem z lokality 
Bílý Kámen vychází v důsledku nižší 
dávky aktivní příměsi k dosažení niž-
šího poměru, což by mohlo svědčit 
o efektivnějším využití vysokotep-
lotního úletového popílku. Z těchto 
výsledků je zřejmé, že i výrazně niž-
ší dávka vysokoteplotního popílku 
v kompozitu ve vhodné kombinaci 
s inertní příměsí dokáže velmi vý-
razně napomoci efektivnímu využití 
jeho pucolánových vlastností. Tyto 
výsledky poukazují na možný směr 
moderního návrhu betonové směsi 
s optimálním využitím všech pozitiv 
jednotlivých druhů příměsí. Z grafu 
na obr. 12 je dále jasně patrný vliv 
množství vysokoteplotního popílku 
ve směsi na vypočtený poměr v del-
ším časovém horizontu. Směs pouze 
s vysokoteplotním popílkem (POP) 
a směs s přídavkem kamenného fille-
ru Zárubka (POP + ZÁR) dosahují zna-
telně výraznější směrnice poklesu vy-
počteného poměru v čase. Pro tech-
nologii betonu se jako velmi přínosné 
jeví rovněž pozitivní ovlivnění krát-
kodobých pevností betonů obsahují-
cích vysokoteplotní popílek společně 
s přidáním inertní příměsi v optimál-
ním poměru. Právě tato pozitiva jsou 
nejzřetelnější při použití mikromle-
tých vápenců, u nichž se zřejmě pro-
jevuje dříve popsaná skrytá aktivita. 

Pro praxi lze velký přínos shledá-
vat rovněž v bezproblémovém vyu-
žití kamenných odprašků při jejich 
vhodné kombinaci s vysokoteplotním 
úletovým popílkem, kdy vysokotep-
lotní úletový popílek díky své vhod-
né morfologii zrn částečně eliminuje 
zvýšenou vodonáročnost kamenných 
odprašků. Využití odprašků pro výro-
bu betonů není stále příliš rozšířeno, 
ačkoliv se jejich produkce díky od-
tahu prachu během drcení suroviny 
v lomech v souvislosti se zvyšujícími 
se nároky na čistotu provozu stále 
zvyšuje.

Závěr
Na základě získaných výsledků je 
možné konstatovat, že vhodnou 
kombinací vysokoteplotního úleto-
vého popílku a inertní příměsi se dá 
dosáhnout velice zajímavých fyzikál-
ně-mechanických či trvanlivostních 
parametrů betonového kompozitu. 
U směsí s kombinací tohoto druhu ak-
tivní příměsi s mikromletými vápenci 
bylo v porovnání se směsí obsahující 
pouze vysokoteplotní úletový popílek 
dosaženo dokonce vyšších pevnos-
tí betonu v tlaku po 28 dnech zrání, 
a to i při zachování stejné dávky port-
landského cementu. V době, kdy je 
na trhu zvýšená poptávka a klesající 
nabídka vysokoteplotního úletového 
popílku, se kombinace příměsí a zvý-
šení efektivnosti jejich využívání mo-
hou jevit jako jedno z možných alter-
nativních řešení. 

Cílem kombinace vysokoteplotní-
ho úletového popílku s inertními pří-
měsmi je maximalizovat efektivnost 
jeho využívání, což přináší nespočet 
kladných aspektů. V případě kombi-
nace v optimálním poměru dochází 
k významnému zlepšení fyzikálně-
-mechanických parametrů při polo-
viční dávce aktivní příměsi (vysoko-
teplotního úletového popílku). 

V další fázi expe rimentu by mohla 
následovat úprava složení dané re-
ceptury s nižší dávkou cementu při 
zachování fyzikálně-mechanických 
parametrů, což by vedlo ke snížení 
celkových nákladů na vstupní surovi-
ny betonové směsi.

Příspěvek byl vytvořen v rámci řešení projektu 
č. FAST-J-20-6386 Vývoj vysoceodolných betonů 
pro prostředí XA vyrobených za použití úletových 
popílků.
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Dále byla stanovena nasákavost be-
tonu dle ČSN 73 1316 [19]. S přibýva-
jícím časem zrání dochází vlivem pu-
colánové aktivity ke vzniku CSH gelů, 
což by mělo v důsledku způsobit hut-
nější mikrostrukturu kompozitu a ve 
spojení s vyšší hutností jemných částic 
v suchém stavu i jeho nižší nasáka-
vost. Tato zkouška ovšem neprokázala 
jednoznačnou souvislost s danou úva-
hou, neboť nebyl potvrzen jednoznač-
ný vliv kombinace příměsí a hutnější 
mikrostruktury kompozitu na nasáka-
vost betonu (obr. 11). 

Celkové zhodnocení 
Vhodná kombinace aktivní příměsi 
s příměsmi inertními se z hlediska 
dosažení obdobných fyzikálně-me-
chanických parametrů porovnáva-
ných směsí jeví jako velice zajímavá. 
Zda by se jejich kombinace jevila vý-
hodně i z ekonomického hlediska, je 
možné sledovat v grafu na obr. 12, 
kde je zobrazen poměr hmotnosti 
vysokoteplotního úletového popíl-
ku a pevnosti v tlaku betonového 
kompozitu pro jednotlivé receptury. 
Vzhledem ke zvyšující se poptávce po 
tomto druhu aktivní příměsi a jeho 
nedostatku způsobeného přechodem 
na ekologičtější variantu spalování 
se dá očekávat postupné zvyšová-
ní ceny této komodity. Proto by se 
menší množství vysokoteplotního 
úletového popílku ve směsi mělo po-
zitivně projevit na nižších nákladech 
na vstupní suroviny. Obsah cementu 
v porovnávaných recepturách je kon-
stantní a použité příměsi jsou vyjma 
vysokoteplotního úletového popílku 
z normativního hlediska považová-
ny za inertní. Pevnost betonu v tlaku 
by tedy měla být primárně ovlivně-
na dávkou vysokoteplotního úleto-
vého popílku obsaženého v dané 
receptuře. 

V případě betonů obsahujících 
pouze vysokoteplotní úletový popílek 
je poměr celkové hmotnosti vysoko-
teplotního úletového popílku a pev-
nosti v tlaku betonového kompozi-
tu nejvyšší. Vysoké dávky a nikterak 
výrazně lepší fyzikálně-mechanické 
parametry po 90 dnech zrání (v po-
rovnání s kombinací tohoto druhu 
aktivní příměsi např. s mikromletými 
vápenci) by mohly svědčit o nepříliš 


