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1 ÚVOD 

Sklo je široce používaným materiálem v mnoha odvětvích průmyslu. 

Výhodami skleněných výrobků jsou dobré mechanické vlastnosti a chemická 

odolnost. Velice důležitou a neocenitelnou vlastností skla je jeho opětovné 

použití (recyklace skla). Při recyklaci sklo vstupuje po použití znovu do výroby 

jako druhotná surovina. Výjimku představují skla obsahující nečistoty a toxické 

prvky (např. skla s fóliemi, skla z obrazovek, skla zářivková), která lze použít jako 

vstupní surovinu pro výrobu skla velmi obtížně. 

Jednou z možností, jak využít obtížně zpracovatelná odpadní skla je 

vnášení těchto skel do cementových kompozitů, jako náhrada jemných podílů, 

nebo jako částečná náhrada cementů. Jedná se o ekologické i ekonomické 

řešení použití odpadního skla. 

 

2 CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je ověření možnosti využití odpadního skla 

v cementových kompozitech.  

V teoretické části bakalářské práce bude provedena rešerše informací 

z oblasti použití odpadních skel do cementových kompozitů, konkrétně 

zářivkového a obrazovkového skla. Budou vyhledány informace o složení těchto 

odpadních skel a o jejich zatřídění z hlediska bezpečnosti. 

V experimentální části bakalářské práce budou připraveny cementové 

kompozity s různými dávkami odpadního zářivkového a obalového skla 

z hmotnosti cementu (v intervalu 5 až 20 % z hmotnosti cementu) a budou 

stanoveny fyzikální vlastnosti těchto kompozitů po 7, 28, 56 a 90 dnech. Bude 

zhodnocen vliv přídavku odpadního skla na vlastnosti vyrobených kompozitů. 

 

3 TEORETICKÁ ČÁST 

Bakalářská práce je věnována aplikaci odpadního skla v cementových 

kompozitech. V následujícím textu jsou uvedeny informace o jednotlivých 

složkách cementových kompozitů s odpadním sklem. 
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3.1 Cement 

Cement je nejpoužívanějším stavebním materiálem po celém světě pro 

všechny možné druhy staveb. Roční světová produkce cementu činí 2,8 miliard 

tun. Očekává se, že v budoucnu bude produkce cementu narůstat o 4 miliardy 

tun za rok z důvodu velké spotřeby cementu v Číně, Indii, na Středním východě, 

v severní Africe apod. [3, 4] 

První dochované zmínky o cementu jsou ze starého Egypta, 

Mezopotámie a Řecka.  

Nejběžnějším používaným cementem je Portlandský cement, který byl 

poprvé použit v Anglii roku 1824 britským zedníkem Josephem Aspdinem. 

Britský cement byl patentován Jamesi Frostovi v roce 1822. První portlandský 

cement, který známe dnes, byl poprvé vyroben v Anglii roku 1842 Williamem 

Aspdinem. První standard portlandského cementu byl vydán v Německu roku 

1878. [2] 

V dnešní době čelí cementářský průmysl mnoha výzvám. Zvyšují se 

náklady na palivo a energii, zároveň je nezbytné, aby se snížilo množství 

skleníkových plynů, zejména emisí CO2. Produkce skleníkových plynů vzniklých 

při výrobě cementu se každoročně zvyšuje. Cementářský průmysl díky tomuto 

problému čelí vysokému tlaku z hlediska ekologie. 

Cementářský průmysl je považován za jeden z nejproduktivnějších 

průmyslů z hlediska energetiky. Tento průmysl vyprodukuje velké množství 

energie potřebné k výpalu slínku. Teplota výpalu slínku dosahuje až 1500 ° C. 

Cementářský průmysl spotřeboval v roce 2006 5 % z celkové průmyslové 

spotřeby energie a odhaduje se, že spotřeba energie se zvýší na 12-15 % 

z celkové průmyslové spotřeby energie.  

Cementárna průměrně spotřebuje na každou tunu cementu průměrně 

111 kWh elektrické energie a 3,73 GJ tepelné energie. [19, 20, 21]. 
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Tab. č. 3.1: Chemické složení cementu a různých odpadních skel [16, 17, 18] 

 

 

Cement 

[%] 

Čiré sklo 

[%] 

Hnědé 

sklo [%] 

Zelené 

sklo [%] 

Drcené 

sklo [%] 

Mleté 

sklo [%] 

Písek 

[%] 

SiO2 20,20 72,42 72,21 72,38 72,61 72,20 78,60 

Al2O3 4,70 1,44 1,37 1,49 1,38 1,54 2,55 

CaO 61,90 11,50 11,57 11,26 11,70 11,42 7,11 

Fe2O3 3,00 0,07 0,26 0,29 0,48 0,48 2,47 

MgO 2,60 0,32 0,46 0,54 0,56 0,79 0,46 

Na2O 0,19 13,64 13,75 13,52 13,12 12,85 0,42 

K2O 0,82 0,35 0,20 0,27 0,38 0,43 0,64 

SO3 3,90 0,21 0,10 0,07 0,09 0,09 - 

TiO2 - 0,035 0,041 0,04 - - 0,15 

ZŽ* 1,90 - - - 0,22 0,36 7,60 

*ZŽ = ztráta žíháním 

Cement je hydraulické pojivo, tj. jemně mletá anorganická látka, která po 

smíchání s vodou vytváří kaši, která tuhne a tvrdne v důsledku hydratačních 

reakcí a procesů. Po zatvrdnutí zachovává svoji pevnost a stálost také ve vodě. 

Cement podle EN 197-1 označovaný jako CEM, musí při odpovídajícím 

dávkování a smíchání s kamenivem a vodou umožnit výrobu betonu a malty 

zachovávající po dostatečnou dobu vhodnou zpracovatelnost. Po předepsané 

době musí mít předepsanou pevnost a dlouhodobou objemovou stálost. [1] 

 

Cement se podle EN 197-1 dělí na pět hlavních druhů: 

 CEM I Portlandský cement 

 CEM II Portlandský cement směsný 

 CEM III Vysokopecní cement 

 CEM IV Pucolánový cement 

 CEM V Směsný cement 

 

3.1.1 Základní vlastnosti cementu 

Mezi nejdůležitější vlastnosti cementu patří: 

 počátek a konec tuhnutí, 

 pevnost, 

 objemová stálost, 

 jemnost mletí, 

 hydratační teplo. 
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3.1.1.1 Počátek a konec tuhnutí 

Po smíchání cementu s vodou dochází k tuhnutí cementu. V této fázi 

dochází k přeměně cementu z kašovitého stavu do pevného stavu. Obě zkoušky 

se zkouší na cementové kaši normální konzistence pomocí Vicatova přístroje. 

Počátek tuhnutí se stanovuje s ohledem na pevnostní třídu cementu: 

 Pevnostní třída do 42,5 – počátek tuhnutí nejdříve za 60 min. 

 Pevnostní třída 52,5 – počátek tuhnutí nejdříve za 45 min. 

Konec tuhnutí se stanoví do 12 hodin od počátku tuhnutí. [11] 

3.1.1.1.1 Stanovení počátku tuhnutí 

Vicatův prstenec se naplní kaší normální konzistence namíchanou dle 

normového postupu v míchačce. Naplněný prstenec se uloží na podložní 

destičku do nádobky, doplní se voda tak, aby povrch kaše byl nejméně 5 mm 

pod hladinou a vloží se do prostředí s kontrolovanou teplotou při (20,0 ± 1,0) °C. 

Po vhodné době se nádobka s podložní destičkou a prstencem postaví pod jehlu 

Vicatova přístroje. Jehla se posune dolů tak, aby byla ve styku s povrchem 

cementové kaše. V této poloze zůstane 1-2 sekundy, aby se zabránilo počáteční 

rychlosti nebo většímu zrychlení pohyblivé části. Poté se pohyblivá část rychle 

uvolní a jehla se nechá vnikat svisle do středu cementové kaše. Odečet na 

stupnici se provede po ustálení polohy jehly nebo 30 sekund od uvolnění jehly, 

podle toho, co nastane dříve. [11] 

         

Obr. 3.1: Vicatův přístroj [11] 
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Odečtená hodnota, která udává vzdálenost mezi koncem jehly a podložní 

destičkou se uvede do protokolu o zkoušce spolu s dobou, která uplynula od 

nulového času. Vpichy jehly se opakují na stejné cementové kaši v prstenci na 

různých místech, nejméně však 8 mm od okraje prstence a 5 mm od sebe  

a nejméně 10 mm od předchozího vpichu ve vhodných časových intervalech 

(např. po 10 minutách). Mezi vpichy se nádobka s prstencem uloží do prostředí 

s kontrolovanou teplotou. Po každém vpichu se jehla ihned očistí. Prstenec 

s kaší se uchová pro případné stanovení konce tuhnutí.  

Do vyhodnocení zkoušky se zaznamená doba, která uplynula od 

nulového času do doby, kdy vzdálenost mezi jehlou a podložní destičkou je  

(6 ± 3) mm, jako počátek tuhnutí cementu s přesností 5 minut. [11] 

 

 

Obr. 3.2: Vicatova jehla pro stanovení počátku tuhnutí [11] 

 

3.1.1.1.2 Stanovení konce tuhnutí 

Naplněný Vicatův prstenec použitý u stanovení počátku tuhnutí se na 

podložní destičce obrátí tak, aby vpichy pro stanovení konce tuhnutí mohly být 

prováděny na straně původně přilehlé k podložní destičce. Prstenec na podložní 

destičce se ponoří do nádobky a uchovává se v prostředí s kontrolovanou 

teplotou při (20,0 ± 1,0) °C. Po vhodné době se prstenec, podložní destička  

a nádobka postaví pod jehlu Vicatova přístroje, která se pak opatrně posune 

dolů tak, aby byla ve styku s povrchem. V této poloze zůstane 1-2 sekundy, aby 
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se zabránilo počáteční rychlosti nebo většímu zrychlení pohyblivé části. Poté se 

pohyblivá část rychle uvolní a jehla se nechá vnikat svisle do cementové kaše. 

Odečet na stupnici se provádí po ustálení polohy nebo 30 sekund po uvolnění 

jehly podle toho, co nastane dřív. 

Vpichy jehly se opakují na stejné cementové kaši v prstenci v různých 

místech, nejméně však 8 mm od okraje prstence a 5 mm od sebe a nejméně 10 

mm od předchozího vpichu ve vhodných časových intervalech (např. po 30 

minutách). Mezi vpichy se nádobka s prstencem uloží do prostředí 

s kontrolovanou teplotou. Po každém vpichu se jehla ihned očistí. Prstenec 

s kaší se uchová pro případné stanovení konce tuhnutí. 

Zaznamená se čas, kdy jehla poprvé vnikla do cementové kaše spolu 

s dobou, která uplynula od nulového času. Koncem tuhnutí je doba, kdy kruhový 

nástavec jehly poprvé zanechal kružnicový obrys na povrchu tvrdnoucí 

cementové kaše. Větší přesnosti je dosaženo tak, že časové postupy vpichů 

v blízkosti konce tuhnutí jsou častější. Potvrzení konce tuhnutí musí být 

provedeno vpichy na dvou dalších místech. Zaznamená se doba, která uplynula 

od nulového času do okamžiku, kdy jehla poprvé vnikla jen 0,5 mm do kaše 

s přesností 15 minut, jako konec tuhnutí cementu. [11] 

 

Obr. 3.3: Vicatova jehla s nástavcem pro stanovení konce tuhnutí [11] 
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3.1.1.2 Pevnost 

Pevnost cementu = schopnost cementu stmelit zrna kameniva v pevnou 

hmotu. Pevnost je závislá na: 

 chemickém složení slínku, 

 jemnosti mletí cementu, 

 vlhkosti, 

 teplotě. 

Při tuhnutí a tvrdnutí minerály cementu krystalizují, krystaly obepínají 

kamenivo a zajišťují pevnost hmoty. 

Normalizovaná pevnost cementu nastává po 28 dnech, stanovuje se v 

MPa a rozlišují se třídy pevnosti: 

 32,5; 42,5; 52,5, 

 32,5 R; 42,5 R; 52,5 R (R = cement s vysokou počáteční pevností). [15] 

3.1.1.2.1 Pevnost v tahu za ohybu 

U této zkoušky se užívá stroj pro zatížení ve třech bodech. Trámeček se 

uloží do zkušebního stroje jednou z bočních stran na válcové podpory tak, aby 

jeho podélná osa byla k válcovým podporám kolmá. Zatížení se vynakládá přes 

zatěžovací válec kolmo na protilehlou boční stranu trámečku a zvyšuje se 

rovnoměrnou rychlostí (50 ± 10) N/s až do zlomení. 

Poloviny trámečků se uchovávají do doby zkoušky pevnosti v tlaku 

přikryté vlhkou tkaninou. 

Vyhodnocení zkoušky se vyjádří průměrnou aritmetickou hodnotou ze tří 

jednotlivých výsledků sady tří trámečků, kdy každý výsledek je vyjádřen 

s přesností 0,1 MPa. [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.4: Uspořádání zatížení pro stanovení pevnosti v tahu za ohybu – čelní 

pohled [15] 
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3.1.1.2.2 Pevnost v tlaku 

Zkouška se provádí na polovinách trámečků zlomených u zkoušky 

pevnosti v tahu za ohybu. Poloviny trámečků se zkouší zatížením na bočních 

stranách pomoc stoje na zkoušení pevnosti v tlaku. 

Poloviny trámečků se vystředí bočními stranami v rozmezí ± 0,5 mm na 

destičkách zkušebního stroje a délkově se orientují tak, aby koncové strany 

trámečků přesahovaly asi o 10 mm destičky, případně pomocné destičky. 

Zatížení se zvyšuje plynule rychlostí (2 400 ± 200) N/s do porušení. 

Pokud je zvyšování zatížení řízeno ručně, musí být věnována pozornost 

snížení rychlosti v blízkosti porušení, neboť se tím může výrazně ovlivnit 

výsledek. 

Vyhodnocení zkoušky se vyjádří průměrnou aritmetickou hodnotou ze 

šesti jednotlivých výsledků sady tří trámečků, kdy každý výsledek je vyjádřen 

s přesností 0,1 MPa. [15] 

 
Obr. 3.5: Typický přípravek pro zkoušení pevnosti v tlaku [15] 

1 – kuličková ložiska; 2 – pohyblivá část; 3 – vratná pružina; 4 – kulové uložení tlačné 

desky zkušebního přístroje; 5 – horní tlačná deska zkušebního přístroje; 6 – kulové 

uložení tlačné destičky přípravku; 7 – horní tlačná destička přípravku; 8 – zkušební 

těleso; 9 – dolní destička přípravku; 10 – přípravek; 11 – spodní deska zkušebního 

přístroje. 
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3.1.1.3 Objemová stálost 

Cement pro přípravu malty a betonu musí být objemově stálý, nesmí se 

smršťovat a ani rozpínat. Objemová stálost je závislá na složení cementu, pokud 

není správné, dochází ke smršťování nebo rozpínání, což způsobí vznik trhlin. 

Zkouší se na kaši normální konzistence. 

Objemovou stálost lze ovlivnit množstvím vody. Nadbytečné množství 

vody způsobuje smršťování. [11] 

Postup zkoušení 

Připraví se kaše normální konzistence. Lehce naolejovaná La 

Chatelierova objímka se postaví na mírně naolejovanou destičku, ručně se 

naplní kaší bez výrazného zhutňování nebo potřásání a je-li to nutné, zarovná se 

vhodnou rovnou pomůckou. Během plnění se musí tlakem prstů, svázáním 

nebo vhodným pryžovým kroužkem zabránit rozevírání objímky. 

Objímka se přikryje lehce naolejovanou krycí destičkou, je-li to nutné, 

zatíží se přídavným závažím a přikrytá objímka na podložní destičce se umístí do 

vlhkého uložení. Ponechá se v něm při teplotě (20 ± 1) °C a relativní vlhkosti 

nejméně 90 % po dobu 24 hodin ± 30 minut. Po 24 hodinách ± 30 minutách se 

změří vzdálenost mezi hroty tyčinek s přesností 0,5 mm. Objímka se pak zahřívá 

ve vodní lázni postupně v době (30 ± 5) minut k varu a vaření se udržuje po 

dobu 3 hodin ± 5 minut. Po ukončení vaření se změří vzdálenost mezi hroty 

tyčinek s přesností na 0,5 mm. Objímka se vyjme z vodní lázně, ochladí se na 

teplotu laboratoře a opět se změří vzdálenost mezi hroty tyčinek s přesností na 

0,5 mm. [11] 

 

Obr. 3.6: La Chatelierova objímka pro stanovení objemové stálosti cementu [11] 
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3.1.1.4 Jemnost mletí 

Jemnost mletí cementu má vliv na počáteční pevnost, zpracovatelnost  

a přilnavost cementu. Jemně mletý cement má větší povrch. Při hydrataci 

dochází ke smáčení větší plochy povrchu cementu. U jemně mletého cementu 

hydratace probíhá rychleji a cement má vyšší počáteční pevnost.  

Nevýhodou jemně mletého cementu je hrudkovatění, potřebuje více 

záměsové vody. Důsledkem je vyšší hydratační teplo a větší smršťování. [13] 

Permeabilní metoda dle Blaina 

Jemnost mletí cementu se zkouší permeabilní metodou dle Blaina. 

Zařízení se skládá z průtokové komory, děrovaného kotoučku, pístu  

a manometru. 

Nejdříve je nutné si připravit vzorek. Určený vzorek cementu se po dobu 

2 minut protřepává v uzavřené nádobce, aby se rozptýlily shluky částic. 

Nádobka se nechá 2 minuty stát. Poté se prášek opatrně promíchá suchou 

čistou tyčinkou, aby se dosáhlo rovnoměrného rozdělení jemného podílu 

v cementu. Cement zhutněný tímto způsobem vytváří cementové lůžko 

s porozitou e = 0,500. Děrovaná destička se uloží na opěrný kroužek vnitřní 

strany komory a přikryje se filtračním papírkem. Filtrační papírek se uloží 

pomocí čisté suché tyčinky, až dolehne a zcela pokryje děrovaný kotouček. 

Odvážené množství cementu se beze ztrát vsype do komory. Poklepáváním na 

stěny komory se urovná horní plocha cementu. Na urovnaný cement se uloží 

druhý filtrační papírek. Vloží se píst, až se dotkne filtračního papírku a pak se 

opatrně silně stáčí dolů, až se spodní strana hlavy pístu dotkne tělesa komory. 

Píst se pak o 5 mm vysune a pootočí o 90° a znovu pevně dotlačí na cementové 

lůžko, až se hlava pístu dotkne tělesa komory. Cementové lůžko je zhutněno  

a připraveno ke zkoušení permeability. Píst se pomalu vysune. [13] 

Kuželová část průtokové komory se nasadí do kuželového hrdla na horní 

straně manometru, které se případně lehce namaže tukem, aby bylo zajištěno 

vzduchotěsné spojení. Je nutno dbát na to, aby se nepoškodilo cementové 

lůžko. Horní část průtokové komory se uzavře vhodnou zátkou. Kohout se 

otevře a lehkým nasáváním se natáhne kapalina k horní značce. Kohout se 

uzavře. Je nutno dbát na to, aby hladina kapaliny zůstala stálá. Jestliže kapalina 

klesá, je nutno přezkoušet spojení průtokové komory s hrdlem a těsnění 

kohoutu. Toto přezkušování se provádí tak dlouho, až jsou netěsnosti 
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odstraněny a hladina zůstává stálou. Kohout se otevře a lehkým nasáváním se 

natáhne kapalina ž k horní značce. Pak se kohout uzavře a sejme se zátka 

z horní části průtokové komory. Hladina kapaliny začne klesat. Jakmile hladina 

kapaliny dosáhne druhé značky, spustí se stopky a vypnou se v okamžiku, kdy 

hladina dosáhne třetí značky. Čas se zaznamená s přesností na 0,2 s a teplota 

s přesností na 1 °C. Celý postup se opakuje na stejném cementovém lůžku  

a zaznamená se nový čas a teplota. To stejné se opakuje s druhým cementovým 

vzorkem. [13] 

 
Obr. 3.7: Manometr Blainova přístroje [13] 

7 – manometr; 8, 9, 10, 11 – značky; 12 – kuželové spojení s komorou; 13 – uzavírací 

kohout; 14 – pryžová hadička; 15 – pryžový balónek. 

3.1.1.5 Hydratační teplo 

Hydratační teplo se vyvíjí při tuhnutí cementu, kdy cementová kaše 

postupně houstne. Hydratační teplo má vliv na průběh hydratačního procesu, 

urychluje tuhnutí a tvrdnutí cementu. Množství hydratačního tepla závisí na 

použitém druhu cementu. [14] 

Rozpouštěcí teplo nehydratovaného cementu 

Prvním krokem je kalibrace přístroje – kalorimetru. Zvolí se takové 

množství kyselin, podle hmotnosti nebo objemu s přesností ±2 %, aby hladina 

kapaliny byla asi 2 cm pod uzávěrem kalorimetru. Směs kyselin se vlije do 

nádoby. 
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Při samotném stanovování rozpouštěcího tepla nehydratovaného 

cementu se použije směs kyselin stejného složení, množství a počáteční teploty 

jako bylo použito při kalibraci kalorimetru. Zaznamená se teplota T0, spustí se 

časoměrné zařízení a ihned se v průběhu nejvýše 1 minuty vsype vzorek. Po 

rozpouštěcí periodě 30 minut se zaznamená teplota T30. Po konečné periodě 15 

minut se zaznamená teplota T45. [14] 

 
Obr. 3.8: Typický kalorimetr pro měření rozpouštěcího tepla [14] 

 

1 – nádoba; 2 – krabice; 3 – skříňka; 4 – uzávěr; 5 – teploměr; 6 – míchadlo; 7 – 

násypka; 8- podstavec; 9 – izolační materiál; 10 – podstavec nádoby; 11 – teploměr 

pro teplotu okolního prostředí; 12 – pohon míchadla. 

 

 

 

 



- 23 - 

 

Rozpouštěcí teplo hydratovaného cementu 

Vzorek hydratovaného cementu se vyjme ze zkumavky a rychle se 

zdrobní tak. Aby celý vzorek prošel sítem 600 µm. Použije-li se ke zdrobnění 

rychle pracující roztírací zařízení, trvá zdrobnění (45 ± 15) s. Čas pro zmenšení 

vzorku nesmí překročit 15 minut, aby se co nejvíce zmenšil styk se vzduchem  

a omezila se absorpce oxidu uhličitého. Alternativně může být úprava vzorku 

provedena v atmosféře dusíku v rukávové skříňce. Vzorek se vloží do utěsněné 

nádobky a protřepáváním se ručně nebo mechanicky zhomogenizuje. Tři vzorky 

ze stejné zkumavky potřebné pro kalorimetrické stanovení a stanovení opravy 

na vázanou vodu se naváží rychle po sobě, aby se co nejvíce zmenšila ztráta 

vody a omezila se absorpce oxidu uhličitého. Množství hydratovaného cementu 

pro stanovení rozpouštěcího tepla se oproti množství nehydratovaného 

cementu zvýší o 40 %. 

Hydratační teplo se vyjádří v  joulech na gram vztažené k teplotě 20 °C. 

Vypočítá se z rozdílu rozpouštěcích tepel hydratovaného a nehydratovaného 

cementu. [14] 

3.1.2 Suroviny 

Suroviny, ze kterých se cement vyrábí, jsou primární a sekundární.  

Primární suroviny jsou přírodní suroviny, které vznikly během 

geologického vývoje země. Primární suroviny člověk nevyrábí a používá je jako 

suroviny do průmyslu, stavebnictví nebo jako zdroj energie. Jedná se o  fosilní 

paliva, rudy využívané k výrobě kovů a stavební suroviny.  

Sekundární suroviny jsou suroviny vzniklé lidskou činností. Jedná se  

o vedlejší produkty průmyslu, stavebnictví, zemědělství a potravinářského 

průmyslu. Tyto suroviny se dále mohou využívat v různých odvětvích. Pokud se 

dále nepoužívají, stávají se odpadem. 

3.1.2.1 Hlavní složky 

Hlavní složky cementu jsou zvlášť vybrané anorganické látky v množství 

převyšujícím 5 % hmotnosti všech použitých hlavních a doplňujících složek. 
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3.1.2.1.1 Portlandský slínek (K) 

Portlandský slínek se vyrábí pálením nejméně do slinutí přesně 

připravené surovinové směsi (surovinové moučky, těsta nebo kalu) obsahující 

prvky, obvykle vyjádřené jako oxidy CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3 a malá množství 

jiných látek. Surovinová směs, těsto nebo kal musí být v důsledku jemného mletí 

a drobného míchání homogenní.  

Portlandský slínek je hydraulická látka, která se musí sestávat nejméně ze 

dvou třetin hmotnosti křemičitanů vápenatých (3CaO · SiO2 a 2CaO · SiO2). Ve 

zbytku jsou pak obsaženy slínkové fáze obsahující hliník a železo a jiné 

sloučeniny. Hmotnostní podíl (CaO) / (SiO2) nesmí být menší než 2,0. Obsah 

oxidu hořečnatého (MgO) nesmí být větší než 5% hmotnosti. [1] 

3.1.2.1.2 Granulovaná vysokopecní struska (S) 

Granulovaná vysokopecní struska vzniká rychlým ochlazením vhodně 

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

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

aktivaci musí vykazovat hydraulické vlastnosti. 

Granulovaná vysokopecní struska se musí sestávat nejméně ze dvou 

třetin hmotnosti z oxidu vápenatého (CaO), oxidu hořečnatého (MgO) a oxidu 

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

sloučenin. Hmotnostní podíl (CaO + MgO) / (SiO2) musí být menší než 1,0. [1] 

3.1.2.1.3 Pucolány (P, Q) 

Pucolány jsou přírodní látky křemičité nebo křemičito-hlinité, případně 

kombinace obou.  

Pucolány po smíchání s vodou samy netvrdnou, avšak jsou-li jemně 

semlety, reagují v přítomnosti vody za normální teploty s rozpuštěným 

hydroxidem vápenatým (Ca(OH)2) a tvoří sloučeniny křemičitanů vápenatých  

a hlinitanů vápenatých, které jsou nositeli narůstající pevnosti. Tyto sloučeniny 

jsou podobné těm, které vznikají při tvrdnutí hydraulických látek. Pucolány 

obsahují převážně aktivní oxid křemičitý (SiO2) a oxid hlinitý (Al2O3). Ve zbytku 

pak oxid železitý (Fe2O3) a jiné oxidy. Obsah aktivního oxidu vápenatého je 

proces tvrdnutí zanedbatelný. Obsah aktivního oxidu křemičitého musí být 

nejméně 25,0 % hmotnosti.  
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Pucolánové látky musí být řádně upraveny, tj. vybrány, 

zhomogenizovány, vysušeny nebo tepelně zpracovány a rozdrobeny, podle 

způsobu jejich úpravy a dodání. [1] 

Přírodní pucolán (P) 

Přírodní pucolány jsou obvykle látky vulkanického původu nebo 

sedimentární horniny vhodného chemického a mineralogického složení. [1] 

Přírodní kalcinovaný pucolán (Q) 

Přírodní kalcinované pucolány jsou látky vulkanického původu, hlíny, 

břidlice nebo sedimentární horniny, aktivované tepelnou úpravou. [1] 

3.1.2.1.4 Popílky (V, W) 

Popílek se získává elektrostatickým nebo mechanickým odlučováním 

prachových částic z kouřových plynů topenišť otápěných práškovým uhlím. 

Popílek může být svou podstatou křemičitý nebo vápenatý. První má 

pucolánové vlastnosti, druhý může mít navíc hydraulické vlastnosti. [1] 

Křemičitý popílek (V) 

Křemičitý popílek je jemný prášek převážně sestávající se z kulových 

částic s pucolánovými vlastnostmi. Sestává zejména z aktivního oxidu 

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

železitý (Fe2O3) a jiné sloučeniny. 

Obsah aktivního oxidu vápenatého musí být nižší než 10,0 % hmotnosti, 

obsah volného oxidu vápenatého, stanovený metodou uvedenou v EN 451-1 

nesmí být vyšší než 1,0 % hmotnosti. Popílek s obsahem volného oxidu 

vápenatého nad 1,0 % hmotnosti, avšak méně než 2,5 % hmotnosti, může být 

rovněž použit za předpokladu, že jsou splněny požadavky na objemovou stálost 

nepřevyšující 10 mm při zkoušení podle En 196-3 se směsí 30 % hmotnosti 

křemičitého popílku a 70 % hmotnosti Cementu CEM I, který odpovídá EN 197-1. 

Obsah aktivního oxidu křemičitého nesmí být menší než 25,0 % 

hmotnosti. [1] 

Vápenatý popílek (W) 

Vápenatý popílek je jemný prášek, který má hydraulické a/nebo 

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

aktivního oxidu křemičitého (SiO2) a oxidu hlinitého (Al2O3). Ve zbytku je pak 
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obsažen oxid železitý (Fe2O3) a jiné sloučeniny.  Obsah aktivního oxidu 

vápenatého nesmí být menší než 10,0 % hmotnosti. Vápenatý popílek obsahující 

aktivní oxid vápenatý mezi 10,0 % a 15,0 % hmotnosti musí obsahovat nejméně 

25,0 % hmotnosti aktivního oxidu křemičitého.  

Vhodně semletý vápenatý popílek obsahující více než 15,0 % hmotnosti 

aktivního oxidu vápenatého musí při zkoušení podle EN 196-1 vykázat pevnost 

v tlaku po 28 dnech nejméně 10,0 MPa. Před zkouškou musí být popílek pomlet 

na jemnost, vyjádřenou zbytkem popílku na sítě 40 µm při mokrém prosévání 

mezi 10 % a 30 % hmotnosti. Zkušební malta se musí připravit s použitím jemně 

mletého popílku namísto cementu. Zkušební tělesa musí být vyjmuta z formy 48 

hodin po zhotovení a pak uložena v prostředí o relativní vlhkosti nejméně 90 % 

až do doby zkoušení.  

Objemová stálost vápenatého popílku nesmí být větší než 10 mm při 

zkoušení podle EN 193-3 s použitím směsi 30 % hmotnosti vápenatého popílku 

semletého výše uvedeným způsobem a 70 % cementu CEM I, který odpovídá EN 

197-1. [1] 

3.1.2.1.5 Kalcinovaná břidlice (T) 

Kalcinovaná břidlice, zejména kalcinovaná olejnatá břidlice, se vyrábí ve 

speciální peci při teplotě přibližně 800 °C. Podle složené přírodního materiálu  

a výrobního postupu osahuje kalcinovaná břidlice slínkové fáze, zvláště 

dikalciumsilikát a monokalciumaluminát. Obsahuje vedle malého množství 

volného oxidu vápenatého a síranu vápenatého i značný podíl pucolanicky 

reagujících oxidů, zejména křemičitého. Proto má kalcinovaná břidlice v jemně 

semletém stavu výrazné hydraulické vlastnosti jako portlandský cement a navíc 

má pucolánové vlastnosti. 

Vhodně semletá kalcinovaná břidlice musí mít při zkoušení podle EN 196-

1 po 28 dnech pevnost v tlaku nejméně 25,0 MPa. Zkušební malta musí být 

připravena s použitím jemně mleté kalcinované břidlice namísto cementu. 

Zkušební tělesa musí být vyjmuta z forem po 48 hodinách od zhotovení a pak 

uložena v prostředí o relativní vlhkosti nejméně 90% až do doby zkoušení. 

Objemová stálost kalcinované břidlice nesmí být větší než 10 mm při 

zkoušení podle EN 196-3 s použitím směsi 30 % hmotnosti semleté kalcinované 

břidlice a 70 % hmotnosti CEM I odpovídajícího EN 197-1. [1] 
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3.1.2.1.6 Vápenec (L, LL) 
Vápenec musí splňovat tyto požadavky: 

1) obsah uhličitanu vápenatého (CaCO3), vypočtený z obsahu oxidu vápenatého 

musí být nejméně 75 % hmotnosti; 

2) obsah jílovitého podílu stanovený zkouškou methylenovou modří podle EN 

933-9 nesmí být větší než 1,20 g/100g. Pro tuto zkoušku musí být vápenec 

pomlet na jemnost asi 5000 cm2/g stanovenou jako měrný povrch podle EN 

196-6; 

3) celkový obsah organického uhlíku (TOC) při zkoušení podle EN 13639 musí 

vyhovět jednomu z následujících kritérií: 

 LL: obsah TOC nesmí být větší než 0,20 % hmotnosti; 

 L: obsah TOC nesmí být větší než 0,50 % hmotnosti. [1] 

 

3.1.2.1.7 Křemičitý úlet (D) 

Křemičitý úlet vzniká při redukci křemene vysoké čistoty uhlím 

v elektrické obloukové peci při výrobě křemičitých nebo ferrokřemičitých slitin  

a sestává z velmi jemných kulovitých částic obsahujících nejméně 85 % 

hmotnosti amorfního oxidu křemičitého. Obsah elementárního křemíku Si 

stanovený podle ISO 9286 nesmí být vyšší než 0,4 % hmotnosti. 

Křemičitý úlet musí splnit tyto požadavky: 

1) ztráta žíhání nesmí být vyšší než 4,0 % hmotnosti při stanovení podle EN 

196-2, avšak při době žíhání 1 hodina; 

2) měrný povrch (BET) původního křemičitého úletu při zkoušení podle ISO 

9277 musí být nejméně 15,0 m2/g. 

3) Pro společné semílání se slínkem a síranem vápenatým může být použit 

křemičitý úlet v původním stavu nebo lisovaný nebo granulovaný (ovlhčený 

vodou) nebo jinak vhodně upravený. [1] 

3.1.2.2 Doplňující složky 

Doplňující složky jsou zvlášť vybrané anorganické přírodní látky, 

anorganické látky pocházejí z procesu výroby slínku, pokud nejsou v cementu 

použity jako složky hlavní. 

Doplňující složky po vhodné úpravě nebo v důsledku jejich zrnitosti 

zlepšují fyzikální vlastnosti cementu (jako je zpracovatelnost nebo retence vody). 
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Mohou být inertní nebo mou mít slabé hydraulické, latentně hydraulické nebo 

pucolánové vlastnosti. V tomto směru však na ně nejsou kladeny požadavky. 

Doplňující složky musí být řádně připraveny, tj. vybrány, 

zhomogenizovány, vysušeny a zdrobněny, podle způsobu jejich úpravy nebo 

dodávání. Nesmí výrazněji zvyšovat spotřebu vody pro zpracování cementu, 

nesmí v žádném případě snižovat odolnost betonu nebo malty vůči poškození  

a nesmí snižovat ochranu výztuže vůči korozi. [1] 

3.1.2.2.1 Síran vápenatý 

Síran vápenatý se přidává k ostatním složkám cementu v průběhu jeho 

výroby za účelem úpravy tuhnutí. 

Síran vápenatý může být přidáván ve formě sádrovce (dihydrát síranu 

vápenatého, CaSO4 · 2H2O), hemihydrátu síranu vápenatého (CaSO4 · ½H2O) 

nebo anhydritu (bezvodný síran vápenatý CaSO4)popřípadě jejich směsi. 

Sádrovec a anhydrit jsou přírodního původu. Síran vápenatý může být rovněž 

získán jako vedlejší látka z některých průmyslových výrob. [1] 

3.1.2.2.2 Přísady 

Přísady jsou přidávány pro usnadnění výroby nebo pro úpravu vlastností 

cementu. Celkové množství přísad nesmí překročit 1,0 % hmotnosti cementu (s 

výjimkou pigmentů). Množství organických přísad v přepočtu na suchý stav 

nesmí překročit 0,2 % hmotnosti cementu. Vyšší množství smí být přidáno do 

cementu pod podmínkou, že maximální množství je v % uvedeno na obalu 

a/nebo v průvodní dokumentaci. 

Přísady nesmějí vyvolávat korozi výztuže nebo zhoršovat vlastnosti 

cementu či betonu nebo malty z něj vyrobených.  

Jestliže se přísady do betonu, malty nebo injektážní malty podle souboru 

EN 934 přidávají již při výrobě cementu, musí být normalizované označení 

přísady uvedeno na obalech nebo v průvodní dokumentaci. [1] 
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4 SKLO 

Nelze přesně určit, kdy se sklo lidstvo naučilo vyrábět. První vyrobené 

sklo se nalezlo v Mezopotámii zhruba 3000 př. n. l. a první výrobky ze skla se 

našly roku 1500 př. n. l. v Mezopotámii a Egyptě. [2] 

Zpočátku bylo sklo velmi nečisté a používalo se především na výrobu 

ozdob (tyčinky a kuličky). Tehdejší sklo se skládalo z oxidu křemičitého, vápníku 

a sodíku. Jednalo se o křemičité sodnovápenaté sklo.  

Historie skla v Čechách se datuje od druhého tisíciletí před naším 

letopočtem, kde se do Čech dostalo v rámci výměnného obchodu se syrskými 

obchodníky. Nejednalo se o čiré sklo, které známe v současnosti. Jednalo se  

o drobnější různě zbarvený, nedokonale protavený sklovitý materiál, ze kterého 

se vyráběly nejrůznější šperky. K dokonalejšímu tavení a zpracování skla došlo 

až v období kolonizace Keltů našeho území v období 400 př. n. l. [28] 

Sklo je významným silikátovým materiálem využívaným ve stavebnictví i v 

jiných odvětvích průmyslu, jako je chemický a potravinářský. Výhodami 

skleněných výrobků jsou především chemická odolnost, dobré mechanické 

vlastnosti (např. pevnost v tlaku a pevnost v tahu). Pro stavební účely je sklo 

vyhledávaným tepelně izolačním materiálem (pro výrobu např. skelné vaty, 

pórovitého kameniva pro zásypy, pěnového skla), dále k zasklívání okenních  

a dveřních otvorů. 

4.1 Skelný stav 

Sklo je anorganický amorfní materiál vyrobený tavením vhodných 

surovin (např. křemičité sklo, křemenné sklo) a jejich následným řízeným 

ochlazením. Skelný stav vzniká plynulým přechodem z kapalného stavu do stavu 

pevného. V průběhu ochlazování skla dochází k plynulému nárůstu viskozity až 

do stavu, kdy se materiál jeví jako pevná látka. [28] 

Ztuhnutí není způsobeno krystalizací, která nastává při ochlazování 

taveniny většiny materiálů, ale plynulým růstem viskozity na tak vysokou 

hodnotu, že se materiál jeví pevným. [2] 

Krystalická struktura na rozdíl od krystalických látek postrádá pravidelné, 

symetrické a periodické uspořádání základních stavebních jednotek na delší 

vzdálenosti. [28] Představy o struktuře skel byly poprvé zformulovány 

Zachariasenem a Lebeděvem.  
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Zachariasenova teorie spojité strukturní neuspořádané mřížky vychází 

z představy o struktuře křemičitých skel, která je založena na předpokladu, že 

existence spojité strukturní mříže je sestavena ze stejných strukturních jednotek 

(SiO4). 

Lebeděvova krystalitová teorie vychází z představy, že struktura skel je 

tvořena rozměrově malými oblastmi, které se vyznačují uspořádanou 

strukturou. [28] 

 
Obr. 4.1: Plošné znázornění:  a) struktura krystalického křemene,  

 b) struktura skelného křemene,  c) struktura sodnokřemičitého skla 

[28] 

Charakteristické vlastnosti skla: 

 relativně vysoká propustnost světla v části viditelného spektra, 

 tuhost a tvrdost (při běžných teplotách), 

 křehkost, 

 homogenita, 

 odolnost proti povětrnostním a chemickým vlivům, 

 relativně nízká měrná tepelná vodivost a elektrická vodivost, 

 plynotěsnost, 

 relativně vysoká odolnost proti vodě a vzduchu. [5] 

Pro výrobu skla jsou významné vlastnosti skel v roztaveném stavu. Jedná 

se o viskozitu, krystalizační schopnost, povrchové napětí, hustotu, tepelnou 

kapacitu atd. Znalost teplotního průběhu těchto vlastností pro sklovinu daného 

chemického složení je nezbytná pro řízení výrobního procesu, zejména v etapě 

tavení, tvarování a chlazení.  
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Obr. 4.2: Tetraedrická struktura křemičitého sodnovápenatého skla [28] 

4.2 Výroba skla 

Při výrobě skla se nejprve společně taví sklářský kmen, čeřiva a skleněné 

střepy. Získaná tavenina se pak v ještě tekutém nebo polotekutém stavu tvaruje 

do požadované podoby. Složení sklářského kmene se vyjadřuje pomocí obsahu 

oxidů. Základem sklářského kmene je sklotvorný SiO2 (u běžného tabulového 

skla tvoří zhruba 72 % kmene), doplněný nejčastěji CaO, Na2O a K2O. [5] 

Při výrobě skla se uplatňují čtyři dílčí technologické procesy: 

 Příprava vsázky (sklářského kmene a přísad) a její dávkování – upravené 

a vysušené suroviny se zhomogenizují v požadovaném poměru v mísících 

zařízeních; míšení je nejčastěji prováděno pomocí uzavřených mísidel 

tak, aby suroviny neprášily. [28] 

 Tavení skla – provádí se ve sklářských tavících pecích (nejčastěji pánvové 

nebo vanové); tavící proces se dělí na tři hlavní fáze: vlastní tavení, čeření 

a homogenizace, chlazení pro tvarování. Tavící proces dosahuje teplot 

v rozmezí 1400 – 1600 ° C. Palivem je nejčastěji generátorový nebo zemní 

plyn. [28] 

 Tvarování skla – využívá se viskózní deformace a silní závislosti viskozity 

sklovina na teplotě; během dotvarování nesmí dojít ke krystalizaci 

skloviny. Tvarování se provádí od ručních až po plně automatizované 

procesy (foukání, tažení, válcování, lití, lisování). [28] 

 Chlazení skla – provádí se ve speciálních chladících pecích, zpravidla 

v teplotním intervalu 700 – 400 ° C. Jedná se o řízené chlazení, kterým se 

z výrobku odstraní nebo zabrání vnitřního pnutí. Chlazení může zvýšit 

pevnost skla. Po chlazení můžeme sklo povrchově upravovat. [28] 
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Základní suroviny 

Základní surovinou pro přípravu sklářského kmene je čistý křemičitý 

(sklářský) písek s obsahem SiO2 60 až 80 % a zrnitostí do 0,4 mm. Musí být 

chemicky čistý, zpravidla zušlechtěný praním, sušením a tříděním. Nesmí 

obsahovat větší množství barvicích látek, zvláště Fe2O3 (u okenního skla je 

maximální množství Fe2O3 0,2 %). [5] 

Tab. č. 4. 1: Základní suroviny pro výrobu skla [28] 

OXID SUROVINA DRUH NEČISTOTY ZRNITOST [mm] 

SiO2 
sklářský křemenný 

písek 
oxidy Fe, Cr, Ti 0,1 – 0,6 

CaO, MgO vápenec, dolomit oxidy Fe 0,1 – 3,0 

Na2O soda - 0,1 – 0,5 

B2O3 
kyselina boritá, 

borax 
- - 

K2O 
Kalcinovaný K2CO3, 

hydrátová potaš 

H2O 

(hygroskopická) 
- 

BaO 
BaCO3, BaSO4, 

Ba(NO3)2 
- - 

PbO 
Pb3O4, PbO, 

Pb(NO3)2 
- - 

Al2O3 
hydroxid hlinitý, 

živec, kaolín 
- - 

Oxid vápenatý se přidává se ve formě jemně mletého CaCO3. Tavením 

kmene přechází uhličitan vápenatý na oxid vápenatý, jehož obsah upravuje 

rozpustnost a chemickou odolnost skla. Oba alkalické oxidy (Na2O, K2O) se 

přidávají rovněž ve formě uhličitanů (sody nebo potaše). [5] 

Přítomnost sodných sloučenin snižuje teplotu tavení, zvláště snadno se 

proto taví a tvaruje sodné sklo. Draselné (sodno-draselné) sklo je tvrdší. Jako 

pomocné látky (čeřiva) se používají sírany (sodný, vápenatý, barnatý a dusičnany 

(draselný, vápenatý a barnatý). Přidávají se do sklářského kmene v malém 

množství, aby odstranily z roztavené skloviny bublinky, nečistoty a současně 

sklovinu homogenizovaly. Často pomáhají urychlit i tavicí pochody a napomáhají 

i při odbarvování skloviny. Skleněné střepy se přidávají se k již uvedeným 

sklářským surovinám v množství do 30 % a způsobují urychlení tavení a zlepšují 

i počáteční homogenitu skloviny. [5] 
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Tab. č. 4.2: Maximální hodnoty obsahu Fe2O3 ve sklářských píscích pro různé 

typy skel [28] 

 

Technologie výroby skla 

Tab. č. 4. 3: Technologie výroby skla [28] 

Výrobní operace Výrobní zařízení Probíhající procesy 

mísení surovin kmenárna 
mechanické a 

homogenizační procesy 

tavení, čeření, 

homogenizace 
sklářská tavící pec 

chemické reakce, 

rozpouštění pevných 

látek v tavenině, 

transportní jevy 

tvarování 
tvarovací stroje a 

zařízení 

mechanické tvarovací 

procesy 

chlazení chladící pec tepelná homogenizace 

zpracování 
speciální stroje a 

zařízení 

mechanické, tepelné a 

chemické děje 

 

Plochá a obalová skla 

Chemické složení těchto skel je odvozeno z termálního systému Na2O-

CaO-SiO2. Vedle těchto oxidů tato skla obsahují i další složky, které usnadňují 

jejich výrobu a modifikují jejich vlastnosti. Plochá skla jsou čirá, obalová skla, 

zejména lahvová mohou mít zelené či hnědé zabarvení rozdílné intenzity. 

 

 

 

 

Druh skla Max. obsah Fe2O3 [%] 

baktericidní a uviolová skla 0,001 

optická skla 0,010 

křišťálová skla – užitková skla 0,015 

lisovaná skla – křišťál 0,021 

obalová skla – konzervní 0,025 

tabulová skla 0,040 

opaktní tavený křemen 0,020 

lahvová skla zelená a hnědá 0,100 
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Tab. č. 4. 4: Chemické složení plochých a obalových skel (hmot. %) [28] 

 

4.3 Odpadní sklo 

Odpadní sklo se ve stavebnictví využívá do materiálů, ze kterých se vyrábí 

deskové prvky ve formě obkladů a dlažby. S ohledem na jejich parametry se 

jedná o obklady většího formátu i tloušťky. Díky přidávání odpadního skla do 

cementu vzrůstají pevnosti v tlaku i tahu. Odpadní sklo má vliv na tepelnou 

degradaci v kompozitu. [6] 

4.3.1 Výroba odpadního skla – recyklace 

Recyklace = koloběh. V případě recyklace skla se jedná o to, že sklo, které 

je zde jako konečný produkt, vstupuje znovu do výroby jako druhotná surovina, 

aniž by ztratilo jakoukoli vlastnost. [9] 

V praxi se skleněné střepy (recyklované odpadní sklo) používají k výrobě 

obalového skla a skleněné vlny.  Použití skleněných střepů jako suroviny pro 

výrobu skla snižuje spotřebu energie na 40% oproti výrobě skla z písku. 

Teoreticky může být sklo kompletně a plynule recyklováno bez ztráty 

chemických a fyzikálních vlastností. Oproti řadě jiných materiálů má výhodu, že 

nemusí být před znovupoužitím nijak náročně upravováno. Pouze se rozdrtí na 

skelný písek. Problém může nastat tehdy, když je odpadní sklo barevně 

smíšené, protože dochází ke změně chemických vlastností. Pro vyřešení tohoto 

problému musí sklo projít velmi nákladnou recyklací. [2] 

Typ skla SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O SO3 

Ploché sklo 

Float 
72,5 1,0 0,07 3,9 8,1 13,7 0,3 0,25 

Obalové 

bezbarvé 
72,1 1,6 0,07 3,9 7,8 13,4 0,6 0,23 

Obalové zelené 72,1 1,6 0,37 3,9 7,8 13,4 0,6 0,24 

Obalové hnědé 72,1 1,6 neuv. 3,9 7,8 13,4 0,6 0,02 
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Obr. 4.3: Schéma recyklace skla [30] 

4.3.2 Typické složení odpadního skla 

Typické složení skleněných střepů odpadního skla: 

 SiO2 68 - 74 % 

 Al2O3 0,5 - 3 % 

 Fe2O3 do 1 % 

 CaO 7 - 12 % 

 MgO 1 - 4 % 

 Na2O + K2O 12 - 15 % 

 MnO do 0,30 % 

 Cr2O3 do 0,25% (jen zelená skla) 

 PbO do 3 % (obrazovková skla) 

 SrO do 3 % (obrazovková skla) 

 BaO do 3 % (obrazovková skla) 

Takové složení má 90 – 95 % skleněných odpadních střepů. Všechny 

druhy skleněných střepů mají hustotu 2,5 - 3,0 g/cm3. Obsažené těžké kovy jsou 

pevně zafixovány v silikátové matrici, nemohou se vyluhovat ani v slabě kyselém 

prostředí. 

Průmyslově vyráběná skla se svým složením přibližují vyvřelým 

horninám, tedy přírodnímu materiálu. Sklo je biologicky inertním materiálem, 



- 36 - 

 

tudíž biologická rizika mohou pouze pocházet ze zbytků škodlivin zachycených 

na skleněných střepech, ne ze samotného skla. [8] 

4.3.3 Druhy odpadního skla 

Sklo je poměrně dobře recyklovatelný materiál, který lze znovu zužitkovat 

při opětovné výrobě skla, případně i jiných materiálů (pěnové sklo, izolace na 

bázi skleněných vláken, pórovité kamenivo atd.). V dnešní době existují 

poměrně rozvinuté recyklační systémy a různé technologie na zpracování 

různých typů odpadního skla, avšak není možné všechna tato odpadní skla dále 

zužitkována. Hlavním důvodem je obava následných potenciálních zpracovatelů 

z kvality střepů či přítomnosti škodlivých (toxických prvků) a jejich možného 

výluhu (uvolnění do okolního prostředí).  

Mezi současné nejznámější typy odpadního skla, které nenalézá širší 

uplatnění, patří obrazovkové sklo a sklo ze zářivek, dále i některé druhy 

recyklovaného obalového skla. [6] 

4.3.3.1 Odpadní obalové sklo 

Opětovné využití obalového skla má své úskalí, kdy z obalových lahví  

a nádob je v nedokonalém sběrném třídícím systému vnášeno velké množství 

nečistot, které způsobuje při opětovné výrobě skla nežádoucí jevy, dále se 

projevují negativně na finální jakosti vyrobeného skla. [6] 

Tab. č. 4.5: Složení odpadního obalového skla použitého v bakalářské práci[32] 

PRVEK JEDNOTKA MNOŽSTVÍ 

Sušina % 99,94 

CaO % sušiny 10,4 

MgO % sušiny 2,34 

K2O % sušiny 0,279 

Al2O3 % sušiny 1,72 

Fe2O3 % sušiny 0,674 

B2O3 % sušiny <0,001 

Na2O % sušiny 13,0 

SiO2 % sušiny 71,0 
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4.3.3.2 Odpadní sklo zářivkové 

Zářivky a výbojky (výbojové světelné zdroje) jsou komunálním odpadem, 

který je zařazen mezi nebezpečné odpady jak ve stávajícím katalogu, tak i v 

seznamu nebezpečných odpadů, který je převzat z předpisů EU. Zářivkové sklo 

může obsahovat stopové množství rtuti, která je však součástí speciální 

povrchové úpravy, a není tedy vázána přímo v matrici skla. Obsah rtuti je však 

minimální – do 5 ppm. [7] 

Odpadní sklo zářivkové v experimentu obsahovalo nebezpečné oxidy  

a prvky, například wolfram, baryum, nikl, olovo, oxid železitý, oxid boritý apod.   

Tab. č. 4.6:  Složení odpadního skla zářivkového použitého v bakalářské práci 

[32] 

Prvek Jednotka Množství 

Sušina % 99,65 

CaO % sušiny 6,66 

MgO % sušiny 3,05 

K2O % sušiny 1,15 

Al2O3 % sušiny 1,98 

P mg/kg sušiny 3750 

Fe2O3 % sušiny 0,258 

B2O3 % sušiny 0,006 

Ba mg/kg sušiny 5200 

Mn mg/kg sušiny 356 

Mo mg/kg sušiny <50,0 

Na2O % sušiny 14,1 

Ni mg/kg sušiny <20,0 

Pb mg/kg sušiny 498 

SB mg/kg sušiny 358 

SiO2 % sušiny 64,1 

Sr mg/kg sušiny 3020 

Ti mg/kg sušiny 60,0 

Zn mg/kg sušiny 121 

W mg/kg sušiny 42,5 

Y mg/kg sušiny 536 
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4.3.3.3 Pěnové sklo 

Jedná se o tepelně izolační stavební materiál vyrobený recyklací 

obalového skla. Pěnové sklo je nový stavební materiál poprvé vyrobený v květnu 

2009 v Horním Rakousku a zatím není běžně používané. V Německu se podobně 

zpracovává obalové sklo do vysoce porézního lehkého kameniva pro stavební 

účely. Jedná se o mikroskopické částečky skla o velikosti 10 až 90 mikrometrů, za 

tepla lisovanou skleněnou moučku smíšenou s uhlíkovým práškem. Při výrobě 

skla i recyklaci skla téměř vždy dochází k tomu, že vzniká velké množství malých 

skleněných střípků. Tyto střípky se dají rozdrtit v kulovém mlýně na velmi 

drobnou skleněnou moučku, která se smíchá s jemně mletým uhlíkovým 

prachem. Vzniklá směs se zahřeje. Po zahřátí takto vzniklé směsi na teplotu 

okolo 1000 °C dojde k natavení skleněného prášku a k oxidaci uhlíkových 

mikročástic na oxid uhličitý. Tento plyn pak v materiálu vytvoří mikroskopické 

bubliny, které mnohonásobně zvětší původní objem rozdrceného skla. Pěnové 

sklo se skládá téměř z 90 % odpadního skla, jde o velmi ekologický a nezávadný 

materiál. [8, 33] 

4.3.3.4 Odpadní sklo obrazovkové 

Obrazovkové sklo obsahuje olovo, jehož obsah závisí na funkci dané 

partie obrazovky (stínítko – zde je obsah PbO cca do 3 %, kónus, krk a pájka). 

Dále může být v obrazovkách obsaženo například baryum a stroncium. Tyto 

chemické prvky jsou ve skle vázány chemickou vazbou přímo v amorfní 

struktuře skla. [6] 

 

4.3.3.4.1 Toxické látky v obrazovkových sklech 

Použití některých odpadních skel má svá úskalí, protože jejich složení 

nemusí vždy vyhovovat hygienickým požadavkům. V posledních deseti letech se 

používá i elektronický odpad, nejen sklo. Problematika se týká kovů a jiných 

toxických součástí obsažených v odpadním skle.  

Obrazovkové sklo je v praxi velice málo užívané. Jedná se o CRT (cathode 

ray tube) monitory. CRT obrazovky obsahují řadu těžkých kovů, u nichž je na 

prvním místě olovo. Tento prvek je obsažen zejména ve vnitřní části obrazovek 

(kónus a krček obrazovky). Olovo je zde ve formě oxidu a může zde být obsažen 

v množství 21-24 %. Sklu propůjčuje disperzi a lesk.  
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Olovo představuje nebezpečí pro životní prostředí díky své 

vyluhovatelnosti, proto bývá přísně kontrolováno. 

Dalšími toxickými látkami v obrazovkovém skle jsou stroncium a baryum. 

Tyto prvky se nacházejí ve viditelné části monitoru a to ve stínítku obrazovek.  

Baryum se v tomto odpadním skle vyskytuje ve velmi malém množství  

a to v množství 0,6 mg/l. Tento prvek slouží jako odbarvovač olovnatých skel. 

Posledním toxickým prvkem obsaženým v CRT skle je stroncium, které má 

vyluhovatelnost 44-51 mg/l. [10] 

4.3.4 Toxicita vybraných prvků, které se mohou vyskytovat 

v odpadních sklech 

Toxicita = vlastnost mající odpady, prvky a sloučeniny, které obsahují 

toxické látky nebo přípravky a jejichž vdechnutí, požití či proniknutí kůží může 

vést k vážnému, akutnímu nebo chronickému poškození zdraví či smrti. [29] 

Mezi nebezpečné látky patří kovy a jejich sloučeniny, např.: zinek (Zn), 

měď (Cu), chrom (Cr), olovo (Pb), titan (Ti), baryum (Ba), bor (B), uran (U), stříbro 

(Ag).  

Mezi nebezpečné látky patří i některé biogenní prvky a jejich sloučeniny, 

např.: vápník (Ca), kyslík (O2), železo (Fe). [29] 

4.3.4.1 Vápník Ca 

Vápník je biogenní prvek. Oxid vápenatý (CaO) a hydroxid vápenatý 

(Ca(OH)2) leptá pokožku a tvoří špatně hojící se puchýře, které zanechávají na 

pokožce jizvy. Při zásahu očí dochází k vážnému poškození, které může skončit 

slepotou. Poškození nastává i při zasažení sliznic nosu, ústní dutiny či dýchacích 

orgánů. [29] 

4.3.4.2 Baryum Ba 

Baryum je toxický prvek, který v lidském organismu způsobuje zánětlivá 

onemocnění mozku, degenerativní změny jater či ochrnutí srdečního svalstva. 

Toxicita barya a jeho sloučenin je závislá na rozpustnosti. Velmi nebezpečné 

sloučeniny jsou chlorid, dusičnan, chlornan, octan a uhličitan barnatý. Síran 

barnatý (BaSO4) je nerozpustný ve vodě i v kyselinách, je netoxický. Oxid barnatý 

(BaO) a hydroxid barnatý (Ba(OH)2) mají podobné účinky jako oxid a hydroxid 

vápenatý. [29] 
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4.3.4.3 Hliník Al 

Hliník a jeho sloučeniny představují pro lidský organismus nízké riziko 

poškození. V případě některých onemocnění ledvin nedochází k jeho vylučování 

z těla, působí neurotoxicky. Bezvodný chlorid hlinitý (AlCl3) dráždí pokožku  

a sliznice, kde může způsobit zánět. S touto sloučeninou existuje podezření na 

souvislost s Alzheimerovou chorobou. [29] 

4.3.4.4 Křemík Si 

Křemík nemá toxické účinky. Oxid křemičitý (SiO2) také není toxický, ale je 

znám fakt, že při dlouhodobém vdechování prachu SiO2 nebo křemičitanů může 

dojít k poškození plic (silikóza). Křemičitan sodný (Na2SiO3), křemičitan draselný 

(K2SiO3) a roztoky polykřemičitanů (vodní skla) podléhají hydrolýze za vzniku 

alkalických hydroxidů, které způsobují podráždění pokožky a sliznic. 

Dlouhodobé vdechování azbestu (křemičitany Mg, Mg-Ca různého složení) 

vyvolává nevratné poškození plic tzv. azbestózu, která může vést k nádorovému 

onemocnění plic a dalších orgánů. [29] 

4.3.4.5 Olovo Pb 

Olovo je vysoce toxický prvek. Jeho sloučeniny jsou toxické v závislosti na 

jejich rozpustnosti. Olovo způsobuje poškození cév, krvinek, ledvin, jater, 

nervového systému a svalstva. Jedná se o kumulativní jed, tj. hromadí se 

v kostech. Organické sloučeniny olova jsou neurotoxické. [29] 

4.3.4.6 Kyslík O2 

Kyslík je biogenní prvek, který je důležitý pro život. Ve vzduchu se nachází 

v koncentraci 21 % objemových. Vysoká koncentrace kyslíku může způsobovat 

nevolnost a bolest hlavy. Ozon (O3) je velmi toxický, působí dráždivě na dýchací 

cesty a nervovou soustavu. Peroxid vodíku (H2O2) je velmi silným oxidačním 

činidlem, které v koncentraci nad 10 % způsobuje poleptání kůže, jeho výpary 

způsobují poleptání sliznic dýchacích cest. [29] 

4.3.4.7 Železo Fe 

Železo je biogenní prvek ovlivňující krvetvorbu. Sloučeniny železa jako 

chlorid železnatý (FeCl2), dusičnan železnatý (Fe(NO3)2) a síran železnatý (FeSO4 · 

7H2O) mají leptavé účinky. [29] 
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4.3.5 Využití odpadního skla ve stavebnictví 

Odpadní sklo se široce využívá ve stavebnictví jako izolační materiál ve 

formě pěnového skla, dále se odpadní sklo využívá jako kamenivo v betonu či 

přímo jako náhrada cementu. [2] 

Odpadní sklo a různé jiné odpadní materiály se používají při výrobě 

cementu a betonu, avšak velké množství odpadních materiálů, které by mohly 

být použity při výrobě cementu a betonu, je odloženo na skládkách. V Číně jsou 

na skládkách uloženy 2 miliardy tun tuhého průmyslového odpadu, který by 

mohl být použit pro výrobu cementu a betonu. [19] 

4.3.5.1 Odpadní sklo jako částečná náhrada kameniva 

Odpadní sklo a přírodní písek mají přibližně stejné fyzikální vlastnosti. 

Tyto vlastnosti jsou uvedeny v tabulce č. 4.7. 

Tab. č. 4.7: Fyzikální vlastnosti skla a písku [12] 

FYZIKÁLNÍ VLASTNOST ODPADNÍ SKLO PÍSEK 

Specifická hmotnost 2,19 2,57 

Hustota [kg/m3] 1672 1688 

Absorpce [%] 0,39 2,71 

Pucolánový index [%] 80 - 

Při bližším porovnání vlastností odpadního skla a přírodního písku se 

ovšem ukazuje, že rychlost absorpce odpadního skla je o 14% nižší než rychlost 

absorpce přírodního písku, znamená to tedy, že cement s odpadním sklem jako 

náhradou kameniva má nižší absorpční rychlost pro vodu. [2]  

Využití odpadního skla jako náhrada kameniva a písku při výrobě betonu 

je velmi omezené a nevykazuje pozitivní výsledky zejména z důvodu rizika 

alkalicko-křemičité reakce mezi cementem a kamenivem z odpadního skla  

a také z důvodu, že betony s vyšším množstvím skla, které nahrazuje kamenivo, 

mají nízké pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku. [2] 

Během 20. století byly provedeny studie užití odpadního skla jako 

kameniva pro výrobu betonu. Jednu ze studií prováděli výzkumníci Pike  

a Hubbard. Studovali použití různých forem skla (křemen, opál, sklo) jako 

kameniva do cementových kompozitů. V průběhu studie zjistili, že cement 

obsahuje nebezpečné alkálie způsobující alkalicko-křemičitou reakci. S ohledem 

na životní prostředí se v posledních letech provádí mnoho studií, které zkoumají 

využití odpadního skla jako kameniva do betonu. V těchto studiích se zkoumají 
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vlastnosti odpadního skla a také optimální množství odpadního skla, které lze 

použít jako kamenivo do betonu, aniž by se ovlivnily vlastnosti betonu. Během 

těchto studií bylo zjištěno, že velikost částic odpadního skla hraje velkou roli ve 

vzniku alkalicko-křemičité reakce. [2] 

Tab. č. 4.8: Shrnutí různých studií užití odpadních skel jako kameniva 

v cementových kompozitech [36, 40, 41] 

 

Typ 

odpadního 

skla 

Studované 

množství 

odpadního 

skla [%] 

 

Studované 

velikosti 

částic 

Optimální 

množství 

odpadního 

skla [%] 

 

Optimální 

velikosti 

částic 

Metody 

detekce 

alkalicko-

křemičité 

reakce 

křemen, 

opál, sklo 

 

100 

 

hrubé 

praskání 

kvůli alk.-

křem. 

reakci 

 

nezmíněno 

 

smršťovací 

test 

lahvové 

sklo 

 

100 

 

hrubší než 

19 mm 

praskání 

kvůli alk.-

křem. 

reakci 

 

nezmíněno 

 

smršťovací 

test 

lahvové 

sklo 

0 – 100 4,75 – 0,15 

mm 

20 menší než 

1,18 mm 

ASTM 

C1260 

lahvové 

sklo 

0 – 60 4 – 16 mm 23 menší než 

4 mm 

ASTM 

C1260 

lahvové 

sklo 

0 – 70 menší než 

5 mm 

méně než 

30 

menší než 

5 mm 

ASTM 

C1260 

lahvové 

sklo 

 

0 – 40 

8 – 3750 

µm 

 

40 

 

120 µm 

test 

smrštění 

vzorku 

lahvové 

sklo 

0 – 100 0,125 – 2,0 

mm 

30 0,125 – 2,0 

mm 

ASTM 

C1260 

 

tabulové 

sklo 

 

 

0 – 20 

Jemné 

 (< 4 mm) a 

hrubé  

(> 4 mm) 

 

 

20 

 

 

hrubé 

smršťovací 

test – LNEC 

E-398 

(1993) 

 

lahvové 

sklo 

0 – 100 0,15 – 4,75 

mm 

méně než 

25 

jemné ASTM 

C1260 

Další studie se zabývaly vlivem velikosti částic odpadního skla na 

vlastnosti cementových kompozitů. Této studii se věnoval výzkumník Takata 

s kolektivem. Studovali lahvová odpadní skla s velikostí částic (4,75 – 0,15 mm) 

v různých procentuálních množstvích sloužících jako náhrada přírodního 
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kameniva. Ze studie vyplynulo, že čím více je odpadního skla v cementovém 

kompozitu, tím vyšší je riziko vzniku alkalicko-křemičité reakce, zároveň se 

zjistilo, že čím větší hrubší je odpadní sklo, tím se zvyšuje riziko vzniku alkalicko-

křemičité reakce. Výsledkem studie bylo zjištění, že optimální množství 

odpadního skla je 20 %. [41] 

4.3.5.2 Vliv odpadního skla na mechanické vlastnosti betonu 

Beton jakožto hlavní stavební materiál musí mít specifické mechanické 

vlastnosti. Vliv odpadního skla na pevnost betonu v tlaku, pevnost betonu v tahu 

za ohybu zkoumalo už mnoho výzkumníků. Bylo zjištěno, že pevnost v tlaku se 

s klesajícím podílem odpadního skla zvyšuje. Při 60 % odpadního skla se 

pevnost v tlaku snižuje až o 50 %. Tvar částic odpadního skla snižuje přilnavost 

v cementové pastě, tudíž se vykazuje nízká pevnost v tlaku. Z tohoto důvodu by 

se měl cement nahrazovat odpadním sklem do 20% z celkového množství 

cementu. [22, 23, 24, 25] 

Pevnost v tahu za ohybu za ohybu se v betonu snižuje s rostoucím 

procentem hrubého odpadního skla v důsledku poklesu přilnavosti částic.  Co se 

týče jemně mletého skla, pevnost v tahu za ohybu se zvyšovala s obsahem 

jemně mletého skla do 20 %. Částice jemně mletého skla mají srovnatelnou 

velikost s pískem. [22, 25, 26, 27] 

4.3.5.3 Odpadní sklo jako částečná náhrada cementu 

Dobré pucolánové vlastnosti skla vedly k myšlence použít odpadní skla 

jako částečnou náhradu cementu při výrobě betonu. Pucolánové vlastnosti skla 

jsou velmi ovlivňovány velikostí částic odpadního skla. [2] 

4.3.5.4 Procentuální množství odpadního skla v cementu 

Optimální množství odpadního skla jako částečná náhrada cementu při 

výrobě betonu se zkoumalo v různých studiích. Jednou ze studií (Schwartzova 

studie) bylo užití odpadního skla v množství 5 %, 10 % a 20 % z celkového 

množství cementu. Z této studie na základě pevnostních zkoušek vyplynulo, že 

ideální množství odpadního skla v cementu je 10%. Odpadní sklo má o něco 

větší částice než cement. Použití cementu s odpadním sklem procentuálního 

množství 10% v betonu zvyšuje pevnost v tlaku. Výsledky testů ukázaly, že riziko 

alkalicko-křemičité reakce se snižuje se zvyšujícím se množstvím skelného 

prachu díky pucolánové reakci mezi skelným prachem a betonovou směsí. [2] 
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Další studii prováděli výzkumníci Nassar a Soroushian, kteří zkoumali 

použití mletého odpadního skla v různém procentuálním zastoupení (15, 20  

a 23 %) s velikostí částic 25 µm jako částečnou náhradu cementu. Tento cement 

se použil do betonu, který byl použit na vozovky a chodníky v okolí Michigan 

State University. Výsledky testů ukázaly, že pevnost v tlaku betonu s 15 a 20 % 

mletého odpadního skla z hmotnosti cementu vykazovaly vyšší pevnost v tlaku 

než betony bez odpadního skla. Beton s 23 % mletého odpadního skla 

z hmotnosti cementu vykazoval stejné pevnosti v tlaku jako beton bez 

odpadního skla. [17] 

Ideální množství odpadního skla v cementu je mezi 10 – 20 % z celkové 

hmotnosti cementu. [2] 

4.3.5.5 Vliv velikosti částic odpadního skla užitého jako 

částečná náhrada cementu 

Snížení velikosti částic odpadního skla zvyšuje pucolánové vlastnosti  

a vede k produkci cementového materiálu jako výsledek pucolánové reakce 

mezi jemnými částicemi odpadního skla a cementu. [2] 

Výzkumník Shao s kolektivem zkoumal vliv velikosti části odpadního skla 

na vlastnosti cementu a betonu. Ve své studii použil 30% odpadního skla 

z hmotnosti cementu jako částečnou náhradu cementu do betonové směsi. Ve 

studii bylo použito zářivkové odpadní sklo s různými velikostmi částic (150, 75, 

38 µm). Frakce 150 a 75 µm nevykazovaly pucolánovou aktivitu díky velikosti 

částic, požadavek dle ASTM C618 na pucolánovou aktivitu splnila pouze frakce 

38 µm. Výsledky studie ukazují, že menší velikost částic odpadního skla má 

příznivý vliv na pevnost v tlaku, která se s drobnější frakcí zvyšuje. Dále výsledky 

studie ukazují, že riziko alkalicko-křemičité reakce se u odpadního skla frakce 38 

µm snižuje. Výzkumník Shao s kolektivem dospěli k závěru, že použití 30 % 

odpadního skla frakce 38 µm může zlepšovat vlastnosti portlandského cementu. 

[2] 

Další studii provedl výzkumník Khmiri s kolektivem. Zkoumali vliv velikosti 

částic odpadního skla na pucolánové vlastnosti cementu a betonu při náhradě 

cementu odpadním sklem v množství 20 %. Během studie byly použity čtyři 

frakce lahvového odpadního skla o velikostech 100, 80, 40 a 20 µm. Výsledky 

studie ukazují, že pevnost v tlaku byla vyšší u lahvového odpadního skla s malou 

frakcí než u ostatních frakcí. Z tohoto faktu vyplynulo, že čím má lahvové 
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odpadní sklo menší částice, tím jsou lepší pucolánové vlastnosti cementu  

a betonu. [42] 

Tab. č. 4.9: Shrnutí výsledků studií užití odpadních skel jako částečné náhrady 

cementu [2] 

 

Typ odpadního 

skla 

Množství 

zkoumaného 

skla [%] 

Velikosti částic 

odpadního skla 

[µm] 

Optimální 

množství 

odpadního skla 

[%] 

Optimální 

velikost částic 

odpadního skla 

[µm] 

Zářivkové sklo 30 38-150 30 38 

Skleněné 

korálky 

20 10-700 20 30-400 

Tabulové sklo 0-20  1-100 10 1-100 

Lahvové sklo 0-23 13-25 20 13-25 

Recyklované 

odpadní sklo 

0-20 0,1-100 20 0,1-100 

 

 

5 ZKOUŠKY PROVÁDĚNÉ NA CEMENTOVÝCH 

KOMPOZITECH S ODPADNÍM SKLEM 

5.1 Stanovení pevnosti v tahu za ohybu cementových 

kompozitů s odpadním sklem 

 

Použije se některého ze zkušebních strojů pro zatížení ve třech bodech. 

Trámeček se uloží do zkušebního stroje jednou z bočních stran na válcové 

podpory tak, aby jeho podélná osa byla k válcovým podporám kolmá. Zatížení 

se vynakládá přes zatěžovací válec kolmo na protilehlou boční stranu trámečku 

a zvyšuje se rovnoměrnou rychlostí (50 ± 10) N/s až do zlomení. 

Pevnost v tahu za ohybu se vyjádří průměrnou aritmetickou hodnotou ze 

tří jednotlivých výsledků sady tří trámečků, kdy každý výsledek je vyjádřen s 

přesností 0,1 MPa. Aritmetický průměr se vyjádří s přesností 0,1 MPa. [15] 
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Pevnost v tahu za ohybu je dána vztahem: 

   
      

         
 

 

Kde 

                                  

                                                         

                                             

                                 

 
Obr. 5.1: Zkušební zařízení pro stanovení pevnosti v tahu za ohybu [31] 

5.2 Stanovení pevnosti v tlaku cementových kompozitů 

s odpadním sklem 

Zkouška se provádí na polovinách trámečků zlomených pomocí 

vhodných přípravků, které neovlivní poloviny trámečků škodlivým napětím. 

Poloviny trámečků se vystředí bočními stranami v rozmezí ± 0,5 mm na 

destičkách zkušebního stroje a délkově se orientují tak, aby koncové strany 

trámečků nepřesahovaly asi o 10 mm destičky, případně pomocné destičky. 

Zatížení se zvyšuje plynule rychlostí (2400 ± 200) N/s do porušení. Pokud je 

zvyšování zatížení řízeno ručně, musí být věnována pozornost snížení rychlosti 

v blízkosti porušení, neboť se tím může významně ovlivnit výsledek. 

Pevnost v tlaku se vyjádří průměrnou aritmetickou hodnotou ze šesti 

jednotlivých výsledků sady tří trámečků. Výsledky jsou vyjádřeny s přesností na 

0,1 MPa. Odlišuje-li se jeden výsledek ze šesti o víc než ±10 % od jejich 

průměrné hodnoty vyřadí se a aritmetický průměr se vypočítá ze zbývajících pěti 

výsledků. Aritmetický průměr se vyjádří s přesností 0,1 MPa. [15] 
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Pevnost v tlaku je dána vztahem: 

    
  

 
  

Kde  
                         

                                                 
                                  

 

5.3 Termogravimetrie (TG) 

Termogravimetrie (TG) je základní metoda termické analýzy, která 

studuje změny hmotnosti probíhající v měřeném systému v závislosti na teplotě. 

Výsledkem je termografické křivka. [35] 

TG křivka je křivka zachycující změnu hmotnosti analyzovaného vzorku 

v závislosti na teplotě. Reakce probíhající v silikátových materiálech jsou spojeny 

s úbytky hmotnosti. [34] 

Přístroje pro termogravimetrii se skládají z elektrické pece, analytických 

vah, nosičů vzorků, zařízení pro měření a řízení teploty a registračního zařízení 

(počítač). Vlastní analýza probíhá na termovahách. [35] 

Parametry ovlivňující gravimetrii: 

 příprava vzorku (navážka, velikost částic, homogenita, napěchování 

vzorků), 

 tvar a velikost nosiče, 

 pecní atmosféra, pecní tlak a vlhkost, 

 teplotní režim. 

[35] 

 

Obr. 5.2: Zaznamenané DTA a TG křivky, červená (TG), černá (DTA) [34] 
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5.4 Rentgenová difrakční analýza (XRD) 

Pomocí této metody se určuje mineralogické (fázové) složení částic. Užívá 

se Braggův popis difrakce a vychází z představy, že difraktovaný paprsek vzniká 

odrazem do určité soustavy rovnoběžných rovin, ve kterých jsou atomy 

v krystalu lokalizovány. Oba paprsky svírají se soustavou rovin stejný úhel θ, 

který odpovídá zákonu odrazu.  

Braggova rovnice: 

           

Kde 

                                         

               

[34] 

 
Obr. 5.3: Dopadající paprsky na soustavu rovin svírající úhel θ [34] 
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6.1  Použité suroviny 

6.1.1 Cement 

V experimentální části práce byl použit cement CEM I 42,5 R z produkce 

Českomoravský cement, a.s., výrobní závod Radotín. 

Obr. 6.1: Technický list CEM I 42,5 R Radotín [37] 
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6.1.2 Odpadní sklo 

Informace o odpadních sklech (zářivkové odpadní sklo a obalové odpadní 

sklo) jsou uvedeny v tabulkách č. 4.5 a 4.6. Analýza skel byla provedena firmou 

LABTECH. 

6.1.3 Písek 

K dispozici byly 3 frakce písku, které se dávkovaly každá po jednom dílu. 

Obr. 6.2: Technický list sklářských jemných písků [38] 
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6.2 Cementové malty s odpadním sklem 

Pro cementové malty bylo použito zářivkové odpadní sklo i obalové 

odpadní sklo. Pevnostní zkoušky byly zkoušeny po 28, 56 a 90 dnech. 

6.2.1 Zhotovení zkušebních těles 

Zhotovení zkušebních těles proběhlo dvěma způsoby: 

 ruční míchání, 

 normové míchání dle ČSN EN 196 – 1.  

Ručně míchaná tělesa byla zhotovena z obalového odpadního skla. 

Normově míchaná tělesa byla zhotovena z obou odpadních skel, tj. ze 

zářivkového odpadního skla a z obalového odpadního skla.  

V prvním způsobu zhotovení zkušebních těles byl nejdříve navážen 

cement, odpadní sklo obalové a písek. Suché složky se zhomogenizovaly ručním 

mícháním. Po zhomogenizování se přidala voda, se kterou se vše opět důkladně 

zhomogenizovalo. Zkušební tělesa byla zhotovena ihned po připravení 

cementové malty.  

Připravená cementová malta byla plněna do forem a byla zhutněna 10 

poklepy formy. Po zhutnění byla přebytečná vrstva pasty setřena špachtlí. 

Tělesa byla označena štítkem a v laboratorním prostředí se uložila pod 

plastovou fólii po dobu 24 hodin. Po 24 hodinách byla tělesa odformována  

a uložena do vody do doby jejich zkoušení. Zkušební tělesa byly trámečky  

o rozměrech 40 × 40 × 160 mm. 

Druhým způsobem zhotovení zkušebních těles bylo normové namíchání 

malty podle ČSN EN 196 – 1. Nejprve proběhlo navážení surovin (cement, 

obalové/zářivkové odpadní sklo, písek). Poté proběhl normový postup míchání: 

1) Do nádoby se nadávkovala voda a cement, vnesení bylo dokončeno do 

10 sekund. 

2) Ihned po styku vody a cementu se spustilo míchání na nízkou rychlost. 

Po 30 sekundách míchání se během následujících 30 sekund přidal písek. 

Poté se míchání přeplo na vysokou rychlost a trvalo dalších 30 sekund. 

3) Míchání se zastavilo po 90 sekundách na 30 sekund. Během 30 sekund 

se pomocí stěrky setřela malta, která ulpěla na stěnách a spodní části 

nádoby. 

4) V míchání se pokračovalo 90 sekund nízkou rychlostí. 
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Míchání bylo prováděno automaticky. Celková doba chodu míchačky musí trvat 

3 minuty. Míchání bylo prováděno Hobartovou míchačkou. 

 

Obr. 6.3: Fotografie použité míchačky 

 Ihned po zhotovení malty se malta špachtlí naplnila do forem  

o rozměrech 40 × 40 × 160 mm, které byly umístěny na vibrační stolek, aby se 

směs zhutnila. Plnění forem se provedlo v několika vrstvách. 

 Po dokončení hutnění směsi se forma sejmula z vibračního stolku, 

označila se štítkem a v laboratorním prostředí se uložila pod plastovou fólii po 

dobu 24 hodin. Po 24 hodinách byla tělesa odformována a uložena do vody do 

doby jejich zkoušení. 
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6.2.1.1 Receptura cementových malt s odpadním sklem 

Tab. č. 6.1 : Receptura pro cementové malty se zářivkovým odpadním sklem 

 REF MSZ - 5 MSZ - 10 MSZ - 15 MSZ - 20 

CEM I 375 356,3 337,5 318,7 300 

Sklo - 18,7 37,5 56,3 75 

Voda 188 178 169 160 150 

Písek I 375 375 375 375 375 

Písek II 375 375 375 375 375 

Písek III 375 375 375 375 375 

 

Tab. č. 6.2 : Receptura pro cementové malty s obalovým odpadním sklem 

 REF MSO - 5 MSO - 10 MSO - 15 MSO - 20 

CEM I 375 356,3 337,5 318,7 300 

Sklo - 18,7 37,5 56,3 75 

Voda 188 178 169 160 150 

Písek I 375 375 375 375 375 

Písek II 375 375 375 375 375 

Písek III 375 375 375 375 375 
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7 VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍ ČÁSTI 

7.1 Cementové malty s obalovým sklem 

V následujících tabulkách a grafech jsou uvedeny výsledky cementových 

malt s odpadními skly. 

7.1.1 Vlastnosti zhutněných maltových kompozitů 

homogenizovaných ručním mícháním 

Tab. č. 7.1: Výsledné charakteristiky cementových kompozitů s obalovým 

odpadním sklem – ruční homogenizace 

 28 56 90 

Rf 

[MPa] 

Rc 

[MPa] 

OH 

[Kg·m
-3

] 

Rf 

[MPa] 

Rc 

[MPa] 

OH 

[Kg·m
-3

] 

Rf 

[MPa] 

Rc 

[MPa] 

OH 

[Kg·m
-3

] 

REF 7,7 40,6 2160 8,2 43,6 2180 9,5 60,7 2240 

MSO–5 8,9 42,6 2200 7,9 37,2 2160 10,0 52,4 2180 

MSO–10 7,5 35,1 2150 8,5 42,1 2220 6,2 32,3 2320 

MSO–15 7,7 33,8 2150 7,9 36,7 2130 9,1 38,3 2170 

MSO–20 9,6 51,9 2220 9,1 55,6 2260 9,9 42,8 2170 

 

 

 
 

Graf 7.1: Pevnost v tahu za ohybu cementových kompozitů s obalovým sklem 
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Graf 7.2: Pevnost v tlaku cementových kompozitů s obalovým sklem 

 
 

Graf 7.3: Objemová hmotnost cementových kompozitů s obalovým sklem 
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7.1.1.1 Procentuální změny vlastností zhutněných maltových 

kompozitů homogenizovaných ručním mícháním 

Tab. č. 7.2: Procentuální změny vlastností cementových kompozitů s obalovým 

sklem – homogenizace mícháním v míchačce 

 28 56 90 

Rf [%] Rc [%] OH [%] Rf [%] Rc [%] OH [%] Rf [%] Rc [%] OH [%] 

REF 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

MSO–5 115,6 104,9 101,9 96,3 85,3 99,1 105,3 86,3 97,3 

MSO–10 97,4 86,5 99,5 103,7 96,6 101,8 65,3 53,2 103,6 

MSO–15 100 83,3 99,5 96,3 84,7 97,7 95,8 63,1 96,9 

MSO–20 124,7 127,8 102,8 110,9 127,5 103,7 104,2 70,5 96,9 

 

 
 

Graf 7.4: Procentuální hodnoty pevností v tahu za ohybu cementových 

kompozitů s obalovým sklem 
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Graf 7.5: Procentuální hodnoty pevností v tlaku cementových kompozitů 

s obalovým sklem 

 
 

Graf 7.6: Procentuální hodnoty objemových hmotností cementových kompozitů 

s obalovým sklem 
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7.1.2 Vlastnosti zhutněných maltových kompozitů 

homogenizovaných mícháním v míchačce 

Tab. č. 7.3: Výsledné charakteristiky cementových kompozitů s obalovým  

a zářivkovým odpadním sklem – homogenizace mícháním v míchačce 

 28 

Rf [MPa] Rc [MPa] OH [Kg·m-3] 

REF 5,6 57,4 2240 

MSZ – 5 6,0 60,2 2260 

MSZ – 10 5,8 44,8 2210 

MSZ – 15 6,3 43,0 2180 

MSZ – 20 6,3 42,1 2170 

MSO – 5 6,5 60,1 2220 

MSO – 10 6,9 55,5 2200 

MSO – 15 6,8 57,8 2200 

MSO – 20  7,1 53,2 2190 

 

 
 

Graf 7.7: Pevnost v tahu za ohybu cementových kompozitů s obalovým  

a zářivkovým sklem 
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Graf 7.8: Pevnost v tlaku cementových kompozitů s obalovým a zářivkovým 

sklem 

 
 

Graf 7.9: Objemová hmotnost cementových kompozitů s obalovým  

a zářivkovým sklem 
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7.1.2.1 Procentuální změny vlastností zhutněných maltových 

kompozitů homogenizovaných mícháním v míchačce 

Tab. č. 7.4: Procentuální změny vlastností cementových kompozitů s obalovým 

sklem – homogenizace mícháním v míchačce 

 28 

Rf [%] Rc [%] OH [%] 

REF 100 100 100 

MSZ – 5 107,1 104,9 100,9 

MSZ – 10 103,6 78,1 98,4 

MSZ – 15 112,5 74,9 97,3 

MSZ – 20 112,5 73,3 96,9 

MSO – 5 116,1 104,7 99,1 

MSO – 10 123,2 96,7 98,2 

MSO – 15 121,4 100,7 98,2 

MSO – 20  126,8 92,7 97,8 

 

 

 
 

Graf 7.10: Procentuální hodnoty pevností v tahu za ohybu cementových 

kompozitů s obalovým sklem 
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Graf 7.11: Procentuální hodnoty pevností v tlaku cementových kompozitů 

s obalovým sklem 

 

 
 

Graf 7.12: Procentuální hodnoty objemových hmotností cementových 

kompozitů s obalovým sklem 
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7.2 Termogravimetrie 

Termogravimetrie byla použita na zlomcích cementových kompozitů se 

zářivkovým a obalovým sklem v množství 10 a 20 %. Tyto zlomky vzorků byly 

srovnávány se vzorkem referenčním. 

 
Obr. 7.1: Termogravimetrické křivky cementových kompozitů se zářivkovým  

a obalovým sklem 

Tab. č. 7.5: Procentuální zastoupení H2O a Ca(OH)2 v cementových kompozitech 

Vzorek H2O [%] Ca(OH)2 [%] 

REF 7,29 5,79 

MSO – 10  3,71 5,12 

MSO – 20 3,50 4,66 

MSZ – 10  6,39 5,01 

MSZ – 20  5,68 4,89 
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7.3 Rentgenová difrakční analýza 

 

7.3.1 Cementový kompozit bez odpadního skla 

  

Obr. 7.2: Mikroskopický snímek 

cementového kompozitu bez odpadního 

skla (5 µm) 

 

Obr. 7.3: Mikroskopický snímek 

cementového kompozitu bez 

odpadního skla (20 µm) 
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7.3.2 Cementový kompozit s 20 % obalového skla 

 

 

Obr. 7.4: Mikroskopický snímek 

cementového kompozitu s obalovým 

sklem (5 µm) 

Obr. 7.5: Mikroskopický snímek 

cementového kompozitu s obalovým 

sklem (20 µm) 

7.3.3 Cementový kompozit s 20 % zářivkového skla 

  
Obr. 7.6: Mikroskopický snímek 

cementového kompozitu se zářivkovým 

sklem (5 µm) 

 

Obr. 7.7: Mikroskopický snímek 

cementového kompozitu se zářivkovým 

sklem (20 µm) 
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8 VYHODNOCENÍ PRÁCE 

V teoretické části bakalářské práce byla provedena rešerše informací na 

téma možnosti využití odpadního skla v cementových kompozitech. Na základě 

získaných informací bylo zjištěno, že zářivková odpadní skla obsahují značné 

množství toxických prvků a sloučenin jako je baryum, olovo, nikl apod. Baryum  

a olovo jsou vysoce toxické prvky, které mají negativní dopad na lidské zdraví. 

Baryum může způsobit zánětlivá onemocnění mozku či degenerativní změny 

jater. Olovo může způsobit poškození cév, ledvin, jater, krvinek či nervového 

systému. Z důvodu obsahu toxických látek je důležité nakládat se zářivkovým 

odpadním sklem velice opatrně.  

Z hlediska bezpečnosti je pro zpracování do cementových kompozitů 

výhodnější obalové odpadní sklo. V teoretické části bakalářské práce jsou 

shrnuty informace o možnosti využití odpadního skla jako kameniva do betonu 

či jako částečné náhrady cementu do cementových kompozitů a betonu.  

V experimentální části bakalářské práce byly vyrobeny a zkoušeny 

cementové kompozity s obalovým odpadním sklem a se zářivkovým odpadním 

sklem.  

První fáze experimentální části se věnovala výrobě cementových 

kompozitů s obalovým odpadním sklem v dávce 5, 10, 15 a 20 % z hmotnosti 

cementu. Jednalo se o cementové malty o rozměrech 40 × 40 × 160 mm 

(kapitola 7.1.1). Tyto vzorky byly vyrobeny ruční homogenizací a dále byly 

zkoušeny pevnostní zkoušky po 28, 56 a 90 dnech. Pevnosti v tahu za ohybu se 

průměrně s malými odchylkami se stářím vzorků zvyšovaly. U 28 denních 

zkoušek se pevnosti pohybovaly v rozmezí 7,5 – 9,6 MPa, u 56 denních zkoušek 

v rozmezí 7,9 – 9,1 MPa, u 90 denních zkoušek v rozmezí 6,2 – 10,0 MPa. 

Pevnosti v tlaku se u různých dávek odpadního skla zvyšovaly i snižovaly. 

Nejlépe na tom s pevnostmi v tahu za ohybu i tlaku byly vzorky s 15 % 

obalového odpadního skla, které dosahovaly pevností v tahu za ohybu po 28 

dnech hodnoty 7,7 MPa, po 56 dnech 7,9 MPa, po 90 dnech 9,1 MPa. Pevnosti 

v tlaku po 28 dnech dosahovaly hodnoty 33,8 MPa, po 56 dnech 36,7 MPa, po 90 

dnech 38,3 MPa. Z těchto výsledků lze usuzovat, že optimální množství 

odpadního skla v cementu je 15 % z hmotnosti cementu. Vzorky vykazovaly 

téměř stejné hodnoty objemových hmotností, průměrně měly 2200 kg·m-3. 

Procentuální nárůsty pevností cementových kompozitů s obalovým odpadním 
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sklem oproti referenčním vzorkům byly nejvíce patrné u vzorků s 20 % 

obalového odpadního skla, kdy v průměru přesahovaly referenční pevnosti  

o 10 %. Procentuální poklesy pevností cementových kompozitů s obalovým 

odpadním sklem byly největší u kompozitů s 10 % obalového odpadního skla, 

kdy u pevnosti v tlaku u 90 denních pevností byl pokles téměř o 45 %. Tento jev 

mohl být způsobený pozvolným rozkladem obalového odpadního skla. 

Další fáze experimentální části spočívala ve výrobě cementových 

kompozitů s obalovým odpadním sklem a se zářivkovým odpadním sklem pro 

zkoušení 28 denních pevností, zkoušku termogravimetrie a pro získání 

mikroskopických snímků cementových kompozitů bez odpadního skla, s 20 % 

obalového odpadního skla z hmotnosti cementu a se 20 % zářivkového skla 

z hmotnosti cementu. Tyto vzorky měly rozměry 40 × 40 × 160 mm a jednalo se 

o cementové malty (kapitola 7.1.2). Vzorky byly vyrobeny homogenizací 

v míchačce. Jedním z dalších důvodů, proč byly vzorky vyrobeny homogenizací 

v míchačce, bylo dosáhnutí lepší homogenity vzorků, protože cementové 

kompozity vyrobené ruční homogenizací vykazovaly v některých případech 

odchylky ve vlastnostech, patrně z důvodu nehomogenity. Pevnosti v tahu za 

ohybu i v tlaku vycházely vyšší u obalového odpadního skla než u zářivkového 

odpadního skla. Pevnosti v tahu za ohybu u obalového odpadního skla se 

pohybovaly v rozmezí 6,5 – 7,1 MPa., u zářivkového obalového skla v rozmezí 6,0 

– 6,3 MPa. Pevnosti v tlaku se u obalového odpadního skla pohybovaly 

v rozmezí 53,2 – 60,1 MPa, u zářivkového odpadního skla se pohybovaly 

v rozmezí 42,1 – 60,2 MPa. Vzorky vykazovaly téměř stejné hodnoty objemových 

hmotností, průměrně dosahovaly hodnoty 2200 kg·m-3. Vyšší procentuální 

nárůsty pevností měly vzorky s obalovým odpadním sklem a to v průměru o  

20 % oproti referenčním vzorkům. Větší procentuální poklesy pevností měly 

vzorky se zářivkovým odpadním sklem a to v průměru o 25 %. Termogravimetrie 

se prováděla u referenčního vzorku, u vzorku s 10 % obalového odpadního skla, 

 u vzorku s 10 % zářivkového odpadního skla, u vzorku s 20 % obalového 

odpadního skla a u vzorku s 20 % zářivkového odpadního skla. Referenční 

vzorek měl obsah Ca(OH)2 5,79 %, ostatní vzorky se skly měly obsah Ca(OH)2 

snížený. U 20 % obou odpadních skel byl rozdíl v obsahu Ca(OH)2 malý, obalové 

odpadní sklo mělo obsah Ca(OH)2 4,66 %, zářivkové odpadní sklo 4,89 %. Co se 

týče spotřeby H2O, zářivkové odpadní sklo mělo vyšší spotřebu H2O než obalové 

odpadní sklo. Tato vyšší spotřeba byla způsobena tím, že zářivkové odpadní sklo 

bylo hruběji mleté než obalové odpadní sklo. Zlomky vzorků bez přídavku 
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odpadního skla, dále s 20 % obalového odpadního skla a s 20% zářivkového 

obalového skla byly podrobeny rentgenové difrakční analýze. Všechny vzorky 

byly zvětšeny 5000x a 20000x. U referenčního vzorku při zvětšení 5000x  lze 

vidět portlandit a krystaly ettringitu. Cementový tmel byl kontaktní a obsahoval 

CSH sloučeniny. Při zvětšení 20000x lze vidět pouze cementový tmel bez 

zvláštních útvarů. U vzorku s obalovým odpadním sklem při zvětšení 5000x lze 

vidět zrna o rozměrech 20 × 5 µm. U tohoto vzorku byly patrné reakce Ca(OH)2 

s odpadním sklem. Při zvětšení 20000x nejsou patrné zbytky zrn skla. U vzorku 

se zářivkovým odpadním sklem při zvětšení 5000x byly patrné trhlinky mezi 

povrchem skla a cementem. U tohoto skla nelze vidět produkty, které by 

vyrůstaly ze skla. Při zvětšení 20000x je možné vidět krystaly o velikosti 80 × 60 

µm. 
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9 ZÁVĚR 

Na základě stanovených cílů pro tuto bakalářskou práci bylo zjištěno, že 

odpadní sklo lze využít ve stavebnictví jako částečnou náhradu cementu 

v cementových kompozitech. Ne všechna odpadní skla lze využít zpět pro 

výrobu skleněných materiálů. Jedná se proto o ekologické řešení nakládání se 

skleněným odpadem. 

Na základě výsledků experimentální části bakalářské práce lze usoudit, že 

optimální množství náhrady cementu odpadním sklem je množství 15 % 

odpadního skla z hmotnosti cementu, jelikož u těchto kompozitů docházelo 

k nárůstu pevností v tahu za ohybu, v tlaku i objemových hmotností. Vzorky byly 

připraveny ruční homogenizací a u některých vzorků docházelo k rozptylu 

vlastností, proto bylo v navazující etapě provedeno homogenizování vzorků 

pomocí míchačky. 

Cementové kompozity vyrobené homogenizací v míchačce byly zkoušeny 

pouze po 28 dnech. Bylo provedeno porovnání vlastností cementových 

kompozitů bez skla s různými dávkami obalového odpadního skla a zářivkového 

odpadního skla. Obalové odpadní sklo použité v experimentální části bylo 

jemněji namleté než zářivkové odpadní sklo. Cementové kompozity s obalovým 

odpadním sklem vykazovaly vyšší pevnosti v tahu za ohybu i v tlaku. Objemové 

hmotnosti cementových kompozitů s různými odpadními skly vykazovaly 

podobné hodnoty. Z výsledků termogravimetrie vyplývá, že zářivkové odpadní 

sklo má vyšší spotřebu vody než obalové odpadní sklo. Vyšší spotřeba vody 

zářivkového skla je způsobena tím, že zářivkové sklo bylo hruběji namleto než 

obalové odpadní sklo. Vzorky cementových kompozitů byly podrobeny 

rentgenové difrakční analýze. Z výsledných snímků lze říct, že zářivkové odpadní 

sklo není vhodné užívat jako částečnou náhradu cementu, protože při bližším 

zkoumání bylo zjištěno, že mezi povrchem cementu a zářivkovým odpadním 

sklem se tvoří trhliny a tak cementový tmel není dostatečně kompaktní.  

U obalového odpadního skla jsou výsledky příznivější, protože na snímcích lze 

vidět reakci mezi Ca(OH)2 se sklem. Cementový tmel byl kompaktní.  

Ze stanovených pevnostních charakteristik jako výhodnější odpadní sklo 

pro zpracování doporučuji obalové odpadní sklo. 
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