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Abstrakt  

Tato práce řeší problematiku zaměřenou na možnost zpracování dosud 

nevyužívaného materiálu v podobě černouhelných hlušin. Práce zahrnuje mj. výrobu, 

její optimalizaci a využití nového druhu umělého kameniva při výrobě betonů. Možnost 

výroby umělého kameniva je řešena na principu samovýpalu surovinové vsázky na 

aglomeračním roštu. Optimalizace procesu výpalu byla provedena jak na 

homogenizované, tak vrstvené vsázce. Další část práce je zaměřena na výrobu betonů a 

stanovení jejich parametrů, tato etapa je významným způsobem rozšířena také o 

porovnání základních a specifických vlastností nového druhu betonu s betony běžně 

vyráběnými. V poslední části je řešena ekologicko-ekonomická situace této 

problematiky.  

Navržené řešení poukazuje na možnost využití černouhelných hlušin, které jsou 

ukládány na haldy. Podařilo se optimalizovat proces výpalu a najít nejvhodnější systém 

pro ukládání surovinové vsázky na aglomerační rošt. Dále bylo prokázáno, že z betonů 

při jejich výrobě bylo použito nového druhu kameniva je možné vyrábět i konstrukční 

betony s pevnostmi nad hranicí 50 MPa, které je možné uplatnit i v náročnějších 

prostředích. Tyto betony disponují také nižší objemovou hmotností a velmi dobrými 

ohybovými vlastnostmi. 

Hlavním zjištěním, ze kterého plynou i přínosy této práce je, že z dosud 

nevyužitelného materiálu je možné vyrobit poměrně kvalitní a tepelně stabilní 

kamenivo o pevnostech na hranici 5 MPa jehož uplatněním při výrobě betonů lze 

dosáhnout velmi dobrých výsledků i v této oblasti. Velkým přínosem může být také 

skutečnost, že předběžná ekonomická bilance výrobního procesu umožňuje poměrně 

rychlou návratnost vstupní investice. 

 

  



 

Abstract  

This work deals with issues aimed at the possibility of treating the material 

which has not been used yet – coal tailings. The work includes among others the 

production, its optimalization and utilization of a new type of lightweight artificial 

aggregate in the process of production of concrete. The possibility of manufactured the 

artificial aggregate is dealt with the principle of self-burning of the raw material's batch 

at the agglomerative grate.  

The optimalization of the burning process was performed both with the 

homogenous and the layered batch. Further part of the work focuses on the fabrication 

of diverse types of concrete and determination of their parametres. This section is 

significantly extended with the comparison of basic physical and specific properities of 

the new type of concrete with those of the commonly produced types. The last part of 

presented work deals with the ecological - economic situation of these issues.  

The proposed solution points to the possibility of utilization of the coal tailings 

which are put to the tailings heaps. It was managed to optimize the burning process and 

to find the most convenient system for storing the raw material's batch at the 

agglomerative grate.  

Next, it was proved that the types of concrete produced with a new sort of 

aggregate are also suitable for fabricating the construction concrete with the strength 

above the border of 50 MPa, which are applicable even in harder conditions. These sorts 

of concrete also have a lower volume weight and very good bending properties. 

The major finding, which underlines the contribution of this work, is that the up 

to now unused material is suitable for fabrication of relatively high-quality and 

thermally stable aggregate of strength on the border of 5 MPa, which can be use for 

fabricating concrete with very good results even in this field. Another great contribution 

of this work can surely be the fact, that a preliminary economic balance of the 

manufacturing process allows quite a fast return of the initial investment.  
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1. ÚVOD 

Energetická náročnost společnosti se za posledních několik desetiletí nebývale 

navýšila. Je zapotřebí hned na počátku říci, že většina celosvětové produkce energie 

vzniká na základě spalovacích procesů, z nichž velká část spadá do oblasti tuhých 

fosilních paliv. V ČR je energetika postavena na více než 40 procentech spalování 

černého a hnědého uhlí. 

Z celosvětového hlediska není v současné době možné výrazněji omezit těžbu 

uhlí, která je spojena hned s několika environmetálními problémy, jakými jsou zejména 

nevratná změna krajinného rázu, znečišťování vod, znečišťování ovzduší, hluk, ale 

zejména také produkce a ukládání velkého množství průmyslových odpadů vzniklého 

jak těžbou, zpracováním, tak i následným využitím. [1] 

V současné době se hledají, popřípadě již našla, jistá řešení spojená s jejich 

využitelností. V případě, že začneme z druhého konce této environmentální 

problematiky, dostaneme se k vedlejším energetickým produktům, tedy popílkům, 

struskám, škváře, apod. Velmi dobrého uplatnění se dostalo černouhelným popílkům, 

které jsou ve velké míře využívány jako kvalitní pucolánová přísada v cementářském 

průmyslu. Do jisté míry jsou uplatňovány také jako základní surovina pro výrobu 

umělého kameniva (Polsko, USA, Indie, dříve Holandsko a Velká Británie). 

S uplatněním méně kvalitních hnědouhelných popílků je již situace horší. Do značné 

míry spojeno s využitím strusky jako vedlejšího energetického produktu při výrobě 

strusko-popílkových směsí, užívaných například při stabilizacích vozovek, ale většina 

produkce stále končí na skládkách, odkalištích, nebo je odvezena do dolů. 

V případě, že se posuneme v technologickém procesu využívání fosilních paliv 

směrem k jeho těžbě, narazíme na problematiku, která za poslední tři dekády 

zaznamenala asi největšího technologického pokroku. Jedná se o proces spalování. 

Velkého pokroku bylo dosaženo zejména při uplatňování nových technologií v oblasti 

nakládání se vzniklými emisemi popřípadě s účinností zachytávání tuhých zbytků 

vznikajících při spalování tuhých fosilních paliv. Současný energetický průmysl na 

základě požadavků dokáže tyto vzniklé polutanty ve velké míře eliminovat. 

Dalším procesem při využití uvedených neobnovitelných energetických zdrojů je 

jejich úprava, která opět přináší celou řadu problémů. Při těžbě uhlí dochází 

k přesouvání ohromného množství nadložních zemin, tzv. skrývkového materiálu, který 
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ve velké míře obsahuje organickou hmotu neumožňující jejich dalšího využití. Je 

zřejmé, že čím blíže uhelné sloji se tento materiál nachází, tím vyšší obsah organického 

podílu je v něm obsažený. [2] Hlavním problémem spojeným se samotnou těžbou je 

v tomto případě nestejnorodost uhelného ložiska, které je často přerušováno vrstvou 

uhelných hlušin. Jedná se o nerost obsahující kromě samotného organického podílu 

celou řadu nestabilních jílových minerálů. Z tohoto důvodu ji není možné bez dalšího 

úpravnického procesu využít. [3-7] 

Zpracování a využití tohoto nestabilního materiálu je velmi složité a nákladné. 

Řada odborníků na celém světě se problematikou uhelných hlušin zabývala a nejen 

z jejich závěrů lze vypozorovat, o jak nebezpečnou surovinu pocházející z těžby se 

jedná. Bylo navrženo hned několik způsobů, které měly za cíl eliminovat zvyšující se 

škody na životním prostředí, ale jejich účinnost byla a je mizivá. Asi největším 

problémem je ukládání tohoto průmyslového odpadu na tzv. haldy v blízkosti jejich 

těžby, popřípadě využití pro rekultivační účely. V těchto případech často vlivem 

vysokého množství organického podílu, vlhkosti, přístupu vzduchu a možnosti 

akumulace tepla dochází k situaci, která je spojena s procesem tzv. samovznícení. 

Problematika tohoto jevu je obsažena v jedné ze samostatných částí teoretické náplně 

této práce. 

Jednou z možností, jak tento nebezpečný odpad zpracovat, je tzv. řízený 

samovýpal. Ten se využívá například při výrobě umělého kameniva ze spékaných 

popílků. Výrobní proces tohoto kameniva se sestává z přípravy surovin, procesu 

homogenizace s přídavkem vody, granulace, uložení na spékací rošt, vypálení, drcení a 

následného třídění do požadovaných frakcí. Zjednodušení výše uvedených složitostí 

v oblasti snížení výrobních nákladů stávajícího výrobního postupu je součástí 

zpracování uhelných hlušin, zejména černouhelných, které obsahují téměř optimální 

množství spalitelných látek potřebných pro samovýpal. 

V případě realizace výroby umělého kameniva je důležité si uvědomit, že 

uvedená technologie výpalu surovinové vsázky na spékacím roštu v podobě uhelných 

hlušin je spojena s produkcí velkého množství tepelné energie v odcházejících spalinách, 

kterou je dále vhodné využít. To, jakým způsobem, bude samozřejmě záviset na 

případném realizátorovi. 

Z hlediska snížení výrobních nákladů je i v tomto případě výhodný charakter 

uhelných hlušin, kdy příprava vsázky může spočívat pouze v dodrcení vstupní suroviny 

a od třídění nevhodné frakce. Celý investičně nákladný soubor přípravy surovin je tedy 
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možno z výrobního procesu vyloučit. Pevná a soudržná vsázka z uhelných hlušin se 

navíc vyznačuje jasně definovaným granulometrickým složením, neobsahuje žádné 

nežádoucí podíly drobných frakcí, je dobře prodyšná a má vhodné vlastnosti pro 

provedení samovýpalu. 

Technologie výroby umělého spékaného kameniva z uhelných hlušin má 

charakter skutečné technické novosti, v naší republice již byla alespoň v základním 

rozsahu s dobrými výsledky ověřena.  

Možnost efektivního využití vypalovaných černouhelných uhelných hlušin 

formou výroby umělého kameniva byla prokázána při výrobě betonů, a je doložena 

v rámci náplně této práce formou rozsáhlých betonářských zkoušek, které poskytují 

ucelený a komplexní soubor podkladů pro výrobu a praktické užití nových druhů 

betonů.  

Důležitou informací je také to, že za významný surovinový zdroj je možné také 

považovat uhelné hlušiny uložené ve velkých množstvích na haldách v blízkosti 

úpraven. Dostupná materiálová základna tedy vytváří vhodné podmínky pro rozvoj nové 

technologie, která v řadě konkrétních případů může řešit problémy spojené s likvidací 

dosud obtížně využitého odpadu. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Energetický průmysl - tuhá fosilní paliva 

Uhlí je stále nejvyužívanějším zdrojem pro výrobu energie po celém světě a jeho 

spalováním (oxidací) je uvolňována do ovzduší celá řada škodlivých emisí jako oxid 

uhličitý, oxid uhelnatý, oxidy dusíku NOx a další. Však velmi důležitou a veřejností 

často opomíjenou skutečností je, že těžbou tohoto fosilního paliva dochází k velmi 

závažným a nevratným geologickým změnám podložních a dalších půdních vrstev. Dále 

také dochází k ukládání nebezpečných a dosud nevyužitých odpadů, které negativně 

ovlivňují stav životního prostředí.  

2.2 Palivová základna pro energetiku – uhlí 

Uhlí je hořlavá černá nebo hnědo-černá sedimentární hornina vyskytujících se 

obvykle ve skalních vrstvách popřípadě žilách, které se nazývají uhelné sloje nebo lože. 

Uhlí je složeno především z uhlíku spolu s proměnlivým množstvím dalších prvků, 

zejména vodíku, síry, kyslíku a dusíku. Obsahuje však také další chemické prvky a 

radioaktivní příměsi. 

Tuhá fosilní paliva vznikla z rostlinných a živočišných zbytků, které byly 

uloženy v anaerobních vodních prostředích, kde nízké hladiny kyslíku bránily jejich 

kompletnímu rozkladu a oxidaci. Po dlouhou dobu docházelo k biologickým a 

geologickým přeměnám, kdy s ohledem na dobu, teplotu a tlak v geologickém podloží 

docházelo k přeměnám. V první fázi vznikly rašeliny, následně z nich hnědé, poté černé 

uhlí a popřípadě antracit. Těžší formy, jako je antracit, mohou být také považovány 

z důvodu dlouhodobého vystavení zvýšené teploty a tlaku za metamorfované horniny. 

[8]
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Obrázek 1- Podmínky vzniku jednotlivých fází uhlí 

Zdroj: [online]. [cit. 2013-01-17]. Dostupné z: http://tezba-a-vyuziti-cerneho-uhli.webnode.cz/uhli/vznik/ 

 

Vezmeme-li v úvahu možnost energetického využití tuhých fosilních paliv, 

dostáváme tři základní typy (hnědé uhlí, černé uhlí, antracitické uhlí), nižší formy jako 

je lignit, rašelina, apod. nejsou s ohledem na jejich parametry a možnosti jejich využití 

do teoretického přehledu zahrnuty. 

Vzhledem k praktické náplni a zaměření této práce jsou u níže uvedených typů 

uhlí uváděná také jejich naleziště zohledněna v rámci ČR. 

2.2.1 Hnědé uhlí 

Hnědé uhlí bývá uloženo nehluboko pod povrchem, dá se těžit skrývkou a těžba 

je z tohoto důvodu levnější. Podle stupně prouhelnění rozeznáváme několik druhů 

hnědého uhlí s různým obsahem uhlíku, výhřevností a množstvím vody. Hnědé uhlí se 

vyskytuje v různých světadílech, ale nejvíce se ho těží v Evropě. Největší naleziště jsou 

na území Německa. Užívá se jako topivo v elektrárnách i v domácnostech a může se 

tepelně zpracovávat podobně jako černé uhlí. Značné množství se koksuje (jedná se 

následně o polokoks, použitelný v metalurgii) a současně při koksování se získává 

http://tezba-a-vyuziti-cerneho-uhli.webnode.cz/uhli/vznik/
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hnědouhelný dehet a z něho umělý benzín. Lignit hodně kouří a vydává relativně málo 

tepla. [9]  

 

 

Parametry: 

Výhřevnost: 7 - 22 MJ/kg 

Obsah uhlíku: 50 – 60 % 

Obsah vody: 5 – 40 % 

Obsah síry: 0,5 – 2,0 % 

 

Obrázek 2 - Hnědé uhlí 

Zdroj: [online]. [cit. 2013-01-17]. Dostupné z: www.ceskasibir.cz 

 

Výskyt hnědého uhlí na území ČR 

 

 
Obrázek 3 - Výskyt hnědého uhlí na území ČR 

Zdroj: [online]. [cit. 2013-01-17]. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/pedf/js10/antropog/web/pages/3-1-

zdroje-energie.html 

         

  

http://www.ceskasibir.cz
http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/pedf/js10/antropog/web/pages/3-1
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 LOŽISKA ČERNÉHO UHLÍ V ČR 

1. Hornoslezská pánev, 2. Vnitrosudetská pánev, 3. Podkrkonošská pánev,  

4. Středočeské pánve, 5. mšenská část mšensko-roudnické pánve, 6. Plzeňská a radnická 

pánev, 7. Boskovická brázda, 8. roudnická část mšensko-roudnické pánve,  

9. mnichovohradišťská pánev 

2.2.2 Černé uhlí  

Černé uhlí má výhřevnost vyšší než uhlí hnědé, má menší procento vody a 

prchavých látek. Od hnědého uhlí se liší větší výhřevností a menším množstvím popela, 

barvou a tvrdostí. Obvykle mívá střídající se horizontální matné a lesklé pruhy. Matné 

vznikly ze zbytků menších rostlin, zatímco lesklé ze dřeva. V černém uhlí je přítomna 

rovněž měkká látka připomínající dřevěné uhlí. Tato látka způsobuje, že uhlí při 

manipulaci špiní. [9] 

   

 

Parametry: 

Výhřevnost: 18-30 MJ/kg  

Obsah uhlíku: 80-90 % 

Obsah síry: 0,50-1,25 % 

Obsah vody: 1-15 % 

  

Obrázek 4 - Černé uhlí 

Zdroj: [online]. [cit. 2009-10-12]. Dostupné z: http://byznys.lidovky.cz/ministerstvo-povolilo-bakalovi-tezbu-uhli-na-

dalsich-sest-let-p7p-/firmy-trhy.aspx?c=A091012_125224_firmy-trhy_nev 

 

 

  

http://byznys.lidovky.cz/ministerstvo-povolilo-bakalovi-tezbu-uhli-na
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Výskyt černého uhlí na území ČR 

 
Obrázek 5 - Výskyt černého uhlí na území ČR 

Zdroj: [online]. [cit. 2013-01-17]. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/pedf/js10/antropog/web/pages/3-1-

zdroje-energie.html 

       LOŽISKA ČERNÉHO UHLÍ V ČR 

1. Hornoslezská pánev, 2. Vnitrosudetská pánev, 3. Podkrkonošská pánev,  

4. Středočeské pánve, 5. mšenská část mšensko-roudnické pánve, 6. Plzeňská a radnická 

pánev, 7. Boskovická brázda, 8. roudnická část mšensko-roudnické pánve,  

9. mnichovohradišťská pánev  

2.2.3 Antracitické uhlí  

Je nejvíce prouhelněná fáze uhlí s obsahem uhlíku většinou nad 92 %, má nízké 

množství těkavých látek (měně než 8 %), z předchozích také obsahuje nejnižší množství 

síry. V době svého vzniku bylo vystaveno vysokým teplotám a tlakům. Na pohled je 

vysoce lesklé, bez páskování, homogenní. Výhřevnost Antracitu je vyšší než v případě 

černého uhlí popřípadě i koksu.  

http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/pedf/js10/antropog/web/pages/3-1
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Parametry: 

Výhřevnost 26-34 MJ/kg 

Obsah uhlíku: nad 90 % 

Obsah síry: 0,1-0,6% 

Obsah vody: 1-3 % 

Obrázek 6 - Antracitické uhlí 

Zdroj: [online]. [cit. 2014-06-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Antracit 

 

Ložiska v České republice jsou již vytěženy. Jedná se o pánve u Brandova v 

Krušných horách, u Českých Budějovic a Vlašimi. 

2.3 Těžba uhlí 

Těžba uhlí vyvolává řadu problémů především, za které můžeme považovat 

zejména půdní eroze, produkce prachu, hluku, znečištění vody a v neposlední řadě 

dopad na místní biodiverzitu.  

Těžbu uhlí můžeme rozdělit do dvou základních skupin a to na povrchovou a 

hlubinnou. Z celosvětového hlediska je více využívána hlubinná  

těžba (60 %). [14] 

Problematiku jednotlivých typů těžby lze shrnout následujícím způsobem. 

Povrchová těžba se především projevuje velkým záborem půdy a rušením sídel, vznikem 

vytěžených lomových prostor nebývalé rozlohy, navršením výsypek, narušením 

povrchové vodní sítě a poklesem hladiny podzemní vody, rozvojem průmyslu 

navazujícího na těžbu, komplexním znečišťováním prostředí a znehodnocením 

zemědělské a lesnické produkce a hygienické a estetické hodnoty krajiny. V postižené 

krajině dominují umělé formy reliéfu. Příprava těžby i těžba samotná jsou zdrojem velké 

prašnosti a hluku. Otevřené těžní jámy a tepelné elektrárny spalující hnědé uhlí s 

vysokým obsahem síry, radioaktivních látek a popelovin, které jsou zdrojem emisí. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Antracit


TEORETICKÁ ČÁST   19 

 

 

Zatímco hlubinná těžba nevyvolává tak rozsáhlé přemisťování materiálu jako 

těžba povrchová, avšak i při hlubinné těžbě vznikají haldy tvořené hlušinou vyvezenou 

z dolů a odpady z úpraven uhlí. Hlubinná těžba je provázena deformacemi zemského 

povrchu, tj. poklesem poddolovaných území. Tyto terénní procesy se nazývají pinky. 

Jejich příčinnou jsou otřesy při trhacích pracích v podzemí a pozdější sesedávání 

nadložních vrstev do vyrubaných prostor. Poklesy vedou až k úplné destrukci původního 

reliéfu krajiny, povrchové vodní sítě a režimu podzemních vod. Dochází k trvalému 

zaplavení nejnižších partií lokalit a vzniku bezodtokových území. S poklesávajícím 

terénem klesají také železniční tratě, vozovky, mosty, inženýrské sítě a ohroženy jsou 

budovy i celé obce.  

2.3.1 Těžba uhlí ve světě 

Jak již bylo uvedeno, energetika je odvozena z velké části právě ze spalování 

tuhých fosilních paliv. Tato skutečnost je následně zohledněna ve výsledné celosvětové 

bilanci těžby uhlí. Jedním z hlavních faktorů, které mají vliv na využití tohoto 

neobnovitelného zdroje, je rozmístění zásob v rámci jednotlivých světadílů, popřípadě 

zemí.  

Geografické zásoby uhlí jsou odhadovány na více než 800 biliónů tun a nejvíce 

nalezišť je v USA, Rusku, Číně, Indii. V Evropě jsou největší naleziště v Německu, kde 

se nachází celkem 41 biliónu tun, avšak ne příliš kvalitního uhlí. Na následujícím 

(Obrázek 7) je uvedeno 10 států s největším množstvím uhelných nalezišť současně 

s celkovým odhadovaným množstvím (v biliónech tun) a poměrem mezi velmi kvalitní a 

méně kvalitní surovinou. [15] 
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Obrázek 7 - Celosvětové zásoby uhlí - 10 největších zemí 

Zdroj: [online]. [cit. 2013-03-19]. Dostupné z: http://www.postcarbon.org/the-end-of-cheap-coal/ 

 

Celosvětové statistiky, které jsou zaměřeny právě na těžbu uhlí, udávají aktuální 

průměrnou roční produkci uhlí kolem hranice 7,5 miliard tun. Největším uhelným 

producentem na světě je Čína, která ročně vytěží kolem 3 miliard tun, druhým největším 

je USA (1 miliarda tun), dále Indie a Austrálie (0,5 miliardy tun), Rusko (0,3 miliardy 

tun), Indonésie a Jižní Afrika (0,25 miliardy tun) a Polsko (0,13 miliardy tun). Odhaduje 

se, že celosvětové zásoby vydrží při současném trendu přibližně 150 let, avšak 

s ohledem na veškeré předpoklady se v průběhu několika let jistě změní. [16, 17] 

2.3.2 Těžba uhlí v ČR 

Je známo, že už od předminulého století je těžba, zpracování a využití uhlí v 

Čechách a na Moravě významným průmyslovým odvětvím. V 90. letech minulého 

století však došlo k útlumu v těžbě všech druhů uhlí. Celkové ekonomicky těžitelné 

zásoby uhlí se v ČR odhadují na 4 501 miliónů tun. Roční produkce se u nás průměrně 

pohybuje kolem 66 miliónů tun. V současné době začíná být těžba s ohledem na 

ekonomické přínosy omezována.  

http://www.postcarbon.org/the-end-of-cheap-coal/
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Prakticky všechno koksovatelné uhlí končí v ocelárnách, 2/3 energetického 

černého uhlí jsou využívány pro výrobu elektrické energie a tepla a 1/3 v průmyslových 

podnicích. [18] 

Ložiska černého uhlí se v České republice nacházejí zejména v  

Ostravsko-karvinském revíru na východě země, a leží v české části hornoslezské uhelné 

pánve. Hnědouhelné revíry se nacházejí zejména na severu a západě Čech, v blízkosti 

Krušných hor (u severozápadní hranice s Německem).  

Struktura zásob uhlí na území České republiky je následující: Černé uhlí: 37 %, 

hnědé uhlí: 60 %, lignit: 3 %. [18] 

2.4 Uhelná hlušina 

Jak již bylo uvedeno dříve, těžba uhlí je spojena s nevratnými procesy se zcela 

zásadním vlivem na životní prostředí. Současná veřejnost sleduje výhradně 

problematiku využití fosilních paliv v rámci spalovacích procesů a tedy vznik 

škodlivých emisí popřípadě tuhých zbytků po jejich spalování. Těžba je však také 

spojena s produkcí obrovského množství materiálu, který se nazývá uhelná hlušina. 

Jedná se o sekundární produkt těžby uhlí a převážně je tvořena zbytky minerálů a 

hornin organického původu. Obsahuje zejména sedimentární horniny od ojedinělých 

slepenců - pískovce, prachovce, jílovce, jílovité břidlice atd., velké množství 

nestabilních minerálů, které vlivem zvětrávání ztrácejí únosnost, ale především také 

těžké kovy, těkavé vysoce toxické látky, vysoký obsah uhlíku a dalších prvků kyselého 

charakteru včetně polycyklických aromatických úhlovodíků PAHs, PAU,  

PCB, apod. [19, 20]  

Její možnost využití pro stavební účely je také limitováno tzv. poločasem 

rozpadu, ten se liší u každého jednotlivého druhu v závislosti právě na minerálním 

obsahu. Po dosažení tohoto stádia již materiál nemá požadovanou únosnost a je 

nepoužitelný. Poločas rozpadu závisí především na hloubce těžby a délce skladování za 

přístupu vzduchu. [21] Uhelnou hlušinu můžeme na základě obsahu spalitelných látek a 

minerálního složení rozdělit na tři základní kategorie: s vysokým podílem zbytkového 

uhlíku – uhelná břidlice, téměř bez obsahu uhlíku – jílová břidlice a kategorie, která se 

nachází mezi oběma uvedenými stavy – droba. Obrázková dokumentace jednotlivých 

stádií jsou uvedena níže.  
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Obrázek 8 - Černouhelná hlušina - uhelná břidlice 

 
Obrázek 9 - Černouhelná hlušina - jílová břidlice 

 
Obrázek 10 - Černouhelná hlušina - droba 
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2.4.1 Minerální složení uhelné hlušiny 

Uvedené minerální složení v tomto případě vychází z analýzy provedené na 

dodaném vzorku z dolu Paskov. Zrna označená jako jílová se vyznačují vysokým 

obsahem křemenné fáze, od přírodního kameniva se příliš neliší. Uhelná zrna a droba 

naopak obsahují vyšší množství kaolinitu, chloritu a muskovitu. U jílových zrn je v 

malém množství pozorovatelný sádrovec a dolomit. 

 

Tabulka 1 - Minerální složení černouhelné hlušiny z dolu Paskov 1/2 

  Křemen Muscovit Kaolinit Chlorit IIB 
Jílová zrna 83,4 6,18 0,23 3,22 
Uhelná zrna 34,99 22,31 30,6 8,37 
Droba 50,53 17,65 19,24 7,77 

 
Tabulka 2 - Minerální složení černouhelné hlušiny z dolu Paskov 2/2 

  Orthoclas Siderit Sadrovec Dolomit 
Jílová zrna 3,94 - 0,71 2,33 
Uhelná zrna 3,72 - - - 
Droba 2,75 2,07 - - 

2.4.2 Produkované množství uhelných hlušin, produkce v Ostravsko-
karvinském revíru 

Množství vytěžené uhelné hlušiny téměř přímo úměrně souvisí s množstvím 

vytěženého uhlí, a to v poměru 0,7:1, což ve výsledku znamená, že na jednu tunu uhlí 

připadá 0,7 tuny uhelné hlušiny. Tyto údaje poukazují, jak velká množství tohoto 

nebezpečného průmyslového odpadu by měla být zpracovávána. Vzhledem 

k celosvětové těžbě uhlí je zřejmé, že roční produkce uhelných hlušin může pohybovat i 

při hranici 5 miliard tun. [22] 

S ohledem na pracovní náplň této práce a dostupnost jednotlivých vzorků jsou 

níže uvedeny přibližné produkce černouhelných hlušin pouze v Ostravsko-Karvinské 

oblasti a to od r. 2004.  
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Tabulka 3 - Přibližná produkce černouhelných hlušin o ostravsko-karvinském kraji 

Období Přibližná produkce hlušiny v OKR (1000 t) 
 Důl 

PASKOV 
Důl 

LAZY 
Důl 
ČSA 

Důl 
DARKOV 

Důl 
ČSM rok 

2004 900 785 797 850 1490 
2005 900 850 648 940 1556 
2006 900 890 676 960 1543 
2007 900 860 758 645 1462 
2008 900 875 814 567 1319 
2009 900 860 790 518 1295 
2010 900 892 725 294 1260 
2011 850 840 504 280 1211 
2012 850 842 468 298 1347 
2013 850 511 495 264 1160 
2014 850 342 557 170 811 

2.4.3 Současné využití uhelných hlušin 

V dnešní době se hlušina používá přednostně v případech havarijních stavů v 

území (trhliny v hrázích, ochranné hráze při povodních, havarijní úpravy komunikací a 

železničních tratí, rychlé odstranění poklesových kotlin atd.). Za přirozených okolností 

dochází k tzv. programovanému ukládání, které je povinností všech dolů s ohledem na 

celospolečenské požadavky, životní prostředí a zákon 157/2009 Sb. V současné době je 

trendem v prvé řadě zasypávat a rekultivovat průmyslové nádrže, jež ovlivňují a hyzdí 

krajinu. Nejčastější cíl rekultivací představuje ostatní zeleň nebo vodní plochy, které 

mohou být ponechány v původním stavu-tzv. revitalizace. [21] 

Další možností, která vznikla na základě získaných poznatků a zkušeností, je 

možnost uplatnění v zemních tělesech. V posledních desetiletích došlo na mnoha 

místech vlivem použití uhelné hlušiny tímto způsobem k několika velmi vážným 

poškozením pozemních komunikací, právě z důvodu obsahu nestabilních minerálů, a na 

mnoha místech dokonce k problému spojeného se samovznícením ve spodních vrstvách 

vozovek. Na základě toho vznikl projekt podporovaný Ministerstvem dopravy a také byl 

vytvořen závazný dokument nazvaný Technické podmínky 176 (TP176) pod názvem 

Hlušinová sypanina v tělese pozemních komunikací [17]. Tyto technické podmínky 

stanovují způsob využití hlušinových sypanin pro stavbu tělesa pozemních komunikací. 

Dále také podmínky pro návrh, provádění a kontrolu použití hlušinové sypaniny v 
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podloží násypu, násypech, aktivní zóně a konstrukčních vrstvách pozemních komunikací 

a opatření pro bezpečnou práci a ochranu životního prostředí. Pozornost je také 

věnována uhelné hlušinové sypanině, jejíž podíl při výstavbě zemních těles pozemních 

komunikací v České republice je dominantní. Avšak lze říci, že výše uvedené způsoby 

jsou prováděny v takovém rozsahu, že téměř veškeré produkované množství končí na 

skládkách neboli haldách.  

2.4.4  Problematika ukládání uhelných hlušin 

Z dosud vydaných publikací a článků zaměřených na uhelnou hlušinu jsou zcela 

zřejmé environmentální aspekty spojené s jejich ukládáním na zemský povrch. Za velmi 

nepříjemnou záležitost můžeme považovat zejména to, že hlušinové haldy byly 

zakládány v dobách, kdy se nežádoucí účinky spojené s ukládáním tohoto těžebního 

zbytku příliš neřešily. 

Jak již bylo uvedeno v kapitole, která mj. vystihuje problematiku úzce související 

s ukládáním tohoto odpadu na haldy, je zapotřebí uvést několik rizik s tím spojených. 

Vzhledem k tomu, že uhelná hlušina má poměrně nízké pH, tzn. rozpustnost kovů v ní 

obsažené se výrazně snižuje a dochází tak ke snadné kontaminaci podzemních i 

povrchových vod. Samozřejmě se nejedná jen o těžké kovy, které tak na dlouhou dobu 

znečišťují i půdní vrstvy, ale o celou řadu dalších škodlivých polutantů. Uhelné hlušiny 

také obsahují celou řadu těkavých až jedovatých látek (PAHs,…), které velmi negativně 

působí na lidský organizmus. Dalším, a jedním z nejvíce nepříjemných problémů, který 

souvisí s ukládáním tohoto průmyslového odpadu z těžby uhlí, je tzv. proces 

samovznícení.  
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Obrázek 11 – Příklad rekultivace černouhelnou hlušinou 

Zdroj: [online]. [cit. 2014-01-09]. Dostupné z: http://www.horydoly.cz/foto/ostrava_ema2011/ipage00001.htm 

2.4.5 Samovznícení hlušinové haldy 

K samovznícení haldového materiálu dochází prakticky ve všech uhelných 

revírech na světě. Nejmarkantnější jsou tyto projevy na deponiích hlubinných dolů a 

úpraven vytěženého uhlí. Na rozdíl od povrchových těžeben, kde jsou přemísťovány a 

ukládány velké objemy skrývkových hornin z nadloží slojí, totiž obsahují více uhelné 

hmoty a méně hlušiny. Hlavním energetickým zdrojem procesů je rozklad fosilní 

organické hmoty, který začíná již při těžbě a je nejrychlejší u „čerstvých" uhlí. Největší 

množství tepla se uvolňuje při oxidaci nenasycených organických látek na sloučeniny 

typu huminových kyselin. Proces je urychlován dalšími exotermními reakcemi, 

především oxidací železných kyzů - pyritu a markazitu. Významnou roli hraje vlhkost 

prostředí, kdy se molekuly vody účastní reakce mezi kyslíkem a uhlím, a tím urychlují 

oxidaci. Vodní pára také kondenzuje snadněji než oxid uhličitý, který se tak vytěsňuje a 

uvolňuje povrch uhelné hmoty k další oxidaci. Není-li uvolňovaná energie průběžně 

odstraňována, probíhá za teplot do 160 °C desorpce plynů z uhlí, při teplotách vyšších 

vznikají oxidické komplexy a při více než 300 °C dochází k hoření. 

Zatímco při oxidaci se teplo uvolňuje, v redukčním prostředí silně prohřátých 

partií haldy bez přístupu vzduchu se energie spotřebovává. Při teplotách přes 350 °C 

dochází ke karbonizaci - tepelnému rozkladu uhelné hmoty. Při více než 1000 °C 

probíhá v redukčním prostředí vysokoteplotní karbonizace, proces využívaný v 

plynárnách a koksárnách.  

http://www.horydoly.cz/foto/ostrava_ema2011/ipage00001.htm
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Plynné produkty karbonizace uhlí stoupají vzhůru haldovým materiálem a v zóně 

aerace může dojít k jejich vznícení. Poměrně mělko pod povrchem haldy tak vznikají 

„ohniska" s velmi vysokými teplotami, a to i tam, kde uhelná substance tvoří jen 

nepodstatnou část haldového materiálu. Při vysokých teplotách, které v nitru hořících 

odvalů panují, dochází k výraznému zjednodušení látkového složení uloženého 

materiálu. Z bezvodých i vodnatých silikátů, oxidů, hydroxidů, karbonátů, sulfátů, 

sulfidů i organických látek původních hornin vznikají bezvodé silikáty a oxidy 

(cordierit, mullit, tridymit, korund, hematit atp.). Místy jsou teploty tak vysoké  

(i přes 1000 °C), že dochází až k roztavení haldoviny a jejímu na čediči podobnou 

jemnozrnnou hmotu (tzv. „buchit" či „paraláva"). Veškeré chemické elementy, které 

nejsou pevně vázány v krystalových mřížkách novotvořených vysokoteplotních fází, 

přecházejí do plynné fáze. [24] 

Právě s přechodem do plynné fáze jsou spojeny největší problémy se 

samovznícením hlušinové haldy. Vzhledem k tomu, že ke vznícení a samotnému hoření 

dochází v jejím vnitru za malého přístupu vzduchu, jedná se o tedy nedokonalý proces 

hoření, kde životu nebezpečné produkty hoření prochází haldou a dostávají se nejen do 

ovzduší, ale také do podzemních prostor, kde dochází mj. k již uvedené kontaminaci 

podzemních vod i půdy samotné. 

Velké nebezpečí vzniká v případě, že na základě rekultivace je na hlušinové 

haldě vysázena zeleň, popřípadě jiné dřevní porosty. Jakmile dojde k požáru například 

lesa v této oblasti, výrazně se tím zvyšuje riziko samovznícení haldy, které je v tomto 

případě velmi nebezpečné. 
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Obrázek 12 - Problematika samovznícení s ohledem na environmentální aspekty – 

schéma 

  
Obrázek 13 - Hoření haldy hlušiny po rekultivaci zalesněním 

Zdroj: [online]. [cit. 2013-02-15]. Dostupné z: 

http://www.otago.ac.nz/geology/research/environmental_geology/restoration/wangaloa/wangaloa.html 

 

http://www.otago.ac.nz/geology/research/environmental_geology/restoration/wangaloa/wangaloa.html
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Obrázek 14 - Pohled na zemní vrstvy po vyhoření 

Zdroj: [online]. [cit. 2013-02-15]. Dostupné z: 

http://www.otago.ac.nz/geology/research/environmental_geology/restoration/wangaloa/wangaloa.html 

2.4.6 Výroba umělého kameniva z černouhelných hlušin 

Návrh výroby umělého spékaného kameniva z uhelných hlušin je ve své základní 

technologické podstatě stejný jako při výrobě popílkového agloporitu (umělého 

kameniva spékáním). Také v tomto případě se jedná o samovýpal surovinové vsázky na 

spékacím roštu zajišťovaný vlastním optimálním obsahem spalitelných látek obsažených 

v zrnech vsázky. Zásadní odlišnost v případě využití uhelné hlušiny spočívá v tom, že 

vsázka je připravována pouze úpravnickým procesem (drcení, třídění) vstupní suroviny. 

Tato nesporná výhoda je však doprovázena určitou nevýhodou spočívající v tom, že 

vsázka není zcela homogenní, průměrný obsah spalitelných látek ve vsázce je sice 

optimální, jednotlivá zrna však mají různý obsah hořlavé složky. 

Vlastní průběh samovýpalu je v obou případech velmi podobný, určité odlišnosti 

jsou dány pouze specifickými vlastnostmi vsázky z uhelné hlušiny. Na rozdíl od výroby 

popílkového agloporitu surová vsázka z černouhelné hlušiny vykazuje velmi nízkou 

vlhkost danou nasákavostí vlastní suroviny (3-4 %). 

Současná zařízení pro výrobu jsou řešena jako vodorovné pohyblivé pásy o šířce 

1-2 metry, délky zpravidla 20-25 m, na kterých je surovinová vsázka uložená většinou 

http://www.otago.ac.nz/geology/research/environmental_geology/restoration/wangaloa/wangaloa.html
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při tloušťce vrstvy cca 20 cm a po prvotním zapálení prohořívá vlastním obsahem 

spalitelných látek. 

Zapalování povrchu surovinové vsázky se běžně provádí plynovou zapalovací 

hlavou, tato doba se běžně pohybuje v rozmezí 4-5 minut. Prohořívání vsázky ve 

vertikálním směru je zajišťováno prosávaným spalovacím vzduchem. Při běžném 

uspořádání spékacího roštu je prosávaný vzduch ve formě spalin odváděn odtahovými 

komorami umístěnými pod pohyblivým roštem.  

Teplota pod zapalovací hlavou se většinou pohybuje v rozmezí 1100-1300°C, 

vsázka je prosávána v průběhu prohořívání vzduchem při regulovatelném podtlaku, 

který se pohybuje u jednotlivých komor v rozmezí 40-80 kPa. V průběhu horizontálního 

pohybu vsázky na roštu žárové pásmo postupně klesá až do její spodní části. Teplota 

tohoto pásma se pohybuje často kolem hranice 1500 °C. Na konci aglomeračního roštu 

jsou odebírány soudržné spečence vypálených zrn, které jsou dále rozdruženy, dodrceny 

a tříděny do jednotlivých frakcí umělého kameniva. 

 
Obrázek 15 - Proces výpalu umělého kameniva ze spékaných popílků v Gdaňsku – 

LYTAG 

2.4.7  Současný stav výroby umělého kameniva z vypalovaných černouhelných 
hlušin a materiálová základna 

Z dosud získaných poznatků vztahujících se přímo k problematice možnosti 

využití černouhelných hlušin při výrobě umělého kameniva bylo zjištěno, že tento 

princip se v současnosti nikde nevyužívá. V USA se technologie spalování uhelných 
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hlušin již dlouhodobě vyvíjí a je v praktických podmínkách často využívána. Nejedná se 

však o výrobu umělého kameniva, ale o spalování drobných frakcí uhelných hlušin, a to 

s hlavním cílem získání tepelné energie. V dalších zemích, zejména v těch, kde těžba 

uhlí není zcela zanedbatelným průmyslovým odvětvím, se zpracování těchto tuhých 

zbytků příliš neřeší. V Číně, která je třetím největším producentem uhlí na světě, je 

problematika uhelných hlušin prováděna výhradně ukládáním na skládky (haldy) a 

možností jejich zakonzervováním. Veškeré pokusy vedoucí k řešení tohoto problému 

však nevyšly a Čína se tak stala zemí s největším množstvím hořících hald na světě a 

vzniklé emise se staly denní běžností.  

Možností zpracování černouhelných hlušin ve formě výroby umělého kameniva 

se dlouhodobě zabývá jedno z brněnských výzkumných pracovišť ve spolupráci 

s fakultou stavební Vysokého učení technického v Brně. V rámci výzkumných prací 

byly navrženy a vyrobeny pecní moduly, které jsou schopny v poloprovozních 

podmínkách ověřit možnosti výroby umělého kameniva z různých zdrojů.  

V průběhu řešení byla hlavní pozornost zaměřena na vzorky dodané z Ostravsko-

karvinské oblasti. Dále byly stanoveny základní vlastnosti tohoto vstupního materiálu, 

které jsou z hlediska výpalu na aglomeračním roštu podstatné a mohou výrazněji 

ovlivnit průběh procesu. 

Na základě získaných poznatků byla vybraná surovina podrobena zkušebním 

výpalům v základním pecním modulu. Vlastnosti vyrobeného kameniva byly podrobně 

analyzovány s cílem získat co nejvíce informací, především s ohledem na možnost 

využití této technologie v poloprovozních a praktických podmínkách. 

Vzhledem k dostupnosti černouhelných hlušin byla a je největší pozornost 

věnována tuzemským zdrojům. S ohledem na skutečnost, že výhradním producentem 

černého uhlí u nás je společnost OKD Ostrava, byly vzorky odebrány z tamních 

úpraven, především z dolů Darkov a Paskov. 

Veškeré získané poznatky, které byly v průběhu výzkumu a vývoje obou dříve 

uvedených výzkumných subjektů získány jsou předmětem další kapitoly Materiálová 

základna v ČR. 
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2.4.8 Materiálová základna v ČR 

Základním a v podstatě jediným surovinovým zdrojem pro výrobu nového druhu 

umělého kameniva je černouhelná hlušina odpadající na úpravně uhlí, která po 

úpravnickém procesu již tvoří surovinovou vsázku. Jak již bylo uvedeno dříve, 

pozornost byla zaměřena výhradně na tuzemské zdroje z dolů Darkov a Paskov. Oba 

surovinové zdroje jsou umístěny na stejném geologickém území a zejména z 

minerálního hlediska je lze považovat za totožné. 

 

Černouhelná hlušina z Dolu Paskov 

Základní vlastnosti černouhelné hlušiny jsou uvedeny pro drcenou a následně 

roztříděnou uhelnou hlušinu do tří frakcí  

 

Tabulka 4 - Vlastnosti černouhelných hlušin Paskov, vybraná zrna velikosti nad 63 mm 

Vlastnosti hlušiny Jednotka Frakce 
4-8 8-16 16-22 

Sypná hmotnost – volně sypaná     kg/m3 1208 1123 1263 
Sypná hmotnost – setřesená           kg/m3 1522 1309 1479 
Vlhkost % 1,3 1,4 1,2 
Ztráta žíháním  % 8,5 6,3 6,7 
 

Tabulka 5 - Vlastnosti černouhelných hlušin Paskov, vybraná zrna velikosti 25 - 63 mm 

Vlastnosti hlušiny Jednotka Frakce 
4-8 8-16 16-22 

Sypná hmotnost – volně sypaná     kg/m3 1240 1231 1263 
Sypná hmotnost – setřesená           kg/m3 1460 1425 1447 
Vlhkost  % 1,4 1,3 1,3 
Ztráta žíháním  % 12,4 8,6 7,3 
 

Tabulka 6 - Vlastnosti černouhelných hlušin Paskov, vybraná zrna velikosti pod 25 mm 

Vlastnosti hlušiny Jednotka Frakce 
4-8 8-16 16-22 

Sypná hmotnost – volně sypaná     kg/m3 1319 1231 1157 
Sypná hmotnost – setřesená           kg/m3 1485 1365 1319 
Vlhkost    % 4,4 2,4 1,7 
Ztráta žíháním  % 16,4 9,2 9,8 



TEORETICKÁ ČÁST   33 

 

 

Tabulka 7 - Vlastnosti černouhelných hlušin Paskov – netříděná 

Vlastnosti hlušiny Jednotka Frakce 
4-8 8-16 16-22 

Sypná hmotnost – volně sypaná     kg/m3 1456 1257 1241 
Sypná hmotnost – setřesená           kg/m3 1814 1443 1486 
Vlhkost   % 1,12 1,15 1,12 
Ztráta žíháním  % 11,4 8,7 7,9 
 

Z výše uvedených přehledů základních vlastností uhelné hlušiny Paskov tříděné 

do frakcí je zřejmé, že drobné podíly ve všech případech vykazují vyšší obsah 

spalitelných látek, u hrubších se již vliv granulometrie téměř neprojevuje.  

Heterogenní charakter surovinového vstupu byl dále při zkouškách ověřen tak, že 

z dodané hlušiny byla vytříděna zrna s viditelně nízkým obsahem spalitelné složky a 

zrna s vyšším obsahem zbytkového uhlí.  Výsledky pak byly porovnány s průměrnými 

vlastnostmi vstupní netříděné hlušiny. Rozdíly v uvedených vlastnostech jsou uvedeny 

níže v tabulce. 
 

Tabulka 8 - Vlastnosti černouhelných hlušin Paskov, jílová zrna, uhelná zrna, netříděná 

Vlastnosti hlušiny Jednotka Frakce 8-16 mm 
jílová 
zrna 

uhel. 
zrna 

netříděná 
zrna 

Sypná hmotnost – volně sypaná     kg/m3 1353 1175 1241 
Sypná hmotnost – setřesená           kg/m3 1508 1418 1486 
Vlhkost  % 0,92 1,58 1,12 
Ztráta žíháním  % 3,16 10,43 7,89 

 

Z výše uvedených tabulkových hodnot je možné vypozorovat, že nasákavost 

jednotlivých typů zrn černouhelné hlušiny je téměř shodná. Zkouška sypných hmotností 

prokázala, že nejnižší hodnoty vykazují uhelná zrna, avšak v případě jílových zrn byly 

hodnoty jen nepatrně vyšší. S ohledem na navrhovaný úpravnický proces je 

nejdůležitějším parametrem obsah spalitelných látek, ten v tomto případě zcela jasně 

prokázal, že i na pohled celistvá zrna jílového charakteru dosahují hodnot na 3 %. 

Průměrná ztráta žíháním se pohybovala v případě homogenní vsázky kolem hranice  

7,9 %. 
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Prokázaný heterogenní charakter neupravené černouhelné hlušiny nemá 

z praktického hlediska zásadní negativní význam. Při procesu drcení a třídění je hlušina 

homogenizována na tolik, že vsázka jako celek získává spíše charakter homogenní 

směsi. 

 

Černouhelná hlušina z Dolu Paskov 

Podobným způsobem byly při zkouškách výroby kameniva z uhelných hlušin 

posouzeny i základní vlastnosti černouhelné hlušiny Darkov.  

Tabulka 9 - Vlastnosti černouhelných hlušin Darkov – netříděná 

Vlastnosti hlušiny Jednotka Frakce 
4-8 8-16 16-22 

Sypná hmotnost – volně sypaná     kg/m3 1413 1175 1162 
Sypná hmotnost – setřesená           kg/m3 1667 1345 1297 
Vlhkost  % 1,4 1,8 1,1 
Ztráta žíháním  % 8,2 7,0 7,2 

 

Tabulka 10 - Vlastnosti černouhelných hlušin Darkov, jílová zrna, uhelná zrna, 
netříděná 

Vlastnosti hlušiny Jednotka Frakce 8-16 mm 
jílová 
zrna 

uhel. 
zrna 

netříděná 
zrna 

Sypná hmotnost – volně sypaná     kg/m3 1282 1086 1162 
Sypná hmotnost – setřesená           kg/m3 1417 1211 1297 
Vlhkost  % 1,0 1,9 1,1 
Ztráta žíháním  % 2,2 12,5 7,2 
 

Z přehledu výsledků zpracovaných ve výše uvedených tabulkách je zřejmé, že 

hlušiny z úpraven Darkov a Paskov mají námi očekávaný charakter. Z hlediska 

navrhované technologie a možnosti ověření výroby umělého kameniva je můžeme 

považovat za totožné. [26]  
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3. CÍL PRÁCE 

Tato práce je na základě svého harmonogramu rozdělena do několika pracovních 

etap, se kterými úzce souvisejí i její cíle. 

V první fázi bylo cílem na základě výpalů prokázat možnosti zpracování 

černouhelné hlušiny formou výroby umělého kameniva. V této části byla pozornost 

zaměřena zejména na optimalizaci výroby umělého kameniva a vyhodnocení možností 

ovlivnění parametrů surovinové vsázky s ohledem na výsledné fyzikální a mechanické 

vlastnosti nového druhu umělého kameniva. 

Jedním z hlavních cílů bylo ověření možnosti uplatnění nového druhu kameniva 

při výrobě betonů. V této pracovní náplni bylo důležité u vybraných betonů posoudit 

vliv plastifikačních, provzdušňujících přísad a dalších příměsí. 

Získané poznatky byly dále využity v rámci rozsáhlých betonářských zkoušek, 

které měly za svůj hlavní cíl porovnat betony, při jejichž výrobě bylo použito 

vypalované černouhelné hlušiny s betony, kde jako plniva bylo využito kamenivo 

přírodní. Toto porovnání je podloženo řadou zkušebních postupů a zkoušek, od 

stanovení objemové hmotnosti, pevnosti v tlaku, přes statické a dynamické moduly 

pružnosti a v neposlední řadě prokázáním mrazuvzdornosti vybraných betonů.  

Velmi důležitým cílem bylo také provedení zkoušek a vlastních postupů, které 

umožnily posoudit a porovnat nový druh betonu s kompozity, které jsou v běžné praxi 

využívány pro vybrané speciální účely, například v žárobetonových konstrukcích, 

konstrukcích vystavených působení CO2, apod. 

Důležitým a z hlediska řešené problematiky jedním z nezbytných cílů bylo jak 

prokázání ekologické nezávadnosti samotného kameniva i betonů z něj vyrobených, tak 

stanovení ekonomických parametrů možné výroby umělého kameniva. 
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4. PRAKTICKÁ ČÁST 

4.1 Metodika práce 

Plán Disertační práce je metodicky členěn do pěti samostatných pracovních etap, 

s tím že každá z těchto postupových etap je věcně zaměřena na část řešení dílčí 

problematiky. Ve věcném obsahu jednotlivé etapy na sebe navazují tak, aby sledovaly 

pracovní postupy od úrovně výzkumných a vývojových prací, přes doporučení způsobů 

praktického využití výsledků až po ekologické zhodnocení. Zvolený pracovní postup 

umožní definovat postupně jednotlivé dílčí závěry, takovým způsobem, aby v závěrečné 

části práce, bylo možno všechny dosažené výsledky komplexně vyhodnotit. 

 

Popis náplně jednotlivých pracovních etap 

4.1.1 Etapa I. Optimalizace procesu zpracování černouhelných hlušin.  

 

V souladu se zadáním disertační práce byla v této pracovní etapě zvýšená 

pozornost věnována technologii výroby umělého kameniva z černouhelných hlušin, 

které podle všech dosavadních výsledků mají výhodnější vlastnosti k danému účelu 

zpracování než hlušiny hnědouhelné.  

Pro účely technologických zkoušek umělého kameniva byly zajištěny dodávky 

vzorků z úpraven uhlí Darkov a Paskov, které dobře reprezentují danou surovinu 

vznikající při těžbě uhlí v naší republice. Vzhledem k podobnosti obou surovin a 

především z hlediska rozsahu pracovní náplně byla pozornost zaměřena na dodaný 

vzorek černouhelné hlušiny z úpravny Darkov. 

Materiálová základna byla v první fázi dodrcena a roztříděna do požadovaných 

granulometrických frakcí. Následně byly stanoveny základní a specifické vlastnosti, 

které mohou mít zásadní vliv na proces samovýpalu.   

Při zkouškách výroby umělého kameniva byly sledovány vybrané parametry 

technologického procesu zejména se zaměřením na vyšetření specifických vlivů 

použitého vstupního materiálu. Výroba kameniva na principu samovýpalu surovinové 

vsázky na spékacím roštu se v tomto případě vyznačovala zejména odlišným 
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charakterem surovinové vsázky, pravděpodobně i odlišným průběhem prohořívání 

vsázky v porovnání s klasickou výrobou umělého kameniva ze spékaných popílků. Při 

zkouškách byl také ověřován vliv granulometrického složení vsázky a možnost 

vytváření heterogenní vsázky z vrstev různého složení.  

Při zkouškách výroby umělého kameniva bylo zajištěno dostatečné množství 

vzorků kameniva tříděného do frakcí. U všech dodaných vzorků byly ověřeny základní 

vlastnosti s průkazem vhodnosti konkrétních vzorků pro provádění betonářských 

zkoušek. 
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Optimalizace procesu zpracování černouhelných hlušin. 

 
 

  

 
 

 

Vlastnosti 
Ø Vlhkost [%] 
Ø Obsah spalitelných látek [%] 
Ø Objemová hmotnost [kg/m3] 
Ø Sypná hmotnost - volně sypaná [kg/m3] 

                    - hutněná [kg/m3] 
Ø Odolnost proti drcení [MPa] 
Ø Nasákavost [%] 
 

Černouhelná hlušina z dolu Darkov 

F
r 
a
k 
c 
e 

16-22 

4-8 

8-16 

Parametry homogenizované vsázky a procesu výpalu 

 z: 16-22 

  x: 4-8 

y: 8-16 

Homogenizovaná 
vsázka – složení 
vsázky pro výpal 

(hmotnostní) 
 

0-y-z 
x-2y-4z 
x-y-2z 
0-y-2z 
x-y-z 
0-0-z 

 

Parametry výpalu 
 

Ø Výška vsázky 
Ø Doba 

zapalování 
Ø Doba výpalu 
Ø Teplota 

kouřových 
plynů 

 

 
 

Parametry kameniva 
 

Ø Vlhkost [%] 
Ø Obsah spalitelných látek [%] 
Ø Objemová hmotnost [kg/m3] 
Ø Sypná hmotnost   

- volně sypaná [kg/m3] 
- hutněná [kg/m3] 

Ø Odolnost proti drcení [MPa] 
Ø Nasákavost [%] 
 

 

Parametry vrstvené vsázky a procesu výpalu 

H: 16-22 

J: 8-16 

Vrstvená vsázka 
– složení vsázky 

pro výpal 
(kladení od 

nejvyšší vrstvy) 
 

2v.: J-H 
2v.: H-J 
3v.: J-H-J 
3v.: H-J-H 

 

Parametry výpalu 
 

Ø Výška vsázky 
Ø Doba 

zapalování 
Ø Doba výpalu 
Ø Teplota 

kouřových 
plynů 

 

Parametry kameniva 
 

Ø Vlhkost [%] 
Ø Obsah spalitelných látek [%] 
Ø Objemová hmotnost [kg/m3] 
Ø Sypná hmotnost –  

- volně sypaná [kg/m3] 
- hutněná [kg/m3] 

Ø Odolnost proti drcení [MPa] 
Ø Nasákavost [%] 
 

Optimalizace procesu výroby se zaměřením na parametry výpalu a vlastnosti kameniva 
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4.1.2 Etapa II. Vývoj betonových směsí z nového druhu umělého kameniva 

Umělé kamenivo z vypalovaných černouhelných hlušin je zcela novým druhem. 

V úvodní části prováděných betonářských zkoušek byla proto zvýšená pozornost 

zaměřena na prokázání obecné vhodnosti tohoto kameniva pro výrobu klasických druhů 

betonů. Teprve na základě takto získaných poznatků byly postupně receptury pro složení 

betonových směsí upravovány. 

Z hlediska předpokládaných požadavků na příští užití těchto betonů byly při 

zkouškách ověřovány směsi různého složení s cílem prokázat i výhodnou možnost 

použití plastifikačních a provzdušňujících přísad, případně dalších příměsí a 

optimalizovat složení betonu. 

Pracovním výstupem této etapy je soubor ověřených receptur pro výrobu betonu 

z nového druhu umělého kameniva. Dále byly stanoveny parametry, které jsou zaměřené 

na zpracovatelnost betonových směsí formou využití různých druhů přísad a příměsí. 

Provedením fyzikálních a fyzikálně mechanických zkoušek jsou jednotlivé betony 

komplexně hodnoceny tak, aby získané poznatky mohly být s výhodou uplatněny 

v rámci dalších pracovních činností. 
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Vývoj betonových směsí z nového druhu umělého kameniva 

 
 

 
 

 

 

Návrh betonu s vypalovanou černouhelnou hlušinou dle návrhu lehkých betonů 

Označení: 
 

1. třída: 
  LC20/22 

2. třída: 
  LC35/38 
 

Parametry ČBS 
 

Ø Konzistence 
Ø Množství vzduchu 
Ø Objemová hmotnost 
Ø Zpracovatelnost 
 

Vliv přísad a příměsí 
 
Plastifikační přísada: SVC3088CZ 
0,5 %  
0,8 % (z hmotnosti cementu) 
1,1 % 
 
Příměs: popílek z teplárny Otrokovice 

10 % a 20 % z hmotnosti cementu 

 
 

Vlastnosti betonů 

Ø Objemová hmotnost [kg/m3] - 7, 28 dní 
Ø Pevnost v tlaku [MPa] - 7, 28, 90 dní 
Ø Statický modul pružnosti v tlaku [GPa] – 90 dní 
Ø Pevnost v tahu ohybem [MPa]  – 90 dní 
Ø Pevnost v příčném tahu [MPa] – 90 dní 
Ø Mrazuvzdornost betonu – 28 dní 
 

Návrh betonu s vypalovanou černouhelnou hlušinou dle prostých betonů 

Označení 
 

1. třída: 
 C20/25 
 

Parametry ČBS 
 

Ø Konzistence 
Ø Množství vzduchu 
Ø Objemová hmotnost 
Ø Zpracovatelnost 
 

Vliv přísad a příměsí 
 
Plastifikační přísada: SVC3088CZ 
0,5 % (z hmotnosti cementu) 
1,1 % (z hmotnosti cementu) 
 

 

Vlastnosti betonů 
Ø Objemová hmotnost [kg/m3] - 7, 28 dní 
Ø Pevnost v tlaku [MPa] - 7, 28, 90 dní 
Ø Statický modul pružnosti v tlaku[GPa] – 90 dní 
Ø Pevnost v tahu ohybem [MPa]  – 90 dní 
Ø Pevnost v příčném tahu [MPa] – 90 dní 
Ø Mrazuvzdornost betonu – 28 dní 
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4.1.3 Etapa III. Porovnání betonů s umělým a přírodním kamenivem 

Na základě výsledků z předchozí etapy byly betonářské zkoušky ve věcném 

obsahu zaměřeny již na řešení zcela konkrétních dílčích úkolů. Cílem prací bylo v tomto 

případě porovnání betonů s přírodním kamenivem, jako tzv. zástupcem běžné produkce 

s betony, při nichž bylo použito nového druhu umělého kameniva z vypalovaných 

černouhelných hlušin. 

V rámci této rozsáhlé náplně bylo vybráno celkem 6 pevnostních tříd v rozsahu 

C8/10-C35/45. Bylo vytvořeno velké množství zkušebních těles, tak aby bylo možné 

spolehlivě a komplexně vyhodnotit možnost využití nového druhu kameniva jako plniva 

do betonu. Zkoušky byly provedeny v rozsahu fyzikálních a fyzikálně mechanických 

vlastností, počínaje porovnáním objemové hmotnosti, pevnosti v tlaku, statických a 

dynamických modulů pružnosti, pevnosti v tahu ohybem a v neposlední řadě 

porovnáním mrazuvzdornosti betonu.  
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Porovnání betonů s umělým a přírodním kamenivem 

 

  

Betonáže zaměřené na porovnání jednotlivých druhů betonů 

Betony s vypalovanou černouhelnou 
hlušinou - CH - 

 
Třídy betonů Použité suroviny 
C 8/10  CEM I, CEM II B-S 
C 12/15  0-4 přírodní kamenivo 
C 20/25  1-4 umělé kamenivo 
C 25/30  4-8 umělé kamenivo 
C 30/37  8-16 umělé kamenivo 
C 35/45  Popílek Otrokovice 
  Plastifikátor SVC3088CZ 
  Provzd. přísada: Fro-V5-A 

Parametry ČBS 
 

Ø Konzistence 
Ø Objemová hmotnost 
Ø Zpracovatelnost 

Vlastnosti betonů 7, 28, 90 a 360 dní 

Ø Objemová hmotnost [kg/m3]  
Ø Pevnost v tlaku [MPa]  
Ø Statický modul pružnosti v tlaku [GPa]  
Ø Pevnost v tahu ohybem [MPa] 
Ø Pevnost v příčném tahu [MPa]  
Ø Mrazuvzdornost betonu  

Betony s přírodním drceným kamenivem 
- PK - 

 
Třídy betonů Použité suroviny 
C 8/10  CEM I, CEM II B-S 
C 12/15  0-4 přírodní kamenivo 
C 20/25  4-8 přírodní kamenivo 
C 25/30  8-16 přírodní kamenivo 
C 30/37  Popílek Otrokovice 
C 35/45  Plastifikátor SVC3088CZ 

  Provzd. přísada: Fro-V5-A 

Vzájemné porovnání betonových 

směsí a betonů s vypalovanou 

černouhelnou hlušinou (CH) a 

přírodním kamenivem (PK) 
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4.1.4 Etapa IV. Možnost specifického využití nového druhu betonu 

Předmětem této pracovní etapy bylo poukázat na možné využití vypalovaných 

uhelných hlušin jako kameniva do betonu při specifických požadavcích na různé 

aplikace. Jedná se většinou o zkoušky, při nichž jsou porovnávány důležité parametry 

betonů s novým druhem umělého kameniva, se vzorky které je možné ve sledované 

oblasti nazvat referenčními. Názorným příkladem je možnost porovnání vzorků 

vytvořených ze žárobetonové směsi a vzorků z betonové směsi s umělým kamenivem z 

vypalovaných černouhelných hlušin. Toto porovnání poukázalo na výhodnost využití 

nového druhu betonu v náročných podmínkách, kde běžné betony lze použít pouze 

v omezené míře.  

Dále byly do programu prací zařazeny zkoušky, které měly za svůj hlavní cíl 

porovnat a posoudit vliv působení agresivního plynu na povrchové vrstvy na oba druhy 

betonu. 
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Možnost specifického využití nového druhu betonu 

 
 

 

  

Zkouška urychlené karbonatace betonu v prostření 98% CO2 

98 % CO2 
 

33 dní 

44 dní 

55 dní 

70 dní 

86 dní 

126 dní 

C 20/25 (Černouhelná hlušina) 

C 20/25 (Přírodní kamenivo) 

C 25/30 (Černouhelná hlušina) 

C 25/30 (Přírodní kamenivo) 

Porovnání 

a 

vyhodnocení 

Porovnání fyzikální a mechanické odolnosti nového druhu betonu při teplotním zatěžování 

Stanovení vlastností 
 

 
 
 

Rychlost průchodu UZ 

Pevnost v tahu ohybem  

Pevnost v tlaku 

Žárobeton 1250°C (ref.) 

Agloporitový beton (žár. směs) 

Běžný beton C25/30 

Beton s č. hlušinou C25/30 

Cemento - křemičitá směs (ref.) 

Vystavení účinkům 
vysokých teplot 

 
 
Doba: 1hod.; 2hod. 
 
Teplota:  400 °C 

   650 °C 
   900 °C 

       1150°C 
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4.1.5 Etapa V. Ekologické a ekonomické podmínky využití nových druhů 

betonů 

Z hlediska příštího praktického využití výsledků byla do programu Disertační 

práce zařazena i etapa věcně zaměřena na ekonomické podmínky výroby kameniva, 

respektive betonů, a to ve spojitosti se stanovením prosté návratnosti vstupní investice 

provozního závodu na umělé kamenivo. Dále bylo do náplně zaměřeno ekologické 

posouzení, které je v tomto konkrétním případě zaměřené zejména na vlastnosti 

černouhelných hlušin, umělého kameniva a z něj vyráběných betonů. 

Ekologické podmínky užití obou druhů betonů byly prokázány zejména rozbory 

vodných výluhů a zkouškami přirozené radioaktivity, ekotoxikologickými zkouškami a 

stanovením obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků. Ekologické parametry 

byly ověřovány a hodnoceny v souladu s platnými normami, vyhláškami a legislativními 

předpisy. 

Ekonomické podmínky užití nového druhu umělého kameniva pro výrobu betonů 

jsou ovlivněny především rozsahem investičního záměru a náklady spojenými s výrobou 

umělého kameniva. Vlastní výroba betonových směsí již není použitím nového druhu 

použitého kameniva z hlediska nákladů výrazně ovlivněna. Nákladovost výroby 

umělého kameniva je v základním rozsahu ekonomicky hodnocena formou stanovení 

prosté návratnosti investičního záměru.  
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Ekologické a ekonomické podmínky využití nových druhů betonů 

 

 

 

 
 

Ekologické podmínky výroby umělého kameniva a betonů 

Ekologické parametry 
betonů 

 
Radioaktivita, BTEX 

Rozbor vodních výluhů 

 

Ekologické 
parametry umělého 

kameniva 
 

Radioaktivita, BTEX 
Rozbor vodních výluhů 

Ekotoxicita 

Porovnání ekologických vlastností kameniva a betonů 

Prokázání ekologické nezávadnosti kameniva a betonů 

Ekologické 
parametry uhelných 

hlušin 
 

Radioaktivita, BTEX 
Rozbor vodních výluhů 

Ekotoxicita 

Ekonomické podmínky výroby umělého kameniva a betonů 

Náklady na výrobu 
umělého kameniva 

z černouhelných hlušin 

Náklady na pořízení 
technologie pro výrobu 

– prostá návratnost 
 

Náklady na surovinové 
složení betonů 

s umělým kamenivem 
 

Vzájemné 

porovnání 
  

Náklady na surovinové 
složení betonů 

s přírodním kamenivem 
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Přehled prováděných zkoušek 

Stanovení vlhkosti sušením v sušárně  

Navážený vzorek se vysuší v sušárně při teplotě 105 °C až 110 °C do ustálené 

hmotnosti. Postupuje se podle normy ČSN EN 1097-5. Stanovení této zkoušky je 

podstatné především s ohledem na parametry kameniva a průběh výpalu. [19] 

 

Stanovení ztráty žíháním 

Stanovení ztráty žíháním prováděné podle normy ČSN 72 0103. Tato zkouška 

byla využita jak pro stanovení obsahu spalitelných látek v surovině z důvodu zajištění 

průběhu samovýpalu, tak pro stanovení zbytkového nedopalu v umělém kamenivu, 

z důvodu možné vazby na vlastnosti betonů. [20] 

 

Stanovení sypné hmotnosti volně sypané i setřesené 

Stanovení sypné hmotnosti volně sypané i setřesené se provádí zjištěním 

hmotnosti materiálu v definované objemové jednotce. Obě sypné hmotnosti jsou 

charakteristickými veličinami daného materiálu a korespondují s objemovou hmotností 

vyrobené stavební hmoty. 

Výsledky zkoušky mají podstatný vliv na návrh betonových směsí. Provádí se 

dle normy ČSN EN 1097-3. [21] 

 

Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti 

Objemová hmotnost a nasákavost kameniva byla prováděna dle normy  

ČSN EN 1097-6.  Podstatou zkoušky stanovení objemové hmotnosti je změření objemu 

zkušebního tělesa a stanovení jeho hmotnosti. Slouží k určení další ze základních 

vlastností kameniva pro jejich následné porovnání. V případě této práce je zároveň 

důležitým ukazatelem pro návrh betonových směsí. [22]  

Nasákavost materiálu výrazným způsobem ovlivňuje jeho mrazuvzdornost. Bude 

zkoušena jak nasákavost zkušebních těles, tak vypáleného pórovitého kameniva. 
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Stanovení odolnosti proti drcení  

Touto zkouškou posuzujeme vhodnost pórovitých kameniv pro výrobu lehkých 

betonů z hlediska požadované krychelné pevnosti betonu. Zkouška je prováděna dle 

normy ČSN EN 1097-2. [23] 

 

Objemová hmotnost čerstvé směsi 

Stanovení objemové hmotnosti čerstvé směsi je v případě zkoušení betonových 

směsí samozřejmostí. Tato hodnota následně poskytuje jistý druh zpětné vazby 

s návrhovou hodnotou a dále vypovídá o objemové hmotnosti betonu. Zkouška se 

stanovuje dle ČSN EN 12350-6. [24] 

 

Množství vzduchu v čerstvé směsi 

U této zkoušky se postupuje dle ČSN EN 12350-7. Obsah vzduchu je jednou 

z velmi důležitých zkoušek čerstvých směsí z hlediska následné trvanlivosti betonu. 

Tato zkouška byla využita jak u směsí bez použití různých druhů přísad, tak v i případě 

kdy byla směs přísadou upravena. [25]  

 

Konzistence čerstvé směsi 

Konzistence čerstvého betonu se vyjadřuje hodnotou zpracovatelnosti, tj. 

číselnou hodnotou a názvem zkušební metody, kterou se zpracovatelnost kontroluje. 

Zpracovatelnost se měří různými fyzikálními metodami, založenými na rychlosti 

přetvoření, rozlévání nebo sedání těles z čerstvého betonu. Zkouška se provádí dle 

technických norem ČSN EN 206-1 čl. 4.2. [26] a EN 12350-2 až 5. [27-30] 

 

Stanovení pevnosti v tlaku betonu 

Pevnost v tlaku byla stanovena na zkušebních tělesech (150×150×150  

popř. 100×100×100). Pevnost v tlaku je následně vypočtena jako aritmetický průměr 

hodnot stanovených na zkušebních tělesech. Stanovení pevnosti v tlaku se stanovuje dle 

ČSN EN 12390-3. [31] 
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Zkouška statického modulu pružnosti v tlaku 

Modul pružnosti E je významná charakteristika vyjadřující deformační vlastnosti 

materiálu. Stanovuje se na základě deformací, které nastávají při známém zatížení, na 

základě Hookova zákona. Zkouška se provádí v souladu s normou ČSN ISO 6784. [32] 

V případě této práce je výsledný modul významnou výstupní hodnotou pro 

možné praktické využití. 

 

Zkouška příčného tahu  

Stanovuje se podle normy EN 12390-6 obvykle ve stáří 28 dní. Charakteristická 

pevnost betonu v příčném tahu musí být stejná nebo vetší než je požadovaná 

charakteristická pevnost v příčném tahu. Zjišťuje se tlakovým namáháním válců nebo 

krychlí, případně hranolků přes úzké, nejčastěji dřevění příložky. Jde o vyvození 

soustředného namáhání, které uvnitř tělesa vyvodí příčné napětí v tahu. Jedná se o velmi 

důležitou zkoušku při použití lehkého kameniva do betonu. [33]  

 

Pevnost v tahu ohybem 

Stanovuje se na trámcích 150×150×700 mm nebo 100×100×400 mm, které jsou 

zatěžovány ohybovým momentem vyvozeným dvěma osamělými břemeny ve třetinách 

rozpětí trámce podepřeného na obou koncích. Postupuje se dle ČSN EN 12390-5. [34] 

 

Zkouška mrazuvzdornosti betonů 

Mrazuvzdornost je jedna ze zkušebních metod zaměřených na trvanlivost 

materiálů. V rámci Disertační práce byl sledován vliv mrazu na statické a dynamické 

moduly pružnosti v tlaku a tahu. ČSN P CEN/TS 12390-9 [35], ČSN 73 1322 [36]. 

 
Ultrazvuková impulzová metóda skúšania betónu  

Tato nedestruktivní metoda bude využívána především v rámci stanovení 

zkoušky trvanlivosti. Na základě této metody je možné například dynamický modul 

pružnosti v tahu a tlaku. ČSN 73 1371. [37] 
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Rezonančná metóda skúšania betónu  

Opět se jedná o nedestruktivní zkoušku pomocí, které byl v rámci stanovován 

dynamický modul pružnosti v tahu, tlaku ale i ve smyku. ČSN 73 1372. [38] 

  

Objemová hmotnost ztvrdlého betonu  

Objemová hmotnost betonu je důležitým parametrem, který výrazně rozhoduje o 

následném užití betonu. Tato zkouška rozděluje rozmezí betonů do minimálně tří tříd. 

Lehké, prosté a těžké betony. ČSN EN 12390 - 7. [39] 

 

Karbonatace betonu  

Karbonatace betonu pro stanovení hloubky karbonatace v zatvrdlém betonu 

pomocí fenolftaleinové metody ČSN EN 14630 [40] a zkušební metody - Stanovení 

odolnosti proti karbonataci ČSN EN 13295. [41] Zkoušky a postupy byly využity při 

porovnání míry degradace betonů s přírodním a umělým kamenivem. 

 

Nedestruktivní zkoušení betonu - Společná ustanovení 

 Nedestruktivní zkoušení betonových a jiných kompozitních vzorků vycházelo 

z normy ČSN 73 1370. [42] 
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Popis prací v jednotlivých etapách, výsledky a závěry 

4.2 Etapa I. Optimalizace procesu zpracování černouhelných hlušin 

4.2.1 Surovina pro výrobu umělého kameniva 

Posuzovanou surovinou z hlediska optimalizace a možnosti využití je 

černouhelná hlušina z dolu Darkov. Zcela zásadním procesem pro přípravu suroviny 

byla její homogenizace, vzorek byl dodán v množství cca 8000 kg, frakce 0-40 mm. 

Uhelná hlušina byla rozdružena pomocí čelisťového drtiče a přetříděna do následujících 

frakcí: 4-8 mm, 8-16 mm a 16-22 mm.  

Níže je vyobrazen dodaný vzorek černouhelné hlušiny (Obrázek 16), následující 

(Obrázek 17-19) poukazují na rozdíly mezi jednotlivými typy zrn uhelné hlušiny. 

 

 

Obrázek 16 - Zpracovávaný vzorek černouhelné hlušiny z Dolu Darkov 
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Obrázek 17 - Jílové zrno zpracovávané černouhelné hlušiny 

 
Obrázek 18 - Droba zpracovávané černouhelné hlušiny 
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Obrázek 19 - Uhelné zrno zpracovávané černouhelné hlušiny 

Na uvedených frakcích byly provedeny zkoušky zaměřené na základní vlastnosti, 

které ovlivňují, jak úpravnický proces (samovýpal), tak výsledné parametry kameniva. 

Jsou to zejména obsah spalitelných látek stanovený na základě zkoušky ztráty žíháním a 

vlhkost, která je závislá na podmínkách skladování a do značné míry souvisí 

s nasákavostí tohoto materiálu. S ohledem na vlastnosti kameniva a jeho následné 

využití jsou to dále objemová hmotnost, sypné hmotnosti a odolnost kameniva proti 

drcení ve válci, které jsou předmětem následujících kapitol praktické části. 

4.2.2 Základní vlastnosti černouhelné hlušiny z Dolu Darkov 

S ohledem na možnost zpracování suroviny je zcela zásadním parametrem obsah 

spalitelných látek. V rámci zvoleného granulometrického rozmezí byla prokázána 

skutečnost, že nižší frakce obsahují vyšší organický podíl. Ve výsledku to znamenalo, že 

frakce 4-8 mm obsahovala téměř 18 %, frakce 8-16 mm cca 13 % a nejhrubší sledované 

podíly měly tento obsah nejnižší a to necelých 8 %. U zrn nad 8mm lze výsledky 

hodnotit z hlediska využití v tomto případě jako mírně nadlimitní. 

Nasákavost suroviny lze považovat za nízkou, u posuzovaných frakcí tedy  

od 8 mm a výše byly naměřeny hodnoty pod hranicí 2,5 %, u drobnějších zrn 4,2 %. 

Tyto výsledky jsou důležité zejména s ohledem na aktuální vlhkost, která výrazným 

způsobem ovlivňuje parametry procesu výpalu. 
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Objemová hmotnost černouhelných hlušin se pohybovala v rozmezí  

2120-2480 kg/m3. Vzhledem k tomu, že menší frakce obsahují více organických podílů, 

byla v těchto případech zaznamenaná objemová hmotnost nižší. Lze však říci, že tyto 

zbytky po těžbě černého uhlí se tímto parametrem podobají přírodním kamenivu. Sypné 

hmotnosti (volně sypané) byly v rozmezí 1100-1200 kg/m3. 

Pevnost v tlaku byla naměřena v rozmezí 3,8-5,0 MPa. Tyto hodnoty jsou 

s ohledem na zvolenou materiálovou základnu poměrně nízké. Snižující se charakter 

zaznamenaný s menší granulometrií je dán zejména zvyšujícím se podílem organických 

složek.  

Tabulka 11 - Vlastnosti roztříděné suroviny v podobě černouhelné hlušiny 

  Ztráta 
žíháním 

Nasákavost Objemová 
hmotnost 

Sypná 
hmotnost, 

sypaná 

Sypná 
hmotnost, 
hutněná 

Vlhkost Odolnost 
proti 

drcení 
Frakce % % kg/m3 kg/m3 kg/m3 % MPa 

4-8 17,7 4,2 2120 1100 1260 0,4 3,8 
8-16 12,9 2,5  2320  1130 1280 0,3 4,7 

16-22 7,9 1,4 2480 1200 1370 0,4 5,0 
 

Optimalizace výrobního procesu 

Pod pojmem optimalizace výrobního procesu si v tomto případě můžeme 

představit porovnání vybraných parametrů výpalů (teplota, podtlak za pecí, apod.) a 

vlastností vyrobeného kameniva (pevnost, nasákavost, apod.), zejména se zohledněním 

doby trvání úpravnického procesu a složení vsázky ukládané na spékací rošt. Základní 

rozdělení z tohoto hlediska spočívá v poměrném zastoupení jednotlivých frakcí  

4-8 mm, 8-16 mm a 16-22 mm ve vsázce. V první fázi byly vybrány homogenizované 

směsi, v námi zvoleném objemném zastoupení. Na základě získaných poznatků je v 

další částí pracovní náplně provedeno porovnání výše uvedených parametrů při ukládání 

surovinové vsázky na rošt po vrstvách. 
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4.2.3 Výpaly homogenizované vsázky 

Činnosti při technologické úpravě vsázky v tomto případě spočívaly v přípravě 

jednotlivých frakcí nevypálené černouhelné hlušiny, které byly následně v daných 

objemových poměrech homogenizovány. Jedná se o frakce 4-8 mm, 8-16 mm a  

16-22 mm. Na základě dříve získaných poznatků byly pro možnosti optimalizace výpalu 

namíchány vsázky o složení, které jsou pro přehlednost uvedeny v tabulkovém přehledu 

(Tabulka 12). Jednotlivá označení výpalů z této tabulky jsou použita také při 

vyhodnocení parametrů kameniva v následující kapitole. 

 

Tabulka 12 – Surovinové složení výpalů při homogenizované vsázce 

Označení 
výpalu 

Poměrné zastoupení frakce 
černouhelné hlušiny – objemově 

4-8 8-16 16-22 
0-1-1 0 1 1 
0-1-2 0 1 2 
1-2-4 1 2 4 
1-1-1 1 1 1 
1-1-2 1 1 2 
0-0-1 0 0 1 

 

Takto připravené surovinové směsi byly následně uloženy na aglomerační rošt, 

který umožňuje uložení ve výšce vsázky 40 cm. Šířka tohoto zkušebního zařízení je také 

40 cm, délka je nastavitelná od 30 do 180 cm. V našem případě bylo zařízení využito 

v maximálním možném rozsahu. 
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Obrázek 20 - Vsázka uložená ve 

zkušebním pecním modulu 
Obrázek 21 - Výpal surovinové vsázky - 

fáze zapalování 

 

Na vsázku byla vždy uložena tenká zapalovací vrstva, složená z koksu a 

černouhelné hlušiny frakce 1-4 mm. Následně byl takto uložený materiál zapalován po 

dobu 5 minut pomocí hořáku na zemní plyn, a to za současného prosávání vzduchu 

vsázkou. Po uplynutí této doby byl uveden do chodu pohon horizontální pece a 

proveden výpal. 

 
Obrázek 22 - Zapalování surovinové vsázky – hořák 
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V průběhu celého výpalu byla sledována a zaznamenávána teplota kouřových 

plynů a podtlak v odtahové komoře. Na základě získaných hodnot lze následně 

vyhodnotit optimalizaci zaměřenou na surovinové složení homogenizované vrstvy 

surovinové vsázky. Důležité je vhodně posoudit průběh výpalu, současně s kvalitou 

umělého kameniva. Dalším posuzovaným parametrem žíhacího procesu byla doba jeho 

trvání, která by měla být co nejkratší. 

 

 
Obrázek 23 - Teploty naměřené v odtahové komoře při jednotlivých výpalech 

homogenizované vsázky 

Z grafického záznamu (Obrázek 23) lze vyčíst dobu, po kterou samotný proces 

probíhal. Ve všech případech došlo po zapálení k postupnému nárůstu teplot vlivem 

zapalování a prohořívání vsázky uložené na aglomeračním roštu. Asi po sedmdesáti 

minutách se teplota ve spalinách začala výrazněji zvyšovat. Od této chvíle lze pozorovat 

vzájemné odlišnosti spojené s dosaženými parametry vypalovacího procesu. 

Nejkratší doby výpalu a zároveň nejvyšší teploty byly naměřeny v případě 

surovinového složení označeného (0-1-1), které z výše uvedeného tabulkového přehledu 

(Tabulka 12) obsahovalo jeden objemový díl černouhelné hlušiny frakce 8-16 mm a  

jeden díl 16-22 mm. Při porovnání výpalů bylo velmi dobrých výsledků dosaženo také 

v případě surovinového složení (0-1-2) a (1-2-4). 

Z těchto poznatků je dobře patrné, že čím vyšší je poměrné zastoupení frakce  

4 - 8 mm, tím vyšší jsou teploty naměřené ve spalinách a prodlužuje se i doba výpalu. 

Z hlediska optimalizace bylo nejhoršího výsledku dosaženo při situaci, kdy na 
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aglomerační rošt byla uložena vsázka složená výhradně z frakce 16-22 mm (0-0-1). 

V tomto případě se maximální teploty v odcházejících spalinách pohybovaly pouze 

kolem hranice 80 °C při celkové délce výpalu 150 minut. 

Důležitou částí je porovnání prodyšnosti jednotlivých vsázek při výpalu, kterou 

je možné odvodit od podtlaku naměřeného v odsávacích komorách. Odtah je zajišťován 

jedním ventilátorem s konstantními parametry, je možné tedy z naměřených hodnot 

podtlaků tento parametr porovnat. V případě, že hodnota podtlaku měřeného pomocí 

„U“ trubice v mm vodního sloupce se zvyšuje, prodyšnost vsázky je naopak nižší. 

Můžeme také říci, že v případě kdy vsázka klade procházejícímu vzduchu malý odpor 

(je dobře prodyšná), vytváří v odtahových komorách malý podtlak. Naměřené hodnoty 

je možné vypozorovat v následujícím grafickém přehledu (Obrázek 24). 

 
Obrázek 24 - Podtlaky naměřené v odtahové komoře při jednotlivých výpalech 

homogenizované vsázky 
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S ohledem na zkušenosti získané zejména při výrobě umělého kameniva ze 

spékaných popílků, která je obdobou navrhované metody zpracování černouhelných 

hlušin, se předpokládalo, že při výpalu bude zejména výhodné zajistit co možná nejvíce 

prodyšnou vsázku. Však ze získaných poznatků tomu tak není. Nejvyšší prodyšnost 

měla vsázka složená pouze z frakce 16-22 mm, avšak výpal v tomto případě nelze 

považovat z hlediska optimalizace za vhodný. Situace je dána charakterem černouhelné 

hlušiny, která se svými parametry podobá přírodnímu kamenivu. Proto je zapotřebí ve 

vypalované vsázce vytvořit podmínky, aby došlo k jistému „setrvání“ spalovacího 

vzduchu. Toto setrvání nejlépe charakterizuje odpor vypalované vsázky vůči 

procházejícímu vzduchu. Situace je patrná také v případě nejvyššího poměrového 

zastoupení frakce 4-8 mm (1-1-1 a 1-1-2), kdy je odpor vsázky poměrně vysoký a 

dochází tak k nežádoucímu prodloužení úpravnického procesu.  

Nejlepších výsledků bylo dosaženo v případě surovinového složení (0-1-1). 

V tomto případě byly dosaženy nejvyšší teploty ve spalinách, doba výpalu byla nejkratší 

a to při poměrně vysoké prodyšnosti vsázky. Na základě toho zjištění bude předmětem 

další části pracovní etapy pozornost změřena na ukládání frakcí 8-16 mm a 16-22 mm na 

aglomerační rošt ve vrstvách.  

 
Obrázek 25 - Spečenec černouhelné hlušiny po výpalu homogenizované vsázky 
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Vlastnosti vyrobeného kameniva – homogenizovaná vsázka 

Charakteristika umělého kameniva ze spékaných černouhelných hlušin je jednou 

z významných částí této práce, od níž se odvíjí celá řada dalších výzkumných etap. Je 

zapotřebí v první fázi prokázat, že vlastnosti kameniva souvisí s parametry výpalu, které 

byly předmětem předchozí praktické části.  

Jednou z vlastností, která je důležitá zejména z hlediska možnosti použití jako 

plniva do betonu, je obsah spalitelných látek, neboli nedopalu vyjádřená zkouškou ztráty 

žíháním.   

Další zkoušky byly zaměřeny na stanovení sypných hmotností, odolností proti 

drcení ve válci a na nasákavost. Vlastnosti kameniva jsou předmětem níže uvedených 

grafických přehledů, kde je možné porovnat parametry u vybraných granulometrických 

složení vypalovaných surovinových směsí. Jednotlivé vlastnosti jsou znázorněny 

(Obrázek 26) pro frakce 4-8 a 8-16 mm. 

 

Obrázek 26 - Obsah nedopalu v kamenivu stanovený zkouškou "Ztráta žíháním" v rámci 
jednotlivých výpalů a frakcí 

Ve všech případech došlo ke snížení obsahu nedopalu pod hranici 3 %, což lze 

považovat za velmi dobrý výsledek a je možné nový druh umělého kameniva z tohoto 

hlediska uplatnit při výrobě betonů. 
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Obrázek 27 - Sypná hmotnost (volně sypaná) kameniva stanovená v rámci jednotlivých 

výpalů a frakcí 

 

Velmi zajímavého poznatku bylo dosaženo při porovnání sypné hmotnosti - 

volně sypané, a to v rámci jednotlivých výpalů. Nejnižší hodnoty byly naměřeny při 

výpalech, které lze z hlediska optimalizace považovat za nejvhodnější. Může to být dáno 

zejména tím, že při vyšších teplotách dochází k vyššímu rozdružení zrna uhelné hlušiny 

a ke zvětšení jeho objemu. Analyzované vzorky kameniva z výpalu (0-0-1) tuto 

skutečnost potvrzují, v tomto případě byla sypná hmotnost (volně sypaná) nejvyšší.  

Obdobných výsledků bylo dosaženo i v rámci stanovení sypné hmotnosti hutněné. 
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Obrázek 28 - Sypná hmotnost (hutněná) kameniva stanovená v rámci jednotlivých 

výpalů a frakcí 

 
Obrázek 29 - Odolnost kameniva proti drcení ve válci stanovená v rámci jednotlivých 

výpalů a frakcí 

Jak již bylo uvedeno dříve, odolnost kameniva proti drcení ve válci je zkouškou, 

která charakterizuje pevnost lehkých umělých kameniv. Tento parametr zcela zásadně 

rozhoduje o mechanických vlastnostech betonu. Jak je zřejmé z výše uvedeného 

(Obrázek 29), pevnost kameniva ze spékaných černouhelných hlušin se pohybuje na 

hranici 5,5 MPa. Vyšší hodnoty byly naměřeny v případě frakce 8-16 mm. Tato 

skutečnost je však dána tím, že vyšší frakce černouhelné hlušiny disponují nižším 

obsahem spalitelných látek a při výpalu nedochází k tak rozsáhlému narušení struktury 
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kameniva. Nejnižších pevnosti bylo dosaženo v případě výpalu (1-1-1), kdy se hodnoty 

pohybovaly v rozmezí 4,0-5,0 MPa. V ostatních případech se vliv granulometrického 

složení vsázky při technologickém procesu na pevnostech kameniva téměř neprojevil a 

za velmi pozitivní výsledek lze považovat zejména skutečnost, že při výpalu (0-1-1) 

nedošlo k výraznějšímu snížení pevnosti kameniva, právě s ohledem na nižší sypné 

hmotnosti. 

 
Obrázek 30 - Nasákavost kameniva stanovená v rámci jednotlivých výpalů a frakcí 

Rozdíly mezi nasákavostí kameniva porovnávaných v rámci jednotlivých výpalů 

a dané frakce nejsou zcela zásadní. Lze říci, že nasákavost frakce 4-8 mm se bude běžně 

pohybovat v rozmezí 8 - 16 %, u frakce 8-16 mm v rozsahu 10-14 %. 

Míra nasákavosti také velmi zřetelně koresponduje s pevností kameniva a také 

v tomto případě není zcela dobře možné vyjádřit vliv granulometrického složení 

vypalované vsázky s ohledem na tento parametr.   
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Shrnutí 

Vzhledem k získaným poznatkům lze vysledovat v rámci sledované 

problematiky hned několik závěrů: 

1. Vliv granulometrického složení surovinové vsázky se výrazným způsobem 

projevuje při výpalu. 

2. Frakce 4-8 mm, která disponuje nejvyšším obsahem spalitelných látek, 

zvyšuje nejen teploty při výpalu, ale také odpor vsázky procházejícímu 

vzduchu a prodlužuje tak dobu výpalu. 

3. Pro optimalizaci výpalu homogenizované vsázky je zapotřebí zajistit vhodné 

granulometrické složení surovinové vsázky, pokud možno co nejvíce 

eliminovat frakci 0-8 mm. 

4. Velká prodyšnost vsázky není s ohledem na požadované parametry výpalu 

vhodná. 

5. Ve všech případech došlo ke snížení obsahu spalitelných látek pod  

hranici 3 %. 

6. Vliv granulometrického složení má velký vliv na sypné hmotnosti umělého 

kameniva. Čím nižší je podíl drobných frakcí uhelné hlušiny při výpalu, tím 

nižších sypných hmotností můžeme dosáhnout. 

7. Pevnost ani nasákavost kameniva není do jisté míry závislá na 

granulometrickém složení. 

4.2.4 Výpaly vrstvené vsázky 

Na základě získaných poznatků byla v rámci výroby umělého kameniva ze 

spékaných černouhelných hlušin provedena pracovní etapa, která byla zaměřena na 

možnost ukládání surovinové vsázky na spékací rošt po vrstvách. Tato etapa je 

zaměřena zejména na posouzení vlivu ukládání surovinové vsázky na aglomerační rošt 

po vrstvách.  

Vliv ukládání byl vyšetřován u frakcí 8-16 mm a 16-22 mm, podrobněji je 

přehled výpalů uveden na níže (Obrázek 31). U jednotlivých výpalů byly sledovány 

stejné parametry, které byly v předešlé kapitole zaměřené na homogenizovanou 

surovinovou vsázku. 
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Obrázek 31 - Uspořádání jednotlivých surovinových vsázek na aglomerační rošt při 

ukládání ve vrstvách 

 

Při tomto ověřování byla ukládaná vsázka po výšce rozdělena na dvě, respektive 

tři části. Cílem bylo vyšetřit, jaký vliv má toto uspořádání při na parametry 

úpravnického procesu. 

Pro lepší pochopení, vsázka označená (H-J) je složená ze dvou stejných 

objemových dílů s tím, že na spékací rošt je v první fázi uložena frakce 8 - 16 mm (J), 

na ni následně frakce 16-22 mm (H). V případě vsázky (J-H), je situace obdobná s tím, 

že jako první je uložena hrubší frakce (H) a na ní následně frakce jemnější (J). Stejně je 

tomu v případě (J-H-J), avšak s tím rozdílem, že ukládaná surovina obsahuje dva 

objemové díly frakce 8-16mm (J) a jeden díl 16-22 mm (H) ukládané dle obrázku 

(Obrázek 31). 



ETAPA I. OPTIMALIZACE PROCESU ZPRACOVÁNÍ ČERNOUHELNÝCH HLUŠIN  66 

 

 

 
Obrázek 32 - Teploty naměřené v odtahové komoře při jednotlivých výpalech vrstvené 

vsázky 

Jak již bylo uvedeno, tato část pracovní etapy je zaměřená zejména na posouzení 

možnosti výpalu surovinové vsázky v podobě černouhelné hlušiny ukládané na 

aglomerační rošt po vrstvách. Ze získaných výsledků můžeme vypozorovat následující a 

pro technologii zpracování zcela zásadní poznatky.  

V případě, že rozdělíme surovinu na tři části, respektive do tří vrstev, výrazným 

způsobem se prodlouží doba výpalu a sníží teploty v odcházejících spalinách a zcela 

jistě i samotného procesu. Z tohoto důvodu lze již v této části vyloučit skladbu 

surovinové vsázky z více než dvou na sobě uložených vrstev. Při dalším pohledu na 

grafický přehled je zcela jasné, že mnohem výhodněji se jeví situace, kdy hrubší frakce 

je překryta drobnější (J-H). Je to dáno především skutečnosti, že drobnější frakce 

obsahuje vyšší podíl spalitelných látek, lépe se tak zapaluje a je tak schopna mnohem 

rychleji předat potřebné množství energie frakci hrubší. 

Vzhledem k tomu, že surovinová vsázka (J-H) a (H-J) je svým složením totožná 

s homogenizovanou vsázkou (0-1-1), bude následující porovnání provedeno právě 

v rámci těchto dvou. Při homogenizované vsázce byla maximální teplota spalin 98 °C 

při době výpalu 125 minut, v případě vrstvené (H-J) 94 °C-125 minut a (J-H)  

125 °C-115 minut. Z těchto výsledků plyne, že ukládání vsázky po vrstvách je 

výhodnější dle (J-H). 

 

0
20
40
60
80

100
120
140

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Te
pl

ot
a 

[°
C

]

Čas [min]

Teplota v odtahové komoře při výpalech vrstvených 
vsázek

11-JH 11-HJ 11-JHJ 11-HJH



ETAPA I. OPTIMALIZACE PROCESU ZPRACOVÁNÍ ČERNOUHELNÝCH HLUŠIN  67 

 

 

 
Obrázek 33 - Podtlaky naměřené v odtahové komoře při jednotlivých výpalech vrstvené 

vsázky 

Jak lze vypozorovat z grafického přehledu (Obrázek 33), rozhodující vliv na 

úpravnický proces má počáteční fáze, po padesáti minutách se již hodnoty ve všech 

případech vyrovnaly. Nejvyšší podtlaky ve fázi zapalování byly naměřeny při výpalech 

sestávajících se ze tří na sobě uložených vrstev. Podtlaky u výpalu se dvěma vrstvami 

byly řádově o 20 % nižší. S ohledem na získané poznatky z předešlého grafického 

přehledu je zřejmé o jak zásadní rozdíl se v tomto případě jedná.  

Při porovnání jednotlivých podtlaků při homogenizované a vrstvené surovinové 

vsázce lze vypozorovat následující. Nejlepších výsledků bylo v předešlé pracovní etapě 

dosaženo při podtlaku vsázky cca 75 mm H2O, stejná situace nastala i v tomto případě. 

Je tedy zřejmé, že při námi nastavených podmínkách tato hodnota zaručuje nejvhodnější 

podmínky pro samovýpal černouhelné hlušiny. 

Z dosud získaných informací lze také konstatovat, že využití navrhované 

technologie je výhodnější zejména v případech, kdy surovinová vsázka je ukládána na 

aglomerační rošt po vrstvách takovým způsobem, že jako první je uložena hrubší  

frakce 16-22 mm, na ni následně frakce jemnější 8-16 mm. 

  

0
20
40
60
80

100
120
140

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Po
dt

la
k 

[m
m

H
2O

]

Čas [min]

Podtlak v odtahové komoře při výpalech vrstvených 
vsázek

11-JH 11-HJ 11-JHJ 11-HJH



ETAPA I. OPTIMALIZACE PROCESU ZPRACOVÁNÍ ČERNOUHELNÝCH HLUŠIN  68 

 

 

4.2.5 Závěrečné shrnutí I. pracovní etapy 

Jak již bylo uvedeno, možnost výroby umělého kameniva ze spékaných 

černouhelných hlušin již byla v minulosti několikrát prokázána, a to formou zkušebních 

výpalů. Předmětem této pracovní etapy bylo optimalizovat složení surovinové vsázky 

jak s ohledem na parametry výpalu, tak na výsledné vlastnosti umělého kameniva. 

V první fázi zkoušek byla ověřena výroba umělého kameniva formou 

samovýpalu homogenizované suroviny, při níž bylo uplatněno poměrné zastoupení tří 

vybraných frakcí.  

Důležité bylo při výpalu dosáhnout co nejvyšších teplot, při co možná nejkratší 

době úpravnického procesu. Kladný charakter nejprodyšnější vsázky se v tomto případě 

neprojevil. Nejlepší výsledky byly z tohoto hlediska získány při výpalu (0-1-1), kdy 

v rámci přípravy surovinové vsázky byly v poměru 1:1 obj. homogenizovány frakce  

8-16 mm a 16-22 mm. Z výsledků je dále patrné, že využití frakce 4-8 mm může být 

výhodné zejména v případě nutnosti regulace výpalu s ohledem na obsah spalitelných 

látek, dosažené teploty a popřípadě prodyšnost vsázky. 

Náplní další částí pracovní etapy bylo ověřit vhodnost ukládání černouhelné 

hlušiny na aglomerační rošt po vrstvách. Z výsledků je patrné, že tento způsob úpravy je 

výhodný pouze v případě, že se vsázka bude sestávat ze dvou vrstev, v našem případě 

z frakcí 8-16 mm a 16-22 mm s tím, že vrchní část vsázky je tvořena frakcí  

8-16 mm. 

Velmi důležitý parametr výpalu je prodyšnost surovinové vsázky, kterou lze 

vyjádřit jako odpor, který je vytvářen procházejícímu vzduchu. Výsledky ukázaly, že 

optimální hodnota podtlaku v odsávací komoře se v našem případě pohybuje v rozmezí 

75-80 mm H2O při výšce vsázky 40 cm. Jedná se o hodnotu, kterou je zapotřebí nastavit 

v počáteční fázi výpalu, tedy při zapalování. 
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4.3 Etapa II. Vývoj betonových směsí z nového druhu umělého 

kameniva 

Předmětem této pracovní etapy bylo na základě rozsáhlých betonářských 

zkoušek ověřit možnosti využití vypalovaných černouhelných hlušin jako kameniva do 

betonu. Vzhledem k tomu, že tepelné upravená uhelná hlušina spadá do kategorie 

lehkých umělých kameniv, byla tato etapa zaměřena výhradně na posouzení kategorie 

lehkých betonů. Rozsah pracovních činností byl zvolen v takovém rozsahu, že v této fázi 

postačí posouzení dvou základních skupin lehkých betonů a jedné třídy obyčejného 

betonu. 

 

1. Lehký beton LC20/22 

2. Lehký beton LC35/38 

3. Prostý beton C20/25 

 

V první fázi byly tedy předmětem prací dvě třídy lehkých betonů (LC20/22 a 

LC35/38). V této praktické části byly provedeny betonáže zaměřené na výhodnost 

využití plastifikační přísady a teplárenského popílku jako příměsi. Náhrada frakce  

0-4 mm nebyla v tomto případě sledována. 

Při betonáži byly zaznamenávány důležité parametry, jakými je zejména 

konzistence, množství vzduchu ve směsi, objemová hmotnost čerstvě směsi a 

zpracovatelnost. Zkušební tělesa byla po dobu 28 dní uložena při stálých podmínkách ve 

vlhkém prostředí. Zkoušky a zkušební postupy byly prováděny a uplatňovány dle 

zvoleného harmonogramu až po dobu 90 dní. Jednalo se zejména o základní parametry, 

jakými jsou pevnost v tlaku, objemová hmotnost, statický modul pružnosti v tlaku, 

pevnost v tahu ohybem, pevnost v příčném tahu a mrazuvzdornost. 

Jak již bylo uvedeno, do programu prací bylo na základě průběžných výsledků 

zahrnuto ověření možnosti návrhu dle prostých betonů (C20/25). Tyto výsledky budou 

na základě porovnání v závěrečné části předmětem diskuze. 
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4.3.2 Betony s vypalovanou černouhelnou hlušinou dle LC 

Do pracovní náplně jsou zahrnuty vzorové receptury, které byly předmětem 

sledování v průběhu posledních let, a to při výrobě betonů s umělým kamenivem ze 

spékaných popílků. Receptury byly rozděleny do dvou tříd („LC20/22“ a  

„LC35/38“). Na základě získaných poznatků byly v další části provedeny betonáže 

zaměřené na použití plastifikační přísady a příměsi v podobě úletového popílku 

z Teplárny Otrokovice. Pro přehlednost jsou v tomto případě výsledky obou části 

uváděny společně. 

 

Betonáže a vlastnosti betonových směsí 

Cílem pracovní náplně bylo v tomto případě posoudit zejména vliv plastifikační 

přísady jak na zpracovatelnost čerstvé směsi, tak i na výsledné vlastnosti betonů. 

V rámci zvolené třídy LC20/22  byla zvolena receptura, která vychází z návrhu lehkého 

betonu s pevnostmi odpovídající této pevnostní třídě. Vzhledem k použitému druhu 

plastifikační přísady „SIKA ViscoCrete-3088 CZ“ byla vybraná receptura, dle 

doporučení výrobce následně upravena o jednotlivé přídavky v těchto  

hmotnostních dávkách: 0,5 %, 0,8 % a 1,1 % z celkového množství cementu. 

Při betonážích byly provedeny zkoušky zaměřené na vlastnosti a parametry 

čerstvých betonových směsí, jakými jsou stanovení konzistence, objemové hmotnosti, 

množství vzduchu, apod. 

Třída „LC 20/22“ 

Základní receptura na 1 m3 

Základní složení betonové směsi (CEM – použitý druh cementu, DTK – drobné 

těžené kamenivo Bratčice frakce 0-4 mm, VČH – vypalovaná černouhelná hlušina 

frakce 4-8 mm a 8-16 mm) je uvedeno níže v tabulkovém přehledu (Tabulka 13). 

 

Tabulka 13 - Složení betonové směsi LC20/22 

Třída LC 20/22 kg na m3 
směsi 

Z
ák

la
dn

í 
re

ce
pt

ur
a 

"A
" 

CEM CEM II/B-S 32,5R  300 
DTK 0-4 510 
VČH 4-8 300 
VČH 8-16 640 
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V následujícím tabulkovém přehledu je již znázorněno, jakým způsobem byla 

připravená směs doplněna o plastifikační přísadu a záměsovou vodu. Při betonážích byla 

technologická voda rozdělena do dvou dílčích částí. První z nich tvořila voda složková, 

která je nezbytná výhradně při použití pórovitého kameniva s vyšší nasákavostí, a 

druhou voda záměsová, která se uplatňuje při hydrataci jednotlivých pojivových složek. 

Složková voda určená pro předmáčení kameniva byla přidávána vždy v množství 8 % 

z celkové hmotnosti složek VČH a není součástí vody záměsové. Celkové množství 

záměsové vody je ve všech případech uvedeno u jednotlivých receptur společně 

s dalšími sledovanými vlastnostmi. 
 

Tabulka 14 - Označení betonových směsí v rámci třídy „LC20/22“ a základní vlastnosti 
ČBS (čerstvé betonové směsi) 

 Množství 
plastifikační 

přísady/příměsi 
z hmotnosti cementu 

[%] 

Množství 
vody 
[l/m3] 

Konzistence 
sednutí 
[mm] 

Objemová 
hmotnost ČS 

[kg/m3] 

Množství 
vzduchu v 
ČS [%] 

A2 0,0/0,0 215 45 2070 3,8 

A3 0,5/0,0 202 35 2040 4,5 

A4 0,8/0,0 185 30 2030 4,5 

A5 1,1/0,0 180 30 2010 3,6 

 

Důležité je upozornit, že nový druh umělého kameniva disponuje ostrohrannou 

granulometrií zrn, která při betonážích způsobovala problém se zpracovatelností. Voda 

byla přidávána pouze v takovém množství, aby nedošlo k nežádoucímu efektu tzv. 

krvácení (bleeding), tedy k situaci, kdy je záměsová voda při hutnění separována na 

povrchu čerstvé směsi.  

V této fázi byla voda společně s plastifikační přísadou přidávána v takovém 

množství, aby se výsledná konzistence směsi pohybovala v rozmezí 30-50 mm při 

zkoušce sednutím, tedy na hranici tříd S1-S2. Z tabulkového přehledu (Tabulka 14) je 

možné vyčíst jednotlivé hodnoty stanovené při betonáži. 
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Dále byla do programu prací zařazena zkouška stanovení množství vzduchu. Při 

pohledu na získané hodnoty je možné vypozorovat, že plastifikační přísada neměla na 

sledovaný parametr téměř vliv. Objemové hmotnosti se pohybovaly v úzkém rozmezí 

2010-2070 kg/m3. 

 

Vyhodnocení vlastností betonů 

 

Obrázek 34 - Objemové hmotnosti betonu třídy LC20/22 

Objemové hmotnosti betonu se po 28 dnech normového zrání ve všech případech 

pohybovaly kolem hranice lehkých a prostých betonů, tedy 2000 kg/m3. Jak je možné ze 

vzájemného porovnání vypozorovat, objemová hmotnost se zvyšovala se snižujícím se 

množstvím záměsové vody a tedy i kvalitou betonů. Další důležité poznatky zaměřené a 

spojené s objemovou hmotností budou předmětem následných porovnání. 
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Obrázek 35 - Pevnost betonu v tlaku třídy LC20/22 

Jak již bylo uvedeno dříve, základní receptura označená symboly „A2“ označuje 

v tomto případě recepturu lehkého betonu odpovídající pevnostní třídě LC20/22. Ta byla 

dále upravována pomocí plastifikační přísady a to s následujícími přídavky: 

„A3“ – 0,5 %, „A4“ – 0,8 % a „A5“ – 1,1 % z celkové hmotnosti cementu. Ve všech 

případech byla zkouška pevnosti v tlaku provedena po 7, 28 a 90 dnech zrání. 

Z výsledků je patrno hned několik důležitých poznatků. Prvním je skutečnost, že 

vliv plastifikační přísady se výrazně projevil již po 7 dnech zrání a to i po přidání 

nejnižšího množství, vyšší dávky na sedmidenní pevnosti vliv neměly. Jiná situace byla 

zaznamenána při 28 denních pevnostech. V tomto případě lze za nejvíce účinnou dávku 

přísady z hlediska pevností považovat 0,8 %, kdy byly při porovnání s referenčním 

vzorkem „A2“ dosaženy hodnoty více než o 50 % vyšší. Průměrná pevnost v tlaku 

stanovená na třech krychlích byla v tomto případě 47,2 MPa. Obdobná situace byla 

zaznamenána i v případě porovnání pevností betonů po 90 dnech normového zrání. 

Rozdíl mezi referenčním a porovnávaným vzorkem (s přísadou 0,8 %) byl v tomto 

případě 30 %. 

Z celkového hlediska lze říci, že vliv plastifikační přísady na pevnosti v tlaku 

nového druhu betonu překonal veškeré původní předpoklady, a to zejména s ohledem na 

situaci, kdy při objemové hmotnosti kolem hranice 2000 kg/m3, byl již v této části 

vyroben beton o pevnostech na hranici 50 MPa po 28 dnech zrání. 
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Obrázek 36 - Statický modul pružnosti v tlaku po 90 dnech zrání betonů třídy  
LC20/22 

Další velmi významnou charakteristikou, která bývá uplatňována zejména při 

návrhu betonových konstrukcí je statický modul pružnosti v tlaku. Již z předchozích 

zkušebních betonáží bylo zřejmé, že betony s vypalovanou černouhelnou hlušinou 

nebudou odolávat vzniku trvalým deformacím tak jako betony s přírodním kamenivem.  

Jak je možné vypozorovat z grafického přehledu (Obrázek 36), statický modul 

pružnosti stanovený po 90 dnech zrání se u referenčního vzorku pohyboval pouze kolem 

hranice 18 GPa. Největší odolnost proti vzniku trvalých deformací byla zaznamenána u 

receptury s nejvyšším přídavkem plastifikační přísady „A5“. Vzhledem na doporučené 

dávkování těchto přísad a získaných poznatků lze očekávat navýšení hodnot modulu 

pružnosti v rozsahu max. 25-35 %. 
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Obrázek 37 - Pevnost v tahu ohybem třídy LC20/22 po 90 dnech zrání 

Jednou z dalších a velmi využívaných charakteristik betonu je pevnost v tahu 

ohybem. Při zkouškách byly použity tělesa tvaru kvádru o délkách hran 

100×100×400 mm. Obdobně jako u pevnosti v tlaku došlo na situaci, kdy již malá dávka 

plastifikační přísady zvýšila pevnost v tahu ohybem o 25 %, hodnoty se ve všech 

sledovaných případech pohybovaly kolem hranice 5,5 MPa, tedy zvyšování přísady již 

na sledovaný parametr nemělo výraznější vliv. 

 

Obrázek 38 - Pevnost v příčném tahu třídy LC20/22 po 90 dnech zrání 
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Velmi důležitým parametrem lehkých betonů je pevnost v příčném tahu. V tomto 

případě byly vzorky vyhodnocovány opět po 90 dnech zrání. Z uvedeného grafického 

přehledu (Obrázek 38) je možné vypozorovat pozvolný nárůst této pevnosti se zvyšující 

se dávkou plastifikační přísady. Hodnoty nad hranici 4 MPa lze v tomto případě 

považovat za velmi dobrý výsledek. 

Odolnost betonů při cyklickém zmrazování a rozmrazování byla posuzována 

využitím nedestruktivní metody a to stanovení dynamického modulu pružnosti v tlaku a 

tahu. Všechna tělesa byla sedm dní před zkouškami uložena do vodní lázně o teplotě  

20 ± 2 °C, poté byla u všech stanovena hodnota dynamického modulu pružnosti. Tři 

vybraná tělesa (referenční vzorky) byla opětovně uložena do vodní lázně, zbylá tři tělesa 

(zkušební vzorky) byla vystavena podmínkám cyklického zmrazování. Tento postup byl 

prováděn po vybraných intervalech, a to až do celkového počtu 100 cyklů. Výsledkem 

toho je procentuální porovnání změny hodnot dynamického modulu pružnosti u 

referenčního a zkušebního vzorku. V níže uvedeném grafickém přehledu (Obrázek 39) 

je možné sledovat tuto změnu, kdy záporné hodnoty znamenají situaci, kdy se sledovaná 

hodnota u zkušebního vzorku v porovnání se vzorkem referenčním snížila, došlo tedy ke 

snížení odolnosti betonů. 

Z níže uvedeného grafického přehledu (Obrázek 39) vyplývá, že nejlepších 

výsledků bylo dosaženo při dávkách plastifikační přísady ve sledovaném rozmezí  

0,5-0,8 % z hmotnostní dávky cementu. V těchto případech lze konstatovat, že betony 

odolávají účinkům cyklického zmrazování a rozmrazování i po 100 cyklech. Jiná situace 

nastala v případě, že přísada nebyla použita vůbec, nebo v množství 1,1 %. Odolnost 

betonů byla v tomto případě zaznamenána pouze ke hranici 55 cyklů, následně došlo 

k výraznější degradaci struktury betonu vyjádřenou procentuálním snížením 

dynamického modulu pružnosti.  
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Obrázek 39 - Vyjádření odolnosti betonů třídy LC20/22 při působení cyklického 
zmrazování a rozmrazování změnou dynamického modulu pružnosti v tahu a tlaku 

 

Třída „LC35/38“ 

Účelem pracovní náplně bylo v tomto případě posoudit jednak vliv plastifikační 

přísady, ale také možnost využití příměsi v podobě teplárenského popílku jako 

pucolánové přísady (včetně kombinací) v rámci třídy „LC35/38“. Vzhledem 

k použitému druhu přísady byla dle doporučení výrobce opět upravena o jednotlivé 

přídavky plastifikátoru v těchto hmotnostních dávkách: 0,5 %, 0,8 % a 1,1 % z množství 

cementu. Dále byly provedeny betonáže, které měly za cíl posoudit možnost náhrady 

cementu, pucolánovou přísadou v podobě hnědouhelného teplárenského popílku 

z teplárny Otrokovice v množstvích 11 % a 25 % včetně kombinace této příměsi a 

přísady. 

Při betonážích byly provedeny zkoušky opětovně zaměřené na vlastnosti a 

parametry čerstvých betonových směsí, jakými jsou stanovení konzistence, objemové 

hmotnosti, množství vzduchu, apod. 
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Základní receptura na 1 m3 

Základní složení betonové směsi (CEM – použitý druh cementu, DTK – drobné 

těžené kamenivo Bratčice frakce 0-4 mm, VČH – vypalovaná černouhelná hlušina 

frakce 4-8 mm a 8-16 mm) je uvedeno níže v tabulkovém přehledu. 

 

Tabulka 15 - Složení betonové směsi LC35/38 

Třída LC35/38 Kg na m3 
směsi 

Z
ák

la
dn

í 
re

ce
pt

ur
a 

"C
" 

Cement CEM I 42,5R 360 
DTK 0-4 570 
VČH 4-8 280 
VČH 8-16 560 

 

Tabulka 16 - Označení betonových směsí v rámci třídy „ LC35/38“ a základní vlastnosti 
ČBS (čerstvé betonové směsi) 

Označení  Množství 
plastifikační 

přísady/příměsi 
z hmotnosti 

cementu [%] 

Množství 
vody 
[l/m3] 

Konzistence 
sednutí 
[mm] 

Objemová 
hmotnost ČS 

[kg/m3] 

Množství 
vzduchu v 
ČS [%] 

C2 0,0/0,0 210 65 2050 1,8 

C3 0,5/0,0 200 60 2040 2,7 

C4 0,8/0,0 195 70 2040 4,2 

C5 1,1/0,0 180 80 2020 2,8 

C9 0/11 225 60 2035 2,9 

C10 0/25 230 60 2010 2,2 

C11 0,8/11 205 50 2020 3,2 

 

Při betonážích byla technologická voda opět rozdělena do dvou částí, i jednotlivé 

další postupy byly zachovány. Pracovní náplň byla následně rozšířena o již uvedenou 

možnost náhrady uvedeného množství cementu teplárenským popílkem (receptury C9 a 

C10), dále i kombinaci plastifikační přísady v množství 0,8 % a popílku 11 % 

z hmotnosti cementu (C11). 
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V tomto případě již bylo technologicky možné dosáhnout lepších parametrů 

v oblasti zpracovatelnosti. Opět byla konzistence stanovována zkouškou sednutí kužele. 

Nyní byla směs upravena tak, aby výsledné sednutí bylo v měřeném rozsahu 50 - 80 

mm. 

Další porovnání lze pro přehlednost rozdělit na tři pomyslné části. První z nich je 

zaměřena na možnost využití plastifikační přísady (receptury C3, C4 a C5), druhá na 

ověření možnosti náhrady cementu teplárenským popílkem (C9 a C10), a v poslední je 

posuzována možnost jak náhrady cementu popílkem v množství 11 %, tak vliv přídavku 

plastifikační přísady 0,8 % z hmotnosti cementu. 

V části zaměřené na možnost snížení množství záměsové vody vlivem 

plastifikační přísady bylo opětovně dosaženo velmi dobrých výsledků. Objemové 

hmotnosti čerstvé směsi se pohybovaly ve velmi úzkém rozmezí 2020-2050 kg/m3. 

Množství vzduchu obsaženého ve zhutněné směsi se pohybovalo mezi 1,8-4,2 %.  

Možnost náhrady cementu hnědouhelným popílkem se v tomto případě projevila 

následujícím způsobem. Zpracovatelnost směsi se téměř nezměnila, došlo však 

k mírnému snížení objemových hmotností, což je dáno nižší objemovou hmotností 

popílku v porovnání s cementem. Tato skutečnost je dána nižší objemovou hmotností 

popílků, a to ve srovnání s cementem. Na množství vzduchu se tato náhrada neprojevila. 

V posledním srovnání zaměřeném na možnost náhrady cementu popílkem za 

současného využití plastifikační přísady bylo dosaženo obdobných parametrů jako při 

recepturách C2 případně C4, nedošlo tedy vlivem těchto změn k žádným výraznějším 

odchylkám, které by měly vliv na parametry čerstvé betonové směsi. 
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Vyhodnocení vlastností betonů 

 

 

Obrázek 40 - Objemová hmotnost betonů třídy LC35/38 

Z výše uvedeného přehledu (Obrázek 40), který znázorňuje objemovou hmotnost 

jednotlivých betonů, lze vypozorovat hned několik základních a velmi důležitých 

poznatků. Vyšší přídavek plastifikátoru nebyl v tomto případě doprovázen příliš 

znatelným nárůstem, hodnoty objemových hmotností se pohybovaly v úzkém rozmezí 

1970-1990 kg/m3.  

Přídavek popílku jako náhrady za pojivovou složku se i v tomto případě projevil 

snížením objemové hmotnosti. Vliv kombinace přísady a příměsi na objemovou 

hmotnost nebyl zaznamenán.  
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Obrázek 41 - Pevnost betonu v tlaku třídy  LC35/38 – 7, 28 a 90 dní 

Účinek plastifikační přísady z hlediska na pevnosti betonu v tlaku se výrazněji 

projevil již při nejnižší dávce. Při 0,5 % se pevnost po 7 dnech zvýšila o 20 %, při dávce 

1,1 % z hmotnosti cementu až o 35 %. Po 28 a 90 dnech zrání nebylo zvýšení pevností 

vlivem přísady v takovém rozsahu zaznamenáno.  

Dále se podařilo prokázat, že vliv náhrady cementu je s ohledem na pevnosti 

v tlaku velmi výhodný. Při náhradě cementu uvedenou příměsí v množství 11 % bylo 

dosaženo obdobných výsledků, jako v případě referenčního vzorku (C2), vyšší podíl  

(25 %-C10) měl za následek nepatrné snížení pevností, avšak pouze do 5 %, a to po 28 

dnech zrání. I v tomto případě bylo dosaženo velmi dobrých a pozitivních výsledků, 

které mohou být v následujících etapách s výhodou uplatněny.  

Kombinace vybrané přísady a příměsi se v této fázi jeví jako velmi výhodná. Ve 

srovnání s referenčním vzorkem, kdy bylo nahrazeno celkem 11 % hmotnosti cementu 

teplárenským popílkem, se pevnosti tlaku po 28 dnech zvýšily ze 45,3 MPa  

na 59,1 MPa, tedy o 23 %, což při dosažených pevnostech je možné považovat za velmi 

dobrý výsledek. Dokonce po 90 dnech zrání bylo dosaženo hodnot na hranici 70 MPa. 

Z grafického přehledu (Obrázek 41) je z hlediska zaznamenaného průběhu 

pevnosti v tlaku v rámci jednotlivých etap zrání zřejmé, že hydratace nového druhu 

betonu trvá podstatně déle, než v případě běžných betonů. Pevnosti se v rozmezí 28 až 

90 dní zvýšily řádově o 20 %. Výrazné rozdíly mezi 28 a 90 denními pevnostmi jsou 
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způsobeny vyzrálejší strukturou cementového tmele spojenou se zvýšenou soudržností 

v rozhraní kamenivo a cementový tmel. 

S ohledem na získané poznatky bylo dosaženo v oblasti betonů s kamenivem 

z vypalovaných černouhelných hlušin velmi dobrých výsledků, kdy bylo prokázáno, že 

z tohoto nového druhu umělého kameniva je možné vyrobit betony s  

pevnostmi téměř 70 MPa. 

 

Obrázek 42 - Statický modul pružnosti v tlaku třídy LC35/38 po 90 dnech zrání 

Jak již bylo uvedeno v poslední kapitole zaměřené na možnosti využití 

plastifikační přísady a stanovení jejího vlivu na vlastnosti betonu, betony s tímto novým 

druhem umělého kameniva mají s ohledem na vznik trvalých deformací nesrovnatelně 

nižší kvalitativní parametry. Tato skutečnost byla prokázána i v tomto případě, kdy byl 

statický modul pružnosti stanovován po 90 dnech zrání a hodnoty se pohybovaly při 

hranici až 24 GPa. 

Při pohledu na grafický přehled (Obrázek 42) je zřejmé, že použití plastifikační 

přísady nemělo v tomto případě na statický modul pružnosti téměř žádný vliv. Naopak 

použití popílku jako náhrady cementu v množství 11 % se projevilo nepatrným 

snížením, vyšší náhrada již znamenala pokles hodnot až o 16 %. 
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Obrázek 43 - Pevnost v tahu ohybem třídy LC35/38 po 90 dnech zrání 

Stejně jako v předešlém případě byla i pevnost v tahu za ohybu posuzována na 

tělesech o stáří 90 dní. Vliv plastifikační přísady se v tomto případě projevil následovně. 

Přídavkem 0,5 % z hmotnosti cementu se zvýšily tlakové pevnosti přibližně o 10 %, 

v případě dávky 1,1 % byl zaznamenán nárůst téměř 30 %. 

Velmi pozitivně se projevila náhrada popílku v množství 11 %, kdy se ohybová 

pevnost betonu zvýšila při porovnání s referenčním vzorkem o 25 %, vyšší dávka 

popílku se již projevila výraznějším snížením sledované charakteristiky. 

  

5,29
6,03 5,96

6,89 6,62

4,30

5,40

0,00

1,00

2,00
3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

C2 C3 C4 C5 C9 C10 C11

R
f,9

0 
[M

Pa
]

Označení receptury

Pevnost v tahu ohybem po 90 dnech zrání
LC35/38



ETAPA II. VÝVOJ BETONOVÝCH SMĚSÍ Z NOVÉHO DRUHU UMĚLÉHO KAMENIVA  84 
 

 

 

 

Obrázek 44 - Pevnost v příčném tahu třídy LC35/38 po 90 dnech zrání 

Vliv množství použité plastifikační přísady na pevnosti v příčném tahu jsou 

zřejmé z výše uvedeného grafického přehledu (Obrázek 44). V tomto byly dosaženy 

dobré výsledky, a to zejména pří dávce od 0,8 % z hmotnosti cementu, kdy se pevnosti 

zvýšily až o 20-35 %.  

Náhradu cementu příměsí ve formě popílku lze z tohoto hlediska považovat jako 

vhodnou, kdy i při snížení obsahu cementu o 25 % bylo dosaženo srovnatelných 

výsledků jako v případě referenčního vzorku (C2), vliv plastifikační přísady 

v kombinaci má obdobný závěr. 

Stejně jako v předchozím případě byla u této třídy betonu sledována odolnost 

betonu při cyklickém zmrazování a rozmrazování. Při pohledu na níže uvedený grafický 

přehled (Obrázek 45) můžeme pozorovat úplně jinou situaci, než tomu bylo u třídy  

LC20/22. V případě referenční záměsi (C3) se dynamický modul pružnosti po  

100 zmrazovacích cyklech snížil řádově o 20 %, téměř totožná situace nastala v případě 

(C4). Při vyšším přídavku se odolnost betonů dále snížila. Až přídavkem 1,1 % se 

hodnoty sledovaného parametru snižovali vlivem cyklického zmrazování pomaleji, kdy 

po 100 cyklech bylo zaznamenáno snížení pod hranici 15 %.  

Možnost využití elektrárenského popílku jako náhrady cementu se při zkouškách 

mrazuvzdornosti u betonů LC projevilo negativně. Přídavkem této příměsi došlo na 

situací, kdy již po 50 cyklech, nebylo možné sledovaný parametr u zkušebních vzorků 

změřit. Z tohoto důvodu užití příměsi v podobě elektrárenského popílku u betonů 
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navržených pro lehké betony v kombinaci s plnivem v podobě černouhelných hlušin 

nelze doporučit. 

 

Obrázek 45 - Vyjádření odolnosti betonů třídy LC35/38 při působení cyklického 
zmrazování a rozmrazování změnou dynamického modulu pružnosti v tahu a tlaku 

4.3.3 Betony s vypalovanou černouhelnou hlušinou dle prostých betonů 

Třída „C20/25“ 

S ohledem na výsledky betonářských zkoušek, byla do programu prací zařazena 

podetapa dále označovaná jako „C20/25“, kdy vybraná třída byla navržena dle  

ČSN EN 206 jako prostý beton. Zkoušky byly provedeny zejména s ohledem na 

skutečnost, že betony, o kterých je pojednáno v předchozí části, spadají svojí objemovou 

hmotností téměř do kategorie betonů prostých. Toto ověření může být důležité zejména 

s ohledem na trvanlivostní parametry, kdy v případě receptur navržených dle LC nebylo 

dosaženo uspokojivých výsledků, a to i přes skutečnost, že tlakové pevnosti se 

pohybovaly často nad hranicí 50 MPa.  

V rámci této pracovní náplně byla vybrána receptura betonu deklarované 

pevnostní třídy C20/25, kdy bylo namísto přírodního plniva použito umělé kamenivo ze 

spékaných černouhelných hlušin. Tato receptura byla následně jako v předchozích 

případech upravena pomocí plastifikační přísady a to v množství 0,5 % (receptura E2) a 

1,1 % (E5) z hmotnosti cementu. 
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Tabulka 17 - Složení betonové směsi C20/25 

Třída C20/25 kg na m3 
směsi 

Z
ák

la
dn

í 
re

ce
pt

ur
a 

"E
" 

Cement CEM I 42,5R 330 
DTK 0-4 888 
VČH 4-8 533 
VČH 8-16 355 

 

Tabulka 18 - Označení betonových směsí v rámci třídy „C20/25“ a základní vlastnosti 
ČBS (čerstvé betonové směsi) 

Označení  Množství 
plastifikační 
přísady/příměsi 
z hmotnosti 
cementu [%] 

Množství 
vody 
[l/m3] 

Konzistence 
sednutí 
[mm] 

Objemová 
hmotnost 
ČS 
[kg/m3] 

Množství 
vzduchu 
v ČS [%] 

E2 0,0/0,0 210 40 2240 3,0 

E3 0,5/0,0 180 40 2210 3,4 

E5 1,1/0,0 165 35 2180 4,0 

 

Objemové hmotnosti čerstvých směsí se v tomto případě pohybovaly v rozmezí 

2180-2240 kg/m3, množství vzduchu činilo 3-4  %. 

Velmi důležitým poznatkem je, že při porovnání s betonáží dle lehkých betonů 

v tomto případě směs vykazovala známky vyšší soudržnosti beze známek rozdružování. 

Je to dáno složením samotných betonových směsí, kdy receptura navržená dle lehkých 

betonů obsahuje podstatně nižší obsah jemnozrnných podílů a více kameniva frakce  

8-16 mm. Dále je důležité upozornit na to, že betony dle „LC“ obsahují až o 20 % méně 

kameniva, nežli receptura navržená jako prostý beton.  
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Vyhodnocení vlastností betonů 

 

Obrázek 46 - Objemová hmotnost betonů třídy "C20/25" 

Z naměřených hodnot objemových hmotností a následného porovnání s výsledky 

získaných v pracovní náplni označené „LC20/22“ je možné vypozorovat, že betony 

navržené dle lehkých betonů jsou při srovnatelných pevnostech řádově o 5 % lehčí.  

 

Obrázek 47 - Pevnost betonu v tlaku třídy "C20/25" 
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Grafický přehled (Obrázek 47) je stejně jako v předchozích situacích uspořádán 

takovým způsobem, aby bylo možné přehledně vysledovat zákonitosti zvolené receptury 

(C20/25) spojené s možností využití plastifikační přísady v daném množství do betonu a 

také její vliv v průběhu 7, 28 a 90 dnech zrání. Dávka cementu však byla v tomto 

případě o 10 % vyšší než u třídy LC20/22. 

U referenčního vzorku (E2) bylo po 7 dnech dosaženo pevností 24,3 MPa,  

po 28 dnech 33,0 MPa a po 90 dnech 43,0 MPa.  Přídavek plastifikační přísady 

v množství 0,5 % (E3) se projevil více než 15 % nárůstem pevností, přídavek 1,1 % 

znamenal zvýšení pevností v tlaku až o 40 %. Z těchto, i předešlých závěrů lze usoudit, 

že vliv plastifikační přísady je v tomto případě zcela zásadní.  

 

Obrázek 48 - Statický modul pružnosti v tlaku po 90 dnech zrání betonů třídy "C20/25" 

Změna technologického návrhu betonu nepřinesla u parametru, kterým je 

v tomto případě (Obrázek 48) statický modul pružnosti stanovený po 90 dnech zrání 

žádné zásadní odlišnosti. Kvalitnější cementová matrice ani v tomto případě není ve 

vyšší míře schopna odolávat vzniku trvalých deformací. Statické moduly se pohybovaly 

v rozmezí 18,1-22,4 GPa.  Přídavkem plastifikační přísady (0,5%) byl zaznamenán 

nárůst modulu pružnosti o 13 %, při přídavku 1,1 % se hodnoty zvýšily o 23 %, vše při 

porovnání s referenčním vzorkem E2.  
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Obrázek 49 - Pevnost v tahu ohybem po 90 dnech zrání 

Při pohledu na hodnoty pevnosti v tahu ohybem (Obrázek 49) stanovené na 

trámcích 100×100×400 mm je možno opět vysledovat závislost, která platí také 

v případě prostých betonů. Ohybové pevnosti se i v případě použití umělého kameniva 

z černouhelných vypalovaných hlušin jako plniva do betonu pohybují při  

1/10 pevnosti betonu v tlaku. Tato zkouška byla provedena po 90 dnech zrání. Použitím 

plastifikační přísady se ohybová pevnost výrazným způsobem zvýšila a její uplatnění lze 

z tohoto hlediska doporučit. 

 

Obrázek 50 - Pevnost v příčném tahu po 90 dnech zrání 
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Při pohledu na výše uvedený přehled (Obrázek 50) je patrné, že betony navržené 

v rámci této pracovní etapy dosahují při nižších dávkách plastifikátoru obdobných 

hodnot pevnosti v příčném tahu, jako betony navržené v rámci tříd LC. 

 

 
Obrázek 51 - Vyjádření odolnosti betonů při působení cyklického zmrazování a 

rozmrazování změnou dynamického modulu pružnosti v tahu a tlaku 

Výsledky mrazuvzdornosti patrné z výše uvedeného grafického přehledu 

(Obrázek 51) poukazují, že vzorky v kategorii zkoušek C20/25 lze v tomto případě 

považovat za odolné. Využití návrhu pro prosté betony se z tohoto hlediska projevilo 

jako velmi výhodné, použitím nejvyšší přípustné dávky doporučenou výrobcem se 

podařilo vyrobit beton, při němž po 100 zmrazovacích cyklech došlo ke snížení hodnot 

dynamického modulu pružnosti v tlaku a tahu do 10 %. To lze z hlediska posouzení 

odolnosti považovat za velmi dobrý výsledek, na základě něhož můžeme konstatovat, že 

z nového druhu umělého kameniva lze vyrábět mrazuvzdorné betony. 

4.3.4 Závěrečné shrnutí II. pracovní etapy 

Receptury použité v rámci tříd LC vykazovaly vyšší podíly hrubozrnného 

kameniva. Tím se výrazněji zhoršila výsledná zpracovatelnost čerstvé směsi, která však 

nebyla spojena se snížením mechanických vlastností. Využití plastifikační přísady se u 

nového druhu betonu v mnoha případech projevilo jako velmi výhodné, množství 

záměsové vody se podařilo snížit až o 20 %. 
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Vliv plastifikační přísady na pevnosti v tlaku se v případě nových druhů betonů 

výrazně projevuje již po 7 dnech. Moduly pružnosti se v závislosti na kvalitě 

vyrobeného betonu s vypalovanou černouhelnou hlušinou budou v rámci tříd LC 

pohybovat nejčastěji v rozmezí 18-26 GPa. 

Dobrých parametrů bylo dosaženo v případě zkoušek zaměřených na pevnosti 

v tahu ohybem, kdy i v tomto případě můžeme využít závislost   , ≅ 0,1 ×   , kde 

Rc,k je pevnost v tlaku a Rf pevnost v tahu ohybem. 

Náhradu cementu popílkem lze s ohledem na sledované parametry betonů s 

jistým omezením doporučit. Tímto způsobem upravená směs vykazuje nižší objemové 

hmotnosti při srovnatelných mechanických vlastnostech. Jako velmi nevhodná se tato 

kombinace projevila při aplikacích betonů s požadavkem na mrazuvzdornost a to ani 

v kombinaci s plastifikační přísadou. Hlavním cílem zařazení betonu navrženého dle 

technologických postupů platných pro prosté betony bylo ověření možnosti výroby 

betonu vhodných pro prostředí se střídavým působením mrazu a rozmrazování. U 

betonů vyrobených tímto způsobem bylo dosaženo velmi dobrých výsledků a to jak 

v případě fyzikálních, tak v případě fyzikálně mechanických vlastností. Objemové 

hmotnosti byly v tomto případě řádově o 5 % vyšší a to ve srovnání s betony 

navrženými dle LC. 

Velmi důležitou informací je zejména skutečnost, že z nového druhu umělého 

kameniva lze vyrábět betony, které je možné označit jako „mrazuvzdorné“. Pro tento 

předpoklad je zapotřebí splnit mj. následující: 

a. dostatečné množství cementového tmele, 

b. vysoká kvalita cementového tmele, 

c. vyšší podíl jemnozrnného kameniva, 

d. nižší podíl hrubozrnného kameniva. 
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4.4 Etapa III. Porovnání betonů s umělým a přírodním kamenivem 

Náplň této etapy je zaměřena na porovnání vlastností a parametrů betonů 

s přírodním a umělým kamenivem. Hlavním cílem bylo v tomto případě posoudit jak 

parametry čerstvé betonové směsi, tak vlastnosti vyrobených betonů. Zejména 

s ohledem na novost řešené problematiky, ale také na rozdílné parametry obou druhů 

kameniv je vyhodnocení provedeno takovým způsobem, že nový druh betonu je 

srovnáván právě s betony běžně vyráběnými. 

Pro náplň prováděných zkoušek, bylo do programu prací vybráno celkem  

6 receptur betonů. Ty byly získány přímo od producenta betonů a jedná se o tyto 

následující třídy: C8/10, C12/15, C20/25, C25/30, C30/37 a C35/45.  

Rozsah betonářských zkoušek úzce souvisel s pracovní náplní a samotným 

harmonogramem zkoušek. S ohledem na posuzované parametry bylo v rámci každé 

pevnostní třídy a třídy betonu vytvořeno potřebné množství trámců 100×100×400 mm  

a krychlí 150×150×150 mm. Betonáže jednotlivých receptur byly vždy rozděleny do pěti 

shodných částí. V rámci každé z nich byla samostatně posouzena konzistence, objemová 

hmotnost a zpracovatelnost čerstvě betonové směsi. Následně byla umíchaná směs 

uložená do forem a vibrací zhutněna. Po 24 hodinách byly po odformování jednotlivé 

vzorky betonů uloženy po dobu 28 dní do vlhkého prostředí. 

Pro posouzení a následné porovnání jednotlivých tříd betonů byly vybrány 

následující parametry: objemová hmotnost, pevnost v tlaku, statický modul pružnosti 

v tlaku, dynamický modul pružnosti v tlaku a tahu, pevnost v tahu ohybem, pevnost 

v příčném tahu a mrazuvzdornost betonu. Všechny tyto zkoušky vyjma mrazuvzdornosti 

byly posuzovány po 28, 90 a 360 dnech zrání, po 7 dnech byla provedena orientační 

zkouška pevnosti v tlaku. Posuzované zkoušky byly prováděny vždy na 3 vzorcích, kdy 

uváděné hodnoty jsou jejich střední hodnotou. 

Dosažené výsledky jednotlivých tříd betonů jsou v následující náplni podrobněji 

popsány takovým způsobem, aby bylo možné porovnat jednotlivé druhy betonů a 

zejména poukázat na možnost uplatnění vypalovaných černouhelných hlušin jako 

kameniva do betonu. 

S ohledem na rozsah prováděných zkoušek a odlišných postupů provádění jsou 

jednotlivé druhy betonů předmětem samostatných pracovních i tematických etap. 
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4.4.1 Betony s vypalovanou černouhelnou hlušinou  

V rámci provádění této pracovní náplně bylo jako kameniva použito vypalované 

černouhelné hlušiny z dolu Darkov, které je předmětem úpravnických procesů 

prováděných při I. etapě. Vyrobené kamenivo bylo v rámci jednotlivých frakcí upraveno 

takovým způsobem, aby vznikla kompaktní homogenizovaná směs. 

Tato část byla na základě rozšíření prováděných činností rozdělena do dvou částí. 

Obě jsou zaměřeny na využití nového druhu lehkého umělého kameniva jako plniva do 

betonu, s tím, že první je obdobně jako v předešlé pracovní náplni zaměřena na náhradu 

frakcí 4-8 mm a 8-16 mm a v rámci druhé je předmětem prací i náhrada frakce  

0-4 mm. Jemnozrnné podíly 0-1 mm nebyly s ohledem na zvýšený organický podíl ve 

vypalovaných černouhelných hlušinách předmětem řešení. 

Důležité je opětovně upozornit, že umělé kamenivo z vypalovaných 

černouhelných hlušin, obdobně jako jiná pórovitá kameniva, disponuje vyšší pórovitostí, 

která úzce spojena s nasákavostí. S ohledem na skutečnost, že se jedná výhradně o 

otevřenou pórovitost, není v tomto případě nutné kamenivo před betonáží po delší dobu 

smáčet. 

 

Použité suroviny 

S ohledem na rozsah prací byly do programu zařazeny dva druhy cementů. Jedná 

se o portlandský CEM I 42,5R a směsný strusko-portlandský CEM II/B-S 32,5R.  

Zvolená pracovní náplň je tematicky rozdělena, jak již bylo uvedeno, do dvou 

částí. V první z nich je řešena náhrada kameniva pouze v rámci frakcí 4 – 8 mm a  

8-16 mm, 0-4 mm tvoří přírodní kamenivo z lokality Bratčice. Náhrada jemnozrnných 

podílů je řešena v části druhé, a to takovým způsobem, že frakce  

0-4 mm je nahrazena vypalovanou černouhelnou hlušinou frakce 1-4 mm. Veškeré 

vypalované uhelné hlušiny, jak již bylo uvedeno dříve, pochází z dolu OKD Darkov. 

Jako příměsi bylo ve dvou případech využito hnědouhelného popílku z teplárny 

Otrokovice, který splňoval požadavky pro využití jako pucolánové přísady. 

V rámci této pracovní části bylo využito dvou typů přísad. Jednalo se o 

plastifikátor na bázi polymerkarboxilátů s dlouhou dobou zpracovatelnosti využívaný 

pro transport beton s dávkováním v rozsahu 0,2-1,5 % vztaženo na hmotnost cementu. 

Druhou byla provzdušňující přísada určená k tvorbě vhodného a dostatečného obsahu 
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vzduchových pórů v betonu. Ta se používá výhradně k výrobě vysoce odolného betonu 

vůči mrazu, s doporučeným dávkováním 0,2-0,8 % opět vztaženo na hmotnost cementu. 

 

Betony bez náhrady frakce 1-4 mm 

 Jak již bylo uvedeno, tato pracovní část byla řešena obdobným způsobem jako 

předešlá etapa zaměřená na možnost využití upravených černouhelných hlušin do 

betonů. I v tomto případě nebyla předmětem řešení náhrada drobné frakce 0-4 mm s tím, 

že bylo použito suroviny v podobě drobného kameniva z lokality Bratčice. 

 

Receptury navržených betonů 

V rámci jednotlivých druhů betonů, bylo při této pracovní náplni celkem 

sledováno 6 vyráběných tříd. Ty byly dle potřeby přepočítány pro nový druh plniva, kdy 

složení jednotlivých receptur je dále uvedeno v tabulkových přehledech. Označení 

receptury indexem CH značí beton s částečnou náhradou přírodního kameniva umělým, 

číselná část již dále označuje pevnostní třídu. 
 

Tabulka 19 - Složení betonových směsí s černouhelnou hlušinou - 1/2 

  CH35/45 CH30/37 CH25/30 
 Složení kg/m3 kg/m3 kg/m3 
Cement CEM I 42,5R 420 420 390 
Přírodní kamenivo Bratčice 0-4 mm 665 635 730 
Uhelná hlušina Darkov 4-8 mm 72 183 183 
Uhelná hlušina Darkov 8-16 mm 745 675 621 
Příměs Popílek Otrokovice 0 0 0 
Plastifikátor SIKA ViscoCrete-3088 2,52 3,57 3,40 
Provzdušnující 
přísada 

SIKA Fro-V10 0,17 0,35 0,33 

Záměsová voda - 185 178 182 
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Tabulka 20 - Složení betonových směsí s černouhelnou hlušinou - 2/2 

  CH20/25 CH12/15 CH8/10 
 Složení kg/m3 kg/m3 kg/m3 
Cement CEM I 32,5R 350 235 195 
Přírodní kamenivo Bratčice 0-4 mm 780 805 865 
Uhelná hlušina Darkov 4-8 mm 197 164 164 
Uhelná hlušina Darkov 8-16 mm 646 641 637 
Příměs Popílek Otrokovice  0 80 80 
Plastifikátor SIKA ViscoCrete-3088 3,65 2,12 1,75 
Provzdušnující 
přísada 

SIKA Fro-V10  0,00 0,00 0,00 

Záměsová voda - 207 214 222 
 

Betonáž a vlastnosti čerstvých betonových směsí 

Betonáž byla provedena jednak dle stávajících platných standardů a norem, ale 

také na základě vlastních zkušeností s novým druhem umělého kameniva. Směs 

umělého a přírodního kameniva byla smíchána v míchacím zařízení za přídavku 

„složkové“ vody v množství 8 % z hmotnosti umělého kameniva. Jedná se opět o 

technologickou část vody. Takto připravená záměs byla po dobu 5 minut mísena, 

následně byla přidána stanovená dávka cementu případně příměsi. Přísady byly 

dávkovány společně se záměsovou vodou, až do doby dosažení požadované konzistence. 

S ohledem na předpokládané parametry betonových směsí se již na počátku počítalo se 

zhoršenou zpracovatelností betonových směsí s vypalovanou černouhelnou hlušinou a 

z dosavadních zkušeností byly receptury upraveny pro třídu konzistence S2 (sednutí 

kužele 50-90 mm). 

Z výše uvedených tabulkových přehledů (Tabulka 19 a Tabulka 20) je možné si 

povšimnout, že receptury betonů s vypalovanou černouhelnou hlušinou jsou označeny 

indexem CH yy/xx, kde „yy/xx“ značí pevnostní kategorii. Je dobré upozornit také na to, 

že u betonů do třídy C25/30 včetně bylo jako pojiva použito portlandského  

CEM I 42,5R, v ostatních případech strusko-portlandského cementu CEM II/B-S 32,5R. 

Zpracovatelnost vytvořených směsí se lišila zejména s ohledem na jejich složení. 

U CH35/45 se vzhledem k menšímu podílu frakce 4-8 mm projevila ve formě méně 

tvárné a hůře zpracovatelné směsí na hranici S1-S2. Další dvě třídy CH30/37 a  

CH25/30 lze s ohledem na vyšší podíl středně hrubých podílů hodnotit výrazně lépe. 

S ohledem na možnost porovnání vlastností betonů bylo do směsí přidáno právě tolik 

záměsové vody, aby se jednotlivé konzistence příliš nelišily.  
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U betonů CH8/10 až CH20/25, kde obsah frakcí do 8 mm je v průměru až o 18 % 

vyšší, se zpracovatelnost jednotlivých směsí podstatně zlepšila. I v tomto případě se 

konzistence, zejména s ohledem na možnost porovnání jednotlivých tříd betonů 

s umělým kamenivem pohybovala při třídě S2.  

 

Parametry betonů 

Pracovní náplň výroby a zkoušení betonů byla ve všech případech zaměřena na 

sledování fyzikálních a fyzikálně-mechanických parametrů v co možná největším 

rozsahu tak, aby bylo možné posoudit jistá specifika nového druhu betonu. Za tímto 

účelem byly provedeny zkoušky pevnosti v tlaku prostém po 7, 28, 90 a 360 dnech, 

statický modul pružnosti a pevnost v tahu ohybem byly vzájemně porovnávány u všech 

vybraných tříd a to po 28, 90 a 360 dnech, mrazuvzdornost po 90 dnech zrání. Výsledky 

jsou podrobně znázorněny a popsány v následující části pracovní náplně. 

 

Obrázek 52 - Objemové hmotnosti betonů s umělým kamenivem po 28 dnech zrání 

Objemová hmotnost betonů s umělým kamenivem stanovená po 28 dnech zrání 

se u jednotlivých pevnostních tříd pohybovala v rozsahu 2050-2140 kg/m3. Nejvyšší 

hodnoty byly naměřeny v případě betonu s nejvyšší a zároveň nejnižší návrhovou 

pevnostní třídou (CH 35/45 a CH 8/10), kdy se objemová hmotnost pohybovala nad 

hranicí 2100 kg/m3. V ostatních případech se hmotnosti betonů vzájemně příliš nelišily, 

hodnoty se v těchto případech pohybovaly při 2050 kg/m3.  
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S ohledem na samotné posouzení pevností betonu v tlaku jsou pro běžnou praxi a 

porovnání důležité zejména hodnoty po 28 dnech zrání. U vyšších pevnostních tříd se u 

betonů s umělým kamenivem ve všech případech podařilo s velkou rezervou dosáhnout 

požadovaných parametrů, v případě betonů CH8/10 a CH12/15 se hodnoty pohybovaly 

na samotné hranici hodnot splňujících požadavky pro danou třídu. Následující grafický 

přehled (Obrázek 53) podrobně znázorňuje, jakým způsobem se vyvíjely pevnosti 

v tlaku u jednotlivých tříd betonů v obdobích 7, 28, 90 a 360 dní.  

. 

 
Obrázek 53 - Pevnost v tlaku betonů s umělým kamenivem po 7,28,90 360 dnech zrání 

Velmi důležitým a zcela zásadním poznatkem je, že u třídy C20/25 bylo 

návrhových pevností dosaženo již po 7 dnech normového zrání. U betonů třídy C25/30 a 

vyšších byly naměřeny pevnosti nad hranicí 40 (45) MPa. U nižších tříd byl naopak 

zaznamenán nárůst pevností pozvolnější. Jiná situace nastala v následujícím období  

(do 28 dní), kdy se nárůst tlakových pevností pohyboval v rozmezí 25-30 %. Největší 

zvýšení v období 7-28 dní bylo zaznamenáno u betonů nižších kvalitativních parametrů, 

a to téměř 90 %. Tuto situaci je možné vypozorovat na následujícím grafickém přehledu 

(Obrázek 54). 

CH8/10 CH12/15 CH20/25 CH25/30 CH30/37 CH35/45
7 dní 8,7 13,1 31,4 40,3 47,1 46,4
28 dní 16,6 22,5 44,9 52,1 58,6 59,0
90 dní 22,9 31,8 51,8 58,9 65,0 62,9
360 dní 24,0 34,3 56,4 54,0 66,0 62,9
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Obrázek 54 - Nárůst pevností v tlaku v rozmezí 7-28 dní u betonů s umělým kamenivem 

Z dalšího grafu (Obrázek 55) je možné vypozorovat, jakým způsobem 

pokračoval nárůst v období 28-90 dní normového zrání. Situace je v tomto případě velmi 

podobná, pouze s tím rozdílem, že hodnoty pevností se v takovém měřítku již 

nezvyšovaly. Z těchto dvou grafických přehledů je zřejmé, že v případě kvalitnějších 

betonů probíhala hydratace podstatně rychleji. 

 
Obrázek 55 - Nárůst pevností v tlaku v rozmezí 28-90 dní u betonů s umělým kamenivem 

Další sledovanou vlastností byl statický modul pružnosti v tlaku, stanovovaný na 

trámcích 100×100×400 mm. Vzhledem k tomu, že v průběhu zrání nedošlo v rozmezí  

28-90 dní k tak zásadním změnám jako v případě pevnosti v tlaku, není této 
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problematice věnována zvýšená pozornost. Statické moduly pružnosti po 28 dnech zrání 

se u betonů od třídy CH20/25 pohybovaly v rozmezí 20,4-21,8 GPa. Jedná se o poměrně 

nízké hodnoty, a to zejména při porovnání s předchozí pracovní etapou. U nižších 

pevnostních tříd byla zkouška provedena zejména z orientačních důvodů. Získané 

výsledky jsou předmětem následujících grafického přehledu (Obrázek 56).  

 
Obrázek 56 - Statický modul pružnosti v tlaku po 28, 90 a 360 dnech zrání u betonu s 

umělým kamenivem 

Ohybové pevnosti (Obrázek 57) se po 28 dnech normového zrání pohybovaly 

v rozmezí 4,0-5,0 MPa, u dvou nejnižších pevnostních tříd 2,0-3,0 MPa. Po 90 dnech 

byly naměřeny hodnoty v rozmezí 5,5-6,5 MPa. Tyto výsledky lze s ohledem na 

možnost využití vypalovaných černouhelných hlušin jako kameniva do betonu 

považovat za velmi dobré. Opětovně, a to ve všech případech, lze potvrdit, že u nového 

druhu betonu lze počítat se závislostí, která je obecně známa v případě běžných betonů a 

to:   ,  ≅ 0,1 ×   . 
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Obrázek 57 - Pevnost v tahu ohybem po 28, 90 a 360 dnech zrání u betonu s umělým 

kamenivem 

Jak je možné vypozorovat z následujícího přehledu (Obrázek 58), ohybové 

pevnosti po 28 dnech nebyly zdaleka konečné. Zkouškami bylo prokázáno, že ve velké 

většině případů v průběhu dalšího zrání došlo k 25-30%, v jednom případě až 45% 

nárůstu. S ohledem na dosažené výsledky je tato skutečnost velmi důležitá a je zapotřebí 

s ní při aplikacích počítat. 

 
Obrázek 58 - Změna pevností v tahu ohybem v rozmezí 28-90 dní u betonů s umělým 

kamenivem 

CH8/10 CH12/15 CH20/25 CH25/30 CH30/37 CH35/45
28 dní 2,46 2,71 4,46 4,44 4,48 4,93
90 dní 3,05 3,91 5,50 5,73 5,84 6,25
360 dní 2,85 3,73 5,74 6,25 6,02 6,05
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Pevnosti v tahu ohybem se v průběhu dalšího zrání dále zvyšovaly, avšak ne už 

v takovém měřítku. Jisté anomálie bylo dosaženo při betonu CH35/45, kdy se sledovaný 

parametr snížil řádově o 3 %. Obdobná situace nastala i v případě nízko pevnostních 

betonů, kde byl zaznamenán pokles o 6 %, avšak s ohledem na požadované parametry 

těchto betonů není zaznamenaný pokles nikterak významný. 

 
Obrázek 59 - Změna pevností v tahu ohybem v rozmezí 90-360 dní u betonů s umělým 

kamenivem 

Posouzení mrazuvzdornosti 

Zkouška mrazuvzdornosti byla s ohledem na harmonogram prací vyhodnocena 

po 90 dnech zrání betonu a to dvojím způsobem. Prvním je posouzení mechanických 

parametrů (statický modul pružnosti v tlaku, pevnost v tahu ohybem) před a po 

zmrazování. V tomto případě byly tělesa porovnávány po 100 zmrazovacích a 

rozmrazovacích cyklech, a to bez použití chemických a rozmrazovacích prostředků. 

Druhým je posouzení vlivu těchto účinků v samotném průběhu, tedy po 25, 50, 75 a 100 

zmrazovacích cyklech. V tomto případě bylo využito nedestruktivních metod stanovení 

dynamického modulu pružnosti v tahu a tlaku. 

 

Posouzení mrazuvzdornosti – mechanické vlastnosti 

Jak již bylo uvedeno, k posouzení mrazuvzdornosti nového druhu betonu bylo 

využito porovnání zkoušek z oblasti destruktivního testování, v našem případě pevnosti 

v tahu ohybem a statického modulu pružnosti v tlaku.  Zkoušky byly provedeny pouze u 

tříd betonů, u kterých je možné s ohledem na jejich parametry a platnou legislativu 
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očekávat dobré výsledky. Jedná se o pevnostní třídy C25/30, C30/37 a C35/45. 

Výsledky jsou prezentovány následujícím způsobem (Obrázek 60 a Obrázek 61).  

 
Obrázek 60 - Posouzení mrazuvzdornosti betonů s umělým kamenivem - pevnost v tahu 

ohybem 

 
Obrázek 61 - Posouzení mrazuvzdornosti betonů s umělým kamenivem - statický modul 

pružnosti 

S ohledem na dosažené výsledky z výše uvedených grafických přehledů 

zaměřených na posouzení mrazuvzdornosti je zřejmá jedna velmi zásadní informace. U 

vzorků vystavených cyklickému zmrazování a rozmrazování došlo v rámci sledovaných 

pevnostních tříd ke zvýšení jak pevnosti v tahu ohybem, tak i hodnot statického modulu 

pružnosti. K výraznému zlepšení došlo zejména v případě zkoušky statického modulu 
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pružnosti v tlaku, kdy se hodnoty zvýšily v rozsahu 6-18 %, v případě ohybových 

pevností se jednalo o nárůst již minimální. 

Tento charakter tedy není s ohledem na dosavadní získané poznatky z oblasti 

lehkých betonů nikterak výjimečný, ale již nyní lze uvažovat o velmi výhodné možnosti 

využití umělého kameniva do betonů při třídách XF. 

 

Posouzení mrazuvzdornosti – nedestruktivní metoda 

Nedestruktivní metoda zkoušení je zejména výhodná v případech, kdy není 

k dispozici dostatečné množství zkušebních vzorků, ale díky ní lze velmi jednoduše a 

rychle stanovit, v jakém rozsahu došlo, popřípadě nedošlo, k porušení struktury 

měřeného vzorku, v tomto případě vlivem zmrazování. Tato metoda nám napomohla 

sledovat, jakým způsobem se měnily hodnoty dynamického moduly pružnosti v tlaku a 

tahu v závislosti na počtu cyklů. Výsledky jsou přehledně uvedeny v grafickém přehledu 

(Obrázek 62), který znázorňuje procentuální změny sledovaného parametru vzniklé 

vlivem cyklického zmrazování a rozmrazování. Je důležité upozornit, že v případě, kdy 

došlo ke zvýšení dynamického modulu, jsou hodnoty kladné a naopak. 

 
Obrázek 62 - Posouzení mrazuvzdornosti betonů s umělým kamenivem - Dynamický 

modul pružnosti 
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Ze získaných poznatků je zřejmé, že je situace v tomto případě obdobná, jako 

v případě destruktivního zkoušení. Ve všech případech se hodnoty dynamického modulu 

pružnosti ve srovnání s referenčním vzorkem zvýšily, avšak ne v takovém měřítku. Při 

průběžném pozorování došlo na situaci, kdy po 25 cyklech se hodnoty nepatrným 

způsobem snížily, ale pouze v rozsahu 2 %. V ostatních případech došlo na pozvolný 

nárůst sledovaných hodnot.   

 

Shrnutí 

Zkoušky a ověřování byly provedeny celkem na 6 zkušebních záměsích 

označených CH8/10, CH12/15, CH20/25, CH25/30, CH30/37 a CH35/45. V rámci 

každé pevnostní třídy bylo vyrobeno dostatečné množství zkušebních těles, aby bylo 

možné dle platné legislativy posoudit jejich jednotlivé parametry. 

 Jedna z prvních důležitých informací je zaměřena na fázi výroby betonu. 

Parametry vypálené uhelné hlušiny určují podmínku dostatečného předmáčení po dobu 

cca 5 minut při míchání za použití dávky „složkové“ vody v množství 8 % a to 

z hmotnosti umělého kameniva. Dále je vhodné v rámci jednotlivých receptur (zejména 

vyšších pevnostních tříd) zvážit zvýšení podílu frakce 0-4 mm, kdy bychom měli 

zohlednit tvarový index nového druhu kameniva, s cílem dosáhnout vyššího stupně 

konzistence a lepší zpracovatelnosti. 

 Objemové hmotnosti se ve všech případech pohybovaly mezi 2050-2140 kg/m3, 

tedy mírně nad hranicí mezi prostými a lehkými betony. Tato situace potvrdila původní 

předpoklady, že nový druh betonu bude řádově o 15-20 % lehčí než betony s přírodním 

kamenivem. Důležité je upozornit na situaci, kdy při objemové hmotnosti 2000 kg/m3 se 

podařilo vyrobit beton s pevnostmi kolem 60 MPa. 
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Zkouška pevnosti v tlaku byla posuzována hned několikrát v průběhu 360 dní 

zrání. Při pohledu na jednotlivá období je důležité říci, že v případě vyšších pevnostních 

tříd došlo k výraznému nárůstu již po 7 dnech, v dalším průběhu se hodnoty již 

zvyšovaly s ohledem na dosažené parametry minimálně. Jiná situace nastala v případě 

betonů nižších tříd, kdy pevnosti v tlaku se výrazněji zvyšovaly i po 90 dnech zrání. 

 Z celkového hlediska bylo v případě pevnosti v tlaku dosaženo velmi dobrých 

výsledků. U řady betonů byly po 28 dnech naměřeny hodnoty v rozmezí 55-60 MPa.  

I přes skutečnost, že v řadě případů byly překročeny návrhové hodnoty jednotlivých tříd, 

zůstalo označení betonů i pro další pracovní náplň zachováno. 

Statický modul pružnosti v tlaku se pohyboval v poměrně úzkém rozmezí  

20,4-21,8 GPa. V tomto případě se jedná o poměrně nízké hodnoty a je tedy zapotřebí 

při vyšším mechanickém namáhání těchto betonů počítat s vyšší náchylností na tvorbu 

trvalých deformací.  

V případě ohybových pevností bylo dosaženo velmi dobrých výsledků. Pevnosti 

v tahu ohybem se pohybovaly na rozmezí 1/10 tlakových pevností. Důležité je však 

upozornit, že byl zaznamenán rozdílný vliv doby zrání na jejich výsledné hodnoty,  

kdy se po 28 dnech zvýšily řádově až o 30 %. 

Mrazuvzdornost nového betonu byla posuzována dvěma způsoby, a to jak na 

základě destruktivního, tak nedestruktivního testování. V obou případech však byla opět 

s velmi dobrými výsledky prokázána odolnost nového druhu betonu při cyklickém 

zmrazování a rozmrazování. Ve všech případech došlo ke zlepšení posuzovaných 

parametrů, a to ve srovnání s referenčními vzorky.  

Z celkového hlediska lze hodnotit etapu zaměřenou v této fázi na prokázání 

vhodnosti umělého kameniva z vypalovaných černouhelných hlušin jako plniva do 

betonu jako velmi zajímavou s tím, že přinesla celou řadu důležitých poznatků a 

informací, které budou v následující části předmětem celé řady diskuzí a porovnání. 
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4.4.2 Betony s vypalovanou černouhelnou hlušinou včetně náhrady frakce  
1 - 4 mm 

Tato část pracovní etapy je tematicky navržena tak, že rozšiřuje a zároveň 

doplňuje náplň předešlou. V rámci toho byly vybrány tři základní receptury CH20/25, 

CH25/30 a CH30/37 u nichž byla drobná frakce 0-4 mm (písek Bratčice) nahrazena 

kamenivem ve formě vypalované černouhelné hlušiny frakce 1-4 mm. V tomto případě 

jsou receptury označeny následujícím způsobem: CH20/25 se mění na XCH20/25,  

CH 25/30 na XCH25/30, apod. 

Cílem je tedy posoudit, jakých parametrů betonových směsí a betonů bude 

dosaženo ve vybraných případech, a to s ohledem na výsledky dosažené jak v předešlé, 

tak i následující etapě. 

 

Receptury navržených betonů 

 V tomto případě byly sledovány parametry třech vybraných receptur. Jak již bylo 

uvedeno dříve, jemnozrnné podíly 0-1 mm vypalované černouhelné hlušiny nejsou 

s ohledem na jejich parametry předmětem prováděných prací. Lze tedy z tohoto důvodu 

očekávat možné zhoršení zpracovatelnosti daných směsí. 

 

Tabulka 21 - Složení betonových směsí s černouhelnou hlušinou  - úplná náhrada 

  XCH30/37 XCH25/30 XCH20/25 

 Složení kg/m3 kg/m3 kg/m3 
Cement CEM I 42,5R 420 390 0 
  CEM II/B-S 32,5R 0 0 350 
Uhelná hlušina Darkov 1–4 mm 443 509 543 
Uhelná hlušina Darkov 4–8 mm 183 183 197 
Uhelná hlušina Darkov 8–16 mm 675 621 646 
Příměs Popílek Otrokovice 0 0 0 
Plastifikátor SIKA ViscoCrete-3088 CZ 3,57 3,40 3,65 
Provzdušnující 
přísada 

SIKA Fro-V10 0,35 0,33 0,00 

Záměsová voda - 185 186 182 
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Betonáž a vlastnosti čerstvých betonových směsí 

Betonáže byly provedeny totožným způsobem jako v předešlých případech. 

Směs kameniva byla v první fázi zamíchána společně se „složkovou vodou“ v množství 

8 % z celkového hmotnostního podílu umělého kameniva. Následně byla přidána dávka 

daného druhu cementu a v poslední fázi záměsová voda společně s plastifikační a 

provzdušňující přísadou, tak aby bylo docíleno stupně sednutí v rozmezí 50-80 mm. 

Směs se ve všech případech po zamíchání a následné zkoušce konzistence 

chovala méně plasticky a vykazovala vyšší náchylnost k segregaci, nežli v případě 

částečné náhrady umělého kameniva. I přes tuto skutečnost se podařilo za daných 

podmínek vytvořit požadovanou směs a další jemné podíly nebyly do záměsi přidávány. 

 

Parametry betonů 

V průběhu jednotlivých časových období byly provedeny zkoušky zaměřené na 

vybrané vlastnosti jednotlivých druhů betonů. Jak již bylo uvedeno, předmětem pracovní 

etapy bylo posoudit vliv úplné náhrady přírodního kameniva umělým. 

Objemové hmotnosti se vlivem úplné náhrady nepatrně snížily. Tato situace je 

dána tím, že drobné frakce hlušiny vykazují z hlediska sypných hmotností podobné 

vlastnosti jako přírodní kamenivo. 

Zajímavých výsledků bylo dosaženo v případě zkoušek zaměřených na pevnosti 

v tlaku. Sedmidenní pevnosti se u vybraných tříd pohybovaly v rozmezí 42-50 MPa. Při 

srovnání s betony „CH“, jejichž vlastnosti byly řešeny v rámci poslední pracovní etapy, 

jsou tyto hodnoty řádově o 10-35 % vyšší. U nejvyšších rozdílů bylo dosaženo v případě 

pevnostní třídy C20/25. Naopak velmi podobné hodnoty byly naměřeny u betonů třídy 

C30/37. Obdobná situace nastala v případě pevností po 28 dnech normového zrání. 

V tomto případě byly u nejnižší sledované třídy hodnoty ve srovnání s betonem 

s částečnou náhradou vyšší až o 25 %. Tím došlo i na situaci, kdy u nižší návrhové 

pevnosti betonu bylo dosaženo vyšších pevností než v případě betonů o třídě vyšší. 

V ostatních případech se hodnoty příliš nelišily.  
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Důležité je upozornit zejména na jednu velmi zásadní informaci, která je zřejmá 

z grafického přehledu zaměřeného na pevnosti v tlaku v rámci vybraných časových 

období (Obrázek 63). U dvou tříd s úplnou náhradou kameniva došlo k nepatrnému 

poklesu pevností po 360 dnech zrání. Z tohoto důvodu je zapotřebí provést další 

zkoušky, které poukáží na další vývoj pevností a stanovení závěru, zda je zapotřebí se 

touto situací v další náplni podrobněji zabývat. 

 
Obrázek 63 - Pevnost v tlaku po 7, 28, 90 a 360 dnech zrání u betonu s úplnou náhradou 

plniva umělým kamenivem 

Při vzájemném porovnání vybraných receptur betonů je možné vypozorovat, že 

opět největší nárůst pevností (až 30 %) v období 7-28 dní byl zaznamenán u nejnižší 

třídy tedy XCH 20/25. V ostatních případech se jednalo o rozmezí 15-20 %. Důležité je 

dále říci, že u vyšších pevnostních tříd je po 7 dnech dosahováno pevností v tlaku, a to 

až ve výši 85 % z 28 denních pevností. Nárůst pevnosti v tlaku v rámci jednotlivých 

období je možné vypozorovat z následujících grafických přehledů (Obrázek 64 a 

Obrázek 65). 
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Obrázek 64 - Nárůst pevností v tlaku v rozmezí 7-28 dní u betonů s úplnou náhradou 

umělým kamenivem 

 
Obrázek 65 - Nárůst pevností v tlaku v rozmezí 28-90 dní u betonů s úplnou náhradou 

umělým kamenivem 
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Další sledovanou vlastností byl stejně jako v předchozím případě statický modul 

pružnosti v tlaku. Vlivem úpravy nedošlo v tomto případě po 28 a 90 dnech zrání ke 

snížení ani zvýšení hodnot, avšak při dlouhodobém zrání betonu došlo ke zvýšení 

v rozsahu do 10 %. V tomto případě se hodnoty modulu pružnosti pohybovaly při  

hranici 23 GPa. 

 
Obrázek 66 – Statický modul pružnosti v tlaku po 28, 90 a 360 dnech zrání u betonu s 

umělým kamenivem 
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Nejmenších rozdílů bylo dosaženo při zkouškách pevnosti v tahu ohybem, u 

betonu třídy C30/37 došlo však k výraznějšímu nárůstu, a to až o 30 %, u ostatních tříd 

tato situace zaznamenána nebyla. Pevnosti v tahu se po 28 dnech se pohybovaly 

v poměrně úzkém rozmezí 4,42-4,71 MPa, další naměřené hodnoty jsou zřejmé 

z následujícího přehledu (Obrázek 67). 

 
Obrázek 67 - Pevnost v tahu ohybem po 28, 90 a 360 dnech zrání u betonu s umělým 

kamenivem 

 

Posouzení mrazuvzdornosti – nedestruktivní metoda 

Mrazuvzdornost betonu s úplnou náhradou byla v tomto případě posuzována 

pouze na základě nedestruktivního testování. Zkoušení bylo provedeno opět  

po 25, 50, 75 a 100 cyklech. Výsledkem je opět grafický přehled (Obrázek 68), který 

velmi přehledně poukazuje na to, k jak zásadním změnám došlo ve struktuře betonů.  

Z výsledků je opět zřejmé, že ani úplná náhrada přírodního kameniva, která 

zapříčinila horší zpracovatelnost, vlivem nižšího obsahu jemných podílů, nezhoršila 

s ohledem na možnost využití betonu v podmínkách s cyklickými procesy zmrazování a 

rozmrazování jeho parametry. Výsledky naopak opět poukázaly na skutečnost, že 

vlivem cyklického zmrazování dochází v průběhu zrání betonu naopak k pozvolnému 

nárůstu sledovaných hodnot. 
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Obrázek 68 - Posouzení mrazuvzdornosti betonů s umělým kamenivem - Dynamický 

modul pružnosti - plná náhrada 

Shrnutí 

Výsledky, které přinesla tato doplňující pracovní etapa, lze shrnout následujícím 

způsobem. Do programu prací jako náhrada drobného kameniva byla vybrána  

frakce 1-4 mm. Tento zásah se při betonážích projevil dle očekávání zhoršenou 

zpracovatelností a je vhodné jemné podíly nahradit jiným způsobem. I přes tyto 

skutečnosti se podařilo vytvořit betonové směsi požadovaných konzistencí, takovým 

způsobem, aby bylo možné porovnat i další vlastnosti betonů získané v přechozí 

pracovní etapě. 

Objemové hmotnosti betonů se ve vzájemném porovnání příliš nelišily, pevnosti 

betonů s vypalovanou černouhelnou hlušinou, lze touto úpravou i zvýšit. V tomto 

případě se jednalo zejména o recepturu třídy C20/25, kdy se hodnoty ve srovnání 

s částečnou náhradou přírodního kameniva zvýšily z 38 MPa na 52 MPa. Všeobecně lze 

říci, že úplnou náhradu přírodního kameniva, ve srovnání s částečnou, která byla 

předmětem předchozí náplně, je možné považovat s ohledem na výsledné pevnosti za 

velmi vhodnou.  

Při zkouškách zaměřených na modul pružnosti nebylo dosaženo zásadních 

odlišností. Opět byla prokázána skutečnost, že u nového druhu betonu lze s ohledem na 
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použitý druh kameniva očekávat podobné hodnoty, jako v případě lehkých betonů, tedy 

pod hranicí 26 GPa. 

V případě ohybových pevností se úplná náhrada téměř neprojevila. Pevnost 

v tahu ohybem se v rámci vybraných tříd betonů pohybovala v rozmezí 4,4-4,7 MPa  

po 28 dnech zrání. 

 Zkoušky zaměřené na prokázání odolnosti navržených betonů s umělým 

kamenivem proti střídajícím se podmínkám zmrazování a rozmrazování potvrdily 

z tohoto hlediska velmi dobré výsledky betonů. I v tomto případě došlo na situaci, že 

dynamický modul pružnosti v tahu a tlaku, se po 100 cyklech zvýšil řádově o 1-3 %.  

Z celkového hlediska však může být možnost využití drobných frakcí 

vypalovaných černouhelných hlušin v betonech složitá. I přes skutečnost, že v řadě 

případů přispělo její využití ke zlepšení výsledných vlastností, její produkce nebude 

patrně s ohledem na parametry vypalované vsázky nikdy příliš vysoká. 

4.4.3 Betony s přírodním kamenivem  

V rámci této pracovní části byly vyrobeny betony vybraných receptur 

s přírodním kamenivem. Podetapa je provedena takovým způsobem, aby mohly být 

jednotlivé parametry a vlastnosti betonů s přírodním kamenivem porovnány s výsledky 

získané ve dvou předcházejících částech této etapy.  

V rámci prováděných činností byly vyrobeny betony stejných tříd jako v případě 

částečné náhrady kameniva, tedy: C8/10, C12/15, C20/25, C25/30, C30/37 a C35/45. 

Dosažené výsledky a jejich porovnání jsou jednou z nejdůležitějších částí této práce. 

Získané poznatky poukáží na hlavní rozdíly mezi oběma druhy betonů. 
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Receptury navržených betonů 

Receptury jsou v tomto případě opět označeny příslušnými pevnostními 

kategoriemi bez příslušné identifikace prostředí, v tomto případě s indexem „PK“.  

 

Tabulka 22 - Složení betonových směsí s přírodním kamenivem - 1/2 

  PK35/45 PK30/37 PK25/30 

 Složení kg/m3 kg/m3 kg/m3 
Cement CEM I 42,5R 420 420 390 
Přírodní kamenivo Bratčice 0-4 mm 665 635 730 
Uhelná hlušina Darkov 4-8 mm 100 255 255 
Uhelná hlušina Darkov 8-16 mm 900 820 755 
Příměs Popílek Otrokovice 0 0 0 
Plastifikátor SIKA ViscoCrete-3088 CZ 2,52 3,57 3,4 
Provzdušnující 
přísada 

SIKA Fro-V10 0,17 0,35 0,33 

Záměsová voda - 171 169 174 
 

Tabulka 23 - Složení betonových směsí s přírodním kamenivem - 2/2 

  PK20/25 PK12/15 PK8/10 

 Složení kg/m3 kg/m3 kg/m3 
Cement CEM II/B-S 32,5R 350 235 195 
Přírodní kamenivo Bratčice 0-4 mm 780 805 865 
Uhelná hlušina Darkov 4-8 mm 275 230 230 
Uhelná hlušina Darkov 8-16 mm 785 780 775 
Příměs Popílek Otrokovice 0 80 80 
Plastifikátor SIKA ViscoCrete-3088 CZ 3,65 2,12 1,75 
Provzdušnující 
přísada 

SIKA Fro-V10 0,00 0,00 0,00 

Záměsová voda - 173 206 220 
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Betonáž a vlastnosti čerstvých betonových směsí 

Směs drobného a hrubého kameniva byla promíchána v míchacím zařízení za 

současného dávkování příslušného typu cementu, popřípadě příměsi. Do takto 

připravené záměsi byla společně s použitými typy přísad dávkována záměsová voda. 

S ohledem na možnost porovnání parametrů jednotlivých druhů betonů s předešlými 

pracovními etapami byla dávka vody přidávána opět v takovém množství, aby směs 

vykazovala pokud možno srovnatelný stupeň sednutí, jako v předešlých případech. 

Ve srovnání s parametry čerstvých betonových směsí s novým druhem umělého 

kameniva byla v tomto případě záměs lépe plastická beze známek segregace. Lepší 

zpracovatelnost se projevila zejména zkrácenou dobou při hutnění.  

Přídavek záměsové vody byl ve srovnání s betony s lehkým kamenivem v rámci 

všech receptur téměř totožný, místy nepatrně nižší.  

Vzorky betonů byly po 24 hodinách odformovány a uloženy po dobu 28 dní do 

vlhkého prostředí.  

 

Parametry betonů 

Rozsah provedených prací byl v tomto případě totožný s pracovní etapou 

zaměřenou na možnost částečné a úplné náhrady přírodního kameniva. Do 

harmonogramu prací byly zařazeny zkoušky pevnosti v tlaku (7, 28, 90 a 360 dní), 

statického modulu pružnosti v tlaku a ohybové pevnosti (28, 90 a 360 dní), 

mrazuvzdornosti a objemové hmotnosti. Výsledky jsou uvedeny v následující části. 

Objemové hmotnosti prostých betonů se v tomto případě pohybovaly kolem 

hranice 2300 kg/m3. Ze vzájemného porovnání obou druhů betonů, které je předmětem 

následujícího grafického přehledu je zřejmé, že částečnou náhradou přírodního 

kameniva lze v rámci sledovaných tříd snížit hmotnost betonů o 10-20 %. 
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Obrázek 69 - Objemová hmotnost betonů s přírodním kamenivem po 28 dnech zrání 

 Jak je možné vypozorovat z grafických přehledů zaměřených na nárůst pevnosti 

v tlaku v rámci jednotlivých období (Obrázek 70), je situace v rozmezí 7-28 dní velmi 

podobná jako v případě betonů s umělým kamenivem. Zatímco velmi kvalitní betony 

s vysokými návrhovými pevnostmi vyzrávaly pomaleji, v případě betonů nižších 

kvalitativních parametrů byl nárůst ve sledovaném období až 80 %. V dalším průběhu, 

tedy po 28 dnech, byla situace odlišná. Zatímco v případě nového druhu betonu s 

lehkým umělým kamenivem se pevnosti u vyšších tříd dále zvyšovaly, u betonů 

s kamenivem přírodním již nikoli. U méně kvalitních betonů byl v obou případech 

nárůst pevností obdobný.  
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Obrázek 70 - Nárůst pevností v tlaku betonů s přírodním kamenivem v rozmezí 7-28 dní 

 

Obrázek 71 - Nárůst pevností v tlaku v rozmezí 28-90 dní u betonů s přírodním 
kamenivem 
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Pevnosti v tlaku v jednotlivých stádiích zrání u betonů s přírodním kamenivem 

jsou znázorněny na následujím grafu (Obrázek 72). Ve většině případů byla návrhová 

pevnost v tlaku opět překročena již po 7 dnech zrání. Pevnosti v tlaku se po 28 dnech u 

betonů PK20/25 a vyšších pohybovaly v poměrně nízkém rozmezí nad hranicí 60 MPa. 

Nejen z těchto uvedených skutečností lze konstatovat, že dodané receptury jsou z velké 

části značně předimenzovány.  

 
Obrázek 72 - Pevnost v tlaku po 7, 28, 90 a 360 dnech zrání u betonu s přírodním 

kamenivem 
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U betonů s černouhelnou hlušinou (CH) je možné vysledovat rychlejší nárůst 

pevností s ohledem na danou pevnostní třídu. Tato situace, jak již bylo uvedeno, u 

prostého betonu (PK) nenastala. V případě návrhových tříd C12/15 a C30/37 bylo 

dosaženo v obou případech srovnatelných výsledků. Obecně však lze říci, že  u betonů 

s přírodním kamenivem  (u vyšších pevnostních tříd) jsou pevnosti o 5-15 % vyšší. Tyto 

a další rozdíly je možné vypozorovat z následujícího (Obrázek 73). 

 

 
Obrázek 73 - Porovnání pevnosti v tlaku u betonu s umělým a přírodním kamenivem po 

28 dnech zrání 

 

Další sledovanou vlastností byl statický modul pružnosti v tlaku. U betonů 

s přírodním kamenivem se hodnoty běžně pohybují nad hranicí 30 GPa. Stejně jako 

v předchozím případě byl tento parametr orientačně sledován i u nejnižších tříd. U 

betonu PK12/15 bylo dosaženo po 28 dnech hranice 25 GPa. Hodnoty statického 

modulu pružnosti nejen v tomto případě úzce souvisí s pevností v tlaku, tato závislost je 

zřejmá z grafického přehledu (Obrázek 74), byly naměřeny hodnoty v poměrně úzkém 

rozsahu 30-33 GPa po 28 dnech zrání. V průběhu další fáze hydratace již k zásadním 

změnám nedošlo. 
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Obrázek 74 - Statický modul pružnosti v tlaku po 28, 90 a 360 dnech zrání u betonu s 

přírodním kamenivem 

 

Porovnání statických modulů pružnosti obou druhů betonů jsou předmětem 

následujícího přehledu (Obrázek 75). U betonů s vypalovanou černouhelnou hlušinou je 

zapotřebí počítat s tím, že nový druh betonu z umělého kameniva nemůže s ohledem na 

vlastní parametry plniva odolávat vzniku trvalých deformací, tak jako je tomu u betonů 

s přírodním kamenivem. Lze konstatovat, že u kvalitních betonů s novým druhem 

kameniva se statické moduly pružnosti v tlaku budou pohybovat mezi 21-26 GPa. 
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Obrázek 75 - Porovnání statického modulu pružnosti v tlaku po 28 dnech zrání 

 

Z grafického přehledu (Obrázek 76) zaměřeného na pevnost v tahu ohybem po 

28, 90 a 360 dnech je možné vypozorovat několik skutečností. Jednou z nich je situace, 

která nastala jak u pevnosti v tlaku, tak i v případě statického modulu pružnosti. Ve 

velké míře se zde projevila závislost mezi pevností v tahu ohybem a pevností v tlaku. 

Ohybové pevnosti po 28 dnech se i v tomto případě pohybovaly v poměrně úzkém 

rozmezí (5,0-6,0 MPa). Jen v případě nejvyšší třídy došlo k jisté nesrovnalosti, kdy byly 

naměřeny hodnoty se střední hodnotou 5,0 MPa. 

V následujícím období, až do 90 dní, se pevnosti dále zvyšovaly a to v poměrně 

širokém rozsahu 15-45 %. K největšímu nárůstu došlo při třídě C20/25, u vyšších 

pevnostních tříd se jednalo o zvýšení v rozsahu 15-18 %.  
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Obrázek 76 - Pevnost v tahu ohybem po 28, 90 a 360 dnech zrání u betonu s přírodním 

kamenivem 

V následném grafickém přehledu (Obrázek 77) je možné porovnat výsledky 

dosažené jak v případě betonů s umělým, tak přírodním kamenivem. Pevnosti v tahu 

ohybem jsou v případě betonů s umělým kamenivem o 10 % v ojedinělých případech až 

o 20 % nižší. Po 90 dnech zrání již rozdíly mezi jednotlivými druhy betonů nejsou 

patrné. 

 
Obrázek 77 - Porovnání pevnosti v tahu ohybem po 28 dnech zrání 
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Posouzení mrazuvzdornosti 

Mrazuvzdornost byla i v tomto případě posuzována jak na základě 

destruktivních, tak nedestruktivních zkoušek, kdy zkoušky mrazuvzdornosti byly 

provedeny na betonech po 90 dnech zrání.  

 

Posouzení mrazuvzdornosti – mechanické vlastnosti 

Jak již bylo uvedeno, k posouzení mrazuvzdornosti prostého betonu bylo v tomto 

případě využito zkoušek z oblasti destruktivního testování, tedy pevnosti v tahu ohybem 

a statického modulu pružnosti v tlaku.  Zkoušky byly provedeny v rámci pevnostních 

tříd C25/30, C30/37 a C35/45. Výsledky jsou prezentovány následujícím způsobem 

(Obrázek 78).  

 
Obrázek 78 - Posouzení mrazuvzdornosti betonů s přírodním kamenivem - pevnost v 

tahu ohybem 
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Obrázek 79 - Posouzení mrazuvzdornosti betonů s přírodním kamenivem – statický 

modul pružnosti v tlaku 

Při porovnání obou typologicky odlišných zkoušek je možné vysledovat, jistou 

anomálii. U betonů tříd C25/30 a C30/37 došlo po 100 zmrazovacích cyklech ke snížení 

mechanické odolnosti, avšak u zkoušky, která sleduje pružné charakteristiky betonů, 

došlo ve všech případech ke zvýšení hodnot. Mrazuvzdornost betonu byla v tomto 

případě s jistotou prokázána pouze u třídy C35/45. 

 

Posouzení mrazuvzdornosti – nedestruktivní metoda 

 
Obrázek 80 - Posouzení mrazuvzdornosti betonů s přírodním kamenivem - pevnost v 

tahu ohybem 

32800 30200
34400

38600 35200
39000

0

10000

20000

30000

40000

50000

PK25/30 PK30/37 PK35/45

E
c9

0
[M

Pa
]

Označení betonu

Statický modul pružnosti v tlaku u betonů s přírodním 
kamenivem po 90 dnech zrání - před a po zmrazování

Ec,90 0 cykl. Ec,90 100 cykl.

25 cyklů 50 cyklů 75 cyklů 100 cyklů
PK45 2,0% 3,5% 5,2% 6,8%
PK37 -0,3% 2,4% 2,5% 3,2%
PK30 0,4% 3,1% 2,6% 3,4%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Zm
ěn

a 
E

br
[%

]

Počet zmrazovacích cyklů

Změna dynamického modulu pružnosti v rámci 
jednotlivých zmrazovacích cyklů u betonů s přírodním 

kamenivem

PK45

PK37

PK30



ETAPA III. POROVNÁNÍ BETONŮ S UMĚLÝM A PŘÍRODNÍM KAMENIVEM  125 
 

 

 

S ohledem na výsledky prezentované v grafickém přehledu (Obrázek 80) je 

zřejmé, že v tomto případě nedošlo k narušení struktury vlivem střídavého působení 

kladných a záporných teplot. Vzhledem k nedestruktivní povaze zkoušek bylo možné 

tento parametr sledovat i v rámci dílčích zmrazovacích cyklů. Hodnoty dynamických 

modulů pružnosti se stejně jako u betonů s umělým kamenivem v průběhu cyklování 

postupně zvyšovaly, řádově až o 6 %. Z hlediska nedestruktivního zkoušení lze v tomto 

případě potvrdit odolnost betonů proti působení mrazu, avšak s ohledem výsledky 

dosažené při destruktivních zkouškách bude zapotřebí tuto situaci dále ověřit.  

 

Shrnutí 

Objemové hmotnosti betonů s přírodním kamenivem se pohybovaly dle 

předpokladů při hranici 2300 kg/m3, kdy nejnižších hodnot bylo dosaženo při nižších 

třídách. Při v praxi velmi často užívané třídě betonu C20/25 bylo dosaženo nejvyšších 

hodnot. Nejvyšší nárůst pevností v rozmezí 7-90 dní byl zaznamenán u nižších tříd, tato 

situace je spojena zejména s tím, že vyšší třídy dostatečně zhydratovaly již v první fázi, 

tedy v období 0-7 dní. Z hlediska dosažených hodnot je zapotřebí říci, že třídy  

C20/25-C30/37 jsou značně předimenzovány, avšak i přes tuto skutečnost je možné 

v následující části vyvodit velmi důležité poznatky. 

Statický modul pružnosti po 28 dnech zrání se od třídy C20/25 výše, pohyboval 

nad hranicí 30 GPa, U nižších tříd v rozmezí 18-25 GPa. I pevnost v tahu ohybem se 

výrazně lišila rozhraním třídy C20/25, u kvalitnějších betonů se hodnoty těchto pevností 

pohybovaly nad hranicí 5 MPa. 

Odolnost betonu proti působení cyklického zmrazování a rozmrazování nebyla 

prokázána při zkoušce pevnosti v tahu ohybem u tříd C25/30 a  

C30/37, avšak při stanovení statického modulu pružnosti v tlaku ano. Z hlediska 

nedestruktivního zkoušení všechny třídy betonů vyhověly. Z hlediska zjištěných 

nesrovnalostí bude daná situace předmětem dalšího sledování a zkoušky budou 

opakovány. 

  



ETAPA III. POROVNÁNÍ BETONŮ S UMĚLÝM A PŘÍRODNÍM KAMENIVEM  126 
 

 

 

4.4.4 Závěrečné shrnutí III. pracovní etapy 

Jedním z hlavních cílů této etapy bylo na základě rozsáhlých betonářských 

zkoušek získat poznatky, které bude možné využít při vzájemném porovnání betonů 

s přírodním a novým druhem umělého kameniva.  

Počáteční fáze, tedy zpracovatelnost jednotlivých směsí byla nejvíce ovlivněna 

rozdílnou pórovitostí a tvarem zrn. Lepší zpracovatelnosti bylo dosaženo při betonážích 

s přírodním kamenivem, avšak rychlá a ne příliš vysoká nasákavost umělého kameniva 

se s výhodou uplatnila při samotném zrání betonu. 

Objemové hmotnosti jednotlivých betonů se lišily dle použitého druhu umělého 

kameniva, i při této pracovní náplni bylo prokázáno, že použitím upravených 

černouhelných hlušin při výrobě betonu dojde ke snížení výsledné objemové hmotností 

řádově o 15 %. Objemové hmotnosti betonů s tepelně upravenou černouhelnou hlušinou 

se i v tomto případě nejčastěji pohybují na hranici lehkých a prostých betonů. 

U betonů s přírodním kamenivem bylo ve většině případů dosaženo vyšších 

pevností v tlaku. Tento rozdíl byl nejvíce patrný v období po 28 dnech zrání, avšak 

v průběhu dalšího období se postupně snižoval. Tuto situaci lze vysvětlit tím, že umělé 

kamenivo obsahuje jistý podíl popelovin, které se v průběhu zrání uplatňují jako 

pucolánová přísada a dochází tak k pomalejší hydrataci za vzniku C-S-H gelů ve 

struktuře betonu. 

Statický modul pružnosti rozděluje tyto dvě oblasti betonů nejvíce. Hodnoty 

tohoto parametru se u betonů s umělým kamenivem pohybují při oblasti lehkých betonů, 

tedy běžně pod hranicí 25 GPa, je to dáno strukturou kameniva, která není schopna 

v dostatečné míře odolávat vzniku trvalých deformací. Z tohoto hlediska bude u tohoto 

druhu betonu hrát největší roli dostatečné množství a kvalita cementového tmele. 

Velmi důležitou charakteristikou betonů je ohybová pevnost. Lehké betony 

v porovnání s prostými běžně vykazují výrazněji nižší hodnoty. Vliv použitého druhu 

umělého kameniva nebyl v tomto případě tak zásadní, v některých případech byly 

hodnoty pevnosti stanovené v tahu ohybem srovnatelné.  

Důležitou částí pracovní etapy bylo stanovení a vzájemné porovnání odolnosti 

betonů vystavených cyklickému zmrazování a rozmrazování. Z výsledků je však patrné, 

že všechny sledované třídy betonů s umělým kamenivem vyhověly jak destruktivnímu, 

tak nedestruktivnímu testování. Z tohoto hlediska je možné konstatovat, že z nového 

druhu umělého kameniva lze bez problémů vyrábět mrazuvzdorné betony. 
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V jedné z částí této pracovní náplně byla také posuzována možnost úplné 

náhrady plniva umělým kamenivem. Tato skutečnost se negativně projevila zejména 

v první fázi a to zhoršením zpracovatelnosti čerstvé směsi. Využitím úplné náhrady se 

však v některých případech pevnosti v tlaku, v porovnání s betony s částečnou náhradou 

výrazněji zvýšily. Sledovaná náhrada se z hlediska vzniku trvalých deformací 

neprojevila, z hlediska posouzení mrazuvzdornosti bylo zaznamenáno nepatrné zlepšení. 

Z hlediska zpracovatelnosti čerstvé směsi je situace s možností využití drobných 

frakcí vypalovaných černouhelných hlušin složitá. I přes skutečnost, že její přítomnost 

v betonech v řadě případů přispěla ke zlepšení výsledných parametrů, její produkce 

nebude, jak již bylo dříve uvedeno příliš vysoká a její využití může být z tohoto hlediska 

obtížné. 

 



ETAPA IV. MOŽNOST SPECIFICKÉHO VYUŽITÍ NOVÉHO DRUHU BETONU  128 
 

 

 

4.6 Etapa IV. Možnost specifického využití nového druhu betonu 

Předmětem této pracovní etapy bylo posoudit specifické vlastnosti nového druhu 

betonu a porovnat je s různými druhy referenčních vzorků. Základní myšlenkou, která 

vznikla zejména s ohledem na absolutní novost řešené problematiky, bylo ověřit silné a 

slabé stránky nového druhu umělého kameniva a betonů z nich vyrobených. 

Jak již bylo uvedeno dříve, černouhelné hlušiny obsahují mimo celé řady 

nestabilních jílových minerálů, také velké procento spalitelných látek. Na základě toho 

není možné tuto surovinu využít při řadě aplikací. Vezmeme-li v úvahu, že umělé 

kamenivo ze spékaných černouhelných hlušin je vyráběno při teplotách nad 1100 °C, 

jílové minerály přechází do stabilní formy, obdobně jako je tomu v keramickém odvětví. 

Dále při výpalu dochází k výraznému snížení obsahu kyselinotvorných prvků hluboko 

pod bezpečnou mez, což je důležité zejména v případě aplikací kameniva jako plniva do 

betonu. 

Tyto důležité skutečnosti byly následně zapracovány do programu pracovní 

etapy. Cílem bylo v první fázi ověřit, zda částice nespáleného uhlíku obsažené v umělém 

kamenivu, respektive jeho porozita negativně neovlivňují parametry betonu z hlediska 

případné vnitřní a povrchové karbonatace. Ve druhé fázi bylo naopak úkolem posoudit, 

do jaké míry se vysokoteplotní proces výroby kameniva uplatní při působení vysokých 

teplot na strukturu betonů. 

S ohledem na dosavadní legislativu a technickou literaturu byly při většině 

postupů a zkoušek uplatněny logické postupy a zásady plynoucí z obdobných aplikací. 

4.6.1 Zkouška urychlené karbonatace betonu v prostření 98 % CO2 

Vzhledem k povaze a chemickému složení černouhelných hlušin byla do 

programu praktické části zahrnuta zkouška urychlené karbonatace betonu. Nejedná se o 

normovaný či certifikovaný technologický postup, ale o zkoušku, která byla v nedávné 

době navržena kolektivem Ústavu stavebního zkušebnictví VUT v Brně. V běžné 

laboratorní praxi se využívá postupu, kdy slabě koncentrovaný plyn CO2 působí na 

povrch zkoušeného tělesa po poměrně dlouhou dobu a poté je měřena hloubka 

zkarbonatované vrstvy.  

Použitý postup v této části pracovní etapy naopak využívá silně koncentrovaného 

plynu CO2 (98 %), který v poměrně krátkém časovém horizontu umožňuje sledovat 
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rozdíly mezi jednotlivými vzorky. Cílem této praktické části bylo stanovit jakým 

způsobem a jak rychle dochází k degradaci povrchové vrstvy betonu vlivem silně 

koncentrovaného plynu CO2 a následně posoudit, zda u betonu s vypalovanou 

černouhelnou hlušinou nedochází k rychlejšímu procesu ať už vnitřní, nebo vnější 

karbonatace. 

 

Postup prací: 

Pro ověření byly vybrány dvě pevnostní třídy betonů. Po prvotním ošetření a 

vyzrání po dobu 28 dní ve vlhkém prostředí byly vzorky vysušeny a uloženy do 

koncentrovaného prostředí CO2 (98 %). Po vybraných časových intervalech byla 

jednotlivá zkušební tělesa v příčném směru rozlomena a na jejich povrch byl nanesen 

indikační roztok fenolftaleinu. Na základě toho byla u jednotlivých zkušebních těles (na 

40 místech) změřena hloubka zkarbonatované vrstvy. Její průměrná hodnota byla dále 

porovnána s ostatními zkoušenými vzorky a na základě získaných výsledků byl zvolen 

časový úsek pro další zkoušení. Tímto pracovním postupem byly prováděny zkoušky po 

dobu 126 dní. Pracovní postup i metodika byla čerpána z norem ČSN EN 14630 a  

ČSN EN 13295. 
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Výsledky prací: 

Vyhodnocení pevnostní třídy C20/25 

 
Legenda:  

CH25 – beton třídy C20/25 s černouhelnou hlušinou,  

PK25 - beton třídy C20/25 s umělým kamenivem. 

Obrázek 81 - Posouzení hloubky karbonatace v závislosti na počtu dní v 98% CO2 

V průběhu sledovaného období byly postupně z koncentrovaného prostředí 

odebírány vzorky, které sloužily k posouzení hloubky karbonatace. Ze získaných hodnot 

byl vytvořen grafický přehled (Obrázek 81), který vyjadřuje závislost mezi hloubkou 

zkarbonatované vrstvy na době působení vysoce koncentrovaného CO2 u betonu třídy 

C20/25. V případě vzorku CH25 bylo dosaženo nepatrně horších výsledků. Přibližně po 

50 dnech byla hloubka zkarbonatované vrstvy u vzorku CH25 4,5 mm, v případě betonu 

s přírodním kamenivem (PK25) téže třídy 3 mm. Po 126 dnech již hloubka degradované 

vrstvy betonu s novým druhem umělého kameniva činila 10,5 mm a u běžného betonu 

téměř 9 mm. Ze získaných výsledků vyplynul závěr, že mezi vzorky betonů CH25 a 

PK25 nebylo z tohoto hlediska dosaženo zásadních rozdílů. Vzhledem k informacím, 

které poskytuje norma ČSN EN 13295, jsou tyto rozdíly způsobeny právě vlivem pórů 

v použitém druhu kameniva. Dále je možné ze získaných hodnot vypozorovat téměř 

lineární charakter právě mezi dobou působení 98 % CO2 a hloubkou karbonatace, a to až 

do doby 126 dní po kterou měření probíhalo. 
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Obrázek 82 - Karbonatace - stav vzorku 
CH25 po 33 dnech v 98 % CO2 - umělé 

kamenivo 

Obrázek 83 - Karbonatace - stav vzorku 
PK25 po 33 dnech v 98 % CO2 – přírodní 

kamenivo 

                
Obrázek 84- Karbonatace - stav vzorku 

CH25 po 128 dnech v 98 % CO2 – umělé 
kamenivo 

Obrázek 85 - Karbonatace - stav vzorku 
PK25 po 128 dnech v 98 % CO2 – 

přírodní kamenivo 

Výsledky, které byly dosaženy v rámci zkoušení vzorků CH30 a PK30, nejsou 

v tomto případě předmětem grafického znázornění. V obou případech působící agresivní 

plyn nezapříčinil okem pozorovatelnou degradaci, na základě které by bylo možné 

graficky posoudit rozdíly mezi jednotlivými druhy betonů. Karbonatace nebyla v tomto 

případě zaznamenána. 

Na základě získaných informací lze potvrdit, že nejdůležitější roli při karbonataci 

betonu má kvalita cementového tmele. Vliv pórovitého kameniva se tedy při této 

zkoušce neprojevil, což samozřejmě koresponduje s kvalitou a třídou zkoušených 

betonů.  
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Níže je uvedena fotodokumentace vzorků betonů třídy C25/30 (CH30, PK30) 

vystavených agresivnímu plynu po dobu 128 dní (Obrázek 86, Obrázek 87). 

 

          
Obrázek 86 - Karbonatace - stav vzorku 
CH30 po 128 dnech v 98 % CO2 – umělé 

kamenivo 

 

Obrázek 87 - Karbonatace - stav vzorku 
CH30 po 128 dnech v 98 % CO2 – umělé 

kamenivo 

 

Shrnutí 

Zvolením těchto dvou receptur betonů se nám podařilo najít pomyslné rozmezí 

mezi betonem, který může poměrně rychle degradovat vlivem působení agresivního 

plynu CO2, a betonem, který těmto účinkům naopak velmi dobře odolává. Ze zde 

uvedených výsledků vyplývá, že zásadní vliv na odolnost betonové vrstvy proti 

působení uvedeného agresivního plynu má kvalita cementového tmele. Vliv použitého 

druhu pórovitého kameniva neměl na hloubku karbonatace zásadnější vliv. Ze získaných 

informací vyplývá, že z nového druhu umělého kameniva z vypalovaných 

černouhelných hlušin lze ze sledovaného hlediska vyrobit velmi kvalitní betony.  

S ohledem na dosažené výsledky se nepředpokládá, že by nepatrný (zbytkový) 

obsah uhlíku výrazněji zvyšoval náchylnost k postupné vnitřní karbonataci. 
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4.6.2 Porovnání fyzikální a mechanické odolnosti nového druhu betonu při 
teplotním zatěžování 

Řešení problematiky zaměřené na možnost zpracování černouhelných hlušin 

formou samovýpalu přineslo myšlenku využití nového druhu kameniva jako 

žáruvzdorného plniva do betonu. Jak již bylo uvedeno dříve, teploty při procesu výroby 

kameniva ze spékaných černouhelných hlušin se pohybují kolem hranice 1300 °C, celá 

řada nestabilních jílových minerálů je přeměněna do stabilní formy (mullit, cristobalit, 

amfibol, spinel, apod.). To dává novému produktu vyšší perspektivu využití zejména 

v konstrukcích, které by mohly být v budoucnu vystaveny vysokým teplotám. 

Do programu prací byla zařazena část, která je zaměřena na vlastní postupy při 

porovnání fyzikálních a fyzikálně mechanických vlastností různých druhů kompozitů 

právě při těchto podmínkách.  

Pro provádění této praktické části byly v první fázi navrženy jednotné postupy 

prací a zkoušek, které vyplynuly především z možností přístrojového a dalšího 

vybavení. Vzhledem k dostupnosti poměrně malého pecního modulu byla do programu 

prací zařazena výroba trámců 40×40×160 mm jako zkušebních těles. Tato skutečnost 

také limitovala maximální zrno plniva v navržených recepturách na 8 mm. S ohledem na 

řešenou problematiku a zvolený rozsah zkoušek byl zvolen celkový počet vyrobených 

trámců na 18 kusů. Do programu bylo vybráno celkem pět zkušebních záměsí, dvě 

z nich jako referenční a zbývající tři jako ověřované. Cílem prací bylo především 

vhodně zvolit vhodné referenční vzorky. Zcela záměrně byla jako referenční vzorek 

vybrána směs křemičitého písku, portlandského cementu a vody dle normy  

ČSN EN 196-1 pro zkoušení pevnosti cementu. Ta měla poukázat především na 

problematiku odolnosti tohoto kompozitního materiálu při vysokých teplotách. Jako 

druhý referenční vzorek byl zvolen materiál, který by měl v daných podmínkách 

prokázat dobrou odolnost. Jedná se o žárobetonovou směs, která dle výrobce splňuje 

požadavky na odolnost teplotám až do 1250 °C. 
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Použité receptury: 

Jak již bylo uvedeno dříve, hlavním cílem této pracovní části bylo posoudit 

výhodnost použití vypalovaných černouhelných hlušin jako kameniva do betonů, které 

by mohly být v rámci jejich životnosti vystaveny účinkům vysokých teplot. Z tohoto 

důvodu byla navržena a potřebným způsobem upravena betonová směs obsahující toto 

plnivo. Souběžně s tím byly zajištěny další dvě ověřované betonářské zkušební záměsi. 

Jedna z nich reprezentuje oblast běžně vyráběných betonů s přírodním kamenivem, a 

druhá oblast lehkých betonů s použitím kameniva ze spékaných popílků. 

 

Složení jednotlivých směsí je následující: 

 

Označení záměsi: ŽB1250 - žárobetonová směs do teplot 1250 °C 
 

Tabulka 24 - ŽB1250 - žárobetonová směs do teplot 1250 °C – sležení 

Příměs/přísada kg na m3 směsi 

Žárobetonová směs ŽÁROBET 1250 1940 
Voda celkem Záměsová 215 

 

 

Označení záměsi: CH30 - beton s kamenivem z vypalovaných černouhelných hlušin 

 

Tabulka 25 - CH30 - beton s kamenivem z vypalovaných černouhelných hlušin - složení 

Příměs/přísada kg na m3 směsi 

Cement CEM I 42,5R 400 
Drobné kamenivo Hlušina 0 – 4 mm 700 
Hrubé kamenivo Hlušina 4 – 8 mm 650 
Plastifikátor ViscoCrete 5-800 2,5 
Voda celkem Předm.+zám. 230 
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Označení záměsi: PK30 - beton s kamenivem z vypalovaných černouhelných hlušin 
 

Tabulka 26 - PK30 - beton s kamenivem z vypalovaných černouhelných hlušin - složení 

Příměs/přísada kg na m3  

směsi 
Cement CEM I 42,5R 390 
Drobné kamenivo Přírodní 0 - 4 mm 720 
Hrubé kamenivo Přírodní 4 - 8 mm 1010 
Plastifikátor ViscoCrete 5 - 800 3,4 
Voda celkem Záměsová 175 

 

Označení záměsi: CEM I - směs portlandského cementu, křemičitého písku a vody 

dle ČSN EN 196-1 

Tabulka 27 - CEM I - směs portlandského cementu, křemičitého písku a vody dle ČSN 
EN 196-1 - složení 

Příměs/přísada kg na m3  

směsi 
Cement CEM I 42,5R 500 
Drobné kamenivo Křem. písek 0-2 mm 1500 
Voda celkem Záměsová 250 

 

Označení záměsi: AGLO - Beton s umělým kamenivem ze spékaných popílků 

 

Tabulka 28 - AGLO - Beton s umělým kamenivem ze spékaných popílků - složení 

Příměs/přísada kg na m3  

směsi 
Cement CEM I 42,5R 400 
Drobné kamenivo Agloporit 1 - 4 mm 170 
Drobné kamenivo Přírodní 0 – 4 mm 700 
Hrubé kamenivo Agloporit 4 – 8 mm 210 
Plastifikátor ViscoCrete 5 - 800 4,2 
Voda celkem Záměsová 230 
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Postup prací: 

Připravená směs ukládaná do forem byla následně po dobu 15 sekund zhutněna a 

přikryta fólií tak, aby bylo v první fázi vyloučeno vysychání vzorků při hydrataci. Další 

den byly vzorky odformovány a uloženy do vlhkého prostředí a  

po 28 dnech zrání byly vysušeny při teplotě 105 °C do konstantní hmotnosti. Na těchto 

vzorcích byla stanovena objemová hmotnost a pomocí ultrazvukového přístroje změřena 

doba průchodu UZ vlny. Tato nedestruktivní metoda měří rychlost a dobu průchodu 

ultrazvukové vlny materiálem, a tím velmi dobře poukazuje na případné nehomogenity 

ve struktuře zkoušeného vzorku. Poté byly provedeny destruktivní zkoušky, které jsou 

následně uplatněny při porovnání se vzorky, které byly vystaveny účinkům vysokých 

teplot. První prováděnou zkouškou byla pevnost v tahu ohybem a na zbylých částech 

vzorku byla provedena pevnost v tlaku. 

Ostatní připravená tělesa byla ukládána do rozehřáté muflové pece na následující 

teploty 400, 650, 900 a 1150 °C v časových intervalech 60 a 120 minut. Následně byl po 

zchladnutí proveden stejný pracovní postup jako na vzorcích, které nebyly vysokým 

teplotám vystaveny.  

 

 
Obrázek 88- Objemové hmotnosti jednotlivých vzorků betonů po vysušení na 105 °C 

  

2150
2000

1830

2250

1650

0

500

1000

1500

2000

2500

ŽB1250 CEM I CH30 PK30 AGLO

O
H

 [K
g/

m
3 ]

Označení vzorku

Objemová hmotnost vzorků 



ETAPA IV. MOŽNOST SPECIFICKÉHO VYUŽITÍ NOVÉHO DRUHU BETONU  137 
 

 

 

Z grafického přehledu (Obrázek 88) je opět patrné, že objemová hmotnost betonů 

s umělým kamenivem z černouhelných hlušin je o 15-20 % nižší, než v případě betonů 

s přírodním kamenivem. Objemová hmotnost dodaného žárobetonu je 2100 kg/m3 a 

betonu s umělým kamenivem ze spékaných popílků 1650 kg/m3. 

 

Nedestruktivní metoda 

Vliv teploty na strukturu sledovaného vzorku betonu byl posouzen, jak již bylo 

dříve uvedeno, pomocí ultrazvukové metody, kdy byla sledována a zaznamenávána doba 

průchodu ultrazvukové vlny vzorkem. V případě, že se ve struktuře objeví trhlina, 

popřípadě nesourodost, nehomogenita či jiné porušení, dojde ke snížení výsledné 

rychlosti, a tím i prodloužení doby, za kterou ultrazvuková vlna projde zkušebním 

vzorkem. V následujících dvou grafických přehledech (Obrázek 89, Obrázek 90) jsou 

výsledky znázorněny takovým způsobem, aby bylo dobře patrné, k jak velkému 

prodloužení doby průchodu UZ impulzu (v % oproti referenčnímu vzorku), dojde při 

vystavení vybraných vzorků jednotlivým teplotám. Ve výsledku to znamená, že čím 

byla doba průchodu delší, tím také došlo k výraznějšímu narušení struktury betonu. 

 
Obrázek 89 - Prodloužení doby průchodu UZ impulzu v závislosti na teplotě po 60 

minutách 
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Z předešlého grafického přehledu (Obrázek 89), který poukazuje na to, jakým 

způsobem došlo k narušení struktury vlivem jednotlivých teplot po izotermické výdrži 

60 minut lze vypozorovat hned několik zajímavých skutečností. Začneme-li od tepelně 

nejméně odolného vzorku, tedy směsi připravené z portlandského cementu a 

křemičitého písku do frakce 2 mm, můžeme z hlediska použité metody konstatovat, že 

již po 650 °C se doba průchodu UZ impulzu zpomalila více než pětkrát.  Po zahřívání na 

teploty vyšší jak 900 °C došlo u tohoto tělesa k jeho úplné degradaci. Vzorek označený 

jako PK30, tedy beton s přírodním kamenivem, při této zkoušce dopadl obdobným 

způsobem. Teplota 650 °C sice snížila dobu průchodu „jen“ o jeden a půl násobek, při 

vyšších teplotách však již doba průchodu nebyla měřitelná. V případě vzorku betonu 

s vypalovanou černouhelnou hlušinou byly výsledky následující. Do teploty 650 °C se 

doba průchodu ultrazvukového impulzu prodloužila řádově o 50 %, stejným způsobem 

dopadly i zbývající dva sledované vzorky. Při dalším zahřívání až na teplotu 900 °C 

došlo u vzorku CH30 k takovému narušení struktury, že ultrazvukový impuls se 

zpomalil přibližně třikrát, teplota 1150 °C další zpomalení ultrazvukové vlny již 

nezapříčinila. Naopak u vzorku betonu s umělým kamenivem ze spékaných popílků 

nedošlo při teplotě 900 °C k tak zásadnímu narušení struktury, ale u teplot vyšších došlo 

k poměrně velkým strukturálním změnám, které byly příčinou zpomalení průchodu UZ 

impulzu až 4,5×. 

Nejlepších výsledků bylo s očekáváním dosaženo u referenčního vzorku 

žárobetonu, který i při vizuálním posoužení nevykazoval kromě změny barvy a výskytu 

nepatrných povrchových trhlinek žádné výraznější vady. V průběhu zahřívání se jeho 

parametry sledované ultrazvukovou metodou lineárně měnily takovým způsobem, že 

zahřátím na teplotu 1150 °C po dobu 60 minut se doba UZ impulzu zpomalila řádově 

1,2×. 
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Obrázek 90 - Prodloužení doby průchodu UZ impulzu v závislosti na teplotě po 120 

minutách 

Vystavení vzorků vybraným teplotám po dobu 120 minut jsou předmětem 

následující části. Prodloužení doby izotermických výdrží mělo ve všech případech za 

následek výrazné snížení rychlosti průchodu UZ impulzu. U vzorků CEM I a PK30 

vzhledem k jejich minerálnímu složení opět nebylo dosaženo dobrých výsledků. U 

agloporitového betonu již nebylo možné vzhledem k výraznějším strukturálním změnám 

vzniklých po prodloužení doby izotermické výdrže při teplotě 1150 °C změřit dobu 

průchodu UZ impulzu. U námi sledovaného vzorku CH30 došlo v rozmezí teplot  

650-900 °C k výraznějším, avšak stále měřitelným změnám, při dalším zvyšování 

teploty se již tak zásadní změny struktury neodehrály.  

 

Destruktivní metody 

Je zřejmé, že v běžné praxi nepostačí kontrolovat betony pouze z hlediska 

narušení struktury, ale je zapotřebí stanovit také mechanické parametry, které blíže 

poukáží na reálné vlastnosti vyrobených betonů. Z tohoto hlediska byly provedeny 

zkoušky zaměřené na pevnost v tahu ohybem a pevnost v tlaku. Z následujících dvou 

grafů (Obrázek 91, Obrázek 92) lze vypozorovat, jakým způsobem se mění tyto dvě 

vybrané mechanické vlastnosti vlivem působení jednotlivých teplot. 
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Obrázek 91 - Pevnost v tahu ohybem v závislosti na teplotě po 60 minutách 

Pevnost v tahu ohybem se do 400 °C u sledovaných vzorků po jedné hodině 

měnila následujícím způsobem. U vzorků CEM I a PK30 došlo řádově k 15% snížení 

pevnosti v tahu ohybem. U ostatních se vliv této teploty na vlastnostech neprojevil. 

K zásadnějším změnám došlo až při teplotě 650 °C. Zaznamenaný pokles byl dán 

zejména rozrušením struktury vlivem přeměny fází α-β křemene obsaženého 

v jednotlivých vzorcích. Důkazem toho je především nejnižší pokles sledovaného 

parametru právě u vzorků, které ve své minerální struktuře obsahují nejméně prvku Si 

(AGLO, ŽB1250). Dále je důležité si povšimnout, že v případě záměsi CH30 bylo 

dosaženo poměrně uspokojivého výsledku ve srovnání se vzorky  PK30 a CEM I. Při 

dalším zvyšování teploty byla situace obdobná, avšak u posledně uvedených vzorků 

došlo k již téměř úplnému rozpadu jejich struktury. Při teplotě 1150 °C se pevnosti 

(CH30 a AGLO) snížily téměř o 80 %, u žárobetonu se pokles zastavil 

na 40 % původní pevnosti tahu ohybem. 
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Obrázek 92 - Pevnost v tlaku v závislosti na teplotě po 60 minutách 

Pevnosti v tlaku se před zahříváním u jednotlivých vzorků pohybovaly v rozmezí 

8-10 MPa. Opětovně bylo prokázáno, že CEM I a PK30 velmi špatně odolávají teplotám 

okolo 650 °C, kdy se snížily téměř o 80 %. Betony z agloporitového kameniva a 

vypalovaných černouhelných hlušin při vzájemném porovnání dosáhly téměř shodných 

výsledků. Z výsledků je také patrné, že u vzorku žárobetonu došlo při teplotě 1150 °C ke 

snížení pevnosti až o 60 %. 

Vzhledem k použitým metodám se ukázala jako velmi zajímavá možnost 

posouzení vzájemné závislosti porušení vnitřní struktury vzorků a mechanickými 

vlastnostmi. Výsledná závislost (Obrázek 93) byla vytvořena ze všech námi získaných 

hodnot a lze z ní vypozorovat hned několik zajímavých skutečností. 
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Obrázek 93 - Křivka posouzení snížení mechanických vlastností v závislosti na snížení 

rychlosti průchodu ultrazvukové vlny 

 

Při pohledu na grafický přehled je zřejmé, že i v případě nepatrného porušení 

vnitřní struktury vzorku dochází již k zásadnějšímu snížení mechanických vlastností. 

Výrazné snížení pevností se projevuje zejména v případech, kdy se doba průchodu 

prodlouží o více jak 100 % ve srovnání s původními hodnotami. Při zpomalení rychlosti 

UZ vlny o 2,5 násobek, lze očekávat snížení pevností v rozmezí 60-70 %.  

 

Shrnutí: 

 Navržená metoda poukázala na poměrně velké strukturální změny i 

v referenčním vzorku žárobetonu a bude vhodné se při dalších pracovních postupech 

zaměřit na kratší izotermickou výdrž při jednotlivých teplotách.  

S ohledem na dosažené výsledky lze konstatovat, že betony s černouhelnou 

hlušinou podstatně lépe odolávají účinkům teplotního namáhání, zejména do teploty  

900 °C. Dále byla při těchto pracích prakticky ověřena problematika související s příliš 

vysokým obsahem křemičitých fází v betonech, které jsou v průběhu životnosti 

vystaveny vysokoteplotnímu namáhání. Dochází zde k velkým objemovým změnám 

vlivem již zmíněné přeměny α - β křemen, a následně k úplnému rozpadu vzorků.  
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4.6.3 Závěrečné shrnutí IV. pracovní etapy 

Z hlediska posouzení vlivu působení agresivního a vysoce koncentrovaného 

plynu na strukturu vybraných tříd betonů s umělým a přírodním kamenivem lze říci, že 

největší vliv na odolnost má kvalita cementového tmele. Při prováděných zkouškách se 

rozdíl mezi oběma druhy betonů nepatrně projevil u třídy C20/25, kdy bylo ve struktuře 

betonu s umělým kamenivem možné pozorovat vyšší stupeň degradace. V případě 

využití černouhelné hlušiny byl průběh degradace nepatrně vyšší. U betonů třídy C25/30 

degradace vrstvy vlivem karbonatace ani v jednom z případů zaznamenána nebyla. 

V tomto případě lze říci, že užití umělého kameniva z vypalovaných černouhelných 

hlušin nemusí v případě vhodného návrhu omezeno. 

Ze zkoušek zaměřených na vzájemné porovnání vybraných druhů kompozitů 

vystavených po různou dobu vysokým teplotám je patrné následující. Betony 

s černouhelnou hlušinou a agloporitem vykázaly v porovnání s betonem s přírodním 

kamenivem výrazně lepší výsledky. Je patrné, že zásadní vliv na odolnost kompozitů 

mají tepelná stabilita kameniva a obsah SiO2. Hlavní výhodou z tohoto hlediska je 

skutečnost, že umělá kameniva již byla při výrobě vystavena teplotám přesahující  

1100 °C a jejich teplotní stabilita je tak podstatně vyšší, tento předpoklad se následně 

projevil i při daných zkouškách. Dalším důležitým faktorem, který z tohoto hlediska 

upřednostňuje využití nového druhu umělého kameniva je nižší obsah SiO2. 

Vzhledem k použité metodě však není možné se spoléhat na vyšší odolnost 

betonu s černouhelnou hlušinou, byl však z tohoto hlediska vhodným způsobem 

vytvořen dobrý předpoklad, podložený velkým množstvím zkoušek. 
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4.7 Etapa V. Ekologické a ekonomické podmínky využití nových druhů 

betonů  

Tato pracovní etapa je tematicky rozdělena do dvou hlavních částí. V první řadě 

se jednalo o základní posouzení ekologických parametrů uhelných hlušin, umělého 

kameniva a betonů z nich vyrobených, ve druhé části o stanovení předběžné ceny 

umělého kameniva (formou výpočtu prosté návratnosti výrobního závodu) a 

ekonomického porovnání nových druhů betonů s betony s přírodním kamenivem.  

V první části byly vybrány zkoušky stanovení obsahu přírodních radionuklidů 

formou stanovení indexu hmotnostní aktivity, mezní hmotnostní aktivity 226Ra, zkoušky 

stanovení kovů ve výluzích, ekotoxicity a to u vzorků neupravených uhelných hlušin, 

vyrobeného umělého kameniva a vybraného vzorku betonu. Jednotlivé výsledky jsou 

v následující části porovnány takovým způsobem, aby bylo možné posoudit vhodnost 

využití nového produktu. 

Ekonomické posouzení je v této fázi poloprovozních zkoušek stále složité určit. 

Bude ve velké míře záviset na velikosti a kapacitě případného strojního vybavení, 

aktuální platné legislativě a v neposlední řadě aktuální situaci na trhu. Z tohoto hlediska 

lze výrobní náklady spojené s výrobou umělého kameniva, jako rozhodující část celé 

analýzy, stanovit na základě odhadu, který je spojen s výrobou umělého kameniva 

v praktických podmínkách. Náklady na výrobu jsou v této práci dále komplexně 

začleněny do vybraných receptur betonů s umělým kamenivem a porovnány s náklady 

betonů s kamenivem přírodním. Na základě toho je dále posouzena celková ekonomická 

bilance možnosti využití nového druhu umělého kameniva. 

4.7.1 Ekologické podmínky 

Jedním z cílů této práce bylo posoudit vliv úpravy uhelných hlušin na ekologické 

parametry umělého kameniva, popřípadě betonů z nich vyrobených. Vzhledem k tomu, 

že jedním z nejvíce negativních vlivů na životní prostředí je spojen s kontaminací 

půdních vrstev a spodních vod, byla v rámci prováděných prací provedena zkouškou 

zaměřenou na stanovení množství kovů ve výluzích.   

Zkouškou, která poukazuje na velké rizika ukládání uhelných hlušin na skládky a 

haldy, je stanovení organických těkavých látek metodou plynové chromatografie. Tato 
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zkouška byla provedena u uhelných zrn, zrn s vysokým obsahem křemenné fáze a 

homogenizované směsi. 

 Dalším sledovaným ekologickým parametrem bylo stanovení obsahu přírodních 

radionuklidů. Tato zkouška byla vybrána zejména na základě povahy vstupní suroviny. 

Zkoušky byly provedeny v akreditované laboratoři v rozsahu stanovení indexu 

hmotnostní aktivity a mezní hmotnostní aktivity 226Ra. 

V jedné z částí pracovní etapy byla posouzena také ekotoxicita uhelných hlušin a 

umělého kameniva 

Porovnáním jednotlivých parametrů v rámci procesu zpracování a využití 

dostáváme jednoduchý náhled na ekologickou využitelnost odpadů s cílem snižování 

ekologické zátěže pro přírodní prostředí. Výsledky těchto zkoušek jsou uvedeny 

v následující části. 

 

Vyluhovatelnost kovů 

V rámci zkoušky vyluhovatelnosti kovů byly provedeny porovnávací zkoušky, 

jejich výsledky jsou uvedeny v níže uvedené tabulce. 

Jako limitní hodnoty jsou uvedeny nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů 

koncentrací škodlivin ve vodném výluhu odpadu (v mg/l) pro třídu vyluhovatelnosti I 

dle vyhl. 294/2005 Sb. Jedná se tedy o hodnoty, které není možné překročit s ohledem 

na ukládání odpadů na inertní skládky. 

Tabulka 29 - Ekologie - fyzikální parametry 

Fyzikální parametry Limit 
dle 

294/2005 
sb. tab. 

2.1 

Jednotka Surová 
černouhelná 

hlušina 

Umělé 
kamenivo 

Beton 

Konduktivita (25°C) - mS/m 10,3 4,68 213 
pH - - 7,97 6,78 11,9 
 

Z tabulkového přehledu (Tabulka 29) je zřejmé že vodivost umělého kameniva a 

černouhelné hlušiny příliš neliší. Značného zvýšení konduktivity však bylo 

zaznamenáno při vzorku betonu, tento jev je však dobře známý a nikterak nezasahuje do 

ekologických parametrů posuzovaných vzorků. Důležitější vlastností je pH které se 

výpalem uhelné hlušiny nepatrně snížilo. pH betonu se pohybovalo při hranici pH 12, 

která zajištuje bezpečnou pasivaci výztuže. 
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Tabulka 30- Ekologie - anorganické parametry 

Souhrnné parametry Limit 
dle 

294/2005 
sb. tab. 

2.1 

Jednotka Surová 
černouhelná 

hlušina 

Umělé 
kamenivo 

Beton 

rozpustný organický 
uhlík (DOC) 

50 mg/l 7,25 1,47 0,44 

fenoly těkající s v.p. 0,1 mg/l 0,08 <0,005 <0,005 
 

V tomto případě (Tabulka 30) došlo úpravnickým procesem ke  snížení obsahu 

rozpustného uhlíku z hranice 7,25 mg/l na 1,5 mg/l, těkající fenoly se z limitní hranice 

(0,1 mg/l), kterou určuje uvedený zákon 294/2005sb. snížily na bezpečnou mez, tedy 

pod 0,005 mg/l. 

Tabulka 31 - Ekologie - celkové kovy 

Celkové 
kovy/hlavní 
kationty 

Limit dle 
294/2005 sb. 

tab. 2.1 

Jednotka Surová 
černouhelná 

hlušina 

Umělé 
kamenivo 

Beton 

Hg 1,0 ug/l <0,01 <0,01 <0,01 
Ni 0,04 mg/l 0,0022 0,0012 <0,0020 
Zn 0,4 mg/l 0,0283 0,0148 0,0021 
Ba 2,0 mg/l 0,0199 0,0266 0,167 
Cr 0,05 mg/l 0,0033 <0,0010 0,0061 
Cu 0,2 mg/l 0,0201 0,0071 0,0021 
Cd 4,0 ug/l <0,50 <0,50 <0,50 
Pb 50 ug/l <1,0 <1,0 <1,0 
As 50 ug/l 6,6 3,7 <1,0 
Sb 6,0 ug/l <1,0 <1,0 <1,0 
Se 10 ug/l <5,0 <5,0 <5,0 
Mo 50 ug/l 2,3 <1,0 <1,0 

 

Výsledky získané provedením rozboru vodného výluhu s cílem stanovení 

těžkých kovů obsažených v jednotlivých vzorcích (tabulka 31) neprokázaly ze 

sledovaného hlediska negativní charakter. Tato skutečnost může být u černouhelných 

hlušin spojena s dlouhodobějším vystavením vzorku povětrnostním vlivům a přístupu 

kyslíku před prováděním zkoušek. 
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Organické těkavé látky 

Tabulka 32 - Ekologie – BTEX 

BTEX LOQ jednotka Uhelná 
zrna 

Křemmenná 
zrna 

Směs 

benzen 0,02 mg/kg suš. 0,318 <0,02 <0,02 
toluen 0,1 mg/kg suš. 10,7 0,94 2,73 
methylbenzen 0,02 mg/kg suš. 1,14 <0,02 <0,02 
meta- a para-xylen 0,02 mg/kg suš. 9,46 0,02 0,028 
ortho-xylen 0,01 mg/kg suš. 2,16 <0,01 <0,01 
suma B-TEX 0,17 mg/kg suš. 23,8 0,96 2,76 
suma xylenů 0,03 mg/kg suš. 11,6 <0,03 <0,03 

 

Důležitým parametrem při rozhodování uložení organických materiálů na volná 

prostranství je stanovení organických těkavých látek, neboli BTEX. Tyto látky mohou 

výrazným způsobem narušovat celý ekosystém.  V rámci tohoto posuzování byly 

vyšetřeny vzorky černouhelných hlušin s ohledem na množství organického uhlíku 

obsaženého v jednotlivých zrnech. Z tabulkového přehledu (Tabulka 32) je zřejmé o jak 

nebezpečnou surovinu určenou často pro ukládání se z tohoto hlediska jedná. Ve většině 

případů byly několikanásobně překročeny limity. 

Tyto zkoušky nebyly prováděny na vzorcích umělého kameniva ani betonů 

z toho důvodu, že všechny tyto složky se uplatňují při úpravnickém procesu výroby a 

jejich obsah je po této úpravě zanedbatelný. 

 

Radioaktivita 

Vzorky černouhelné hlušiny, umělého kameniva a betonu byly posouzeny 

z hlediska obsahu přírodních radionuklidů. Byly sledovány parametry hmotnostních 

aktivit u 40K, 226Ra a 228Th. Vyhláška v příloze č. 10 stanovuje pro jednotlivé parametry 

limitní hodnoty, které jsou z hlediska dalšího uplatnění závazné. Mezní hodnota 226Ra 

byla z hlediska využití pro stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi zvolena na 

hranici 300 Bq/kg. V případě indexu hmotnostní aktivity je rozmezí hodnot rozděleno 

do tří oblastí. I nepřevyšuje hodnotu 0,5, dále 1 a hodnotu 2. Dle toho do které kategorie 

materiál spadá, je možné jeho uplatnění ve stavební praxi.   
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Tabulka 33 - Ekologie - přirozená radioaktivita 

Vzorek 40K 226Ra 228Th I 

 Hmotnostní 
aktivita 

Hmotnostní 
aktivita 

Hmotnostní 
aktivita 

Index 
hmotnostní 

aktivity 
 Bq/kg Bq/kg Bq/kg - 
Černouhelná hlušina 683 64 81 0,85 
Vypálená hlušina 688 45 53 0,64 
Beton s černouhelnou hlušinou 
(CH20/25) 

726 29 45 0,52 

 

Nejnižší hodnoty hmotnostní aktivity 226Ra a 228Th byly zaznamenány u vzorku 

betonu a dále u umělého kameniva, nejvyšší hodnoty naopak u neupraveného vzorku 

černouhelné hlušiny. Z tohoto hlediska lze říci, že úpravnický proces může mít z tohoto 

hlediska pozitivní vliv na aplikovatelnost kameniva ve stavební praxi. Stejný charakter 

lze vyhodnotit i z naměřených hodnot indexu hmotnostní aktivity. Hodnoty se však 

v tomto případě vždy pohybovaly nad hranicí 0,5, tedy umělé kamenivo lze využít v 

rámci kategorie ostatních stavebních materiálů určených pro stavby s obytnými a 

pobytovými místnostmi. 
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Ekotoxicita 

Do náplně práce byla zahrnuta i problematika zaměřená na výsledky 

ekotoxikologických testů. Limity jsou stanoveny v příloze č. 10 k vyhlášce 294/2005 Sb. 

Níže je uvedena tabulka, která je součástí uvedené přílohy. 

 

Tabulka 34 - Ekologie - Ekotoxikologické limity 

Testovaný 
organismus 

Doba 
působení 
[hodina] 

I. II. 

Poecilia 
reticulata, nebo 
Brachydanio 
rerio 

96 ryby nesmí vykazovat 
v ověřovacím testu 
výrazné změny 
chování ve srovnání 
s kontrolními vzorky 
a nesmí uhynout ani 
jedna ryba 

ryby nesmí 
vykazovat  v ověřovacím 
testu výrazné změny 
chování ve srovnání 
s kontrolními vzorky a 
nesmí uhynout ani jedna 
ryba 

Daphnia magna 
Straus 

48 procento imobilizace 
perlooček 
nesmí  v ověřovacím 
testu přesáhnout  
30 % ve srovnání s 
kontrolními vzorky 

procento imobilizace 
perlooček 
nesmí   v ověřovacím 
testu přesáhnout 30 % ve 
srovnání s kontrolními 
vzorky 

Raphidocelis 
subcapitata 
(Selenastrum 
capricornutum) 
nebo 
Scenedesmus 
subspicatus 

72 neprokáže 
se  v ověřovacím 
testu inhibice růstu 
řasy větší než 30 % 
ve srovnání 
s kontrolními vzorky 

neprokáže 
se  v ověřovacím 
testu  inhibice nebo 
stimulace růstu řasy větší 
než 30 % ve srovnání 
s kontrolními vzorky 

semena Sinapis 
alba 

72 neprokáže 
se  v ověřovacím 
testu  inhibice růstu 
kořene semene větší 
než 30 % ve srovnání 
s kontrolními vzorky 

neprokáže 
se  v ověřovacím testu 
inhibice nebo stimulace 
růstu kořene semene 
větší než 30 % ve 
srovnání s kontrolními 
vzorky 
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Tabulka 35 - Ekologie - výsledky ekotoxikologických zkoušek - černouhelná hlušina, 
umělé kamenivo 

Ekotoxikologický parametr   Černouhelná 
hlušina 

Umělé 
kamenivo 

Scenedesmus (Desmodesmus) 
subspicatus 

inhibice D. s. 
[%] 

29,8 6,4 

Poecilia reticulata mortalita  [%] 0 0 
 

Z výsledků (Tabulka 35) je zřejmé, že z hlediska ekotoxikologie jsou oba vzorky, 

tedy neupravená černouhelná hlušina a umělé kamenivo v pořádku. U neupraveného 

vzorku byla z hlediska mortality Poecilia reticulata naměřena téměř limitní hodnota, 

tedy 30 %. Výpalem se v tomto případě hodnota snížila na 6,4 %. V případě inhibice 

Scenedesmus (Desmodesmus) subspicatus nedošlo ani v jednom ze sledovaných případů 

k úmrtí ryb.  

 

Shrnutí 

Z výsledků získaných na základě provedení ekologických zkoušek je zřejmé, že 

černouhelná hlušina, jako materiál ukládaný na haldy a skládky je z tohoto hlediska 

nebezpečná zejména při pohledu na obsah organických těkavých látek, neboli BTEX. 

V ostatních případech sice vykazovala v porovnání s umělým kamenivem, popřípadě 

vzorkem betonu vyšší hodnoty, často však v mezních limitech stanovených příslušnou 

vyhláškou, popřípadě zákonem. Je zapotřebí upozornit, že vzorky uhelné hlušiny byly 

odebrány z ložiska, které již bylo po delší dobu vystaveno povětrnostním vlivům. Při 

hodnocení je tuto skutečnost brát v úvahu, v řadě případů tak mohlo dojít ke snížení 

hodnot. Jedná se například o výluhy a ekotoxikologické zkoušky. Nejen z výše 

uvedeného je i tak patrné, že se v případě černouhelné hlušiny jedná o velmi nebezpečný 

materiál, jehož ukládání na volná prostranství by mělo být z ekologického hlediska co 

nejvíce omezeno. 
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4.7.3 Ekonomické podmínky 

Tuto část pracovní náplně, která je zaměřena na ekonomickou využitelnost 

nového druhu umělého kameniva je vhodné rozdělit na dvě pomyslné části. První je 

nákladovost výroby, se kterou souvisí výsledná cena kameniva. Druhá je zaměřena na 

porovnání nákladů na výrobu betonových směsí s přírodním a umělým kamenivem, 

které mohou zcela zásadně ovlivnit samotné využití.  

V první části, která je zaměřena na nákladovost výroby umělého kameniva je 

zapotřebí počítat s tím, že pořizovací cena samotné technologie se bude odvíjet od 

velikosti provozovaného zařízení. Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím výstavbu 

výrobního závodu je návratnost, která velmi úzce souvisí se zájmem případných 

investorů o technologii. 

 

Stanovení prosté návratnosti 

Z dosavadních zkušeností a získaných informací se náklady na vybudování 

výrobního závodu o kapacitě cca 100 tis. tun kameniva za rok mohou pohybovat na 

hranici 100 mil. Kč.  

Při návratnosti investice je tedy zapotřebí počítat s odpisy, prodejem tepla 

získaného z výroby (výkon cca 5 MWt), prodejem kameniva a náklady na dopravu, 

mzdy pracovníků a vedení, servisem a údržbou zařízení, spotřebou elektrické energie, 

pojištěním, apod. V následující části jsou uvedeny tabulkové přehledy (Tabulka 36 – 

Tabulka 40), které souvisí s předpokládanou prostou návratností závodu o roční kapacitě 

100 000 t/rok. 
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Tabulka 36 - Ekonomické parametry - vstupní údaje 

Spotřeba hlušiny (C = 8 %) 100000 t/r 
Cena hlušiny 50 Kč/t 
Roční provozní doba výroby 6500 h/r 
Hodinová spotřeba hlušiny 15,4 t/h 
Tepelný výkon při oxidaci  10,2 MW 
Cena el. energie 3,6 Kč/kWh 
El. příkon zařízení 200 kW 

 
Tabulka 37 - Ekonomické parametry - energetické parametry 

Využitelné teplo z provozu výroby               7 MWt 
 

Tabulka 38 - Ekonomické parametry - předpokládané náklady na pořízení 
technologického celku 

Vstupní investice   
Celková investice - strojně technologická 90 mil. Kč 
Celková investice - stavební 10 mil. Kč 
Investice celkem 100 mil. Kč 

 

Tabulka 39 - Ekonomické parametry - Nákladová bilance výroby kameniva 

Příjmy   
Prodej hlušiny 400 Kč/t 40000 tis. Kč/r 
Prodej tepla (50 %) 12285 tis. Kč/r 
Celkem 52285 tis. Kč/r 

 

Náklady   
Nákup hlušiny 50 Kč/t 5000 tis. Kč/r 
Doprava (4000 aut/30km/30,-/km) 7200 tis. Kč/r 
Mzdy (3 směny/4lidi/35000,-/měsíc) 5040 tis. Kč/r 
Vedoucí (80000,-/měsíc) 960 tis. Kč/r 
Servis a údržba (300tis./měsíc) 3600 tis. Kč/r 
Elektrická energie 4680 tis. Kč/r 
Pojištění a poplatky 500 tis. Kč/r 
Další náklady – deSOx, deNOx, apod. 3000 tis. Kč/r 
Provozní nákladová bilance - celkem 29980 tis. Kč/r 

 

Tabulka 40 - Ekonomické parametry - prostá návratnost investice 

Zisk před zdaněním 22305 tis. Kč/r 
Prostá návratnost 4,48 roku 
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Shrnutí 

Je zřejmé, že z hlediska využití černouhelných hlušin je ze sledovaného hlediska 

velmi důležitým parametrem prodejní cena umělého kameniva. V této ekonomické 

bilanci bylo uvažováno s částkou 400 Kč/t, tj. 533 Kč/m3. Z výše uvedených parametrů 

byla stanovena předpokládaná hodnota prosté návratnosti, která je velmi důležitá pro 

případné investory, respektive realizátory. S ohledem na současnou ekonomickou a 

celospolečenskou situaci může být návratnost 4,5 roku považována za hraniční. 

Uvedenou bilanci je zapotřebí brát jako orientační, pro stanovení skutečných hodnot by 

bylo zapotřebí provést důkladný průzkum všech dotčených oblastí, ale pro další část, 

která je spojena s náklady na výrobu betonových směsí nám v tuto chvíli tyto podklady 

postačí.  

 

Náklady na surovinové složení betonů 

Vzhledem k tomu, že výroba betonů s přírodním a umělým kamenivem 

neobsahuje zcela zásadní technologické odchylky, je možné pro porovnání nákladů na 

dané kompozity využít náklady na pořízení jednotlivých surovin, ze kterých se skládají. 

Jednotlivé ceny jsou orientační a mohou se v průběhu lokalit a období i zásadněji měnit. 

Posouzení bylo provedeno pro receptury betonů následujících tříd, které byly 

předmětem třetí pracovní etapy, jsou jimi: C 12/15, C 20/25, C 25/30 a C 30/37.  

 

Tabulka 41 - Ekonomické parametry - porovnání pořizovacích nákladů směsi pro betony 
s umělým a přírodním kamenivem pro třídu C 30/37 

  C 30/37 
  Beton s umělým 

kamenivem 
Beton s přírodním 

kamenivem 
 Složení kg/m3 Kč/m3 kg/m3 Kč/m3 
Cement CEM I 42,5R 420        1 109 Kč  420       1 109  Kč  
Přírodní kamenivo 0 - 4 mm 635           114 Kč  635           114 Kč  
Kamenivo 4 - 8 mm 183           270 Kč  255             48 Kč  
Kamenivo 8 - 16 mm 675           270 Kč  820           156 Kč  
Příměs Popílek 0              -  Kč  0              -  Kč  
Plastifikátor SIKA VS-3088 3,6           216 Kč  3,6           216 Kč  
Provzdušnující 
přísada 

SIKA Fro-V10 0,4             13 Kč  0,4             13 Kč  

Záměsová voda - 178             13 Kč  169             13 Kč  
Materiálové náklady na recepturu                    2 006 Kč                     1 669 Kč  
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Tabulka 42 - Ekonomické parametry - porovnání pořizovacích nákladů směsi pro betony 
s umělým a přírodním kamenivem pro třídu C 25/30 

  C 25/30 
  Beton s umělým 

kamenivem 
Beton s přírodním 

kamenivem 
 Složení kg/m3 Kč/m3 kg/m3 Kč/m3 
Cement CEM I 42,5R 390      1 030 Kč  390      1 030 Kč  
Přírodní kamenivo 0 - 4 mm 730          131 Kč  730          131 Kč  
Kamenivo 4 - 8 mm 183            73 Kč  255            48 Kč  
Kamenivo 8 - 16 mm 621          248 Kč  755          143 Kč  
Příměs Popílek 0               - Kč  0               - Kč  
Plastifikátor SIKA VS-3088  3,4          206 Kč  3,4          206 Kč  
Provzdušnující 
přísada 

SIKA Fro-V10 0,3            13 Kč  0,3            13 Kč  

Záměsová voda - 182            14 Kč  174            13 Kč  
                        1 715 Kč                        1 584 Kč  

 

Tabulka 43 - Ekonomické parametry - porovnání pořizovacích nákladů směsi pro betony 
s umělým a přírodním kamenivem pro třídu C 20/25 

  C 20/25 
  Beton s umělým 

kamenivem 
Beton s přírodním 

kamenivem 
 Složení kg/m3 Kč/m3 kg/m3 Kč/m3 
Cement CEM II/B-S 

32,5R  
350          805 Kč  350          805 Kč  

Přírodní kamenivo 0 - 4 mm 780          140 Kč  780          140 Kč  
Kamenivo 4 - 8 mm 197            79 Kč  275            52 Kč  
Kamenivo 8 - 16 mm 646          258 Kč  785          149 Kč  
Příměs Popílek 0              - Kč  0             -  Kč  
Plastifikátor SIKA VS-3088  3,7          221 Kč  3,7          221 Kč  
Provzdušnující 
přísada 

SIKA Fro-V10 0,0              - Kč  0,0              - Kč  

Záměsová voda - 207            16 Kč  173            16 Kč  
                     1 519 Kč                     1 383 Kč  
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Tabulka 44- Ekonomické parametry - porovnání pořizovacích nákladů směsi pro betony 
s umělým a přírodním kamenivem pro třídu C 12/15 

  C 12/15 
  Beton s umělým 

kamenivem 
Beton s přírodním 

kamenivem 
 Složení kg/m3 Kč/m3 kg/m3 Kč/m3 
Cement CEM II/B-S 

32,5R  
235          541 Kč  235          541 Kč  

Přírodní kamenivo 0 - 4 mm 805          145 Kč  805          145 Kč  
Kamenivo 4 - 8 mm 164            66 Kč  230            44 Kč  
Kamenivo 8 - 16 mm 641          256 Kč  780          148 Kč  
Příměs Popílek 80            16 Kč  80            16 Kč  
Plastifikátor SIKA VS-3088 2,1          128 Kč  2,1          128 Kč  
Provzdušnující 
přísada 

SIKA Fro-V10 0,0             -  Kč  0,0             -  Kč  

Záměsová voda - 214            16 Kč  206            16 Kč  
                     1 168 Kč                    1 038 Kč  
 

Shrnutí 

Při pohledu na složení betonových receptur je zřejmé, že jediným faktorem 

ovlivňujícím cenu jsou v tomto případě pouze náklady na umělé kamenivo. Pro tuto část 

byly s výhodou využity ověřené receptury z etapy zaměřené na porovnání vlastností 

betonů s přírodním a umělým kamenivem. Pro stanovení nákladů na pořízení surovin 

pro jednotlivé směsi bylo kalkulováno s cenou vypálené uhelné hlušiny při 400 Kč za 

tunu, přírodní kamenivo bylo pořízeno za 190 Kč.  

Z tabulkových přehledů je patrné, že nejmenších rozdílů bylo dosaženo u tříd  

C 20/25 a C 25/30, v těchto případech byla pořizovací cena betonů s umělým 

kamenivem řádově o 8-10 % vyšší. U vyšší pevnostní třídy, byly v tomto případě 

pořizovací náklady vyšší až o 20 %.  
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4.7.5 Závěrečné shrnutí V. pracovní etapy 

Černouhelná hlušina, je materiál, který je v současné době ve stavební praxi 

využíván pouze zřídka a ve značné míře je ukládán na místa k tomu určená, tj. skládky. 

Tento způsob je nebezpečný zejména s ohledem na obsah organických těkavých látek. 

V tomto případě se nepodařilo prokázat zvýšený obsah nebezpečných vyluhovatelných 

kovů, tato situace však byla patrně dána skutečností, že odebíraný vzorek černouhelné 

hlušiny již byl delší dobu vystaven povětrnostním vlivům, kdy nebezpečné látky, na 

které upozorňuje celá řada odborníků, byly z matrice černouhelné hlušiny vyplaveny. 

Nejen z výše uvedeného je i tak patrné, že se v případě černouhelné hlušiny jedná o 

velmi nebezpečný materiál, jehož ukládání na volná prostranství by mělo být 

z ekologického hlediska co nejvíce omezeno. 

Závěr ekonomické části je možné definovat následujícím způsobem. Vzhledem 

k aktuální situaci na investičních trzích, je v případě výstavby nového závodu na výrobu 

umělé kamenivo důležité najít vhodný kompromis mezi návratností vzniklé investice a 

cenou kameniva. Při předpokládaných investičních nákladech na pořízení výrobního 

závodu vyšla při ceně 400 Kč za jednu tunu umělého kameniva návratnost při hranici 

4,5 roku. Je zřejmé, že náklady na pořízení přírodního kameniva jsou podstatně nižší. 

Pořizovací cenu umělého kameniva lze při zachování návratnosti snížit i na hranici  

200 Kč/t, to v případě, že výrobní závod bude vybudován v těsné blízkosti těžby černého 

uhlí, a zároveň bude zajištěna nulová hodnota vstupní suroviny. Z tohoto hlediska lze 

říci, že vše bude záležet na tom, zda těžební společnost bude ochotna popřípadě 

donucena převzít zodpovědnost za tuto dosud nevyužívanou a nebezpečnou surovinu.
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5. ZÁVĚR 

V první řadě je v závěrečné části této práce zapotřebí uvést jednu velmi 

podstatnou skutečnost. Problematika energetického využití tuhých fosilních paliv 

nespočívá pouze ve vytěžení uhlí, jeho úpravě, následného „spálení“ a využití vedlejších 

energetických produktů. Jak již bylo uvedeno, jednou z ekologicky nejvíce opomíjených 

částí tohoto průmyslového odvětví je právě těžba a úpravnictví. Tato práce byla 

zaměřena na problematiku využití tuhých zbytků, černouhelných hlušin, vznikajících při 

těžbě černého uhlí. Vezmeme-li v úvahu, že se celosvětově vytěží řádově 7 miliard tun 

uhlí ročně a na jednu tunu připadá přibližně 0,7 tuny tohoto prozatím nevyužitelného 

materiálu, je zřejmé jaká množství samotný energetický průmysl spojený s tuhými 

fosilními palivy produkuje. Vzhledem k tomu, že tyto materiály obsahují vysoká 

množství organických podílů, nestabilních jílových minerálů a dalších polutantů, jejich 

ukládání na skládky, které vytváří tzv. haldy, způsobuje nevratné škody, které 

přenecháváme dalším generacím. 

Vzhledem k tomu, že řešení možnosti využití navržené v této práci nebylo 

prozatím v praktických, ani v jiných aplikacích zkoušeno, není cílem této práce 

navrhnout technologii, která by tento problém vyřešila, cílem bylo ověřit možnosti, zda 

má smysl touto technologii posunout do fáze praktického využití, a to ať už v blízké 

nebo vzdálenější budoucnosti. Dalším cílem bylo vytvořit praktické podklady, které 

mohou napomoci při dalším rozšiřování této problematiky. 

Vzhledem k tomu, že již první zkoušky prokázaly možnosti tepelné úpravy na 

principu tzv. samovýpalu, bylo cílem první části této práce optimalizovat podmínky 

výroby umělého kameniva. Z výsledků I. Etapy je patrné, že úpravnický proces 

spočívající v drcení a třídění uhelných hlušin před výpalem bude velmi důležitý. Velmi 

rozsáhlé praktické zkoušky poukázaly, že velkou roli hraje zejména samotné 

granulometrické složení, které výrazným způsobem ovlivňuje průchod spalovacího 

vzduchu. Bylo zjištěno, že čím větší množství vzduchu surovinovou vsázkou prochází, 

tím hůře se vsázka zapaluje a následně prohořívá. Je tedy z tohoto hlediska zapotřebí 

oddělit část zapalování vsázky a část prohořívání. Tato skutečnost je dána „povahou“ 

suroviny, která se poměrně dlouho zahřívá, než dojde k prohořívání vsázky. 

V homogenizované vsázce je vhodné co nejvíce eliminovat frakci  

do 8 mm, která do značné míry snižuje mezerovitost potřebnou pro průchod spalovacího 
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vzduchu, ale na druhou stranu je zapotřebí užití frakce 8 - 16 mm, která naopak 

eliminuje příliš rychlý průchod tohoto média vsázkou, které může způsobit její špatné 

zapalování. Je v tomto případě zapotřebí zajistit to, aby každá z frakcí 8-16 mm a  

16-22 mm byla v surovinové vsázce zastoupena rovnoměrně, a to z jejich hlediska 

objemu. Tím bude zajištěn optimální průběh procesních podmínek homogenizované 

vsázky jak s ohledem na samotnou výrobu, tak na výsledné parametry umělého 

kameniva. 

V další části této pracovní etapy byla ověřena také možnost ukládání surovinové 

vsázky po vrstvách. Tyto vrstvy tvořily frakce 8-16 mm a 16-22 mm. Z výsledků je 

patrné, že tento způsob úpravy je výhodný pouze v případě, že se vsázka bude sestávat 

ze dvou frakcí, v našem případě 8-16 mm a 16-22 mm s tím, že vrchní část je tvořena 

první z nich. Tato skutečnost zajistí podstatně lepší podmínky pro prvotní zapálení a 

následné prohořívání. 

Druhá etapa této práce byla již zaměřena na možnosti využití umělého kameniva 

jako plniva do betonu. Vzhledem k parametrům vypalované černouhelné hlušiny bylo 

zapotřebí ověřit možnosti využití receptur jak pro lehké betony (LC), tak pro prosté 

betony (C). Výsledky prokázaly, že z nového druhu kameniva bude možné vyrábět 

velmi pevné betony (nad hranicí 50 MPa po 28 dnech zrání) při objemových 

hmotnostech 2000 kg/m3. Největších rozdílů mezi jednotlivými návrhy bylo dosaženo 

zpracovatelnosti čerstvé směsi a při zkouškách mrazuvzdornosti betonů. Z posledně 

uvedeného hlediska je doporučeno využití postupů pro návrh prostého betonu. Již v této 

části tak bylo ověřeno, že z nového druhu pórovitého kameniva je možné vyrábět betony 

odolné působení cyklického zpracování a rozmrazování. 

Další pracovní etapa byla již zaměřena na možnost porovnání nového druhu 

betonu s betony běžně vyráběnými. Zkoušky byly provedeny v rozsahu pevnostních tříd 

C8/10-C35/45. Výsledky bylo opětovně prokázáno, že betony s novým druhem umělého 

kameniva budou vykazovat nižší objemové hmotnosti, a to řádově o 15 %. Pevnosti 

v tlaku se pohybují na hranici 0,75-1,05 násobku betonů s přírodním kamenivem. 

Největších rozdílů mezi oběma druhy betonů bylo dosaženo při parametru, který je úzce 

spojen s tvorbou trvalých deformací. Statické moduly pružnosti u nového druhu betonu 

se pohybovaly v rozmezí cca 17-26 GPa, přičemž betony s přírodním kamenivem 

dosahovaly hodnot běžně nad 30 GPa.  
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Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo v pevnostní kategorii zaměřené na 

ohybovou odolnost betonů, která je slabou stránkou betonových konstrukcí. Pevnost 

v tahu ohybem se pohybovala při desetině pevnosti v tlaku. Výsledky je možné 

považovat za velmi dobré, zejména s ohledem na dosažené pevnosti v tlaku, které byly 

dosaženy u betonů s novým druhem umělého kameniva. 

Zkoušky zaměřené na trvanlivost betonu v oblasti mrazuvzdornosti bylo 

opětovně prokázáno, že betony s novým druhem umělého kameniva, při vhodně 

zvoleném návrhu a pracovním postupům vyhoví sledovaným podmínkám, tedy až  

100 zmrazovacím a rozmrazovacím cyklům. Tyto skutečnosti vyplývají jak ze zkoušek 

destruktivních, tak i nedestruktivních. 

V další části pracovní náplně této práce byla individuálním řešením a vlastními 

postupy řešena problematika, která by mohla poukázat na využití nového druhu umělého 

kameniva při specifických aplikacích. Vzhledem k tomu, že výroba kameniva probíhá 

při teplotách přesahujících 1100 °C, lze předpokládat, že tento materiál bude disponovat 

velmi dobrou tepelnou stabilitou. Za tohoto předpokladu bylo porovnáním různých 

druhů kompozitů prokázáno, že užití vypalované černouhelné hlušiny se s výhodou 

začíná projevovat při teplotách od 600 °C, kdy byly nejen při porovnání s přírodním 

kamenivem dosaženy velmi dobré výsledky. 

V další části pracovní etapy bylo vzhledem k parametrům umělého kameniva s 

výhodou využito pracovních postupů navržených odborníky Ústavu stavebního 

zkušebnictví zaměřených na urychlenou karbonataci kompozitů vlivem vysoce 

koncentrovaného plynu CO2. Cílem bylo porovnáním výsledků dosažených při využití 

přírodního a umělého kameniva jako plniva do betonu vyloučit vyšší náchylnost nového 

druhu betonu k degradaci vlivem karbonatace. Zkouškami byly tyto obavy vyloučeny, i 

v případě využití nového druhu umělého kameniva bude z tohoto hlediska nevíce záležet 

na kvalitě cementového tmele. 

Ekologické parametry již byly v předchozí náplni podrobněji rozebírány. V této 

části práce je tedy zapotřebí zopakovat, že černouhelná hlušina ve své struktuře zcela 

logicky obsahuje velké množství organických těkavých látek, neboli BTEX. Podařilo se 

prokázat, že úpravnický proces má v celé řadě případů pozitivní vliv na ekologické 

parametry výsledného produktu, tedy umělého kameniva. Ekotoxikologické testy 

prokázaly, že umělé kamenivo již bezpečně splňuje podmínky pro venkovní aplikace. 
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Index hmotnostní aktivity byl u všech vzorků naměřen v rozmezí 0,5-1, z tohoto 

hlediska splňují požadavky pro ostatní materiály využitelné v občanské zástavbě.  

Ekonomická a energetická bilance výroby velmi úzce souvisí s celou řadou 

parametrů, které ovlivňují prostou návratnost investičního záměru. V našem případě je 

zapotřebí nalézt kompromis, který umožní stanovit takovou cenu umělého kameniva, 

aby bylo možné jej na trhu uplatnit a zároveň uspokojit i samotné investory. Cena 

umělého kameniva byla v této fázi stanovena na hranici 400 Kč za jednu tunu, to by za 

dříve uvedených předpokladů znamenalo prostou návratnost technologie na hranicí čtyři 

a půl roku. Je důležité upozornit, že při výpočtu bylo počítáno s využitím zbytkové 

energie při hranici 50 %, vhodným řešením, lze nejen v této oblasti zvýšit efektivitu 

provozu a výrazněji snížit pořizovací cenu umělého kameniva. Současná situace na 

investičních trzích je velmi nestabilní a investoři, kteří hledají možnosti, jak své finanční 

prostředky uplatnit žádají návratnost investice do 6 let, to by při dříve uvedených 

ekonomických parametrech znamenalo prodejní cenu cca 345 Kč za tunu. Vzhledem 

k tomu, že se v současné době jedná o prostý návrh, byla pro další posouzení ponechána 

částka 400 Kč za jednu tunu umělého kameniva.  

Z kalkulace pořizovacích nákladů na surovinové vstupy jednotlivých receptur 

vyplývá, že v případě využití vypalovaných černouhelných hlušin při provedené 

orientační kalkulaci může zvýšit náklady na výrobu betonu o přibližně 10 %, v případě 

konstrukčních betonů bude výhodnější využít ji právě tam, kde se například očekává 

zvýšený výskyt tepelného namáhání, apod.  

 Jak již bylo uvedeno, tato práce měla za svůj hlavní cíl poukázat na možnosti 

využití dosud nevyužitého odpadu v podobě černouhelné hlušiny, která je ve velkých 

množstvích ukládána na tzv. haldy nacházející se v blízkosti těžby černého uhlí. Tyto 

materiály kontaminují půdní vrstvy i podzemní vody, dále vykazují vysoké riziko 

samovznícení, dochází tak k úniku nebezpečných polutantů nejen do ovzduší. Využitím 

tohoto materiálu uvedeným způsobem může dojít k výraznému snížení množství 

skládkování tohoto materiálu. Zkoušky prokázaly, že z tohoto druhu umělého kameniva 

je možné vyrábět i konstrukční betony s pevnostmi nad hranicí 50 MPa. Dále bylo 

prokázáno, že betony z nového druhu umělého kameniva dozrávají ve srovnání s betony 

s přírodním kamenivem pozvolněji. Důležité je také připomenout že betony s tímto 

pórovitým kamenivem, při vhodném surovinové složení nepodléhají zvýšené degradaci 
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vlivem působení agresivního plynu CO2, vykazují zvýšenou odolnost při působení 

vysokých teplot a jsou mrazuvzdorné. 

To zda bude možné tuto technologii respektive i kamenivo možné uplatnit na 

stavebním, popřípadě jiném trhu bude zcela záviset na aktuální situaci. Vzhledem k té 

současné, která se odehrává kolem problematiky těžby uhlí, se může uplatnění 

technologie na našem území zdát méně aktuální, avšak z dostupných informací jsou 

podnikány kroky, které by měly těžbu černého uhlí  u nás zachovat. Důležitou informaci 

však je, že touto technologií lze zpracovávat i již dosud uloženou černouhelnou hlušinu. 

 

Přínos disertační práce pro obor 

Jedním z hlavních přínosů práce pro obor je nelezení možnosti využití dosud 

nevyužívaného a pro životní prostředí nebezpečného materiálu. Aplikací navrženého 

postupu může v řadě případů vést ke snížení ekologické zátěže, která je spojena 

s využitím tuhých fosilních paliv, dále také ke zpomalení entropie spojené s těžbou 

přírodního kamene. Dalším přínosem práce je prokázání vhodnosti využití nového druhu 

kameniva při výrobě betonů a stanovení jejich parametrů, které poukazují na možnosti 

základního i specifického využití. 

 

Přínos disertační práce pro praxi 

Přínosem této práce pro stavební praxi, je prokázání možnosti využití 

vypalovaných černouhelných uhelných hlušin v podobě lehkého umělého kameniva do 

betonu. V případě, že bude v budoucnosti nutné tyto tuhé zbytky z těžby černého uhlí 

zpracovat, výsledky této práce mohou posloužit jako velmi dobrý znalostní základ.  

Rozsáhlé zkoušky dále potvrdily, že z nového druhu umělého kameniva lze 

vyrábět velmi kvalitní betony s pevnostmi v tlaku, bezpečně nad hranicí 45 MPa po  

28 dnech zrání. Tyto betony je možné použit i v různých stupních prostředí XF. 

Nezanedbatelnou výhodou nového druhu betonu je také jeho nižší objemová hmotnost a 

vyšší odolnost při působení vysokých teplot. Na základě získaných výsledků je zřejmé, 

že není zapotřebí se obávat využití tohoto nového druhu umělého kameniva jako plniva 

do betonu, naopak je možné jej s výhodou použít i v řadě velmi specifických aplikací.  
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