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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 a 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 

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

V této části je důležité upozornit zejména na problematiku, kterou se zabývá tato práce. Při 

těžbě uhlí dochází k přesouvání ohromného množství nadložních zemin, tzv. skrývkového materiálu, 

který 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 v celé řádě aplikací využít. [3-7] 

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.  

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

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 možno z výrobního procesu vyloučit.  

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 využitelné suroviny. 
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2. CÍL PRÁCE 

Tato práce je na základě svého harmonogramu rozdělena do pěti pracovních etap, které jsou 

členěny tak, aby bylo možné komplexně dosáhnout následujících cílů. 

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 části 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 zajímavým 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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3. 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.  

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. V pracovní náplni byla pozornost 

zaměřena na dodaný vzorek černouhelné hlušiny z úpravny Darkov.  

Při zkouškách výroby umělého kameniva byly sledovány vybrané parametry technologického 

procesu zejména se zaměřením na vyšetření specifických vlivů použitého vstupního materiálu. 

V rámci této pracovní etapy byl také ověřován vliv granulometrického složení vsázky a možnost 

vytváření heterogenní vsázky z vrstev různého složení.  
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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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Etapa II. Vývoj betonových směsí z nového druhu umělého kameniva 

V úvodní části prováděných betonářských zkoušek byla 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. 

 

Vývoj betonových směsí z nového druhu umělého kameniva 

 
 

Návrh betonu s vypalovanou černouhelnou hlušinou dle návrhu lehkých betonů 

Kvalitativní parametry: 
 

1. třída: 
  LC20/22 

2. třída: 
  LC35/38 

3. třída: 
 C20/25 
 

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 
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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.  

 

Porovnání betonů s umělým a přírodním kamenivem 

 

  

Betonáže zaměřené na porovnání jednotlivých druhů betonů 

Betony s černouhelnou hlušinou - CH 
Třídy betonů Použité suroviny 
C 8/10  CEM I, CEM II B-S 
C 12/15  0-4 Bratčice 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 

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

Betony s přírodním kamenivem - PK 
Třídy betonů Použité suroviny 
C 8/10  CEM I, CEM II B-S 
C 12/15  0-4 Bratčice 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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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. 

 

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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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.  

Ekologické a ekonomické podmínky využití nových druhů betonů 

 

 

Ekologické podmínky výroby umělého kameniva a betonů 

Ekologické parametry 
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Porovnání ekologických vlastností kameniva a betonů 
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parametry uhelných 

hlušin 
 

Radioaktivita, BTEX 
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Náklady na pořízení technologie pro 
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s umělým kamenivem  
Vzájemné 

porovnání 
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4. VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUZE 

4.1 Etapa I. Optimalizace procesu zpracování černouhelných hlušin 

V první fázi zkoušek byla ověřena výroba umělého kameniva formou samovýpalu 

homogenizované suroviny, při níž bylo uplatněno poměrné zastoupení tří vybraných frakcí. Pozitivní 

charakter nejprodyšnější vsázky se v tomto případě neprojevil.  

 
 

Obrázek 1- Vsázka uložená ve zkušebním 
pecním modulu 

Obrázek 2 - Výpal surovinové vsázky - fáze 
zapalování 

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. Výsledky 

dále naznačily, 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. 

 



Teze disertační práce  Ing. Michal Batelka 

- 14 - 

 

4.2 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 (A) 

2. Lehký beton LC35/38 (C) 

3. Prostý beton C20/25 (E) 

 

Označení záměsí: 

Receptury se v rámci jednotlivých tříd betonů liší podílem přidaného množství plastifikační 

přísady SVC3088CZ a příměsi v podobě hnědouhelného popílku z Teplárny Otrokovice. Základní 

receptury A2, C2 a E2 přísady ani příměsi neobsahují. Z následujících tabulek jsou zřejmá označení 

tříd a množství jednotlivých přídavků. 
 

Tabulka 1- Přídavky přísad a 
příměsí LC35/38 

Tabulka 2 - Přídavky 
přísad a příměsí LC20/22 

Tabulka 3 - Přídavky přísad a 
příměsí C20/25 

LC
35

/3
8 

Označení  mpl/mp 

LC
20

/2
2 

Označení  mpl/mp 

C
20

/2
5 

Označení  mpl/mp 
C2 0,0/0 A2 0,0/0 E2 0,0/0 
C3 0,5/0 A3 0,5/0 E3 0,5/0 
C4 0,8/0 A4 0,8/0 E5 1,1/0 
C5 1,1/0 A5 1,1/0 
C9 0/11 
C10 0/25 
C11 0,8/11 

 

Legenda: mpl … množství plastifikační přísady SVC3088CZ z hmotnosti cementu [%] 

mp… příměsi (popílek Otrokovice) z hmotnosti cementu [%] 

 

Receptury použité v rámci tříd lehkých betonů 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 tím podařilo snížit až o 

20 %. 
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Obrázek 3- Pevnost v tlaku, statický modul pružnosti v tlaku a pevnost v tlaku ohybem 

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. 

V rámci pracovní náplně byla posuzována i mrazuvzdornost, která je vyjádřena níže formou 

změny dynamického modulu pružnosti v tlaku a tahu. Procentuální hodnoty vyjadřují zvýšení 

(kladné), popřípadě snížení (záporné) hodnoty modulu pružnosti a to ve srovnání s referenčním 

vzorkem, který nebyl vystaven zmrazovacím cyklům. 

 
Obrázek 4 - Porovnání výsledků mrazuvzdornosti formou nedestruktivních zkoušek - po 100 cyklech 
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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. 

4.3 Etapa III. Porovnání betonů s umělým a přírodním kamenivem 

Jedním z hlavních cílů této etapy bylo na základě rozsáhlých betonářských zkoušek získat 

poznatky ze vzájemného porovnání betonů s přírodním (PK) a novým druhem umělého kameniva 

(CH). Z hlediska zpracovatelnosti čerstvé směsi bylo lepších výsledků 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 %. U betonů s přírodním 

kamenivem bylo ve většině případů dosaženo vyšších hodnot 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 a vyšší obsah vody ve 

struktuře kameniva a dochází tak k pomalejší hydrataci za vzniku C-S-H gelů ve struktuře betonu.  

 
Obrázek 5 - Porovnání pevnosti v tlaku u jednotlivých betonů po 28 dnech zrání 

Legenda: CH …označení betonu s umělým kamenivem 

PK …označení betonu s přírodním kamenivem 

Číselné označení značí jmenovité hodnoty pevností dané třídy. 
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Statický modul pružnosti rozděluje tyto dvě oblasti betonů nejvíce. Hodnoty tohoto parametru 

se u betonů s umělým kamenivem pohybují mírně nad oblasti lehkých betonů, tedy běžně pod hranicí 

25 GPa, je to dáno strukturou kameniva, která není schopna v dostatečné míře odolávat vzniku 

trvalých deformací.  

 
Obrázek 6 - Porovnání statického modulu pružnosti v tlaku po 28 dnech zrání 

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.  

 
Obrázek 7 - Porovnání pevnosti v tahu za ohybu betonů s umělým a přírodním kamenivem po 28 

dnech zrání 
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Důležitou částí pracovní etapy bylo stanovení a vzájemné porovnání odolnosti betonů 

vystavených cyklickému zmrazování a rozmrazování. Z tohoto hlediska je možné konstatovat, že 

z nového druhu umělého kameniva lze bez problémů vyrábět mrazuvzdorné betony. Hodnoty 

vyjadřují procentuální zvýšení hodnoty modulu pružnosti a to ve srovnání s referenčním vzorkem, 

který nebyl vystaven zmrazovacím cyklům. 

 
Obrázek 8 - Změna dynamického modulu pružnosti betonů po 100 zmrazovacích cyklech 

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. 

4.4 Etapa IV. Možnost specifického využití nového druhu betonu 

Zkouška urychlené karbonatace betonu v prostření 98 % CO2 

Do programu praktické části byla 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. Použitý postup využívá silně 

koncentrovaného plynu CO2 (98 %), který v poměrně krátkém časovém horizontu umožňuje sledovat 

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. 

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 v malé 
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míře projevil u třídy C20/25, kdy bylo ve struktuře betonu s umělým kamenivem možné pozorovat 

vyšší stupeň degradace. 

 

V rámci zkoušek byly vybrány tyto kompozitní materiály: 

 

PK25 – Beton s přírodním kamenivem třídy  C20/25 

PK30 – Beton s přírodním kamenivem třídy  C25/30 

CH25 – Beton s vypálenou černouhelnou hlušinou třídy  C20/25 

CH30 – Beton s vypálenou černouhelnou hlušinou třídy  C25/30 

 

 
 

Obrázek 9 - Posouzení hloubky karbonatace v závislosti na počtu dní v 98 % CO2 
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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. Následující situace poukazuje na výsledek fenolftaleinové zkoušky na 

vzorcích betonů po 128 dnech působení 98 % 

 
Obrázek 10- Karbonatace - stav vzorku CH25 
po 128 dnech v 98 % CO2 – umělé kamenivo 

Obrázek 11 - Karbonatace - stav vzorku 
PK25 po 128 dnech v 98 % CO2 – přírodní 

kamenivo 

 
Obrázek 12 - Karbonatace - stav vzorku 
CH30 po 128 dnech v 98 % CO2 – umělé 

kamenivo 

Obrázek 13 - Karbonatace - stav vzorku 
CH30 po 128 dnech v 98 % CO2 – umělé 

kamenivo 

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. 

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.  
 

V rámci zkoušek byly vybrány tyto kompozitní materiály: 

 

ŽB1250 - žárobetonová směs do teplot 1250 °C 

CH30 - beton s kamenivem z vypalovaných černouhelných hlušin 

PK30 - beton s kamenivem z vypalovaných černouhelných hlušin 

CEM I - směs portlandského cementu, křemičitého písku a vody 

AGLO - Beton s umělým kamenivem ze spékaných popílků 
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Výsledky nedestruktivních zkoušek 

 
Obrázek 14 - Prodloužení doby průchodu UZ impulzu v závislosti na teplotě po 60 minutách 

Výsledky destruktivních zkoušek 

 
Obrázek 15 – Změna pevnosti v tlaku po vystavení účinku jednotlivých teplot po dobu 60 minut 

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 celkový obsah SiO2. Hlavní výhodou 

umělého kameniva je skutečnost, že černouhelná hlušina již byla při výrobě vystavena teplotě 

přesahující 1100 °C a jejich teplotní stabilita je tak podstatně vyšší. Dalším důležitým faktorem, který 

z tohoto hlediska upřednostňuje využití nového druhu umělého kameniva je nižší obsah SiO2. 
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4.5 Etapa V. Ekologické a ekonomické podmínky využití nových druhů 

betonů  

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.  

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 době, popřípadě v budoucnosti. Dalším cílem bylo vytvořit 

praktické podklady, které mohou napomoci při dalším rozšiřování této problematiky. 

Cílem první části této práce bylo optimalizovat podmínky výroby umělého kameniva. Velmi 

rozsáhlé praktické zkoušky poukázaly, že velkou roli při procesu výroby hraje zejména samotné 

granulometrické složení vsázky. 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. Dále je důležité zajistit, 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. 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. 

Další část této práce byla zaměřena na možnosti využití umělého kameniva jako plniva do 

betonu. 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.  

Další a velmi důležitá pracovní část byla zaměřena na možnost porovnání nového druhu 

betonu s betony běžně vyráběnými 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 
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se pohybovaly v rozmezí cca 17 – 26 GPa, přičemž betony s přírodním kamenivem dosahovaly hodnot 

běžně nad 30 GPa.  

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. Porovnáním různých druhů kompozitů bylo 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 využito pracovních postupů navržených odborníky Ústavu 

stavebního zkušebnictví zaměřených na urychlenou karbonataci kompozitů vlivem vysoce 

koncentrovaného plynu CO2. Zkouškami bylo zjištěno, že i v případě využití nového druhu umělého 

kameniva bude z hlediska karbonatace betonu 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. 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 
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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. 

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. 
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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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8. 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. 


