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ABSTRAKT  

Disertační práce se zabývá problematikou využívání vedlejších energetických produktů, 

konkrétně popílkem ve výrobě stavebních hmot, zejména betonu, a to z hlediska působení 

současných environmentálních a ekonomických aspektů. 

 

 Důvody, které vedly k tematickému záměru řešení, vycházely právě ze zmíněných aspektů, 

které se i týkají stále vyššího deficitu a kvality přírodních surovin, environmetálního tlaku na vyšší 

využívání vedlejší průmyslových produktů, snižování emisí a ekonomické nutnosti snižování 

výrobních, resp. materiálových, nákladů.  

 Záměrem práce proto bylo ověření možnosti zvýšení využitelnosti popílků jako příměsi 

v technologii výroby betonu, získaných z dostupných energetických zdrojů, a to cestou mechanické 

aktivace popílků. 

 Hlavním cílem experimentálních prací bylo prokázání zlepšení základních vlastností čerstvého 

a ztvrdlého betonu, jako podmínky a předpoklady pro dosažení celkové ekonomické efektivnosti 

použitím mechanicky aktivované popílkové příměsi. Z toho vyplývá, že metodika řešení 

zahrnovala dvě oblasti, experimentální a hodnotící. Těžiště v náročnosti odborné a časová 

obsáhlost spočívaly v části experimentální. Byly provedeny relativně rozsáhlé soubory zkoušek, 

s použitím širokého rozsahu testovaných vysokoteplotních i fluidních popílků granulometricky 

upravených, jejich mísením a mletím. 

 Výsledky zkoušek potvrdily dosažení plánovaných cílových parametrů, jak z hlediska 

fyzikálně-mechanických vlastností zkušených malt a betonů, tak celkové ekonomické efektivnosti 

řešeného návrhu a tématu disertační práce. V rámci experimentálních prací byly získány hodnotné 

odborné poznatky a přínosy pro studovaný vědní obor, stejně jako pro praxi.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

vedlejší energetické produkty, tepelná elektrárna, životní prostředí, ekonomické aspekty, 

mechanická aktivace, vysokoteplotní popílek, fluidní popílek, granulometrie, beton, skleníkové 

plyny  

ABSTRACT  

The disses thesis is focused on usage of secondary raw materials from the electric power 

industry, specifically fly ash as a component for the building industry, concentrated on concrete. 

Two main streams are covered, environmental and economical. 

Reasons, which led to focus on the selected subject are coming mainly from the scarcity and 

availability of high-quality mineral resources, environmental pressure for usage of industry 

byproduct, reducing emissions and economical pressure to reduce production cost, especially raw 

materials. 

The main purpose of the work was to verify the possibility of increasing the usability of fly ash 

as a mineral additive in the technology of concrete production with materials retrieved from coal 

fired power plants and applying mechanical activation of fly ash. 

The main goal of the experimental part of work was to demonstrate improvement of fresh and 

hardened concrete properties as a main condition to support economic efficiency of mechanical 

activated fly ash. Base on previous facts the methodology was covering two main areas, the 

experimental and the assessment. Relatively large sets of tests were performed, using a wide range 
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of tested high temperature fly ash and fluidized bed combustion fly ash granulometrically treated, 

by mixing and grinding. 

Results of the testing confirmed focused parameters for concrete and mortar mechanical 

properties, total economical efficiency of the targeted solution and the subject of the dissertation. 

In the experiment section has been retrieved valuable findings contributing to the overall 

knowledge of the faculty, also for the practical application. 

The results of the tests confirmed the achievement of the planned target parameters, both 

in terms of physical and mechanical properties of experienced mortars and concretes, as well as the 

overall economic efficiency of the proposed design and the topic of the disses thesis. Within the 

experimental work, valuable professional knowledge and benefits were obtained for the studied 

scientific field, as well as for practice. 

KEYWORDS  

secondary raw material, heat power plant, environment, economical aspects, mechanical 

activation, high temperature fly ash, fluidized bed combustion fly ash, granulometry, concrete, 

greenhouse gases  
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1  ÚVOD 

Současným cílem celého sektoru výroby stavebních hmot a materiálů je hledání nových 

alternativních a méně ekologicky náročných zdrojů surovin, které disponují vlastnostmi 

pro zajištění a pokud možno i zvýšení požadovaných fyzikálně-chemických parametrů výrobků, 

s ohledem na trvanlivost v čase i v chemicky agresivních prostředích. Tento trend je spojen s třemi 

hlavními základními aspekty.  

Prvním aspektem je stále vyšší deficit klasických vstupních surovin pro výrobu stavebních hmot 

na trhu, případě jejich klesající kvalita z důvodu téměř vytěžených stávajících ložisek, kdy otevření 

nových ložisek nerostného bohatství je spojeno s velkými problémy a obstrukcemi 

(environmentálními, finančními, pozemkovými atd.).  

Dalším, neméně důležitým, aspektem je čistě environmetální hledisko s ohledem na stále vyšší 

tlak na bezodpadové hospodářství ve všech odvětvích průmyslů, kdy se do popředí dostává axiom, 

že i „odpad“, příp. vedlejší produkt jiného průmyslového odvětví, je surovina. Společným 

jmenovatelem obou záměrů je stále vyšší tlak na redukci skleníkových plynů vypouštěných 

do atmosféry, kdy Evropská unie (EU), potažmo všechny její členské země, se zavazují ke stále 

přísnějším regulacím emisí skleníkových plynů.  

Posledním a pro většinu výrobců zcela hlavním ekonomickým aspektem je tlak na snížení 

materiálových nákladů při výrobě stavebních hmot. Při současném růstu celého stavebnictví, jako 

ekonomického subjektu, sice došlo k růstu cen např. celkového stavebního díla a lidských zdrojů, 

ale výrobcům stavebních hmot rostly zisky od ekonomického poklesu z let 2008 – 2012 v přepočtu 

na vyrobenou jednotku jen velmi pozvolna, i když došlo ke zvýšení prodejních cen. Bohužel tyto 

ceny pouze kopírují navyšování cen konvenčních surovin, lidských zdrojů, energií, atd. 

Samozřejmě velký vliv hraje i opravdu široké konkurenční prostředí. Z tohoto plyne, že se hledá 

jakákoliv optimalizace výrobních nákladů, aby se výrobní společnost stala na trhu více konkurence 

schopnou a profitabilní. 

Jako známý příklad s dlouholetým významným environmentální i ekonomickým efektem je 

využití substituce vedlejšího produktu při výrobě elektrické energie, případně tepla, konkrétně 

použití popílku (zejména vysokoteplotního) jako částečné náhrady cementu – ať už přimíchávání 

popílku při výrobě cementu, kdy při úspoře slínku výsledným produktem je směsný cement, tak i 

při následné výrobě cementového kompozitu. Environmentální zatížení je zřejmé z údajů, kdy při 

výrobě 1 tuny portlandského cementu se uvolní do atmosféry přibližně 0,7 tuny CO2. Z čehož lze 

odvodit, že při roční celosvětové produkci cca 2,3 bilionu tun cementu je do atmosféry uvolněno 

cca 1,6 bilionu tun skleníkového plynu CO2. Toto množství odpovídá cca 7 % jeho celkové světové 

produkce. [1] 

Celosvětovým enviromentálním cílem není pouze redukce plynu CO2, ale všech skleníkových 

plynů ve spalinách, proto se neustále vyvíjí a zdokonalují technologie a procesy k odstranění těchto 

škodlivin. Zásadní změna např. u skleníkových plynů na bázi oxidů dusíku NOx (pod tímto 

pojmem nejčastěji rozumíme oxid dusnatý – NO a oxid dusičitý – NO2) nastala legislativním 

opatřením a vyhláškou č. 415/2012 Sb. v platném znění, která zpracovává příslušné předpisy 

Evropské unie týkající se snížení emisních limitů.  

Redukci NOx lze provést primárním opatřením, tedy optimalizací spalovacích procesů, což 

v praxi znamená značné navýšení investičních nákladů, např. instalací kotlů pro fluidní spalování. 

Proto se přistupuje ve většině případů u stávajících kotlů k instalacím sekundárních opatření. 

Z důvodu minimalizace investic byly v České republice instalovány technologie s metodou 

selektivní nekatalytické redukce (SNCR), při kterých dochází ke vstřikování močoviny nebo 

čpavkové vody do prostoru spalovací komory a dochází tak k redukci NOx až na dusík a vodu. 
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 Tato technologie má vliv na výslednou kvalitu produkovaných popílků, která navíc 

v alkalickém prostředí reaguje za masivního uvolnění čpavku, což zásadně ztěžuje použití takového 

popílku do betonu. V extrémních případech může být tímto uvolňování čpavku z betonu ohroženo 

užívání konstrukce z hlediska hygienického, kdy je nařízením vlády č. 361/2007, ve kterém se 

stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, stanovena limitní hodnota NH3.  

Popílek jako příměs do betonu je normativně hodnocen jako aktivní příměs s pucolánovou 

aktivitou a je využíván v České republice (ČR) cca 50 let. S rostoucí poptávkou po elektrické 

energii v ČR (velké zastoupení průmyslu), ale i v zahraničí docházelo ke zvyšování produkce 

energie, tím pádem i spotřeby uhlí a s tím spojená produkce odpadní suroviny – popílku. Popílek se 

z počátku využíval pouze k zásypům a zbytek se ve většině případů splavoval spolu se škvárou 

mokrou cestou a ukládal v „rybnících“ u elektráren nebo spaloven, což mělo za následek podstatné 

zatížení okolního prostředí. Z tohoto důvodu se hledalo efektivní využití této suroviny – dříve 

odpadu, dnes velmi ceněné a nedostatkové komodity. 

Postupné využití popílku do betonu jako příměs přineslo jednak výrobcům velmi podstatnou 

finanční úsporu i zlepšení některých vlastností betonu. V čerstvém betonu to byla zejména 

reologická vlastnost, která ovlivňuje zpracování a v zatvrdlém betonu se pozitivně přídavek 

popílku projevoval na konečné pevnostní charakteristiky betonu a na vodonepropustnost betonu, 

která byla v té době ověřena při masivním budování vodohospodářských staveb. Ekologický přínos 

dříve nebyl zásadně řešen, i když došlo k poklesu výluhů těžkých kovů a dalších nežádoucích látek 

do okolního prostředí. Z důvodu zjištěného zlepšení některých fyzikálních vlastností betonů se 

výzkum a vývoj začal zaměřovat také na zlepšování vlastností popílku jejich úpravou či aktivací, 

aby bylo využito maximální reakčního potenciálu popílku. 

Aktivace popílků dělíme na chemické, termální a mechanické, popřípadě jejich kombinaci. [2], 

[3] Chemické aktivace byly zkoumány jako první. Jako chemické aktivátory jsou používány 

NaOH, Na2O3 a roztok vodního skla, případně se začíná používat CaO. V případě mechanické 

aktivace se u popílku uplatňují dva procesy – třídění a mletí. Oba procesy mají své výhody 

a nevýhody. Termální aktivace probíhá způsobem vytvoření homogenní směsi ve složení popílek, 

mletý vápenec a sádrovec, kdy směs je smíchaná s vodou na zavlhlou směs, ze které se vyrobí 

sbalky, kterou jsou v autoklávu vystaveny hydrotermickému režimu s různým náběhem teplot. 

Po vyjmutí z autoklávu je materiál vysušen při teplotě 100 °C do konstantní hmotnosti a rozemlet 

na prášek s maximálním zrnem velikosti 0,06 mm. [4]  

Praktické využití metody termální aktivace je v současné době velice omezné, protože přínáší 

velké finanční náklady a souvisí zejména s technologickou nevybaveností provozních výrobních 

jednotek. 

 

K třídění popílku dochází v praxi již při jejich zachycování na filtrech z exhalátu v odlučovacích 

zařízeních tepelných elektráren, na mechanických a elektrostatických filtrech. Jejich oddělené 

skladování stávajících zařízení většinou neumožňuje, tak jsou do jednoho sila, kde dochází k jejich 

zpětnému smísení. Argumentem pro neinvestování do této třídící technologie je variabilita 

chemického složení různých frakcí popílku.  

Při aktivaci popílku technologii mletím, kdy se zpracovává celý objem produkce popílku je tak 

zajištěna i jeho dostatečná homogenizace a s tím související chemické složení. Obecně velkou 

ekonomickou nevýhodou technologie mletí je vysoká energetická náročnost samotného mlecího 

procesu a rovněž provozu souvisejících odlučovacích zařízení.  
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Jak vyplývá ze stručné charakteristiky stávajícího stavu využívání popílků v průmyslu výroby 

stavebních hmot, je přes prokazatelné ekonomické efekty situace stále obtížnější. Ve snaze přispět 

určitým podílem v hledání možností zlepšení stavu a hledání nových poznatků cestou výzkumu, 

zaměřil jsem se ve své disertační práci, konkrétně v experimentální části, na ověření možností 

využití mechanické aktivace popílků a posouzení její efektivnosti z hlediska funkce a účinnosti 

aktivovaných popílků v cementovém kompozitu, konkrétně v technologii betonu. Podrobnější 

popis metodiky řešení a postupu experimentálních prací je uveden v příslušné kapitole, stejně jako 

posouzení a vyhodnocení environmentálních a zejména ekonomických aspektů.  

Studijní část jsem zaměřil na získání a soustředění stávajících poznatků o zdrojích popílků 

v širších souvislostech, včetně podkladů pro metodiku a organizační plánování experimentálních 

prací z hlediska vhodnosti a dostupnosti vybraných popílků. Proto byla věnována pozornost 

samotné energetice i jednotlivým vybraným závodům v rámci ČEZ a.s., základním spalovacím 

technologiím, provozním, ekonomickým a environmentálním aspektům v rozsáhlé průmyslové 

oblasti energetiky jako dominantního producenta popílků. 
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A.  STUDIJNÍ ČÁST 

Tato část práce je věcně zaměřena na dva základní tématické okruhy, které korespondují 

s názvem a praktickou částí disertační práce. Účelem studijní činnosti bylo získání aktuálních 

poznatků a podkladů k upřesnění cílů řešení a zpracování metodiky vlastní experimentální a 

hodnotící části práce.  

V úvodních kapitolách je z tohoto důvodu uvedena problematika energetiky související 

s produkcí popílků, jako nejvýznamnějšího vedlejšího energetického produktu využívaného 

ve stavebnictví, dříve v technologii popílkového pórobetonu, nyní zejména ve výrobě betonu, jak 

uvádí stručná historie jeho používání. Jako podklady pro plánování metodiky experimentální části 

byly získány a jsou uvedeny podrobnější údaje i v jednotlivých energetických provozech v ČR 

v rámci společnosti ČEZ a.s., jako dominantního producenta elektřiny a v důsledku toho i popílků. 

Byly získány také informace o kapacitách, výkonech, a dostupnosti popílků, třídících a odběrových 

zařízeních a vlastnostech popílků.  

Samostatná kapitola je věnován funkci popílku jako příměsi, procesům vzniku popílků podle 

technologie spalování a možnostem úprav popílků jejich aktivací. Stejně jako aktuálním normovým 

požadavkům na vlastnosti popílků, podle kterých je nutné posuzovat jejich vhodnost 

pro technologii výroby betonu a podle kterých byly posouzeny vzorky popílků pro experimentální 

práce. 

Protože souvislost produkce elektřiny a popílků je evidentní jak v podmínkách ČR, tak 

celosvětových, je zmíněna stávající a výhledová situace v tomto odvětví. Přesto, že v ČR je podíl 

uhelných elektráren na výrobě elektřiny stále vyšší než 40 %, popílků o vhodných vlastnostech 

pro technologii betonu je nedostatek. Tento nepříznivý stav pro výrobce betonu se bude dále 

prohlubovat snahou EU zpomalovat klimatické změny snižováním exhalací CO2 a tím snižovat 

tzv. uhlíkovou stopu ve všech druzích výrobků. Zejména cestou uzavírání tepelných elektráren 

v EU, na rozdíl od některých asijských zemí, které naopak jako největší producenti plynných a 

tuhých emisí, investují do výstavby nových uhelných elektráren. 

Vedle environmentálních aspektů, které firmy pociťují i ekonomicky například formou 

emisních povolenek, bylo potřebné ve studijní části uvést také základní postupy hodnotících metod 

ekonomických aspektů, jako analýzy prostředí firmy, SWOT a měřítko výkonu dle MOP, které 

jsou podkladem pro metodiku jejich vypracování v praktické části práce. 

 

2  SOUČASNÝ STAV PRODUKCE ELEKTRICKÉ ENERGIE 

A POPÍLKŮ 

Popílky jsou produkovány jako sekundární (odpadní) surovina ze spalování tuhých paliv, 

zejména z tepelných elektráren a tepláren. Z výsledku závěrečné zprávy společnosti ČEZ a.s. činila 

spotřeba elektrické energie v České republice celkem 62 267 GWh a výsledný palivový mix byl 

pro rok 2019 zastoupen v poměru: Uhelné elektrárny 40,83 %, Jaderné elektrárny 42,06 %, 

Plynové elektrárny 10,35 %, Obnovitelné zdroje energie 4,43 %, Druhotné energetické zdroje 

0,01 % a Ostatní zdroje 2,32 %. [5] Tepelné uhelné elektrárny jsou neustále v České republice 

druhým největším dodavatelem elektrické energie. Přes skutečnost, že meziročně procentuální 

zastoupení dodávek energie z uhelných zdrojů klesá, tak vize téměř úplného ukončení provozu 

tepelných elektráren je nejdříve za 40–50 let. 
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Obr. 1: Elektrárny v ČR [5] 

 

V roce 2019 činila výroba elektrické energie v zemích OECD celkem 10 568,7 TWh. Struktura 

světové výroby elektřiny v zemích OECD v roce 2019 byla: 56,3 % Tepelné elektrárny, 18 % 

Jaderné elektrárny, 13,7 % Vodní elektrárny a 12 % Ostatní elektrárny.  

Kolem 40 % celkové elektřiny ve světě je produkováno z elektráren využívající uhlí. Ročně se 

na světě vytěží 7,2 miliard tun uhlí, z toho černé uhlí tvoří 86 %. Největšími producenty popílku a 

dalších produktů vzniklých spalováním uhlí jsou Indie, Čína a USA. V Indii se vyprodukuje až 

112 milionu tun popílku ročně. Česká republika se pohybuje okolo 10 milionu tun ročně, což je 

v porovnání s ostatními evropskými státy poměrně nezanedbatelné číslo. [6]  

 

 

Obr. 2: Produkce popílku v různých zemích [7]  

 

K 1. červenci 2020 bylo ve 30 státech světa podle statistik WNA (World Nuclear Association – 

Světová jaderná asociace) v provozu 440 jaderných reaktorů s celkovou instalovanou kapacitou 

390 382 MW. Ve výstavbě je jich 56 v 18 zemích. Plánuje se výstavba 108 reaktorů. Celkem se 

ve světě předběžně uvažuje o vybudování dalších 329 reaktorů, jejichž instalovaný výkon by měl 

dosáhnout asi 359 682 MW. Znovu lze vysledovat budoucí trend poklesu tepelných zdrojů 

elektrické energie. [5] 

http://www.world-nuclear.org/info/reactors.html
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Na rozdíl od záměrů Evropské Unie je podle aktuálních informací například v Číně v plánu 

výstavba asi deseti nových uhelných elektráren, podobné investiční záměru jsou rovněž uváděny 

v souvislosti s rozvojem průmyslu v Indii.     

2.1 PRINCIP FUNGOVÁNÍ TEPELNÉ ELEKTRÁRNY 

Základní princip fungování uhelné elektrárny je založen na přeměně energie tepelné 

na mechanickou a mechanické na elektrickou. Teplo uvolněné v kotli ohřívá vodu procházející 

trubkami uvnitř kotle a mění ji v páru. Pára proudí do turbíny, jejím lopatkám předá svou 

pohybovou energii a roztočí ji. Vzhledem k tomu, že je turbína pevně spojena s generátorem, 

roztáčí se i ten a přeměňuje mechanickou energii na elektřinu. V elektrárenském generátoru rotuje 

magnet (elektromagnet), vinutí, v němž se indukuje napětí a proud, je umístěno na statoru okolo 

něj. Celé soustrojí se otáčí rychlostí 3000 otáček za minutu. Pára vycházející z turbíny je vedena 

do kondenzátoru, kde zkondenzuje, tj. z plynu se stane opět kapalina. Z kondenzátoru je voda 

vedena zpět do kotle, kde celý cyklus začíná znovu. Pára vyrobená v kotli nemusí být využita 

pouze k výrobě elektřiny, může sloužit i k vytápění přilehlých obcí a měst. 

Fyzikálním jevem, na němž je ve většině typů elektráren založena výroba elektrického proudu, 

je elektromagnetická indukce. Podle Faradayova zákona o elektromagnetické indukci se na koncích 

smyčky, která se otáčí v magnetickém poli, indukuje střídavé elektrické napětí. Uzavřeme-li obvod, 

prochází smyčkou střídavý elektrický proud. Platí, že čím rychleji vodičem v magnetickém poli 

pohybujeme, tím je indukované napětí větší. 

Většina uhelných elektráren je uspořádána do tzv. výrobních bloků. Elektrárenský výrobní blok 

znamená samostatnou jednotku skládající se z kotle, turbíny a příslušenství, z generátoru, 

odlučovačů popílku, chladící věže, blokového transformátoru a v novější době také z odsiřovacího 

zařízení. Zařízením, které může být společné několika blokům, je zauhlování, vodní hospodářství 

(přivaděče, čerpadla a chemická úprava vody), komín, pomocná zařízení k odběru popílku 

a odsiřování. 

 

Naprostou většinu výrobních bloků uhelných elektráren Skupiny ČEZ tvoří bloky 

o instalovaném výkonu 200 MW (elektrárny Tušimice II, Počerady, Prunéřov II a Dětmarovice). 

Do portfolia výrobních kapacit patří i několik bloků o instalovaném výkonu 110 MW (Mělník II, 

Prunéřov I, Ledvice); bloky o nižším instalovaném výkonu jsou spíše výjimkou. Blokem 

s největším instalovaným výkonem je 660 MW blok v Elektrárně Ledvice. [5] 
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Obr. 3: Schéma tepelné elektrárny [8] 

 

Obr. 4: Plynné emise [6] 

 

 

Obr. 5: Tuhé emise [8] 
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2.2 MODERNIZACE A EKOLOGIZACE UHELNÝCH 

TEPELNÝCH ELEKTRÁREN 

2.2.1 Program „vyčištění“ uhelných zdrojů – 90. léta 

Největší událostí v novodobé historii české uhelné elektroenergetiky se stalo „vyčištění“ 

elektráren, tj. uvedení všech uhelných energetických zdrojů do takového technického stavu, který 

by vyloučil další devastaci životního prostředí. V letech 1992–1998 elektrárenská společnost ČEZ 

realizovala patrně nejrozsáhlejší a nejrychlejší ekologický a rozvojový program v Evropě. V rámci 

tohoto programu v hodnotě 46 miliard korun přímých investic a cca 65 miliard investic 

souvisejících bylo v uhelných elektrárnách společnosti instalováno celkem 28 odsiřovacích 

jednotek a 7 fluidních kotlů, došlo k rekonstrukci odlučovačů popílku a modernizaci řídicích 

systémů elektráren. 

Celkově bylo odsířeno 6 462 MW instalovaného výkonu. Z této hodnoty připadá 5 930 MW 

na odsíření pomocí tzv. vypírky kouřových plynů (5 710 MW mokrá vápencová vypírka, 220 MW 

polosuchá vápenná metoda), 497 MW je odsířeno pomocí náhrady starých kotlů moderními 

s fluidním spalováním, u 35 MW byla provedena změna paliva. Zároveň s postupem prací 

na vyčištění modernějších uhelných zdrojů se rozeběhl i útlumový program nejstarších zařízení. 

Před zahájením modernizačního a odsiřovacího programu uhelných elektráren ČEZ, a. s., byl jejich 

celkový instalovaný výkon uhelných elektráren 8 482 MW, odstaveno bylo 2 020 MW 

instalovaného výkonu ve starších uhelných elektrárnách. 

 

Díky uskutečnění programu odsíření se podařilo oproti úrovni na počátku 90. let snížit 

emise SO2 o 92 %, pevných částic popílku o 95 %, emise oxidů dusíku o 50 % a oxidu uhelnatého 

o 77 %. Téměř 90 % vedlejších energetických produktů z procesu odsíření již nepatří do kategorie 

odpadů, ale lze je dále využít. [5] 

2.2.2 Druhá vlna obnovy uhelných zdrojů – 21. století 

S ohledem na životnost vybudovaného odsíření v první vlně ekologizace, která se pohybuje 

okolo patnácti let, a se zřetelem na zpřísňování požadavků na provoz uhelných elektráren 

i dostupnost tenčících se zásob hnědého uhlí, byla v druhé polovině prvního desetiletí 21. století 

zahájena další vlna ekologizace uhelných elektráren ČEZ v České republice. Obnova zdrojů ČEZ 

byla kombinací výměny zastaralé technologie za moderní (tzv. retrofit), výstavby nových tepelných 

hnědouhelných elektráren a řízeného definitivního ukončení provozu některých technicky 

a morálně zastaralých bloků. 

V rámci Evropské unie šlo o jedinečný projekt, kdy během relativně krátké doby došlo k úpravě 

a výměně technologií řady uhelných elektráren skupiny ČEZ. Nikde v zemích Evropské unie nebyl 

dosud zaznamenán projekt přispívající ke snížení emisí škodlivých látek z výroby elektrické 

energie v takovém rozsahu. Jeho uskutečnění představovalo celkovou investici zhruba 100 miliard 

korun. 

Již v polovině roku 2012 skončila komplexní obnova Elektrárny Tušimice II a v létě roku 2016 

i komplexní obnova Elektrárny Prunéřov II. V prvním případě prošly celkovou modernizací 

všechny čtyři výrobní bloky, každý o výkonu 200 MW. Ve druhém se týkala tří z pěti výrobních 

bloků, jejichž výkon byl navýšen z 210 na 250 MW. Všechny zmodernizované bloky jsou přitom 

vybaveny nejlepší dostupnou technologií pro daný projekt. Ve finále tak v obou případech byly 
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obnoveny strojovna, kotelna, odsiřovací jednotka, elektroodlučovače a další nezbytná zařízení 

k provozu obou elektráren na dalších 25 let. 

Modernizace tušimické dvojky přinesla zvýšení čisté účinnosti z 34 % na 39 %, což v důsledku 

znamená úsporu cca 14 % primárních paliv, tedy uhlí. Zároveň se podařilo snížit emise oxidů 

dusíku o 70 %, emise oxidu siřičitého o 79 % a emise tuhých znečišťujících látek o 87 %. 

Modernizace Elektrárny Prunéřov II začala prakticky hned po skončení komplexní obnovy 

Tušimic, a to v září 2012. V případě Prunéřova II účinnost v kombinaci s výrobou tepla vzrostla 

nad 40 % a veškeré emisní parametry se zlepšily v průměru o 60 %. Konkrétně dochází k úspoře 

15 % primárních paliv, emise oxidu dusíku se snížily o 70%, emise oxidu siřičitého o 80% a emise 

tuhých znečišťujících látek o 88 %.  

Třetím významným počinem byla výstavba nadkritického bloku v Ledvicích o výkonu 

660 MW. Nový zdroj v Ledvicích je vysoce ekologický výrobní blok s nadkritickými parametry 

a zároveň jednou z nejmodernějších klasických elektráren ve střední Evropě. Díky použité 

nejmodernější dostupné technologie pro daný projekt i nastavení provozních a výrobních parametrů 

poklesly veškeré sledované emise v lokalitě Ledvice v průměru o 50 procent. [5] 

2.2.3 Vyvoj nové technologie spalování 

Pravděpodobně nejvýhodnější způsob využití energetického uhlí představuje kombinace 

tlakového zplyňování uhlí a tzv. paroplynového cyklu. Tento způsob výrazně zvyšuje účinnost 

výroby elektrické energie a odborníci očekávají jeho bouřlivý rozvoj zejména v těch zemích, které 

jsou odkázány převážně na uhelné zdroje energie. 

Rozemleté uhlí (vysoká sirnatost není problém) se v generátoru (zplynovači) za vysoké teploty a 

tlaku nejprve zplynuje. Veškeré pevné částice, které jinak unikají do vzduchu, se mění ve strusku 

vhodnou pro stavebnictví. Surový plyn je ochlazen, zbaven síry (tu lze výhodně prodat) a dalších 

nečistot. Energetický plyn se vede dále do plynové turbíny, v jejíž komoře se spaluje. Vzniká 

elektrická energie a navíc plyn opouštějící turbínu je natolik horký, že v kotli ohřeje vodu na páru. 

V parní turbíně se pak vyrobí další elektřina. [9]  

 

 

Obr. 6: Kotel budoucnosti [9] 

2.3 PRODUKCE POPÍLKŮ V ČESKÉ REPUBLICE 

Popílek je spolu se struskou a energosádrovcem vedlejším energetickým produktem. Největším 

producentem těchto produktů v České republice je společnost ČEZ a.s. Společnost provozuje 

10 uhelných elektráren.  

https://www.energyweb.cz/web/index.php?display_page=2&subitem=2&slovnik_page=zplyn_uhli.html
https://www.energyweb.cz/web/index.php?display_page=2&subitem=2&slovnik_page=paroplyn_cykl.html
https://www.energyweb.cz/web/index.php?display_page=2&subitem=2&slovnik_page=plyn_turb.html
https://www.energyweb.cz/web/index.php?display_page=2&subitem=2&slovnik_page=elektr_en.html
https://www.energyweb.cz/web/index.php?display_page=2&subitem=2&slovnik_page=par_turb.html
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2.3.1 Produkce popílku v České republice z vysokoteplotního spalování 

Roční produkce popílků z vysokoteplotního spalování je okolo 9 mil. tun. 

2.3.1.1 Dětmarovice (EDĚ) 

Elektrárna Dětmarovice (EDĚ) byla postavena v letech 1972–1976 a svým projektovaným 

výkonem 800 MW je největší klasickou elektrárnou na území Moravskoslezského kraje a současně 

největším černouhelným zdrojem na území České republiky. 

Nachází se u Ostravy, v těsné blízkosti polských hranic a hned vedle hlavní železniční tratě 

Bohumín–Žilina. Elektrárna původně patřila do svazku Ostravsko-karvinských elektráren, od roku 

1990 je samostatnou organizační jednotkou a od roku 2013 samostatnou akciovou společností. 

 

Elektrárna ročně vyrobí okolo 2 TWh elektrické energie a více než 650 TJ tepla, které se dodává 

do Orlové, Bohumína a od roku 2018 i do skleníků pro pěstování zeleniny v Dolní Lutyni. 

 

Elektrárna spaluje černé uhlí s průměrnou výhřevností 22 MJ/kg a obsahem síry pod 1 %. 

Používá se uhlí z Ostravsko-karvinské pánve, ale i z dalších těžebních lokalit. V EDĚ jsou 

instalovány 4 výrobní bloky, každý o elektrickém výkonu 200 MW. Výkon těchto bloků je 

distribuován do okolních rozvoden velmi vysokého napětí. Průměrná denní spotřeba paliva 

na jeden blok je cca 1600 tun uhlí, což představuje cca 32 železničních vagonů. Uhlí se 

po rozemletí na velmi jemnou frakci spaluje v celkem 4 kotlích o výkonu 650 t páry/hod. Kotle 

jsou z produkce podniku Vítkovice, jsou průtlačné, dvoutahové, s granulační spalovací komorou, 

účinnost se pohybuje okolo 90 %, nejvyšší teplota v kotli je 1400 °C. Každý kotel má mlecí 

zařízení, které se skládá ze čtyř mlecích okruhů s kroužkovými mlýny o výkonu 36 t/h. Kotle se 

"najíždějí" zemním plynem, k zapálení plynových hořáků se používá elektrická jiskra. V zadní 

části kotle na samostatné konstrukci jsou instalovány regenerační ohříváky typu Ljungstrom. 

Každý kotel je opatřen čtyřmi elektrostatickými odlučovači typu Lurgi a dvěma kouřovými 

ventilátory. Zařízení odsíření je dodávkou firmy Mitsubishi. Sestává ze dvou absorbérů (vždy jeden 

pro dva výrobní bloky). V provozu je od března 1998. Všechny spaliny EDĚ procházejí několika 

zařízeními pro snižování emisí – jedná se o odstranění oxidů dusíku, oxidů síry a popílku. 

Elektrárna Dětmarovice vyprodukuje ročně cca 250 000 tun VEP.  Z tohoto množství je 90 % 

popelovin, které jsou certifikovány a využívány ve stavebnictví především jako přísada 

do cementu, příměs betonu či pórobetonu. Zbylých 10 % představuje energosádrovec, který je 

produktem odsíření z mokré vápencové vypírky. V Elektrárně Dětmarovice je využíván spolu 

s částí popelovin k rekultivačním účelům. [5] 

2.3.1.2 Mělník (EMĚ) 

Skládala se původně ze tří technologických celků EMĚ I, EMĚ II, EMĚ III, vybudovaných 

postupně v rozmezí konců šedesátých a sedmdesátých let jako komplex kondenzačních elektráren 

spalujících hnědé uhlí dopravované vlaky ze severočeských a západočeských dolů. V současnosti 

činí instalovaný výkon bloků v Mělníku 4 x 60 MW, 2 x 110 MW a 1 x 500 MW. 

 

Elektrárna Mělník III s blokem 500 MW byla uvedena do trvalého provozu v roce 1981. Tento 

blok byl až do zprovoznění nového zdroje v Ledvicích největším uhelným blokem v ČR. U tohoto 

bloku byla poprvé použita nová skladba řídící techniky – volně programovatelné sekvenční 

automaty a počítačový informační a řídící systém. Díky své technické koncepci se stal jedním 
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z nejekonomičtějších energetických bloků uhelných elektráren. V průběhu času prošel většími 

modernizacemi a rekonstrukcemi. Již v roce 1981 a 1982 byla provedena řada měření a testů, 

jejichž závěry byly ve spolupráci s dodavateli zařízení postupně aplikovány do provozního režimu 

a úprav zařízení. Na počátku provozování EMĚ III byly řešeny zásadní problémy v ekonomii 

provozu (provoz turbonapáječky, vysokotlakých ohříváků a těsnost vakuového systému 

turbogenerátoru). Obdobně jako u EMĚ II byla také řešena problematika vyplývající ze spalování 

méně hodnotného paliva. Přesto blok dosahoval maximální trvalý výkon pouze ve výši 470 MW. 

Cílem investičně náročného období v letech 1994–1998 bylo prodloužení životnosti elektrárny 

Mělník na dalších minimálně 20 let. Přitom bylo třeba dosáhnout nejen konkurenceschopnosti 

provozně-ekonomických parametrů výroby, ale i ekologicky šetrného provozu vůči životnímu 

prostředí. Byla provedena rekonstrukce VT tělesa turbíny. Po tomto zásahu dosahuje blok bezpečně 

původně projektového výkonu 500 MW. V rámci generálních oprav byly rovněž provedeny 

na kotli tzv. primární opatření pro snížení produkce NOx. V závěru roku 1998 bylo podobně jako 

na EMĚ II uvedeno do provozu odsiřování spalin s účinností 95 %.  

 

Vyprodukovaný energosádrovec z odsíření je pak zpracováván jako vedlejší energetický 

produkt v plné výši v přilehlém závodě Rigips na výrobu sádrokartonových desek. Rovněž zbytky 

po spalování, jako je popílek a struska jsou upravovány na certifikované stavební materiály 

pro stavební průmysl a rekultivace. Po realizaci poslední větší investice na odvodnění strusky 

v r. 2005 se výroba elektřiny a tepla díky certifikaci popílku, strusky a energosádrovce 

na vedlejší energetické produkty blíží bezodpadové technologii. [5] 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 

VEP celkem [t] 1 363 791 1 245 058 1 056 995 549 094 545 795 

Popílek [t] 1 003 941 936 301 792 490 420 901 421 497 

Struska [t] 92 383 86 237 73 191 39 787 39 864 

Energosádrovec [t] 267 467 222 520 191 314 88 407 84 434 

Tab. 1: Údaje produkce VEP včetně predikce – převzato z roční zprávy o řešení projektu v programu Trio  

v roce 2018 [10] 

2.3.1.3 Počerady (EPC) 

Původní instalovaný výkon elektrárny byl 6 x 200 MW. Vlastní výstavba probíhala ve dvou 

fázích. První fází byla výstavba elektrárny Počerady I (bloky č. 1 až 4). Bloky č. 1 a 2 byly 

uvedeny do provozu v roce 1970, bloky č. 3 a 4 v roce 1971. V druhé fázi byla postavena 

elektrárna Počerady II (bloky č. 5 a 6). Tyto bloky byly uvedeny do provozu v roce 1977. 

 

V rámci útlumového programu uhelných elektráren byl k 1. 1. 1994 odstaven z provozu výrobní 

blok č. 1. Ostatní prošly mezi lety 1990 až 2000 rozsáhlým modernizačním a ekologickým 

programem, který umožnil dosažení lepších technických parametrů a s rezervou zabezpečil plnění 

tehdejších náročných požadavků nové legislativy zaměřené na životní prostředí. 

 

V říjnu roku 1994 byly v elektrárně uvedeny do provozu první dva odsířené 200 MW bloky 

(č. 5 a 6) v České republice. Odsiřovací zařízení těchto bloků je provedeno na principu mokré 

vápencové vypírky. Na podzim roku 1996 byly dány do provozu zbývající tři odsířené bloky 

(č. 2, 3 a 4). V návaznosti na výstavbu odsiřovacích zařízení byl v těsném sousedství elektrárny 

postaven německo-český podnik KNAUF Počerady, s. r. o., který vyrábí z odpadního produktu 
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odsiřování – energosádrovce sádrokartonové desky. Tento podnik je v plném provozu od února 

roku 1995. 

 

Následně v letech 2014 až 2015 proběhla v Elektrárně Počerady další vlna ekologizace u bloků 

2 až 5, která se týkala snížení emisí oxidů dusíku (zhruba o 60 %). Snížení bylo dosaženo 

kombinací dvou opatření, a to primárním a sekundárním opatřením. V prvním případě se jednalo 

o montáž dalšího pásma dohořívacího vzduchu do kotlů, aby bylo zajištěno rovnoměrné hoření 

prášku v celém objemu topeniště. Rozšířením zóny hoření se snížila teplota ve spalovací komoře 

a tím i množství NOx. Druhý způsob, selektivní nekatalytické snižování oxidů dusíku je reakce 

redukčního činidla na bázi močoviny (40 % roztok technické močoviny) při teplotách od 870 

do 1050 °C. Výsledkem reakce ve spalinách je přeměna NOx na molekulární dusík, vodní páru 

a oxid uhličitý. 

V současné době Elektrárna Počerady připravuje realizaci dalších investic do ekologie, aby 

plnila zpřísněné emisní limity BAT (BAT angl. Best Available Techniques), které začnou platit 

v průběhu roku 2021. [5] 

2.3.1.4 Prunéřov (EPR) 

Elektrárny Prunéřov jsou největším uhelným elektrárenským komplexem v České republice. 

 

Obě elektrárny jsou postaveny v blokovém uspořádání. Starší Elektrárna Prunéřov I, byla 

uvedena do provozu v letech 1967 až 1968. Bylo zde instalováno šest 110 MW bloků. V rozpětí let 

1987 až 1992 prošly čtyři bloky rozsáhlými rekonstrukcemi a zbývající dva bloky byly v rámci 

útlumového programu začátkem devadesátých let minulého století odstaveny z provozu. Elektrárna 

Prunéřov II je nejmladší uhelnou elektrárnou ČEZ, a. s. Původně měla pět 210 MW bloků, které 

byly postupně uvedeny do provozu v letech 1981 až 1982. Po komplexní obnově (2012–2016) má 

Elektrárna Prunéřov II instalovaný výkon 3 x 250 MW.   

 

Elektrárny Prunéřov patří k největším dodavatelům elektřiny. Zároveň prostřednictvím 

společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., dodávají teplo do Chomutova, Jirkova a Klášterce nad Ohří. 

Instalovaný výkon pro dodávku tepla dosahuje 500 MW. Roční dodávka tepla pro všechna tři 

města činí 920 TJ. 

 

Zdrojem technologické vody je řeka Ohře. Palivo, energetické hnědé uhlí, se těží v lomech Dolů 

Nástup Tušimice, Severočeských dolů, a. s., odkud se dopravuje po železniční vlečce. 

 

Elektrárna Prunéřov I má kotle o výkonu 350 t/h, s parametry páry 13,63 MPa/540/535 °C, jsou 

dvoutahové, s granulačním topeništěm, průtlačné, s přihříváním páry. Jejich dodavatelem byly 

Vítkovické železárny. Turbíny 110 MW jsou kondenzační, rovnotlaké, třítělesové, s přihříváním 

páry v kotli. Každá turbína má sedm neregulovaných odběrů páry pro regeneraci a dva 

neregulované odběry pro dodávku tepla. K rekonstrukci na teplárenský provoz došlo začátkem 

devadesátých let minulého století. Elektrický výkon dvou bloků je vyveden blokovými třífázovými 

transformátory 125 MVA, 13,8/121 kV do dvou linek 110 kV. Výkon zbývajících dvou bloků je 

vyveden blokovými třífázovými transformátory 125 MVA, 13,8/420 kV do společné linky 400 kV. 

 

Elektrárna Prunéřov II má po komplexní obnově kotle o výkonu 660 t/h, s parametry páry 

18,2 MPa/575/580 °C. Kotle jsou dvoutahové, s granulačním topeništěm, průtlačné, s přihříváním 
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páry. Jejich dodavatelem byly Vítkovice Power Engineering. Turbíny 250 MW typ Škoda KT – 

250 – 17,66 jsou dvoutělesové, rovnotlaké kondenzační s přihříváním páry za VT dílem, s jedním 

kombinovaným VT-ST dílem a jedním dvouproudovým NT dílem. Každá turbína je vybavena 

8 neregulovanými odběry páry pro regeneraci, topení napájecí nádrže a ohřívání topné vody v OTV 

a jedním regulovaným odběrem páry pro regulaci teploty v OTV3 a dodávku páry do NTO5. 

Vývody jednotlivých bloků jsou přes vývodové transformátory 300 MVA, 15,75/420 kV připojeny 

do přenosové soustavy 400 kV linkami V465 a V466, do rozvodny Hradec u Kadaně. 

Zatímco Elektrárna Prunéřov II prošla komplexní obnovou a její zmodernizovaný a ekologický 

provoz jí zajišťuje dalších 25 let existence, v případě Elektrárny Prunéřov I je tomu naopak. S jejím 

dalším provozem se již v delším výhledu nepočítá. 

 

V 90. letech 20. století byly elektrárny Prunéřov I a Prunéřov II odsířeny. U obou byla použita 

metoda mokré vápencové vypírky. 

 

V souvislosti s technologickými změnami a úpravami se také mění způsob nakládání s odpady. 

Hydraulické odpopelňování je postupně nahrazováno ukládáním tzv. deponátu (směsi popela, 

produktu odsíření a odpadní vody) do upravené výsypky lomu Merkur Dolů Nástup Tušimice. 

Energosádrovec, produkt odsíření, kterého Elektrárna Prunéřov I vyprodukuje ročně asi 200 tisíc 

tun a Elektrárna Prunéřov II více než 550 tisíc tun, se bude ukládat pouze zčásti. Významný díl této 

hmoty (celá produkce Elektrárny Prunéřov I) by měl najít uplatnění při výrobě stavebního 

materiálu, tzv. alfa pojiv. [5] 

2.3.1.5 Tušimice (ETU) 

Počátek výroby elektřiny v lokalitě Tušimice se datuje do let 1963–1964, kdy zde byla uvedena 

do provozu Elektrárna Tušimice I (ETU I). Její mladší sestra Elektrárna Tušimice II (ETU II), 

se čtyřmi 200 MW bloky, byla uvedena do provozu v letech 1974–1975. 

 

Stejně jako ETU I, která již dosloužila, byla i Elektrárna Tušimice II postavena přímo u zdroje 

paliva – Doly Nástup Tušimice. Umístění elektrárny v centru výskytu hnědého uhlí s pásovou 

dopravou od těžebních strojů až do elektrárny byly a jsou hlavní předností lokality Tušimice, neboť 

zcela odpadají náklady za dopravu uhlí po železnici. To významně snižuje výrobní náklady a řadí 

elektrárnu mezi nejefektivnější provozy v České republice. Proto byla a je elektrárna od doby 

svého spuštění vždy maximálně využívána. ETU I s plným instalovaným výkonem pracovala až 

do začátku 90. let, poté bylo všech 6 bloků v rámci útlumového programu odstaveno. 

 

Elektrárna Tušimice II se čtyřmi 200 MW bloky zahájila provoz v letech 1974–1975. Postavena 

byla, shodně jako první, přímo u zdroje paliva Dolů Nástup Tušimice, odkud přichází palivo 

pásovou dopravou až do kotelny. Elektrárna zajišťuje i dodávky tepla pro odběratele v nejbližším 

okolí a zásobuje teplem město Kadaň. Celková roční dodávka tepla odběratelům je cca 750 TJ 

při maximálním tepelném výkonu 85 MWt. 

 

Mezi roky 2007 a 2012 elektrárna Tušimice II prošla grandiózní komplexní obnovou, která 

zajistila její budoucí provoz podle současných evropských standardů přibližně do roku 2035, kdy se 

předpokládá vytěžení sousedního dolu Libouš. Účinnost elektrárny se zvýšila o 6 % čímž došlo 

k 14 % úspoře paliva na vyrobenou MWh. Modernizovaná technologie umožňuje spalovat 

v budoucnu i méně kvalitní palivo z dolu Libouš. Modernizované je i odsiřovací zařízení postavené 
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v letech 1994–1997. Nyní je připraveno plnit ty nejpřísnější limity v oblasti vypouštění emisí 

po roce 2016. Emise oxidů dusíku se podařilo snížit o 70 %, emise oxidu siřičitého o 79 % a emise 

tuhých znečišťujících látek o 87 %.  (První ekologizací však již elektrárna prošla v devadesátých 

letech, kdy se v první vlně snížily její emise o více než 90 procent!) Vedlejší energetické produkty 

(popílek, struska a deponát) vznikající v Elektrárně Tušimice II jsou certifikovanými výrobky. 

Deponát slouží k revitalizaci krajiny po důlní činnosti, certifikovaná struska je využívána k asanaci 

bývalého složiště Tušimice a popílek se prodává pro využití ve stavebnictví. Komplexní obnova 

v hodnotě 26 miliard korun také pomohla překonat ekonomickou krizi v lokalitě a prodloužení 

provozu o 25 let umožnilo zachovat tisíce pracovních míst. 

Elektrárna má tři stupně zachycování popílků. Jedná se o elektronové odlučovače řazené 

za sebou. Nově je v elektrárně vybudován systém, který umožňuje odebírat a skladovat popílek 

z jednotlivých sekcí zvlášť. [5] 

2.3.2 Produkce popílku v České republice z fluidního spalování 

Celková produkce fluidních popílků v provozech společnosti ČEZ a. s. a Sokolovská uhelná a.s. 

se pohybuje kolem 400 tisíc tun. Z toho více než polovinu představuje produkce elektrárny Tisová, 

čtvrtinu fluidní kotle v elektrárně Ledvice. Zbytek je poměrně rovnoměrně z provozů Poříčí a 

Hodonín. 

2.3.2.1 Hodonín (EHO) 

Elektrárna Hodonín patří mezi nejstarší provozované elektrárny v České republice. Byla 

postavena ve dvou etapách v letech 1951–1957. Výběr lokality pro její výstavbu vycházel 

z místních podmínek, blízkosti lignitového dolu a řeky Moravy. S využitím lignitu s 45 % obsahem 

vody pro práškové spalování nebyly v 50. letech žádné zkušenosti, proto souběžně se zpracováním 

projektové dokumentace elektrárny probíhaly i zkoušky s předsoušením a mletím lignitu. K datu 

uvedení elektrárny do provozu se podařilo technické problémy vyřešit, i když v některých obdobích 

se zde spalovalo sokolovské hnědé uhlí. 

V letech 1992–1997 proběhla výstavba dvou fluidních kotlů, každého o výkonu 170 t/h páry. 

Problémy odpadních vod a popelovin z nových kotlů byly vyřešeny společným ukládáním 

na složišti. Po skončení rekonstrukcí došlo k podstatnému snížení vlivu na životní prostředí, 

například emise škodlivin v kouřových plynech poklesly na desetinu. 

 

Od 31. prosince 2009 je jeden z bloků hodonínské elektrárny určen výhradně ke spalování čisté 

biomasy. Zařízení disponuje elektrickým výkonem až 30 MW a denně si vyžádá 1250 tun biomasy, 

z toho Fluidní kotel č. 1 má denní spotřebu 700 tun. Vytvoření postačující rezervy nutné k pokrytí 

víkendového provozu vyžaduje dodávku 1750–2200 tun biomasy každý všední den. 

 

Ze spalovacích procesů probíhajících při výrobě elektřiny a tepla vznikají vedlejší energetické 

produkty, které se stávají za předpokladu splnění technických a zákonných podmínek surovinou 

pro další zpracování a výrobu: Suchý ložový popel (certifikovaný produkt pod názvem RESAN 

EHO, částečně nahrazuje písek a zeminu a dá se využít pro zásypy výkopů, výrobu betonových 

směsí apod.), Stabilizát (certifikovaný produkt pod názvem REHAS EHO a REHAS II EHO, je 

popelová malta a dá se využít pro výstavbu hrázových těles, vyrovnání terénních nerovností apod.) 

a Úletový popílek (necertifikovaný produkt, není nebezpečný a dá se využít pro výrobu 

betonových směsí, cemento-popílkové suspenze, jako přídavek pro výrobu hurd apod.).  [5] 
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2.3.2.2 Ledvice (ELE) 

Původně byla tvořena 5 výrobními bloky, zprovozněnými v letech 1966–69, blokem č. 1 

o výkonu 200 MW a boky č. 2 až 5 po 110 MW. Bloky 1 a 5 byly odstaveny z provozu 

v devadesátých letech 20. století, bloky 2 a 3 prošly v polovině devadesátých let ekologickým 

programem (vybaveny odsířením, snížení NOx, kombinace regulace množství spalovacího 

vzduchu, úprava konstrukce hořáků a rekonstrukce odlučovačů), výrobní blok č. 4 prošel zásadní 

rekonstrukcí – původní granulační kotel byl nahrazen v roce 1998 kotlem s fluidním spalováním, 

následně byla v roce 2007 u tohoto bloku vyměněna i turbína. Ta je optimalizována pro teplárenský 

provoz, výkon zůstal 110 MW. Bloky 2 a 3 byly odstaveny v letech 2013, respektive 2015. 

V současné době je v provozu již jen blok č. 4 o výkonu 110 MW a nový blok č. 6 (tzv. Nový 

zdroj) o výkonu 660 MW, který byl po výstavbě zprovozněn v listopadu 2017. 

 

Nový zdroj v Ledvicích je vysoce ekologický výrobní blok s nadkritickými parametry a zároveň 

jednou z nejmodernějších klasických elektráren ve střední Evropě. Byl vybudován v rámci 2. vlny 

ekologizace uhelných elektráren Skupiny ČEZ v severních Čechách. Díky použité nejmodernější 

dostupné technologie pro daný projekt i nastavení provozních a výrobních parametrů poklesly 

veškeré sledované emise v lokalitě Ledvice v průměru o 50 procent. 

 

Ze spalovacích procesů probíhajících při výrobě elektřiny a tepla vznikají vedlejší energetické 

produkty, které se stávají za předpokladu splnění technických a zákonných podmínek surovinou 

pro další zpracování a výrobu.  

 

Tyto odpady z procesu spalování a odsíření se přepracovávají na druhotnou surovinu 

využitelnou zejména ve stavebnictví a rekultivaci vytěženého lomu Fučík. Touto surovinou je 

stabilizát, který vzniká z koncového produktu odsíření, popílku a vody v míchacím zařízení. [5] 

2.3.2.3 Poříčí (EPO) 

Organizační jednotka Elektrárny Poříčí sestává ze dvou provozů, a to z Elektrárny Poříčí II a 

Teplárny Dvůr Králové. 

Do provozu byla uvedena v roce 1957. Původně zde bylo instalováno šest kotlů s jednotkovým 

výkonem páry 125 t/hod. Čtyři z původních šesti kotlů jsou nyní nahrazeny dvěma kotli fluidního 

typu. 

Z pohledu výroby elektřiny patří Elektrárna Poříčí II k tzv. systémovým elektrárnám. Díky 

svému umístění sehrává důležitou roli při udržování dobrých napěťových poměrů 

v severovýchodních Čechách. 

 

Vedlejší energetické produkty z tohoto provozu představuje: 

• Popílek z fluidního spalování pro uzavírání a rekultivaci skládek a variantní zemní 

konstrukce 

• Popílek pro násypy a zásypy 

• Stabilizovaný popílek pro tvarové úpravy krajiny 

V této elektrárně je také vybodováno zařízení pro odběr suchého popílku. [5] 
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2.3.2.4 Tisová (ETI) 

Elektrárna Tisová patří k nejstarším hnědouhelným elektrárnám, uvedená do provozu v letech 

1958–1959. Je vybudována na místě původní hornické obce Tisová, která musela svého času 

ustoupit důlní činnosti. O jejím umístění právě do těchto míst rozhodly dva důležité faktory – řeka 

Ohře, ze které je zásobována vodou, a blízké zásoby sokolovského hnědého uhlí. Od října 2016 je 

Sokolovská uhelná majitelem Elektrárny Tisová, kterou odkoupila od společnosti ČEZ 

Palivem je sokolovské hnědé uhlí, které je dopravováno pásovou dopravou přímo z třídírny 

od dodavatele Sokolovská uhelná a.s. V roce 2004 bylo zahájeno spoluspalování uhlí s dřevní 

štěpkou do 20 % množství uhlí na fluidních kotlích. 

Modernizace elektrárny také zasáhla do způsobu ukládání odpadů. Hydraulické plavení 

produktů po spalování do sousedního vytěženého lomu bylo postupně od roku 1995 nahrazováno 

pasovou dopravou do prostoru bývalého lomu Silvestr do vybudovaných kazet pro ukládání 

stabilizátu. Na základě výsledků komplexních náročných zkoušek po prokázání ekologické 

nezávadnosti a technických vlastností materiálů vystavil Technický a zkušební ústav stavební 

Praha certifikáty stavebních výrobků. V současné době je ETI držitelem tří platných certifikátů na 

tyto stavební výrobky: 

• Stabilizát z fluidního popela pro vyplňování vytěžených povrchových důlních prostor a 

tvarové úpravy reliéfu krajiny při rekultivačních pracích.  

• Stabilizát z popela a energosádrovce pro vyplňování vytěžených povrchových důlních 

prostor a tvarové úpravy reliéfu krajiny při rekultivačních pracích.   

• Stabilizát z fluidního popela pro zemní konstrukce a podkladní vrstvy staveb pozemních 

komunikací. 

• Struska pro vyplňování vytěžených povrchových důlních prostor. [11] 

 

2.4 PRODUKCE VEDLEJŠÍCH ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ 

V ČESKÉ REPUBLICE 

Skupina ČEZ vyprodukovala v roce 2013 při výrobě elektřiny a tepla celkem téměř 9 milionů 

tun VEP. Z celkového množství VEP bylo více než 99 % využito jako certifikované výrobky (92 % 

pro rekultivaci a krajinotvorbu), zcela nepatrné množství VEP bylo uloženo jako odpad v souladu 

se zákonem o odpadech. [5] 

 

 2012 2013 

Produkce VEP [t] 7 964 000 8 989 704 

Uložení VEP jako odpad [t] 16 000 21 000 

Využití VEP [t] (prodej, krajinotvorba) 7 936 000 8 283 000 

% uložení VEP jako odpad 0,20 0,25 

% využití VEP 99,64 99,68 

Tab. 2: Využití VEP v ČR v letech 2012 a 2013 [12] 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sokolovsk%C3%A1_uheln%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8CEZ
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Použití vedlejších energetických produktů t % 

Beton, cement, pórobeton, cihlářské výrobky 1 678 298 12,8 

Komunikace – stabilizát, granulát 92 543 0,7 

Povrchové doly 6 803 639 52,0 

Hlubinné doly 288 497 2,2 

Ukládání na volný povrch (sanace a rekultivace postižených 

území 

3 599 116 27,5 

Sádrokartonové desky, sádra, cement 404 382 3,1 

Odpad 111 992 0,9 

Sklad energosádrovce 82 690 0,6 

Ostatní 16 611 0,1 

Tab. 3: Využití a lokace VEP v ČR [12] 

 

3  STRUČNÁ HISTORIE VYUŽÍTÍ POPÍLKŮ DO BETONŮ 

Již římský Pantheon postavený mezi lety 118 až 126 n.l. měl jako základní surovinu přírodní 

pucolán vulkanického původu. Poté nastalo dlouhé období nadvlády hmot na bázi hlíny a vápna. 

Velký přelom ve stavebnictví znamenal vynález hydraulického vápna a cementu na přelomu 18. a 

19. století. Použití elektrárenského popílku jako pucolánové příměsi do betonu se datuje k roku 

1914. Nicméně první publikace k této problematice je z roku 1937 a autorem je Davis a kolektiv. 

[13] 

Prvním větším zdokumentovaným použitím popílku při výrobě betonu a následném použití 

při stavbě, byla oprava přepadového tunelu na Hoover Dam v roce 1942. Druhou objemnou 

stavbou je Hungry Horse Dam v americké Montaně vybudovaná v letech 1948 až 1952. V této 

masivní konstrukci bylo použito skoro 2,5 milionu m3 betonu v němž bylo nahrazeno přibližně 

35 % cementu popílkem. [14] 

 

 V České republice byl popílek poprvé ve velkém použit při stavbě Orlické přehrady, budované 

v letech 1954 až 1961. Bylo to zejména z důvodu eliminace vznikajících termických trhlin 

(z masivního vývinu hydratačního tepla) již v prvních fázích výstavby. Byl navrhnut proto 

speciální beton s nízkým vývinem hydratačního tepla, který více než pevnostní charakteristiky 

betonu řešil eliminaci trhlin. Zastoupení strusky ve struskoportlandském cementu KDC 350 byla 

dle dat z cementárny odhadnuta jako 40/130=0.31. Odhad maximální teploty v přehradě byl 35 °C, 

později bylo naměřeno 40°C. Hydratační tepla struskoportlandského cementu KDC 350: 7 dni – 

272 J/g, 28 dni – 334 J/g, 90 dni – 362 J/g. [15]  
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 Jádrový beton Obalový beton 

Slínek * 90 kg/m3 139 kg/m3 

Vysokopecní struska* 40 kg/m3 61 kg/m3 

Úletový vysokoteplotní popílek 50 kg/m3 50 kg/m3 

Pojivo celkem 180 kg/m3 250 kg/m3 

Voda 126 kg/m3 136 kg/m3 

Pojivový součinitel (water/binder) 0,70 0,68 

Maximální velkost kameniva 100 mm 100 mm 

Průměrná pevnost tlaková, krychle 200 mm, 28 d 12,0 MPa 17,7 MPa 

Průměrná pevnost tlaková, krychle 200 mm, 90 d 19,1 MPa 27,2 MPa 

Průměrná pevnost v tahu za ohybu,150x150x700 mm, 28 d 1,8 MPa 2,6 MPa 

Průměrná pevnost v tahu za ohybu,150x150x700 mm, 90 d 3,3 MPa 4,0 MPa 

Třida betonu dle ČSN EN 206-1 C7/8 C9/12 

*Struskoportlandský (železoportlandský) cement z cementárny Králův Dvůr 

Tab. 4: Parametry betonů na VD Orlík [15] 

 

Počátky používání elektrárenského popílku jako příměs pro výrobu transportbetonu v tehdejším 

Československu byly úzce spjaty se zahájením výstavby pražského metra a s hlavním dodavatelem 

tohoto díla n.p. Vodní stavby. V roce 1967, v rámci budování základny pro výstavbu metra 

na Rohanském ostrově v Praze, byla uvedena do provozu plně automatizovaná betonárna italské 

firmy CIFA s výkonem 60 m3/hod. Rozhodnutí vedení n.p. Vodní stavby využít v max. míře 

technologii transportbetonu při tak rozsáhlé, soustředěné a dlouhodobé akci, jakou byla výstavba 

pražského metra se ukázalo již od samého začátku jako jednoznačně správné. [16]  

Dle výsledků zkoušek pevnosti betonu v tlaku ve stáří 28 a 90 dní na vyráběných zkušebních 

tělesech o rozměru 150×150×150 mm byly vyhodnoceny a byly stanoveny regresní závislosti mezi 

pevnostmi a dávkami cementu SPC 250. Závislosti byly popsány ve tvaru kvadratické paraboly: 

 

Rck = 1,0924 + 0,046025c + 0,00005365c2 

Rov. 1: Regresní závislost pevností mezi dávkami cementu [17] 

 Doporučené dávkování cementu a popílku pro jednotlivé třídy „nízkopevnostních“ betonů: 

Třída 
Snížená návrhová 

pevnost 

Stáří betonu 28 dní 

Cement (c) Popílek (p) 

7,5 14,0 225 130 

5 10,5 175 180 

* 2,5 7,0 115 240 

* 1 4,0 60 295 

*Zvolené třídy betonu 

Tab. 5: Doporučené dávkování cementu a popílku pro jednotlivé třídy „nízkopevnostních“ betonů [18] 

 

Další technologií, kde byl použit popílek jako příměs do betonu, bylo provádění podzemních 

(milánských) stěn. Tyto konstrukce prováděl Speciální závod zakládání staveb s.p. Vodní Stavby. 

Je třeba ještě dodat, že v té době byl velmi omezený výběr přísad do betonu. Jednalo se o odpadové 

lignosulfonany. Od roku 1969 byl na betonárně CIFA – Rohanský ostrov používán Plastifikátor 

S (výrobce Severoslovenské papírny n.p. Ružomberok). Po zastavení výroby byl používán Ralentol 

(výrobce Hrádek nad Nisou), později Ligoplast (Jihočeské papírny n.p. Větřní). Proto se 
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ve značném rozsahu výroby začal používat popílek jako spolupůsobící plastifikační přísada. 

Na betonárnách Rohanský ostrov a Modřany byl používán popílek z tepláren Malešice a Kladno a 

ročně se ho zpracovalo 12–15 tisíc tun. 

V souvislosti s používáním přísad a příměsí bylo nutné řešit celou řadu problémů (změna 

konzistence v čase, průběh tuhnutí, nárůsty pevností a další vlivy na vlastnosti ztvrdlého betonu. 

Zde je nutné zmínit významnou spolupráci výrobce betonu se stavebním ústavem ČVUT Praha. 

Výsledky výzkumu byly velice rychle realizovány ve stavební praxi. A naopak s použitím velkého 

množství výsledků kontrolních zkoušek prováděných na velkokapacitních betonárnách byly 

stanoveny některé změny fyzikálně-mechanických vlastností betonu s dopady do projekční 

činnosti. Jedním z příkladů je využití nárůstů pevnosti betonu v 90denním termínu.  

Koncem roku 1974 byla uvedena do provozu druhá servisní betonárna CIFA Modřany. 

Dlouhodobé sledování nárůstů pevností betonu ze struskoportlandských cementů s příměsí popílku 

prováděné odborem laboratoří o.p. Vodní stavby ve spolupráci se Stavebním ústavem ČVUT 

prokázalo nárůst fyzikálních a mechanických vlastností betonů. Této skutečnosti bylo využito 

společným úsilím Stavebního ústavu ČVUT, odboru laboratoří o.p. Vodní stavby a technického 

oddělení n.p. Metrostav a ve druhém pololetí roku 1982 byly realizovány na stavbě pražského 

metra první betonáže s betonem se zaručenou pevností po 90 dnech. [14] 

V 50. letech dvacátého století Glukhovsky jako první popsal mechanismy chemické (alkalické) 

aktivace popílku. [2] Tento princip je s úspěchem požíván dodnes jako základ kompozitu nazývaný 

geopolymer. 

Zmínky o mechanické aktivaci mletím se objevují až od 90. let 20. století. Hlavními průkopníky 

v této oblasti jsou Peris Mora a Payá. Metody mechanické aktivace se od té doby těší stále větší 

oblibě, umožňují totiž použití i méně kvalitních popílků. Ultrajemné popílky získané mechanickou 

aktivací se v posledních letech staly nezbytnou součástí vysokohodnotných betonů. [3] 

 

4  POPÍLEK JAKO PŘÍMĚS PRO VÝROBU BETONU 

Jedná se o anorganické látky, které se vyznačují velikostí částic menší než 0,125 mm a velkým 

měrným povrchem. Ve většině případů se jedná o vedlejší produkt výroby a přidáním některých 

příměsí do betonu lze snížit dávku cementu, což je výhodné zejména z ekonomického či 

ekologického hlediska. 

Příměsi použité do betonu lze deklarovat podle dvou základních parametrů, zda se aktivně 

účastní či neúčastní hydratačních reakcí. Použité příměsi při výrobě betonu by měly být v souladu 

s požadavky základní harmonizované normy pro výrobu betonu ČSN EN 206 + A1 [N1], případně 

předběžná doplňková norma ČSN P 73 2404/Z1 [N2]. Normativně jsou tedy příměsi rozděleny 

do dvou základních typů: 

• Příměs typu I 

• Příměs typu II 

 

V případě, že je příměs do betonu použita pouze jako plnivo, případně mikroplnivo (filler), musí 

být také v souladu s normou ČSN EN 12620 + A1 – Kamenivo do betonu [N3]. 

4.1 PŘÍMĚS TYPU I 

Příměsi typu I jsou používány do betonu zejména pro dosažení vyšší hutnosti cementového 

kamene. Ve směsi se chovají prakticky jako mikroplnivo, protože se chemicky nezúčastňují 
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žádného hydratačního procesu při tuhnutí betonu. Výhodu jejich použití můžeme hledat 

v pozitivním ovlivnění reologie, zejména u samozhutnitelných betonů SCC, nebo také ve zvýšení 

trvanlivostních parametrů či vodotěsnosti betonu. Jako inertní příměsi jsou označovány například 

kamenná moučka či betonový recyklát. K tomuto typu příměsí se částečně řadí i mletý vápenec, 

u něj je však možný výskyt reaktivnosti díky velké jemnosti mletí.[19] Společným problémem 

těchto příměsí je často jejich zvýšená nasákavost a nutnost použití vyššího množství záměsové 

vody. [20] 

S tvrzením, že příměs typu I se chová při hydratační reakci zcela nereaktivně, nelze 

z praktických zkušeností zcela souhlasit. Tento jev již potvrzuje mnoho teoretických výzkumů. 

Z praktické zkušenosti lze konstatovat, že přítomnost jemně mletého vápence v množství 

cca do 15–20 % z množství pojiva má za následek zvýšení počátečních pevností urychlením 

hydratačního procesu, což lze odůvodnit tvorbou hydrátu uhličitanu vápenatého. Dle literatury je 

tento jev podmíněn tvorbou nukleačního místa na povrchu jemně mletého vápence pro vytváření 

hydratačních produktů. [21] Přítomnost jemně mletého betonového recyklátu má za následek také 

zvýšenou aktivitu hydratačního procesu, ale lze ji vysvětlit náběhem hydratace dosud 

nezreagovaných zrn v recyklátu, kdy při drcení betonu dochází k rozrušení dosud nezreagovaných 

zrn v cementové matrici. [22] 

4.2 PŘÍMĚS TYPU II 

Tento typ příměsí je charakterizován jako příměs, která se díky svému chemickému složení 

aktivně účastní hydratačních pochodů a tyto pochody přispívají k vývinu pevností cementového 

kamene. Podle způsobu působení je dělíme na latentně hydraulické a pucolánové látky. 

Latentně hydraulická látka je taková látka, která po smíchání s vodou nereaguje. Pro získání 

hydraulických vlastností je zapotřebí použití budičů, které se dle povahy rozlišují na alkalické 

(pH > 7, např. cement či vápno) a síranové (CaSO4). Nejznámějším zástupcem této skupiny je 

vysokopecní jemně mletá granulovaná struska. [23] 

 Pucolánové látky jsou anorganické látky, které také samy netuhnou ani netvrdou, ale obsahují 

amorfní SiO2, které je schopné reagovat s Ca(OH)2 a vytvářet tak CSH gely. [13] K hlavním 

zástupcům patří elektrárenský vysokoteplotní popílek, který je produktem spalování uhlí, 

mikrosilika, nebo metakaolin. Použitelnost tohoto typu příměsí je ve světě známá již dlouhá léta 

a na základě jejich pozitivních vlastností se stále více rozšiřuje.  

V betonářském a cementářském průmyslu jsou tyto látky využívaný při výrobě směsných 

cementů nebo přímo jako příměsi při výrobě nejen tradičních betonů, ale také při výrobě 

pórobetonu nebo pro výrobu lehčeného kameniva. 

Co se týká jejich významu při objemových změnách v důsledku smrštění betonu, někteří autoři 

uvádějí, že zvýšením obsahu křemičitého prášku nebo granulované vysokopecní strusky, dochází 

ke zvýšení smrštění. Na druhé straně použití popílku jako částečné náhrady cementu může snížit 

autogenní smrštění. [24], [25], [26] 

Z pohledu využitelnosti pro výrobu betonu mezi nejdůležitější příměsi typu II, které jsou 

současně druhotnými surovinami, patří:  

• Vysokoteplotní úletový popílek  

• Vysokopecní jemně mletá granulovaná struska  

• Křemičité úlety – mikrosilika  
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4.2.1 Vysokoteplotní úletový elektrárenský popílek 

Popílek je získáván jako vedlejší energetický produkt při spalování černého či hnědého uhlí. 

Nejvhodnějším produktem pro spalování je uhlí černé, které dává z běžně dostupných organických 

materiálů nejvyšší výhřevnost. Nejdůležitější parametr kvality uhlí je obsah organického podílu, 

tedy uhlíku. Černé uhlí obsahuje 75–95 % uhlíku, u hnědého uhlí se obsah tohoto prvku pohybuje 

v rozmezí 60–75 %. V každém druhu uhlí je obsaženo určité množství nespalitelných látek, které 

udávají vznik popílku. Hnědé uhlí obsahuje vyšší procento těchto nespalitelných látek a z toho 

důvodu vzniká při spalování tohoto druhu paliva i větší množství popílku v porovnání s uhlím 

černým. [27]  

Uhlí určené ke spalování se válcovými mlýny pomele na jemný prach, který má 80 % hmotnosti 

částic uhlí velikost zrn do 90 μm. Klasické spalování mletého uhlí probíhá při teplotě 

1200–1700 °C. Spalovacím vzduchem je uhelný prach dopravován k hořákům, kde během několika 

sekund dochází k vyhoření organických složek, usazení větších nehořlavých složek na dno kotle a 

k odchodu jemných nehořlavých částic společně se spalinami do komínového systému. Ty 

při rychlém ochlazování tuhnou na kulovité sklovitě-amorfní částice. Za pomoci elektrostatických 

a mechanických odlučovačů a filtrů dochází k zachycování popílkových částic, díky čemu je získán 

vysokoteplotní úletový popílek. [27]  

Elektrostatický odlučovač je zařízení, v němž působením elektrostatického pole získávají 

částečky popílku záporný náboj a jsou sbírány na kladných deskových elektrodách. Občasným 

oklepem deskových elektrod padají shluky popílku do výsypky. [5] 

 

Rychlost spalin v pracovním prostoru 1 až 2 m/s 

Napětí na nabíjecích elektrodách 40 až 70 kV 

Celková odlučivost přes 99 % 

Příkon zařízení až 1 MW 

Tab. 6: Parametry elektrostatického odlučovače [5]  

 

Obr. 7: Schéma tepelné elektrárny [5] 

https://www.cez.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/vykladovy-slovnik-energetiky/hesla/popilek.html
https://www.cez.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/vykladovy-slovnik-energetiky/hesla/elektroda.html


DISERTAČNÍ PRÁCE  Ing. Tomáš Ťažký 

-34- 

 

Obr. 8: Vysokoteplotní spalování uhelného prášku [8] 

 

Vysokoteplotní popílek je tvořen kulovitými částicemi křemičitého skla, které jsou během 

spalování zachyceny v elektrostatických odlučovačích. Vlastnosti, které musí popílek pro použití 

do betonu splňovat, jsou definovány normou ČSN EN 450-1 Popílek do betonu [N4]. 

Z chemického hlediska je popílek zařazen mezi alkalické materiály a hodnota pH dosahuje 7,0 

a více. Hlavními složkami popílku jsou oxid křemičitý SiO2, oxid hlinitý Al2O3 a oxid železitý 

Fe2O3. V mnohem menším zastoupení jsou složky jako oxid vápenatý CaO, oxidy alkalických 

kovů, oxid sírový a další. CaO se do popílku dostává při odsiřování škodlivých kouřových plynů 

při kterých jsou spaliny vedeny přes mokrou vápencovou vypírku. Touto metodou vzniká další 

vedlejší energetický produkt, energosádrovec, který je z procesu odstraňován a následně odvodněn 

a použit k průmyslovému zpracování ve stavebnictví nebo skládkován. Aktivní CaO 

nespotřebované pro vznik energosádrovce, se pak dostává do popílku. Zastoupení jednotlivých 

složek popílku je závislé na druhu spalovaného uhlí a pro různé elektrárny se může značně lišit. 

[28] 

 

Průměrné chemické složení elektrárenských popílků elektráren v ČR 

[hm. %] Dětmarovice Počerady Mělník Tušimice Hodonín (fluid) 

SiO2 52,400 50,900 53,710 50,000 29,100 

Al2O3 24,200 30,200 30,940 23,400 17,700 

CaO 4,000 1,810 2,080 3,420 25,900 

Fe2O3 6,400 5,310 6,000 14,500 2,500 

K2O 2,800 1,590 1,670 1,065 0,700 

MgO 2,800 1,080 1,280 1,720 2,600 

MnO 0,100 0,041 0,020 0,092 nestanoveno 

Na2O 0,300 0,205 0,208 0,291 0,300 

P2O5 0,400 0,134 0,240 0,164 nestanoveno 

SO3 0,000 0,080 0,270 0,723 5,900 

TiO2 1,000 1,750 1,950 1,526 0,500 

Tab. 7: Průměrné chemické složení elektrárenských popílků z elektráren v ČR [28] 
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U vysokoteplotních popílku je z hlediska jeho použitelnosti pro výrobu betonu nutné sledovat 

i jeho ztrátu žíháním nebo jemnost. Norma ČSN EN 450-1 rozděluje popílek do tří kategorií 

označených A, B a C, kdy maximální přípustnou hodnotu ztráty žíháním určuje kategorie C a činí 

9 hm. %. Jemnost popílku se určuje dvěma kategoriemi N a S. Kategorie S představuje jemné 

popílky se zbytkem 13 % na sítě o velikosti oka 0,045 mm. [N4] 

Podle ČSN EN 197-1 se popílek rozlišuje na křemičito-hlinitý (V) a křemičito-vápenatý (W) 

[N5]. Popílek křemičito-hlinitý sestává zejména z aktivního SiO2 a Al2O3, které je v množství 

větším než 25 % a obsah aktivního CaO musí být menší než 5 %. Tyto popílky jsou obvykle 

produktem spalování kvalitního černého tak i hnědého uhlí. U popílku křemičito-vápenatého je 

obsah aktivního CaO 5–15 %, kdy obsah aktivního SiO2 musí být větší než 25 %. Vápenaté popílky 

vznikají spalováním méně kvalitního uhlí, a kromě pucolánové vlastnosti mají navíc latentně 

hydraulickou vlastnost, která je však v technologických důsledcích s pucolanitou totožná. 

Dle americké klasifikace ASTM C 618-89 (American Society for Testing and Materials) jsou 

popílky rozděleny do tří skupin, označených jako F, C, a N. Nejvíc podobné popílky našim 

křemičito-hlinitým popílkům, jsou popílky třídy F, které obsahují velké množství oxidů, 

SiO2 + Al2O3 + Fe2O3> 70 % a naopak zastoupení CaO a MgO je nízké. Třída C je podobná spíše 

dnešním fluidním popílkům, kde množství SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 > 50 %, ale obsah CaO je větší 

než 20 %. Třída N je chemicky totožná s třídou F, odlišná je však hodnota ztráty žíháním, která je 

oproti max. 6 % u předešlých dvou skupin navýšena na hodnotu 10 %. Množství síranů SO3 je 

naopak poníženo z 5 % na 4 %. Obecné složení dle klasifikace ASTM C618 je zřejmé z tabulky 8. 

[N6], [29] 

 

II. Klasifikace (ASTM C618 

třída popílek Ca, Fe, suma oxidů (%) CaO (%) 

F 
kyselý velmi málo CaO 

<10 

N 10–20 

C alkalický 
Značné množství Ca 

(SiO2 + AL2O3 + FE2O3) > 50 
> 20 

Tab. 8: Chemické složení popílků dle klasifikace ASTM C618 [29] 

 

Popílek je tvořen jemnými kulovitými částicemi, jejichž povrch je zeskelněný a uzavřený. 

Výjimkou nejsou však ani duté částice, které jsou označovány jako cenosféry nebo také výskyt 

kulovitých útvaru vyplněných velkým množstvím velice drobných zrn popílku, označovaných jako 

plerosféry. Velikost zrn popílku odpovídá řádově velikosti zrn cementu, kdy střední hodnota 

průměru zrna se udává jako 10–30 μm. Fyzikální parametry popílku, jako je například měrná 

hmotnost, nabývá hodnot v rozmezí 1800–2500 kg/m3. Hodnoty měrného povrchu, které přímo 

souvisí s reaktivností popílku, se pohybují v rozmezí 200–550 m2/kg dle Blaina. [30] Fyzikální 

vlastnosti popílku jsou závislé na původu popílku, ale také je velice ovlivňuje způsob spalování 

a místa odběru v konkrétní elektrárně. Moderní elektrárny jsou dnes vybaveny několika 

elektrostatickými odlučovači, kde je možné popílek odebírat v různých frakcích, díky čemuž je 

možné popílek poskládat s ideálním rozložením zrn dle jejich velikosti. 
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Obr. 9: Snímek ze SEM vysokoteplotního popílku Dětmarovice s dvoutisícovým přiblížením 

4.2.2 Vysokoteplotní úletový popílek po aplikaci SNR 

V roce 2016 vstoupila v platnost nová legislativní opatření upravující emisní limity 

produkovaných spalin. Tato skutečnost vedla k zavedení nových ekologizačních technologií 

v rámci zkvalitnění redukce oxidů dusíku. Většina tepelných elektráren a spaloven na území České 

republiky i okolních států se zejména z ekonomických důvodů ubírá jednotnou cestou, zavedením 

selektivní nekatalytické redukce oxidů dusíku (dále jen SNCR).  

Zmíněná metoda je založená na redukci oxidů dusíku pomocí nastřikování roztoku močoviny 

nebo čpavkové vody do spalovací komory agregátu. Po nástřiku činidel dochází k velkému 

množství chemických reakcí redukujících škodlivé NOx až na dusík a vodu. [31] 

Popsaný princip SNCR (viz. Obr. 10) ukazuje na skutečnost, že při tomto procesu 

vysokoteplotní úletový popílek přichází do přímého styku se vstřikovaným médiem. Přímý styk 

vysokoteplotního úletového popílku se vstřikovaným médiem vede ke skutečnosti, že popílky, 

které prošly popsaným mechanismem SNCR obsahují zvýšené množství amonných solí. Amonné 

soli obsažené v popílku poté reagují s látkou alkalické povahy, jako je například vápno nebo 

cement za úniku NH3, který je spojen s nepříjemným zápachem po čpavku. [32] Míra intenzity 

zápachu je velmi subjektivní, ale je ovlivněna množstvím použitého roztoku močoviny. Další 

fyzikálně-chemické dopady na cementový kompozit s ohledem na jeho trvanlivost jsou 

diskutovány. 

 

Obr. 10: Schéma tepelné elektrárny se systémem SNCR [29] 
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4.2.3 Fluidní popílek 

Fluidní popílek je produktem nízkoteplotního fluidního spalování uhlí pomletého na velikost 

částic přibližně 20 μm nebo jiných alternativních paliv, které jsou společně s vápencem či 

dolomitem spalováno při teplotě 750–850 °C ve fluidním kotli tzv. ve vznosu v řádech minut. 

Vzhledem k nižší spalovací teplotě vzniká nižší množství oxidů dusíku, a proto není kouřový plyn 

potřeba denitrifikovat. [33] 

Fluidní způsob spalování je modernější a méně ekonomický náročný způsob, který bude zřejmě 

v následujících letech postupným nástupcem klasického vysokoteplotního spalování. V České 

republice je dnes produkováno již cca 1,5 milionů tun tohoto popílku, který však ve větší míře stále 

postrádá uplatnění a je skládkován. [34] 

 

Obr. 11: Schéma tepelné elektrárny s fluidním spalováním [9] 

 

 

Obr.  12: Spalování ve fluidní atmosférické vrstvě [8] 
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Vzniklé fluidní popílky jsou pak směsí popela z původního paliva, nezreagovaného 

odsiřovacího činidla, síranu vápenatého, produktů reakce popelovin s CaO a nespáleného paliva. 

Rozdílná teplota spalování a také způsob odsíření jsou důvodem vzniku odlišné popeloviny, jako je 

tomu při vysokoteplotním spalování. Vzhledem k nižším teplotám spalování je nezreagovaný CaO 

přítomen ve formě tzv. měkce páleného vápna a je tedy reaktivní. Fluidním spalováním vznikají 

také dva typy popílků, ložový a filtrový. Hrubší částice zůstávají ve spalovacím prostoru a jemnější 

částice jsou unášeny kouřovými plyny a následně jsou zachyceny běžnými technologickými 

postupy (cyklony, odlučovače, filtry). Tyto druhy se od sebe liší fyzikálními, chemickými i 

mineralogickými vlastnostmi. Stejným nevýhodným znakem všech popelovin, jsou kolísavé 

vlastnosti, způsobeny nestabilitou spalovacího procesu a variabilitou vstupních komponent. Fluidní 

popílek se řadí stejně jako vysokoteplotní popílek k pucolánovým příměsím. 

Fluidní popílek obsahuje 35–42 % SiO2, 30–35 % Al2O3, 3–7 %, Fe2O3, 5–8 % SO3 a jsou 

bohaté na volné CaO (někdy až 18 %) a sloučeninu CaSO4. Tyto chemické produkty se částečně 

podílí na hydraulických vlastnostech a společně s hlinito-křemičitou amorfní formou fluidních 

popílků a trikalciumsilikáty obsažených v portlandském slínku, dochází ke vzniku nežádoucího 

ettringitu.  

V České republice je dnes několik elektráren využívajících ekologické fluidní spalování. 

Obecné složení fluidního popílku z vybraných elektráren je uvedeno v tabulce 9. 

 

[hm. %] Hodonín Ledvice Poříčí Tisová 

SiO2 43,7 41,7 40,0 36,0 

Al2O3 15,5 24,2 19,2 22,6 

CaO 16,6 17,0 22,0 22,6 

MgO 2,07 0,59 0,80 0,50 

TiO2 0,92 2,39 1?17 5,10 

Fe2O3 5,35 6,31 5,53 6,18 

SO3 2,83 3,69 4,78 3,86 

Na2O <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

K2O 3,05 0,68 1,30 0,44 

P2O5 1,52 0,19 0,23 0,35 

MnO 0,21 0,05 0,06 0,05 

Ztráta žíháním 7,51 2,04 4,49 1,89 

Tab. 9: Procentuální zastoupení sloučenin ve fluidním popílku [34] 

 

Pro fluidní popílky je také charakteristická absence taveniny, která se vytváří při teplotách 

vyšších než 950 °C. V tomto případě dochází pouze ke slinování a popílky tak mají zrna 

nepravidelného tvaru s porézní strukturou. Z mineralogického hlediska fluidní popílek neobsahuje 

mullit jako je tomu u vysokoteplotního popílku, ale obsahuje minerály křemen a hematit. Výrazně 

odlišné jsou i fyzikální vlastnosti jako jsou měrná hmotnost a měrný povrch. Běžně dosahované 

hodnoty měrné hmotnosti se pohybuj v rozmezí 2500–3000 kg/m3
. Jako příkladnou hodnotu 

měrného povrchu, lze uvézt hodnotu úletového fluidního popílku Tisová stanovenou BET 

analýzou, která je 8,09 m2/g. [34] 

Vzhledem ke vznikajícímu ettringitu, který je doprovázen objemovými změnami, které mohou 

způsobit narušení stávající betonové konstrukce a následnou destrukci, je používání fluidního 

popílku jako příměsi do betonu prozatím řadou norem zakázáno. [34] 
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Nejistota trvanlivosti materiálů vyrobených s použitím fluidního popílků spočívá zejména 

v možnosti růstu sekundárního ettringitu a monosulfátu ve fázi, kdy je cementový kompozit v již 

zatvrdlém stavu. Vznikající krystaly mají 2,65krát větší molární objem, než je molární objem 

výchozích látek. Proto pokud nemají tyto krystaly dostatečný prostor pro jejich růst, začínají 

působit na okolní produkty tlakovou silou, která je tak velká, že může způsobit až úplný rozpad 

kompozitu. [35] 

Při hydrataci fluidního popílku nejprve dojde k rychlé reakci vody s CaO a vznikne Ca(OH)2. 

V důsledku většího molárního objemu Ca(OH)2 než CaO dochází uvnitř částice k expanzi 

a trhlinám. Vrstva CaSO4 na povrchu zrna se trhá a umožňuje další přístup vody. V další fázi 

reaguje vzniklý Ca(OH)2 s CaSO4 a s částí popílku obsahující hlinitany za vzniku ettringitu, 

3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O. Tato reakce je spojena s expanzí, která končí v okamžiku, kdy je 

veškerý vzniklý Ca(OH)2 spotřebován na ettringit. Ettringit se v pozdějších fázích částečně 

přeměňuje na komplexnější sloučeniny. Účinkem vzdušného CO2 se může rozkládat na vápenec, 

dihydrát síranu vápenatého, Al2O3 gel a vodu. [34] 

Možnosti používáni fluidního popílku jsou v dnešní době omezené. Vznik expanzního produktu 

– ettringitu je hlavním problémem pro jejich využití. Své nynější uplatnění nalezly popílky hlavně 

při stabilizaci zemin, kde je vliv expanze zanedbatelný. Ve světě, ale i u nás, je snahou využít tento 

energetický produkt jako plnohodnotnou surovinu. Potencionálnímu využití této suroviny odpovídá 

i norma ČSN 72 2080 – Fluidní popel a fluidní popílek pro stavební účely. [N7] V rámci ČR byla 

firmou CEMEX Czech Republic, s.r.o. ve spojitosti s Fakultou stavební Vysokého učení 

technického v Brně, vyvinuta metodika výroby lehkého kameniva z fluidního popílku. Jako 

optimální se pro výrobu kameniva navíc jevila kombinace fluidního popílku s kamennými 

odprašky. Kamenivo je možné vyrábět několikafázově, čímž je možné dosahovat požadovaných 

parametrů samotného kameniva dle potřeb zákazníka. Proces vytvrzení probíhá za studena a betony 

vyrobené z tohoto druhu kameniva dokáží odolávat rovněž agresivnímu prostředí a mrazu. [36] 

Mnohé studie se zaměřují na možnosti využití tohoto energetického produktu v oblasti 

stavebnictví.  

 

 

 

Obr. 13: Přiblížené zrno fluidního popílku  

za pomoci SEM 

Obr. 14: Zrna ettringitu pod elektronovým 

skenovacím mikroskopem 
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Obr. 15: Porovnání snímku fluidního popílku (vlevo) a popílku z klasického spalování (vpravo) 

4.3 AKTIVACE POPÍLKU 

V minulosti se prováděla aktivace popílku pouze chemickou cestou, kdy působením zásady 

na skelnou fázi popílku došlo k naleptání jejího povrchu a tím ke zvýšení reaktivnosti. Postupem 

času docházelo také k mechanické aktivaci popílků, ke kterému vedlo zejména zjištění, že různé 

frakce vykazují různé vlastnosti. Proto se pokusilo ve výrobě zavést třízení popílků podle frakce, 

kdy jemnější frakce vykazovala výrazně lepší pucolánovou účinnost. Vedlejším efektem bylo 

zvýšení odpadního hrubšího popílku, který by se musel skládkovat nebo používat maximálně jako 

zálivková cemento-popílková suspenze při rekultivaci těžebních šachet na poddolovaném území. 

Dalším stupněm byla mechanická aktivace mletím popílků, kdy byl použit celý vyprodukovaný 

objem (i s hrubšími zrny), ale tato cesta s sebou nese ekonomickou a potažmo i ekologickou 

náročnost spojenou s energetickou náročností procesu mletí. 

4.3.1 Chemická aktivace popílků 

Popílek s nízkým obsahem vápníku je poměrně málo reaktivní, proto se přidávají vnější činidla 

k urychlení hydratačních reakcí. Přestože se alkalické aktivátory ke zlepšení latentně pucolánových 

vlastností užívaly již v minulosti, alkalická aktivace popílků je poměrně novou záležitostí. 

Hydroxylové ionty (OH)- ve vodném systému jsou známy svou schopností urychlit stupeň 

reaktivity podpořením dislokace hlinitanových a silikátových vazeb. Hydroxylové ionty mohou 

pocházet ze silných alkálií jako je hydroxid sodný (NaOH) nebo vodný silikát s nízkým SiO2/Na2O 

modulem, nebo ze slabých alkálií jako uhličitan sodný (Na2CO3) či hydroxid vápenatý (Ca(OH)2). 

[37] 

Arjunan ve svém experimentu použil popílek s nízkým obsahem vápníku a portlandský cement. 

Aktivátory byly v jeho studii hydroxid vápenatý (Ca(OH)2) a sodný (Na(OH)2) v různých 

koncentracích, uhličitan sodný (NaCO3), sulfát sodný (NaSO4), chlorid sodný (NaCl), dusičnan 

sodný (NaNO3), amonný (NH4NO3) a vápenatý (CaNO3) a dvousložkové směsi některých z těchto 

složek. Hrubý popílek byl pomlet v třecím mlýně za použití zirkoniových koulí v etanolovém 

médiu. [37] 

Z Arjunanova experimentu vyplynulo, že samotný uhličitan sodný vykazuje slabou aktivaci, ale 

směs hydroxidu sodného a vápenatého zlepšuje pevnosti. Binární směs vápenatých a sodných 

hydroxidů ve vysoké koncentraci způsobuje nízké jednodenní pevnosti. Nitrátové soli vápenné, 

sodné a amonné mají nízký budící efekt. Chlorid vápenatý způsobuje nižší počáteční pevnosti a 

srovnatelné 28denní pevnosti. [37] 
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K výraznému zvýšení účinku chemické aktivace může vést kombinace s aktivací mechanickou. 

4.3.2 Mechanická aktivace popílků mletím a třízením frakcí 

Hrubé zrno popílku má povrchovou vrstvu tvořenu reaktivní amorfní fází, zatímco vnitřní část 

je nereaktivní krystalická fáze. Je patrné, že mletím jsou uvolněny také jemné částice z vnitřní části 

zrna popílku. Tyto částice mohou s výhodou plnit funkci filleru mezi zrny cementu a tím zvýšit 

kompaktnost struktury cementového kompozitu.  

 

 

Obr. 16: Zjednodušený princip mechanické aktivace [3] 

 

Názory na vliv jemnosti částic na zpracovatelnost čerstvé cementové směsi (betonu, malty, 

pasty) se liší. Většina publikací přisuzuje jemným popílkům čistě pozitivní vliv, ovšem objevují se 

také názory, že jemné popílky vzhledem k vyššímu měrnému povrchu potřebují více záměsové 

vody k ovlhčení a k dosažení požadované konzistence, což negativně ovlivňuje konečné pevnosti. 

[38], [39], [40]  

U mechanicky aktivovaných popílků se na jejich efektivnost dá dívat ještě z jiné stránky než 

z hlediska samotné reaktivity, a to z hlediska kompaktnosti nebo hutnosti cementového tmele. 

Touto problematikou se zabývá celá řada studií hlavně z oblasti samozhutnitelných betonů. [41], 

[42], [43] 

Kontinuální křivka zrnitosti vede k lepší zpracovatelnosti a stabilitě čerstvých betonů. Zatímco 

v minulosti bylo dostačující uvažovat s kontinuální křivkou zrnitosti pouze u zrn v řádu milimetrů a 

exponent v rovnici pro výpočet kontinuální křivky zrnitosti q byl v rozmezí 0 a 1, (např. dle Fullera 

q = 0,5), již ve 30. letech se Andreasen a Andersen začali zabývat křivkou zrnitosti jemných podílů 

v řádech mikrometrů. Jejich cílem bylo dosáhnout maximální kompaktnosti cementového tmele. 

Ze závěrů jejich studií vyplývá, že optimální těsnosti je dosaženo v případě, že q = 0,37. Dalším 

z jejich závěrů je, že čím více jemných podílů (< 250 µm) obsahuje směs, tím menší je hodnota q, 

která nejlépe charakterizuje optimální křivku zrnitosti směsi. [44] Pro dosažení této optimální 

křivky je možné použít jak tříděných popílků, tak i těch mletých.  

4.3.3 Modifikace fluidního popílku 

Fluidní popílky nejsou v současné době normativně povoleny k užití jako příměs do betonu, ale 

lze uvažovat a experimentovat i s jejich užití. Všechny práce se shodují, že hlavním důvodem 

eliminace fluidního popílku při výrobě cementových kompozitů je obsah CaO a síranů. [45], [46], 

[47], [48], [49] 
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Sírany vstupují do reakcí při hydrataci cementu a v první fázi vytvářejí primární ettringit, který 

způsobuje zhoršení zpracovatelnosti čerstvé směsi. Toto může vézt ke špatnému uložení kompozitu 

a následné větší náchylnosti k degradaci. Druhým rizikovým faktorem síranů je tvorba 

sekundárního ettringitu, což vede ke kolapsu struktury, snížení pevností a rozpadu konstrukce.  

V případě CaO je možno k problematice přistoupit po vzoru Antiohose, který pálené vápno 

použil jako aktivní příměs do betonu. V jeho studiích se ukázalo přidání nehašeného vápna jako 

efektivní a relativně finančně nenáročné urychlení reakce popílku. [50], [51] 

 

5  NORMATIVNÍ POŽADAVKY NA UŽITÍ POPÍLKŮ  

DO BETONU 

Popílek používaný do betonu musí splňovat parametry, které vyžaduje norma ČSN EN 450-1: 

„Popílek do betonu – Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody“. V této zprávě jsou shrnuty 

požadavky této normy. [N4] 

5.1 POŽADAVKY NORMY ČSN EN 450–1 

Tato norma definuje popílek jako jemný prášek převážně z kulovitých sklovitých částic, které 

vznikají při spalování práškového uhlí samotného, nebo i se spoluspalovaným materiálem. Má 

pucolánové vlastnosti a sestává převážně z SiO2 a Al2O3, a který se získává elektrostatickým nebo 

mechanickým odlučováním z filtrů topenišť tepelných elektráren; a může se před jeho použitím 

upravovat například tříděním, výběrem, proséváním, sušením, smícháváním, mletím nebo 

snižováním uhlíku nebo kombinací těchto procesů ve vhodném výrobním zařízení. Takto upravený 

popílek může sestávat z popílků z různých zdrojů, přičemž každý popílek musí vyhovovat definici 

ze začátku odstavce. 

Popílek ze spaloven komunálního a průmyslového odpadu nevyhovuje definici této normy. 

Norma také specifikuje ustanovení pro popílek ze spoluspalování. Spoluspalovanými materiály 

k práškovému uhlí mohou být: rostlinné materiály (dřevěné třísky, sláma, olivové skořápky, jiná 

rostlinná vlákna), surové dřevo a vypěstovaná biomasa, masokostní moučka, městské odpadky, 

papírový odpad, ropný kos a popílek z tekutého a plynného paliva.  

Popílky vzniklé spalováním samostatného uhlí i popílky získané ze spoluspalování musí splnit 

požadavky uvedené v následujících podkapitolách. [N4] 

5.2 POŽADAVKY NORMY NA CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

POPÍLKŮ 

5.2.1 Ztráta žíháním 

Ztráta žíháním se musí stanovit podle zásad metody uvedené v EN 196-2 s tím, že žíhání se 

provádí po dobu 1 hodiny a výsledek musí být v limitech uvedených níže pro jednotlivé kategorie: 

Kategorie A: Ne více než 5,0 % hmotnosti 

Kategorie B: Mezi 2,0 % a 7,0 % hmotnosti 

Kategorie C: Mezi 4,0 % a 9,0 % hmotnosti [N8] 

Důvodem tohoto požadavku je limitovat zbytky neshořelého uhlí v popílku. Proto je dostačující 

přímé měření množství zbytku neshořelého uhlí v popílku zjistit, že toto množství je limitu výše 

specifikované kategorie. Obsah neshořelého uhlí se stanoví podle ISO 10694:1995. [N9] 
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Ztráta žíháním může velmi ovlivňovat účinnost provzdušňovací přísady, proto je nutné vzít tuto 

skutečnost v úvahu při výběru kategorie pro použití v dané expoziční třídě. 

5.2.2 Chloridy 

Obsah chloridů, vyjádřený jako Cl- a stanovený podle EN 196-2 nesmí být větší než 0,1 % 

hmotnosti. [N8] 

5.2.3 Oxid sírový 

Obsah oxidu sírového SO3 stanovený dle EN 196-2, nesmí být větší než 3,0 % hmotnosti. [N8] 

5.2.4 Volný oxid vápenatý 

Volný oxid vápenatý se musí stanovit podle metody uvedené v ČSN EN 451-1 a nesmí být větší 

než 1,5 % hmotnosti. Jestliže obsah volného oxidu vápenatého je větší než 1,5 %, pak se musí 

popílek vyzkoušet na shodu s požadavkem na objemovou stálost. [N10] 

5.2.5 Aktivní oxid vápenatý 

Obsah aktivního oxidu vápenatého se musí stanovit dle EN 197-1 a nesmí být vyšší než 10,0 % 

hmotnosti. [N5] Pokud celkový obsah oxidu vápenatého stanovený dle EN 450-1 bodu 5.2.1 není 

vyšší než 10,0 % hmotnosti, požadavek na aktivní oxid vápenatý lze považovat za splněný. [N4] 

5.2.6 Aktivní oxid křemičitý 

Při počátečních zkouškách typu popílku ze spoluspalování obsah aktivního oxidu křemičitého, 

jak je definován a popsán v EN 197-1 nesmí být menší než 25 % hmotnosti. Popílek získaný 

spalováním jen práškového uhlí lze považovat za vyhovující tomuto požadavku. [N5] 

5.2.7 Oxid křemičitý (SiO2), oxid hlinitý (Al2O3) a oxid železitý (Fe2O3) 

Celkový obsah těchto tří oxidů musí být stanoven dle normy EN 196-2 a nesmí být menší než 

70 %. Popílek získaný spalováním jen práškového uhlí lze považovat za vyhovující tohoto 

požadavku.  [N8] 

5.2.8 Celkový obsah alkálií 

Stanovuje se dle EN 196-2 a přepočtený na Na2O (ekvivalentní) nesmí být větší než 5 % 

hmotnosti. Popílek získaný spalováním jen práškového uhlí lze považovat za vyhovující tohoto 

požadavku. [N8] 

5.2.9 Oxid hořečnatý 

Při počátečních zkouškách popílku ze spoluspalování musí být obsah oxidu hořečnatého (MgO) 

stanoven podle EN 196-2 a nesmí být větší než 4 % hmotnostní. Popílek získaný spalováním jen 

práškového uhlí lze považovat za vyhovující tohoto požadavku. [N8] 

5.2.10 Rozpustný fosforečnan 

Obsah rozpustného fosforečnanu, vyjádřeny jako oxid fosforečný (P2O5) se musí stanovit podle 

metody uvedené v ISO 29581-2: 2010 a nesmí být větší než 5,0 % hmotnosti. Popílek získaný 

spalováním jen práškového uhlí lze považovat za vyhovující tohoto požadavku. [N11] U popílků 
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ze spoluspalování je potřeba postupovat dle metody uvedené v příloze C normy EN 450-1 a nesmí 

být vyšší než 100 mg/kg. [N4] 

5.3 POŽADAVEK NORMY NA FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI 

POPÍLKŮ 

5.3.1 Jemnost 

Jemnost popílku musí být vyjádřena v % zůstatku popílku při prosévání ní na sítě 0,045 mm. 

Jemnost se musí stanovit proséváním za mokra podle ČSN EN 451-2 [N12] nebo proudem vzduchu 

podle ČSN EN 933-10 [N13] a musí být v limitech pro příslušné kategorie: 

Kategorie N: Jemnost nesmí přesáhnout 40 % hmotnosti a nesmí kolísat o více než ± 10 % 

deklarované hodnoty. 

Kategorie S: Jemnost nesmí přesáhnout 12 % hmotnosti.  

V případě pochybností je jako referenční metoda považováno prosévání za mokra. 

5.3.2 Index účinnosti 

Příprava normalizovaných maltových trámečků a stanovení pevnosti v tlaku se provádí dle ČSN 

EN 196-1. Index účinnosti po 28 dnech a 90 dnech musí být nejméně 75 %, resp. 85 %. [N14] 

5.3.3 Objemová stálost 

Objemová stálost (roztažnost) se stanoví na cementové kaši zhotovené z 30 % popílku a 70 % 

referenčního cementu podle ČSN EN 196-3 a nesmí být větší než 10 mm. [N15] 

Pokud obsah volného oxidu vápenatého, stanoveného podle bodu 5.2.5 normy EN 450-1 

nepřevyšuje 1,5 % hmotnosti, lze považovat popílek za vyhovující tomuto požadavku. [N4] 

5.3.4 Měrná hmotnost 

Měrná hmotnost se musí stanovit podle ČSN EN 196-6 a nesmí se lišit o více něž ± 200 kg/m3 

od hodnoty deklarované výrobcem. [N16] 

5.3.5 Počátek tuhnutí 

Počátek tuhnutí se stanoví na cementové kaši zhotovené z 25 % popílku a 75 % zkušebního 

cementu podle ČSN EN 196-3 a nesmí být více než dvakrát delší v porovnání se začátkem tuhnutí 

na zhotoveném 100 % (hmotnosti) referenčního cementu. [N15] Požadavky na počátek tuhnutí 

uvedené v ČSN EN 197-1, se musí dosáhnout při zkoušení samotného referenčního cementu. 

Popílek získaný spalováním jen práškového uhlí lze považovat za vyhovující tomuto požadavku. 

[N5] 

5.3.6 Požadavek na množství vody 

Požadavek na množství vody pro popílek s jemností kategorie S se musí stanovit metodou 

uvedenou v příloze B normy a nesmí být větší než 95 % zkušebního cementu samotného. 

Pro popílek s jemností kategorie N tento požadavek není uplatňován. 
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5.4 DALŠÍ POŽADAVKY NA POPÍLKY 

5.4.1 Požadavky na trvanlivost 

Složení a úprava popílku musí být takové, aby bylo možné vyrábět trvanlivý beton (viz. ČSN 

EN 206 + A1) s popílkem. [N1] Pokud popílek vyhovuje definici uvedené v bodě 3.2 normy 

EN 450–1 a splňuje požadavky na chemické vlastnosti uvedené v bodě 5.2 normy EN 450-1 a 

splňuje požadavky na fyzikální vlastnosti uvedené v bodě 5.3 normy EN 450-1, lze předpokládat, 

že vyhovuje požadavkům na trvanlivost. [N4] 

Při některých aplikacích, zvláště v drsnějších podmínkách prostředí, výběr kategorie popílku 

může mít vliv na trvanlivost betonu, např. odolnost proti mrazu a proti alkalické reakci. V takových 

případech výběr kategorie popílku musí splňovat příslušné normy a předpisy platné v místě použití.  

5.4.2 Uvolňování nebezpečných látek a radioaktivního záření 

Popílek nesmí obsahovat látky, které by po uvolnění z betonu byly nebezpečné pro zdraví, 

hygienu a životní prostředí. V tomto případě je také potřeba přihlédnout k národním požadavkům 

v místě použití popílku, a to jmenovitě na popílky, vyluhování betonu vyrobeného s popílkem, 

nebo spoluspalovaného materiálu.  

5.5 MEZNÍ HODNOTY PRO JEDNOTLIVÉ VÝSLEDKY  

V tabulce 8 je uveden přehled vlastností popílků požadovaných v ČSN EN 450-1 a jejich mezní 

hodnoty. [N4] 
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Mezní hodnoty jednotlivých výsledků

7,0 % hmotnosti (kategorie A)

9,0 % hmotnosti (kategorie B)

11,0 % hmotnosti (kategorie C)

45 % hmotnosti (kategorie N)

13 % hmotnosti (kategorie S)

3

± 15 % procentních bodů z 

deklarované hodnoty (jen u kategorie 

N)

4 0,10 % hmotnosti

5 1,6 % hmotnosti

6 11,0 % hmotnosti

7 3,5 % hmotnosti

8 65 % hmotnosti

9 5,5 % hmotnosti

10 5,5 % hmotnosti

11 11 mm

28 dnech 70%

90 dnech 80%

13 ± 225 kg/m
3
 od deklarované hodnoty

14
2,25 krát déle než počátek tuhnutí 

cementu bez popílku

15 97 % (jen kategorie S)

Celkový obsah alkálií (horní mezní hodnota)

Vlastnost

1 Ztráta žíháním

2 Jemnost (horní mezní hodnota)

Variabilita jemnosti (dolní a horní mezní hodnota)

Chloridy (horní mezní hodnota)

Volný oxid vápenatý (horní mezní hodnota)

Aktivní oxid vápenatý (horní mezní hodnota)

Oxid sírový (horní mezní hodnota)

Oxid křemičitý + oxid hlinitý + oxid železitý (dolní mezní 

Požadavek na množství vody (horní mezní hodnota)

Oxid hořečnatý (horní mezní hodnota)

Objemová stálost (horní mezní hodnota)

12 Dolní mezní hodnota Indexu účinnosti po

Variabilita měrné hmotnosti (dolní a horní mezní 

hodnota)

Počátek tuhnutí (horní mezní hodnota)

 

Tab. 10: Mezní hodnoty pro jednotlivé vlastnosti popílků 

 

6  ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKT VYUŽITÍ POPÍLKŮ 

Vědci z Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC) se shodli, že k prudké změně 

klimatu dochází v důsledku rostoucí koncentrace skleníkových plynu v atmosféře. Tyto plyny, 

které se do ovzduší dostávají téměř s každou lidskou činností, posilují přirozený skleníkový jev a 

zemská atmosféra tak zadržuje více tepla než dříve. Změny teploty potvrdily výsledky měření 

po celém světě. V posledních padesáti letech rostla průměrná globální teplota tempem 0,13 °C 

za deset let. Do konce století uvádí IPCC další možný nárust průměrné teploty o 1,8 až 4 °C. 

Takové zvýšení teploty by mělo významné dopady pro život. Změny intenzity a rozložení srážek a 

tání ledovců by již v polovině století mohly ohrozit až dvě miliardy lidí nedostatkem pitné vody. 

Až 30 procent rostlinných a živočišných druhů by bylo ohroženo vyhynutím. Ačkoliv mírné 

zvýšení teploty by globálně vedlo k vyšším zemědělským výnosům, oteplení o více než 3 °C by 

naopak zemědělskou produkci utlumilo. Ze závěru poslední zprávy IPCC z roku 2007 vyplývá, že 

pokud máme vážným důsledkům změny klimatu zabránit, musíme do poloviny století snížit emise 

skleníkových plynu oproti současným hodnotám o 80 %. [52] 

6.1 KJÓTSKÝ PROTOKOL K RÁMCOVÉ ÚMLUVĚ OSN 

O ZMĚNĚ KLIMATU 

Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu (dále jen „Protokol“) byl přijat 

v prosinci roku 1997. Země Přílohy I Úmluvy se v Protokolu zavázaly do konce prvního 
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kontrolního období (2008–2012) snížit emise skleníkových plynu nejméně o 5,2 % ve srovnání 

se stavem v roce 1990. V prosinci 2012 schválen dodatek, kterým bylo potvrzeno pokračování 

Protokolu a jeho druhé kontrolní období, které bylo stanoveno na osm let (2013–2020). EU a jejích 

28 členských států se zavázalo snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o 20 % v porovnání 

s rokem 1990. Toto snížení odpovídá cíli formulovanému v příslušných předpisech EU přijatých 

v rámci tzv. klimaticko-energetického balíčku z roku 2009. Vzhledem k tomu, že se ke druhému 

kontrolnímu období připojila pouze část zemí Přílohy I Úmluvy a Protokol není závazný 

pro rozvojové země a rozvíjející se ekonomiky (včetně Číny, Indie, Brazílie atd.), budou nové 

závazky do roku 2020 pokrývat odhadem pouze 15 % celosvětových emisí skleníkových plynů. 

Českou republikou byl Protokol podepsán 23. 11. 1998 na základě usnesení vlády č.669/1998 a 

ratifikován 15. 11. 2001 (č. 81/2005 Sb. m. s.). Protokol má celkem 192 smluvních stran.  

Redukce se týkají emisí oxidu uhličitého (CO2), metanu (CH4), oxidu dusného (N2O), 

hydrogenovaných fluorovodíku (HFCs), polyfluorovodíku (PFCs), fluoridu sírového (SF6) a, 

fluoridu dusitého (NF3). Pro každý skleníkový plyn existuje tzv. potenciál globálního ohřevu 

v závislosti na jeho schopnosti ovlivňovat klima. Pro možnosti srovnání se obsah skleníkových 

plynů uvádí v hodnotě CO2 ekvivalentní (CO2 ekv.). 

Kromě emisí skleníkových plynu bere Protokol v úvahu i jejich propady, tj. absorpci vyvolanou 

změnami ve využívání krajiny (zalesňování, péče o lesní porosty, resp. odlesňování). [52] 

V Kjótském protokolu nejsou uvedeny vztahy pro převod emisí jednotlivých skleníkových 

plynů na jednotnou veličinu. Tento výpočet bohužel není triviální: jednotlivé skleníkové plyny mají 

nejen různou schopnost vyvolávat skleníkový efekt, ale i různou životnost v atmosféře. Vědecké 

poznání v této oblasti se navíc vyvíjí. Například "První sdělení ČR o plnění závazků vyplývajících 

z přistoupení k Rámcové úmluvě OSN o změnách klimatu" z roku 1994 používalo přepočet, podle 

něhož se potenciál globálního ohřevu (GWP) 1 tuny N2O rovná 270 tunám CO2 (tedy oxid dusný je 

270krát silnější skleníkový plyn než oxid uhličitý) a 1 tuna CH4 rovná 11 tunám CO2. Druhé 

sdělení z roku 1997 již používalo koeficienty 320 a 24,5.  

V současnosti se používá přepočet v poměru:  

1 t N2O = 310 t (CO2)ekv. (uhlíkového ekvivalentu)  

1 t CH4 = 21 t (CO2)ekv.  

Přestože ostatní plyny uvedené v Kjótském protokolu mají silnější skleníkové účinky, zůstává 

oxidu uhličitý nejvýznamnějším antropogenním skleníkovým plynem, neboť je emitován v daleko 

největším množství. 

 

Při výrobě 1 tuny portlandského cementu se uvolní do atmosféry přibližně 0,7 tuny CO2. 

Z čehož lze odvodit, že při roční celosvětové produkci cca 2,3 bilionu tun cementu je do atmosféry 

uvolněno cca 1,6 bilionu tun skleníkového plynu CO2. Toto množství odpovídá cca 7 % jeho 

celkové světové produkce. [1] 

6.2 OBCHODOVÁNÍ S EMISEMI 

Obchodování s emisemi mezi státy je asi nejprůhlednějším mechanismem. Jestliže se ukáže, že 

země A emituje např. o deset milionů tun CO2 méně, než jí ukládá Protokol, může tento rozdíl 

prodat jiné zemi B. V konečném důsledku země A i B společně plní závazky, pouze dochází 

k redistribuci emisních limitů mezi A a B. Na tomto základě mohou již dnes kolektivně plnit své 

závazky např. země EU15. 
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Předpokládá se, že v zemích střední a východní Evropy, v nichž probíhá ekonomická 

transformace, jsou mnohem větší možnosti ekonomicky únosné redukce emisí, a to díky dřívějšímu 

neefektivnímu využívání tepla a elektřiny. Na základě společného zavádění transformací by 

do takových zemí vstupovali zahraniční investoři, kteří by jako výnos ze své investice dostávali 

emisní kredity. Přijímající země, tedy ta, na jejímž území byly emise reálně sníženy, by si toto 

snížení nemohla započíst do svých závazků z Kjótského protokolu; získala by ale zahraniční 

investice a vyspělou technologii.  

Tyto kredity by se vztahovaly ke konkrétním projektům, které by prokazatelně snižovaly emise 

skleníkových plynů. Kredity by byly obchodovatelné a umožnily by některým zemím splnit 

závazky z Úmluvy na území jiného státu za ekonomicky oboustranně výhodných podmínek. 

6.3 PAŘÍŽSKÁ DOHODA 

Pařížská dohoda (dále jen „Dohoda“) byla přijata smluvními stranami Rámcové úmluvy OSN 

o změně klimatu (Úmluva) v prosinci 2015. Dohoda provádí ustanovení Úmluvy a po roce 2020 

má nahradit dosud platný Kjótský protokol.  

Dohoda mimo jiné formuluje dlouhodobý cíl ochrany klimatu, jímž je přispět k udržení nárůstu 

průměrné globální teploty výrazně pod hranicí 2 °C v porovnání s obdobím před průmyslovou 

revolucí a usilovat o to, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 °C a přináší významnou změnu, 

pokud jde o závazky snižování emisí skleníkových plynů. Dohoda totiž ukládá nejen rozvinutým, 

ale i rozvojovým státům povinnost stanovit si vnitrostátní redukční příspěvky k dosažení cíle 

Dohody.  

 

V rámci Pařížské dohody se ČR jako člen EU přihlásila s ostatními členskými státy EU 

společně snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o nejméně 40 % ve srovnání s rokem 1990. 

Přistoupením k Dohodě a k tomuto závazku bude naplňovat společný cíl EU a jejích členských 

států, který byl přijat Evropskou radou jako součást závěrů Evropské rady k Rámci politiky 

v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 schválených dne 24. října 2014.  

Dohoda vstoupila v platnost již 4. listopadu 2016, tedy po necelém roce od jejího přijetí 

v Paříži. Smluvními stranami jsou státy ze všech pěti kontinentů světa a s výjimkou Ruské federace 

zahrnují všechny významné producenty emisí skleníkových plynů jako je například Čína a USA. 

Dohodu ratifikovaly také EU a všechny její členské státy. Aktuální počet ratifikací Pařížské dohody 

je zveřejněn na webové adrese. Česká republika se stala smluvní stranou Dohody dne 4. listopadu 

2017. [52] 

6.4 EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ V ČESKÉ REPUBLICE 

Přestože 146 milionu tun skleníkových plynu ročně představuje přibližně 0,3 % v celosvětovém 

měřítku, v přepočtu na jednoho obyvatele patří Česká republika mezi největší emitenty. Roční 

emise na obyvatele ve výši 14,2 tuny CO2 ekv. jsou například o 35 % vyšší, než je průměr EU a 

sedminásobně vyšší než v Indii. 

Sektor energetiky produkuje 40 % z celkových emisí, což je více než průměr EU. Je to 

způsobeno zejména vlivem vysokého podílu uhlí na palivovém mixu a exporty elektřiny. Vyšší 

podíl emisí z průmyslu (32 %) odpovídá struktuře průmyslu a jeho vyššímu zastoupení na tvorbě 

HDP. Zbývající emise pocházejí z dopravy (12 %), spalování fosilních paliv v budovách (8 %), ze 

zemědělství (6 %) a z odpadového hospodářství (2 %). Začátkem 90. let došlo k výraznému snížení 

emisí v důsledku restrukturalizace průmyslu. Od roku 1995 jsou emise skleníkových plynu 

víceméně stabilní. Pokud bude platit pouze současná regulace a ekonomika a technologie se budou 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=Thttps://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/REATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en
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vyvíjet dle očekávání, předpokládá referenční scénář pro ČR mírný pokles emisí skleníkových 

plynu na 143 miliony tun v roce 2020. [52] 

 

 

Obr.  17: Emise sklaníkových plynů na obyvatele (kromě emisí souvisejících s lesnictvím a změnami využití 

půdy [52] 

 

 

Obr.  18: Vývoje emisí skleníkových plynů v české republice a cíl na snížení emisí [52] 

 

7  EKONOMICKÉ ASPEKTY 

7.1 EKONOMICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY 

Ekonomika celé výroby betonu je započata už při výrobě nebo získávání vstupních složek. 

Neustále roste cena veškerých komodit a těžba nerostného bohatství je stále více zatěžována 

daňovým systémem – např. zvyšující se bonitou půdy, kdy za každou vyrobenou tunu kameniva 

musí být odváděna daň státu, který zastupuje Báňský úřad a cena v současné době inklinuje i k řádu 

jednotek stokorun za vyrobenou tunu kameniva. Mnoho výrobních společností zvažuje budoucí 

rentabilitu těžebních a dobývacích prostor a z tohoto důvodu roste riziko stále vyšších výpadků 

kvalitních surovin v určitých územních oblastech. Po případném uzavření lomů, 

příp. štěrkopískoven, dojde k vysokému nárůstu cen vstupního materiálu dodávaného na příslušnou 
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betonárnu, a to zejména o složku za transport. S tím spojené bude pravděpodobné i tržní navýšení 

ceny komodity, protože ubude tlak konkurence. Příkladem vývoje této situace může být budoucí 

deficit na jihomoravském trhu s kvalitním drobným těženým kamenivem frakce 0/4 mm. Stále se 

zvažuje např. rentabilita štěrkopískovny Zaječí, která v této oblasti je jediná, jež dodává těžené 

kamenivo z vody a toto kamenivo je schváleno i pro použití do staveb Ředitelství silnic a dálnic 

ČR (ŘSD ČR). Po případném uzavření zmíněné štěrkopískovny v této oblasti zůstane pouze písek 

dobývaný suchou cestou, který s sebou nese více rizik. Nejbližší možné těžební lokality, které by 

mohly svou kapacitou zasanovat tento výpadek je Tovačov a Náklo, které jsou více než 100 km 

vzdálené a cena frakce 0/4 mm, potažmo finálního betonu, velmi rapidně poroste. Největší 

ekonomickou, ale zároveň i ekologickou, zátěží je hlavně pojivová složka – cement. Cena cementu 

je složena z mnoha faktorů – vstupní materiály k výrobě slínku a s nimi spojen náklad na jejich 

dobývání (a s tím spojené výše uvedené problémy) a dopravu, technologické zařízení a jeho 

údržba, lidský faktor, obrovská energetická náročnost na výpal a mletí slínku na finální produkt 

a v neposlední řadě ekologická daň za emise skleníkových plynů.   

V tržní ekonomice všech států, které uznávají systém emisních limitů a povolenek je tzv. emisní 

obchodování. Emisní obchodování je nástroj motivující ke snižování emisí skleníkových plynů co 

nejefektivnějším způsobem. Subjekty, které mají možnost redukovat emise s nižšími náklady, 

mohou uspořené emisní povolenky nebo jiné emisní kredity prodat těm, u nichž by taková redukce 

byla nákladnější. Obchodovat mezi sebou mohou státy Dodatku 1 Kjótského protokolu v rámci 

flexibilního mechanismu Mezinárodní emisní obchodování (International Emission Trading, IET); 

největším systémem emisního obchodování je European Union Emission Trading Scheme 

(EU ETS), kterého se jako členský stát EU účastní i Česká republika. EU ETS zahrnuje přes 11 000 

zařízení ze sektorů energetiky, výroby oceli a železa, cementu a vápna, celulózy a papíru, sklo-

keramického průmyslu, chemického průmyslu, rafinérií a letecké přepravy v 31 státech a pokrývá 

cca 2 mld. t CO2 ročně. V roce 2020 budou emise v EU ETS o 21 % nižší ve srovnání s rokem 

2005. V ČR je EU ETS upraven zákonem č. 383/2012 Sb. Uvádí, na jaká zařízení se systém 

vztahuje a jaká jsou práva a povinnosti jejich provozovatelů. Provozovatelé monitorují své emise, 

vykazují je každoročně Ministerstvu životního prostředí a vyřazují za ně povolenky. Část 

povolenek dostanou provozovatelé bezplatně, zbytek si mohou koupit na trhu nebo v aukci. 

Povolenky existují a pohybují se na účtech v rejstříku povolenek, jehož národním správcem je 

OTE, a.s. [52]  

Dle Mezinárodní energetické agentury (IEA) má výroba cementu 7 % podíl na celkových 

světových emisích oxidu uhličitého. Je vytvořena iniciativa Science-Base Targets v rámci, které 

společnosti předkládají své nízkouhlíkové strategie za účelem zhodnocení jejich příspěvku 

k dosažení maximálně dvoustupňového cíle zvýšení globální teploty dohodnutého na konferenci 

v Paříži. [53]  

Aktuální cena povolenky činí podle údajů serveru Carbon Pulse přes 26,5 eura (cca 685 korun) 

za tunu oxidu uhličitého (CO2) vypuštěného do atmosféry, ještě na začátku roku 2018 přitom byla 

pod osmi eury (cca 206 korun). Důvodem mimo jiné je zavádění takzvané tržní stabilizační rezervy 

(MSR), jejímž cílem je korigovat množství povolenek na trhu. [54] 

Společnosti dodávající na trh betonové směsi musí reagovat na neustále rostoucí cenu 

standardního portlandského cementu (zejména z důvodu rostoucí ceny emisních povolenek), který 

je ve výrobním procesu stále nejpoužívanější. Technologové se proto snaží optimalizovat 

a snižovat dávky klasického pojiva a hledat substituce, která mohou zajistit vyšší 

konkurenceschopnosti na trhu a zároveň i vyšší přidanou hodnotu dodávaného produktu v určitých 
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parametrech. Tento nelehký úkol může z velké části řešit širší využívání druhotných surovin, 

případně zvýšení jejich potenciálu. 

7.2 ANALÝZA PROSTŘEDÍ FIRMY 

Všechny společnosti jsou při své činnosti rozhodování ovlivňování prostředím, ve kterém 

působí. Vlivy představují síly, které buď částečně jsou či nejsou ovlivnitelné a působí uvnitř či vně 

společnosti. Každý z faktorů ovlivňuje jiným způsobem a jinou vahou marketingová rozhodnutí. 

Sílu těchto vlivů není snadné předvídat a odhadnout, proto jsou vlivy rozděleny tak, aby bylo 

možné rozpoznat jejich působení na marketing firmy a ovlivnitelnost. 

Rozdělení vlivů je z hlediska místa, tzn. podle toho, zda působí uvnitř společnosti či mimo něj, 

na vlivy vnitřní a vnější. Vnější vlivy můžeme dále rozdělit na vlivy přicházející z makroprostředí a 

mikroprostředí příslušné společnosti. 

7.2.1 Vnější vlivy makroprostředí 

Makroprostředí představuje nepředvídatelný element, kterému je podnikání neustále vystaveno. 

Vlivy makroprostředí může společnost jen velice omezeně ovlivnit, spíše je schopna předvídat a 

přizpůsobovat jim své chování. 

Charakteristickou vlastností makroprostředí je neustálá proměnlivost, která přináší nové 

možnosti na trhu nebo může znamenat vážnou hrozbu. Každá nová příležitost pro jednoho znamená 

hrozbu jinému. Pro úspěšné působení společnosti na trhu je důležité sledování veškerých změn a 

trendů v makroprostředí, jež mohou být pro ni užitečné nebo jí mohou způsobit problémy. 

Mezi vlivy makroprostředí patří šest hlavních sil. Demografické prostředí, ekonomické 

prostředí, přírodní prostředí, technologické prostředí, politicko-právní prostředí a kulturní prostředí. 

 

Přírodní prostředí – představuje základní potenciál pro podnikání, různá omezení vyplívají 

zejména z klimatických a geografických poměrů země. Zahrnuje přírodní zdroje, které jsou nutné 

pro výrobu nebo ovlivňují marketingovou činnost společnosti. Zhoršující se podmínky v přírodním 

prostředí představují jeden z hlavních problémů – nedostatek surovin, zvýšené náklady na energie, 

zvýšený stupeň znečištění, měnící se úloha vlády při ochraně životního prostředí a vyčerpatelnost a 

neobnovitelnost surovinových a energetických zdrojů.  

 

Technologické prostředí – obrovské možnosti s sebou přinášejí změny v technologickém 

prostředí, především v oblasti výzkumu a techniky. Nepostradatelná je znalost technologických 

změn a inovačních směrů v daném oboru podnikání, ale i ve zdánlivě nesouvisejících oborech. 

Nové technologie a dokonalejší výrobní procesy znamenají ekonomické a časové úspory, což vede 

ke zlevňování produktů a k rozšíření portfolia možných zákazníků. Umožňuje zásadně zvyšovat 

produktivitu výroby, snižuje náklady a tím zlepšuje konkurenceschopnost produktu a společnosti. 

 

Ekonomické prostředí – zahrnuje celou řadu faktorů, které ovlivňují možnost společnost nabízet 

produkty a služby a zároveň kupní sílu zákazníku a strukturu jejich výdajů. V jednotlivých 

oblastech činností je působení těchto vlivů odlišné. Všechny tyto vlivy se promítají do kupní síly a 

struktury poptávky zákazníků. Pro společnost je tudíž důležité sledovat hlavní trendy 

v ekonomickém prostředí a marketingoví pracovníci musí vždy analyzovat reálnou hospodářskou 

situaci. 
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Demografické prostředí – předmětem zájmu podnikatelských subjektů je spotřebitel, proto jsou 

pro marketing nepostradatelným zdrojem informací demografické studie. U spotřebitelských trhů 

jsou důležité zejména charakteristiky obyvatelstva jako velikost populace na daném území, její 

hustota a geografické rozmístění, věková struktura, vzdělanost, sociální a příjmová struktura, 

ekonomická aktivita, apod. U průmyslových zákazníků se zkoumá hlavně rozložené společností 

na daném území, jejich předmět podnikání, velikostní strukturu, atd. 

 

Politické prostředí – na chování a strategii společnosti má velký vliv i působení vládních a 

politických orgánů a odborových organizací. Prosazují se určité hospodářské, ekologické, 

bezpečnostní, jakostní a zdravotní požadavky ve formě zákonů, vyhlášek a různých předpisů. Stát 

se tímto snaží prosazovat širší celospolečenské zájmy a ochraňovat spotřebitele i výrobce. 

 

Kulturní prostředí – společnost a kulturní prostředí, ve které lidé žijí, výrazně ovlivňuje jejich 

základní přesvědčení, hodnoty, zvyky, normy a životní cíle. Charakter poptávky, postoj 

k výrobkům a k reklamě, preference a motivace ve spotřebě a kupní aktivitu výrazně ovlivňují 

názory a životní orientace obyvatelstva. [59] 

7.2.2 Vnější vlivy mikroprostředí 

Jedná se o vlivy, které jsou do jisté míry ovlivnitelné a kontrolovatelné. Společnost se proti nim 

může bránit účinněji než proti vlivům makroprostředí. Mikroprostředí zahrnuje nejbližší účastníky 

společnosti, kteří ovlivňují schopnost firmy obsluhovat své trhy a taká firmu samu. Mezi prvky 

mikroprostředí zahrnujeme konkurenci, dodavatele, distributory, veřejnost a také zákazníky 

společnosti. 

 

Konkurence – každý výrobce přichází na trh s cílem uspokojovat potřeby potenciálních 

zákazníků. Obvykle však bývá obklopen dalšími podnikatelskými subjekty, kteří mají stejný cíl. 

Tyto firmy spolu navzájem soupeří a znesnadňují jeden druhému dosažení vytýčených cílů. 

Z tohoto důvodu se každá společnost snaží co nejlépe své konkurenty identifikovat a získat co 

nejvíce informací o soupeřových strategiích, cílech, slabinách, přednostech a možných způsobech 

reakce. Jen tak je možné udržet na trhu svou pozici, přízeň zákazníků a dosahovat lepších výsledků 

ve srovnání s konkurenty. 

 

Dodavatelé – jsou to jednotlivci a společnosti, jenž zajišťují zdroje potřebné pro provoz firmy. 

Zajišťují dodávky surovin, materiálu, technického a technologického vybavení pracovišť, atd. 

Každý podnikající subjekt má možnost volby při rozhodování o dodavatelích. Firma může 

posuzovat své potenciální dodavatele například podle kvality a spolehlivosti dodávek, platebních 

podmínek, záruční doby a v neposlední řadě také podle cen nabízených komodit. 

 

Distributoři – do této skupiny patří firmy, které pomáhají společnosti při propagaci, prodeji a 

distribuci zboží k cílovým skupinám zákazníků. Lze zde zařadit prostředníky (maloobchod a 

velkoobchod), zprostředkovatele (výzkumné a reklamní agentury, poradenské firmy), finanční 

zprostředkovatele (banky, pojišťovny, leasingové společnosti). 

 

Zákazníci – společnost se spojuje a účinně spolupracuje s dodavateli a zprostředkovateli 

za účelem naplnění hlavního cíle své podnikatelské činnosti, a to dodávat své výrobky a služby 



DISERTAČNÍ PRÁCE  Ing. Tomáš Ťažký 

-53- 

na cílové trhy svým zákazníkům. Podle své činnosti se firma může orientovat na jeden nebo i více 

trhů z následujících pěti typů. 

• Spotřebitelské trhy – tvoří ji jednotlivci a domácnosti, jež nakupují zboží a služby 

výhradně pro svou osobní spotřebu, 

• Průmyslové trhy – figurují na nich organizace, které nakupují zboží a služby za účelem 

výroby dalších produktů a služeb, které prodávají, pronajímají nebo dále dodávají, 

• Zprostředkovatelské trhy – skládají se z organizací, které nakupují zboží a služby, 

aby je znovu se ziskem prodali, 

• Vládní a nevýdělečné trhy – jsou tvořeny vládou a nevýdělečnými agenturami, které 

nakupují zboží a služby zejména proto, aby mohly zabezpečovat veřejné služby anebo 

poskytují toto nakoupené zboží těm, kteří je potřebují, 

• Mezinárodní trhy – zahrnují všechny kupující, kteří se nacházejí v zahraničí, patři zde 

zahraniční spotřebitelé, výrobci, překupníci a vlády. 

 

Znalost potřeb zákazníka, psychologických faktorů a motivů, jež ho vedou ke koupi určitého 

zboží nebo služby, je základem úspěšného fungování trhu. Znalost preferencí zákazníka dává firmě 

možnost uzpůsobit všechny své kroky ke jeho maximálnímu uspokojení. Spokojenost zákazníka 

pak zajišťuje firmě jeho další zájem a tím i možný zisk. 

 

Veřejnost – je skupina, která má skutečný nebo potenciální zájem a vliv na firmu při dosahování 

jejich cílů a mlže výrazně přispět ke zvýšení nebo snížení poptávky po jejich výrobcích. Proto je 

nezbytné pro společnost názory veřejnosti sledovat, vytvářet co nejlepší vztahy s veřejností a tím 

zajistit dobrou pověst – image firmy. [59] 

7.2.3 Vnitřní vlivy 

Vnitřní vlivy přicházejí z vnitřního prostředí firmy. Tyto vlivy jsou nejlépe ovlivnitelné 

managementem podniku a lze mezi ně zahrnout zejména technologie a technickou vybavenost 

společnosti, jeho organizaci a řízení, celkovou finanční situaci, lidské zdroje, vnitřní konkurenci 

ve firmě, její umístění a podnikovou image. 

 

Technický rozvoj a vybavenost – pro výrobu konkurenceschopných výrobků s patřičnými 

technickými parametry je nutné pořízení vhodného strojního zařízení, inovace výrobních postupů, 

užití nových materiálů a nových technologií. 

 

Organizace a řízení podniku, lidské zdroje – řízení marketingových činností musí vycházet 

ze znalostí organizačních záležitostí jakými jsou hierarchické uspořádání pravomocí, vymezení 

odpovědnosti a stanovení úloh, vytvoření komunikace a řádku organizace i pracoviště. Důraz musí 

být kladen na mezilidské vztahy, ochotu spolupracovat a jednotu zájmů zaměstnanců, směřující 

v ideálním případě k plnění firemních cílů. 

 

Finanční situace – zahrnuje úvěrové zatížení firmy, likviditu apod. Důležité je sledovat 

rozložení peněžních prostředků na jednotlivé firemní aktivity, zejména pak na marketing a jejich 

následné rozdělení na jednotlivé marketingové nástroje a na konkrétní produkty či služby. 
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Vnitřní konkurence – jedná se o konkurenci mezi jednotlivými úseky společnosti. Tato 

konkurence není v žádném případě prospěšná, jednotlivé úseky společnosti musí spolupracovat a 

společně usilovat o prosperitu podniku jako celku. 

Umístění podniku – atraktivita lokace společnosti přináší jistou konkurenční výhodu, která se 

však může promítnou do vysokých nájmů. 

 

Image společnosti – jedná se o pověst podniku mezi širokou veřejností. Obecně je známo, že 

nespokojenost se šíří mnohem rychleji než spokojenost. 

 

Po provedení analýzy vnějších a vnitřních vlivů působících ve společnosti a jejím okolí lze 

stanovit cíle a formulovat marketingovou strategii. Aby bylo možné co nejvýstižněji zachytit hlavní 

silné a slabé stránky společnosti a porovnávat je s hlavními vlivy z okolí společnosti, je vhodné 

na závěr výše popsaných analýz vypracovat SWOT analýzu, která směřuje k syntéze, čímž výrazně 

napomůže výsledné strategii. [59] 

7.2.4 SWOT analýza 

Ustáleným termínem pro celkovou analýzu vnitřního a vnějšího prostředí se stala tzv. SWOT 

analýza. Zkratka SWOT pro označení této analýzy zachycuje vlastní podstatu této analýzy. Jedná 

se o zkratku vytvořenou z počátečních písmen anglických termínů: 

➢ S = Strenghts (silné stránky firmy), 

➢ W = Weaknesses (slabé stránky firmy), 

➢ O = Opportunities (příležitosti pro firmu), 

➢ T = Threats (hrozby pro firmu). 

 

SWOT analýza tvoří logický rámec vedoucí k systematickému zkoumání vnitřních předností a 

slabin, vnějších příležitostí a ohrožení i vyslovení základních strategických alternativ, o kterých 

může firma uvažovat. Pokud se firma zabývá jenom rozborem vnitřních stránek, tedy silných a 

slabých stránek firmy, pak hovoříme o S-W analýze. Pokud bude provádět pouze rozbor faktorů 

vnějšího prostředí, tedy rozbor příležitostí a ohrožení, pak mluvíme o O-T analýze. Často je však 

velmi obtížné odhadnout, zda určitý jev znamená příležitost či hrozbu, a zda určitá charakteristika 

podniku představuje jeho silnou či slabou stránku. Ohrožení lze za jistých předpokladů změnit na 

příležitost a naopak – určitá příležitost se může změnit v hrozbu. 

Cílem SWOT analýzy není zpracování seznamu potenciálních příležitostí a hrozeb, silných a 

slabých stránek, ale především myšlenka strukturované analýzy poskytující užitečné poznatky. Aby 

plnila svou úlohu, musí její aplikace směřovat k identifikaci, nalezení a posouzení vlivů, k predikci 

vývojových trendů faktorů vnějšího okolí a vnitřní situace firmy a jejich vzájemných souvislostí. 

 

Silné stránky – představují pozitivní faktory přispívající k úspěšné podnikové činnosti a výrazně 

ovlivňují jeho prosperitu. Jedná se o odlišné způsobilosti (schopnosti, dovednosti, zdroje), 

zvýhodňující podnik vzhledem k trhu a konkurenci. Nejvítanějšími silnými stránkami jsou ty, které 

těžko okopírují, a kde existuje předpoklad, že budou po dlouhou dobu přinášet zisk, tzn. přinášet 

konkurenční výhodu. 

 

Slabé stránky – znamenají určitá omezení nebo nedostatky a brání efektivnímu výkonu. Nutné 

je sledovat zejména kritická místa, která se týkají trhu a tržní pozice podniku, výzkumu, vývoje a 



DISERTAČNÍ PRÁCE  Ing. Tomáš Ťažký 

-55- 

technické přípravy výroby, výroby a jejího organizačně technologického zvládnutí, finančního 

zabezpečení záměrů marketingové strategie. 

 

SW – analýza 

Spočívá v přesném vymezení silných a slabých míst firmy. Posuzují se úrovně marketingu, 

finanční, výrobní a organizační schopnosti firmy. Analýza vnitřního prostředí zahrnuje celou řadu 

faktorů, u nichž se firma musí poctivě rozhodnout, zda ten či onen faktor podniku může považovat 

za silnou či slabou stránku. Mezi nejdůležitější oblasti analýzy vnitřního prostředí řadíme pozici 

firmy na trhu, personál firmy, informační systém, oblast techniky a technologie, financování 

podniku, produkt, cenovou politiku, komunikační mix, apod. 

 

Každý identifikovaný faktor je hodnocen z hlediska pozitivního, respektive negativního vlivu 

na prosperitu firmy. Jednotlivé silné a slabé stránky nemají pro podnik stejnou důležitost a váhu, a 

tedy ani stejnou schopnost ovlivňovat jeho činnost, proto je nutné z tohoto hlediska faktory 

ohodnotit (závažnost vysoká x nízká). Jestliže vytvoříme kombinaci dvou základních stavů 

výkonnosti a základních stavů závažnosti faktoru ovlivňující prosperitu podnikání, získáme čtyři 

možnosti. 

 

Matice závažnost/výkonnost 

 Nízká výkonnost Vysoká výkonnost 

Vysoká závažnost Posílit Udržet pozici 

Nízká závažnost Nevýznamné Zvážit úsilí 

Tab. 11: Matice závažnost/ výkonnost 

 

Příležitosti a ohrožení – vyplívají z okolí firmy a představují takové další možnosti podniku, 

s jejichž realizací stoupají vyhlídky na lepší využití disponibilních zdrojů a účinnější splnění 

vytýčených cílů. Marketingovou příležitost firmy lze definovat jako přitažlivou oblast, v níž firma 

pomocí marketingových činností získá konkurenční výhody. 

Nejvíce příležitostí vyplívá ze změn geografických, politických, legislativních a ekonomických 

faktorů. Důležité je brát v potaz, zda si firma dokáže udržet získanou konkurenční výhodu delší 

dobu. 

Firma může hodnotit vytipované příležitosti z hlediska přitažlivosti a pravděpodobnosti 

úspěchu. Pro toto zhodnocení je možno použít matici příležitostí. 

 

Matice příležitostí 

 Pravděpodobnost úspěchu 

Vysoká Nízká 

Vysoká příležitost Výborná příležitost 
Obtížně realizovatelná 

příležitost 

Nízká příležitost Málo atraktivní příležitost Nevýznamná příležitost 

Tab. 12: Matice příležitosti 

 

Ohrožení – vyplívají taktéž z externího prostředí a jeho vývoje. Jedná se o výrazně nepříznivou 

situaci v podnikovém okolí, která vytváří překážky pro činnost a dobré postavení firmy. Vlivy 
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externího prostředí mohou způsobit zhoršenou pozici podniku, vystavují jej nebezpečí neúspěchu, 

případně i hrozbě úpadku. 

Rizika a ohrožení může firma hodnotit podobně jako příležitosti, avšak v tomto případě použije 

kritéria závažnosti a pravděpodobnosti výskytu. 

 

Matice ohrožení 

 Pravděpodobnost výskytu 

Vysoká Nízká 

Vysoká závažnost Výrazná hrozba 
Hrozba těžko 

uskutečnitelná 

Nízká závažnost Hrozba s malou důležitostí Nezávažná hrozba 

Tab. 13: Matice ohrožení 

 

OT – analýza 

Představuje rozbor vnějších činitelů a sleduje současně jak vlivy makroprostředí, tak i vlivy 

mikroprostředí na firmu. Umožnuje odlišit atraktivní příležitosti, které skrývá trh a které mohou 

podniku přinést výhody nad ostatními účastníky ekonomické soutěže. Současně také nutí 

k zamyšlení nad problémy, kterým bude firma čelit ve více či méně vzdálené budoucnosti. 

Rozbor příležitostí a ohrožení by měl zahrnovat například studium dlouhodobého vývoje cen, 

perspektivu pronikání na světový trh, nově vyvinuté technologie apod. Neméně důležitá je znalost 

zákonu a právních regulací, které ovlivňují vlastnosti, design a prodejnost výrobku. 

 

Provedení SWOT – analýzy 

Podniku nestačí vnímat silné a slabé stránky oddělné od zkoumání příležitostí a ohrožení. 

Důležité je: 

➢ Reálné ocenění všech faktorů ve vzájemných souvislostech, 

➢ Sledování silných a slabých stránek a jejich strategický dosah ve vztahu k příležitostem 

a ohrožením, 

➢ Správné zhodnocení vnitřních podmínek ve vztahu k faktorům vnějšího prostředí 

s cílem nalezení optimálního spojení a využití, 

➢ Pochopení rizika, které příležitosti, vyplývající ze silných stránek, přinášejí. 

 

Je třeba zvážit jedinečné schopnosti ve formě silných stránek a umět je ve vztahu 

k příležitostem využít. Průběžně je třeba rozvíjet silné stránky a snažit se eliminovat slabiny, což je 

předpokladem minimalizace hrozeb a maximalizace využití potenciálních příležitostí. 

Na základě SWOT analýzy je možné určit vhodnou strategii, který vyplyne ze vzájemné 

kombinace čtyř faktorů analýzy. Všechny navrhované strategie musí být před konečným výběrem 

pečlivě vyhodnoceny a výběr musí být prováděn s ohledem na riziko zahrnuté v jednotlivých 

rozhodnutích. [59], [60] 

7.3 EKONOMICKÉ HLEDISKO 

Všechny inovace a výzkumné projekty, pokud mají být zavedeny do praktického použití, musí 

zajistit minimálně návratnost technologických investic a zvýšených nákladů na zisk konečné 

upravené komodity (např. vyšší energetickou náročnost na mletí, transport atd.).  

Efektivitu inovací můžeme měřit podle ekonomického měřítka výkonu. 
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7.3.1 MOP – měřítko ekonomického výkonu 

MOP je anglická zkratka slov – Measure Of Performance (dále jen MOP) – Měřítko výkonu. 

Jedná se o kritický a zásadní aspekt nejrůznějších obchodních aktivit (vývoj produktů, inovace, 

delegování, plánování čehokoliv, školení atd.). 

Pro získání této hodnoty je nutné vyhodnotit více ekonomických ukazatelů: 

 

➢ OCF – z anglických slov: Operation Cash Flow Ratio (dále jen OCF) – Hotovost 

z provozní činnosti. Někdy bývá také uváděno jako Cash Flow from Operations (CFO). 

Používá se ve finanční praxi k odhadu, o kolik se generované hotovostní toky liší 

od vykazovaného hospodářského výsledku. Všeobecný problém finančního účetnictví 

je, že účetní zisk často z mnoha důvodů neodpovídá peněžním tokům. Podnik 

s vykazovaným vysokým ziskem může mít v pokladně nebo na bankovním účtu nulu a 

mít problémy se splácením závazků. Z tohoto důvodu se kromě zisku sledují i peněžní 

toky podniku a ty se v případě OCF porovnávají se ziskem. Peněžní toky mohou být 

chápány i jako kvalitativní stránka zisku. Vysoký vykazovaný zisk a nízká nebo 

dokonce záporná hotovost z provozní činnosti (cash flow) by měla být vykřičníkem 

při hodnocení kvality podniku. OCF menší než jedna nebo klesající v čase poukazuje 

na problémy podniku s řízením cash flow. Nízká hodnota OCF může představovat 

tržby, které jsou spojeny s nesplacenými nebo nedobytnými pohledávkami nebo 

agresivní účetní přístupy vedoucí k nadhodnocení vykazovaného zisku. 

OCF lze vypočítat dvěma způsoby: 

1. Provozní cash flow děleno ziskem z provozní činnosti. Tato metoda poskytuje 

přesnější pohled na hotovost plynoucí z provozní činnosti, 

2. Cash flow ze všech transakcí (včetně mimořádných položek) děleno čistým 

ziskem. Tento výpočet navíc zahrnuje vliv transakcí, které nesouvisí 

bezprostředně s běžnou provozní činností. 

 

Oba uvedené přístupy měří hotovost plynoucí z provozní činnosti bez ohledu 

na kapitálové výdaje a investice do pracovního kapitálu. [61] 

 

➢ SPREAD – představuje rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou finančního instrumentu. 

Může se jednat o ceny akcií, dluhopisů, měn, komodit, futures, opcí, apod. Při zadávání 

obchodu na trhu je spread zároveň hlavním nákladem na pozici. Čím je spread nižší, tím 

nižší jsou náklady na obchodování. Naopak, čím je spread vyšší, tím je obchod 

nákladnější. Spread také můžeme chápat jako minimální pohyb, který musí trh vykonat 

ve Váš prospěch, abyste začali na své obchodní pozici vydělávat. 

➢ Kontribuční marže – je rozdíl ceny a variabilních nákladů neboli příspěvek na úhradu 

fixních nákladů a zisku. Každý produkt na trhu je zajímavý právě pro svou kontribuční 

marži, tj. v jaké míře přispívá na úhradu fixních nákladů a (v podmínkách ziskově 

zaměřené firmy) k tvorbě zisku. Tato kalkulace vychází z metody přímých nákladů. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Akcie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dluhopis
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komodita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Opce_(finance)
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B. EXPERIMENTÁLNÍ A HODNOTÍCÍ ČÁST 

V praktické části práce jsou uvedeny standardní kapitoly související s vědeckovýzkumnou 

experimentální činností, s plánováním a formulací cílů a metodiky prací, včetně uvedení použitých 

zkušebních postupů a vyhodnocení jednotlivých výsledků zkoušek s dílčími závěry. 

Vedle této významem i rozsahem podstatné součásti disertační práce obsahuje praktická část i 

hodnotící kapitolu, zaměřenou především na posouzení ekonomické efektivnosti dosažených 

vědeckovýzkumných poznatků z experimentální činnosti, s přihlédnutím k environmentálním 

aspektům spojeným s realizací výsledků práce, konkrétně s využitím mechanicky aktivovaných 

popílků jako příměsi v technologii výroby betonu.  

 

8  CÍL PRÁCE 

Důvody, které vedly k záměru řešení předkládané disertační práce, nesoucí v samotném názvu 

problematiku ekonomických a environmentálních aspektů, vyplývají z poznatků a informací 

uvedených ve studijní části. 

Vycházel jsem z dříve uvedených hlavních aspektů, které se ve stručnosti týkají stále vyššího 

deficitu a klesající kvality vstupních surovin pro výrobu stavebních hmot, dále environmetálního 

tlaku na vyšší využívání vedlejší průmyslových produktů a snižování emisí, stejně jako pro většinu 

výrobců stavebních hmot je významným ekonomickým aspektem rostoucí tlak na neustálé 

snižování výrobních, resp. materiálových, nákladů při výrobě.  

Záměrem práce bylo proto ověření možnosti vyšší využitelnosti sekundárních energetických 

produktů – konkrétně z dostupných zdrojů různých druhů popílků s maximalizací jejich potenciálu 

v technologii výroby betonu. 

Cílem práce bylo konkrétně ověření a prokázání efektivnosti využití mechanické aktivace 

popílků jako příměsi v technologii výroby betonu.  

Dosažení tohoto hlavního cíle předpokládalo splnění dvou dílčích postupných a návazných cílů 

řešení: 

1) v experimentální činnosti – prokázání zlepšení základních vlastností čerstvého a 

ztvrdlého betonu, jako podmínky nutné, nikoliv však postačující, pro komplexní 

zhodnocení přínosů práce, 

2)  v hodnotící činnosti – posouzení environmentální a hlavně ekonomické efektivnosti 

technologie betonu s použitím mechanicky aktivované popílkové příměsi v receptuře.  

 

Plán experimentálních prací, formulovaný jako metodika řešení odborně nejvýznamnější a 

časově nejnáročnější části disertační práce je uveden v následující kapitole. 
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9  METODIKA PRÁCE 

Praktická část disertační práce je členěna do několika ucelených etap. Jednotlivé etapy jsou 

navrženy tak, aby v rámci řešení praktické části disertační práce bylo možné logicky postupovat 

na základě výsledků jednotlivých etap až k naplnění konkrétních cílů práce. Tyto etapy ilustrativně 

popisují následující diagramy a detailně jsou popsané v příslušných podkapitolách. 

9.1 ETAPA I 

V první etapě jsem vybral vhodné suroviny, popílky, které jsem volil z více hledisek. Prvním 

hlediskem byl výběr na základě dostupnosti popílku z jednotlivých zdrojů, kdy jsem v potaz bral i 

budoucí změny v technologii spalování dané elektrárny a tím pádem případná nevhodnost 

budoucího použití. Druhým kritériem byla samozřejmě vhodnost popílků pro použití 

do cementových betonů na základě normativních požadavků dle platné normy ČSN EN 450. [N4] 

Dalším faktorem bylo i porovnání černouhelného a hnědouhelného popílku a popílku 

hnědouhelného s horšími výslednými vlastnostmi.  Do práce byl zahrnut i výzkum fluidních 

popílku, které uvedená norma nepřipouští k použití do betonu, kdy tohoto popílku je na trhu stále 

velký přebytek a je využíván jen velmi okrajově, např. k výrobě zálivkových směsí na cementové 

bázi označovaných PSu (dříve cemento-popílkové suspenze – CPS) k zalívání šachet po důlní 

činnosti, i když dle výsledků je v tomto materiálu velký potenciál do budoucna.  

Do této etapy byla zahrnuta i mechanická aktivace mletím černouhelného a hnědouhelného 

vysokoteplotního úletového popílku a zušlechtění popílku s nevhodnou granulometrií mísením jeho 

frakcí. Mechanická aktivace mletím proběhla i u fluidního popílku. Veškeré mletí popílku proběhlo 

ve vertikálním kulovém mlýně společnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o. v mlýnici Dětmarovice. 

U většiny použitých surovin jsem nejdříve provedl zkoušky jejich základních vlastností jako 

chemické složení, měrná objemová hmotnost, měrný povrch, granulometrie, atd.  U popílku byl 

navíc stanoven index účinnosti, morfologie zrn a RTG analýza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19: Schéma I. etapy 

9.2 ETAPA II 

V této části došlo k ověření vlastností mechanické modifikovaných, standardních a fluidních 

popílků. U fluidních popílků došlo k jejich zkoumání předúpravy, aby byl eliminován negativní 

efekt volného vápna na reologii směsi. Byla hledána i vhodná plastifikační přísada a vhodné 

dávkování.  
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Následně byly vlastnosti vybraných surovin ověřeny na cementových maltách a mechanické 

vlastnosti zkoumány v čase po 7, 28 a 90 dnech. Výsledky zkoušek cementových malt byly 

následně použity pro tvorbu receptur betonů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20: Schéma II. etapy 

9.3 ETAPA III 

V předposlední části bylo provedeno ověření účinnosti upravených popílků a klasických popílků 

v betonech. Z vybraných surovin byly poté navrhnuty 3 sady receptur různých pevnostních tříd 

betonu s rozdílným stupněm vlivu prostředí, na kterých bulo sledováno chování čerstvého betonu i 

vlastnosti ztvrdlého betonu. U čerstvého betonu byla provedena zkouška konzistence pomocí 

sednutí Abramsova kužele, stanovena objemová hmotnost a u provzdušněného betonu stanoven 

obsah vzduchu. U ztvrdlého betonu byly zkoumány pevnosti betonu v tlaku, objemové hmotnosti, 

hloubka průsaku tlakovou vodou, odolnost povrchu proti působení ChRL, pevnosti v tahu 

za ohybu, mrazuvzdornost, statický modul pružnosti v tlaku, nasákavost, smrštění a odolnost 

betonu proti agresivnímu prostředí. Všechny parametry ztvrdlého betonu byly zkoumány i v čase 

po 7, 28 a 90 dnech. Odolnost betonu proti agresivnímu prostředí byla zkoumána po 28, 90 a 180 

dnech.
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Obr. 21: Schéma III. etapy 

9.4 ETAPA IV 

V poslední etapě byla provedena analýza dopadu využití popílku jako příměsi do betonu 

s ohledem na životnost konstrukcí a eliminaci skleníkových plynů. Byly provedeny energetické 

bilance mletí popílků a následné vyčíslení hodnot úspor CO2 a finančních úspor. Byla provedena 

ekonomická analýza pomocí měřítka výkonu závodu. V poslední fázi byla provedena SWOT 

analýza reálného podniku, která má ukázat vhodnost či nevhodnost nasazení ekologičtějších 

produktů do výroby. 
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Obr. 22: Schéma IV. etapy 
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10  POUŽITÉ ZKUŠEBNÍ METODY 

10.1 MĚRNÁ HMOTNOST CEMENTU A PŘÍMĚSÍ 

Měrná hmotnost cementu a příměsí byla stanovována dle normy ČSN 72 2113 – 

pyknometrickou metodou. U příměsí nebylo pro stanovení měrné hmotnosti potřeba užití 

nereaktivní kapaliny, ale bylo dostatečné použití pouze destilované vody. 

Postup zkoušky: Suchý zvážený pyknometr (m1) se naplní destilovanou vodou a zváží se (m2). 

Dále se vysušený pyknometr naplní nereaktivní kapalinou s cementem – bezvodný etylalkohol a 

opět se zváží (m3). Dále se do vysušeného pyknometru naváží 2 g až 3 g cementu (popílku) (m), 

vysušeného při teplotě 105 °C po dobu 2 hodin. Následně je vzorek zalit měřící kapalinou 

(resp. vodou) a opatrným otáčením pyknometru za současného poklepávání se ze vzorku uvolňuje 

vzduch. Po uvolnění vzduchových bublinek se pyknometr doplní kapalinou a zváží se (m4). Dle 

výpočetního vztahu Rov. 2 (resp. Rov. 3) se stanoví měrná hmotnost v g/cm3. [N17] 

 

 

Rov. 2: Výpočet měrné hmotnosti cementu 

 

Rov. 3: Výpočet měrné hmotnosti popílku 

10.2 JEMNOST MLETÍ CEMENTU A PŘÍMĚSÍ DLE ČSN EN 196-6 

Jemnost mletí – stanovení měrného povrchu – cementu a příměsí probíhalo dle normy ČSN EN 

196-6 (dle Blaina). Měrný povrch je vypočten z času, který je potřebný pro průtok určitého 

množství vzduchu zhutněným cementovým lůžkem dané velikosti a porozity. Nejprve je nutné 

připravit cementové (popílkové) lůžko. Dle Rov. 4 (kde ρ je měrná hmotnost vzorku a V objem 

cementového/popílkového lůžka) je vypočteno množství vzorku potřebné k dosažení požadované 

porozity e = 0,500.  

 

m1 = 0,500.ρ.V 

Rov. 4: Výpočet hmotnosti vzorku pro stanovení jemnosti mletí 

Na dno průtokové komory je umístěna perforovaná destička, která je překryta filtračním 

papírem. Odvážené množství vzorku (m1) se beze ztrát vsype do komory. Poklepáním se urovná 

horní plocha vzorku. Na urovnaný vzorek je uložen filtrační papír. Pomocí pístu je vzorek stlačen, 

aby bylo dosaženo požadované porozity.  

Do kuželového hrdla na horní straně manometru je vložena průtoková komora uzavřená zátkou. 

Kohout je otevřen a lehkým nasáváním se natáhne kapalina k horní značce. Kohout se uzavře a 

sejme se zátka. Měří se čas t mezi dosažení prostřední a spodní značkou. Na stejném vzorku je 

provedena zkouška dvakrát. Hodnota měrného povrchu je stanovena dle Rov. 5. [N16] 
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Rov. 5: Výpočet měrného povrchu cementu/popílku 

K… konstanta přístroje [-] 

t…čas [s] 

ρ…měrná hmotnost vzorku [g/cm3] 

10.3 STANOVENÍ DOB TUHNUTÍ A OBJEMOVÉ STÁLOSTI DLE 

ČSN EN 196-3 

10.3.1 Vicatův přístroj 

Cementová kaše normální konzistence projevuje určitý odpor proti vnikání normalizovaného 

penetračního válečku – tzv. Vicatův přístroj. Množství vody, potřebné pro normální konzistenci 

cementové kaše, se stanovuje pokusným vnikáním penetračního válečku do kaší s různým obsahem 

vody. Normální konzistence cementové je potřebná pro zkoušky stanovení počátku a konce doby 

tuhnutí a pro zkoušku objemové stálosti. 

Na Vicatův přístroj se umístí normovaný penetrační váleček a nastaví se do nulové polohy – 

penetrační váleček se spustí na podložní destičku a ukazatel se nastaví do nulové polohy. Naváží se 

500 ± 1 g cementu a libovolné množství vody (váhově v g), které se zaznamená. Voda a cement se 

vloží do míchací nádoby během max. 10 s. Následuje míchání: 90 s míchání nízkou rychlostí, 30 s 

bez míchání – plastovou stěrkou se setře kaše se stěn nádoby do středu a 90 s míchání nízkou 

rychlostí. Kaše se naplní do Vicatova prstence položeného na podložní destičce. Přebytek kaše se 

z povrchu odstraní pilovitým pohybem rovné pomůcky – povrch musí být uhlazen. Penetrační 

váleček se zvedne do horní polohy, Vicatův prstenec i s podložkou se podloží pod váleček, 

penetrační váleček se umístí na povrch cementové kaše, v této poloze zůstane 1–2 s, pak se 

penetrační váleček uvolní a nechá se vnikat min. 5 s, nebo do ustálené polohy, max. však 30 s. Vše 

musí proběhnou do 4 minut ± 10sekund od uvedení míchačky do chodu. Zkouška se opakuje 

s různým obsahem vody tak dlouho, dokud není dosažení vzdálenosti mezi podložní destičkou a 

penetračním válečkem 6 ± 2 mm. Výsledkem je obsah vody potřebný pro normální konzistenci 

cementové kaše. [N15] 
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Obr. 23: Vicatův přístroj + penetrační váleček (z ČSN) [N15] 

Legenda: 

1 – prstenec 

2 – ploška pro přídavné  

      závaží 

3 – podložní destička 

4 – nádobka pro vodu 

5 – voda 

6 – otvor pro vzduch (Ø = 1,5) 

10.3.2 Le Chataleirova objímka – objemová stálost 

Le Chatelierova objímka je vyrobena z mosazi, tj. nekorodující pružný kov. 

Zkouška se provádí na jednom zkušebním tělese. Používá se normální hustota cementové kaše. 

Olejem se natřou vnitřní strany dvou Le Chatelierových objímek a povrch skleněných destiček. 

Objímky se naplní a srovnají. Během plnění musí být objímky zajištěny proti rozevření. Objímka 

se přikryje naolejovanou destičkou. Následně se objímka uloží do vlhkého prostředí při teplotě 

(20±1) °C a vlhkosti min. 90 % na dobu (24±0,5) h. Po (24±0,5) h se změří vzdálenost „A“ mezi 

hroty tyčinek s přesností na 0,5 mm. Objímka se vloží do vodní lázně, kterou je nutno přivést 

v průběhu 30±5 min k bodu varu. Při této teplotě se vodní lázeň udržuje 3 h ± 5 min. Po vaření se 

změří vzdálenost „B“ mezi hroty tyčinek s přesností na 0,5 mm. Objímka se ochladí na (20 ± 2) °C 

a změří se vzdálenost „C“ mezi hroty tyčinek s přesností na 0,5 mm. Vyhodnocuje se rozdíl 

vzdáleností „C“ – „A“ s přesností na 1 mm. Je-li rozepnutí větší, než je předepsaná hodnota 

pro cement provede se opakované stanovení. Pokud provádíme druhé měření je uvedena hodnota 

„C“-„A“ nebo průměr ze dvou hodnot uvedených s přesností na 1 mm. [N15] 

 

 

Obr. 14: Le Chataleirova objímka 
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10.4 STANOVENÍ HYDRATAČNÍHO TEPLA – 

SEMIADIABATICKÁ METODA DLE ČSN 196-9  

Semiadiabatická metoda“ je známá jako Langavantova metoda. Umožňuje průběžné měření 

hydratačního tepla v průběhu několika prvních dní. Principem je sledování teplotní změny 

suspenze cementu (nebo jiné maltoviny) v závislosti na čase. Na základě kalibrace kalorimetru lze 

z teplotního průběhu vypočítat hydratační teplo. Na podobném principu pracuje "Semiadiabatický 

kalorimetr". 

Kalorimetr může pracovat v různých režimech (adiabatický – nedochází k výměně tepla 

s okolím, kvaziadiabatický – teplota pláště kalorimetru a vzorku je shodná, izoperibolický – 

konstantní teplota pláště). Z teplotního průběhu se odečte maximální teplota hydratace Tmax v °C a 

dále čas hydratačního vrcholu tmax. v hod. [N18] 

10.5 GRANULOMETRIE POMOCÍ LASEROVÉHO 

GRANULOMETRU  

Pro stanovení granulometrie byl použit laserový granulometr MASTERSIZER 2000 britského 

výrobce Malvern s dispergační jednotkou Hydro 2000 MU. Tento přístroj dnes ve velké míře 

nahrazuje prosévací zařízení, jenž vyžadují normy ČSN EN 450-1 [N4] a ČSN EN 933-10 [N13]. 

Pro provádění této zkoušky platí mezinárodní norma ISO 13 320: 2020. [N19] Zkouška probíhala 

v laboratoři cementárny CEMEX Dětmarovice. 

Technika laserové difrakce je založena na principu, kdy částice, které přijdou do cesty 

laserovému paprsku rozptýlí jeho světlo pod úhlem, který přímo souvisí s jejich velikostí. 

S klesající velikostí částic, rozptylující úhel logaritmicky roste. Velké částice rozptylují světlo v 

úzkém úhlu s vysokou intenzitou, zatímco malé částice rozptylují v širším úhlu, ale s nízkou 

intenzitou.  

 

Obr. 25: Schéma funkce laserového granulometru MASTERSIZER 2000 

 

Rozsah měřitelných velikostí je přímo závislý na schopnosti změřit úhly různých rozsahů. 

Moderní přístroje provádějí měření v rozsahu úhlů od 0,02° do 135°. Logaritmicky seřazená 

detekce, kde jsou detektory seskupeny blízko sebe v širokých úhlech, vykazuje optimální citlivost.  
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10.6 MORFOLOGIE ZRN POMOCÍ SEM (SKENOVACÍ 

ELEKTRONOVÝ MIKROSKOP)  

Rastrovací elektronový mikroskop (Scanning Elektron Microscope SEM) využívá na získávání 

informací o objektu fokusovaný elektronový svazek, který se zkoumaným vzorkem interaguje. 

V porovnaní s optickým mikroskopem využívajícím na osvětlení vzorku proud fotonů s vlnovou 

délkou ve viditelné oblasti, elektronový mikroskop má přibližně o tři rády lepší teoretickou 

rozlišovací schopnost, Stanovení morfologie cementových a popílkových zrn bylo provedeno 

na rastrovacím elektronovém mikroskopu TESCAN MIRA3 XMU (na pracovišti VUT v Brně, 

FAST, Ústavu technologie stavebních hmot a dílců) se sondou v environmentální podobě a 3D 

zobrazením. Přístroj pracuje jak ve vysokovakuovém, tak i nízkovakuovém módu s možností 

nastavení tlaku v komoře. Nízkovakuový mód umožňuje pozorování nevodivých preparátů 

v přirozeném (nepokoveném) stavu. Proud elektronů je tvořen Schottkyho autoemisní katodou. 

10.7 REOLOGIE POMOCÍ ROTAČNÍHO VISKOZIMETRU  

Rotační viskozimetr je přístroj se dvěma systémy. Reologické vlastnosti mohou být zkoumány 

při uspořádání kužel-deska nebo Searle-Couteovým systémem dvou souosých válců. Měřená pasta 

se nachází ve štěrbině mezi dvěma válci (resp. kuželem a deskou). Vnější válec je pevný a vnitřní 

koná rotační pohyb, přičemž je spojen s měřící hřídelí s válcovou šroubovitou pružinou, jejíž 

výchylka je mírou točivého momentu, působícího na vnitřní válec. Vychýlení pružinové článku je 

snímáno odporovým potenciometrem. Výstupní hodnota měřícího zařízení je hodnota výchylky . 

Celý systém měření lze automatizovat, kdy odečítání hodnot  probíhá automaticky v závislosti 

na měnící se smykové rychlosti.  [55], [56]  

 

 

Obr. 26 Automatizovaný rotační viskozimetr [56] 

10.8 INDEX ÚČINNOSTI 

Index účinnosti se stanovuje u popílků dle normy ČSN EN 450-1. [N4] Stanovení se provádí na 

normalizovaných maltových trámečcích vyrobených dle ČSN EN 196-1 [N14] s tím, že 25 % 

množství cementu je nahrazeno popílkem. Zároveň jsou vyrobeny referenční vzorky čistě 

z cementu. Vzorek vyhoví, pokud jeho pevnost v tlaku po 28 dnech (resp. 90 dnech) dosáhne 

minimálně 75 % (resp. 85 %) pevnosti referenční receptury. 
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10.9 STANOVENÍ PEVNOSTI CEMENTU 

Stanovení pevnosti cementu vychází z normy ČSN EN 196-1.  

Metoda určuje stanovení pevnosti v tlaku a pevnosti v tahu za ohybu na zkušebních tělesech 

tvaru trámečku o rozměrech 40×40×160 mm. Tělesa jsou zhotovena ze záměsi plastické malty 

obsahující jeden hmotnostní díl cementu, tři hmotnostní díly normalizovaného písku CEN a půl 

dílu vody. Stanovení pevností probíhá ve stáří 2 a 28 dní. Pevnost cementu v tlaku je vypočtena 

dle Rov. 6. [N14] 

 

Rov. 6: Výpočet pevnosti cementu v tlaku 

Fc… nejvyšší zatížení vynaložené při porušení [N] 

10.10 SÍTOVÝ ROZBOR KAMENIVA 

Sítový rozbor kameniva se provádí dle normy ČSN EN 933-1. Na rozbor kameniva byla využity 

soubory sít 0,063 až 22 mm.  

Postup zkoušky: Kamenivo o známé hmotnosti (M1) vložíme do nádoby a zalijeme dostatečným 

množstvím vody, tak aby byla zkušební navážka zcela pod vodou. Vzorek se promíchá, aby došlo 

k úplnému oddělení hrudek a uvolnění jemných částic. Síto 0,063 mm se opatří ochranným sítem 

(2 mm) aby nedošlo k jeho poškození a obsah nádoby s rozmíchanou navážkou se vylévá na horní 

síto. Praní pokračuje tak dlouho, dokud voda protékající sítem 0,063 mm není čistá. 

Vypraný a vysušení materiál se vysype na sloupec sít. Sloupec se mechanicky třese, dokud 

na sítech nezůstanou pouze nadsítné podíly. Poté se síta postupně odebírají a váží se materiál 

na nich zachycený a hmotnosti se zaznamenávají jako R1, R2, …,  Ri, Rn. Z jednotlivých hmotností 

se vypočítá hmotnost na každém sítě jako procento původní suché navážky. Pro vyjádření křivky 

zrnitosti je potřeba vypočítat celkový propad jednotlivými síty yi dle Rov. 7 a následně vypočítat 

souhrnné procento propadu jednotlivými síty Yi dle Rov. 8. [N20] 

 

 

Rov. 7: Výpočet procenta zbytku na sítě 

 

Rov. 8: Výpočet souhrnného procenta propadu jednotlivými síty 

10.11 OBJEMOVÁ HMOTNOST KAMENIVA 

Normativní požadavky na stanovení objemové hmotnosti kameniva určuje norma 

ČSN EN 1097-6. 

Zkouška byla provedena modifikovaným způsobem. Stanovení byla provedena na kamenivu 

nasáklém a povrchově osušeném. Místo pyknometru byl použit kalibrovaný odměrný válec. 

Do odměrného válce je nalita voda a temperována při teplotě 22°C. Je zaznamenán objem V1 

v cm3. Do válce je vsypán předem zvážený (M1 v g) připravený vzorek. Opět je zaznamenán objem 

V2 v cm3. 
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Výpočet objemové hmotnosti kameniva je proveden dle Rov. 9. [N21] 

 

 

Rov. 9: Výpočet objemové hmotnosti nasáklého kameniva 

10.12 KONZISTENCE CEMENTOVÝ MALT 

Konzistence cementových malt byla měřena metodou modifikované zkoušky rozlití kužele. 

Pro tuto zkoušku byl použit zkušební kovový kužel o rozměrech: výška 60 mm, vnitřní průměr 

ve spodní části 100 mm a vnitřní průměr v horní části 70 mm. 

Zkušební kužel se umístí na navlhčenou podkladní desku menším průměrem dolů a naplní se 

cementovou maltou a přebytek je setřen. Následně je kužel zvednut a po rozlití směsi je výsledný 

průměr koláče změřen dvakrát na sebe kolmými směry. Výsledek zkoušky je aritmetický průměr 

těchto dvou hodnot v milimetrech. 

10.13 KONZISTENCE BETONU 

Tato zkouška se řídí normou ČSN EN 12350-2.  

Je vhodná pro betony obsahující zrno kameniva o velikosti maximálně 40 mm. Pomůcky 

pro tuto zkoušku jsou propichovací tyč, násypka, podkladní deska, lopatka a nádoba ve tvaru 

komolého kuželu o průměru dolní základny 200±2 mm, průměru horní základny 100±2 mm výšce 

300±2 mm a tloušťce stěny 1,5 mm. 

Podkladní deska se navlhčí a položí se na ní kužel. Ten musí být během plnění pevně 

přišlápnutý k podkladní desce pomocí dvou příložek. Nádoba se plní postupně ve třech vrstvách 

vždy po 1/3 výšky. Každá vrstva se zhutní 25 vpichy propichovací tyče rovnoměrně rozloženými 

po ploše tak, aby mírně zasahovaly do předchozí vrstvy (u 2. a 3. vrstvy). Přebytečný beton 

na horní ploše se odstraní otáčením a příčným pohybem propichovací tyče a zároveň se odklidí i 

beton spadlý na podkladní desku. Následně se forma oddělí od betonu konstantním vertikálním 

pohybem v intervalu 5 až 10 sekund. Sednutí h (S) kužele se změří ihned po zvednutí kužele a 

zaokrouhlí se na 10 mm. Výsledek zkoušky je platný pouze v případě, že beton zůstane neporušený 

a kužel je symetrický, jestliže tomu tak není a vzorek se usmýkne potom se zkouška opakuje 

s jiným vzorkem. Pokud se usmýknutí opakuje tak to znamená, že má beton nedostatečnou 

plasticitu a je nevhodný pro zkoušku sednutím. [N22] 

 

 

Obr. 27: Měření sednutí kužele 
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Obr. 28: Správné sednutí kužele a usmýknuté sednutí kužele 

 

Stupeň sednutí 

kužele 
Sednutí [mm] 

S1 10 až 40 

S2 50 až 90 

S3 100 až 150 

S4 160 až 210 

S5 ≥220 

Tab. 14: Klasifikace konzistence podle sednutí kužele 

10.14 OBJEMOVÁ HMOTNOST ČERSTVÉHO BETONU 

Zkouška vychází z normy ČSN EN 12350-6.  

Princip zkoušky spočívá ve zhutnění čerstvého betonu v tuhé vodotěsné nádobě o známém 

objemu a hmotnosti a následném zvážení. Zkušební zařízení pro tuto zkoušku jsou nádoba (rozměr 

nádoby nesmí být menší než 150 mm), vibrační stůl, lopatka, váhy a hladítko. Prázdná nádoba se 

zváží a naplní se čerstvým betonem. Beton se zhutní vibrováním na vibračním stole. Nádoba musí 

být při zhutňování pevně přitlačena k vibračnímu stolu. Nesmí dojít k přehutnění betonové směsi. 

Povrch se zarovná ocelovým hladítkem a naplněné nádoba se zváží. [N23] 

 

Objemová hmotnost D [kg/m3] se vypočte podle vztahu: 

 

 

Rov. 10: Výpočet objemové hmotnosti čerstvého betonu 

m1…hmotnost prázdné nádoby [kg] 

m2…hmotnost naplněné nádoby [kg] 

V…objem nádoby [m3]. 

 

Vypočtená objemová hmotnost čerstvého betonu se zaokrouhlí na nejbližších 10 kg/m3. 

10.15 OBSAH VZDUCHU V BETONU 

Stanovení obsahu vzduchu ve zhutněném čerstvém betonu z hutného nebo těžkého kameniva 

o maximální velikosti zrn do 63 mm vychází z normy ČSN EN 12350-7. 

K určení této hodnoty byl použit měřící přístroj, který je složen z válcové nádoby z kovu, který 

nereaguje s cementovou kaší (ocel) s objemem nejméně 5 l s poměrem průměru k výšce v rozmezí 

0,75 – 1,25. Vnější okraje a vnitřní povrch nádoby musí být hladce opracovány. Nádoba musí být 

vodotěsná a tato nádoba i víko musí být odolné na zkušební tlak přibližně 0,2 MPa. Dále tuhé víko 

opatřené přírubou, které je zhotovené z kovu, které nereaguje s cementovou kaší (oceli). Vnější 
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okraj, dolní povrch příruby a vnitřní povrch víka musí být hladce opracovány. Víko musí být 

upraveno pro připojení k nádobě tak, aby spojení bylo při působení přetlaku těsné a aby 

mezi přírubami nádoby a víka neunikl žádný vzduch. Tlakoměr, který je připevněný k víku a 

nastavený tak, aby mohl měřit obsah vzduchu od 0 % do nejméně 8 % a přednostně až do 10 %. 

Stupnice má být dělené rozdílně a to, s dílky po 0,1 %, pro rozsah 0 až 3 %, s dílky po 0,2 % pro 

rozsah 3 až 6 % a s dílky po 0,5 % pro rozsah 6 až 10 %. Do víka musí být zabudovaná i 

vzduchová hustilka. 

 

 

Obr. 29: Přístroj pro tlakoměrnou metodu 

 

Odběr vzorku betonu se řídí postupem podle EN 12350-1 [N24] a před prováděním zkoušky byl 

beton znovu promíchán. Lopatkou byla naplněna nádoba tak, aby se odstranilo co největší 

množství vzduchových bublin. Nádoba byla plněna naráz a po zhutnění na vibračním stole byl 

povrch upraven ocelovým hladítkem. Příruba nádoby a víko bylo důkladně očištěno. Víko bylo 

k nádobě neprodyšně připevněno svorkami. Byl uzavřen hlavní ventil pro přívod vzduchu a 

otevřeny ventily A a B. Přístroj byl naplněn vodou tak, že voda se vstřikovala pryžovou střičkou 

do ventilu A nebo B tak dlouho, dokud nevytékala z druhého ventilu. Paličkou byl přístroj lehce 

poklepán, aby se odstranily vzduchové bubliny. Ventil na vypouštění vzduchu ze vzduchové 

komory byl následně uzavřen a do vzduchové komory se napumpoval vzduch, dokud ručička 

tlakoměru neukázala počáteční hodnotu tlaku. Vzduch byl ponechán po několik sekund stlačený, 

aby se vyrovnala jeho teplota s okolní teplotou. Poloha ručičky na tlakoměru byla nastavena 

počáteční hodnotu tlaku vypouštěním nebo připumpováním vzduchu, přičemž se na tlakoměr lehce 

poklepávalo. Ventily A a B byly uzavřeny a byl otevřen hlavní ventil vzduchu. Ostře se poklepalo 

na boční stěny nádoby a za lehkého poklepávání na tlakoměr byla odečtena hodnota tlaku 

na tlakoměru, která odpovídá objemu obsaženého vzduchu A1 v procentech. Před sejmutím víka 

byly otevřeny ventily A a B, aby se uvolnil tlak. 

Obsah vzduchu v betonu v nádobě, AC, se vypočítá ze vztahu:  

AC = A1 – G 

Kde A1 je obsah vzduchu ve zkoušeném vzorku betonu; 
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 G je opravný součinitel pro kamenivo. G = 0 pokud není změřen nebo uveden. 

Obsah vzduchu je vyjádřen v procentech, zaokrouhlená na nejbližší 0,1 %. [N25] 

10.16 STANOVENÍ SMRŠTĚNÍ ČERSTVÉHO BETONU 

Pro sledování objemových změn betonu v prvních 48 hodinách zrání byla použita kónická 

forma délky 375 mm s jedním posuvným čelem. Pevné i posuvné čelo jsou s betonem spojeny 

kotvou z výztuže J 10 335 délky 75 mm s rozříznutým a rozevřeným koncem. Posuvné čelo je 

zároveň opatřeno stojanem pro uchycení úchylkoměru SYLVAC S 229 s přesností 0,001 mm. 

Úchylkoměr má výstup do PC, kde jsou shromážděny hodnoty z úchylkoměru v návaznosti 

na čase. Schéma formy je na Obr. 30. 

 

Obr.  30: Schéma formy pro stanovení smrštění čerstvého betonu 

10.17 OBJEMOVÁ HMOTNOST ZTVRDLÉHO BETONU  

Stanovení objemové hmotnosti ztvrdlého betonu se provádí dle normy ČSN EN 12 390-7. 

Na základě rozměrů zkušebního tělesa je zjištěn jeho objem a po následném zjištění jeho 

hmotnosti je vyhodnocena objemová hmotnost jako poměr hmotnosti a objemu. zkoušeného tělesa. 

Objemová hmotnost D je vypočtena dle vztahu:  

 

 

Rov. 11: Výpočet objemové hmotnosti betonu 

m…hmotnost zkušebního tělesa [kg] 

V…objem zkušebního tělesa [m3]    [N26] 

10.18 PEVNOST V TLAKU ZTVRDLÉHO BETONU 

Poustup zkoušení je dán normou ČSN EN 12390-3. 

Zkouška je založena na zatěžování zkušebních těles ve zkušebním lisu až do jejich porušení. 

Zkušební těleso může být krychle o hraně 150 mm, válec výšky 300 mm a průměru podstavy 

150 mm nebo jádrový vývrt výšky h a průměru podstavy b, kde h = 2b a b ≥ 3,5 násobek rozměru 

největšího zrna kameniva v betonu. 

Před samotným zatěžováním se otřou dotykové plochy tlačených desek lisu. Zkušební těleso se 

osuší. Z povrchů, které budou v kontaktu s tlačenými deskami, se odstraní uvolněný materiál. 
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Pokud se zkušebním tělesem krychle, osadí se tak, aby směr zatěžování kolmý na směr ukládání 

betonu do formy. Zkušební těleso se umístí centricky na tlačené desky. Začátek zatěžování musí 

být plynulý, bez nárazu a zatěžování má probíhat konstantní rychlostí. Zaznamená se maximální 

dosažená zatěžovací síla. 

Důležitý je i tvar porušení tělesa. Těleso by mělo být po porušení symetrické, jinak vykazuje 

vliv rozdílné struktury materiálu nebo excentrického zatěžování. 

 

Pevnost v tlaku fc [MPa] je dána vztahem: 

 

 

Rov. 12: Výpočet pevnosti betonu v tlaku 

F…maximální zatížení při porušení [N] 

Ac…průřezová plocha zkušebního tělesa, na kterou působí zatížení v tlaku [mm2] 

 

Pevnost v tlaku se zaokrouhlí na nejbližších 0,1 MPa. [N27] 

10.19 HLOUBKA PRŮSAKU TLAKOVOU VODOU 

Zkouška se řídí normou ČSN EN 12390-8. 

Zkušební tělesa jsou válce, krychle nebo hranoly o délce hrany (u válců průměru) min. 150 mm. 

Plocha, která bude vystavena působení vodního tlaku, se musí ihned po odformování zdrsnit 

ocelovým kartáčem. Pro zkoušku průsaku se nepoužívá plocha upravovaná hladítkem. Tělesa jsou 

po odformování uložena ve vodě o teplotě 20±5°C. Minimální stáří těles před zahájením zkoušky 

je 28 dní.  

Tělesa se upnou do zkušebního zařízení a na zkušební plochu o průměru 75 mm (gumové 

těsnění) se nechá působit vodní tlak 500±50 kPa po dobu 72±2 hodiny. Během zkoušky se 

pravidelně pozoruje stav nezkoušených povrchů těles, zda se neobjevuje voda, jestliže se tak stane, 

je třeba to zohlednit ve vyhodnocení zkoušky. Po uplynutí zkušební doby se těleso rozlomí 

v polovině, kolmo na zkoušenou plochu a označí se hranice průsaku vody. Změří se největší 

hloubka průsaku zaokrouhlená na 1 mm. [N28] 

10.20 ODOLNOST POVRCHU CEMENTOVÉHO BETONU PROTI 

PŮSOBENÍ VODY A ROZMRAZOVACÍCH LÁTEK 

Zkouška se řídí normou ČSN 73 1326. 

Zkušební tělesa jsou válce, krychle nebo hranoly o délce hrany (u válců průměru) min. 150 mm. 

Pro zkoušku průsaku se nepoužívá plocha upravovaná hladítkem. Tělesa jsou po odformování 

uložena ve vodě o teplotě 20±5 °C. Minimální stáří těles před zahájením zkoušky je 28 dní.  

Pro stanovení byla použita metoda A automatického cyklování. 

Jako základní chemická rozmrazovací látka byl použit 3 % roztok chloridu sodného (NaCl). 

Zkoušené vzorky se vloží do misky z nekorodujícího materiálu, do které se vlije roztok 3 % NaCl 

v takovém množství, aby vzorek byl ponořen na výšku 5±1 mm. Vzorky s roztokem jsou 

rovnoměrně rozloženy po dně zkušebního přístroje (automatické programovatelné cyklovací 

zařízení umožňující provádění cyklického zmrazování a rozmrazování podle požadavků, že přístroj 

musí ochladit zkušební povrch vzorku z +20°C na –15°C za dobu 45 až 50 minut a za stejnou dobu 

musí dojít k zpětnému ohřátí – čidla pro měření teplot jsou umístěna ve vrstvě vody na dně 
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přístroje a musí být opatřen počítadlem cyklů a zařízením pro automatické přerušení cyklování 

po dosažené předepsaného počtu cyklů). Po každém 25. cyklu se tato voda vymění. Ve zkušebním 

prostoru se vzorky podrobí střídavému zamrzání a rozmrzání. Po každém 25. cyklu se vzorky 

s miskou vyjmou ze zkušebního prostoru, opatrně se vyjmou z misky a proudem vody ze střičky se 

splaví uvolněné částice ze zkušební plochy do misky. Přebytečná kapalina se opatrně sleje z misky 

tak, aby nedošlo k odplavení usazených odpadlých částic ze vzorku. Pak se proudem vody 

ze střičky přepraví odpadlé částice do vysoušecí misky. Z té se přebytečné množství kapaliny opět 

sleje a odpadlé částice se vysuší do konstantní hmotnosti při teplotě 105 °C. Hmotnost odpadu se 

zváží s přesností na 0,1 g. Odpady z jednotlivých cyklů se uschovávají. 

 Odolnost povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích 

látek je dána hmotností odpadu na jednotku plochy v g.m-2 a určí se ze vzorce: 

 

Pa = Ʃm / A 

Rov. 13: Výpočet odolnosti povrchu proti působení vody a ChRL 

kde Ʃm je součet všech hmotností odpadů od prvního do n-tého cyklu v g, 

       A je velikost zkušebního povrchu v m2, rozměry se stanoví s přesností měření 1 %. 

 

Při zkoušce 3 vzorků se za výsledek bere jejich aritmetický průměr. Liší-li se jeden výsledek 

o více jak 50 % od průměru, pak se tato hodnota vyloučí. Liší-li se 2 výsledky o více než 50 % 

od aritmetického průměru, je nutno zkoušku opakovat. 

Zkouška se ukončí buď po dosažení předepsaného počtu cyklů nebo po dosažení maximální 

povolené velikosti pa. [N29] 

 

Stupeň porušení pa [g.m-2] Charakter odpadu 

1 – nenarušený  do 50 Velmi jemné prachovité částice do 1 mm 

2 – slabě narušený do 500 
Jako u stupně 1, větší množství částic do 1 mm, podíl 

částic do 2 mm menší než 50% hmotnosti odpadu 

3 – narušený  do 1000 Jako u stupně 2, podíl částic nad 2 mm přes 500 g.m-2 

4 – silně narušený do 3000 Jako u stupně 2, podíl částic nad 2 mm přes 500 g.m-2 

5 – rozpadlý  přes 3000 
Jako u stupně 4, podíl částic nad 4 mm více jak 20% 

hmotnosti odpadu 

Tab. 15: Zatřídění povrchů zkušebních ploch 

10.21 PEVNOST BETONU V TAHU ZA OHYBU 

Stanovení pevnosti betonu v tahu za ohybu vychází z normy ČSN EN 12 390-5. 

Zkouška se provádí na betonovém trámci rozměrů 100 x 100 x 400 mm. Vždy se zkouší 

nejméně tři vzorky. Před zkouškou je potřeba ověřit geometrii tělesa a pak ho správně osadit 

do zkušebního zařízení (lisu). Podle způsobu zatížení se jedná o tří nebo čtyřbodové (viz obrázek) 

uspořádání. Čtyřbodové uspořádání zkoušky má vyšší vypovídací hodnotu o pevnosti betonu v tahu 

za ohybu – těleso se poruší ve střední třetině mezi oběma silami od zatížení. Protože jsou v této 

části nosníku při uvedeném zatížení posouvající síly rovny nule, dojde k porušení v oblasti 

namáhání čistým ohybem. U tříbodového uspořádání zkoušky se vždy jedná o kombinaci ohybu a 

smyku. Proto je čtyřbodové uspořádání zkoušky vhodnější. [N30] 

http://www.ebeton.cz/pojmy/zkusebni-telesa-z-betonu
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Obr. 31: Zkouška pevnosti betonu v tahu za ohybu [57] 

10.22 STANOVENÍ MRAZUVZDORNOSTI BETONU 

Stanovení mrazovzdornosti betonu vychází z normy ČSN 73 1322. 

Jedná se o zkoušku střídavého zmrazování a rozmrazování vodou nasycených betonových 

trámců počtem cyklů, který dle požadavku na stupeň mrazuvzdornosti betonu je dán. 

Zkušební tělesa jsou nevyztužené trámce čtvercového průřezu (v mém případě  

100x100x400 mm), kdy jedna sada obsahu nejméně 3 ks zmrazovaných a 3 ks nezmrazovaných 

trámců. 

Zmrazování a rozmrazování zkušebních těles se koná ve zmrazovacích cyklech, při kterých 

musí být teplota mrazícího prostředí v rozmezí –15 °C až –20 °C. Jeden zmrazovací cyklus se 

skládá ze 4 hodin zmrazování a dvou hodin rozmrazování. Zkušební trámce se před prvním 

vložením do mrazícího prostoru vyjmou z vody, povrchově osuší a zváží. Nato se podrobí 

požadovanému počtu zmrazovacích cyklů po etapách, např. 25 nebo 50 cyklů. 

Po ukončení požadovaných cyklů se vzorky nejdříve povrchově osuší a zjistí se jejich rozměry, 

hmotnost a objemová hmotnost. Pak se zkušební trámce zkoušejí na pevnost v tahu za ohybu a 

zpravidla pevnost v tlaku na koncích trámců. U porovnávacích trámců, tj. nezmrazovaného betonu, 

se zkoušejí rozměry, objemová hmotnost a pevnost v tahu za ohybu, popř. i pevnost v tlaku 

na koncích trámců, ve stáří, při kterém se započne se zmrazováním ve stavu nasycení vodou 

po dobu 3 dnů. 

Jako výsledek zkoušky se uvádějí pro každou ukončenou etapu zmrazování a pro celou zkoušku 

zmrazování: 

a) Zjištěné úbytky hmotností zkoušených zmrazovaných trámců v % hmotnosti, 

b) Pevnosti betonu v tahu za ohybu a zpravidla i pevnosti konců trámců v tlaku, a to jak 

zmrazovaných, tak i porovnávacích, 

c) Součinitel mrazuvzdornosti betonu po jednotlivých etapách a po ukončení zkoušky. 

 

Součinitel mrazuvzdornosti je poměr hodnoty aritmetického průměru pevnosti zmrazovaných 

trámců v tahu za ohybu k hodnotě aritmetického průměru pevnosti porovnávacích trámců v tahu 

za ohybu. 

Beton je mrazuvzdorný na ten počet cyklů, při kterém součinitel mrazuvzdornosti není menší 

než 75 %. [N31] 

 



DISERTAČNÍ PRÁCE  Ing. Tomáš Ťažký 

-76- 

10.23 STATICKÝ MODUL PRUŽNOSTI BETONU V TLAKU 

Stanovení statického modulu pružnosti betonu v tlaku vychází z normy ČSN ISO 1920-10. 

Modul pružnosti betonu E vyjadřuje závislost mezi přetvořením ԑ a namáháním (napětím σ) 

ztvrdlého betonu. Na betonu s vyšším modulem pružnosti se při stejném zatížení projeví menší 

deformace. 

 

 

Obr. 32: Zkouška statického modulu pružnosti betonu [58] 

 

Jako zkušební tělesa byly požity trámce 100x100x400 mm – 3 trámce referenční a 3 

ke stanovení modulu pružnosti 

Zkušební těleso je vystaveno základnímu napětí 0,5 N/mm2 (MPa) a poté se napětí plynule 

zvyšuje až do hodnoty jedné třetiny pevnosti betonu v tlaku válce o poměru délky k průměru 2:1. 

zaznamenají se poměrná přetvoření při odpovídajících napětích.  

Modul pružnosti se vypočítá jako podíl rozdílu základního napětí a horního zatěžovacího napětí 

a rozdílu odpovídajících poměrných přetvoření. 

Zkouška musí být provedena na zkušebním lisu, který umožňuje vyvození požadovaného 

zatížení se stanoveným časovým nárůstem napětí a jeho udržování na požadované hodnotě. 

Přístroje pro měření změn délky (v mém případě hodinkový deformometr) nesmí mít základnu 

menší než dvě třetiny průměru zkušebního tělesa (2/3 d) a nesmí být větší než jeho průměr (d). 

Musí být připevněny tak, aby měřené body byly stejně vzdálené od obou konců zkušebního tělesa a 

ve vzdálenosti od jeho konců rovné alespoň jedné čtvrtině délky zkušebního tělesa (L/4). 

Přetvoření se musí měřit nejméně na dvou protilehlých stranách zkušebního tělesa. U zkušebních 

těles zhotovených ve vodorovné poloze se měřící základny umisťují na svislých výrobních 

plochách. Přesnost přístroje musí být ±5 x 10+6. 

 

Statický modul pružnosti v tlaku EC v N/mm2 je dán vztahem: 

 

 

Rov. 14: Výpočet statického modulu pružnosti v tlaku 

kde je: 

σa   horní zatěžovací napětí, v N/mm2 (MPa) (σa = fc/3); 

σb   základní napětí, tj. 0,5 N/mm2 (MPa); 
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εa   průměrné poměrné přetvoření při horním zatěžovacím napětí; 

εb   průměrné poměrné přetvoření při základním zatěžovacím napětí. 

 

Výsledek se vyjádří v GPa na 3 platné číslice. [N32] 

10.24 NASÁKAVOST BETONU 

Stanovení nasákavosti betonu vychází z normy ČSN 73 1316. 

Zkušební tělesa (nejlépe trámce 100x100x400 mm) jsou nejprve zváženy a poté jsou vloženy 

na 72 hodin do sušárny o teplotě 105 °C. Po uplynutí požadované doby jsou trámce vyjmuty a 

po ochlazení na okolní teplotu místnosti jsou opět zváženy. Trámce jsou poté vloženy do nádoby 

tak, aby se nedotýkaly. Na dně jsou dva dřevěné hranoly, které slouží jako podpora pod každý 

trámec. Poté je do nádoby nalita voda do výšky hladiny 2 cm nad horní líc trámců. V předem 

určených časových intervalech po dobu 72 hodin jsou trámce z vody vyjmuty, osušeny vlhkým 

hadrem a zváženy. Po 72 hod jsou vzorky vloženy do hrnce s vařící vodou po dobu 4 hod a poté se 

opět zváží. Přírůstky hmotností jsou zaznamenány. [N33] 

Nasákavost NV se určí podle vztahu: 

 

Rov. 15: Výpočet nasákavosti betonu 

mn…hmotnost zkušebního vzorku nasáklého vodou [g] 

ms…hmotnost zkušebního vzorku vysušeného [g]  

10.25 ODOLNOST BETONU PROTI SÍRANŮM A KYSELÉMU 

AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ 

Zkoumané betony byly exponovány v agresivních prostředích s těmito parametry:  

- kapalné síranové agresivní prostředí (koncentrace SO4
2- 10.000 mg/l) 

- kyselé agresivní prostřední (pH = 30,2). 

Doba expozice byla 90 a 180 dnů. 

Zkušební tělesa byly trámečky 40x40x160 mm, která byla po 28 dnech zrání při normových 

podmínkách uložena do uvedených typů agresivních médií. 

Pro posouzení odolnosti zkoumaných betonů byly sledovány v různých časových etapách 

následující parametry: 

- vzhled vzorků 

- objemová hmotnost  

- pevnost v tlaku  

- pevnost v tahu za ohybu  

10.26 XRD – RENTGENOVÁ DIFRAKČNÍ ANALÝZA  

Tato analýza se používá ke stanovení kvalitativního i kvantitativního mineralogického složení 

látek. XRD vychází z principu krystalografického uspořádání látek a interakce rentgenového záření 

s částicemi, které tvoří krystalickou mřížku látek. Pokud známe hodnoty mezimřížkových 

vzdáleností různých minerálů a zjistíme mezirovinné vzdálenosti zkoumané látky pomocí 

rentgenové difrakční analýzy, můžeme úspěšně určit minerál, který látku tvoří. Pro rentgenovou 

difrakční analýzu se používá charakteristické rentgenové záření, které osahuje několik spektrálních 
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linií s přesně měřitelnými vlnovými délkami, které jsou dány materiálem antikatody. Rentgenové 

záření, vznikající prudkým zabrzděním rychlého toku elektronů o pevnou překážku, tvoří část 

elektromagnetického spektra. Jako zdroj tohoto záření se nejčastěji používají rentgenové lampy, 

což jsou vlastně skleněné lampy se zatavenými elektrodami, mezi kterými je vysoké napětí  

(50–60 kV). Toto napětí urychluje tok elektronů z katody na anodu a vznikají dva druhy záření – 

spojité záření a charakteristické záření. Spojité záření vzniká zpomalením elektronů v elektrickém 

poli jader nebo ionizací atomů. Pokud některý elektron opustí energetickou hladinu svého atomu a 

přejde z hladiny vyšší na hladinu nižší, dojde ke vzniku charakteristického záření. 

10.27 STANOVENÍ pH BETONU  

Hodnota pH betonu je sledovanou vlastností u železobetonových konstrukcí vystavených 

působení agresivního prostředí. Hodnota pH betonu se sleduje z důvodu ověření pasivace výztuže a 

jiných ocelových vložek v betonu. Koroze výztuže a jiných ocelových vložek probíhá, jestliže 

hodnota pH klesne pod hodnotu 9,6. 

Stanovení hodnoty pH probíhá ve výluhu. Vzorek betonu se rozetře a prosaje sítem o velikosti 

otvorů 0,063 mm. Podíly, které prošly sítem 0,063 mm, se zhomogenizují, vysuší a kvartací se 

odebere vzorek o hmotnosti 2 g. Takto připravený vzorek se vyluhuje v exaktně stanoveném 

objemu destilované vody po určitou dobu. Na výluhu se provede stanovení hodnoty pH pomocí  

pH – metru. 

 

11  VSTUPNÍ SUROVINY A STANOVENÍ JEJICH  

 VLASTNOSTÍ 

11.1 POJIVO – CEMENT 

Pro výrobu veškerých zkušebních těles a vzorků byl použit cement CEM I 42,5 R z cementárny 

společnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o. – závod Cementárna Prachovice. Na vzorcích cementů 

byly stanoveny vlastnosti:  

11.1.1 Chemické složení a fyzikální vlastnosti cementu 

Zkoušky probíhali ve zkušební laboratoři cementárny CEMEX Czech Republic s.r.o. – 

Prachovice, která je na veškeré tyto zkoušky uzpůsobena a vybavena. Pevnostní charakteristiky 

byly zkoušeny v AZL č. 1302 CEMEX Czech Republic s.r.o., zkušení laboratoř Pardubice – 

Semtín. 
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 jednotka CEM I 42,5 R Prachovice 

vzorek č. PR19013558 

Měrný povrch dle Blaina cm2/g 3282 

Normální konzistence – záměsová voda % 28,0 

Le Chatalier mm 0,5 

Počátek doby tuhnutí min 231 

Konec doby tuhnutí min 386 

Nerozpustitelný podíl % 0,52 

Ztráta žíháním při 1100 °C % 3,24 

SO3 % 3,21 

K2O % 0,78 

Na2O % 0,27 

Na2O ekv. % 0,78 

Cl- % 0,08 

SiO2 % 18,58 

Al2O3 % 5,17 

Fe2O3 % 2,93 

CaO % 62,81 

Mg0 % 2,28 

C3A (ve slínku) % 5,74 

Měrná hmotnost g/cm3 3,14 

Pevnost v tlaku – 2 dny MPa 34,5 

Pevnost v tlaku – 28 dnů MPa 59,0 

Pevnost v tahu za ohybu – 2 dny MPa 6,9 

Pevnost v tahu za ohybu – 28 dnů MPa 9,4 

Tab. 16: Chemické a fyzikální vlastnosti cementu CEM I 42,5 R Prachovice 

11.1.2 Granulometrie pomocí laserového granulometru 

Granulometrie cementu byla stanovena na laserovém granulometru Malvern MASTERSIZER 

2000. Křivka zrnitosti je zobrazena v grafu č. 1. 

 

Granulometrie byla stanovena na 3 vzorcích cementu CEM I 42,5 R Prachovice, kdy jednotlivé 

vzorky byly odebrány přímo z výroby v měsíčních intervalech. Pro porovnání byla provedena 

granulometrie i na 1 vzorku CEM I 42,5 R Mokrá. 
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Graf 1: Granulometrie cementů 

Z grafu je patrné, že granulometrie cementu CEM I 42,5 R Prachovice je prakticky konstantní a 

cement je jemněji mletý než z cementárny Mokrá. 

Tab. 17: Granulometrie cementů pomocí laserového granulometru  

11.1.3 Morfologie zrn cementu pomocí SEM 

Stanovení morfologie cementového zrna proběhlo na rastrovacím elektronovém mikroskopu 

TESCAN MIRA3 XMU se sondou v environmentální podobě a 3D zobrazením. Přístroj pracuje 

jak ve vysokovakuovém, tak i nízkovakuovém módu s možností nastavení tlaku v komoře. 

Nízkovakuový mód umožňuje pozorování nevodivých preparátů v přirozeném (nepokoveném) 

stavu. Proud elektronů je tvořen Schottkyho autoemisní katodou. 

 

Pro porovnání byla zkoumána na stejném přístroji i morfologie zrn cementu CEM I 42,5 R 

Mokrá. 

 

Označení vzorku Množství částic 

do 45 μm [%] 

Množství částic do 

9 μm [%] 

Množství částic nad 

9 μm [%] 

CEM I 42,5 R Mokrá 77,6 16,0 84,0 

CEM I 42,5 R Prachovice – P1 89,5 44,5 55,5 

CEM I 42,5 R Prachovice – P2 88,6 39,3 60,7 

CEM I 42,5 R Prachovice – P3 90,3 44,7 55,3 
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Obr.  33: Morfologie zrna cementu CEM I 42,5 R 

Prachovice – zvětšení 1000 x 

Obr.  32: Morfologie zrna cementu CEM I 42,5 R 

Mokrá – zvětšení 2000 x 

 

Oba vzorky cementů vykazují podobnou morfologickou strukturu a lze je zařadit dle Powerse 

do stejné kategorie vysoké ostrohranné kulovitosti s indexem kulatosti cca 0,7. 

11.1.4 Stanovení hydratačního tepla – semiadiabatická metoda 

Na vzorku cementu CEM I 42,5 R Prachovice bylo provedeno měření hydratačního tepla 

na semiadiabatickém kalorimetru v izoperibolickém režimu při konstantní teplotě pláště 35 °C 

po dobu 24 hod. Maximální teplota Tmax 55,48 °C nastala v čase tmax 7,63 hod od styku cementu 

s vodou. 

11.2 PLNIVO – KAMENIVO 

Pro výrobu všech vzorků betonu bylo použito kamenivo z produkce společnosti 

CEMEX Sand k.s. z pískovny a štěrkovny Čeperka. 

Ložisko leží na území labské údolní nivy, geologicky přísluší k regionu labské části české 

křídové tabule. Místy se na povrchu štěrkopískových teras vyskytují i váté písky. Na tomto ložisku 

jsou štěrkopísky uloženy ve dvou výškově málo odlišných úrovních. Obě úrovně náleží k údolní 

labské terase svrchně wurmského stáří – wurm 3. Podložím jsou slínovce svrchního turonu až 

coniaku.  

Mocnost suroviny se pohybuje kolem 8-12 m. V surovině se vyskytují jílovité vložky od 0,3 

do 1,6 m.  

Podíl štěrku se pohybuje v rozmezí 20-30 %, na z. okraji až na 40 %. Štěrky jsou drobnozrnné, 

průměrná velikost štěrkových valounů je 1-3 cm, zřídka nad 5 cm a ojediněle do 10-15 cm. Jejich 

složení je výrazně polymikní – převládá křemen a v proměnlivé četnosti jsou přítomny žuly 

obvykle růžových barev a hrubozrnné, bělošedé svory různého stupně prokřemenění, kvarcity, 

kvarcitické fylity, buližník, žulové aplity, zelené břidlice (amfibolity). Časté jsou valouny pískovců 

a prokřemenělých pískovců i ploché valounky tvrdých křídových slínovců, spongilitů a 

glaukonitických jemnozrnných pískovců.  

Všechny frakce kameniva byly použity jako prané a splňovali normu ČSN EN 12 620 + A1 

– Kamenivo do betonu [N3] a byl stanoven sítový rozbor dle ČSN EN 933-1 [N20] a objemová 

hmotnost kameniva dle ČSN EN 1097-6 [N21].   
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11.2.1 Kamenivo frakce 0/4 mm 

Objemová hmotnost kameniva byla dle ČSN EN 1097-6 [N21] stanovena 2590 kg/m3. 

 

 

Graf 2: Křivka zrnitosti 0/4 Čeperka 

Hmotnost vysušené navážky před praním – M1 [g] 565,3 

Hmotnost vysušené navážky po praní – M2 [g] 561,7 

Procento jemných částic – f0,063 [%] 0,7 

Oko síta Zbytek na sítě Celkový propad 

[mm] [g] [%] [%] 

0 0,4 0,1 0,0 

0,063 5,5 1,0 0,7 

0,125 55,1 9,7 1,7 

0,25 203,7 36,0 11,4 

0,5 150,9 26,7 47,5 

1 77,8 13,8 74,2 

2 58,7 10,4 87,9 

4 9,2 1,6 98,3 

5,6 0,3 0,1 99,9 

8 0,0 0,0 100,0 

Tab. 18: Sítový rozbor kameniva frakce 0/4 mm Čeperka 

11.2.2 Kamenivo frakce 4/8 mm 

Objemová hmotnost kameniva byla dle ČSN EN 1097-6 [N21] stanovena 2570 kg/m3. 
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Graf 3: Sítový rozbor kameniva frakce 4/8 mm Čeperka 

Hmotnost vysušené navážky před praním – M1 [g] 1122,3 

Hmotnost vysušené navážky po praní – M2 [g] 1121,8 

Procento jemných částic – f1,5 [%] 0,0 

Oko síta Zbytek na sítě Celkový propad 

[mm] [g] [%] [%] 

0 0,0 0,0 0,0 

0,063 0,7 0,1 0,1 

2 39,0 3,5 0,2 

4 241,7 21,5 3,7 

5,6 598,7 53,3 25,2 

8 236,2 21,0 78,5 

11,2 4,7 0,4 99,6 

16 0,0 0,0 100,0 

Tab. 19: Sítový rozbor kameniva frakce 8/16 mm Čeperka 

11.2.3 Kamenivo frakce 8/16 mm 

Objemová hmotnost kameniva byla dle ČSN EN 1097-6 [N21] stanovena 2560 kg/m3. 
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Graf 4: Sítový rozbor kameniva frakce 8/16 mm Čeperka 

Hmotnost vysušené navážky před praním – M1 [g] 3213,8 

Hmotnost vysušené navážky po praní – M2 [g] 3213,4 

Procento jemných částic – f1,5 [%] 0,0 

Oko síta Zbytek na sítě Celkový propad 

[mm] [g] [%] [%] 

0 0,5 0,0 0,0 

0,063 3,0 0,1 0,1 

4 117,7 3,7 0,2 

8 861,6 26,8 3,8 

11,2 1771,0 55,1 30,6 

16 458,1 14,3 85,7 

22,4 0,0 0,0 100,0 

31,5 0,0 0,0 100,0 

Tab. 20: Sítový rozbor kameniva frakce 8/16 mm Čeperka 

11.3 PŘÍMĚSI – POPÍLEK 

Popílek může v betonu tvořit aktivní i pasivní příměs. Jeho použití je v obou případech 

limitováno normami. Pokud se jedná o jeho užití jako aktivní příměsi, jeho použití upravuje norma 

ČSN EN 450-1 [N4]. V případě, že popílek plní pouze funkci výplně – filleru, upravuje jeho 

použití norma ČSN EN 12620 + A1 [N3]. 

Popílky jsou přidávány jako aktivní nebo pasivní příměs, a to podle své pucolanity. Pucolanita 

závisí na množství SiO2 ve sklovité fázi, který je schopný reagovat s Ca(OH)2. Negativní vliv 

na reaktivnost mají spalitelné podíly, tzv. ztráta žíháním. 

Reaktivita popílku se projevuje velmi pomalu a prakticky zjistitelná je po 90 dnech. 

V některých případech může jít až o desítky let. 

V zahraničí se popílky třídí do dvou kategorií – třída C a třída F. 

 

Popílky třídy C jsou produkovány při spalování mladšího lignitu nebo černého sálavého uhlí, 

navíc k pucolánovým vlastnostem, má také samotuhnoucí vlastnosti. V přítomnosti vody popílky 
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třídy C časem tuhnou a tvrdnou. Hlavní složkou těchto popílků je více než 20 % CaO. Také 

obsahuje více SO4 než popílek třídy F. 

Popílky třídy F vznikají při pálení staršího antracitu a kamenného uhlí. Má pucolánové 

vlastnosti a obsahuje méně než 10 % CaO. Získání pucolánových vlastností je podmíněno 

cementující složkou jako je portlandský cement nebo pálené vápno, poté v přítomnosti vody 

reaguje a vzniká pevná struktura. Alternativou je přidání chemického aktivátoru (např. vodního 

skla). 

 

Pro výrobu zkušebních vzorků betonů jsem použil vysokoteplotní úletový popílek z elektráren 

ČEZ a.s. a to z elektráren Dětmarovice (EDĚ), Mělník (EMĚ) a Tušimice (ETU). Jedná se 

o porovnání různých typů popílků, protože popílek z elektrárny EDĚ vzniká při spalování zejména 

černého uhlí a měl by vykazovat nejlepší parametry. Popílek z EMĚ je ze spalování hnědého uhlí a 

dle výsledků z praktického používání na betonárnách se jedná o kvalitní hnědouhelný popílek. 

Popílek z ETU byl zvolen pro svoji horší granulometrii a jedná se o ověření předpokladu zlepšení 

jeho vlastností mísením popílků z různých sekcí elektroodlučovačů, protože elektrárna Tušimice, 

jako jediná elektrárna v ČR, má vybudovaný systém třízení frakcí popílků a jeho skladování. 

Z fluidních popílků byly zvoleny popílky z elektrárny ČEZ Ledvice (ELE) a z elektrárny Tisová 

(ETI) patřící v současné době společnosti Sokolovská uhelná a.s. Byly zvoleny dva zdroje, protože 

fluidní popílek není ve výrobě betonu v současnosti nikterak rozšířen a výsledky je tak možno 

ověřit na 2 různých zdrojích. 

 

Způsob využití 
Zdroj elektrárenského popílku 

EDĚ EMĚ ETU ELE ETI 

Výroba cementu ANO ANO ANO 
Velmi 

dobré 
Výborné 

Výroba betonu ANO ANO ANO Dobré Dobré 

Výroba malt ANO ANO ANO 
Velmi 

dobré 
Výborné 

Výroba pórobetonu ANO Výborné Výborné 
Velmi 

dobré 
Výborné 

Asfaltové výrobky ANO Výborné ANO 
Velmi 

dobré 

Velmi 

dobré 

Pozemní komunikace ANO Výborné Výborné 
Velmi 

dobré 
Výborné 

Spékané kamenivo Výborné ANO 
Velmi 

dobré 

Velmi 

dobré 
Obtížné 

Kamenivo vytvářené za studena Výborné ANO 
Velmi 

dobré 

Velmi 

dobré 
Obtížné 

Cihlářské výrobky ANO ANO Výborné Výborné Výborné 

Tab. 21: Vhodnost užití popílků ve stavebnictví 

11.3.1 Chemické složení a fyzikální vlastnosti popílků 

Zkoušky probíhali ve zkušební laboratoři cementárny CEMEX Czech Republic s.r.o. – 

Prachovice, která je na veškeré tyto zkoušky uzpůsobena a vybavena. Pevnostní charakteristiky 
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byly zkoušeny v AZL č. 1302 CEMEX Czech Republic s.r.o., zkušení laboratoř Pardubice – 

Semtín. 

 

 jednotka EDĚ EMĚ ETU ELE ETI 

Měrný povrch dle Blaina cm2/g 3360 2720 2490 3440 2950 

SiO2 % 58,8 57,3 52,9 41,7 35,0 

Al2O3 % 23,8 29,3 24,8 25,2 23,3 

Fe2O3 % 6,61 5,1 11,6 6,31 5,5 

TiO2 % 1,2 1,7 1,5 2,39 5,4 

CaO % 3,24 2,2 3,7 17,0 21,5 

MgO % 1,3 1,4 1,73 0,59 1,6 

MnO % 0,1 0,0 0,1 0,05 0,1 

K2O % 2,3 1,6 1,16 0,68 0,5 

Na2O % 0,3 0,1 0,45 0,3 0,1 

SO3 % 0,45 0,1 0,56 3,74 2,5 

Ztráta žíháním při 1100 °C % 1,9 1,2 1,5 2,04 4,5 

Měrná hmotnost g/cm3 2,14 2,10 2,01 2,81 3,06 

Tab. 22: Chemické složení zkoušených popílků 

 

Základní požadavky na hodnocení vlivu na životní prostředí dle vyhlášky č. 294/2005 Sb.  

Jedná se o vyhlášku zaměřenou na ukládání odpadů na povrch terénu a jejich využívání 

na povrchu terénu, je stále v ČR jediným platným dokumentem pro hodnocení vlivu stavebních 

výrobků na životní prostředí. 

 

Vzorek Ztráta 

sušením 

(105 

°C) 

Rozpuštěné 

látky 

Chloridy Sírany Arsen Kadmium Chrom Nikl Olovo 

jednotka [%] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] 

Vyhl. č. 

294/2005 

Sb. 

 400 (8000) 80 

(1500) 

100 

(3000) 

0,05 

(2,5 

0,004 

(0,5) 

0,05 

(7,0) 

0,04 

(4,0) 

0,05 

(5,0) 

Popílek 

EDĚ 0,09 176 1,2 124 <0,005 <0,004 <0,04 <0,04 <0,04 

EMĚ 0,20 247 2,0 160 0,0054 0,0022 <0,03 0,09 <0,001 

ETU 0,25 268 <1,0 398 <0,0046 0,00076 <0,03 0,082 <0,001 

ELE 0,37 5570 21,5 1780 <0,001 <0,005 <0,03 <0,02 <0,05 

ETI 0,16 4530 8,2 2030 0,0022 0,00036 0,075 <0,02 0,0024 

Tab. 23: Vyluhovatelnost škodlivin z popílků 

11.3.2 Granulometrie pomocí laserového granulometru 

Granulometrie popílků byla stanovena na laserovém granulometru Malvern MASTERSIZER 

2000. Křivka zrnitosti je zobrazena v grafu č. 5. 
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Graf 5: Granulometrie popílků 

Dle uvedeného grafu je patrné, že nejjemnější je vysokoteplotní popílek z elektrárny 

Dětmarovice (EDĚ) a nejvíce hrubý zase vysokoteplotní popílek z elektrárny Tušimice. Fluidní 

popílky (ETI a ELE) vykazují velice podobnou granulometrii, která je do velkosti zrna 100 µm 

velice podobná s vysokoteplotním popílkem z elektrárny Mělník (EMĚ). 

11.3.3 XRD – rentgenová difrakční analýza popílků 

Rentgenová difrakční analýza byla stanovena na 3 vzorcích popílků – 1 vzorek popílku 

vysokoteplotního – Mělník a 2 vzorky fluidního popílku – Ledvice a Tisová. Dle výše uvedeného 

chemického složení popílku lze dovozovat, že rentgenová difrakční analýza zbývajících 

2 vysokoteplotních (EDĚ a ETU) popílků bude velice podobná. 

 

 

Graf 6: RTG analýza fluidního popílku Mělník 
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Graf 7: RTG analýza fluidního popílku Ledvice 

 

Graf 8: RTG analýza fluidního popílku Tisová 

Způsob spalování ve vysokoteplotním kotli má za následek odlišné chemické i mineralogické 

složeni popílku. V popílku Mělník (stejně jako ve valné většině vysokoteplotních popílků) je tedy 

zastoupen především křemen a mullit. Patrná je i amorfní skelná fáze, jejíž přítomnost je 

znázorněna typickým obloukovým prohnutím difrakční křivky. 

Záznamy z rentgenové difrakční analýzy fluidních popílků jsou sobě opět velmi obdobné. 

Fluidní popílky obsahuji zejména anhydrit a křemen, v menši míře ostatní vápenaté sloučeniny – 

kalcit, volné vápno. Fluidní popílek Tisová obsahuje navíc hematit. 

11.3.4 Morfologie zrn popílků pomocí SEM 

Stanovení morfologie popílkového zrna proběhlo na rastrovacím elektronovém mikroskopu 

TESCAN MIRA3 XMU se sondou v environmentální podobě a 3D zobrazením. Přístroj pracuje 

jak ve vysokovakuovém, tak i nízkovakuovém módu s možností nastavení tlaku v komoře. 
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Nízkovakuový mód umožňuje pozorování nevodivých preparátů v přirozeném (nepokoveném) 

stavu. Proud elektronů je tvořen Schottkyho autoemisní katodou. 

 

  

Obr.  35: Morfologie zrna vysokoteplotního popílku 

Dětmarovice (EDĚ)– zvětšení 2000 x 

Obr.  36: Morfologie zrna vysokoteplotního popílku 

Mělník (EMĚ)– zvětšení 3000 x 

 

  

Obr.  37: Morfologie zrna vysokoteplotního popílku 

Tušimice (ETU)– zvětšení 2000 x 

Obr.  38: Morfologie zrna fluidního popílku Ledvice 

(ELE)– zvětšení 2000 x 
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Obr.  39: Morfologie zrna fluidního popílku Tisová (ETI)– zvětšení 2000 x 

 

U vysokoteplotních popílků jsou patrná kulovitá zeskelněná zrna. Fluidní popílky disponují 

značně porézními zrny, na kterých jsou patrné vrstevnaté struktury aluminosilikátů a zrna CaSO4. 

11.3.5 Index účinnosti popílků 

Reaktivita jednotlivých použitých popílků byla stanovena pomocí indexu účinnosti, který je 

zakotvený přímo v ČSN EN 450-1. [N4] 

 

Index účinnosti EDĚ EMĚ ETU ELE ETI 

7 denní [%] 67,3 65,1 63,5 75,4 74,0 

28 denní [%] 79,5 78,1 73,8 82,9 76,8 

Tab. 24: Index účinnosti popílků 

 

 

Graf 9: Index účinnosti popílků 

Z výsledků zkoušek indexu účinnosti popílků je zřejmý téměř okamžitý nástup hydratačních 

procesů u fluidních popílků, který je však založen primárně na tvorbě ettringitu, který tak 
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v počátečních dnech vytvrzuje strukturu kompozitu, což se projeví na zvýšené pevnosti. 

U vysokoteplotních popílků vykazuje nejvyšší index účinnosti popílek Dětmarovice. 

11.4 PŘÍSADY 

11.4.1 Plastifikační přísada 

Pro úpravu konzistence a reologie betonové směsi byla použita superplastifikační přísada 

CX ISOFLEX 833 na bázi vodného roztoku lignosulfonátu a polykarboxylát éteru od společnosti 

CEMEX Czech Republic s.r.o.  

Tato přísada splňuje požadavky norem ČSN EN 934-2 + A1 [N34] pro betony dle normy 

ČSN EN 206 + A1 [N1]. 

 

Hustota (20 °C) 1,08 ± 0,03 g/cm3 

Obsah Cl ≤ 0,10 mol. % 

Ekvivalent Na2O ≤ 1,5 mol. % 

Barva a stav hnědá kapalina 

Doporučený rozsah dávkování 0,3 – 2,0 % z hmotnosti cementu 

Tab. 25: Technické údaje přísady CX ISOFLEX 833 

11.4.2 Provzdušňující přísada 

K provzdušnění betonu byla použita přísada ReadyAir L300 na bázi povrchově aktivních látek, 

která do betonu rovnoměrně přidává drobné vzduchové uzavřené póry, aby došlo ke zlepšení jeho 

odolnosti proti zmrazovacím/rozmrazovacím prostředkům a snížila odvzdušňování a usazování. 

Tato přísada splňuje požadavky norem ČSN EN 934-2 + A1 [N34] pro betony dle normy 

ČSN EN 206 + A1 [N1]. 

 

Hustota (20 °C) 1,00 ± 0,02 g/cm3 

Obsah Cl ≤ 0,10 mol. % 

Ekvivalent Na2O ≤ 3,00 mol. % 

Barva a stav čirá kapalina 

Doporučený rozsah dávkování 0,05 – 2,5 % z hmotnosti cementu 

Tab. 26: Technické údaje přísady ReadyAir L300 

11.4.3 Optimalizace dávky plastifikační přísady – reologie pomocí rotačního 

viskozimetru 

Stanovení vhodné dávky superplastifikační přísady bylo provedeno pouze na směsích s fluidním 

popílkem Tisová, protože lze předpokládat obdobný trend při použití fluidního popílku Ledvice. 

Optimální dávka přísady do betonů s vysokoteplotním popílkem nebyla stanovována, protože tyto 

popílky jsou v praxi masově používány a dávky přísad jsou známy. 

Byly namíchány 3 směsi s rozdílnou dávkou plastifikátoru. 
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Směs 

CEM I 42,5 

Prachovice 
ETI Voda 

CX Isoflex 

833 
Dávkování 

[g] [g] [g] [g] [% z mc + mp] 

1. 525 175 300 2,8 0,4 

2. 525 175 300 6,3 0,9 

3. 525 175 300 10,5 1,5 

Tab. 27: Složení porovnávaných směsí cementových past s různou dávkou plastifikátoru 

 

 

Graf 10: Průběh otočných momentů popílkových past s různou dávkou superplastifikátoru 

U superplatifikátoru na bázi multikarboxylové s přídavkem lignosulfonanu je výrazně patrný 

vliv správného dávkování. Nízké dávky této superplastifikační přísady jsou zcela nevyhovující, 

rozdíl optimální a maximální dávky se již na reologii směsi prakticky neprojevil. Pro další zkoušky 

byla vybráno dávkování 0,9 % z hmotnosti všech jemných složek. Tato dávka umožní silně 

redukovat negativní dopad fluidního popílku na konzistenci směsi. 

11.5 ÚPRAVA POPÍLKŮ 

11.5.1 Předúprava fluidního popílku předvlhčením 

Z důvodu zkušeností z četných zkoušek praktického míchání popílků na betonárnách i 

v laboratoři bylo snahou nalézt vhodnou dávku vody a metodiku jejího dávkování pro předúpravu 

fluidního popílku jeho navlhčením. V této části byla stanovená optimální dávka vody 

pro předvlhčení obou fluidních popílků zvlášť.  

Jako první byla za pomocí fluidního popílku Tisová rovněž navrhnuta a ověřena metodika 

samotného předvlhčení. 

Ověření pozitivního dopadu této metody předúpravy bylo prováděno pomocí rotačního 

viskozimetru Viskomat NT společnosti Schleibinger Geräte Teubert u. Greim GmbH. Množství 

cementu, fluidního popílku i superplastifikační přísady zůstávalo neměnné. Aby byla zajištěna i 

neměnnost dávky vody záměsové, byla u každého vzorku předvlhčeného fluidního popílku nejprve 
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přesně gravimetricky sušením zjištěna jeho skutečná vlhkost, a množství vody tvořící tuto vlhkost 

bylo od dávky vody záměsové poté odečteno. Stejným způsobem byla korigována i dávka fluidního 

popílku v přepočtu na jeho suchý stav. 

Popílek byl předvlhčován pomocí destilované vody v rozmezí 0–10 % z jeho hmotnosti. 

Po přídavku vody byl fluidní popílek v nádobě vzduchotěsně uzavřen a byl pomocí laboratorního 

otočného homogenizátoru 30 minut homogenizován. Po homogenizaci byl navíc dalších 120 minut 

v nádobě ponechán, aby bylo zajištěno dokonalé vyhašení volného CaO. 

 

Směs 

CEM I 42,5 

Prachovice 

CX Isoflex 

833 
Předvlhčení 

Skutečná 

vlhkost po 

odležení 

ETI Voda 

[g] [g] [% z mp] [%] [g] [g] 

0 % vody 525 6,3 0,0 0,00 175,0 300,0 

2 % vody 525 6,3 2,0 0,30 175,5 299,5 

4 % vody 525 6,3 4,0 0,50 175,9 299,1 

6 % vody 525 6,3 6,0 0,90 176,6 298,4 

8 % vody 525 6,3 8,0 1,25 177,2 297,8 

10 % vody 525 6,3 10,0 1,50 177,7 297,3 

Tab. 28: Složení porovnávaných receptur s ETI s různým stupněm předvlhčení po odležení 120 min 

 

Dle naměřených hodnot skutečné vlhkosti po odležení 120 min lze konstatovat, že u fluidního 

popílku Tisová došlo k téměř veškerému spotřebování vody na vyhašení volného CaO. Upravený 

popílek si nadále zachoval svůj sypký stav, což negativně ovlivňuje konzistenci a reologii 

zkoušených betonů. 

 

 

Graf 11: Průběh otočných momentů porovnávaných směsí s předvlhčeným ETI po 120 min odležení 

Průběh zkoušky prokázal pozitivní ovlivnění viskozity cementové směsi s fluidním popílkem 

pomocí jeho počátečního předvlhčení. Jako optimální hodnota dávky vody pro předvlhčení se 

z průběhů otočných momentů jeví 8 % z jeho hmotnosti. Z grafu je patrné, že vyšší dávka již nemá 

na viskozitu směsi přílišný vliv, a tak malé odchylky mohou být způsobené i nepřesností měření.  
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Pro další část experimentu byla snaha dosažení zkrácení doby odležení po homogenizaci 

popílku s vodou, proto byl dále zkoumán dopad doby odležení na výslednou viskozitu směsi. Doba 

odležení byla testována v rozmezí 0 až 120 minut po 30 ti minutové homogenizaci, přičemž ostatní 

postup zůstal stejný jako u předešlého experimentu. 

 

 

Graf 12: Průběh otočných momentů porovnávaných směsí s předvlhčeným ETI a různou dobou odležení 

Bylo prokázáno, že samotná doba odležení zhomogenizované směsi nemá žádný vliv 

na výslednou konzistenci směsi.  

 

V poslední části experimentu byl ověřen dopad samotné doby homogenizace fluidního popílku s 

vodou nutnou pro jeho předvlhčení. Tato doba, která pro všechny předchozí experimenty činila 

30 minut, byla nyní zkrácena na 5 a 15 minut. Složení směsí a jejich příprava zůstávala opět stejná 

jako u předešlých částí experimentu. 

 

 

Graf 13: Průběh otočných momentů porovnávaných směsí s předvlhčeným ETI a různou dobou 

homogenizace 
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Z výsledků lze usuzovat, že ani doba homogenizace fluidního popílku s vodou nutnou pro jeho 

předvlhčení není parametrem ovliňujícím výslednou viskozitu cementové směsi s takto upraveným 

fluidním popílkem. Výsledný graf dokazuje, že hodnoty otočných momentů i jejich samotný 

průběh během celé zkoušky jsou prakticky shodné.  

Pro nalezení optimální dávky vody pro předvlhčení popílku Ledvice bylo již použito 

předvlhčení posledním popsaným způsobem, tedy pouze s 5 minuty homogenizace s vodou a zcela 

bez následného odležení. Postup a dávkování všech komponent zůstal stejný jako v případě 

experimentu s popílkem Tisová. Z hlediska proměnného obsahu CaO ve fluidním popílku Ledvice 

bylo znovu použito rozmezí dávky vody pro předvlhčení 0 až 10 % z jeho hmotnosti v suchém 

stavu.  

 

 

Graf 14: Průběh otočných momentů porovnávaných směsí s předvlhčeným ELE 

Díky výsledkům z této zkoušky práce se podařilo nalézt vhodný způsob úpravy fluidního 

popílku, která zajistí jeho snadnější použití jako příměsi do cementových kompozitů s nižším 

negativním dopadem na výslednou konzistenci tohoto kompozitu. Bylo prokázáno, že významnou 

roli hraje výběr plastifikační přísady, která musí mít dostatečnou schopnost redukovat dávku 

záměsové vody a zvyšovat stupeň ztekucení a musí být rovněž kompatibilní se všemi složkami 

směsi. Ovšem jen díky použití vhodné plastifikační přísady nelze popisovanou negativní vlastnost 

fluidního popílku na konzistenci směsi dostatečně eliminovat. Proto byla navíc navržena metodika 

předvlhčení fluidního popílku před samotným použitím jako příměsi do cementového kompozitu. 

Díky předvlhčení malou dávkou vody, dochází zejména k reakci volného vápna obsaženého 

v popílku s touto vodou a není tak popílkem pro popsanou reakci spotřebována adekvátní část 

dávky vody záměsové. 

 

Pro další etapy praktické části budou proto použity fluidní popílky předupravené popsanou 

metodikou. Z toho důvodu byla navíc opět provedena zkouška index účinnosti předupraveného 

fluidního popílku Tisová a Ledvice, která poukáže na případně pozitivní nebo negativní dopad 

navržené metodiky na jeho pevnostní parametry. Jako předúprava je v tomto hledisku myšleno 

pouze jeho předvlhčení. 
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Index účinnosti ELE ELE - 

předúprava 

ETI ELE - 

předúprava 

7 denní [%] 75,4 78,0 74,0 77,2 

28 denní [%] 82,9 83,3 76,8 77,9 

Tab. 29: Index účinnosti fluidních popílku upravených a neupravených 

 

 

Graf 15: Index účinnosti fluidních popílků před a po úpravě předvlhčením 

Z dosažených výsledku je patrné, že navržená metodika úpravy fluidního popílku nemá výrazný 

vliv na jeho výsledné mechanické parametry. Mírný nárůst pevnostních charakteristik 

porovnávaných směsí je pravděpodobně dán pouze kvalitnějším zhutněním, které bylo umožněno 

pomocí nižšího negativního dopadu upraveného popílku na konzistenci směsi. 

11.5.2 Mísení frakcí vysokoteplotního popílku 

Pro mísení různých frakcí vysokoteplotního popílku byly použity popílky ze všech tří sekcí 

elektrostatických odlučovačů prvního bloku elektrárny Tušimice 2. Dále v textu jsou označeny 

ETU I, ETU II a ETU III. Jako optimální křivka zrnitosti směsi popílků, byla zvolena 

modifikovaná křivka dle Funka (Rov. 16). 

 

Rov. 16: Výpočetní rovnice mísícího poměru popílků z I., II. a III. sekce EO Tušimice 

Výpočet byl uvažován v rozmezí Dmin = 1 µm a Dmax = 250 µm a hodnota koeficientu q = 0,37. 

Pomocí algoritmu byl vypočten jako ideální mísicí poměr popílků ze sekcí I: II: III = 10:4:1 (dále 

označován mísící poměr A–MPA). Jako alternativa k porovnání účinnosti mísícího poměru A, byly 

zvoleny ještě poměry 5:4:1 (MPB) a 0:4:1 (MPC). Ve výpočtech nebyl uvažován cement. Cílem 

bylo nalézt mísící poměry mezi jednotlivými sekcemi popílků bez ohledu na použitý cement a 

množství náhrady cementu popílkem. Obě tyto skutečnosti by zavedly do systému další proměnné, 

které by vzhledem k jemnosti cementu nebylo možno zakomponovat, aniž by došlo k paradoxům, 
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jako náhrada 90 % cementu popílkem, nebo použití pouze popílku z první sekce, který by jemnost 

cementu kompenzoval, avšak jeho pucolánová aktivita není dostatečná.  

 

 

Graf 16: Granulometrie směsí popílků ETU 

Jak je patrné ze směsi popílku MPA a MPB kopírují požadovanou křivku dle Funka v oblasti 

10 µm až 250 µm. V oblasti do 5 µm křivku dle Funka kopíruje pouze samostatný popílek ETU III. 

11.5.3 Aktivace vysokoteplotního popílku mletím 

Aktivace popílku mletím v kulovém mlýně proběhla v mlýnici společnosti CEMEX Czech 

Republic s.r.o. v Dětmarovicích, kdy následně byl tento mletý popílek testován i v reálné výrobě 

na vybraných betonárnách CEMEX.  

Pro aktivaci mletím byly zvoleny vysokoteplotní popílky z elektráren Dětmarovice (EDĚ), 

Mělník (EMĚ) a fluidní popílky z elektráren Ledvice (ELE) a Tisová (ETI). 

Mlecí jednotka je složena ze 2 samostatných mlýnů a jedná se o předemlívací kotoučový mlýn 

Pfeiffer MPS 2500BC s hlavním pohonem 800 kW a ventilátorem 400 kW a finálním kulovým 

jednokomorovým mlýnem Polysius TM-C-S 3,2 x 9,0 v otevřeném okruhu s jednotnou náplní 60 t 

koulí průměru 15 mm a s hlavním pohonem 800 kW. 

 

Při mechanické aktivaci pevných látek vlivem intenzivního mletí působí na částečky jak 

plastická, tak i elastická deformace za současného vytváření dotykové oblasti namáhání. Tento typ 

uvolněné oblasti namáhání závisí na povaze skutečné struktury, geometrii a množství mletých 

částic. Dále závisí na intenzivním teplu z fragmentace zrn, chemické reakci nebo na přeměnách 

fází, ke kterým může docházet při intenzivním mletí. Část rozptýlené energie je držena pevnou 

látkou ve formě tzv. přebytkové energie, jež může sloužit jako zdroj aktivace pevných částic. 

Další výhodou této úpravy popílků je, že dojde k urychlení vývinu počátečních pevností a 

snížení porosity v popílkové hmotě. Tento proces však může vyvolat další negativní vlastnosti 

především z hlediska dotvarování a smrštění. 
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 EDĚ 
EDĚ 

mletý 
EMĚ 

EMĚ 

mletý 
ELE 

ELE 

mletý 
ETI 

ETI 

mletý 

Měrný povrch 

dle Blaina 

[cm2/g] 

3360 4055 2720 3981 3440 4104 2950 4572 

Měrná hmotnost 

[g/cm3] 
2,14 2,52 2,10 2,13 2,81 2,86 3,06 3,20 

Zůstatek na sítě 

0,045 [%] 
17,96 1,76 44,32 7,64 15,52 4,72 29,36 6,24 

Zůstatek na sítě 

0,09 [%] 
5,28 0,12 23,04 1,04 4,88 0,40 17,08 1,08 

Index účinnosti 

[%] 
79,5 88,7 78,1 91,5 82,9 105,5 76,8 99,4 

Tab. 30: Porovnání vlastností klasických a mletých popílků 

 

Mlecí křivka                   

Produkt  popílek Mělník                                    

délka [m] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Jemnost mletí                   

0,09 3,1 3,1 2,6 2,2 1,8 1,8 1,5 1,1 1,0 

0,08 4,0 4,2 3,6 2,8 2,1 2,0 1,4 1,4 1,2 

0,075 5,32 5,48 4,68 3,72 2,48 2,44 1,88 1,6 1,6 

0,063 8,2 8 7,16 5,64 4 4,04 2,96 2,96 2,68 

0,053 12,96 13,36 12,32 10 7,48 7,84 6,12 6,08 5,28 

0,045 19,6 20,12 18,44 15,68 13,36 12,52 10,24 8,68 7,64 

0,02 58,4 53,24 54,08 47,4 48 46,44 42 42,76 40,64 

Tab. 31: Mlecí křivka – výstup z mlýnu 

 

 

Graf 17: Průběh granulometrie ve mlýně po jeho délce – výstup z mlýnu (sloupcový graf) 
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Graf 18: Průběh granulometrie mletých popílků ve mlýně po jeho délce – výstup z mlýnu 

12  VÝSLEDKY ZKOUŠEK NA CEMENTOVÝCH 

MALTÁCH 

12.1 FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÉ VLASTNOSTI CEMENTOVÝCH 

MALT 

Pro ověření vlivu použití upravených popílků na konzistenci a pevnostní charakteristiky 

cementových kompozitů byla zvolena metoda porovnání vlastností referenčního vzorku cementové 

malty a vzorku, kde byla část cementu nahrazena popílkem v množství 25 % hmotnosti cementu. 

Následně byly vyrobeny zkušební tělesa o rozměrech 40x40x160 mm podle normy ČSN EN 196-1 

[N14]. Fyzikálně – mechanické vlastnosti byly taktéž stanoveny dle této normy. 

 

 Referenční receptura Receptura s popílkem 

CEM I 42,5 R Prachovice 450 g 338 g 

Normový písek CEN 1350 g 1350 g 

Voda 225 g 225 g 

Popílek - 112 g 

Tab. 32: Složení zkušebních cementových malt 
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Receptura 

Konzistence 

(rozlivová 

zkouška) 

Pevnost v tlaku 
Pevnost v tahu za 

ohybu 

Objemová 

hmotnost 

7 dnů 
28 

dnů 

90 

dnů 

7 

dnů 

28 

dnů 

90 

dnů 

7 

dnů 

28 

dnů 

90 

dnů 

[mm] [MPa] [MPa] [kg/m3] 

REF 260 44,12 51,23 55,70 6,57 8,92 10,01 2260 2240 2230 

EDĚ 230 31,32 44,60 60,06 6,28 9,97 11,34 2250 2250 2270 

EDĚ 

mletý 
190 33,22 46,34 67,73 7,01 10,45 11,98 2270 2260 2270 

EMĚ 240 31,60 41,28 56,67 5,66 8,32 9,39 2240 2230 2210 

EMĚ 

mletý 
210 34,50 47,33 65,87 6,31 9,75 10,23 2260 2250 2250 

ETU 180 28,35 34,18 38,67 4,33 7,27 8,68 2220 2200 2190 

ETU – 

MP A 
240 32,43 46,65 65,56 6,46 8,91 11,20 2200 2180 2180 

ETU – 

MP B 
230 32,18 44,89 63,46 6,21 8,36 9,95 2200 2200 2190 

ETU – 

MP C 
230 31,11 41,57 66,03 6,56 8,59 9,03 2200 2190 2200 

ELE 130 29,27 32,27 40,85 5,46 7,41 8,65 2200 2190 2160 

ELE – 

mletý 
80 36,25 43,15 50,39 6,73 7,93 9,02 2220 2210 2180 

ETI 120 34,17 41,80 53,05 6,20 8,66 9,95 2230 2180 2190 

ETI – 

mletý 
70 35,73 44,93 59,54 7,75 9,02 10,54 2230 2200 2180 

Tab. 33: Konzistence pevnostní charakteristiky a objemové hmotnosti cementových malt v čase 

 

 

Graf 19: Konzistence cementových malt 
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Graf 20: Vývoj pevností cementových malt v tlaku 

 

Graf 21: Vývoj pevností cementových malt v tahu za ohybu 
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Graf 22: Objemové hmotnosti cementových malt 

12.2 DÍLČÍ ZHODNOCENÍ ZKOUŠEK NA CEMENTOVÝCH 

MALTÁCH 

Z dosažených výsledků na cementových maltách je patrné, že nejlepších výsledků dosahuje 

popílek z EDĚ, která spaluje převážně kvalitativně nejhodnotnější černé uhlí. Tento popílek má 

nejvyšší pucolánovou aktivitu, která se projevuje v nárůstech pevností tlaku i tahu za ohybu v čase 

a jeho přídavek má předpokládaný vliv i na konzistenci směsi. Aktivací tohoto popílku mletím 

dochází k navýšení jeho měrného povrchu a dochází zřejmě k dalšímu nárůstu jeho pucolánových 

vlastností, což se znovu projevuje na pevnostních charakteristikách malt v čase a vyšší měrný 

povrch se nikterak zásadně neprojevil ani na zhoršení konzistence cementových malt. 

Další vysokoteplotní popílky jsou ze spalování hnědého uhlí a vykazují nižší nárůsty 

pevnostních charakteristik v čase. V porovnání mezi hnědouhelnými popílky EMĚ a ETU vykazuje 

až o 20 % vyšší pevnosti v tlaku a pevnosti v tahu za ohybu popílek EMĚ, který i po mechanické 

aktivaci mletím vykazuje vlastnosti podobné černouhelnému popílku EDĚ. U popílku z elektrárny 

Tušimice lze dosáhnout zlepšení jeho vlastností, projevující se v pevnostních charakteristikách 

cementových malt, mísením frakcí z různých sekcí elektrostatických odlučovačů. Nárůst pevností 

v tlaku je v průměru až o 30 % a v pevnostech v tahu za ohybu v průměru až o 25 %. 

Fluidní popílky dle očekávání mají zásadní vliv na konzistenci směsi, přesto, že byly předem 

předupraveny předvlhčením. Předvlhčení eliminovalo spotřebu vody na vyhašení volného vápna 

obsažené ve fluidním popílku, ale zcela ji nedokáže vyřešit. Ihned po namíchání začal být u směsi 

zřetelný pokles konzistence způsobený stále obsahem volného vápna. Hodnoty konzistencí jsou 

v porovnání s vysokoteplotními úletovými popílky poloviční a je zde předpoklad, že konzistence 

v čase bude i nadále klesat. Aktivace popílku mletím, a tím zvýšení jeho aktivity a měrného 

povrchu, došlo i k aktivaci částic volného vápna a tím k dalšímu poklesu konzistencí o dalších 

40 % oproti neaktivovanému fluidnímu popílku. Pevnostní charakteristiky, dle očekávání, byly 

srovnatelné s hnědouhelným popílkem a za vyššími pevnostmi stojí zejména dotace volného vápna 

při tvorbě hydratačních produktů, což má však nepříznivý vliv na dlouhodobé vlastnosti betonu a 

jeho trvanlivost. 
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13  VÝSLEDKY ZKOUŠEK NA BETONECH 

13.1 RECEPTURY BETONU 

Pro zkoušky vlastností vybraných popílku v betonech byly zvoleny 3 typy betonů. Beton 

C12/15;X0;S3;Dmax16mm, který je na stavbách velice hojně využíván jako základní beton 

zejména při výstavbě rodinných domů – základové pasy, krycí vrstvy izolací, atd. Dále beton 

C25/30;XC4;XD3;XA2;S3;Dmax16mm – základní konstrukční beton téměř veškerých plošných 

monolitických celků a obvodových stěn, pilot, atd.. Posledním betonem s malou náhradou cementu 

vybranými druhy popílků byl beton C30/37;XF4;S3;Dmax16mm – tento typ betonu je hojně 

využíván v liniových infrastrukturních stavbách a cílem bylo ověřit, zda přidání upraveného 

popílku bude eliminovat vysoce negativní dopad přídavku klasických popílků zejména na zkoušku 

odolnosti povrchu betonu vůči zmrazování a rozmrazování dle ČSN 73 1326 [N29].  

 

Pro další zkoušky popílku z elektrárny Tušimice, který vznikl mísením frakcí, byl zvolen 

popílek s označením ETU-MP B, který při ověřování na cementových maltách vykazoval průměrné 

vlastnosti. 

 

U betonu pevnostní třídy C12/15 bylo nahrazováno 30 % referenční dávky cementu popílkem. 

Dávka přísady byla zvolena 0,6 % z hmotnosti cementu u receptury referenční a 0,6 % z hmotnosti 

cementu + 1/3 dávky popílku u receptur s přídavkem popílku. 

 

U betonu pevnostní třídy C25/30 bylo nahrazováno 25 % referenční dávky cementu popílkem. 

Dávka přísady byla zvolena 0,75 % z hmotnosti cementu u receptury referenční a 0,75 % 

z hmotnosti cementu + 1/3 dávky popílku u receptur s přídavkem popílku. 

 

U betonu pevnostní třídy C30/37 bylo nahrazováno 20 % referenční dávky cementu popílkem. 

Dávka přísady byla zvolena 0,8 % z hmotnosti cementu a u receptury referenční 0,8 % z hmotnosti 

cementu + 1/3 dávky popílku u receptur s přídavkem popílku. Byly testovány pouze receptury 

s popílkem EDĚ, EDĚ mletý a fluidním popílkem ETI a ETI mletý. Dávka provzdušňovací přísady 

ReadyAir L300 byla volena variabilně tak, aby provzdušnění betonu bylo v intervalu 5–8 %. 



DISERTAČNÍ PRÁCE  Ing. Tomáš Ťažký 

-104- 

 

C12/15;X0;S3;Dmax16mm – náhrada 30 % cementu popílkem 

Receptura 

CEM I 42,5 

R 

Prachovice 

Popílek 
0/4 

Čeperka 

4/8 

Čeperka 

8/16 

Čeperka 

CX 

Isoflex 

833 

Voda 
Vodní 

součinitel 

[kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] 

v/c 

(resp. 

v/(c+1/3p) 

Ref. 180 0 975 180 750 1,08 183 1,02 

EDĚ 126 54 953 180 750 0,87 183 1,22 

EDĚ ml. 126 54 964 180 750 0,87 183 1,22 

EMĚ 126 54 951 180 750 0,87 183 1,22 

EMĚ ml. 126 54 954 180 750 0,87 183 1,22 

ETU 126 54 948 180 750 0,87 183 1,22 

ETU-MP 

B 
126 54 948 180 750 0,87 183 1,22 

ELE 126 54 969 180 750 0,87 183 1,22 

ELE ml. 126 54 970 180 750 0,87 183 1,22 

ETI 126 54 972 180 750 0,87 183 1,22 

ETI ml. 126 54 977 180 750 0,87 183 1,22 

Tab. 34: Receptury zkušebních betonu – C12/15;X0;S3;Dmax16mm – náhr. 30 % CEM x POP 

 

C25/30;XC4;XD3;XA2;S3;Dmax16mm – náhrada 25 % cementu popílkem 

Receptura 

CEM I 42,5R 

Prachovice 
Popílek 

0/4 

Čeperka 

4/8 

Čeperka 

8/16 

Čeperka 

CX 

Isoflex 

833 

Voda 
Vodní 

souč. 

[kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] 

v/c 

(resp. 

v/(c+ 

1/3p) 

Ref. 375 0 770 160 850 2,81 168 0,45 

EDĚ 281 94 733 160 850 2,34 168 0,54 

EDĚ ml. 281 94 751 160 850 2,34 168 0,54 

EMĚ 281 94 731 160 850 2,34 168 0,54 

EMĚ 

ml. 
281 94 732 160 850 2,34 168 0,54 

ETU 281 94 725 160 850 2,34 168 0,54 

ETU-

MP B 
281 94 725 160 850 2,34 168 0,54 

ELE 281 94 761 160 850 2,34 168 0,54 

ELE ml. 281 94 762 160 850 2,34 168 0,54 

ETI 281 94 767 160 850 2,34 168 0,54 

ETI ml. 281 94 772 160 850 2,34 168 0,54 

Tab. 35: Receptury zkušebních betonu – C25/30;XC4;XD3;XA2;S3;Dmax16mm – náhr. 25 % CEM x POP 
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C30/37;XF4;S3;Dmax16mm – náhrada 20 % cementu popílkem 

Receptura 

CEM I 

42,5 R 

Prachovice 

Popílek 
0/4 

Čeperka 

4/8 

Čeperka 

8/16 

Čeperka 

CX 

Isoflex 

833 

ReadyAir 

L300 
Voda 

Vodní 

souč. 

[kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] 

v/c 

(resp. 

v/(c+1

/3p) 

Ref. 405 0 720 150 795 3,24 0,45 172 0,43 

EDĚ 324 81 695 150 795 2,81 0,40 172 0,49 

EDĚ 

ml. 
324 81 710 150 795 2,81 0,60 172 0,49 

ETI 324 81 720 150 795 2,81 1,80 172 0,49 

ETI 

ml. 
324 81 725 150 795 2,81 2,20 172 0,49 

Tab. 36: Receptury zkušebních betonu – C30/37;XF4;S3;Dmax16mm – náhr. 20 % CEM x POP 

13.2 VLASTNOSTI ČERSTVÉHO A ZTVRDLÉHO BETONU 

13.2.1 Konzistence, objemová hmotnost a obsah vzduchu čerstvého betonu 

Konzistence čerstvého betonu byla měřena metodou sednutí kužele dle ČSN EN 12350-2 [N22] 

a byla stanovena v časech 0 min (ihned po namíchání), 30 min, 60 min a 90 min od namíchání. 

Objemová hmotnost čerstvého betonu byla stanovena dle ČSN EN 12350-6 [N23].  

Obsah vzduchu v čerstvém betonu dle normy ČSN EN 12 350-7 [N25] byl zkoumán pouze 

na provzdušněném beton třídy C30/37;XF4;S3 a byl měřen cca 10 min od namíchání. 

 

C12/15;X0;S3;Dmax16mm – náhrada 30 % CEM x POP 

 Receptura 
Konzistence sednutím kužele [mm] Obj. hm. 

0 min 30 min 60 min 90 min [kg/m3] 

Ref. 160 140 120 100 2300 

EDĚ 150 130 110 90 2300 

EDĚ ml. 120 90 80 60 2310 

EMĚ 160 130 120 100 2280 

EMĚ ml. 110 80 60 40 2300 

ETU 140 110 100 80 2280 

ETU-MP B 170 130 120 100 2290 

ELE 60 20 10 0 2320 

ELE ml. 30 10 0 0 2330 

ETI 80 30 10 0 2330 

ETI ml. 20 10 0 0 2340 

Tab. 37: Konzistence čerstvého betonu sednutím kužele – C12/15;X0;S3;Dmax16mm – 

náhr. 30 % CEM x POP 
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Graf 23:Konzistence čerstvého betonu sednutím kužele – C12/15;X0;S3;Dmax16mm – 

náhr. 30 % CEM x POP 

 

Graf 24: Objemová hmotnost čerstvého betonu – C12/15;X0;S3;Dmax16mm – 

náhr. 30 % CEM x POP 
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C25/30;XC4;XD3;XA2;S3;Dmax16mm – náhr. 25 % CEM x POP 

 Receptura 
Konzistence sednutím kužele [mm] Obj. hm. 

0 min 30 min 60 min 90 min [kg/m3] 

Ref. 180 150 120 100 2320 

EDĚ 170 150 110 90 2310 

EDĚ ml. 130 100 80 70 2320 

EMĚ 170 130 100 90 2300 

EMĚ ml. 120 90 70 50 2320 

ETU 150 120 100 70 2280 

ETU-MP B 180 140 120 80 2300 

ELE 70 20 0 0 2330 

ELE ml. 50 20 0 0 2350 

ETI 90 50 20 0 2320 

ETI ml. 30 10 0 0 2360 

Tab. 38: Konzistence čerstvého betonu sednutím kužele – C25/30;XC4;XD3;XA2;S3;Dmax16mm – 

náhr. 25 % CEM x POP 

 

 

Graf 25: Konzistence čerstvého betonu sednutím kužele – C25/30;XC4;XD3;XA2;S3;Dmax16mm – 

náhr. 25 % CEM x POP 
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Graf 26: Objemová hmotnost čerstvého betonu – C25/30;XC4;XD3;XA2;S3;Dmax16mm – 

náhr. 25 % CEM x POP 

C30/37;XF4;S3;Dmax16mm – náhr. 20 % CEM x POP 

 Receptura 
Konzistence sednutím kužele [mm] Obj. hm. Obsah vzd. 

0 min 30 min 60 min 90 min [kg/m3] [%] 

Ref. 180 160 130 120 2280 6,4 

EDĚ 170 140 120 100 2290 5,2 

EDĚ ml. 150 130 110 90 2290 4,1 

ETI 70 50 10 0 2300 4,1 

ETI ml. 20 10 0 0 2320 4,0 

Tab. 39: Konzistence čerstvého betonu sednutím kužele – C30/37;XF4;S3;Dmax16mm – 

náhr. 20 % CEM x POP 

 

 

Graf 27: Konzistence čerstvého betonu sednutím kužele – C30/37;XF4;S3;Dmax16mm – 

náhr. 20 % CEM x POP 
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Graf 28: Objemová hmotnost čerstvého betonu – C30/37;XF4;S3;Dmax16mm – 

náhr. 20 % CEM x POP 

 

 

Graf 29: Obsah vzduchu v čerstvém betonu – C30/37;XF4;S3;Dmax16mm – náhr. 20 % CEM x POP 

13.2.2 Pevnosti betonů v tlaku 

Na všech recepturách byla stanovována pevnost betonu v tlaku dle normy ČSN EN 12390-3 

[N27]. Vždy byly použity 2 zkušební tělesa – krychle o hraně 150 mm a výsledek tvoří průměr 

hodnot. Zároveň byla stanovena objemová hmotnost betonů. 
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C12/15;X0;S3;Dmax16mm – náhrada 30 % CEM x POP  

Receptura 

Pevnost betonu v tlaku a objemová hmotnost 

7 d Obj. hm. 28 d Obj. hm. 60 d Obj. hm. 90 d Obj. hm. 

[MPa] [kg/m3] [MPa] [kg/m3] [MPa] [kg/m3] [MPa] [kg/m3] 

Ref. 8,8 2330 14,2 2340 17,5 2330 19,8 2350 

EDĚ 6,8 2320 13,1 2330 18,2 2330 21,9 2320 

EDĚ ml. 6,5 2310 12,4 2320 20,3 2310 23,7 2340 

EMĚ 7,1 2330 12,2 2310 16,3 2330 21,8 2330 

EMĚ ml. 5,9 2320 14,0 2340 18,5 2330 24,4 2320 

ETU 5,2 2310 11,3 2310 15,6 2300 19,1 2300 

ETU-MP 

B 
7,9 2330 14,5 2350 16,3 2330 22,1 2330 

ELE 9,7 2350 19,4 2360 20,7 2360 21,3 2370 

ELE ml. 12,5 2370 23,1 2380 25,8 2380 27,8 2380 

ETI 11,7 2360 18,1 2350 23,2 2380 25,6 2370 

ETI ml. 13,0 2370 24,4 2360 27,1 2380 26,5 2380 

Tab. 40: Výsledky pevností betonu v tlaku – C12/15;X0;S3;Dmax16mm – náhr. 30 % CEM x POP 

 

 

Graf 30: Pevnosti betonu v tlaku v čase – C12/15;X0;S3;Dmax16mm – náhr. 30 % CEM x POP 
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Graf 31: Objemové hmotnosti betonu v čase – C12/15;X0;S3;Dmax16mm – náhr. 30 % CEM x POP 

C25/30;XC4;XD3;XA2;S3;Dmax16mm – náhr. 25 % CEM x POP 

Receptura 

Pevnost betonu v tlaku a objemová hmotnost 

7 d Obj. hm. 28 d Obj. hm. 60 d Obj. hm. 90 d Obj. hm. 

[MPa] [kg/m3] [MPa] [kg/m3] [MPa] [kg/m3] [MPa] [kg/m3] 

Ref. 31,1 2360 46,7 2370 49,3 2360 48,1 2350 

EDĚ 28,5 2330 42,9 2320 46,9 2330 50,5 2330 

EDĚ ml. 29,3 2320 44,6 2320 49,9 2350 54,6 2350 

EMĚ 27,1 2330 40,5 2340 45,5 2320 49,7 2340 

EMĚ ml. 27,5 2340 43,1 2340 48,6 2350 53,0 2340 

ETU 25,0 2320 39,8 2320 44,0 2320 49,6 2320 

ETU-MP 

B 26,6 2350 42,5 2350 46,1 2340 52,5 2360 

ELE 24,2 2380 41,9 2390 50,2 2400 55,1 2410 

ELE ml. 25,7 2390 42,2 2400 53,3 2410 56,8 2390 

ETI 23,7 2380 40,8 2400 51,0 2390 56,7 2410 

ETI ml. 25,5 2400 40,6 2410 52,3 2430 59,4 2420 

Tab. 41: Výsledky pevností betonu v tlaku – C25/30;XC4;XD3;XA2;S3;Dmax16mm – 

náhr. 25 % CEM x POP 
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Graf 32: Pevnosti betonu v tlaku v čase – C25/30;XC4;XD3;XA2;S3;Dmax16mm – 

náhr. 25 % CEM x POP 

 

Graf 33: Objemové hmotnosti betonu v čase – C25/30;XC4;XD3;XA2;S3;Dmax16mm – 

náhr. 25 % CEM x POP 

C30/37;XF4;S3;Dmax16mm – náhr. 20 % CEM x POP 

Receptura 

Pevnost betonu v tlaku a objemová hmotnost 

7 d Obj. hm. 28 d Obj. hm. 60 d Obj. hm. 90 d Obj. hm. 

[MPa] [kg/m3] [MPa] [kg/m3] [MPa] [kg/m3] [MPa] [kg/m3] 

Ref. 32,3 2290 39,2 2300 41,0 2310 42,1 2300 

EDĚ 31,5 2290 43,0 2290 44,4 2290 47,5 2300 

EDĚ ml. 32,4 2280 43,4 2290 47,4 2280 50,2 2290 

ETI 33,1 2320 40,4 2300 46,3 2320 48,4 2330 

ETI ml. 30,6 2330 42,5 2310 48,1 2310 49,9 2320 

Tab. 42: Výsledky pevností betonu v tlaku – C30/37;XF4;S3;Dmax16mn – náhr. 20 % CEM x POP 
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Graf 34: Pevnosti betonu v tlaku v čase – C30/37;XF4;S3;Dmax16mm – náhr. 20 % CEM x POP 

 

Graf 35: Objemové hmotnosti betonu v čase – C30/37;XF4;S3;Dmax16mm – náhr. 20 % CEM x POP 

13.2.3 Hloubka průsaků tlakovou vodou 

Hloubka průsaku tlakovou vodou byla stanovena po 7, 28, 60 a 90 dnech, dle normy ČSN EN 

12390-8 [N28], vždy na 2 krychlích o hraně 150 mm a následně byl udělán průměr. 
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C12/15;X0;S3;Dmax16mm – náhrada 30 % CEM x POP 

Receptura 
Hloubka průsaku tlakovou vodou [mm] 

7 d 28 d 60 d 90 d 

Ref. 45 38 35 40 

EDĚ 36 31 25 28 

EDĚ ml. 25 22 29 31 

EMĚ 47 53 42 38 

EMĚ ml. 50 36 41 35 

ETU 55 53 42 47 

ETU-MP B 34 40 35 32 

ELE 56 34 41 33 

ELE ml. 40 32 30 24 

ETI 38 55 42 45 

ETI ml. 36 32 39 29 

Tab. 43: Výsledky hloubky průsaku tlakovou vodou – C12/15;X0;S3;Dmax16mm – náhr. 30 % CEM x POP 

 

 

Graf 36: Hloubka průsaku betonu tlakovou vodou v čase – C12/15;X0;S3;Dmax16mm – 

náhr. 30 % CEM x POP 
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C25/30;XC4;XD3;XA2;S3;Dmax16mm – náhr. 25 % CEM x POP 

Receptura 
Hloubka průsaku tlakovou vodou [mm] 

7 d 28 d 60 d 90 d 

Ref. 32 39 28 29 

EDĚ 65 41 33 25 

EDĚ ml. 26 24 17 15 

EMĚ 45 36 28 25 

EMĚ ml. 26 18 20 14 

ETU 51 37 31 23 

ETU-MP B 27 26 19 23 

ELE 35 21 14 12 

ELE ml. 30 17 20 15 

ETI 32 27 15 18 

ETI ml. 25 19 23 19 

Tab. 44: Výsledky hloubky průsaku tlakovou vodou – C25/30;XC4;XD3;XA2;S3;Dmax16mm – 

náhr. 25 % CEM x POP 

 

 

Graf 37: Hloubka průsaku betonu tlakovou vodou v čase – C25/30;XC4;XD3;XA2;S3;Dmax16mm – 

náhr. 25 % CEM x POP 
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C30/37;XF4;S3;Dmax16mm – náhrada 20%  CEM x POP 

Receptura  
Hloubka průsaku tlakovou vodou [mm] 

7 d 28 d 60 d 90 d 

Ref. 27 25 18 15 

EDĚ 21 28 23 11 

EDĚ ml. 17 20 15 9 

ETI 23 16 9 8 

ETI ml. 28 14 10 16 

Tab. 45: Výsledky hloubky průsaku tlakovou vodou v čase – C30/37;XF4;S3;Dmax16mm – 

náhr. 20 % CEM x POP 

 

 

Graf 38: Hloubka průsaku betonu tlakovou vodou v čase – C30/37;XF4;S3;Dmax16mm – 

náhr. 20 % CEM x POP 

13.2.4 Odolnost povrchu betonu proti působení chemických rozmrazovacích 

látek (ChRL) 

Odolnost povrchu betonu proti působení ChRL byla stanovena po 7, 28, 60 a 90 dnech, dle 

normy ČSN EN 73 1326 [N29], vždy na 2 krychlích o hraně 150 mm vždy na 100 cyklů a následně 

byl udělán průměr. Byl testován pouze beton C30/37;XF4;S3, u kterého je definován tento 

požadavek. 
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C30/37;XF4;S3;Dmax16mm – náhrada 20 % CEM x POP 

 Receptura 

Odolnost povrchu betonu proti ChRL –  

100 cyklů [g/m2] 

7 d 28 d 60 d 90 d 

Ref. 782,6 433,7 559,0 276,5 

EDĚ 2948,5 1578,0 1210,1 1103,3 

EDĚ ml. 2678,1 1003,7 1339,7 775,8 

ETI 3391,6 788,2 975,6 1308,0 

ETI ml. 2589,4 1763,5 1468,5 1109,9 

Tab. 46: Výsledky odolnosti povrchu betonu proti působeno ChRL – C30/37;XF4;S3;Dmax16mm – 

náhr. 20 % CEM x POP 

 

 

Graf 39: Odolnost povrchu betonu proti působení ChRL v čase – C30/37;XF4;S3;Dmax16mm – 

náhr. 20 % CEM x POP 

13.2.5 Mrazuvzdornost betonu 

Mrazuvzdornost betonu byla stanovena jen po 28 a 90 dnech, dle normy ČSN 73 1322 [N31], 

vždy na 3 trámcích o rozměrech 100 x 100 x 400 mm vždy na 100 zmrazovacích cyklů (T100) a 

následně byl udělán průměr. Byl testován pouze beton C30/37;XF4;S3, u kterého je předpoklad 

tohoto požadavku. 
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C30/37;XF4;S3;Dmax16mm – náhrada 20 % CEM x POP - 28 d 

Receptura 

hmotnost [kg] 

změna 

hmotnosti 

[kg] 

pevnost po 28 dnech [MPa] 
součinitel mrazuvzdornosti 

[%] 
před 

mrazem 

mráz 

100 

cyklů 

v tahu za ohybu v tlaku 

srovnávací 

mráz 

100 

cyklů 

srovnávací 

mráz 

100 

cyklů 

v tahu za 

ohybu 
v tlaku 

Ref. 8,438 8,434 -0,004 5,9 6,7 39,25 41,75 113,56 106,37 

EDĚ 8,256 8,281 0,025 6,4 5,7 41,05 37,13 89,06 90,45 

EDĚ ml. 8,405 8,421 0,016 6,45 5,15 45,05 41,63 79,84 92,41 

ETI 8,566 8,547 -0,019 5,91 5,02 48,53 42,77 84,94 88,13 

ETI ml. 8,739 8,74 0,001 7,65 6,25 51,25 48,55 81,70 94,73 

Tab. 47: Výsledky mrazuvzdornosti betonu po 28 dnech – C30/37;XF4;S3;Dmax16mm – 

náhr. 20 % CEM x POP 

 

 

Graf 40: Součinitel mrazuvzdornosti betonu po 28 dnech – C30/37;XF4;S3;Dmax16mm – 

náhr. 20 % CEM x POP 

C30/37;XF4;S3;Dmax16mm – náhrada 20 % CEM x POP - 90 d 

Receptura 

hmotnost [kg] 

změna 

hmotnosti 

[kg] 

pevnost po 90 dnech [MPa] součinitel 
mrazuvzdornosti [%] 

před 

mrazem 

mráz 100 

cyklů 

v tahu za ohybu v tlaku 

srovnávací 
mráz 100 

cyklů 
srovnávací 

mráz 100 

cyklů 

v tahu 

za 

ohybu 

v tlaku 

Ref. 8,328 8,316 -0,012 6,76 6,58 44,56 43,17 97,34 96,88 

EDĚ 8,465 8,401 -0,064 6,31 5,54 46,72 40,18 87,80 86,00 

EDĚ ml. 8,576 8,586 0,010 5,58 4,91 47,68 40,19 87,99 84,29 

ETI 8,699 8,697 -0,002 5,71 4,76 50,81 39,67 83,36 78,08 

ETI ml. 8,891 8,878 -0,013 6,65 4,25 53,33 47,5 63,91 89,07 

Tab. 48: Výsledky mrazuvzdornosti betonu po 90 dnech – C30/37;XF4;S3;Dmax16mm – 

náhr. 20 % CEM x POP 
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Graf 41: Součinitel mrazuvzdornosti betonu po 90 dnech – C30/37;XF4;S3;Dmax16mm – 

náhr. 20 % CEM x POP 

13.2.6 Pevnost betonu v tahu za ohybu 

Pevnost betonu v tahu za ohybu byla stanovena jen po 28 a 90 dnech, dle normy ČSN EN 

12 390-5 [N30], vždy na 3 trámcích o rozměrech 100 x 100 x 400 mm a následně byl udělán 

průměr. Byly využity výsledky ze stanovení mrazuvzdornosti betonu. 

 

C30/37;XF4;S3;Dmax16mm – náhrada 20 % CEM x POP 

Receptura 
Pevnost v tahu za ohybu [MPa] 

28 d 90 d 

Ref. 5,90 6,76 

EDĚ 6,40 6,31 

EDĚ ml. 6,45 5,58 

ETI 5,91 5,71 

ETI ml. 7,65 6,65 

Tab. 49: Výsledky pevnosti betonu v tlaku za ohybu v čase  – C30/37;XF4;S3;Dmax16mm – 

náhr. 20 % CEM x POP 
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Graf 42: Pevnost betonu v tahu za ohybu v čase – C30/37;XF4;S3;Dmax16mm – 

náhr. 20 % CEM x POP 

13.2.7 Statický modul pružnosti betonu v tlaku 

Statický modul pružnosti betonu v tlaku byl stanoven jen po 28 a 90 dnech, dle normy ČSN ISO 

1920-10 (EC 2) [N32]. Zkušební tělesa na jednu sadu byla 3 trámce o rozměrech 

100 x 100 x 400 mm a 3 krychle o hraně 150 mm. Následně byl udělán průměr. 

 

C12/15;X0;S3;Dmax16mm – náhrada 30 % CEM x POP 

Receptura 
Statický modul pružnosti v tlaku [GPa] 

28 d 90 d 

Ref. 17,3 20,5 

EDĚ 14,8 17,4 

EDĚ ml. 15,6 14,2 

EMĚ 13,9 20,0 

EMĚ ml. 17,4 16,5 

ETU 11,9 15,6 

ETU-MP B 18,0 15,1 

ELE 19,5 17,9 

ELE ml. 18,2 21,0 

ETI 19,5 18,6 

ETI ml. 18,0 20,8 

Tab. 50: Výsledky modulu pružnosti betonu v tlaku – C12/15;X0;S3;Dmax16mm – náhr. 30 % CEM x POP 

 



DISERTAČNÍ PRÁCE  Ing. Tomáš Ťažký 

-121- 

 

Graf 43: Statický modul pružnosti betonu v tlaku v čase – C12/15;X0;S3;Dmax16mm – 

náhr. 30 % CEM x POP 

C25/30;XC4;XD3;XA2;S3;Dmax16mm – náhrada 25 % CEM x POP 

 Receptura 
Statický modul pružnosti v tlaku [GPa] 

28 d 90 d 

Ref. 28,2 31,5 

EDĚ 26,4 29,7 

EDĚ ml. 27,9 30,0 

EMĚ 24,8 31,6 

EMĚ ml. 26,0 30,5 

ETU 24,6 27,1 

ETU-MP B 26,8 29,1 

ELE 25,8 31,8 

ELE ml. 26,6 25,8 

ETI 27,0 27,9 

ETI ml. 28,1 25,2 

Tab. 51: Výsledky modulu pružnosti betonu v tlaku v čase – C25/30;XC4;XD3;XA2;S3;Dmax16mm – 

náhr. 25 % CEM x POP 
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Graf 44: Statický modul pružnosti betonu v tlaku v čase – C25/30;XC4;XD3;XA2;S3;Dmax16mm – 

náhr. 25 % CEM x POP 

C30/37;XF4;S3;Dmax16mm – náhrada 20 % CEM x POP 

 Receptura  
Statický modul pružnosti v tlaku [GPa] 

28 d 90 d 

Ref. 32,1 35,7 

EDĚ 30,5 33,3 

EDĚ ml. 27,0 31,5 

ETI 32,2 34,9 

ETI ml. 32,7 32,9 

Tab. 52: Výsledky modulu pružnosti betonu v tlaku v čase – C30/37;XF4;S3;Dmax16mm – 

náhr. 20 % CEM x POP 

 

 

Graf 45: Statický modul pružnosti betonu v tlaku v čase – C30/37;XF4;S3;Dmax16mm – 

náhr. 20 % CEM x POP 
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13.2.8 Nasákavost betonu 

Nasákavost betonu byla stanovena jen po 28 a 90 dnech, dle normy ČSN 73 1316 [N33], na 2 

zkušebních tělesech trámců 100x100x400 mm a následně byl udělán průměr. 

 

C12/15;X0;S3;Dmax16mm – náhrada 30 % CEM x POP 

Receptura   
Nasákavost [%] 

28 d 90 d 

Ref. 8,1 7,8 

EDĚ 9,2 8,5 

EDĚ ml. 10,5 9,6 

EMĚ 9,5 8,6 

EMĚ ml. 11,2 8,7 

ETU 9,6 7,8 

ETU-MP B 7,8 7,7 

ELE 12,9 11,5 

ELE ml. 11,3 10,1 

ETI 14,2 13,6 

ETI ml. 10,7 8,9 

Tab. 53: Výsledky nasákavosti betonu v čase – C12/15;X0;S3;Dmax16mm – náhr. 30 % CEM x POP 

 

 

Graf 46: Nasákavosti betonu v čase – C12/15;X0;S3;Dmax16mm – náhr. 30 % CEM x POP 
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C25/30;XC4;XD3;XA2;S3;Dmax16mm – náhrada 25 % CEM x POP 

Receptura   
Nasákavost [%] 

28 d 90 d 

Ref. 7,5 6,2 

EDĚ 7,0 5,9 

EDĚ ml. 8,1 7,2 

EMĚ 7,9 7,0 

EMĚ ml. 6,8 8,1 

ETU 8,7 6,9 

ETU-MP B 6,9 6,2 

ELE 8,9 8,8 

ELE ml. 9,7 9,5 

ETI 9,9 10,6 

ETI ml. 9,3 8,2 

Tab. 54: Výsledky nasákavosti betonu v čase  – C25/30;XC4;XD3;XA2;S3;Dmax16mm – 

náhr. 25 % CEM x POP 

 

 

Graf 47: Nasákavosti betonu v čase – C25/30;XC4;XD3;XA2;S3;Dmax16mm – náhr. 25 % CEM x POP 

C30/37;XF4;S3;Dmax16mm – náhrada 20 % CEM x POP 

Receptura   
Statický modul pružnosti v tlaku [GPa] 

28 d 90 d 

Ref. 5,7 5,0 

EDĚ 7,1 6,2 

EDĚ ml. 8,2 7,8 

ETI 8,9 6,5 

ETI ml. 9,0 7,7 

Tab. 55: Výsledky nasákavosti betonu v čase – C30/37;XF4;S3;Dmax16mm – náhr. 20 % CEM x POP 
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Graf 48: Nasákavosti betonu v čase – C30/37;XF4;S3;Dmax16mm – náhr. 20 % CEM x POP 

13.2.9 Stanovení smrštění betonu 

Objemové změny betonu byly stanoveny pouze na betonu C25/30;XC4;XD3;XA2;S3, u kterého 

je snaha redukovat smrštění v některých typech konstrukcí (např.  konstrukce tzv. bílých van). 

 

 

Graf 49: Smrštění betonu v čase – C25/30;XC4;XD3;XA2;S3;Dmax16mm – náhr. 25 % CEM x POP 
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13.2.10 Odolnost betonu proti síranům a kyselému agrasivnímu prostředí 

Odolnost betonu proti síranům a kyselému agresivnímu prostředí byla stanovena po 90 a  

180 dnech, vždy na 2 trámcích o rozměrech 100 x 100 x 400 mm vždy na 100 cyklů a následně byl 

udělán průměr. Byl testován pouze beton C25/30;XC4;XD3;XA2;S3, u kterého je ze stupně vlivu 

prostředí XA2 tento požadavek deklarován. 

 

C25/30;XC4;XD3;XA2;S3;Dmax16mm – náhrada 25 % CEM x POP 

Odolnost betonu proti kyselému prostředí 

Receptura    
Pevnost v tlaku [MPa] Pevnost v tahu za ohybu [MPa] 

28 d 90 d 180 d 28 d 90 d 180 d 

Ref. 44,5 49,5 50,9 5,1 5,3 5,8 

EDĚ 44,1 49,6 53,7 5,9 6,8 7,5 

EDĚ ml. 45,5 53,9 58,1 5,5 6,4 6,9 

EMĚ 38,7 47,1 54,9 5,2 7,3 7,0 

EMĚ ml. 42,0 55,1 54,5 5,2 6,6 7,3 

ETU 36,9 47,9 51,5 4,9 5,9 6,3 

ETU-MP B 43,9 50,5 56,9 5,6 6,9 7,3 

ELE 43,5 53,2 52,6 6,0 7,8 7,5 

ELE ml. 46,9 55,9 53,5 6,2 7,2 7,1 

ETI 44,1 58,5 60,0 5,9 6,8 6,9 

ETI ml. 46,8 57,9 58,1 6,3 7,5 6,9 

Tab. 56: Výsledky odolnosti betonu proti kyselému prostředí v čase – C25/30;XC4;XD3;XA2;S3;Dmax16mm 

– náhr. 25 % CEM x POP 

 

 

Graf 50: Odolnost betonu v tlaku proti kyselému prostředí v čase – C25/30;XC4;XD3;XA2;S3;Dmax16mm – 

náhr. 25 % CEM x POP 
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Graf 51: Odolnost betonu v tahu za ohybu proti kyselému prostředí v čase – 

C25/30;XC4;XD3;XA2;S3;Dmax16mm – náhr. 25 % CEM x POP 

 

C25/30;XC4;XD3;XA2;S3;Dmax16mm – náhrada 25 % CEM x POP 

Odolnost betonu proti síranovému prostředí 

Receptura     
Pevnost v tlaku [MPa] Pevnost v tahu za ohybu [MPa] 

28 d 90 d 180 d 28 d 90 d 180 d 

Ref. 44,5 47,6 48,1 5,1 5,9 5,2 

EDĚ 44,1 46,8 52,1 5,9 6,5 7,1 

EDĚ ml. 45,5 51,9 55,9 5,5 6,0 7,0 

EMĚ 38,7 44,8 51,8 5,2 6,5 6,8 

EMĚ ml. 42,0 56,8 53,9 5,2 6,9 7,3 

ETU 36,9 44,3 49,6 4,9 4,8 5,7 

ETU-MP B 43,9 50,1 57,5 5,6 6,6 7,8 

ELE 43,5 55,8 53,9 6,0 6,2 5,7 

ELE ml. 46,9 53,2 53,0 6,2 6,7 5,9 

ETI 44,1 54,9 56,4 5,9 7,1 7,4 

ETI ml. 46,8 55,3 54,9 6,3 7,5 6,5 

Tab. 57: Výsledky odolnosti betonu proti síranovému prostředí v čase –

C25/30;XC4;XD3;XA2;S3;Dmax16mm – náhr. 25 % CEM x POP 
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Graf 52: Odolnost betonu v tlaku proti síranovému prostředí v čase – C25/30;XC4;XD3;XA2;S3;Dmax16mn 

– náhr. 25 % CEM x POP 

 

Graf 53: Pevnost betonu v tahu za ohybu proti síranovému prostředí v čase – 

C25/30;XC4;XD3;XA2;S3;Dmax16mn – náhr. 25 % CEM x POP 

13.3 DÍLČÍ ZHODNOCENÍ ZKOUŠEK NA BETONECH 

Použití vysokoteplotních popílků – u zkoušek čerstvého betonu se potvrdily předpoklady, které 

vycházely ze zkoušek na cementových pastách. Nejlepších výsledků dosahovaly čerstvé betony 

s použitím černouhelného popílku Dětmarovice, jehož náhrada za cement měla nejmenší vliv 

na změnu reologie betonu, a to i v čase. Podobně se projevoval, jako jediný, i hnědouhelný popílek 

z elektrárny Mělník. Z ostatních úletových vysokoteplotních popílků se projevoval na vlastnostech 

čerstvého betonu výrazně popílek z elektrárny Tušimice, u kterého se potvrdilo, že smísením frakcí 

z různých sekcí elektroodlučovačů dochází k razantnímu zlepšení křivky zrnitosti a tím i vlastností 

v čerstvém betonu. Na rozdíl od stavu, kdy jsou použity separátně popílky z jednotlivých sekcí 

nebo jejich nekontrolovatelný sesyp. 



DISERTAČNÍ PRÁCE  Ing. Tomáš Ťažký 

-129- 

Použití fluidních popílků – u zkoušek čerstvých betonů se potvrdily předpoklady změny 

konzistence – výrazné ztráty, která graduje v čase, což způsobuje zejména vysoký obsah volného 

CaO. Došlo i k potvrzení, že bez předvlhčení a nalezení optimální dávky superplastifikační přísady 

by bylo s tímto popílkem experimentálně pracovat téměř nemožné. U všech popílků došlo mletím 

ke zvýšení měrného povrchu, což mělo vliv na zhoršení konzistence betonu při použití stejné dávky 

záměsové vody. Tento jev se projevil i při míchání provzdušněného betonu C30/37;XF4;S3 

na zvýšení dávkování provzdušňující přísady a to až v řádu desítek procent. Do betonu s přídavkem 

fluidního popílku dávka provzdušňující přísady ještě výrazně vzrostla, a to až více než trojnásobně. 

Je to zřejmě způsobeno zejména zcela odlišným chemismem a mikrostrukturou zrna fluidního 

popílku a také mnohem nižší konzistencí namíchaného betonu, která byla na úrovni konzistence 

S2. 

Zkoušky ztvrdlého betonu – lze obecně konstatovat, že veškeré zkouškami stanovené pevnostní 

charakteristiky a hloubky průsaku tlakovou vodou u ztvrdlého betonu s příměsí mechanicky 

aktivovaného i neaktivovaného popílku se v čase výrazně zlepšují, což potvrzuje pucolánové 

vlastnosti všech zkoušených popílků. K nejvyšším nárůstům zmíněných vlastností dochází ve stáří 

mezi 60 a 90 dnem zkoušených betonů. Referenční beton, v jehož receptuře byl obsažen jako 

pojivo pouze portlandský cement dosahuje v porovnání s příměsí černouhelného i hnědouhelného 

vysokoteplotního úletového popílku vyšších pevnostních charakteristik po 7 a 28 dnech a následný 

nárůst pevností již není tak velký. V prvním měsíci hydratačního období vliv pucolanity popílků 

v zatvrdlém betonu je téměř zanedbatelný. Nejvyšších pevností dosahují betony s přídavkem 

fluidního popílku, což způsobuje zejména vysoký obsah CaO, který se účastní tvorby hydratačních 

produktů.  

U všech stanovení vlastností ztvrdlého betonu s přídavkem vysokoteplotního úletového popílku 

se prokázalo, že příměs černouhelného popílku z elektrárny Dětmarovice se projevuje 

v cementovém kompozitu pozitivně. Uspokojivých výsledků dosahují i betony s přídavkem 

hnědouhelného popílku z elektrárny Mělník, kdy např. pevnostní charakteristiky jsou jen 

o jednotky procent nižší. Mechanickou aktivací všech zkoušených popílků dochází ke zlepšení jeho 

fyzikálně–mechanických vlastností v čase. Nárůstem měrného povrchu dochází ke zvýšení jeho 

reaktivnosti a zrna popílku, které nejsou v betonu využita ke tvorbě hydratačních produktů, působí 

ve struktuře betonu jako mikroplnivo, které vytěsňuje mikropóry, čímž se stává celá mikrostruktura 

cementového kamene kompaktnější a tím odolnější proti vnějším vlivům. 

 

Mechanická aktivace mísením – zkoušený popílek z elektrárny Tušimice bez mechanické 

aktivace mísením frakcí přidaný do betonu nikterak zásadně nezlepšuje výsledné vlastnosti 

ztvrdlého betonu. Úpravou tohoto popílku mechanickou aktivací mísením z různých sekcí 

elektroodlučovačů dochází k výraznému zvýšení jeho kvality a tím i k vyšší efektivnosti využití 

této suroviny jako příměsi do betonu. Ke zlepšení jeho vlastností dochází zejména vytvořením 

optimální křivky zrnitosti tohoto popílku, dle ověřeného modelu mísení z odebíraných sekcí.  

U přídavku fluidního popílku lze obecně konstatovat, že se u každé zkoušené vlastnosti 

ztvrdlého betonu projevuje jeho vliv odlišně, na rozdíl od vysokoteplotních popílků. 

 

U vlastnosti odolnosti povrchu betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, 

stejně jako u zkoušky mrazuvzdornosti, se negativně projevuje jakýkoliv přídavek pucolánové 

látky, a to zejména v prvním měsíci hydratace. Jakmile dojde k nastartování reakce pucolánu, tyto 

vlastnost se zlepšují. Přídavek fluidního popílku tyto vlastnosti ještě zhoršuje, což ovlivňuje 

chemismus fluidu a hlavně obsah vyššího množství spalitelných látek, které korelují se zkouškou 
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ztráty žíháním. Aktivací fluidních popílků mletím dochází ke zlepšením výsledků této zkoušky 

ztvrdlého betonu, zřejmě z důvodu zvýšení reaktivnosti popílků, které jsou kvantitativně více 

spotřebovávány při tvorbě hydratačních produktů. 

 

Statický modul pružnosti v tlaku – přídavek pucolánových látek ovlivňuje i statický modul 

pružnosti betonu v tlaku. Byl stanoven na všech zkoušených betonech, i když u betonu pevnostní 

třídy C12/15 není tato vlastnost betonu požadována, protože beton je využíván hlavně jako 

podkladní a průhyby konstrukcí jsou zkoumány až na konstrukčních betonech. Zkoušen byl 

zejména z důvodu porovnání s normativním předpokladem a získání poznatků vlivu přidání 

pucolánových látek na vývoj statického modulu pružnosti v tlaku nízkopevnostních betonů. 

U všech zkoušených receptur s neupravenými i aktivovanými vysokoteplotními popílky došlo 

k potvrzení předpokladu, že u standardně navržených receptur betonu nedosahují hodnoty této 

zkoušky požadavkům normy ČSN ISO 1992-1:10 (EC 2 – Eurocode 2) [N32], podle které navrhují 

betonové konstrukce statici a projektanti. Tato norma vůbec nekoreluje dle mého názoru i názoru 

odborné technické veřejnosti s normou ČSN EN 206 + A1 [N1] a ani ČSN P 73 2404 [N2]. 

Z tohoto důvodu musel být Českou betonářskou společností vydán předpis TP 05 – Modul 

pružnosti betonu [N35], kdy tento požadavek musí být při objednávání a specifikování betonu 

definován dle tohoto předpisu. 

Přídavek fluidního popílku statický modul pružnosti v prvních 90 dnech zlepšuje, ale je 

otázkou, jak s možným nárůstem novotvarů se bude chovat v delším časovém horizontu. 

 

Nasákavost betonu – je s přídavkem všech zkoušených vysokoteplotních popílků vyšší než 

u referenční receptury, pouze u popílku z elektrárny Tušimice, který byl vytvořen standardním 

ověřeným poměrem mísení frakcí nasákavost klesla pod úroveň referenční receptury, což je zřejmě 

dáno vytěsněním mikrostruktury betonu cementového tmele betonu. Přídavek fluidního popílku 

zvyšuje nasákavost, což koresponduje s vyšším množství látek, které mají vyšší nasákavost. Mleté 

popílky nasákavost betonu nikterak pozitivně ani negativně neovlivňují. 

 

Smrštění betonu – výsledky zkoušek prokázaly, že smrštění prakticky koresponduje s mírou 

měrného povrchu přidaného popílku v receptuře. Hodnota smrštění betonu se zvyšuje s rostoucím 

měrným povrchem. Nejnižší hodnoty smrštění byly stanoveny u referenční receptury, u které se 

pohybovalo smrštění po 90 dnech okolo hodnoty 0,5 ‰, nejvyšší hodnoty vykazovaly betony 

s použitím mletých popílků v receptuře, kdy tato hodnota byla naměřena v intervalu 0,8 – 1 ‰. 

 

Odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí byla zkoumána po dobu 180 dnů. Vzorky byly 

uloženy v síranovém a kyselém agresivním prostředí. Pevnosti v tlaku a také v tahu za ohybu 

při přídavku vysokoteplotního popílku, i mletého, po celou dobu expozice rostly.  

Přídavek fluidního popílku znamenal nárůst pevností v tlaku a v tahu za ohybu v prvních 90 

dnech expozice. Při zkoušce po 180 dnech začaly u vzorků betonu tyto pevnosti již klesat, jak 

v síranovém, tak kyselém prostředí. Značí to výrazně nižší trvanlivost betonu čase. 

 

14  HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH ASPEKTŮ 

V dnešní době je ve stavebnictví velký důraz kladen na environmentální „čistotu“ staveb. Jedná 

se o to, aby stavby co nejvíce využívaly druhotných surovin a hlavně, aby při ukončení životnosti 

tyto stavby mohly být opět recyklovány. 
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Tento přístup by měl snížit ekonomické náklady na stavbu, to ale nekoresponduje s potřebami 

výrobců stavebních hmot na zvyšování tržeb. 

14.1 HLAVNÍ DOPAD VYUŽITÍ POPÍLKU V BETONU 

V rámci využití popílku v betonech jsou dopady dvojího druhu: 

a) Prodloužení životnosti staveb díky snížení exotermní reakce cementu a vody 

b) Výrazné snížení emisí CO2 do ovzduší 

14.1.1 Prodloužení životnosti staveb 

Bylo zkoumáno prodloužení životnosti staveb díky snížení exotermní reakce cementu a vody. 

Byl vytvořeno parametrický 1D model, který vychází ze známých parametrů betonu: 

- Objemová hmotnost ρ – 2500 kg/m3; 

- Tepelná vodivost betonu λ – 1,7 W.m-1.K-1; 

- Měrná tepelná kapacita betonu cV – 870 J.kg-1.K-1 

a byl nadefinován hydratační model. 

 

Byl zvolen požadavek na znázornění rozdílu ve vnitřních teplotách betonu při nulovém a 55 % 

použité popílku. Výsledné teploty jsou u receptury pouze s CEM I 42,5 R – 75 °C a při použití 

substituce 55 % popílku 44 °C. 

 

 

Obr. 40: Parametrický 1D model vývinu hydratačních teplot 

 

Z uvedeného modelu jednoznačně vyplývá, že když popílek do betonu nebude požit, je teplota 

tak vysoká, že se uvnitř masivnější konstrukce (0,4 – 4,0 m) vyvine taková teplota, že dochází 
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k vytváření mikrotrhlin, které se postupem času (a počasí) propojí až s povrchovými vrstvami a 

beton degraduje. 

14.1.2 Snížení emisí CO2 do ovzduší 

Pokud by se nahradilo pouze 15 % cementu v betonech popílkem, pak to přináší nejen výrazné 

ekonomické úspory, ale zejména i obrovské environmentální dopady. 

V České republice se za rok vyprodukuje kolem 7.000.000 m3 transportbetonu.  Kdyby se 

nahradilo 15 % cementu popílkem, tak to jen na emisích ušetří ročně přibližně 250.000 tun emisí 

CO2. Celková roční produkce betonu v České republice je cca 9.000.000 m3. 

 

Emise na výrobu 1 t cementu je přibližně 0,72 t CO2. Aktuální cena emisní povolenky je 

26,50 EUR (cca 685 Kč). Přibližná výroba betonu v České republice je 9.000.000 m3 a produkce 

cementu cca 3.150.000 t. Byl proveden výpočet dopadů při samotné výrobě cementu při substituci 

20 % cementu popílkem. Není zde zahrnuta těžba, doprava, drcení a mletí vápence pro vypalování 

slínku, což by přineslo nejen snížení emisí CO2, ale rovněž obrovské snížení produkce polétavého 

prachu.  

 

Emise na 1 t cementu t 0,72 

Cena emisní povolenky EUR 26,50 

Roční objem betonu v ČR m3 9.000.000 

Roční produkce cementu v 

ČR 
t 3.150.000 

Substituce 20 % CEM x POP t 630.000 

Úspora CO2 ekologie t/rok 453.600 

Úspora CO2 ekonomie EUR/rok 12.020.400 

Úspora CO2 ekonomie Kč/rok (kurz Kč/EUR – 25,85 Kč) 310.727.340 

Tab. 58: Úspora cementu a emisí CO2 v ČR při výrobě betonu s popílkem 

 

Dále byl proveden výpočet náhrady vápna za fluidní popílek, kdy je uveden pouze výpočet za 

společnost ČEZ, a.s. (nelze stanovit dopady na celé české stavebnictví z důvodu nedostatku dat). 

Jedná se znovu pouze o přímou výrobu, bez těžby, dopravy a drcení nebo mletí vápence. 

 

Emise na 1 t vápna t 0,6 

Cena emisní povolenky EUR 26,50 

Roční objem stabilizace ČEZ t 5.720.000 

Substituce 2% vápna t 114.400 

Úspora CO2 ekologie t/rok 68.640 

Úspora CO2 ekonomie EUR/rok 1.818.960 

Úspora CO2 ekonomie Kč/rok (kurz Kč/EUR – 25,85 Kč) 47.020.116 

Tab. 59: Úspora vápna a emisí CO2 v ČR při využití popílku do stabilizací podkladů 

 

Další výpočet simuluje konkrétní případ při využití fluidního popílku při stavbě rychlostní 

komunikace – dálnice D6. Bylo zvoleno 50 kg vápna popílku do m3 zeminy aktivní zóny (reálná 

hodnota). 
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Emise na 1 t vápna t 0,6 

Cena emisní povolenky EUR 26,50 

Vápna na 1 m3 zeminy t 0,05 

Délka dálnice D6 km 40 

Stabilizační vrstva m 0,75 

Zemina ke stabilizaci m3 750.000 

Objem vápna t 37.500 

Úspora CO2 ekologie t 22.500 

Úspora CO2 ekonomie EUR/rok 596.250 

Úspora CO2 ekonomie Kč/rok (kurz Kč/EUR – 25,85 Kč) 15.413.062 

Tab. 60: Konkrétní případ úspory vápna a emisí CO2 – úsek dálnice D6 

14.2 ENERGETICKÉ BILANCE MLETÍ POPÍLKU 

Popílek byl mlet v cementářském mlýnici společnosti CEMEX Czech Republic s.r.o. – závod 

mlýnice Dětmarovice, která dlouhodobě emituje na trh různé cementářské produkty – mnohé druhy 

cementů, mletou strusku, mletý křemičitý písek pro výrobu plynosilikátů, mletý směsný produkt 

popílku a strusky zejména pro rakouský trh a výrobu plynosilikátů a i mleté popílky, které se znovu 

používají do výroby plynosilikátů a pro mnoho interních zkoušek společnosti CEMEX. 

Mlýnice je složena ze 2 typů mlýnu a to: 

1) Předemlívací kotoučový mlýn Pfeiffer MPS 2500BC s hlavním pohonem 800 kW a 

ventilátorem 400 kW, 

2) Finální kulovým jednokomorovým mlýnem Polysius TM-C-S 3,2 x 9,0 v otevřeném okruhu 

s jednotnou náplní 60 t koulí průměru 15 mm a s hlavním pohonem 800 kW. 

 

Na denní bázi jsou vyhodnocovány energetické náročnosti mletí, které je velmi finančně 

náročné a hledají se technologické možnosti snížení těchto energií. Hlavní přínos na redukci 

energetické náročnosti mají intenzifikátory mletí, které jsou v podobě aerosolu vstřikovány 

do mleté směsi a v některých případech snižují spotřebu elektrické energie až o 30 %. 

 

V současné době je na trhu velký nedostatek klasické vysokoteplotního popílku, který je 

zachytáván na elektrostatických odlučovačích, splňujícího normu a hygienické aspekty 

pro přidávání do betonu, a hlavně majícího předpokládanou granulometrii. Tyto popílky jsou 

na českém trhu velmi tvrdě soutěženy a ceny, zejména v letním období inklinují i k 700 Kč/t 

popílku, což už mnoho společností přehodnocuje, zda je stále využití tohoto produktu ekonomicky 

rentabilní, a proto v letních obdobích přechází na využití receptur betonu s jemně mletým 

vápencem, kamenným fillerem, atd. 

 

V tepelných elektrárnách je ale stále dostatek popílku, který je zachytáván na mechanických 

odlučovačích a má granulometricky vysoký podíl velkých zrn a není tak zcela vhodné bez úpravy 

jej používat do betonu, i když má v podstatě zcela stejné mineralogické složení. Právě tento 

granulometricky nevhodný popílek je využíván na mletí a jeho cena s pohybuje v jednotkách či 

maximálně v desítkách korun českých.  

Bohužel pro tepelné elektrárny je popílek zachycený na mechanických separátorech spíše 

odpadní surovinou, proto ho po oklepání z odlučovačů okamžitě skrápí vodou a transport 

do příslušné mlýnice tak probíhá na klasických nákladních vozidlech s korbou. Proto kromě 
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spotřeby elektrické energie na mletí je nutno započíst i energie, v mém případě spotřebu zemního 

plynu, na jeho vysušení.  

Spotřeba zemního plynu na vysušení 1 tuny takového popílku je 4 m3. 

 

Žádná v praxi používaná mlýnice nemá vyhodnocení finančních nákladů na časovou jednotku 

mletí, což uvádí některé odborné práce a teze, které vychází pouze z doby mletí popílku 

v laboratorním prostředí a následném odhadu spotřeby energií na 1 minutu mletí (15, 30, 45 min, 

atd.). Bohužel takto prakticky nelze vyhodnotit žádný ukazatel, protože doba je zcela variabilní 

nejen podle mineralogického složení materiálu, ale zejména podle veškerých okrajových parametrů 

vstupní suroviny a hlavně, mlýn je kontinuální zařízení. Z tohoto důvodu všechny cementárny 

melou podle zůstatků na sítech a nedostatečně rozemletý materiál zůstává v mlýnu déle. 

Rozhodujícím faktorem je zejména zůstatek na sítě 45 µm, který se pohybuje u různých produktů 

mezi 7–10 %.  Všechny tyto hodnoty jsou softwarově hlídány a operátor mletí je povinen je 

kontrolovat. Denně je několikrát pomocí laserového granulometru kontrolována celková zrnitost a 

kontrolován měrný povrch dle Blaina.  

Dále se vyhodnocuje výsledný hodinový výkon mlýnu v tunách daného produktu. 

 

Prakticky nejméně energeticky náročným produktem na mletí je portlandský cement CEM I 

42,5 R, který je mlet s cílem zůstatku na sítě 45 µm cca 9 %. 

Popílek, případně směsný produkt popílku a vysokopecní ocelárenské strusky v poměru 2:1 

(obchodní název RS2, příp. ReadySlag nebo AdiMix – podle trhu či země dodání) je mlet s cílem 

zůstatku na sítě 45 µm cca 8 %. 

Energetická náročnost mletí klasického vysokoteplotního popílku vhodného do betonu je 

nejnižší, protože je zcela vynecháno mletí v první předemlívacím mlýně a je mlet až ve finálním 

kulovém mlýně. 

 

Produkt Energetická náročnost [kWh/t] Výkon [t/h] 

CEM I 42,5 R 35,2 60 

CEM II A/S 42,5 R 41,1 55 

CEM III /S 32,5 N – LH/SR 46,2 50 

Mletá granulovaná vysokopecní struska 

(MGVS) 

41,8 50 

Popílek z mech. odlučovačů nebo fluidní 52,0 42 

Popílek z elektroodlučovačů 28,5 45 

Směsný produkt popílek/MGVS 2:1 46,7 45 

Tab. 61: Energetická náročnost mletí různých cementářských produktů 
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Graf 54: Energetická náročnost a hodinový výkon mletí cementářských produktů 

Ze získaných dat lze vyvodit, že jednoznačně nejméně náročným a zároveň kapacitně 

nejvýkonějším produktem je klasický portlandský cementu CEM I 42,5 R nejvíce energeticky 

náročné a zároveň s nejmenší kapacitou jsou popílkové produkty, kdy ještě k samotnému popílku 

vstupuje faktor vysoušení a spotřeby zemního plynu. 

 

14.3 PRODUKCE CO2 PŘI VÝROBĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE 

Dle dat společnosti ČEZ, které jsou jediné dostupné, je cílem společnosti do roku 2050 uzavřít 

veškeré uhelné tepelné elektrárny, které v současné době představují 45 % kapacity a 39 % objemu 

výroby. Tyto elektrárny jsou i méně výnosně a nepředstavují více než 20 % tržeb. V roce 2016 byla 

kapacita uhelných elektráren 7,8 GW a do roku 2025 se má snížit o polovinu na 3,8 GW a následně 

do roku 2035 na 2,5 GW. Z tohoto vyplývá, že cílem do roku 2030 je snížení emisí skleníkového 

plynu CO2 o 30 % ve srovnání s rokem 2018 a tím snížit intensitu emisí pod 300 g/kWh.  

ČEZ se zavázal k uhlíkové neutralitě do roku 2050. [5] 
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Graf 55: Instalovaný výkon uhelných elektráren v ČR [5] 

Z výše uvedeného předpokladu zavírání uhelných elektráren dojde zákonitě i ke snížení celkové 

instalovaného výkonu. 

 

Z uvedené emise CO2 jednotlivých zdrojů lze dopočítat průměrnou emisi CO2 na jednu 

vyrobenou kWh. 

 

Lokalita CO2/kWh [g]   

EHO 129 částečně biomasa 

EPO 547 částečně biomasa 

EPC 2 356 plyn 

EGT 428 teplárna 

TETR 506 teplárna 

TDK 542 teplárna 

EME 2 699 elektrárna 

ELE 3 731 elektrárna 

ELE 4 765 elektrárna 

EDĚ 826 elektrárna 

EPR 2 826 elektrárna 

ETU 2 833 elektrárna 

EPR 1 909 elektrárna 

EPC 948 elektrárna 

EME 3 974 elektrárna 

Tab. 62: Emise CO2 jednotlivých tepelných elektráren a tepláren [5] 
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Graf 56: Emise CO2 na vyrobenou kWh v jednotlivých elektrárnách a teplárnách [5] 

 

Graf 57: Očekávaný vývoj instalované kapacity elektráren [5] 

Dle uvedeného grafu jde vidět, že dochází k poklesu emisí CO2 na vyrobenou MWh. 

 

Průměrná emisní hodnota CO2 na vyrobenou MWh všech elektráren v roce 2020 vychází cca 

0,36 t. 
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Produkt 

Energetická 

náročnost 

[kWh/t] 

Emise CO2 

[kg/kWh] 

Cena silové 

energie 

[Kč/kWh]  

Celkové 

emise 

CO2  

[kg/t] 

Cena 

energií 

[Kč/t] 

CEM I 42,5 R 35,2 0,36 1,36 12,67 47,87 

CEM II A/S 42,5 R 41,1 0,36 1,36 14,80 55,90 

CEM III /S 32,5 N – LH/SR 46,2 0,36 1,36 16,63 62,83 

Mletá granulovaná 

vysokopecní struska (MGVS) 

41,8 0,36 1,36 15,05 56,85 

Popílek z mech. odlučovačů 

nebo fluidní 

52,0 0,36 1,36 18,72 70,72 

Popílek z elektroodlučovačů 28,5 0,36 1,36 10,26 38,76 

Směsný produkt 

popílek/MGVS 2:1 

46,7 0,36 1,36 16,81 63,51 

Tab. 63: Kalkulace množství emisí CO2 a ceny silové energie na vyrobenou t produktu 

 

 

Graf 58: Kalkulace množství emisí CO2 a ceny silové energie na vyrobenou tunu cementářských produktů 

K energiím u mletého popílku z mechanických separátorů je nutné připočítat cenu 4 m3 zemního 

plynu potřebného na vysušení popílku před mletím. Cena zemního plynu je cca 8 Kč/m3. Tzn. je 

potřeba k ceně mletí tohoto popílku připočíst 32 Kč. Konečná cena energií je potom 102,72 Kč/t 

mletého popílku. 

14.4 NÁROČNOST ZKOUŠENÝCH BETONŮ NA EMISE CO2 

U všech betonů nejsou uvažovány emise na výrobu jiných vstupních surovin, než je cement a 

mletý popílek. Vycházím z předpokladu, že u všech receptur budou tyto hodnoty konstantní a 

nebudou vytvářet žádnou zásadní diferenci. 
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Tab. 64: Kalkulace emisí CO2 ve zkoušených betonech 

 

 

Graf 59: Emise CO2 ve zkoušených recepturách betonu 

 

Receptura 

CEM I 

42,5 R 

Prachovice 

popílek 

Energetická 

náročnost 

CEM I 42,5 

R 

Popílek 

Energetic

ká 

náročnost 

mletý 

popílek 

Energetická 

náročnost 

beton 

Emise 

CO2 

Celkové 

emise 

CO2 

beton 

[kg/m3] [kg/m3] [kWh/t] [kg/m3] [kWh/t] [kWh/m3] [kg/kWh] [kg/m3] 

C12/15;X

0;S3;Dma

x16mm - 

náhrada 

30% 

CEM x 

POP 

Ref. 180 0 35,2 0 52,0 6,34 0,36 2,28 

mletý 

POP 
126 54 35,2 54 52,0 7,24 0,36 2,61 

C25/30;X

C4;XD3;

XA2;S3; 

Dmax16

mm - 

náhrada 

25% 

CEM x 

POP 

    

Ref. 375 0 35,2 0 52,0 13,20 0,36 4,75 

mletý 

POP 
281 94 35,2 94 52,0 14,78 0,36 5,32 

C30/37;X

F4;S3; 

Dmax16

mm - 

náhrada 

20% 

CEM x 

POP 

    

Ref. 405 0 35,2 0 52,0 14,26 0,36 5,13 

mletý 

POP 
324 81 35,2 81 52,0 15,62 0,36 5,62 
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14.5 EKONOMIE EMISÍ CO2 ZKOUŠENÝCH BETONŮ 

U všech betonů nejsou uvažovány ceny emisí na výrobu jiných vstupních surovin, než je cement 

a mletý popílek. Vycházím z předpokladu, že u všech receptur budou tyto hodnoty konstantní a 

nebudou vytvářet žádnou zásadní diferenci. 

 

Receptura 

celkové 

emise 

CO2 

beton 

jednotková 

cena 

emisní 

povolenky 

jednotková 

cena emisí 

CO2 v 

betonu 

předpokl. 

roční 

výroba 

betonu 

předpokl. 

roční cena 

emisí CO2 

v betonu 

[kg/m3] 

[Kč/kg] 

(kurz 

Kč/EUR – 

25,85 Kč) 

[Kč/m3] [tis. m3] [tis. Kč] 

C12/15;X0;S3;Dmax16mm 

– náhr. 30% CEM x POP 

Ref. 2,28 0,685 1,562 1500 2344 

mletý 

popílek 2,61 0,685 1,786 1500 2679 

C25/30;XC4;XD3;XA2;S3; 

Dmax16mm – náhr. 25% 

CEM x POP 

  

Ref. 4,75 0,685 3,255 2500 8138 

mletý 

popílek 5,32 0,685 3,645 2500 9111 

C30/37;XF4;S3; 

Dmax16mm – náhr. 20% 

CEM x POP 

  

Ref. 5,13 0,685 3,516 400 1406 

mletý 

popílek 5,62 0,685 3,851 400 1540 

Tab. 65: Jednotkové a roční ceny emisí CO2 ve zkoušených recepturách betonu 

 

 

Graf 60: Jednotkové a předpokládané roční ceny emisí CO2 ve zkoušených recepturách betonu 
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14.6 EKONOMIE UŽITÍ RECEPTUR NA BETONÁRNĚ - MOP 

Uvažovaná betonárna, ke které se vztahují veškeré cenové kalkulace se nachází v severozápadní 

části Moravy, aby byla rozumná dostupnost veškerých používaných surovin s roční produkcí 

betonu cca 35 tis. m3, kdy složení výroby je vztaženo na reálná data a produkce čítá cca 7 tis. m3 

betonu pevnostní třídy C12/15 a nižší, cca 12 tis. m3 betonu pevnostní třídy C25/30 a cca 2 tis. m3 

betonu C30/37;XF4. Tzn. budeme uvažovat 21 tis. m3 vyrobeného betonu, což je 60 % produkce 

dané betonárny. Nehodnocených 40 % výroby zahrnuje pevnostní třídu C20/25, speciální betony, 

do kterých nelze požít popílek (vsypové podlahy a další speciální konstrukce), vyšší pevnostní třídy 

a ostatní vyráběné produkty jako stabilizace, cementové mazaniny, atd. Cena popílku je uvažována 

jako průměrná, tudíž jednotná, protože v reálné výrobě je nasmlouváno více zdrojů surovin a jsou 

užívány ty, které jsou v danou dobu na trhu dostupné a jejich pořadí je určeno dle kvalitativních 

parametrů a nákupní ceny.  

Všechny ceny betonu jsou vztaženy na receptury s popílkem Dětmarovice a u mletého popílku 

je uvažována cena 130 Kč/t vyrobeného popílku, a to jak mechanicky aktivovaného mletím, tak i 

fluidního (bylo uvažováno mletí popílku z mechanických separátorů, který se kupuje za cenu 

jednotek korun a fluidního popílku, který je v současné době téměř bezcenný a je prodáván pouze 

za cenu odvozu nebo je za jeho odběr dokonce placeno. K této ceně je připočten transport v 

hodnotě 150 Kč/t. Tzn. celková cena upraveného popílku je 280 Kč/t. S recepturami, potažmo 

cenami neupraveného fluidního popílku nebylo počítáno, protože se v praxi ověřilo, že bez úpravy 

nelze s tímto popílkem pracovat. 



 

 

 

 

 

 

Tab. 66: Výpočet konkrétních materiálových nákladů zkoušených receptur betonu 

 

Beton Receptura 

CEM I 42,5 

R 

Prachovice 

Cena Popílek Cena 
0/4 

Čeperka 
Cena 

4/8 

Čeperka 
Cena 

8/16 

Čeperka 
Cena 

CX 

Isoflex 

833 

Cena 
ReadyAir 

L300 
Cena 

Materiálové 

náklady 

[kg/m3] 

[Kč/t] 

[kg/m3] 

[Kč/t] 

[kg/m3] 

[Kč/t] 

[kg/m3] 

[Kč/t] 

[kg/m3] 

[Kč/t] 

[kg/m3] 

[Kč/t] 

[kg/m3] 

[Kč/t] 

[Kč/m3] 
2150 325 240 330 340 35 20 

 280      

[Kč/m3] [Kč/m3] [Kč/m3] [Kč/m3] [Kč/m3] [Kč/kg] [Kč/kg] 

C12/15 

Ref. 180 387,0 0 0,0 975 234,0 180 59,4 750 255,0 1,08 37,8 0 0,0 973,2 

POP 126 270,9 54 17,6 953 228,7 180 59,4 750 255,0 0,87 30,5 0 0,0 862,0 

mletý POP 126 270,9 54 15,1 964 231,4 180 59,4 750 255,0 0,87 30,5 0 0,0 862,2 

C25/30 

Ref. 375 806,3 0 0,0 770 184,8 160 52,8 850 289,0 2,81 98,4 0 0,0 1431,2 

POP 281 604,2 94 30,6 733 175,9 160 52,8 850 289,0 2,34 81,9 0 0,0 1234,3 

mletý POP 281 604,2 94 26,3 751 180,2 160 52,8 850 289,0 2,34 81,9 0 0,0 1234,4 

C30/37;XF4 

Ref. 405 870,8 0 0,0 720 172,8 150 49,5 795 270,3 3,24 113,4 0,45 9,0 1486,2 

POP 324 696,6 81 26,3 695 166,8 150 49,5 795 270,3 2,81 98,4 0,40 8,0 1316,3 

mletý POP 324 696,6 81 22,7 710 170,4 150 49,5 795 270,3 2,81 98,4 0,60 12,0 1320,4 

D
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Graf 61: Materiálové náklady zkoušených receptur betonu 

Variační OCF Ref. POP mletý POP 

objem vyrobeného betonu [m3] 21000 21000 21000 

průměrná prodejní cena [Kč/m3] 1600 1600 1600 

cena prodaného betonu [Kč] 33600000 33600000 33600000 

variabilní náklady jednotkové   

cement [Kč] 672,65 501,87 501,87 

frakce 0/4 [Kč] 200,06 192,65 196,34 

hrubé kamenivo [Kč] 330,57 330,57 330,57 

popílek [Kč] 0 25,81 22,24 

přísady [Kč] 80,46 67,08 67,08 

materiálové náklady [Kč] 1283,74 1117,98 1118,1 

  

Spread  [Kč] 316,26 482,02 481,9 

  

variabilní náklady absolutní   

cement [Kč] 14125650 10539270 10539270 

frakce 0/4 [Kč] 4201260 4045650 4123140 

hrubé kamenivo [Kč] 6941970 6941970 6941970 

popílek [Kč] 0 542010 467040 

přísady [Kč] 1689660 1408680 1408680 

materiálové náklady [Kč] 26958540 23477580 23480100 

  

Kontribuční marže (průběžná) [Kč] 6641460 10122420 10119900 

Kontribuční marže  [%] 19,77 30,13 30,12 

  

Fixní náklady [Kč] 110 110 110 

  

MOP [Kč] 4331460 7812420 7809900 

MOP [%] 12,89 23,25 23,24 

Tab. 67: Výpočet ekonomických ukazatelů na modelovém závodě 
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Graf 62: MOP modelového závodu 

Emise na 1 t cementu t 0,72 

Cena emisní povolenky EUR 26,50 

Roční objem zkoumaného betonu na betonárně m3 21.000 

Spotřeba cementu ve zkoumaném betonu na 

betonárně 

t 6.570 

Substituce CEM x POP t 1.668 

Úspora CO2 ekologie t/rok 1.201 

Úspora CO2 ekonomie EUR/rok 31.825 

Úspora CO2 ekonomie Kč/rok (kurz Kč/EUR – 25,85 

Kč) 

822.676 

Tab. 68: Úspora cementu a CO2 při využití popílků na modelovém závodě 

 

V případě, že k výsledku MOPu připočteme částku za úsporu CO2, tak zisk betonárny 

v porovnání s referenčním betonem zásadně vzroste na hodnotu 25,69 %, což je navýšení zisku 

o 10,5 %. Tento faktor zásadně ovlivňuje neustále navyšující se produkci směsných cementů, kde 

lze tuto skutečnost reálně promítnout do ekonomiky cementárny z důvodu úspory emisních 

povolenek, kdy ušetřené povolenky lze s úspěchem zobchodovat na trhu. 

14.7 SWOT ANALÝZA 

SWOT analýza byla provedena na reálně společnosti dodávající beton a cementářské produkty 

na český a světový trh, která patři k světově i v ČR k nejsilnějším společnostem. Tato analýza by 

měla potvrdit nebo vyvrátit účelnost hledání méně náročných produktů na emise skleníkových 

plynů a zvyšování ekologičnosti výroby s ohledem na tržní prostředí. 

14.7.1 Silné a slabé stránky firmy 

Úspěšné definování silných a slabých stránek podniku je vázáno na znalost jeho vnitřního 

prostředí. Byly identifikovány nejdůležitější faktory, které mohou v budoucnu významně pozitivně 

či negativně ovlivnit prosperitu podniku. Tyto faktory byly ohodnoceny dle jejich závažnosti a 

výkonnosti a následně znázorněny do matice. 
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Silné stránky: 

1. Dobré jméno firmy – za velmi dlouhou dobu působení jak na mezinárodním, tak i 

na českém, trhu se firmě CEMEX podařilo získat a udržet dobrou pověst 

u potenciálních i stálých zákazníků, a to především díky spolehlivosti, logistice, vysoké 

kvality dodávaných produktů, která se odvíjí od důrazu na inovace produktů a hledání 

nových směrů, 

2. Technologická a technická vyspělost – firma využívá moderní výrobní zařízení a 

technologické postupy, které umožňují vysokou kvalitu výroby. Díky silnému 

technologickému zázemí neustále rozšiřuje své produktové řady a snaží se tak získat 

větší podíl na lokálních trzích,  

3. Portfolio výrobků a služeb – firma je schopna nabídnout svým zákazníkům velmi 

vysokou škálu produktů včetně souvisejících služeb a disponuje technologickým 

zázemím pro výrobu speciálních produktů a nových typů betonů s využitím např. i 

sekundárních surovin nebo modifikovaných surovin, 

4. Ekologické hledisko – CEMEX se neustále snaží tento faktor zlepšovat dle svého hesla 

– budovat lepší budoucnost, zejména udržitelnou budoucnost, která je velmi úzce 

spojena s produkty s nízkouhlíkovou stopou až produkty s nulovou stopou CO2, což je 

v očích investorů hlavní aspekt k udržení předního místa ve výrobě stavebních hmot 

s ohledem na zmírnění změny klimatu. Tento produkt nese ve firmě patentovaný název 

Vertua®. Produkce Vertua® souvisí s inovativním řešením založenému 

na geopolymerech vyvinutých interním technologickým týmem, tím se sníží emise 

uhlíku až o 70 %, aniž by došlo ke snížení výkonu konkrétního technického zařízení. 

Začátkem roku 2020 byl definován jeden z hlavních cílů společnosti, což je snížit čisté 

specifické emise CO2 na tunu cementových výrobků do roku 2030 o 35 %. Je tedy první 

společností v tomto odvětví, která si stanovila cíl snížit alespoň 55 % emisí CO2 

ze svých provozů v Evropě do roku 2030, 

5. Osobnosti vedoucích pracovníků – v čele společnosti stojí tým vysoce zkušených 

pracovníků, kteří splňují osobní i odborné předpoklady pro řídící funkce. Díky 

soustavnému a komplexnímu systému vzdělávaní lidí ve společnosti jsou kvality těchto 

pracovníků i nadále rozvíjeny a rozšiřovány v souladu s požadavky trhu, 

6. Kvalifikovaná pracovní síla – zaměstnanci společnosti jsou velmi pečlivě vybíraní HR 

oddělením (personálním), zaškolováni a dále průběžně vzděláváni, aby byli schopni se 

dobře orientovat na rozvíjejícím se trhu, vhodně společnost reprezentovat a přispívat 

k jejímu dalšímu rozvoji, 

7. Kapitálová provázanost – CEMEX Czech Republic, s.r.o. je součástí silné nadnárodní 

skupiny a má přístup k zahraničnímu know-how, mimo jiné také čerpá výhody plynoucí 

ze synergického efektu provádění určitých činností, 

8. Známé a jednotné koncernové logo (uniformita) – společnost CEMEX využívá logo a 

barvy, které jsou společné pro všechny součásti koncernu. Tento jednotný znak činí 

společnost velmi snadno identifikovatelnou pro zákazníky a symbolizuje svému okolí 

sílu a stabilitu velké nadnárodní společnosti, 

9. Tržní podíl – za silnou stránku lze považovat i velmi silný podíl na českém trhu, kdy se 

dělí o přední příčku se společností HeidelbergCement. 
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Slabé stránky: 

10. Finanční stabilita – v roce 2020 se společnost CEMEX pohybuje na ratingu BB-, což 

stěžuje investice do nových projektů, z důvodu velmi vysokého úroku při půjčení 

od bankovních společností. Všechny investice musí být velmi detailně komunikovány a 

odsouhlaseny s investory, kteří zejména dbají na krátkou návratnost vložených 

prostředků a trvalou udržitelnost, proto je ve společnosti vyvíjen tlak na environmetální 

hledisko a rychlé zavedení produktů s nulovou uhlíkovou stopou, 

11. Kapitálová provázanost – kapitálovou provázanost lze současně považovat i jako 

slabinu společnosti, a to z důvodu omezení lokálních tržních rozhodovacích pravomocí 

v případě nákladnějších investic, zásadních organizačních změn apod. Tato rozhodnutí 

podléhají schválení ze strany mateřské společnosti, což má také za následek sníženou 

flexibilitu podniku a celkově pomalejší reakce na změnu tržního prostředí. Projevuje se 

i zatížení zvýšenými náklady na back office, 

12. Výrobní systém – nově implementovaný výrobní systém se doposud nepodařilo uvést 

do bezproblémového užívání a je příčinou zhoršené komunikace mezi jednotlivými 

odděleními a závody, ale také s flexibilitou dodávek zákazníkům, 

13. Slabší marketingová komunikace – společnost spoléhá zejména na sílu své značky a 

není zcela vytvořena cílená komunikační strategie všech divizí ve směru k zákazníkovi. 

Tento nedostatek se snaží společnost urychleně řešit digitalizací veškerých procesů 

do uceleného softwarového řešení CEMEX Go®. 

14. Slabší marketingová prezentace – společnost soustředí svou pozornost a úsilí zejména 

na úspěchy ve výrobní oblasti a obchodu. Je vytvořen tým marketingových specialistů, 

ale chybí prezentace na odborných konferencích, publikační činnost a tím prezentování 

velmi silných technologických stránek společnosti odborné veřejnosti. 

 

Matice závažnost/výkonnost 

 

 Nízká výkonnost Vysoká výkonnost 

Vysoká závažnost 
Posílit – 10, 12 

Udržet pozici – 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 

Nízká závažnost Nevýznamné – 11, 13, 14 Zvážit úsilí 

Tab. 69: Stanovení matice závažnost/výkonnost 

14.7.2 Příležitosti a ohrožení 

Obdobně jako u silných a slabých stránek je provedeno třídění faktorů dle stanovených kritérií a 

zobrazeno pomocí matic. 

 

Příležitosti: 

1. Vývoj produktů s nulovou uhlíkovou stopou – díky světovému tlaku společnosti na 

snižování emisí skleníkových plynů se otevírá možnost zavádění nových produktů 

s nižší či žádnou uhlíkovou stopu, což souvisí i se zpracováním a úpravou sekundárních 

surovin, 

2. Zhoršování kvality životního prostředí a klimatu – tento negativní jev poskytuje 

příležitost se více uplatnit a zviditelnit díky své ekologické výrobě a nakládání 

s odpadními surovinami, 



DISERTAČNÍ PRÁCE   Ing. Tomáš Ťažký 

-147- 

3. Vývoj v oblasti techniky a technologie – vývojové trendy směřují ke zvýšení 

hospodárnosti a kvality výsledné produkce, 

4. Rostoucí vzdělanost obyvatelstva – v posledních dvou dekádách dochází ke změně 

vzdělanostní struktury obyvatelstva. Význam vzdělání roste, zvyšuje se počet 

vysokoškolsky vzdělaných obyvatel a lidí se základním vzděláním naopak ubývá. 

Ve spojení s nerovnováhou na trhu práce vede tento trend k tomu, že jsou na určitá 

pracovní místa zařazování pracovníci s vyšší kvalifikací, než je vyžadováno, což je 

z firemního hlediska velmi pozitivní skutečnost, 

5. Omezený konkurenční trh – trh s betonem a cementářskými produkty je ovládán 

několika velkovýrobci, kteří jsou svou silou schopni účinně eliminovat množství 

menších tržních konkurentů. Konkurence na tomto segmentu trhu je prakticky stabilní a 

všichni konkurenti se na trhu navzájem dobře znají, což pro všechny společnosti 

znamená příležitost zesilovat svůj podíl na trhu s méně překážkami, 

6. Školící centra – existence specializovaných školících center umožnuje společnosti 

vyslat své zaměstnance na vzdělávací kurzy a odborná školení, jejíž cílem je zvýšit 

nebo prohloubit jejich kvalifikaci. Společnosti již nemusí tato školení zcela samy 

zajišťovat, 

7. Trendy na průmyslovém trhu – v současné době stále nabývá spolupráce mezi 

dodavatelem a jeho odběrateli nových rozměrů. Vzájemné vztahy se stávají těsnější, 

dlouhodobější a také pro obě strany výhodnější. Výrobou a distribucí se stále častěji 

prolínají systémy JIT (Just-in-time), TQM (Total Quality Management), aj., které jsou 

dokonalou spoluprací obou stran přímo podmíněny. 

 

Matice příležitostí 

 

 
Pravděpodobnost úspěchu 

Vysoká Nízká 

Vysoká příležitost 
Výborná příležitost – 1, 2, 3, 

5, 7 

Obtížně realizovatelná 

příležitost 

Nízká příležitost 
Málo atraktivní příležitost – 

4, 6 
Nevýznamná příležitost 

Tab. 70: Stanovení matice příležitostí 

Ohrožení: 

1. Ekonomická recese a pokles výroby – růst ekonomiky prakticky všech průmyslových 

odvětví byl silně poznamenán celosvětovou virovou pandemií SARS-CoV-2, který 

způsobuje onemocnění COVID-19. Tato pandemie prakticky v již dvou vlnách 

paralyzovala světový trh a vytváří mnoho investorských nejistot a má za následek 

odkládání investičních pobídek a projektů. Tento stav bude trvat minimálně do doby 

nalezení účinné vakcíny na toto onemocnění. Další pravděpodobné vlny této pandemie 

budou dále prohlubovat ekonomický pokles trhu a znamenat delší dobu pro nastartování 

ekonomiky, 

2. Aktivity konkurenčních společností – konkurenčních společností v této oblasti přibývá 

jen opravdu velmi omezeně, ale přesto jsou společnosti nuceny mezi sebou svádět tvrdý 

boj o konečného zákazníka. Někteří konkurenti se snaží zákazníky oslovit hlavně nižší 

cenou, jiní kladou důraz na marketingovou komunikaci nebo na technologickou 
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vyspělost produkce a kvalitu výroby. Společným cílem všech konkurenčních firem je 

získat zákazníky na svou stranu. 

3. Změny legislativy – neustále změny v právním systému mohou jakoukoliv firmu rovněž 

ohrozit. Každá společnost se musí neustále zabývat jejich sledováním, aby se ubránila 

případným potížím a sankčním opatřením, 

4. Rostoucí síla zákazníka – velké odběratelské firmy mají při vyjednávání stále větší sílu 

určovat podmínky obchodu. Snahy dodavatelů získat jejich zakázku vedou ke snižování 

ceny až na úroveň variabilních nákladů, nabídce mnoha bezplatných služeb a velmi 

výhodných platebních podmínek, což je nepříznivá situace na finanční stránku 

společnosti, 

5. Snížení podpory státu v oblasti bytové výstavby – z důvodu masivních investic 

do infrastrukturních staveb, zejména jejich rekonstrukcí, dochází na trhu k poklesu 

investic na bytovou výstavbu, což může znamenat další pokles v odvětví stavebnictví, 

6. Výstup Velké Británie z Evropské unie – může mít za následek po přechodném období 

zejména rozdílné legislativní požadavky a tím horší provázanost ve sdílení informací 

společnosti jako celku a velkou otázkou bude zavedení vízové a celní politiky. 

 

Matice ohrožení 

 
Pravděpodobnost výskytu 

Vysoká Nízká 

Vysoká závažnost 
Výrazná hrozba – 1, 2, 3, 4, 

5 

Hrozba těžko uskutečnitelná 

- 6 

Nízká závažnost Hrozba s malou důležitostí Nezávažná hrozba 

Tab. 71: Stanovení matice ohrožení 

14.7.3 Shrnutí SWOT analýzy 

Spojením výsledků SW a OT analýzy lze definovat faktory vnitřního i vnějšího prostředí, které 

mohou v budoucnu nejvíce ovlivnit schopnost společnosti uspokojovat potřeby svých zákazníků. 

Pomocí grafického zobrazení všech faktorů do pomocných schémat lze nejjednodušeji stanovit ty 

nejdůležitější z nich, jejichž kombinace a spolupůsobení bude určující pro návrh výsledné strategie. 

Ze schématu matice závažností / výkonnosti, která zobrazuje hlavní silné a slabé stránky 

společnosti, je důležitá zejména oblast s označením Posílit a Udržet pozici. Oblast Udržet pozici 

znázorňuje faktory, v nichž je společnost silná a jejichž vysokou úroveň je důležité udržet i nadále. 

Oblast Posílit ukazuje směr, kam musí společnost koncentrovat svou pozornost především, tzn. 

na faktory, jejichž úroveň ve společnosti je slabá a které vyžadují okamžitou nápravu. Jedná se 

zejména o nutnost finanční stability a dostání se na stupeň investičního minima a zdokonalení 

informačního a výrobního systému. 

Z matice příležitostí a matice ohrožení jsou pro tvorbu tržní strategie společnosti rozhodující 

zejména faktory uvedené v levém horním kvadrantu. Tyto faktory představují pro společnost 

nejvyšší možná užitek nebo oblast aktuálního ohrožení. 

Z matice příležitostí je patrné, že společnost by mohla nejvíce získat uplatněním nejnovějších 

poznatků z oboru techniky a technologie výroby, a to zejména se zaměřením na ekologii výroby a 

její propagaci, kdy snižování emisí skleníkových plynů je jedinou cestou k uvolnění financí 

od investorů a zvýšení ratingu a ceny akcií na burze. 

Výsledkem z matice ohrožení je zejména aktuální fakt ekonomické recese a poklesu výroby 

z důvodu nevyzpytatelného vývoje pandemie onemocnění COVID-19, kdy vrácení se 



DISERTAČNÍ PRÁCE   Ing. Tomáš Ťažký 

-149- 

spotřebitelskou úroveň roku 2019 bude trvat jednotky roků a případná další vlna bude tento 

potřebný čas k restrukturalizaci trhů nadále prodlužovat. 

 

Výsledná strategie společnosti ze SWOT analýzy by měla představovat zejména vývoj nových 

vysoce ekologických produktů, které budou znamenat cestu po nastartování ekonomik států. 

14.8 DÍLČÍ ZHODNOCENÍ EKONOMICKO - 

ENVIROMENTÁLNÍCH ASPEKTŮ 

Z dosažených výsledků plyne, že použití popílků do betonu jednoznačně přináší efektivitu nejen 

v ekonomické oblasti, kdy přináší snížení materiálových nákladů na výrobu betonu, ale zejména 

v oblastí snižování zatížení přírodního prostředí skleníkovými plyny a redukcí odpadního 

materiálu, který by bylo nutné ukládat do úložiště, haldovat a dodatečně rekultivovat. 

Použití vysokoteplotních úletových popílků má velmi pozitivní vliv na trvanlivost výsledných 

betonových konstrukcí, protože dochází v betonech k redukci hydratačního tepla, který má 

za následek vytváření termických makro a mikrodefektů ve struktuře betonu. Tím se stává matrice 

cementového tmele kompaktnější a v čase odolnější. U betonu, které jsou vystaveny agresivnímu 

prostředí je tento přídavek ještě účelnější, protože díky substituci cementu popílkem je redukováno 

množství portlanditu, který je největším nositelem koroze a zároveň jeho produkce je zatížena 

největší uhlíkovou stopou. Výpočty modelují i reálné ekonomické a zejména enviromentální 

úspory, které vznikají z redukce emisí CO2 do ovzduší. Tyto hodnoty jsou nezanedbatelné a tvoří i 

velké finanční úspory plynoucí z emisních povolenek, které mohou výrobní společnosti tak 

zobchodovat na světovém trhu.  

Zvýšení reaktivností mechanicky aktivovaných popílku znamená další nemalé úspory a 

umožňuje i využití méně kvalitních popílků do výroby, které jsou na trhu nabízeny za nižší cenu. 

Proto byla provedena i analýza náročnosti mletí jednotlivých produktů cementárny jako 

portlandského cementu, směsných cementů, velmi jemně mleté granulované strusky a jejího mixu 

s popílkem v porovnání s aktivačním mletím popílku, ze kterého znovu vyplývají poznatky 

výhodnosti mechanické aktivace z důvodu zvýšení jeho účinnosti, i přes skutečnost, že mletí 

popílku je energeticky velmi náročné. Z důvodu zvýšení reaktivnosti, které bylo názorně potvrzeno 

ve experimentální části zkoušek betonu, je možno mletím aktivovat i popílky, které 

za normálního stavu po odloučení z mechanických filtrů nedosahují požadovaných vlastností, 

zejména z důvodu nevhodné granulometrie.  

Provedené zhodnocení enviromentální náročnosti mletí popílků z důvodu vyšší spotřeby 

elektrické energie, které s sebou nese i vyšší emise skleníkových plynů do ovzduší také 

jednoznačně potvrdilo výhodnost cesty aktivace popílků. I předpokládaný trend vývoje 

energetického průmyslu, který do roku 2030 bude velmi výrazně snižovat emise vypouštěných 

do ovzduší a s ohledem na závazek ČEZ a.s. o uhlíkové neutralitě do roku 2050 jasně ukazuje směr 

nutné aktivace sekundárních surovin, protože snižování uhlíkové stopy elektráren lze docílit pouze 

eliminacím tepelných spalovacích elektráren, díky čemuž bude stále větší nedostatek klasického 

vysokoteplotního úletového popílku a bude nutné používat popílky méně kvalitní. 

V ekonomické analýze modelové betonárny, která byla alokována v dostupné vzdálenosti 

od zdrojů surovin, jak pojiva a příměsi, tak i plniva, jednoznačně vyšel závěr pozitivního dopadu 

používaní popílků do betonu, a i velmi malý až zanedbatelný ekonomický rozdíl při použití popílku 

bez aktivace a s aktivací. 

V případném reálném provozu použití receptur betonu s příměsí aktivovaného popílku přinese 

ještě mnohem lepší ekonomické ukazatele, kdy po odzkoušení výroby dojde k optimalizaci 
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receptur betonů s aktivovaným popílkem, protože fyzikálně mechanické parametry betonu 

s mletým popílkem dosahují lepších výsledků. K optimalizaci lze v provozu sáhnout až v době 

zkušeností s výrobou a statistickými provozními výsledky. Srovnatelné ekonomické ukazatele 

nasazení neoptimalizovaných receptur do výroby je velmi dobrým výsledkem.  

Případné využití fluidních popílků do reálné výroby ekonomický a enviromentální přínos ještě 

výrazně podpoří a je jednoznačně cílem výzkum jejich užití, nejlépe v aktivované formě, aby došlo 

k potlačení jejich limitujících vlastností. 

Enviromentální přínosy jednoznačně plynou z redukce CO2 při výpalu cementu, a ekonomicky 

se znovu výrazně promítnou ušetřením emisních povolenek. 

V poslední části byla provedena i SWOT analýza, která hodnotí prostředí firmy a vhodnost či 

nevhodnost inovačních procesů s ohledem na tržní prostředí. Analýza byla provedena na reálně 

společnosti dodávající betony a cementy na trh a patřící ke špičce ve světové produkci. Ze SWOT 

analýzy znovu jednoznačně plyne bezpodmínečná nutnost hledání produktů s menší uhlíkovou 

náročností a vyspělou technologií. Bez této cesty by se společnost stala v čase 

nekonkurenceschopná a postupně by ztrácela i přízeň investorů a akcionářů, došlo by k poklesu 

ratingu společnosti, což by znamenalo nedosažení investičního stupně společnosti, protože by 

bankovní společnosti veškeré úvěry úročily mnohem vyššími sazbami. Tento trend podporují i 

téměř všechny světové vlády s výjimkou některých asijských zemí. 

 

15  SOUHRNNÉ ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

Předložená disertační práce se zabývala studiem využívání vedlejších energetických produktů, 

konkrétně vysokoteplotního i fluidního popílku ve výrobě stavebních hmot, zejména betonu, a to 

z hlediska působení současných výhledových environmentálních a ekonomických aspektů. 

Motivací k řešení byl stále vyšší nedostatek kvalitních přírodních surovin pro výrobu betonu 

v ČR, environmetálního tlaku na vyšší využívání vedlejší průmyslových produktů, na snižování 

emisí a ekonomickou nutnost snižování výrobních nákladů. Konkrétním záměrem práce bylo 

ověření možnosti zvýšení efektivnosti využití popílků jako příměsi v technologii výroby betonu 

zejména cestou jejich mechanické aktivace. Hlavním cílem experimentálních prací bylo prokázání 

zlepšení základních vlastností čerstvého a ztvrdlého betonu, jako podmínky a předpokladu 

pro dosažení celkové ekonomické efektivnosti použitím mechanicky aktivované popílkové příměsi.  

Studijní část byla věnována získání aktuálních poznatků a podkladů k upřesnění cílů řešení a 

zpracování metodiky vlastní experimentální a hodnotící části práce.  Byly získány potřebné 

podklady o současných a výhledových kapacitách, technologiích spalován, separaci popílků, jejich 

vlastnostech a dalších informací z hlavních energetických zdrojů v ČR, související například 

s environmentálními aspekty. Samostatná kapitola je věnován funkci popílku jako příměsi, 

procesům vzniku popílků podle technologie spalování a možnostem úprav popílků jejich aktivací, 

normovým požadavkům na vlastnosti popílků, atd. Pro hodnotící část práce bylo potřebné uvést 

také metody analýz ekonomických aspektů, jako prostředí firmy, SWOT a měřítko výkonu dle 

MOP, které jsou podkladem pro metodiku jejich vypracování v praktické části práce.     

 

Experimentální část práce analyzuje vlastnosti vybraných popílků a jejich aktivovaných verzí, 

kdy pro rozhodující soubory zkoušek vybraných receptur betonu byl zvolen vysoce kvalitní 

černouhelný vysokoteplotní úletový popílek z elektrárny Dětmarovice (EDĚ), dále hnědouhelný 

vysokoteplotní úletový popílek z elektrárny Mělník (EMĚ) a měně granulometricky kvalitní 

popílek z elektrárny Tušimice (ETU), u kterého byla aktivace provedena pouze optimalizací křivky 

zrnitosti díky mísení popílků z různých sekcí elektroseparátorů. Fluidní popílky byly vybrány 
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ze dvou zdrojů, zejména pro rozšíření výsledkové základny, která je nezbytná pro uvedení 

do reálné výroby, protože zkušenosti s těmito druhy popílku jsou v praxi omezené a s mechanicky 

aktivovanými fluidy téměř žádné. Byly vybrány dva fluidní popílky, a to z elektrárny Ledvice 

(ELE) a Tušimice (ETU). 

Výsledky stanovení vybraných vlastností popílků předurčilo před vlastními zkouškami malt a 

betonů metodickou nutnost nalezení vhodné metody předúpravy fluidních popílků a nalezení 

vhodné přísady do receptur betonu.  

V první fázi experimentu proběhlo stanovení fyzikálně mechanických vlastností vzorků 

na cementových maltách, kdy výsledky byly v další návazné etapě určují pro stanovení receptur 

betonů. 

Zkoušky na betonech proběhly na třech vybraných pevnostních třídách betonů s rozdílným 

stupněm vlivu prostředí na stavbách.  

Prvním zkoumaným byl beton C12/15;X0, který je používán zejména jako podkladní a v méně 

hodnotných stavebních celcích, u kterého byla zkoumána největší záměna popílku za cement 

(30 %).  

Druhým byl beton C25/30;XC4;XD3;XA2, který je prakticky nejvíce používaným 

ve stavebnictví, protože se jedná o konstrukční beton pro monolitické konstrukce, podlahové 

konstrukce, piloty a speciální typy betonu, např. do konstrukcí bílých van, atd. U tohoto betonu 

byla substituce popílku za cement ve výši 25 %.  

Třetím byl beton C30/37;XF4, který je provzdušněný, což s sebou nese další specifické 

požadavky na výsledný beton a je používán nejvíce v infrastrukturních liniových stavbách. 

U tohoto betonu byla zvolena nejnižší dávka nahrazení popílku za cement, protože jsem vycházel 

z předpokladu negativního přínosu přídavku pucolánové složky v popílku na odolnost povrchu 

betonu proti působení mrazu a chemických rozmrazovacích látek. 

U všech pevnostních tříd zkoušených betonů se potvrdil velký přínos využití popílků do betonu 

jako substituci za portlandský cement. Tato substituce přináší mnoho technologických výhod, 

zejména s ohledem na trvanlivost betonu, odolnost proti agresivnímu prostředí, kdy portlandit je 

největším nositelem koroze v cementovém kompozitu a je nezbytné ho eliminovat. Snížený vývin 

hydratačního tepla, který je zajištěn nižší podílem slínku v receptuře betonu, je nezbytný 

u realizace masivních betonových konstrukcí.  

Z hlediska hodnocení splnění cílů práce bylo experimentálními zkouškami prokázáno, že 

mechanická aktivace popílku mletím výrazně zvyšuje jeho účinnost jako příměsi do betonu, 

protože zlepšuje prakticky veškeré zkoušené vlastnosti betonu.  

Pokud jde o mechanickou aktivaci pomocí plánovaného poměru mísením frakcí popílků ze tří 

stupňů elektroodlučovačů elektrárny Tušimice, bylo tak pro experimentální práce dosaženo 

homogenní směsi popílku s definovanou a vhodnou granulometrií. Mísení frakcí má velmi příznivý 

přínos na finální vlastnosti betonu, zejména ideálním vyplněním mikrostrukturních defektů různé 

velikosti.  

Využití fluidního popílku jako příměsi se na základě zkoušek ukázalo jako relativně vhodné, 

zejména po jeho mechanické aktivaci. Technologickým problémem jsou reologické vlastnosti 

čerstvého betonu v čase, které zřejmě úzce souvisí s vyšším obsahem volného CaO ve fluidním 

popílku. Proto byla použita jeho předúprava předvlhčením, kdy převážná část vody spotřebovávaná 

na tvorbu Ca(OH)2 je při tomto technologickém laboratorním postupu dotována a tak je zajištěna 

aspoň krátkodobá zpracovatelnost čerstvého betonu. 
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Využití fluidního popílku v reálné výrobě transportbetonu je i z tohoto důvodu prozatím velmi 

složité a šlo by jej uplatnit pouze v prefabrikované výrobě, kde nároky na zpracovatelnost 

čerstvého betonu nejsou tak časově vymezené. 

Samostatným problémem je celkový chemismus fluidního popílku s vysokým obsahem volného 

vápna a obsahem spalitelného podílu. Tyto složky velice negativně ovlivňují zejména trvanlivost 

betonu z důvodu tvorby novotvarů v mikrostruktuře a tím vznikají defekty. Tato skutečnost je 

demonstrována ve zkouškách odolnosti betonu v síranovém a kyselém agresivním prostředí, kdy 

po 180 dnech začínají hodnoty fyzikálně – mechanické parametrů betonu klesat a je silný 

předpoklad, že degradace se bude stupňovat.  

Využití popílků do provzdušněných betonů se ukázalo v rámci experimentů jako méně vhodné, 

zejména u fluidního popílku lze hodnotit jako nevhodné, protože razantně vzrostla dávka potřebné 

provzdušňující přísady v receptuře, a hlavně byl stanoven velký nárůst odpadů při zkoušce 

odolnosti povrchu betonu proti mrazu a chemickým rozmrazovacím látkám.  Vysokoteplotní 

úletový mechanicky aktivovaný popílek lze do provzdušněného betonu omezeně použít, hlavně 

u betonu, kde jsou normové vlastnosti požadovány po 60 nebo 90 dnech. Podíl výroby těchto 

betonů neustále narůstá. 

Výsledky zkoušek prokázaly i skutečnost, že standardně vyráběné betony nesplňují 

předpokládaný normativní požadavek na statický modul pružnosti v tlaku. Přídavek mechanicky 

aktivovaného popílku působí, díky vytěsnění mikrostruktury velice příznivě a může v praxi pomoci 

k ekonomicky efektivnějšímu dosažení tohoto normového parametru, protože betony splňující 

tento požadavek jsou výrobně výrazně nákladnější a pro stavební společnosti cenově náročné. 

 

V rámci hodnotící časti práce byla zohledněna skutečnost, že možné nasazení technologických 

receptur zkoušených betonů do výroby musí být vedle příznivých výsledků zkoušek vlastností 

podloženo rovněž požadovanými efektivními ekonomickými a ekologickými ukazateli. Proto bylo 

provedeno zhodnocení a ušetřením emisních povolenek z výroby cementu, které lze výhodně 

zobchodovat na trhu s nimi. Tyto úspory byly vyčísleny environmentálně i finančně.  

Následně byla provedena analýza reálného modelového závodu, který je v dostupné vzdálenosti 

od zdrojů pojiv, plniv a příměsí. Byly vyčísleny průměrné reálné materiálové náklady na vyráběné 

betony a stanoven ekonomický výkon při výrobě betonů ve variantách – pouze s cementem 

(referenční), dále s popílkem a s mechanicky aktivovaným popílkem.  

Výsledek analýzy metodou MOP podporuje splnění cíle disertační práce v oblasti 

experimentálního výzkumu, protože reálná ekonomika výroby betonu s použitím mechanicky 

aktivovaného popílku jako příměsi v receptuře vychází prakticky srovnatelně s použitím klasického 

vysokoteplotního úletového popílku. Tato příznivý ekonomický výsledek bude ještě silně podpořen 

v případě realizace výsledků disertační práce po provedení poloprovozních zkoušek a následném 

zavedení do výroby, protože potom dojde k postupné optimalizaci receptur s aktivovaným 

popílkem, totiž po získání většího souboru provozních výsledků. 

Environmentální hledisko předpokládá, že dávka cementu s příměsí aktivovaného popílku 

v receptuře bude, tím bude docházet k dalšímu snižování uhlíkové stopy takto vyrobených betonů, 

což má za následek nejen vyšší ekologičnost výroby snížením emisí skleníkových plynů 

do ovzduší, ale znovu i ekonomický přínos nižšího potřebného počtu emisních povolenek, která se 

dále zobchodují. 

 

Pro ověření marketingového smyslu zavádění ekologicky příznivější produktů byla provedena 

SWOT analýza reálné výrobní společnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o., která odráží veškeré 
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makro a mikro vlivy působící na společnost. Byly vyhotoveny matice závažnosti/výkonosti, matice 

příležitostí a matice ohrožení. Z analýzy bezpochyby plyne jediný smysluplný ekonomický cíl 

analyzované společnosti, a to je zavádění technologický inovací ve výrobě, které budou mít 

za následek vyšší ekologičnost výroby, hlavně ve snižování uhlíkové stopy dodávaných produktů 

s cílem dosažení absolutní uhlíkové neutrality. Pouze tento trend výroby vyvolává investiční 

pobídky investorů a tím trvalou udržitelnost výroby u analyzované společnosti na trhu. 

 

Na základě výsledků experimentálních prací a hodnocení ekonomické efektivnosti výsledků 

výzkumu v reálných podmínkách lze konstatovat, že záměr a cíl disertační práce byly splněny. 

Bylo prokázáno, že mechanická aktivace zkoušených vysokoteplotních i fluidních popílků jako 

energetických vedlejších produktů vytváří podmínky pro jejich efektivnější využití jako příměsi 

do receptur výroby betonů. 

Tato práce by tak mohla přispět ke stálé environmentální udržitelnosti výroby betonu a 

betonových prvků díky vyšší efektivitě využívaní druhotných surovin, dále k nižšímu zatížení 

životního prostředí ukládáním těchto, v současné době omezeně využívaných, surovin a přinést i 

ekonomická pozitiva při zavedení do výrobního procesu. 

15.1 PŘÍNOS PRO VĚDNÍ OBOR 

Výsledky získané řešením experimentální části disertační práce přináší prohloubení 

vědeckotechnických a odborných znalostí dosažených na školícím pracovišti Ústavu technologie 

stavebních hmot a dílců v jeho dlouhodobé tradiční a úspěšné vědeckovýzkumné činnosti – 

v problematice využívání popílků jako vedlejších energetických produktů v technologiích výroby 

stavebních látek a materiálů. 

Cíl práce a metodika řešení zaměřené na ověření vlivu mechanické aktivace popílků na zvýšení 

efektivnosti jejich účinků jako příměsí v recepturách technologie výroby betonů předpokládaly jak 

široký výběr zdrojů popílků, tak rozsah zkoušek vlastností betonů v čerstvém i ztvrdlém stavu. 

Proto byla v rámci disertační práce získána pro vědní obor značně široká databáze nových 

poznatků, na rozdíl od metodiky pro řešení úzkého separátního problému. 

Zejména v souvislosti s volbou a použitím metody mechanické aktivace popílků je nutno 

zmínit, že tato metoda dosud nebyla v takovém rozsahu testovaných popílků a zkušebních betonů 

na školícím pracovišti prováděna. 

Rovněž je možno v tomto ohledu pozitivně posuzovat zvolenou dvojstupňovou metodiku 

hodnocení výsledků experimentálních vědeckovýzkumných prací s následným zhodnocením 

aplikační efektivnosti, i s přihlédnutím k environmentálním aspektům, jako komplexního posouzení 

přínosů práce. 

Dílčích odborných vědeckovýzkumných poznatků pro vystudovaný vědní obor je obtížné 

jednotlivě hodnotit, jsou uvedeny v kapitolách příslušných experimentální části a v dílčím i 

souhrném hodnocení výsledků práce. 

Nepřímým přínosem využití metodiky práce je vytvoření potenciálních možností pro další 

následné výzkumy a související témata s využitím mechanických aktivací surovin a nalezení 

optimálních receptur s ohledem na interakci s ostatními použitými surovinami, např. kombinace 

s dalšími druhy příměsí nebo vliv různých druhů bázi přísad (příkladně s plastifikačními, 

provzdušňujícími nebo s těsnícím efektem).  

Mechanická aktivace vysokoteplotních popílků, které projdou denitrifikací, může být 

po výzkumném řešení této práce aplikovanou metodou, protože vytváří reálný předpoklad v praxi 
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na snížení dávkování popílku jako příměsi do receptury betonu s následným dopadem na snížené 

množství uvolňujícího se čpavku.  

 

Využití fluidních popílků je určitě cílem dalšího bádání a výzkumu v této oblasti, podle mého 

názoru je prozatím možné používat tento popílek, nejlépe v mechanicky aktivovaném stavu, do 

výroby nenáročných prefabrikovaných výrobků, např. ztraceného bednění. 

 

15.2 PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍNOSY PRO PRAXI 

Disertační práce přináší vedle výzkumných a dílčích vědeckých poznatků řadu potenciálních 

možností ve využití dosažených výsledků v technologii výroby betonu v praxi. 

Pro výrobny betonu je možno například využít vytvořenou databázi technickoprovozních 

poznatků prakticky ze všech elektráren v České republice z hlediska využitelných zdrojů popílků. 

Výzkumným ověřením možností mechanické aktivace se rozšiřuje aplikační prostor 

efektivnějšího zhodnocení stávajících dostupných zdrojů popílků, včetně dosud omezeně 

používaných popílků fluidních. 

Významným prvkem pro  praktické využití získaných poznatků je rovněž skutečnost, že úprava 

popílků  pro experimentální práce probíhala v mlecím zařízení mlýnice Dětmarovice, náležící do 

koncernu společnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o. Významným argumentem pro  hodnocení 

aplikovatelnosti výsledků disertační práce ve  společnosti CEMEX je skutečnost, že dílčí výsledky 

receptur s použitím aktivovaných popílků, připravených  mlýnici Dětmarovice, byly ověřeny dle 

technologických pokynů autora disertační práce v řadě betonáren náležících zmíněné výrobní 

společnosti.  
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