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BETONY S VYSOKÝM OBSAHEM ELEKTRÁRENSKÝCH POPÍLKŮ 

 
Tato bakalářská práce je v dnešní době velmi aktuální, je v souladu se zaměřením Ústavu 

technologie stavebních hmot a dílců. Má rovněž praktické zaměření. 
 
Cílem této práce bylo zpracovat obsáhlé rešerše z tuzemské a hlavně zahraniční odborné 

literatury, které se zabývají použitím elektrárenských popílků v betonech s hlavním cílem 
prostudovat možnosti náhrad cementu 40 – 70 % popílků pro tzv. high volume fly ash concrete. 
Bakalářská práce má 55 stran a je rozdělena na část teoretickou (kap.2) a praktickou (kap.3). 

 
Část teoretická je zpracována přehledně, věcně správně a v přiměřeném rozsahu. Tato část 

zpracovává přehled popílků a jejich produkce, dopadů využití 40-70% popílku jako náhrady 
cementu na vývoj pevností, trvanlivosti betonů v různých prostředích, redukce vývoje 
hydratačních tepel, ošetřování, propustnost atd.  V této části se práce zaměřuje na porovnávání 
parametrů referenčních betonů s použitím portlandského cementu s betony, v jejichž receptuře 
je cement nahrazen popílkem, a to v několika procentuálních modifikacích. Použité rešerše 
jsou nejen zahraniční, ale také z domácího stavebního výzkumu a odborné literatury. 
Závěrečná část je věnována fluidním popílkům, které nejsou ve stavebnictví zatím dostatečně 
doceněny. 
K teoretické části mám jen drobné doplnění – díky specifickým parametrům hnědého uhlí 
v ČR produkují české elektrárny a teplárny většinou kvalitativně popílek třídy  F (ASTM 
C618). Jinak tato část byla zpracována přehledně a dobře. 

 
Praktická část je zpracována pečlivě a přehledně. Textová část je doplněna řadou grafů, 

vývojových diagramů a tabulek, které ještě podtrhují obsah textu. 
Cílem praktické části je navrhnout 3 třídy betonu C16/20, C25/30 a C30/37 s vysokým 
obsahem elektrárenských popílků pro konzistenci S4, ověřit pevnost v tlaku (7, 28 a 56 dnů), 
mrazuvzdornost a vodotěsnost betonu. 
V 1.etapě jsou navrženy 3 třídy betonů - C16/20, C25/30 a C30/37 s vysokým obsahem popílků. 
Druhá etapa řeší namíchání směsí a prvotní zkoušení. Ve třetí etapě jsou popsány všechny 
potřebné zkoušky zatvrdlých betonů a jejich vyhodnocení, což se zpracovateli zdárně podařilo. 
Závěre pak shrnuje poznatky z rešerší, které jednoznačně popisují výhody a nevýhody 
vysokopopílkových betonů.  

 



Lze konstatovat, že student splnil zadaný úkol. Bakalářská práce je zpracována přehledně, 
pečlivě a věcně správně. Výsledky jsou přímo použitelné v praxi. 
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