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VÝVOJ KONSTRUKČNÍCH BETONŮ S ELEKTRÁRENSKÝMI POPÍLKY 

 
Tato bakalářská práce je v dnešní době více než aktuální. Má rovněž praktické zaměření. 
 

Cílem této práce bylo sestavit ucelenou rešerši teoretických podkladů z průmyslově vyspělých 
zemí i ČR o využívání popílků v betonech, vztahy mezi chemickým složením popílků, jejich 
granulometrií, měrným povrchem a optimálním dávkováním do betonů s portlandskými 
cementy. Dále pak získat informace o dopadu na trvanlivosti betonů v různých prostředích, 
deformačních charakteristikách či vývoji pevností v čase až do 1 roku zrání. 
Bakalářská práce má 96 stran a je rozdělena na část teoretickou (kap.1-5) a praktickou (kap.6-
8). 

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

zpracovává historii používání popílků v betonech, jejich produkci, vlastnosti a využití jako 
náhrady za cement. 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. Dále se pak práce zaměřuje na využití 
popílků v betonech jako mikroplniva nebo jako příměsi s určitou specifickou chemickou 
aktivitou . Použité rešerše jsou nejen zahraniční, ale především z domácího stavebního 
výzkumu a odborné literatury. 
K teoretické části mám jen drobnou opravu – v kapitole 3.3 Další vlastnosti popílku je pro 
údaj o čistotě vzduchu v pracovního prostředí použita špatná jednotka. Místo kg/m3 tam patří 
mg/m3. 

 
Praktická část je zpracována pečlivě a přehledně. Textová část je doplněna ř adou velmi 

zajímavých grafů, vývojových diagramů a tabulek, které ještě podtrhují obsah textu. 
Cílem praktické části této bakalářské práce bylo ověřit dopad různého množství použitého 
popílku při výrobě betonů o vysokých pevnostech, konkrétně pevnostech okolo 50 MPa, na 
konzistenci tohoto betonu v čerstvém stavu a mechanické vlastnosti ve stavu zatvrdlém. 
K tomu byly použity popílku z černouhelné elektrárny Dětmarovice a Největší hnědouhelné 
elektrárny u nás – elektrárny Počerady. 
 
V práci jsou navrženy 4 receptury s popílkem pro pevnostní třídy C40/50 a C50/60.Na závěr jsou 
popsány všechny potřebné zkoušky čerstvých a zatvrdlých betonů a jejich vyhodnocení, což se 
zpracovateli zdárně podařilo. 



Závěr pak shrnuje poznatky výsledky, které jednoznačně popisují výhody popílkových 
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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