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Anotace 

 Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením vedlejších energetických produktů 

(VEP) vznikajícíh po spalování uhlí a jejich testováním při použití do stavebních materialů. 

Jsou popsány zdroje a technologie VEP, druhy VEP a jejich současné využití v České 

republice a ve světě. Hlavní část je věnována samotnému výzkumu v laboratoři na testování 

kvality pro výrobu stavebních materialů. Testovány jsou cementové směsi s 10 %, 15 % a 20 % 

popílků z různých elektráren v lokalitě Chorzow, Laziska a Dětmarovic a jsou prováděny 

zkoušky pevností v tahu za ohybu a tlaku po 2 a 28 dnech. Okrajově se diplomová práce 

zaměřuje na fyzikální a chemické vlivy stavebních materiálů a na závěr hodnotí ekonomické 

využití cementů s přídavkem výše jmenovaných popílků v betonové směsi třídy C16/20. 

Klíčová slova: 

vedlejší energetické produkty, spalování uhlí, výroba, stavebních materiálů, cement, beton, 

zkoušky a výsledky pevnosti 

Summary 

 This diploma thesis deals with the coal combustion products (CCP’s) generated from 

combustion of coal and testing their quality when used in building materials. There are 

described the resources and technology of CCP’s, types of CCP’s and their current use in The 

Czech Republic and throughout the world. The main part is devoted to the research in 

laboratory .Cementious mixtures are tested with the amount of 10 %, 15 % and 20 % of fly ash 

from various power plants locations such Chorzow, Laziska and Dětmarovice. There are 

performed tests of compresive strenght and bending strenght after 2 and 28 days. Marginally 

diploma thesis is focused on the physical and chemical impacts of building materials, and 

finally it evaluates the economic utilization of cement with the addition of the above 

mentioned ashes into the concrete mix class C16 / 20.  

Key words:  

coal combustion products, production, cement, concrete, compresive and bending strenght 
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Seznam zkratek 

VEP   vedlejší energetické produkty 

CEM I 42,5 R  označení portlandského cementu dle normy ČSN EN 197 - 1 

CEM II/A-S 32,5 R označení portlandského cementu dle normy ČSN EN 197 - 1 

CEM II/A-V 42,5 R označení portlandského cementu dle normy ČSN EN 197 - 1 

CEM II/A-S 42,5 N označení portlandského cementu dle normy ČSN EN 197- 1 

ČR   Česká republika 

EU   Evropská unie 

USA   Spojené státy americké 

PFBC   fluidní spalování při zvýšeném tlaku 

AFBC   fluidní spalování při atmosférickém tlaku 

ČSN EN   Česká technická norma 

PCB   polychlorované bifenyly 

ECOBA   European Coal Combustion Products Association   

   (Evropské společenství zabývající se produkty po spalování uhlí) 

MGVS   jemně mletá vysokopecní struska 

FA   fly ash / popílek 

CCP’s   coal combustion products/ vedlejší energetické produkty 

 

 



Bc. Lucie Ryšánková: Využití vedlejších energetických produktů a testování dopadu na 
kvalitu stavebních materiálů 

2015 1 

1 ÚVOD 

 Vedlejší energetické produkty (dále jen VEP) jsou v dnešní době neodmyslitelnou 

součástí výroby elektrické a tepelné energie, bez které si naše lidstvo nedokáže představit 

život. Nejrozšířenější výrobou elektrické energie stále zůstává spalování uhlí v uhelných 

elektrárnách, kde se spaluje hnědé a černé uhlí. Při tomto procesu vznikají vedlejší  

energetické produkty, které byly až donedávna považovány za odpadní surovinu, se kterou 

bylo třeba nakládat. Jedná se především o popílky, kotelní strusku, škváru a energosádrovec. 

Zneškodňování strusky a popílku se provádělo především uložením ve formě hydrosměsi 

do tzv. odkališť, ale tento postup není zcela vyhovující vzhledem k životnímu prostředí. 

Ukládání vedlejších energetických produktů do odkališť narušuje biodiverzitu, nebezpečné 

látky prosakují do podzemních vod, kterou tím znečišťují apod. Obsažené toxické látky, 

včetně arsenu, rtuti, chromu, nebo kadmia mohou kontaminovat zdroje pitné vody a poškodit 

životně důležité lidské orgány a nervový systém. 

 V současné době jsou VEP využívány především jako náhrada přírodních materiálů 

ve stavebnictví (energosádrovec například k výrobě produktů ze sádry), ale hrajou také 

důležitou roli pro revitalizaci a rekultivaci krajiny. V České republice upravuje pravidla 

a povinnosti pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi přímo zákon o odpadech 

č. 85/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Energetický průmysl je jeden z největších 

producentů odpadů a vzniklé odpady se řadí do jiné skupiny než ostatní odpady z jiných 

průmyslových odvětví. Ve světě existují organizace zabývající se problematikou využití VEP 

jako cenné suroviny pro stavební materiály a snaží se veřejnosti sdělit její ekonomické 

a ekologické výhody. 

 Tato práce se zabývá využití VEP při použití uhelného popílku z různých lokalit 

v míchaném cementu tak, aby jej bylo možno využít do stavebních materiálů v míře, která 

nenaruší kvalitu stavebního materiálu používaného na výstavbu staveb jako např. bytové 

a občanské stavby, inženýrské, dopravní a vodohospodářské  stavby a stavby technologické. 
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 Při použití VEP navíc dochází ke snížení spotřeby přírozeně vyskytujících se 

minerálů a tím přispívá i k ochraně životního prostředí, protože jejich tzv. recyklace snižuje 

potřebu těžby přírodních surovin. 

 Cílém této diplomové práce je zjistit kolik procent vedlejších energetických produktů, 

konkrétně vysokoteplotního popílku, je možné přidat do cementu a betonu tak, aby byly 

splněny zákonné limity stanovené normou pro jejich výrobu. Dále bude testováno, jestli při 

přidání většího množství popílku můžeme vyrobit např. jiný typ cementu a dodržet kvalitu 

stanovenou zákonnými limity.  

 V této práci bude popsána přesná metodika vzorkování a výroby zkušebních těles. 

Věnovat se bude důkladně popisu experimentální práce, která se bude zabývat především 

testováním pevností materiálu v tlaku a tahu za ohybu po 2 a 28 dnech.   

 Aby byly výsledky směrodatné, budou  zkoušky prováděny v provozní laboratoři 

firmy CEMEX Czech Republic, s.r.o., která je výrobcem stavebních materiálů a je předním 

dodavatelem hotových betonových směsí, cementu a kameniva. Veškeré produkty vyráběné 

společností CEMEX splňují české technické normy a kontrola řízení kvality probíhá v souladu 

s normou ČSN EN ISO 9001:2009. 

 Zhodnocení fyzikálních a chemických vlastností a vlivů VEP na stavební materiály 

bude popsáno obecně a rozdělení chemických a fyzikálních vlastností bude rozděleno 

v tabulkách. 

 Ekonomické zhodnocení VEP bude okrajově shrnuto v poslední kapitole diplomové 

práce, která se zaměří na finanční náklady využití VEP – především popílků do cementu, který 

je základní surovinou pro výrobu betonu. Budou porovnány náklady surovin v % na výrobu 

cementu a betonu s použitím různých druhů a množství popílků. Tyto náklady budou 

porovnány ke standartnímu cementu CEM I 42,5 R, do kterého není popílek přidáván. 
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2 ZDROJE VEDLEJŠÍCH ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ 

 Vedlejší energetické produkty jsou odpady vznikající při spalování uhlí 

v elektrárnách. Těchto produktů je velké množství, především všechny varianty tuhých zbytků 

po spalování uhlí a tuhé zbytky z odsíření kouřových spalin energetických a teplárenských 

zdrojů (výroba elektrické energie nebo tepla). Dříve se označovaly jako odpad, dnes jsou to 

velice dobře využitelné druhotné suroviny. Nacházejí uplatnění v různých oblastech a jsou 

finančním přínosem jako alternativy jiného, dražšího nebo nedostupného produktu a tak 

i přínosem ekologickým. Jako odpad se dnes považují pouze nevyužitelné vedlejší energetické 

produkty, které je třeba odstranit.[1,2]
 

 Pro druhotné využití tuhých zbytků po spalování fosilních paliv je potřeba znát jejich 

jakostně-technologické vlastnosti a úpravárenské procesy např. udržování optimální zrnitosti 

a složení nebo snižování obsahu minerálních látek, zejména disulfidů železa. Chemické složení 

uhlí je nestálé a záleží na jeho druhu. Přibližné složení tuhých zbytků po spalování je rašelina 

(C50H60O20), hnědé uhlí (C60H60O12), černé uhlí (C70H50O7) a antracit (C78H30O27). Mimo uhlí, 

kyslík, vodík a dusíku kaustobiolitu uhelné řady mohou tuhé zbytky obsahovat také procenta 

síry a arsenu, které mohou znehodnocovat surovinu pro další využití. Na druhou stranu je 

velmi ekonomicky zajímavý zvýšený obsah některých prvků jako je germanium, gallium, 

uran aj., které je možné při vyšších koncentracích získávat z popelů po spálení uhlí.[1,3,4]
 

2.1 Vznik VEP  

 Spalováním tuhých paliv v tepelných elektrárnách se vyrábí elektrická energie, teplo 

a pára. Tyto procesy jsou největším producentem tuhých i plynných exhalátů vypouštěných 

do ovzduší. Tato kapitola se zaměřuje především na spalování uhlí, což je heterogenní pochod, 

který probíhá mezi reakčním povrchem paliva a plynnou fází. Po spalování uhlí vzniká tuhý 

zbytek – popel, obsahující minerální složky, a část uniká do ovzduší ve formě popílku se 

stopovým obsahem těžkých kovů a radioaktivních látek. Z plynných složek se do ovzduší 

dostane CO2, SO2, oxidy dusíku a stopové množství karcinogenních uhlovodíku. Technologie 

spalovacích procesů má podstatný vliv na vazbu prvků do popelovin. Spalovací procesy 

v elektrárnách probíhají v odlišných ohništích: fluidní, práškové a roštové ohniště.[5,6,7]
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2.1.1 Fluidní ohniště  

 Fluidní ohniště využívá většina tepelných elektráren spalující drcené palivo, které je 

z podávacího zařízení vedeno šnekovým podavačem do pneumatického podavače. Odtud je 

palivo do ohniště dopravováno vzduchem, který zajišťuje vysokotlaký ventilátor. Fluidní 

ohniště je tvořeno roštem s tryskami, kterým proudí fluidační a spalovací vzduch, boční stěny 

kotle jsou chlazené vodou a hořákem na kapalná paliva. Spalování probíhá ve vznosu a zrna se 

pomalým prohoříváním postupně zmenšují. Po vyhoření paliva vznikne popílek, který je 

vynášen do určité výšky kotle, kde dochází k prvnímu odloučení a rychlost nosného média 

klesne na hodnotu rychlosti vznosu. Spalováním vzniknou zrna rozmanité velikosti, které se 

rozvrství dle hmotnosti do různých výšek. Spaliny v kotli neustále víří a odloučený popílek, 

který zůstává určitou dobu v ohništi, nesmí dosáhnout teploty měknutí popelovin, 

aby nedocházelo ke spékání. Toho se dosáhne za použití paliva s nízkou výhřevností tak, 

aby byl vzduch ohřán na nízkou teplotu. V ohništi je uhlí spalováno ve vrstvě obsahující popel 

a vápenec a odloučený popel z cyklonového odlučovače padá do výsypky po vyhoření paliva.
[7,8,9]

 

 Technologie spalování ve fluidní vrstvě se datuje do 30. let 19. stolení a  aplikuje se 

i pro tzv. čisté spalování uhlí. Tato technologie je rozdělena do několika systémů: např. fluidní 

ohniště atmosférická, tlaková ohniště a cirkulační fluidní spalování. .
[10] Blíže popsána jsou 

v následujících odstavcích. 

Fluidní spalování při zvýšeném tlaku (PFBC) 

 Spalování uhlí v systému PFBC se děje buď v bublinkové (bubbling) nebo cirkulující 

fluidní vrstvě za zvýšeného parciálního tlaku kyslíku. Vznikající vysokotlaké horké plyny je 

možné využít k pohonu plynové turbíny. Kombinací plynové a parní turbíny 

v tzv. kombinovaném cyklu výroby elektrické energie lze dosáhnout vyšší efektivity výroby 

a vede ke snižování emisí NOx a skleníkových plynů (hlavně CO2).
[11,12] 

Fluidní spalování při atmosférickém tlaku (AFBC) 

 Při této technologii spalování fluidní vrstva, složena z paliva a aditiva, cirkuluje mezi 

vlastní spalovací komorou a uvnitř umístěným cyklonovým odlučovačem, tzn. že neexistuje 

zřetelná hladina fludidní vrstvy, která by expandovala do prostoru ohniště. Spaliny procházejí 
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cyklonem, kde odstředivá síla odloučí největší částice, které se poté vrací zpět do fluidního 

ohniště. Výhodou tohoto druhu spalování je delší pobyt částic ve spalovacím prostoru. 

V tomto prostoru mohou částice cirkulovat v průměru 10 – 15x a dochází k lepšímu odsíření 

a vyhoření uhlíku, čímž se sníží ztráta mechanického nedopalu. Spaliny zbavené popílku jsou 

unášeny přes dodatkové plochy kotle do filtru za kotlem.[11,12]
 

2.1.2 Roštová ohniště 

 Roštová ohniště jsou zařízení sloužící ke spalování kusových tuhých paliv, která jsou 

rozmístěná na roštu. Spalovací rošty v ohništi vytváří a udržují vrstu paliva v požadované 

tloušce a prodyšnosti a zajišťují přívod vzduchu do jednotlivých míst plochy roštu tak, 

aby spalování probíhalo kontinuálně. Spalovací rošt v ohništi umožňuje postupné vysoušení, 

zahřátí na zápalnou teplotu a dokonalé vyhoření všech zrn paliva a je důležitý pro zachycení 

tuhých zbytků po spalování.[7,13,14]
 

 Mezi základní části roštových ohnišť řadíme spalovací prostor, který je ohraničený 

stěnami, rošt s palivovou násypkou, hradítkem, škvárovým jízkem a výsypkou. Nachází se zde 

také zařízení pro přivádění spalovacího vzduchu. Tato ohniště dělíme do dvou základních 

skupin a to s roštem pevným nebo mechanickým.[7,13]
 

Pevné rošty - na pevných roštech palivo vyhořívá v původní nasypané vrstvě a zbytky po 

spalování (škvára a popel) se odstraňují ručně. Rošty jsou rovinné nebo stupňové.[13]
 

Mechanické rošty - na těchto roštech se palivo v ohništi posouvá nebo prohrabuje, postupně 

vyhořívá a zbytky po spalování jsou vynášeny mechanicky. Existují 3 základní mechanické 

rošty: pásový, přesuvný a vratisuvný.[13,14]
 

 Výkon roštových ohnišť je omezen konstrukčními podmínkami a spalování probíhá 

ve dvou fázích a to ve vrstvě na roštu a v prostoru nad vrstvou paliva. Při spalování černého 

uhlí je ohnisko hoření jedno a při spalování uhlí hnědého nebo lignitu jsou to ohniska dvě. 

V dnešní době jsou tato ohniště nahrazována práškovými ohništi.[13,14]
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2.1.3 Prášková ohniště 

 Prášková ohniště se používají ve většině našich elektráren a jako palivo využívají 

velmi jemně namleté uhlí tzv. uhelný prášek, který je do spalovací komory injektován hořáky 

pomocí vzduchu. Uhelný prášek má oproti tříděnému uhlí daleko větší měrný povrch, proto 

jeho spalování probíhá rychleji a pro lepší spalování jsou hořáky umístěny v přívodu 

sekundárního vzduchu. Při tomto typu spalování je nevýhodou vznikající větší množství 

jemnozrnných tuhých odpadních zbytků. Tato ohniště se podle typu vypouštění strusky 

rozdělují na výtavná a granulační.[7,13]
 

Granulačí ohniště – teplota spalovacího procesu je nastavena tak, aby se částečky shořelého 

paliva netavily, ale rychle chladly a tudíž docházelo ke granulaci přímo ve spalovacím 

prostoru kotle. Takto vytvořený popílek se shromažďuje ve výsypkách jednotlivých tahů kotle 

a v odlučovači popílku. Nezachycená část popílků uniká se spalinami do ovzduší a tvoří 

škodlivé exhalace.[15]
 

Výtavná ohniště – v těchto ohništích se záměrně překračuje teplota tečení popele a to proto, 

aby se zbytky po spálení paliva shromažďovaly na dně výtavného ohniště ve formě tekuté 

strusky. Kotle pro tato ohniště se konstruují buď jako jednoprostorové nebo dvouprostorové. 

Výtavný a vychlazovací prostor je v dvouprostorových kotlích oddělen struskovou mříží nebo 

zúžením a jeho cílem je udržení co nejvyšší teploty ve výtavné komoře. Vychlazovací prostor 

je tvořem membránovými stěnami a dno ohniště s výtokovým otvorem je rovné nebo 

s mírným sklonem. Aby se výtokový otvor nezatavoval, přidává se do paliva tavidlo 

a spalovací komora je navržena tak, že nejvyšší telota je v oblasti výtoku strusky.
[16]

 

2.2 Druhy vedlejších energetických produktů 

 Mezi VEP při spalování v uhelných elektrárnách a teplárnách řadíme především 

popílky, strusku, škváru - což jsou tuhé zbytky po spalování uhlí a  energosádrovec jako 

produkt odsíření spalin[17,18]
. V následující kapitole budou popsáhy jednotlivé druhy VEP 

vznikajících ve spalovacích procesech uhlí. 
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2.2.1 Elektrárenský popílek 

 Elektrárenský popílek, ve většině literatury označován jako vyskototeplotní, je 

vedlejším produktem při vysokoteplotním spalování uhlí sloužící k výrobě elektřiny 

v uhelných elektrárnách. Je to produkt vznikající v elektrostatických odlučovačích kouřových 

plynů. 

 Vytěžené uhlí se do elektrárny dopraví dle jejího umístění buď přímo z dolu 

pásovými dopravníky, nebo vagóny po železnici. Z vagónu se palivo uloží pomocí drapáků, 

korečkovým výložníkem nebo různou technologií vyklápěcích vagónů do elektrárenských 

zásobníků na uhlí.  V elektrárně se uhlí přivádí do uhelných mlýnů (většinou válcové mlýny), 

které ho rozdrtí na velmi jemný prach.  Uhlí s vysokou vlhkostí se špatně mele, a proto se 

musí sušit buď před mletím, nebo přímo při provozu. Ventilátory vhánějí uhelný prášek do 

kotle proudem horkého spalovacího vzduchu. Takto se dostane do ohniště, kde se během 

krátké doby organické složky spálí za současného uvolnění tepla. Nehořlavé minerální složky 

aglomerují na větší částice a dopadají  v kapalné nebo plynné formě na dno kotle. V ohništích 

s tavící komorou při teplotě 1500 °C až 1700 °C vzniká sklovitý granulát.[7,14,19]
 

2.2.2 Fluidní popílek 

 Vznik fuidního popílku je založen na způsobu spalování ve fluidním loži s možností 

využití tuhých zbytků. Jedná se o oxidační reakci ve fluidní vrstvě tzn. hoření hmoty paliva, 

jehož účelem je přeměna chemické energie paliva v energii tepelnou. Při této technologii 

spalování uhlí s vápencem jako sorbentem při teplotách okolo 850 °C vzniká ložový popel 

obsahující volné vápno a anhydrit (CaSO4). V tuhých zbytcích zůstává nezreagovaný tuhý 

zbytek mletého vápence.[20,21,22]
 

2.2.3 Kotelní struska 

 Kotelní struska je vedlejší hrubozrnný materiál černého zabarvení s ostrými hranami 

a skelným leskem vznikající po spalování uhlí s největší zrnitostí zachycený v ganulačních 

kotlích. Je to směs škváry z prvního tahu kotle a popílku z tahu druhého. Jemný popílek 

odchází kouřovody a je odlučována ve výsypce spalovací komory kotle, těžší částice dopadají 
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na dno do komory a ve vodní lázni dojde k jejímu schlazení. Po odvodnění je kotelní struska 

drcena a dopravována hrabicovými podavači na centrální dopravník a dále do zásobníků 

odkud je expedována odběratelům.
[23,24]

 

 Kotelní struska je dopravována pásovými dopravníky od kotle do struskového sila, 

které je umístěno ve struskové věži. Z tohoto zásobníku  je nakládána na automobily nebo 

železničními vagóny a distribuována zákazníkům. Je široce používanou náhradou přírodního 

kameniva a vzhledem ke svým vlastnostem a chemickému složení (Tabulka 1) je možné ji 

u betonových směsí  nahradit za štěrkový nabo pískový podíl.[25,26]
 

Tabulka 1: Základní chemické složení strusky
[25]

 

 Název Vzorec průměrná hodnota 

oxid křemičitý SiO2 59, 6  % 

oxid hlinitý Al2O3 19,3   % 

oxid vápenatý CaO   4,3   % 

oxid hořečnatý MgO  2,48  % 

oxid titaničitý TiO2 0,82  % 

oxid železitý Fe2O3 7,4    % 

oxid sírový SO3 0,25  % 

oxid sodný Na2O < 1,00  % 

oxid draselný K2O 2,22  % 

oxid fosforečný P2O5 0,15  % 

ztráta žíhaním Z.Ž. 2,91 % 

             

2.2.4 Energosádrovec 

 Energosádrovec je výsledný produkt, který vzniká při odsíření spalin mokrou 

metodou v elektrárnách. Spaliny jsou vedeny do odsiřovacích absorbérů, kde jsou intenzivně 

oplachovány vodní suspenzí jemně mletého vápence a tím dochází k vymývání oxidu síry 

Oxid siřičitý ze spalin reaguje s vápencem za vzniku dihydrátu síranu vápenatého.
[27,28]

 

2CaCO3 + 2SO2 + O2 + 4H2O = 2CaSO4.2H2O + 2CO2
(1)

 

 Energosádrovec obsahuje mimo síran vápenatý (CaSO4) také vodu a malé množství 

dalších příměsí ze spalin. Využívá se jako surovina pro výrobu stavebních hmot, aditivum 
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tuhnutí do cementu, k výrobě sádrokartonových desek, podlahových směsí, omítek, 

pórobetonu nebo tvárnic.[29]
 

 Názvosloví energosádrovec se používá pouze pro sádrovec vzniklý v odsiřovacím 

zařízení, aby se odlišil od přírodního sádrovce. Tento sádrovec se vyskytuje jako nerost a těží 

se v ČR pouze v Kobeřicích u Opavy.[27,28] Příklad zapojení technologie výroby 

energosádrovce je vidět na obrázku (Obrázek 1). 

 

              (www.tenza.cz) 

Obrázek 1: Příklad zapojení technologie výroby energosádrovce 

 



Bc. Lucie Ryšánková: Využití vedlejších energetických produktů a testování dopadu na 
kvalitu stavebních materiálů 

2015 10 

3 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

 Vzhledem k trendu současné společnosti o co největší využití druhotných surovin 

v zájmu ochrany životního prostředí se do výzkumu využití VEP investují nemalé finanční 

prostředky. Tyto výzkumy jsou podporované firmami, které produkují VEP a mají finanční 

i legislativní zájem na jejich dalším zpracování nejen v ČR ale v celém světě. Využití odpadů 

z energetického zpracování jako druhotné suroviny zvyšuje celkovou efektivnost průmyslové 

výroby a pokud se správně aplikují je zde možnost úspory energie ve srovnání s výrobou 

z prvnotních zdrojů[30]
. 

3.1 Současný stav a využití v ČR 

 V České republice upravuje pravidla a povinnosti pro předcházení vzniku odpadů 

a pro nakládání s nimi přímo zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Energetický průmysl je jeden z největších producentů odpadů a vzniklé odpady se řadí do jiné 

skupiny než ostatní odpady z jiných průmyslových odvětví. Dle katalogu odpadů, přílohy č. 1, 

vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. jsou tyto produkty zařazeny 

do skupiny 10 – odpady z tepelných procesů. Odpady vznikající při výrobě elektrické energie 

jsou řazeny do podskupiny 10 01 – odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení, kde jsou 

dále rozděleny na jednotlivé druhy odpadů s katalogovým číslem: 10 01 01 – škvára, struska 

a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04), 10 01 02 – popílek 

ze spalování uhlí, 10 01 05 – pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin.[31,32]
 

 Vedlejší energetické produkty po spalování hnědého uhlí tvoří v České republice 

nespalitelný podíl ve výši 25 – 30 % původního objemu paliva[6,25]
. V následujích odstavcích 

blíže specifikujeme využití popílků a energosádrovce. 

Popílky 

 Popílky se využívají především k výrobě betonu jako pojivo nebo na výrobu umělého 

kameniva. V současné době se popílek používá jako vyplňovací materiál prázdných prostor 

tzv. šachetní hrázky, vhodný je také k rekultivaci odkališť. Největší uplanění našly popílky při 

výrobě stabilizátu. Stabilizát je směs VEP po spalování uhlí a odsíření smíchaný v různém 
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poměru s vodou. Tato směs se využívá  pro sanaci důlních výsypek a k rekultivaci krajiny. 

Předností je jeho chemická stálost a žádné negativní vlivy na životní prostředí. Některé druhy 

popílků lze využít do náplní filtrů pro čištění odpadních vod. Životnost náplní je 10 – 20 let 

a čištění touto technologií je velice účinné při likvidaci bakterií, těžkých kovů a PCB. [33,34] 

 V roce 2003 byl zahájem projekt EUREKA (Evropská spolupráce v oblasti 

aplikovaného průmyslového výzkumu a vývoje) pod č. E!2936 „Ekonomické a ekologické 

využití vybraných zbytkových průmyslových materiálů při tvorbě krajiny“. Tento projekt 

se zabývá možnostmi využití odpadů z energetického a metalurgického průmyslu 

ve stavebnictví a v zemědělství pro rekultivační účely. V České republice je nositelem 

projektu Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. – Brno.  Tento projekt je zaměřen na využití 

produktů fluidního spalování (popel ložový a popílek z filtrů) k úpravě krajiny, do zásypů, 

při likvidaci zdevastovaných ploch, odkališť a skládek. Produkty fluidního spalování jsou 

vhodné zejména pro svůj vyšší obsah CaO, který může při rekultivačních činnostech 

příznivě ovlivit půdní pH.
[35] 

 Dalším využitím popílku je zpracování při cihlářské výrobě, zálivkových a jiných 

speciálních směsí a tmelů, na konstrukční vrstvy silnic, asfaltových hydroizolačních pásů 

a jako výplně pro masivní stavby jako hráze, přehrady a protipovodňové valy. Například 

v Praze na Rohanském ostrově v Karlíně proběhla výstavba protipovodoňové hráze s využitím 

popílku z teplárny Malešice.  Před realizací stavby proběhly laboratorní testy, které provedly 

firmy Pražská teplárenská a.s. ve spolupráci s Aquatis, a.s. Brno (v současnosti firma vedena 

pod názvem Pöyry Environment a.s.)
[36] 

 Na počátku 60. let minulého století se v České republice začal vyrábět pórobeton 

na bázi popílku, což je druh lehkého betonu. Tento typ betonu má dobré tepelné a zvukově 

izolační vlastnosti a používá se pro výrobu pórobetonových tvárnic[36]
. V České republice jsou 

nejznámnější pórobetonové tvárnice Ytong vyráběny z bílého pórobetonu. Tvárnice mají 

nízkou hmotnost, jsou vysoce tepelně izolační a lehce zpracovatelné. 
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Energosádrovec 

 Energosádrovec je produktem odsíření mokrou cestou a je vhodnou surovinou pro 

výrobu produktů ze sádry nebo jako regulátor tuhnutí do cementu, kde plně nahrazuje přírodní 

sádrovec. V sypké formě se poslední dobou testuje při výrobě průmyslových hnojiv.[31,32,33]

 Nové výzkumy prokázaly možnost využití energosádrovce pro jeho schopnost 

potlačit uvolňování methanu a fosforu ze sedimentů eutrofizovaných jezer nebo rybníků. 

Přidáváním sádry do vody zvyšuje obsah síranů, což zvyšuje aktivitu sirných bakterií 

a stupňuje celkovou redukci organické hmoty.[37]
 

 Podle výzkumu prováděného Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze 

(výzkumný záměr MŠMT ČR č.223200003) bylo zkoumáno využití sádrovce pro solidifikaci 

galvanických kalů, což jsou problematické odpady s obsahem mobilních iontů kovů. Podle 

výzkumu (Kafka, Punčochářová, Čudová 2004) Solidifikace galvanických kalů s využitím 

energosádrovce jako pojiva byla úspěšná v případě kalů s obsahem chromu, olova a mědi. 

Pozitivní vliv na imobilizaci uvedených kovů mělo zejména použití elektrárenského popílku 

jako aditiva. U kalů s nadlimitním obsahem kadmia nedošlo k jeho imobilizaci a bylo by proto 

třeba prozkoumat vliv dalších aditiv na omezení pohyblivosti iontů tohoto kovu [37]
. 

3.2 Současný stav a využití v zahraničí 

 Ve světě je využití vedlejších energetických produktů na daleko vyšší úrovni 

v porovnání s Českou republikou. Existují různé asociace a nadace, které se věnují využití 

a zpracování VEP a snaží se motivovat firmy k dalšímu využití.  

V roce 1990 byla evropskými výrobci energie pro řešení záležitostí týkajících se využití 

stavebních surovin z uhlí, založena asociace pod názvem ECOBA. Počáteční členství se 

skládalo z 10 firem a sdružení všech výrobců elektřiny a tepla z celé Evropy. V současnosti 

čítá sdružení 24 plnoprávných členů z 15 zemí Evropy. Členové ECOBA představují více než 

86 % produkce VEP v 28 zemích EU. ECOBA spolupracuje s dalšími mezinárodními 

institucemi poskytující rozsáhlou síť kontaktů a zkušeností a byla obzvláště aktivní ve vývoji 

evropských norem a je zastoupena v několika výborech, které vytvářejí technické normy CEN. 
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Členové této organizace se zabývají využitím VEP jako cenných surovin pro stavební 

materiály, které mohou být navíc šetrné k životnímu prostředí. Úkolem této asociace je šířit 

získané informace mezi legislativní a normativní orgány a sdělit jim jak ekologické tak 

ekonomické výhody využití VEP.[38, 39] 

Ve Spojených státech amerických je elektrická energie nazývána jako tzv. palivo 

informačního věku a elektrárny, které spalují uhlí, čítají  více než polovinu výrobců elektrické 

energie. Vyrobené zbytkové materiály byly původně považovány za odpad a ukládány 

na skládku. V průběhu posledních 30ti let elektrické technické sítě a specializované 

společnosti, jako je např. Headwaters Resources, neustále zvyšují množství produktů 

spalování uhlí, které jsou využívány pro stavební účely. Produkty vznikající po spalování uhlí 

se v USA nejvíce využívají jako přísady do betonu, sádrokartonových desek, malt, štuků a 

řadu dalších stavebních materiálů. Jsou také používány pro stabilizaci půdy nebo odpadů a 

mohou být použity jako konstrukční výplně nebo základ pro výstavbu silnic. Existuje také 

využití VEP v zemědělství, kdy použití energosádrovce vznikajícího z odsiřování spalin, 

jehož čistá forma je síran vápenatý, je jak čistší tak i levnější než vytěžená surovina. 

Při použití v zemědělství dodává energosádrovec půdě síru a vápník pro výživu rostlin 

a zlepšuje jejich kvalitu a výnos plodin. Energosádrovec rovněž zlepšuje strukturu půdy, 

zvyšuje zadržování vody a zabraňuje erozi. Energosádrovec se také používá při potřebě zlepšit 

kvalitu povrchové vody, protože snižuje obsah fosforu ve vodě až o 90 %, který negativně 

ovlivňuje kvalitu vody. Fosfor navíc ovlivňuje množství sinic a bakterií ve vodě. V posledním 

desetiletí se používání produktů po spalování uhlí zvýšila o více než 50 % a to díky firmám, 

které jsou při svých činnostech šetrné k životnímu prostředí.[40]
 

 V roce 1968 bylo v USA založeno neziskové obchodní sdružení “The American Coal 

Ash Association”, které se věnuje recyklaci produktů vytvořených po spalování uhlí při 

výrobě elektřiny. Členové neziskového sdružení se skládají z předních světových odborníků 

na uhelný popel (popílek a škváru) a kotelní struku, energosádrovec a další. Posláním této 

neziskové organizace je urychlit řízení a využívání produktů po spalování uhlí způsoby, 

které jsou šetrné k životnímu prostředí, technicky zdatné, konkurenceschopné a podporující 

udržení globálního společenství. Členové této asociace pořádají semináře, odborné konference 
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a mnoho dalších aktivit na podporu porozumnění a využití VEP. Sdružení motivuje všechny 

zúčastněné strany, aby se zabývaly současným vývojem a trendy ve využití VEP, archivuje 

výzkumné zprávy a průmyslové dokumenty za posledních 40 let a nabízí odborné znalosti 

v oblasti recyklace uhlí, popela, kotelní strusky apod.[41]
 

Energosádrovec  

 Výzkum a vývoj odsiřovacích technologií ve světě začal již před druhou světovou 

válkou, ale k průmyslovým aplikacím došlo až v roce 1965, kdy byly v USA a Japonsku 

vyhlášeny zákony na ochranu ovzduší. Na konci minulého století (80. léta) se začala používat 

metoda mokré vápencové vypírky. Suchá metoda odsiřování se začala rozvíjet po zavedení 

fluidních spalovacích kotlů. Metoda suché vypírky spočívá v tom, že se přímo do spalovací 

komory kotle přidává vápenec. Například v Nizozemsku a Německu byl energosádrovec 

prohlášen za druhotnou surovinu, která se rovná kvalitou přírodnímu sádrovci.[37] 

 Mezi největší zpracovatele energosádrovce se řadí cementářský průmysl Japonska, 

kde se veškerý energosádrovec používá na regulaci tuhnutí cementu. Ostatní státy světa tento 

produkt využívájí především pro výrobu sádrových výrobků. Nejvíce se využívá v Polsku, 

kde ho zpracovává firma Baumit, v Dánsku se výrobou sádrokartonových desek zabývá firma 

Gypsum Recycling International a například v jihovýchodní Asii je to společnost British 

Gypsum.
 [37]

 

Popílky 

 Popílky jsou využívány především ve stavebním oboru, převážně při výrobě betonu. 

V Nizozemí se z popílku vyrábí umělé kamenivo, které se přidává do lehkého betonu 

a k tomuto účelu se zpracuje 20 % celkové produkce popílku. Ve Velké Británii je výrobcem 

syntetického kameniva s využitím popele, který vzniká jako vedlejší produkt z uhelného 

hořáku elektrárny, firma CEMEX UK Operations.
[37]

 

Produkce VEP v Evropské unii přesahuje 100 mil. tun za rok a využívají se v daleko 

větším množství pro konstrukčně i technologicky složité stavby. Například v Dánsku byl 

popílek použit do stavebního materiálu na výstavbu visutého mostu East Belt Great Bridge, 
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který svou délkou 6,8 km spojuje dva největší dánské ostrovy. Stavba je v současnosti třetím 

nejdelším visutým mostem na světě, má čtyřproudovou dálnici a dvoukolejnou železniční trať 

(Obrázek 2).[38,39] 

 
         (www.bridgemeister.com) 

Obrázek 2: East Belt Great Bridge v Dánsku 
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4 ZPŮSOB TESTOVÁNÍ – METODIKA  A VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ 

 Tato kapitola je obecně zaměřena na popis laboratoře a zkoušek pro  výrobu 

zkušebních těles k testování kvality vyrobeného materiálu. 

 Bude zde popsána laboratoř a podmínky, za kterých je možno provádět zkoušky 

vzorků v laboratorních podmínkách. Podrobněji se bude věnovat popisu strojů, na kterých se 

zpracovávají materiály k přípravě vzorků a podrobnému popisu výroby zkušebních těles. 

Poslední část kapitoly bude věnována samotnému popisu zkoušení zkušebních těles. Testování 

bude prováděno  v tahu za ohybu a tlaku pro zjištění pevnosti materiálu. 

4.1 Popis laboratoře 

 Laboratoř, ve které se zhotovují zkušební tělesa musí splňovat nařízení daná ČSN EN 

197 - 1:2005 Složení, specifikace a kritéria shody cementu pro obecné použití[42]
. Je nutné, 

aby byla vytápěna na trvalou teplotu (20 ± 2) °C s relativní vlhkostí vzduchu nejméně 50 %.  

Zkušební tělesa ve formách se ukládají ve velké klimatizační skříni nebo prostoru s trvalou 

teplotou (20,0 ± 1) °C a relativní vlhkostí vzduchu nejméně 90 %. Zkušební tělesa se ukládají 

v roštech do nádrží s vodou a rošty musí být zhotoveny z materiálu, který nereaguje 

s cementem. Teplota vody v nádrži musí mít trvale teplotu (20,0 ± 1) °C.
[42,43]

 

 Teplota a relativní vlhkost vzduchu v laboratoři a teplota vody v nádrži pro uložení 

zkušebních těles se musí zapisovat v průběhu pracovní doby a to minimálně jednou denně. 

Každé 4 hodiny je nutné zaznamenávat teplotu a relativní vlhkost vzduchu v prostoru nebo ve 

velké skříni pro vlhké uložení zkušebních těles.[42,43]
 

 Materiál na zhotovení zkušebních těles (cement, přírodní křemičitý písek, voda) 

a zařízení pro zhotovování zkušebních těles, musí mít teplotu (20 ± 2) °C.[42,43]
 

 Jsou-li stanovena rozmezí hodnot teploty, musí být základní teplota, na níž je 

nastavena regulace, nastavena na střední hodnotu stanoveného rozmezí.[42,43]
 

 Materiál pro zhotovení zkoušek byl zpracován na přístrojích, které se nacházejí 

v testovací laboratoři, ve které byl prováděn výkum a jsou to: laboratorní čelisťové drtiče, 
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sušárna HS 30A, laboratorní kulový mlýn OM – 20, Blain, váhy, míchačka cementové kaše 

BS  MI – CM5A, vibrační stolek, klimatizační skříň BS VLH – 203, sušárna HS 30A, 

plastová vana BS PVTC – 550 a lis pro zkoušku cementových zkušebních těles s lamačkou 

BS – 310.
[42,43]

 Podrobný popis přístrojů a zařízení je uveden v následujícíh odstavcích 

a zařízení jsou popsána dle posloupnosti užívání k výrobě zkušebních těles. 

Laboratorní čelisťový drtič TESTCHEM – KS 

 Tento drtič je univerzální zařízení pro rychlé a účinné drcení průmyslových tvrdých 

a polotvrdých materiálů. Je určen k provoznímu případně laboratornímu využití.[42]
 

 Konstrukce přístroje a výkonný motor umožňuje zpracovat rozmanitý materiál 

od vstupního zrna o průměru 120 mm, přičemž rozměry finálního zrna jsou nastavitelné 

výrobcem, minimální zrno je možno získat na úrovni 2 mm průměru. Materiál pracovní části 

čelistí je volitelný podle typu a tvrdosti zpracovaného vzorku, stroj může pracovat v přetržitém 

režimu kontinuálním způsobem.
[42,43]

 

Laboratorní stolní čelisťový drtič LCD 

 Stolní čelisťový drtič je určen k postupnému nebo nepřetržitému drcení pevných látek 

s kusovou velikostí vstupní frakce max. 15 mm. Je vybaven pevnou a pohyblivou čelistí, která 

je poháněna řemenovým náhonem od elektromotoru o výkonu 1,5 kW. Nad drtícím prostorem 

je umístěna násypka opatřená víkem, kterou lze z důvodu snadného čištění drtícího prostoru 

odklopit. V pracovní poloze je zajištěn ručním šroubem. Výstupní frakce je zachycována 

do nádoby umístěné pod mlecím prostorem a zajištěna plochou pružinou.[42,43]
 

Sušárna HS  30 A 

 Sušárna slouží k vysušování materiálů dovážených za účelem výroby cementu 

a strusky, stejně jako již vyrobených produktů, např. za účelem zjištění vlhkostí.[43]
 

Laboratorní kulový mlýn OM – 20 

 Kulový mlýn je určen pro mletí nejrůznějších materiálů (slinek, vápenec aj.) v laboratoři 

stavebních hmot. Vlastní mlýn je tvořen rámem. V rámu stroje je uložen ve stojatých 
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ložiskových jednotkách válcový buben, který je poháněn elektromotorem přes řemenový 

převod a převodovku. Kulový mlýn je řízen elektrickým ovládacím panelem, na kterém se 

nachází hlavní vypínač, tlačítka start a stop, spínací hodiny a typování vpřed a vzad. Tlačítko 

typování slouží k natočení bubnu do požadované polohy obsluhou.[42,43] 

Míchačka cementové kaše BS MI – CM5A 

 Míchačka cementové kaše (Obrázek 3) je určena k mechanickému míchání normové 

malty a dále k míchání malt dle volitelných programů zadaných uživatelem. Míchačka se 

skládá z vlastní míchací jednotky a řídicího systému.[42,43]
 

 

Obrázek 3: Míchačka cementové kaše BS MI – CM5A 

 

Vibrační stolek 

 Přístroj je určen pro zhutňování zkušebních těles na bázi cementů nebo hydraulických 

vápen o rozměrech 40 × 40 × 60 mm. Přístroj se skládá z vibrační desky s ručním upínáním 

forem, elektromagnetického vibrátoru a řídicí jednotky. Řídicí jednotka ve spojení se 

snímačem kmitů zabezpečuje dodržení požadované amplitudy kmitů.[42,43]
 

Klimatizační skříň BS VLH – 203 

 Klimatizační skříň je určena pro vlhké uložení dvaceti trojforem na trámečky 

o velikosti 40 × 40 × 160 mm v prostředí stanoveném ČSN EN 196 – 1. Metody zkoušení 



Bc. Lucie Ryšánková: Využití vedlejších energetických produktů a testování dopadu na 
kvalitu stavebních materiálů 

2015 19 

cementu
[44]

. Klimatizační skříň udržuje automaticky teplotu a vlhkost vyšší než 90 %. 

Jedenkrát týdně je nutno zkontrolovat výšku hladiny vody v zásobníkové vaně a případně ji 

doplnit (doporučuje se destilovaná voda).
[42,43]

 

Plastová vana BS PVTC – 550 

 Plastová vana (Obrázek 4) je určena pro normové vodní (vlhké) uložení zkušebních 

těles. Součástí plastové vany je klimatizační jednotka s ovládacím panelem, umístěná na boku 

vany, která obsahuje řídící elektroniku, chladící agregát s ekologickým médiem, topné těleso, 

tepelný výměník a oběhové čerpadlo.[42,43]
 

 

Obrázek 4: Plastová vana BS PVTC – 550 

 

Lis pro zkoušku cementových zkušebních těles s lamačkou BS – 310 

 Lis BS-310 je zkušební zařízení pro pevnostní zkoušky zkušebních těles o rozměrech 

40 × 40 × 160 mm podle ČSN EN 196 – 1
[44]

. Pracoviště se skládá z lisu BS-310, lamačky BS-

10, skříně s hydraulickým agregátem a řídicího počítače s ovládacím panelem. Naměřené 

výsledky jsou tisknuty na tiskárně a uloženy na disk. Tyto hodnoty mohou sloužit jako vstupní 

data pro databáze, tabulkové procesory atd.[43]
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4.2 Druhy popílků ke zkouškám 

 Ke zkouškám, které budou provedeny v laboratoři společnosti CEMEX Czech 

Republic, s.r.o., budou použity popílky z elektráren v Polsku (Chorzow a Laziska) a ČR 

(Dětmarovice). Zkoušky budou provedeny smícháním cementu CEM I 42,5 R s přidáním 10 %, 

15 % a 20 % popílků z níže uvedených lokalit a označí se LR1 – LR9 (Tabulka 2). 

Tabulka 2: Procentuální poměry záměsi vzorků 

Zkouška cement v % popel v % druh popele 

LR1 90 10 Chorzow 

LR2 85 15 Chorzow 

LR3 80 20 Chorzow 

LR4 90 10 Laziska 

LR5 85 15 Laziska 

LR6 80 20 Laziska 

LR7 90 10 Dětmarovice 

LR8 85 15 Dětmarovice 

LR9 80 20 Dětmarovice 

 

Chorzow – elektrárna ELCHO Chorzow se nachází v jižním Polsku, severozápadně 

od Katovic a spaluje černé uhlí. Tímto spalováním vyrábí kombinovaně elektřinu a teplo 

ve dvou moderních blocích o celkové instalované kapacitě 220 MW. Spalování probíhá 

v práškových ohništích.[45]
 

Laziska – černouhelná elektrárna je situována v jižním Polsku a vyrábí kombinovaně 

elektřinu a teplo. Využívá kogenerační energii a parní turbínu. Teplo a elektřinu vyrábí v šesti 

blocích o celkové kapacitě 1155 MW.[46]
 

Dětmarovice – elektrárna byla postavena v letech 1972 – 1976 a je největší klasickou 

elektrárnou na území severní Moravy. Nachází se v blízkosti Ostravy a spaluje černé uhlí 

především z Ostravsko - karvinské pánve. V této elektrárně jsou instalovány 4 bloky, každý 

o výkonu 200 MW. Spalování probíhá v práškových ohništích v kotlích s granulační spalovací 

komorou, které jsou popsány v kapitole 2.1.3.
[47] 
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4.3 Popis zkoušek 

4.3.1 Příprava cementu ke zkouškám  

 Ze 4 dílčích vzorků slínku se připraví 6kg reprezentativní vzorek, který se před 

vysušením na nulovou vlhkost nejprve podrtí na frakci cca 0 – 2 mm. Poté se do 6kg navážky 

přidá 6 % sádrovce předem připraveného a vysušeného na nulovou vlhkost a vše se semele 

na laboratorním kulovém mlýnku na jemnost 3500 cm
2·g-1

 dle Blaina.
[43]

 Z takto připraveného 

vzorku se zhotoví zkoušky dle ČSN EN 196-1 – Metody zkoušení cementu, Část 1: Stanovení 

pevnosti.
[44]

 

 Standartní cement CEM I 42,5 R se připraví semletím na laboratorním kulovém 

mlýnu v poměru 94 % slinku dopraveného vlakem z cementárny Chelm v Polsku a 6 % 

elektrárenského sádrovce dopraveného z Elektrárny Dětmarovice. Tento cement je pomletý 

na jemnost mletí 3 500 cm2
. g

-1
 Blaina a toto mletí je podrobněji popsáno v následujícím 

odstavci.
[42,43] 

Stanovení jemnosti mletí - permeabilní metoda (Blaine)  

 Tato metoda slouží ke stanovení jemnosti mletí a zhotoví se následovně. Do válcové 

průtokové komory se vloží děrovaný kotouček a kruhový filtrační papír. Poté se naváží dle 

potřeby měřený materiál a takto připravený vzorek se beze zbytku nasype do válcové 

průtokové komory. Na horní hladinu vzorku se položí druhý kruhový filtrační papír a celý 

vzorek se zatlačí kovovou zátkou, která se ihned po zatlačení opět opatrně a pomalu vyjme. 

Poté se válcová průtoková komora nasadí na píst průtokové komory a přístroj se uvede 

do chodu. Z naměřeného času, který je potřebný pro průtok určitého množství vzduchu 

zhutněným cementovým lůžkem se vypočte jeho měrný povrch.[42,43]
 

 Z takto připraveného cementu se namíchají směsi s různými poměry popílků, 

které pochází z lokalit Chorzow, Laziska a Dětmarovice. 
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 Cementy, rozdělení a jejich popis je dán normou ČSN EN 197 -1:2005 Složení, 

specifikace a kritéria shody cementu pro obecné použití[42]
 a dělí se dle několika hledisek. 

Popis (Obrázek 5) a vysvětlení je v následujících odstavcích.[42,48] 
 

 

                  (www.ebeton.cz) 

Obrázek 5: Cement - normalizované označení[48]
 

Druh cementu podle složení  

 CEM I - portlandský cement 

 CEM II - portlandský cement směsný 

 CEM III - vysokopecní cement 

 CEM IV - pucolánový cement 

 CEM V - směsný cement [48]
 

Podíl příměsi 

 A - 6 až 20%, B - 21 až 35% 
[48]

 

Druhy příměsi 

 K - slínek, S - vysokopecní struska, D - křemičitý úlet, P - přírodní pucolány, V - křemičité 

popílky,W - vápenaté popílky, T - kalcinovaná břidlice, LL, L – vápence[48]
  

Vaznost cementu - číslo uvádí v MPa pevnost cementu po 28 dnech 

 32,5 / 42,5 / 52,5
[48]

 

Rychlost vývoje počáteční pevnosti 

 N – normální, R – rychlý[48]
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4.3.2 Výroba zkušebních těles 

 Provedené zkoušky spočívaly ve společném smíchání standartního portlandského 

cementu CEM I 42,5 R s 10 %, 15 % a 20 % popílku z elektráren a tepláren, které se označily 

A – Chorzow, B – Laziska, C – Dětmarovice. Z takto připravené směsi se dle normy pro 

zkoušení pevností cementu vyrobí zkušební tělesa s označením LR 1 – LR9. Na váze 

s přesností ± 1g se naváží složky malty, což jsou tři díly normalizovaného písku, jeden díl 

cementu a půl dílu vody. Každá záměs pro tři zkušební tělesa musí obsahovat (450 ± 2) g 

cementu – připravené pojivové směsi, (1350 ± 5) g písku a (225 ± 1) g vody.
 [43,44]

 Navážené 

směsi jsou vidět na obrázku (Obrázek 6). 

 

Obrázek 6: Navážené směsi pro přípravu vzorků LR1 – LR9 

 

 Na laboratorní míchačce se nejprve nastaví program č. 1, který je v souladu 

s postupem pro zkoušení dle ČSN EN 196-1
[44]. Do nádoby se nalije voda a přidá sypká směs 

cementu a ihned se spustí míchačka. Okamžitě se spustí míchání s nízkou rychlostí, 
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po 30 sekundách se plynule, v průběhu následujících 30s, přisype písek. Poté se přepne 

míchání na vysokou rychlost a míchání pokračuje dalších 30 sekund. Míchání zastaví za 

90 sekund. Během prvních 15 sekund se pomocí gumové stěrky setře všechna malta, která ulpí 

na stěnách a spodní části nádoby a umístí se do jejího středu. V míchání se pokračuje 

60 sekund vysokou rychlostí (Obrázek 7).
[43,44]

 

 

Obrázek 7: Příprava zkušebních těles v míchačce cementové kaše BS MI – CM5A 

 

 Bezprostředně po namíchání se z malty vyrábějí zkušební tělesa. Nádoba se vyjme 

z míchačky a obsah se ještě jednou ručně promíchá. Poté se malta v nádobě setřepe a vyklopí 

na kovovou podložku kruhového průměru (Obrázek 8). Na této podložce se malta rovnoměrně 

rozdělí na šest stejných dílů. Předem očištěná a promazaná forma s nástavcem, která se 

v předstihu připevní ke zhutňovacímu stolku, slouží k vyrobení zkušebních těles. Polovina 

připravené malty se nasype do formy a zapne se vibrační stolek. Po krátkém zavibrování 
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a uhlazení malty se vsype rovněž druhá polovina. Malta se rovnoměrně rozprostře stěrkou 

a uhladí. (Obrázek 9).
[43,44]

 

 

Obrázek 8: Vyklopení namíchané směsi na kovovou podložku 

 

Obrázek 9: Nasypání směsi do formy a upevnění na zhutňovací stolek 

 

 Po dvouminutovém zavibrování se forma opatrně sejme a odstraní se nástavec. 

Přebytečná malta se bezprostředně poté setře rovným kovovým pravítkem, pomalým 

horizontálním pilovitým pohybem, který je veden jedenkrát v každém směru. Povrch 
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zkušebního tělesa se uhladí stejným pravítkem, drženým téměř naplocho a přebytečná malta se 

očistí hadříkem.[43,44]
 

 Formy se označí lístky s popisem, datem a časem výroby. Poté se na formu položí 

pryžové podložky a na ně skleněná deska tloušťky 6 mm o rozměrech 210 × 185 mm. Takto 

přikrytou a správně označenou formu přeneseme okamžitě do vlhkostní komory, kde ji 

ponecháme do druhého dne (Obrázek 10).
[43,44]

 

 

Obrázek 10: Forma připravená k uložení do vlhkostní komory 

 

4.4 Zkoušení zkušebních těles 

 Pro zkoušky po 24 hodinách smí být vyjmutí zkušebních těles z forem provedeno 

nejdříve 20 minut před zkoušením. Pro zkoušky pevností po více než 24 hodinách se vyjmutí 

zkušebních těles z forem provede 20 až 24 hodin po vyrobení. Tělesa určena pro vlhké uložení 

se vhodným způsobem označí vodovzdornou barvou pro pozdější identifikaci. Označená 

tělesa se bez odkladu uloží do vody o teplotě (20 ± 1) °C ve vhodných nádržích na rošty 

z nekorodujícího materiálu a to tak, aby voda měla přístup ke všem šesti stranám zkušebního 

tělesa. Během uložení nesmí vzdálenost mezi tělesy a výška vody nad nimi klesnout pod 5 mm. 

Tělesa určená k některému termínu zkoušení mohou být vyňata z vody nejdříve 15 min před 
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provedením zkoušky (Obrázek 11). Ze zkoušených ploch se odstraní jakákoliv usazenina. Až do 

zkoušky musí být tělesa přikryta vlhkou tkaninou.[43,44]
 

 Zkoušky pevností těles různého stáří musí být provedeny v následujícím časovém 

rozmezí: 24 hodiny ± 15 minut ; 48 hodin ± 30 minut; 7 dnů ± 2 hodiny; 28 dnů ± 8 hodin.
[43,44] 

 

 

Obrázek 11: Zkušební tělesa po vyjmutí z vlhkostní skříně 

 

4.4.1 Zkoušení zkušebních těles v tahu za ohybu 

 Pro stanovení pevností v tahu za ohybu se použije postup středového zatěžování. 

Části zkušebních těles, zlomených při zkoušce v ohybu, se zkouší na pevnost v tlaku na 

ploše 40 × 40 mm bočních stran.[43,44]
 

 Při zkoušce pevnosti v ohybu se zkušební těleso uloží do zkušebního stroje jednou 

z bočních ploch na válcové podpory tak, že jeho podélná osa je k válcovým podporám kolmá. 

Zatížení se přenáší přes zatěžovací válec kolmo na protilehlou boční plochu zkušebního tělesa 

a zvyšuje se rovnoměrnou rychlostí (50 ± 10) N.s-1
 až do zlomení.[43,44] 
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4.4.2 Zkoušení zkušebních těles v tlaku 

  K této zkoušce se použijí poloviny trámečků rozlomené při zkouškách pevnosti 

v tlaku za ohybu a zkouší se na bočních plochách na pevnost v tlaku. Poloviny trámečků 

se vystředí bočními plochami v rozmezí ± 0,5 mm na destičkách zkušebního stroje a délkově 

se orientují tak, aby koncové plochy trámečku přesahovaly přibližně o 10 mm destičky 

(Obrázek 12). Zatížení se zvyšuje během celé doby zatěžování rychlostí (2400 ± 200) N s
-1

 

do porušení (Obrázek 13). Všechny výsledné hodnoty pevností v ohybu i tlaku se zapíšou 

do tabulky.
[43,44]

 

 

Obrázek 12: Stroj na rozlomení trámečků - zkouška v tahu za ohybu 

 

 

Obrázek 13: Rozlomená polovina trámečku 

 



Bc. Lucie Ryšánková: Využití vedlejších energetických produktů a testování dopadu na 
kvalitu stavebních materiálů 

2015 29 

4.5 Výsledky testování 

 Cílem diplomové práce je zjistit, zda je možno přidat 10 %, 15 % a 20 % popílků ze 

třech různých lokalit (A – Chorzow, B – Laziska a C – Dětmarovice) ke standartnímu cementu 

CEM I 42,5 R tak, aby byly dodržené kvalitativní normy dle ČSN 197 – 1
[42]

. Dále bude 

testováno, jestli je možné vyrobit a uvést do výroby jiný druh cementu, CEM II / A-V 32,5 R 

tj. portlandský popílkový cement. 

 Základním parametrem pro testování vzorků byla stanovena zkouška pevnosti 

v tlaku. Zkoušky byly prováděny po 2 a 28 dnech. Dle normy ČSN 197-1
[42]

 musí dosahovat 

cement CEM II/ A-V 32,5 R po 2 dnech pevností ≥10 MPa
[42]

. Pevnost popílkového cementu 

CEM II/ A-V 32,5 R po 28 dnech je minimálně 32,5 MPa a maximálně 52,5 MPa[42]
. 

 Jako porovnávací referenční cement byl použit vyrobený cement CEM I 42,5 R 

vyrobený dle postupu v kapitole 4.3.1 a jako další porovnávací cement byl vybrán  jeden 

z nejběžneji používaných cementů na trhu  CEM II/A-S 42,5 N, který musí mít, dle normy 

ČSN 197-1 minimální pevnost po 28 dnech 42,5 MPa a maximálně nesmí hodnota pevností 

v tlaku překročit 62,5 MPa[42]
. Výsledky zkoušek jsou popsány v následujícíh kapitolách.  

4.5.1 Pevnosti v tlaku po 2 dnech 

 Výsledky pevností v tlaku po 2 dnech s přidáním 10 %, 15 % a 20 % popílků z výše 

uvedených lokalit jsou zapsány v tabulce (Tabulka 3) a porovnány k standartnímu cementu 

CEM I 42,5 R a cementu CEM II/A-V 32,5 R. Bylo zjištěno, že dle normy ČSN 197-1
[42]

 jsou 

všechna přidaná množství popílku vyhovující. 

Tabulka 3: Výsledky pevností v tlaku po 2 dnech [MPa] 

 
PEVNOSTI V TLAKU / 2 DNY [MPa] 

Lokalita / % popílku 10 % 15 % 20 % 

A-Chorzow 28,86 25,35 19,96 

B - Laziska 18,81 14,83 10,89 

C - Dětmarovice 24,57 23,47 23,34 
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 Vyrobený cement s přidáním 10 % popílku z lokality Chorzow je téměř kvalitativně 

shodný s cementem CEM I 42,5 R. Dále můžeme vidět srovnatelné výsledky s cementem 

CEM II /A-S 42,5 N a s cementem CEM II/A-V 32,5 R vyrobeným s 10 % popílku z lokality 

Dětmarovice. 

 Přidáním 15 % popílků bylo zjištěno, že všechny směsi jsou dle normy 

vyhovující. V porovnání zkoušek je vidět, že oproti cementu CEM I 42,5 R je zde již 

značný pokles tlaku u směsi vyrobené z popílku typu A – Chorzow narozdíl od směsi 

s popílkem typu C – Dětmarovice, kde pokles pevnosti není tak výrazný. Největší pokles má 

směs s popílkem B – Laziska, přesto stále vyhovuje normě. 

 Při přidání 20 % popílků bylo zjištěno, že směs s popílkem B – Laziska je již 

na hraně normové hodnoty a hluboko pod hodnotami porovnávacích cementů. Opět se jako 

nejlepé vyhovující jeví směs s popílkem C – Dětmarovice, který vykazuje nejvyšší pevnost 

z testovaných směsí, a je proto nejstabilnějsí z hlediska pevností. Pokles pevností u použití 

popílku A – Chorzow je procentuálně podobný jako u popílku B – Laziska, ale důležité je 

zmínit, že stále vyhovuje normě. V následujícím grafu (Graf 1) jsou přehledně zobrazeny 

výsledky zkoušek pevností v tlaku po 2 dnech od výroby. 

Graf 1: Pevnosti v tlaku 2denní 
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4.5.2 Pevnosti v tlaku po 28 dnech 

 Výsledky pevností v tlaku po 28 dnech s přidáním 10 %, 15 % a 20 % popílků z výše 

uvedených lokalit jsou zapsány v tabulce (Tabulka 4) a porovnání k standartnímu cementu 

CEM I 42,5 R a cement CEM II/A-S 42,5 N. Dle normy ČSN 197-1
[42]

 musí pevnost cementu 

CEM II /A-V 32,5 R po 28 dnech být minimálně 32,5 MPa a maximálně 52,5 MPa[42]
.  

 Tabulka 4: Výsledky pevností v tlaku po 28 dnech [MPa] 

 
PEVNOSTI V TLAKU / 28 DNÍ [MPa] 

Lokalita / % popílku 10 % 15 % 20 % 

A - Chorzow 54,52 50,02 44,36 

B - Laziska 48,59 43,25 41,35 

C - Dětmarovice 49,22 48,24 46,66 

 

Graf 2: Pevnosti v tlaku 28denní s normou pro CEM II A-S/42,5 N 

 

 Bylo zjištěno, že dle normy ČSN 197-1
[42]

 jsou vyhovující všechna přidána množství 
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A – Chorzow již překračují normu pro cement CEM II/A-V 32,5 R. Cementy vyrobené 

s popílkem z lokality Laziska a Dětmarovice lze dle normy ČSN 197-1
[42]

 zařadit mezi 

portlandské popílkové cementy. Rozdělení lze najít v příloze, která uvádí výrobky skupiny 

cementů pro obecné použití (Příloha 1). 

 Při přidání 15 % popílků jsou veškeré naměřené hodnoty v normě. Navíc popílek 

z lokality A – Chorzow vykazuje velice vysoké kvalitativní výsledky a pevností se blíží 

ke standartnímu cementu CEM I 42,5 R.  

 Vyrobený cement s přidáním 20 % popílků je oproti referenčnímu vzorku cementu 

CEM I 42,5 R je nejméně kvalitní, ale v porovnání s cementem CEM II/ A-S 42,5 N vykazuje 

velice dobré výsledky. 

 Z výše provedených zkoušek bylo zjištěno, že nejlepší výsledky vykazuje popílek 

z lokality A – Chorzow i přesto, že v případě přidání 10 % popílku byla překročena norma pro 

cement CEM II/ A-V 32,5 R. V tomto případě je možné tento druh cementu zařadit do vyšší 

třídy a to na cement CEM II/ A-V 42,5 R. Zde norma uvádí rozptyl pevností po 28 dnech 

od výroby 42,5 – 62,5 MPa.
[42]

. Výslekdy jsou podrobně zobrazeny v grafu (Graf 3).
 
 

Graf 3: Pevnosti v tlaku 28denní s normou pro CEM II 42,5 R 
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4.5.3 Pevnosti v tahu za ohybu 

 Pevnosti v tahu za ohybu se provádějí především proto, aby bylo možno následně 

naměřit zkoušky pevnosti v tlaku. Zkouška se provádí na betonovém trámečku. Před samotnou 

zkouškou je potřeba uhladit povrch a správně zasadit těleso do zkušebního zařízení. Pro tyto 

zkoušky byl použit lis BS – 310. Naměřené hodnoty po 2 a 28 dnech od výroby jsou vidět 

v grafech (Graf 4 a Graf 5). Hodnoty jsou v MPa, které se zde používají jako jednotka tlaku. 

Jeden MPa odpovídá síle jednoho newtonu působící na plochu jednoho čtverečního milimetru 

(N/mm
2
). Veškeré hodnoty vyhovují kvalitativně referenčnímu vzorku CEM I 42,5 R a CEM 

II/A - S 42,5 N.
[43,44]

 

Graf 4: Pevnosti v tahu za ohybu 2denní 

 

 

Graf 5: Pevnosti v tahu za ohybu 28denní 
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5 ZHODNOCENÍ FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLIVŮ 

 Samotné uhlí vstupující do spalovacího procesu, obecně považováno za přírodní 

produkt, má velmi proměnlivé složení i vlastnosti. Použité druhy popílků do této diplomové 

práce, pocházející z lokalit Chorzow, Laziska a Dětmarovice jsou certifikovanými vedlejší 

energetické produkty a obsahují širokou škálu chemických a minerálních prvků. Aby bylo 

možné rozhodnout o dalším použití VEP jako produktu ve stavebnictví, je důležité znát jejich 

fyzikální a chemické vlastnosti bez toho, aby docházelo k jejich úpravám před samotným 

použitím.[8,49,50]
 

5.1 Fyzikální vlastnosti popílku  

 Popílky jsou minerální látky, které jsou rozptýlené v uhelné hmotě a skládají se 

z velmi jemných částic. Nejrozšířenější velikostí bývá rozmezí 0,01 – 0,02 mm avšak jejich 

velikost se může u jednotlivých elektráren měnit. Vše záleží na kvalitě vstupní suroviny 

tj. uhlí, jemnosti mletí  a způsobu odlučování popílku z kouřových plynů.  Při spalování uhlí, 

které se koná při  teplotě 800 ± 25 °C, dochází ke změnám v závislosti na jejich vlastnostech, 

způsobu spalování, teploty a atmosféry v kotli. Podle (Severy a Vrány)“Popílek značně sesedá 

a v některých případech vytváří těsně pod povrchem tvrdou vrstvu. Sorpční schopnost popílku 

pro vodu je vysoká, kapilární vzlínavost značná. V sorpci vody předčí popílek většinu půd. I za 

velkého sucha rostou na popílku rostliny, které za stejných podmínek na normální půdě 

vadnou. Mikrobiologicky je popílek zcela sterilní” [49]
. Vybrané fyzikální vlastnosti můžeme 

vidět v tabulce (Tabulka 5).
[8,49,50]

 

Tabulka 5: Vybrané fyzikální vlastosti popílku[25]
 

název jednotka průměrná hodnota 

ztráta žíhaním [ % ] 3,02 

pH vodního výluhu -  11,5 

sypná hmotnost [kg/m
3
 ] 785 

setřesná hmotnost [kg/m
3
 ] 1124 

měrná hmotnost [kg/m
3
 ] 2307 

obsah celkové síry  [ % ] 2,75 

                    (www.cez.cz) 
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5.1.1 Fyzikální působení popílku v betonu 

 K tomu, aby se dobře pracovalo s čersvým betonem a ztvrdlá hmota měla hutnou 

strukturu, je potřeba dostatečné množství pojiva. Beton se skládá z cementu, kameniva, vody 

a příměsi. Popílek jako příměs do betonu umožňuje regulovat množství cementu a jeho 

vlastnosti a tudíž i následné vlastnosti betonu. Zrnitost jemného podílu je dána distribucí 

a tvarem zrn všech jemných pevných částic. Velikost dutin ve směsi se zmenší v případě, 

že se smíchají látky s rozdílným granulometrickým složením nebo pokud se látka nahradí 

s nevhodným tvarem zrna. Popílek jako pojivo pozitivně působí jako plnivo a vhodnou 

úpravou popílku prosíváním na jemnější popílek se zvýší jeho jemnost. Jeho úpravou se dá 

dosáhnout téměř ideální granulometrického složení. Fyzikální vlastnosti betonu je možné 

zvýšit hutnějším uspořádáním frakce velmi jemných zrn popílku.[7,20]
 

5.2 Chemické složení popílku 

 Popílek je materiál různorodého chemického složení, které vyplývá z průběhu 

spalování, kde jsou složky vystaveny různě dlouhou dobu vysokým teplotám a chemického 

složení uhlí. Po chemické stránce je popílek bazický materiál s pH 7,0 - 10,5 a jeho základní 

chemické složení je vidět v tabulce (Tabulka 6).
[7,20,49]

 

Tabulka 6: Základní chemické složení popílku[25]
 

Název Vzorec průměrná hodnota 

oxid křemičitý SiO2 53, 7   % 

oxid hlinitý Al2O3 24, 6    % 

oxid vápenatý CaO   3, 6    % 

oxid hořečnatý MgO   1, 67  % 

oxid titaničitý TiO2 
  1, 03  % 

oxid železitý Fe2O3 
  7, 9    % 

oxid sírový SO3 
  0, 96  % 

oxid sodný Na2O    < 0, 85  % 

oxid draselný K2O    2, 62  % 

oxid fosforečný P2O5 
   2, 25  % 

ztráta žíhaním     2, 82  % 

                (www.cez.cz) 
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6 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

 Následující kapitola se obecně zaměřuje na ekonomické zhodnocení využití popílků 

do cementu, který se následně použije pro výrobu finálního produktu a tím je beton. V této 

kapitole budou použity výsledky pevností, které byly provedeny v této diplomové práci. Tato 

zhodnocení jsou popsána v následujích kapitolách. 

6.1 Finanční náklady na suroviny potřebné k výrobě cementu 

Cement se vyrábí z vytěženého vápence a jílu, podrtí se na jemnější frakci 

a v roatčních pecích se při teplotách kolem 1 400 °C mění surovinová moučka na slínek. Takto 

vyrobený slínek se následně pomele ve mlýně, většinou se jedná o dvoukomorový kulový 

mlýn, s různými příměsmi. V tomto případě se jednalo o různé druhy popílků. Ekonomické 

zhodnocení nákladů na suroviny v % je zobrazeno v grafu (Graf 6).
[51] 

Graf 6: Náklady na suroviny v % pro výrobu 1 tuny cementu 
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6.2 Finanční náklady na suroviny potřebné k výrobě betonu 

Výše nákladů na vyrobení betonu ovlivňuje především cena dodávaného cementu, 

která se může lišit podle lokality a jeho výše je závislá především na ceně energií, pohonných 

hmot apod. Jedním z faktorů ovlivňující finanční náklady na cement je také vzdálenost 

cementárny od betonárny. Další složkou, která ovlivňuje cenu betonu je kamenivo, které může 

být buď drcené nebo těžené a cena se opět liší od lokality. Vzhledem k omezenému počtu 

lomů a štěrkoven v České republice ovlivňuje náklady také vzdálenost betonárny.[52] 

Pro lepší přehled ekonomického vyhodnocení byly testovány 4 druhy cementů, z toho 

3 druhy cementů s příměsi popílků, které svými výsledky nejblíže odpovídaly cementu CEM I 

42,5 R, který byl určen jako srovnávací standart cement. Jedná se o cement CEM II/A-V 32,5 R 

s 10 % popílku Chorzow, CEM CEM II/A-V 32,5 R s 15 % popílku Chorzow a cement CEM 

II/A-V 32,5 R s 10 % popílku Dětmarovice. Pro porovnání byla použita receptura na výrobu 

betonu s označením třídy dle normy ČSN EN 206-1 Beton-Část 1: Specifikace, vlastnosti, 

výroba a shoda[53]
 C16/20, jejíž složení můžeme vidět v následující tabulce (Tabulka 7). Jako 

základním parametrem pro ekonomické vyhodnocení byla stanovena pevnost betonu po 28 

dnech. Dle normy ČSN 206 – 1
[53]

 musí být pevnost betonu třídy C16/20 po 28 dnech 

minimálně 20 MPa[53]
. 

Tabulka 7: Receptura na výrobu betonu třídy C16/20[53]
 

C 16/20 - třída betonu betonové směsi - 1m
3
 

  receptura 1 receptura 2 receptura 3  receptura 4 

Materiál kg kg kg kg 

Písek/ frakce 0-4 mm 890 890 890 890 

Kamenivo/ frakce 8-16 mm 870 870 870 870 

CEM I 42,5 R 200       

CEM II/A-V 32,5 R - Chorzow 10 %   200     

CEM II/A-V 32,5 R - Chorzow 15 %     200   

CEM II/A-V 32,5 R - Dětmarovice 10 %       200 

MGVS 100 100 100 100 

Plastifikační přísada  2,5 2,5 2,5 2,5 

Voda  150 150 150 150 

Výsledky pevností 28 denní/ [MPa] 27,2 26,5 24,1 23,8 
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Z následujícího grafu (Graf 7) je vidět, že ekonomicky nejvýhodnější pro lokalitu, 

ve které byl prováděn výzkum, je receptura 4, do které byl přidán cement CEM II/A-V 32,5 R 

s 10% popílku z Dětmarovic, přičemž jak na cementu tak na betonu jsou vidět odpovídající 

výsledky 28denních pevností vzhledem k normám. Z tohoho hlediska je možno říct, že tento 

cement CEM II/A-V 32,5 R, s 10% popílku z Dětmarovic, je vhodný pro výrobu betonu 

C16/20. K porovnání byly použity tržní ceny surovin, které jsou volně dostupné na webových 

portálech stavebních společností. 

Graf 7: Náklady na suroviny v % na 1m3 betonu třídy C16/20 
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7 ZÁVĚR 

Úvodem závěrečné kapitoly je možno uvést, že byly splněny všechny body uvedené 

v zadání diplomové práce a byl proveden odpovídající výzkum pro získání výsledků, 

které byly kvalitativně a ekonomicky zhodnoceny a popsány v příslušných kapitolách. 

Využití VEP jako druhotné suroviny může mít zásadní vliv na životní prostředí. 

Vedle důležitého aspektu jakým je neukládání VEP ve formě hydrosměsi na odkaliště, 

je hlavní výhodou zpracování VEP úspora zásob přírodních surovin a energií vynaložených na 

těžbu, zpracování a dopravu. 

Diplomová práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části byly 

uvedeny zdroje, ve kterých vznikají vedlejší energetické produkty. Byla popsána jednotlivá 

ohniště elektráren, ve kterých dochází ke spalování uhlí a nespálené tuhé zbytky byly dále 

rozděleny a popsány jako různé druhy VEP. 

Samostatná kapitola byla věnována současnému stavu řešené problematiky a využití 

VEP v České republice a v zahraničí. Byly zde uvedeny konkrétní připady zpracování, 

druhotného využití a zmíněny české i zahraniční projekty, které se zabývají výzkumen 

a zhodnocením VEP. 

Experimentální část byla rozdělena na popis laboratoře a konkrétních materiálů 

využitých při samotném výzkumu, na ekonomické zhodnocení využití VEP a okrajově se 

zabývala také zhodnocením fyzikálních a chemických vlivů.  

Výzkum v této práci se zabýval testováním pevností v tahu za ohybu a tlaku při 

přidání různého množství popílku do standartního cementu CEM I 42,5 R, které pocházely 

z elektráren a tepláren v České republice a Polsku. Zkoušky byly provedeny v provozní 

laboratoři společnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o. – Dětmarovice, která je vybavena 

zařízením na zpracování stavebních materiálů a k přípravě a testování zkušebních těles.  

Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda je možné nahradit standartní portlandský 

cement CEM I 42,5 R cementem směsným, při dodání vhodného množství popílku dle 

ČSN EN 197 – 1
[42]

 Složení, specifikace a kritéria shody cementu pro obecné použití. Byly 
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testovány varianty s 10 %, 15 % a 20 % popílků ze třech lokalit a zkoušky pevností v tahu 

za ohybu a tlaku byly prováděny po 2 a 28 dnech. Celá práce byla vypracována v souladu 

s normami ČSN EN 197 – 1
[42]

 Složení, specifikace a kritéria shody cementu pro obecné 

použití a ČSN EN 196 – 1
[44]

 Metody zkoušení cementu. Výsledky byly přehledně uvedeny 

v tabulkách a grafech. Z výsledků zkoušek vyplývá, že uvedená procentuální množství 

přidaného popílku jsou shodná dle normy s cementem CEM II/A - S 42,5 N a dokonce 

se některé hodnoty pevností v tlaku po 28 dnech blíží hodnotě standartního portlandského 

cementu CEM I 42,5 R. Testováním bylo rovněž prokázáno, že při přidání určitého množství 

popílku je možné vyrobit jiný druh směsného cementu, konkrétně CEM II/A - V 32,5 R. 

Z provedených zkoušek vyplývá, že konkrétní testované vzorky cementu CEM II/A - V 32,5 R 

jsou použitelné jako pojivo do stavebních materiálů a plně vyhovují normě. 

V části ekonomického zhodnocení byly porovnávány náklady na suroviny pro výrobu 

1 tuny cementu a 1 m
3
 betonu třídy C16/20 při dodržení stanovených pevností cementu 

a betonu po 28 dnech. Výsledky porovnání byly taktéž uvedeny v tabulkách a grafech. 

K porovnání byly použity tržní ceny surovin. 

Závěrem lze říct, že z naměřených a uvedených výsledků vyplývá, že popílky 

z lokalit Chorzow, Laziska a Dětmarovice, které byly použity pro výrobu cementu a betonu, 

splňují normativní hodnoty, a proto jsou vyhovující k výrobě stavebních materiálů. Pro další 

ověření je nezbytné zaměřit se nejen na zkoušky pevností, ale rovněž testovat materiály dle 

dalších zkoušek uvedených v normě pro stanovení kvality stavebních materiálů.  

V diplomové práci nebyla hodnocena statistická chyba naměřených veličin, a proto je 

žádoucí v dalším výzkumu provést statistické zhodnocení uvedených výsledků. Autorka je si 

vědoma, že výsledky zkoušek (v tomto případě konkrétních stavebních materialů) se řídí 

normálním rozdělením (Gaussova křivka) a je možné, že naměřené výsledky mohou být 

z okrajových částí funkce normálního rozdělení, a proto je potřeba zjistit střední hodnotu 

a rozptyl testovaných veličin. 
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